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ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET
1926. ÉVI SZEPTEMBER HÖ 30-ÁN 

SZOMBATHELYEN TA RTO TTÉVI R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É N E KJEGYZŐKÖNYVE



JEGYZŐKÖNYV.
A dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület 1926. évi szeptember hó 30-án méltóságos és főtisztelendő Kapi Béla püspök és méltóságos dr. Mesterhdzy Ernő  egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett Szombathelyen rendes évi közgyűlést tartott, amelyenj e l e n  v o l t a k :I. Az egyházkerület tisztviselői karából :Pálmai Lajos egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla világi főjegyző, Németh Károly egyházi aljegyző, Hanzmann Károly főszámvevő, Wojtech Vilmos alszám- vevő-ellenör és László Miklós püspöki titkár.II. A z egyházmegyék képviseletében :1. Győri egyházmegyéből : Németh Károly esperes, Csemez István egyházmegyei fe’ügyelő. Egyháziak : a) megbízó levéllel Nagy László, Szekeres Sándor, b) jegyzőkönyvi kivonattal Kovács Zsigmond, Kiss Samu, Győrffy Béla, Kovácsics Géza, Baráth József. Világiak : a) megbízólevéllel Mihály István, Mikiás M ihály; b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Szent-Iványi Géza, dr. Berta Benő, dr. Guóth Béla, Kiss *Lajo?.2 Kemenesaljái egyházmegyéből : Varga Gyula esperes. Egyháziak : a) megbízólevéllel Szabó István, Kutas Kálmán ; b) jegyzőkönyvi kivonattal Mód Aladár, Molitórisz János, W eisz Vilmos, Tompa Mihály, Magassy Sándor, Schrantz Zoltán. Világiak : a) megbízólevéllel Dukai Takách Ferenc, koltai Vidos Dániel ; b) jegyzőkönyvi kivonattal Károlyi Endre, Mesterházy Jenő, Bárdossy Zoltán, Kirchner Elek, Fekete Károly, Berzsenyi Miklós, Horváth Károly, Szórády Dénes, Nitsch István, Hajas Dénes, Gaál Sándor. Gőssy Ferenc.3. Somogyi egyházmegyéből : Mesterházy Sándor esperes, dr. Ittzés Zsigmond ehm. felügyelő. Egyháziak : a) megbízólevéllel Seregély István ; b) jegyzőkönyvi kivonattal Horváth Lajos, Horváth Olivér, Kiss József, Teke Dénes, Takáts Béla. Világiak : a) megbízólevéllel Hajas Gyula ; b) jegyzőkönyvi kivonattal Bolemann Mihály, dr. Hazay Árpád, Jamrich Béla, Binczy Dániel, Németh István, Balikó József.4. Soproni alsó egyházmegyéből : Hérints Lajos esperes, dr. Ajkay Béla ehm. felügyelő. Egyháziak : a) megbízólevéllel Bőjtös László ; b) jegyzőkönyvi kivonattal Puskás Jenő, Farkas Elemér, Balogh Ernő, Tóth Kálmán, Mikolás Kálmán, Gyarmathy Dénes, Gőcze Gyula. Világiak : a) megbízólevéllel Pfahnl



4János ; b) jegyzőkönyvi kivonattal Jánossy Gábor, dr. Takáts József, Rupp- recht Antal, Kiss Sándor, Horváth János, Kiss Lajos, Pálffy Mihály, Major Sámuel, Gecsényi Lajos, Nagy Dénes.5. Soproni felső egyházmegyéből : Scholtz Ödön esperes, dr. Zergényi Jenő ehin. felügyelő. Egyháziak: a) megbizólevéllel Pöttschacher István, Scher - mann Sándor ; b) jegyzőkönyvi kivonattal Ziermann Lajos, Hanzmann Károly. Világiak : a) megbizólevéllel dr Schindler András, dr. Brumer Emil ; b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Töpler Kálmán, dr. Heimler Károly, Kheim Samu, Szabó Kálmán, Králik Gusztáv, dr Ruhmann Jenő, Leitner József, Krug Lajos, Gráf Samu, Kiss József.6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Schőll Lajos főesperes, Müller Róbert alesperes. Egyháziak : a) megbizólevéllel Wágner Ádám, Dörmer Frigyes, Fábián Im re; b) jegyzőkönyvi kivonattal Baldiuf Gusztáv, Németh Gyula, Németh Sándor, Vértesi Zoltán, Zulauf Henrik, dr. Wölfel Gyula, Hoffmann Ernő. Világiak : a) megbizólevéllel dr. Grosch József, Grieszháber E . Henrik ; b) jegyzőkönyvi kivonattal Visnya Ernő, Rózsa Sándor, Wallandt Károly, Hoffmann Sámuel, Hoffmann Károly.7. Vasi közép egyházmegyéből : Zongor Béla esperes, dr. László Kálmán ehm. felügyelő. Egyháziak : a) megbizólevéllel Bachát István, Tarján István ;b) jegyzőkönyvi kivonattal Nagy György, dr. Tirtsch Gergely, Varga József, Rónai B. G y u a , Czipott Géza, Gerencsér Zsigmond. Világiak: a) megbizólevéllel Ajkay Elemér ; b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Schneller Aurél, Kluge Pál, Szabó Kálmán, dr. Ajkay István, Weöres Elemér, Marton Géza, Suhajda Lajos, Obetkó István, Karner Frigyes, Dávid Ferenc, Somogyi Béla, Heiczeg Károly, Badics Ádám, Ábrahám Gyula, Rátz Kálmán, Gőcze István.8. Veszprémi egyházmegyéből : Takács Elek esperes, Mihály Sándor ehm. felügyelő. Egyháziak: a) megbizólevéllel Horváth Sándor, dr. Schlitt Gyula ; b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Mohácsi Lajos, Nagy Kálmán, Kakas E . Jószef, Héring János, Fadgyas Aladár. Világiak : a) megbizólevéllel Purghly Pál, Kristóffy Gyula ; b) jegyzőkönyvi kivonat ai vitéz Draskóczy István, Kirchmayer Győző, Szutter Dániel, Szombath Ernő, Rónai Kálmán, Hettlinger Gusziáv, Balogh István, Káldy József, Kovács József, Nagy Pál.9. Zalai egyházmegyéből : Nagy Lajos esperes, dr. Berzsenyi Jenő ehm. felügyelő. Egyháziak: a) megbizólevéllel Magyary M iklós; b) jegyzőkönvi kivonattal Zsiray Lajos, Jónás Lajos, Menyhár István. Világiak : a) megbizólevéllel dr. Halász István ; b) jegyzőkönyvi kivonattal Sass Gábor, Schmiedt Jenő, Vratarits Lajos, Kovács Sándor, Halász János.III. A  m .k ir  Erzsébet Tudományegyetem T/ieol. Fakultása képviseletében :D . dr. Prőhle Károly dékán, Stráner Vilmos pródékán, Payr Sándor, dr. Deák János egyetemi tanárok, dr. Karner Frigyes egyetemi előadó.IV. A tanintézetek képviseletében : Hollós János, Fáik Henrik, Arató István, Hamar Gyula igazgatók.V . Népiskolai tanítók: Szórády Dénes a kemenesaljai és Németh István a somogyi egyházmegye részéről.



M e l y  a l k a l o m m a l :1. A közgyűlést megelőzőleg istentisztelet tartatott, melynek keretében Németh Károly aljegyző buzgó imát mondott és szentigét (Ef. 2 ,  19—22) olvasott.Az istentisztelet bevégeztével dr. Mesterliázy Ernő egyházkerületi felügyelő úr a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:Főtisztelendő Egyházkerü'eti Közgyűlés!Hitrokoni szeretettel üdvözlöm az egyházmegyék és tanintézetek kiküldötteit.Hálásan köszönöm a szombathe yi protestáns gyülekezetünknek szives meghívását, mellyel lehetővé tette, hogy évfordulók ünneplésére itt jöhettünk össze, ahol tiz év előtt szeretett püspökünket beiktattuk állásába.Az elmúlt év sem szegény hazánk helyzetében, sem egyházunk életében, annak az államhoz és hitfelekezetekhez va'ó viszonya tekintetében nem hozott lényeges változást.A mindnyájunk által óhajtott javulás mintha nyugvópontra jutott volna, sőt bizonyos vonatkozásban visszaesést tapasztalunk. Egyeseken az elernyedés, másakon a változhatatlanba való fásult beletörődés jelei mutatkoznak. Bár azt hiszem, ezen tünetek be nem teljesedett remények visszahatásaként jelentkeznek, mégis érdeklődésünk tárgyát kell hogy képezzék, mert súlyos veszélyt je'entene, ha nem átmeneti jelenséggel állanánk szemben, hanem oly folyamattal, mely a csüggedést, kishitűséget vinné be hazánk, egyházunk és társadalmunk életébe. Ezt megakadályozni mindannyiunk kötelessége.Elsősorban az egyház örökké szép hivatása a csüggedöket, kishitüeket Istenhez vezetni, hitüket erősíteni, a megfásult szivekbe életerőt, jövőbe vetett hitet fakasztani.De kit hazafias gond, egyházának jövőjén való aggódás tesz kishitüvé és csüggedté, tekintsen ezer éves múltúnkra. Ez a múlt a maga lesújtó, majd felemelő eseményeivel vigaszt és reményt nyújt.Ez évben Mohácsnak négyszázados évfordulója int bennünket, álljunk meg egy pillanatra s szívleljük meg a történelem nagy tanulságait.A számos sorscsapás között, mely nemzetünket történelme folyamán érte, kétségtelenül a legvégzetesebb Mohács. Hisz nemcsak a nemzet színe virága maradt a csatatéren, ott maradt, nem a vesztett csata, de a szükséges egység hiánya folytán, önálló állami létünk is.Végeredményben a nemzet vezetőinek, vezető osztályainak hatalmaskodása, önérdek, irigység, bűn, erkölcstelenség, a szociális érzés teljes hiánya okozta ezt a végzetes katasztrófát. De a legszomorubb mégis az, hogy a nagy csatavesztés után sem tudta a magyar a magyart megérteni, pártoskodás, gyűlölködés ezután sem szűnt meg.Nem írhatná-e a ma krónikása majdnem szóról-szóra ugyanezt a mai Mohácsról, melynek csak neve változott Trianonnál?De amint a nemzet szívós élni akarása legyőzte Mohácsot, épp úgy
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mai elesettségünkböl is lesz feltámadás. De csakis akkor, ha e nemzedék tanul Mohács példáján Feleszmél, megáll azon a lejtőn, melyen, miként Mohács után, csúszik lefelé. Értsék meg egymást a társadalmi osztályok, hassa át a társadalmat több szociális érzés, inkább becsüljük, szeressük egymást, mintsem gyűlölködjünk, tartsunk össze és jussunk végre egyetértésre. Istenféleiemtől és igaz hazaszeretettől áthatva, fogjon össze e nemzet minden munkára kész, alkotásra képes tagja édes, nagy jutalmat Ígérő munkához, szeretett hazánk újraépítéséhez.Egy másik évforduló, a protestáns gályarabok kiszabadulásának 250 éves évfordulója, egyházunk legsötétebb múltjához vezet.Amily fájdalmas, szörnyűséges és vérlázitó az egyházukhoz, vallásukhoz hü protestáns lelkészek elitélése, bebörtönözése, éheztetése és végül mártírhalálig való kinoztatása, épp annyira felemelő, magasztos és dicső az a magatartás, ahogy a biztos halállal szemben rendíthetetlenül megálltak hitük, meggyőződésük mellett és haláluk árán is védték protestáns egyházukat és hazájuk szabadságát.Magunkba szállva mentsünk hitet az ő példájukból és becsüljük meg az a drága hitet, melyet hithti elődök megmentettek a mi javunkra.Legyünk hűek mindhalálig !Mielőtt az elmúlt év néhány aktuális kérdésével röviden foglalkoznám, megemlékezem protesláns egyházunk nagy jótevőjéről Baldácsy Antal báróról.Abból az alkalomból teszem ezt, hogy két hét múlva, október 14-én lesz 50 éves évfordulója azon „Örökalapitványi Szerződés“ keltének, melyben mintegy 7000 hold kiterjedésű birtokát „Baldácsy Alapítvány“ nevezete alatt, a magyar korona területén levő protestáns gyülekezetekre hagyta.Hálás kegyelettel emlékezzünk a nagylelkű adományozóra, ki bár más felekezethez tartozott, látva a magyarhoni protestánsok nyomasztó anyagi körülményeit, ezen nemes szívre valló alapítványával örökidőkre beírta nevét jól- tevőink sorába.Mélyen tisztelt közgyűlés!Az elmúlt évben a hívek áldozatkészsége a súlyos gazdasági viszonyok mellett is kedvező volt. Mindenütt befizették a reájuk kivetett, sok helyen nagyon súlyos egyházközségi adót. E mellett egyházunk érdekében egyébb anyagi áldozattól sem riadtak vissza.Midőn ezt elismerem, megállapítom azt is, hogy a legtöbb helyen elérkeztünk az áldozatkészség végső határához és az eddiginél nagyobb hozzájárulást nem kívánhatunk anélkül, hogy az túlterhelt híveinek nagy részében elégedetlenséget és a súlyos terhek feletti zúgolódást ne okozna.Másrészt azonban nem zárkózhatunk el azon újabb terhek elől, melyek a mostoha viszonyok hatásaként jelentkeznek és kie'égitést követelnek, viszont a sok éven át elhanyagolt beruházások mielőbbi pótlása is elodázhatatlan.A megoldásnak egyedüli módját abban találom, hogy azon terheket, melyeket az államhatalom súlyos pénzügyi helyzetében sokszor teljesen ön-
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kényesen, nemcsak az 1848. X X . t. c. szellemével merő ellentétben, de autonómiánk megsértésével reánk kényszerített, levegye vállainkról.Ez nemcsak méltányos kivánság, de "teljesen jogos is akkor, mikor az állam pénzügyi helyzete biztos alapokon nyugszik. Hisz jórészt azért kell híveinket annyira megterhelni, mert úgy egyházközségeinknél, mint magasabb fokú intézményeinknél az alapok vagyonát a háború folyamán állampapírokba kellett fektetni, melyek elértéktelenedtek.Ezen elértéktelenedett vagyon tárgyak jövedelmének egyházi adóval való pótlása, az állam által még át nem értékelt régi hozzájárulások részbeni elmaradása, végül újabb terheknek reánk kényszerítése oka annak, hogy evang. egyházunk és annak hívei ily súlyos anyagi helyzetbe jutottak.Midőn emellett azt látom, hogy azon szerencsésebb felekezet, melynek vagyona jórészt ingatlanokban van elhelyezve és megközelítően sem veszített a háború alatt annyit, mint amennyit mi veszítettünk, relative is nagyobb arányban részesül az állam pénzügyi támogatásában, akkor méltán és jogosan kívánom ezen aránytalanság megszüntetését. Nem irigylem a másnak juttatott segélyt, bizonyára ott is megfelelő célt szolgál az, de kívánom, hogy híveink igazán súlyosan megterhelt vállaira újabb teher semmi körülmények között ne jusson.Szeretném, ha ezen évről-évre megújuló panaszunk végre megszűnne és ne kellene ezen kérdéssel közgyűléseink alkalmával foglalkozni.Tudom és ezen meggyőződésemet tényekre alapítom, hogy a kultusz kormányban meg van a jóakarat, a kormányban magában is meg van a szándék a megfelelő segélyezésre, de az igazán nagyszabású, a kedélyeket megnyugtató megoldás egyre késik.Ezen mind égetőbbé váló, ma már, merem mondani existentiális kérdés megfelelő megoldása nem tűr halasztást. Alapos orvoslást, amint azt már két év előtt jeleztem, csak akkor érhetünk el, ha egyházunk vagyoni helyzetére vonatkozó összes kérdéseket egyetemes egyházunknak egy. felügyelőnk elnöklete alatt külön e célból kiküldött bizottsága, a kormánnyal mielőbb letárgyalja és a feltétlenül szükéges összegeket intézményesen biztosítja és rendelkezésünkre bocsátja.Csakis ez úton szüntethető meg azon sem egyházunkhoz, sem a magyar kormányhoz nem méltó mai helyzet, melyben csak hosszas utánjárás után lehetséges úgy az intézmények, mint a testületek fennmaradásához nélkülözhetetlenül szükséges segélyeket kikönyörögni.Az egyházias szellem mindenütt örvendetes fellendülést mutat. Ezt az örvendetes jelenséget leghathatósabban előmozdította szeretett püspökünk belmissiói munkaprogrammja alapján megindult munka. Bár ezen a téren még csak a kezdet kezdetén vagyunk, hisz csak pár éve kezdődött meg a rendszeres munka, azt látom, hogy a belmissiói munkásság mindinkább érezteti kedvező hatását. Kifejezést akarok adni itt is és ma, azon szilárd meggyőződésemnek, hogy a belmissiói munkásság akkor, ha megfelelő módon következetesen és a helyi viszonyokhoz alkalmazva vitetik keresztül, egyházi éle-



8tünkre rendkívül kedvező hatást fog gyakorolni. De ne gondoljuk, hogy a belmissiói munkássághoz elég, ha egyháza jövőjén szeretettel munkálkodó püspökünk elkészíti a programmot és a lelkészi kar eme munkásságának nagy jelentőségétől áthatva azt lelkiismeretesen végrehajtja. Szükséges az is, hogy a világi eiem tudatára ébredjen annak, hogy a belmissió munkásságban neki épp oly fontos szerepe van, mint a lelkésznek, hisz az ő lelki világát építi, az ő vallásos érzését erősíti, a belmissziói munkásságba való bekapcsolódása. Ép ezért gyülekezeteink ezen munkásságában ne csak a női és kevésbbé tehetős tagok vegyenek részt, de kérem a magasabb műveltségű és vagyonos gyülekezeti tagokat, felügyelőket és presbitereket, tartsák kedves kötelességüknek ezen munkásságba belekapcsolódni. Példájukkal megkönnyítik és hathatósan előmozdíiják a lelkészek munkáját, lelki és szellemi értékekben maguk is gyarapodni fognak.Őszinte fájdalommal emlékezem meg két elköltözött világi vezérünkről, dr. hegyeshalmi Fischer Gyuláról, a győri és dr. szentmárfoni Radó Gyuláról, a kcmenesaljai egyházmegyék felügyelőiről. Utóbbi a szombathelyi protestáns gyülekezet felügyelői tisztéi is betöltötte. Hív és buzgó munkatársak voltak. Elhunytuk felett érzett mély fájdalmunknak kifejezést adva, őrizzük kegyelettel emléküket. Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Ur!A dunántúli egyházkerület nevében mély tisztelettel üdvözlöm és köszöntöm Méltóságodat 10 éves püspöki jubileuma alkalmából.T íz év, röpke pillanat az idő végtelen tengerében, de a véges emberi életben nagy idő, különösen ha az a hivatás teljesítés nagy mezején, oly előkelő tisztségben, minő a püspöki, telt el.Sokszorosan nagy idő, ha meggondoljuk, minő tiz év viharzott el egyházkerületünk felett azóta, mióta Méltóságod lelki vezérünk.Háborús évek, forradalom, proletárdiktatúra, hazánk feldarabolása, teljes elszegényedésünk, mind, mind ezalatt a tiz év alatt zúdult erre a szerencsétlen országra és vele jó és balsorsban egybeforrt evang. egyházunkra.E  súlyos évek alatt mennyi bánatot, szenvedést, fájdalmat és nyomort látott Méltóságod. Hányszor aggódott édes hazánk és szeretett egyházunk jövője felett. Mily sokszor kellett a bánat sajtolta könnyeket felszántani, a szenvedőket vigasztalni, a fájdalmat csillapítani, a nyomort enyhíteni, szóval, tettel és jó példával elől járni.Méltóságod e tiz év alatt mélységes hitének meggyőző erejével, rendkívüli szónoki képességének varázsával hirdette az Isten igéjét, építette szeretett egyházát, erősítette hitünket, növelte hithüségünket, mélyítette a reá bízott nyáj erkölcsi színvonalát. Megerősített, ha kishiiüek voltunk, fokozta önbizalmunkat, nemcsak hirdette, de gyakorolta is a felebaráti szeretetet, ápolta a hitfelekezetek közötti jó viszonyt. Mindezeken felül soha nem lankadó buzgó- sággal és hozzáértéssel vezette egyházkerülete sokoldalú ügyeit.Mindezen és egyéb, egyházkerülete és hívei, nemkülönben szeretett hazánk érdekében teljesített munkásságát és igazán rendkívüli érdemeit mindannyian



9ismerjük s így azok részletes felsorolása felesleges. De mégis működésének két kiemelkedő mozzanatát külön felemlítem.Méltóságod 10 éves püspöksége alatt kishíja az összes gyülekezeteinket meglátogatta, jól tudva azt, minő óriási jelentősége van annak, ha egyház- kerületünk minden híve megismeri szeretett főpásztorát és annak ihletett ajkáról hallja az igehirdetést, és mennyire kívánatos, hogy a főpap is ismerje egyházkerülete gyülekezeteit és híveit. Hogy ez minő munkateljesítmény volt, mily fényes példája az odaadó kötelességteljesítésnek, mindannyian tudjuk. , . . : * V. ■A másik nagy jelentőségű cselekedete a belmissió-munkásság megindítása és annak keresztülvitele érdekében kifejtett tevékenysége. Hiszem és reméilem, hogy ezen munkásság hamarosan meghozza a Méltóságod és mindannyiunk által óhajtott gyümölcsöket és egyházi életünk fellendülésére és mélyítésére fog vezetni.Méltóságodat áldásos munkásságában, Istenbe vete t rendíthetetlen hite segítette. Ha csüggedett, agódott, szent könyvünkből, a Bibliából merített erőt, nyert bizonyosságot, hogy szerető Atyánk nem hagyja el a benne bízókat, de megsegíti azokat.Adjunk hálát a Mindenhatónak, ki az elmúlt súlyos 10 év alatt kegyelmes volt Méltóságodhoz, fenntartotta testi és lelki erejét és lehetővé tette, hogy szeretett egyházának szent ügyét azzal a lelkesedéssel és buzgóssággal szolgálja, ahogy azt Kapi Bélától immár megszoktuk.Méltóságos Püspök Ur !Midőn az elmúlt tiz év odaadó hívséges munkásságáért egyházkerületünk hálás köszönetét nyilvánítom, biztosítom Méltóságodat, hogy ez az egyházkerület, annak minden tagja igaz szeretettel tekint mai nap Méltóságodra és velem együtt arra kéri a mindenható jó Istent, hogy ép tettel és friss szellemi erővel még nagyon soká szolgálhassa egyházát és ezt a szegény magyar hazát.A magam részéről is megköszönöm Méltóságodnak, szeretett elnöktársamnak azt a szives támogatását, melyben együttműködésünk alatt mindenkor részesített és azt a jó szivéből felém sugárzó meleg baráti érzést, mellyel engem kitüntetni szives volt.Tiz évvel ezelőtt gyönyörű székfoglaló beszédének befejezésében Méltóságod arra kért bennünket, hogy a vele érző szivünk bizonyságaképpen mondjuk el magunkban csendesen: „Az Ur legyen segítsége!“ — Tiz év múltán hadd fejezzem be üdvözletemet én is mindannyiunk vele érző szivünk mélyéből fakadó, most hangosan kimondott kívánsággal: „Az Ur legyen M éltóságod segítsége!“Ezek után mély tisztelettel köszöntöm a m. kir. kormány és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur képviselőit, a magyarhoni egyetemes egyházunk nagyérdemű egyetemes felügyelőjét, a m. kir. ev. theologiai fakultás, törvényhatóságok, városok és hitközség kiküldötteit, nemkülönben a közel és távolból egybesereglett vendégeinket és híveinket Isten áldását kérve
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A közgyűlés a mindvégig nagy figyelemmel hallgatott elnöki megnyitó beszédért a felügyelő urnák köszönetét mond és azt egész terjedelmében jegyzőkönyvbe véteti.A közgyűlés a püspök urat jubileuma alkalmával ragaszkodásáról, szeretetéről, tiszteletéről biztosítja s a mindenható Istennek áldását és kegyelmét kéri további működésére.2. A püspök urat huszonöt éves lelkészi és tiz éves püspöki jubileuma alkalmából üdvözölték: dr. Tarányi Ferenc főispán az összkormány, dr. Tóth István min. tan. a kultuszkormány, br. Radvánszky Albert egyet, felügyelő az egyetemes egyház, D . dr. Prőhle Károly dékán a theologiai fakultás, dr. Vidos Árpád várm. főjegyző Vasvármegye, dr.Thurner Mihály polgármester Sopron város, Kiskos István polgármester Szombathely város, dr. Glück Gyula a szombathelyi izr. hitközség Ziermann Lajos az Egyetemes Gyámintézet, Varga Gyula esperes az esperesek és lelkészek, dr. Ajkay Béla felügyelő az egyházmegyei és gyülekezeti felügyelők, Zongor Béla esperes, körmendi lelkész a vasi közép egyházmegye » és a körmendi gyülekezet, Fáik Henrik reálgimnáziumi igazgató az egyház- kerületi tanintézetek, Krug Lajos igazgató-tanitó az egyházkerületi tanítóság. Bácsi Sándor a theológusok, egy cserkészküldöttség a soproni líceum ifjúsága nevében és képviseletében. A püspök úr az üdvözlésekre külön-külön válaszolt. Nagy számban érkeztek üdvözlő sürgönyök is ; sürgönyben üdvözölték a püspök urat többek között Vass József miniszterelnök-helyettes, Pes'thy Pál igazságügyminiszter, Kiss István püspök, a bányai egyházkerület elnöksége, dr. Ravasz László és dr, Antal Géza ref. püspökök, Soltész Elemér prof. tábori püspök, több vármegye főispánja stb.3. dr. Ittzés Zsigmond indítványozza, hogy mondja ki az egyházkerület, hogy mélt. és főtiszt. Kapi Béla püspök úr arcképét művészi kivitelben sok- szorosíttatja s felhívja az egyházkerület gyülekezeteit, hogy szerezzék be az arcképet a lelkészi hivatalok, tanácstermek számára, hogy az hirdesse necsak a mai nemzedéknek, hanem a jövendő ivadékoknak is a munka diadalát és az apostoli szeretetnek meggyőző hatalmát.A közgyűlés ez indítványt egyhangúlag elfogadja ; felhívja az egyházkerület gyülekezeteit, hogy a püspök úr arcképét szerezzék be.4. Az egyházmegyék kiküldöttjei leadják megbízó leveleiket s ezeknek számbavételével az elnökség kijelenti, hogy a közgyűlés törvényesen megalakult.5. Felvétetett az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító megválasztásáról szóló bizottsági jegyzőkönyv, mely szerint egy évi időtartamra megválasztottak a somogyi egyházmegyéből Némith István, a kemenesaljai egyházmegye részéről Szórády Dénes tanítók.Tudomásul szolgál. A közgyűlés a jövő évre a Tolna-Baranya- Somogyi egyházmegyét jelöli ki, amelyből két tanítóra adandó a szavazat.

tanácskozásunkra az 1926. évi rendes egyházkerületi közgyűlésünket megnyitom.
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6. Jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és a jegyzői karon kívül kikü'detnek : Zongor Béla, Hanzmann Károly, dr. László Kálmán, Jánossy Gábor. Jegyezte :Ném eth K á ro lyaljegyző.Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület képviseletében az alábbiakat küldi ki :I. Megbízó levéllel : /. Egyháziak : Hérints Lajos, Zongor Béla, Pálmai Lajos, Schöll Lajos, Scholtz Ödön, Nagy Lajos, Németh Károly, Hanzmann Károly. 2 . Világiak: dr. Pesthy Pál, dr. Ittzés Zsigmond, Mihály Sándor, dr. László Kálmán, dr. Ajkay Béla, dr. Zergényi Jenő, Csemez István, Krug Lajos.II. Jegyzőkönyvi kivonattal : /. Egyháziak : Varga Gyula, Molitorisz János, Tompa Mihály, Kutas Kálmán, Weisz Vilmos, Szabó István, dr. Tirtsch Gergely, Baldauf Gusztáv, Vértesi Zoltán, Müller Róbert, Fábián Imre, Perl János, Németh Sándor, Németh Gyula, Schmidt János, Sparas Elek, Haniffel Sándor, Eösze Zsigmond, Zulauf Henrik, Dörmer Frigyes, Straner Vilmos, Frank Károly, Tinschmidt Sándor, Wágner Ádám. Brenner Ede, Czipott Géza, Varga József, Horváth Sándor, Nagy Kálmán, dr. Mohácsi Lajos, Molnár Gyula, Ihász M ihály, Mesterházy László, dr. Schlitt Gyula, Tatay Lajos, Hering János, T akács Elek, Danielisz Róbert, Puskás Jenő, Farkas Elemér, Bőjtös László, Tóth Kálmán, Kiss Samu, Kovács Zsigmond, Isó Vince, Szekeres Sándor, Takáts Béla, Horváth Olivér, Horváth Lajos, Seregély István, Káldy József, Scher- mann Sándor, Rónay B. Gyula, Tarján István, Zsiray Lajos, Jónás Lajos, Mesterházy Sándor, Mikolás Kálmán, Wágner József, Grósz János, Magyary Miklós, Mód Aladár. 2. Világiak: Boleman Mihály, dr. Kring Jenő, Petrik Dezső, Jambrich Béla, Léhner Vilmos, Véssey Lajos, dr. Hazay Árpád, Mihály István, dr. Mihály Kálmán, Mihály Gyula, dr. Berta Benő, Arató István, Hamar Gyula, Fáik Henrik, Rózsa Sándor, V. Draskóczy István, Kristóffy Gyula, koltai Vidos Dániel, Purgly Pál, dr. Zauner Róbert, dr. Nendtvich Andor, belecskai Mechwarth Ernő, dr. Grosch József, dr. Walther Mihály, dr. Félix Ernő, Renner Oszkár, dr. Brunner Emil, Rupprecht Antal, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Halász István, Schmidt Jenő, dukai Takách Ferencz, Mesterházy Jenő, szentmártoni Radó Lajos, dr. Rásó Lajos, Zimmermann Péter, démi Gerő Andor, Czeke Gusztáv, dr. Ajkay István, Jánossy Gábor, íd. Szigethy Sándor, Bakó Béla, Nagy Pál, Berzsenyi Ádám, Fekete Károly, dr. Krenner György, dr. Schneller Aurél, Ajkay Elemér, Szenthe Károly, Kiss István, Bélák Endre, dr. Takách József, Mikiás Mihály, dr. Dukavits Vilmos, dr. Szent-fványi Géza, dr. Weöres Imre, dr. Schindler Endre, dr. Heimler Károly, Hollós János, dr. Kiss Jenő.8. Püspök úr beterjeszti az 1925/26. közigazgatási évről szóló püspöki 

jelentését.
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Az egyházkerületi közgyűlés püspök úrnak ezen kimerítő jelentését, mely egyházi életünk minden mozzanatára kiterjed, a múltról megnyugtató képet nyújt, a jövőre helyes célkitűzést tesz, köszönettel tudomásul veszi s egyes pontjaira a következő határozatokat hozza :1. 1. a) Az egyházker. közgyűlés mély meghatottsággal s hálás kegyelettel örökíti meg 250 éves évfordulóját annak, hogy a nápolyi gályarab lelkészeket egy Isten lelke szerint való férfiú : De Ruyter holland tengernagy a méltatlan szenvedések mélységéből kiszabadította. Áldja Isten kegyelmét, hogy Borhidai Miklós rábaszentandrási, Zsédenyi István dörgicsei, Edvi Illés G ergely újmalomsoki, Szentmiklósi János kajári prédikátorok szenvedésében és hithüségében nekünk, a késő utódoknak is olyan fénylő példákat adott, akiknek a Krisztus szolgálatáért még az ő életük sem volt drága. Mély kegyelettel örökitjük meg ezen dunántúli és a többi vértanúinknak emlékezetét. Ugyanekkor örömmel veszi tudomásul püspök úr intézkedését, melyben a gályarab lelkészek emlékezetének minden gyülekezetben történő felújításáról gondoskodott, mely ünneplés három dunántúli gályarab-lelkész emlékének emléktáblával megörökítésében nyerte megkoronázását.b) A nemzet részéről a legnagyobb magyarnak, Gróf Széchenyi Istvánnak méltán kijáró megtisztelő megemlékezésből egyházkerületünk is kiveszi a maga részét s nevét jegyzőkönyvünkben kegyelettel örökítjük meg.c) Az egyházker. közgy. Berzsenyi Dániel prófétalelkü költőnk emlékét a 150^éves forduló alkalmával az együvétartozás jogán, az együttérzés melegével köszönti s megörökíti nevét ezen jegyzőkönyvének lapjain is.d) A mohácsi gyásznap 400 esztendő homályán keresztül is fájdalmas érzéseket kelt egyházker. közgyűlésünk minden egyes tagjának lelkében. Nemzeti nagylétünk nagy temetőjénél gyászolva és bünbánattal állunk, kérve Istent, óvja meg drága hazánkat azoktól a veszedelmektől, melyek akkor romlásba döntötték.e) Egyházkerületünk általános helyzetéről s az abban folyó építő munkáról örömmel vesz tudomást az egyházker. közgy., anyagi helyzetünk jobbra fordulását s az arató munkások elhívását a jó Isten kegyelmétől várja.2. a) Az egyházker. közgy. örömmel veszi tudomásul püspök urnák azon jelentését, hogy az elmúlt évben az államhoz való viszonyunk normális volt s az egyes miniszter úrak részéről jóindulatot és kellő megértést talált. Mégis anyagi helyzetünk szempontjából a törvényen alapuló jogaink intenzivebb kielégítését kívánjuk. Az adócsökkentési segélyek, lelkészi korpótlékok valorizálatlansága s a tanítói nyugdíjjárulékok súlyos volta nehéz válságot idéz elő egyházunkban. Autonómiánkat érintő egyes intézkedések nyugtalanságot keltenek közegyházunkban. Mindezen okokból szükségesnek tartja a református testvéregyházzal való szorosabb együttműködést az á'lammal való helyzetünk tisztázására, a felekezeti béke biztosítására s törvényes igényeink halasztást nem tűrő kielégítésére nézve. Ilyen irányú törekvését püspök urnák köszönettel veszi.



13b. A felekezetközi viszony rosszabbodásával szemben az egyházker. közgyűlés ismételten is leszögezi a Krisztus evangéliuma alapján való együttmü- ködésre^kész hajlandóságát a többi egyházakkal ; — reámutat arra, hogy a felekezetközi viszony rosszabbodására mi nem adtunk okot s hangsúlyozza, hogy a szakadatlan torzsalkodás a Krisztus evangéliumának értékét devalválja a világ előtt s végzetes lehet elkövetkező nehéz időkben nemzeti egységünkre is. Azért a maga részéről a békességet őszinte lélekkel keresi és munkálja. » Azt azonban kijelenti, hogy a maga lélekben és igazságban végzett istentiszteleti áldozatát nem engedi másodrendű, eltűrt, vagy kegyesen megengedett pótszertartásnak minősíttetni. — Istentől rendelt hit- és nemzetvédő munkánkat az együttműködni akaróknak készségesen felajánljuk.c) A református testvéregyházzal való zavartalan jó viszonyunkat s az egy- háznagyok együttérzését örömmel veszi tudomásul az egyhk. közgyűlés. Az idők jele azonban ezen jóviszonynak intézményes kimélyítését és megerősítését követeli, amihez mi készségesen nyújtunk segítőkezet.d) A felekezetközi viszony helyes ápolásán túl azonban a magunk belső egyházi életének a megerősítését is szükségesnek tartja az egyházker. közgyűlés. A Krisztusi alapra állítani egyháziak és világiak munkásságát s ezért a munkálkodhalásért áldozatot hozni, holt szervezeteinkbe élő lelket vinni, imádságos életet élni, — ezek állítják egyházunkat az idők nehézségein győzők diadalmas soraiba.3. Br. Radvánszky Albert egyet, felügyelő úrnak bonyhádi reálgimnáziumunk meglátogatásáról és az ott tapasztaltakról szóló jelentését örömmel veszi tudomásul az egyházker. közgyűlés és egyetemes felügyelő úrunkat ez alkalommal is szeretettel köszönti.4. A Theologusok Otthona építési alapjának gyarapodásáról örömmel értesül az egyhk. közgy., de szükségesnek tartja úgy az egyet, egyház, mint az egyes egyházkerületek, gyülekezetek és híveink fokozódó áldozatkészségét, mert a Theologusok Ottona nélkül hiányzik egyházunk épületében egy pillér, melynek további hiánya veszedelmet jelenthet közegyházunkra.5. A sajtónak eredményéről s a jövedelem hovafordításáról szóló jelentés örvendetes tudomásul szolgál. A sajtó ügy komoly felkarolását az egyházker. közgy. mindenkinek figyelmébe ajánlja.6. Örvendetes tudomásul szolgál.7. Tudomásul szolgál.8. Az egyházi munkatérről Isten által elszólított dr. Fischer Gyula, Weöres István, dr. Szentmártoni Radó Gyula, dr. Kluge Endre, dr. Barcza Dezső jó emlékezetét hittestvéri kegyelettel örökítjük meg. Dr Nagy Károly erdélyi ref. püspök elhunyta felett őszinte részvétét fejezi ki az egyhk. közgyűlés s a püspöki jelentés kiegészítéseképpen el nem múló hálával és kegyelettel örökíti meg a patriarcha-korban elhunyt Dr. Zsilinszky Mihály emlékezetét.Melegen üdvözli az elhívott új munkatársakat. Dr. Makkay Sándort az erdélyi püspöki széken, Csemez Istvánt, a győri egyházmegye felügyelőjét,
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Mihály Sándort, a veszprémi egyházmegye felügyelőjét, Nagy Lajost, a zalai egyházmegye esperesét. Legyen munkálkodásukon Isten áldása.II. 9. Az egyházi életnek az esperesi jelentések alapján és a statisztikai adatokból megrajzolt helyzetéről megnyugvással értesül az egyházker. közgy. Ha az Urvacsorázók, törvénytelen születések, reversálisok és áttérések száma tekintetében némi kedvezőtlen jelenségek mutatkoznak is, azokat átmeneti jellegüeknek tekinti és fokozott vigyázásra és tevékenységre figyelmezteti az őrállókat.10. Püspök úr irányítása s a lelkészek megértő buzgó tevékenysége mellett folyó belmissziói munka eredményeiről örömmel értesül ez egyhker. közgy. s ezért nekik elismerő köszönetét fejezi ki. Különösen az ifjúsággal való lelkiismeretes, tervszerű foglalkozást tartja egyházunk jövője szempontjából fontosnak és szükségesnek s püspök úr erre vonatkozó intézkedéseit készséggel támogatja.11. A hitoktatás kedvező eredményeiről szóló jelentést az egyhk. közgy. megnyugvással veszi tudomásul s a hitoktatás nehéz munkáját önzetlenül, sokszor személyes áldozattal végző lelkészeknek, hitoktatóknak és tanítóknak elismerését és köszönetét felezi ki. Viszont ezen nemcsak egyházi, hanem társadalmi szempontból is olyan fontos munka pénzügyi nehézségei, — sokszor akadályai, — méltán aggodalomkeltők s arra indítják az egyhker. közgyűlést, hogy a vallás és közoktatásügyi miniszter urnái sürgessék a saját rendeletéiben elvállalt fuvarköltségek megtérítését s a hitoktatásnak biztos alapra helyezését.12. Az egyházker. közgy. örömmel értesül püspök úrnak a tolna—baranyai és győri egyházmegyék egyes gyülekezeteiben végzett egyházlátogatása értékes tapasztalatairól s várható eredményeiről. Mivel az egyes gyülekezetekből tevődik össze az egyházkerület, az egyet, egyház s végső eredményében legfőbb ideálunk és célunk: Isten országa itt e földön, fontos, hogy ezek a részek mind eleven, élő organizmusok legyenek s a maguk Istentől kijelölt tevékenységüket zavartalanul végezzék. Ezt a munkát ellenőrző, irányító fáradságos egyházlátogatásaiért püspök úrnak köszönetét fejezi ki. Köszönetét mond mindazoknak, kik püspök úrnak ezen munkájában segítségére voltak.13. A szekta-mozgalomnak egyházunkre megnyugtató helyzetéről örömmel értesül az egyhk. közgyűlés. Mégis szükségesnek tartja a lelkipásztorok állandó éberségét, hogy a szórványosan mutatkozó jelenségek és eltűnjenek egyházi életünkből.14. A felavatott fiatal lelkészeket az egyházker. közgy. bizalommal üdvözli s munkájukra Isten áldását kéri.15. Az egyházi közigazgatás sokszor csendes, feltűnést nem keltő, de mégis fontos és nehéz munkáját püspök úrral híven megosztó és végző munkatársaknak az egyhk. közgy. hálás köszönetét és őszinte elismerését fejezi ki.16. Örvendetes tudomásul szolgál.



1517. A Gyámintézetnek céltudatos és eredményes munkásságáról, a német- országi Gusztáv Adolf Egylettel való kapcsolatunk mélyítéséről nagy örömmel értesül az egyházk. közgy. s ezért Ziermann Lajos egyet, gyámint. elnöknek meleg köszönetét fejezi ki. A gyámint. szent ügyét hagyományos bizalommal ajánlja a gyülekezetek hathatós támogatásába.18. A Dunántúli Luther Szövetség működéséről, különösen a Szövetség lapjának, a Harangszónak áldásos, eredményes, egyházépitő munkájáról örömmel vesz tudomást az egyhker. közgyűlés; Czipott Géza szerkesztőnek áldozatos munkateljesítményéért meleg köszönetét és elismerését fejezi ki.III. 19. Az egyházker. közgy. örömmel értesül népiskoláink érdemes munkájáról s a buzgó tanítói kar egyházias és nemzetnevelő működéséért köszönetét mond.20. Az áll. népiskolák számára kiadott új népiskolai tantervnek a VKM . által iskoláinkba kért bevezetését jóváhagyólag tudomásul veszi az egyházk. közgy. addig is míg az egyet, egyház által készített tanterv lesz iskoláinkban alkalmazható.21. Püspök úrnak a tanítók VII. f. osztályba való előléptetése érdekében tett intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi.22. Örvendetes tudomásul szolgál. A kitüntetett érdemes igazgató-tanítókat az egyhk. közgyűlés is szeretettel köszönti.23. A 40 évi szolgálati idejüket betöltött tanítók nyugalomba küldése alkalmával önrendelkezési jogainknak a VKM .-el szemben való eredményes megvédéséért az egyházker. közgy. püspök úrnak köszönetét mond.24. Az egyhk. közgy. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a hadviselt állami tanítóknak kijáró hadipótlékot sem az állam, sem az iskolafenntartók nem hajlandók tanítóinknak megadni. Szükségesnek tartja, hogy a VKM . az ismételt felterjesztésben felkéressék az egyenlő elbánási elv alkalmazására.25. Az egyhker.. közgy. jóváhagyólag tudomásul veszi püspök urnák a levente intézmény érdekében tett intézkedéseit.26. Jóváhagyólag tudomásul szolgál.27. Tudomásul.B. 28. A főiskolák lelkiismeretes és eredményes működéséről szóló jelentést az egyházker. közgy. örömmel veszi tudomásul. A soproni reálgim- násium részére sportpálya és Diákotthon építése céljára a VKM .-tői kért államsegély megadását az egyhk. közgy. bizalommal várja. Úgyszintén soproni tanítóképző intézetünknél engedélyezett tanári állás államsegélyének mielőbbi folyósítását. A kőszegi leányközépiskolában történt és a bonyhádi reálgimnásiumnál tervezett kibővítésekről helyeslőleg vesz tudomást.29. Örvendetes tudomásul szolgál. Az egyházk. közgy. a maga részéről is szükségesnek tartja a soproni tanítóképző intézet újraépítését.30. Tudomásul.IV. 31. Az egyhk. közgy. aggodalommal fogadja a jelentkező deficitről szóló jelentést. Bizalommal várja a pénzügyi biz. megnyugtató javaslatait. A maga részéről az államsegélyek valorizálásának sürgetését, az egyet, egyház
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központi államsegélye felosztásának megfelelő revízióját tartja szükségesnek. Mert az egyházközségek járulékait emelni lehetetlennek tartja.32. Tudomásul.33. A lelkészek korpótlék-igényeinek mielőbbi kielégítését az egyhk. közgy. szükségesnek tartja.34. Á nyugdíjasok és özvegyek helyzetét könnyítő államsegély utalványozásáért az egyházk. közgy. a m. kir. kormánynak köszönetét fejezi ki.35. A nyugdíjintézetre vonatkozó jelentést az egyházker. közgy. a főszámvevő úrtól bizalommal várja s annak kapcsán fog megfelelő határozatot hozni.36. A püspöki földbirtokra vonatkozó előzetes bejelentést az egyházk. közgy. örömmel veszi tudomásul.37. Tudomásul.V. 38. Egyházkerületünk munkásai közül elhunyt Péter Sándor, Kring Miklós, Vértesi Sándor lelkészek és Becker Nándor tanár emlékét jegyzőkönyvünkben kegyelettel megörökítjük.39. Az új munkatérre elhívott lelkészeket és felügyelőket szeretettel üdvözli az egyhk. közgy. a nyugalomba vonult tanítóknak érdemes munkájuk után megérdemlett boldog pihenést kiván.40. Az egyházker. megfelelő javaslatot vár a véleményező bizottságtól.41. Tudomásul szolgál. Jegyezte : P álm ai L a jo s ,egyhk. egyh. főjegyző.A z egyh ázk erü leti pénzügyi b izottság1926. évi március 24-én és szeptember 21-én tartott ülési jegyzőkönyve alapján készült összefoglaló jelentéséből, az egyházkerületi főszámvevő előterjesztésében a következő ügyek tárgyaltattak:9. Az egyhker. pénztári 1925. évi összes — ellenőrileg felülvizsgált és rendben talált — összesített kimutatása szerint a pénztárak forgalma 79,163.190 K maradvánnyal zárú't. A vagyonállásra, illetőleg a rendelkezésre álló jövedelemre vonatkozó számadatok a következők: az összesített gyülekezeti járúlékok maradványa 74,549.604 K, fel nem osztott egyházker. államsegély85,837.000 K, hátrálékos összesített járulék 77 millió K, összesen 237,386.604 K, amelyből kifizetendő 40,000.000 K, özvegyi waggon búza címén, úgyhogy az 1926. évi szükségletek fedezésére fennmarad 197,386.604 K. A hetenkénti rovancsoláskor s az évi főrovancsoláskor is, a pénzkezelés rendben találtatott (márc. jkv. 1. s., szept. jkv. 1., 13., 14. p ).Az egyhker. közgyűlés a jelentést örömmel és megnyugvással veszi tudomásul s a pénzkezelőknek a felmentvényt a szokott óvás fenntartása mellett megadja.10. A Kleeblaatt alapítványi-ház gondnokának 1925. évi — ellenőrileg megvizsgált és rendben talált — 1,529.000 K. pénztármaradványt feltüntető számadását (1. szept. jkv. 15. p.)
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a2 egyhker. közgyűlés tudomásul veszi s a házgondnoknak a fölmentvényt megadja.11. Az egyházkerületi biztosítási megbízottnak az 1925. évről szóló jelentését, amely szerint egyházkerületünknek 8,325.674 K tiszta nyereség jutott az egyhker. biztosítási alap javára (I. szept. jkv. 16. p.)a közgyűlés tudomásul veszi.12. Tárgyaltatott a márc. 24. jkv. 12. és a szept. 21. jkv. 19. p. a. az egyetemes egyház „Theol. Otthon“ bizottságának ily „Otthon“ létesítése ügyében benyújtóit segélykérvénye.A p. ü. b. javaslatára a közgyűlés a Sopronban létesítendő Theol. Otthon céljára megszavaz 100, azaz egyszáz millió koronát, még pedig a jelen évtől kezdve fizetendő évi 10 milliós részletek feltételével.13. Tárgyaltatott a márc. jkv. 1.0. s a szept. jkv. 17. és 18. p. a. a soproni líceum építési telkének bekerítése s az ott létesítendő ifjúsági sportpálya kérdése. Az egyházkerület alkalmazottainak eddig bérbeadott líceumi építési telek megfelelő és tartós bekerítése az óit megkezdődő városrendezés és nagy építkezés miatt elodázhatlanul szükségessé válván, a bérletek felmondattak s a tervezett líceumi sportpálya létesítését a főiskolai kisbizottság a közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében meg is kezdette. A szükséges fedezetet az Orsz. Testnevelési Tanácstól kért 150 millió K államsegély, a Sopron szab. kir. várostól kapott 40 milliós készpénz és 6 millió értékű anyagsegély s az erdészeti és bányászati főisk. hallgatók Sportköre részéről — a hétnek bizonyos napjain megengedett pályahasználatért egyszersmindenkorra fizetendő 100 millió K elnyerése által remélik biztosíthatni. Az egyházkerülettől, mint fentartótól, az egész teleknek 3 oldalról való bekerítését kéri a kisbizotlság.Az egyházkerület, mint telektulajdonos, Sopron város részéről sürgetett tartós kerítés létesítése elől einem  zárkózhatván, a líceumi építési telken tervbe vett ifjúsági sportpálya létesítését engedélyezi ; a földbérlet felmondását jóváhagyólag tudomásul veszi; úgyszintén tudomásul veszi a bányászati és erdészeti főiskolai Sportkörrel tervezett kooperációt, azonban hangsúlyozottan kiköti, hogy ezt csak abban az esetben teszi, ha tulajdonosi és cselekvési szabadsága érintetlen marad. A maga részéről a 3 uccafronton létesítendő cementkerítésre 70 millió koronát szavaz meg, 1926-tól kezdődően évi 10 milliós részletben való kifizetés feltételével s azon megjegyzéssel, hogy amennyiben a sportpálya jövedelme majdan lehetővé teszi, abból a most megszavazott 70 millió részletekben visszafizetendő.14. A márc. jkv. 11. p. a. tárgyaltatott a kőszegi leányiskola számára is létesítendő sportpálya kérdése. Az e célra kiszemelt 528 négyzetöles terület vételára ölenként 1 dollár, vagyis az egész circa 40 millió K-ba kerülne. Az intézet tavalyi kibővítésekor nyert hitelből még futná erre, úgyhogy nem jár

2
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újabb tehervállalással a kerületre nézve ; legföljebb a felvett kölcsön törlesztésének határideje egy félévvel kitolódik. Felszerelésre államsegélyt kérnek.Az egyházker. közgyűlés a telek megvételére és sportpálya céljaira való használására az engedélyt megadja.15. A szept. jkv. 20. p. a. tárgyaltatott az egyházkerület pénztárainak 1926. évi költségvetése s az azok alapján összeállított költségelőirányzat. E szerint a szükséglet 4,654.900.785 K , fedezet 4,011.205.643 K , hiány 643,694.142 K . Ez a hiány azonban fedezetet talál az egyházkerület fel nem osztott jövedelmeiből, nevezetesen az összesített járulék fel nem használt részéből, az egyhker. államsegélyből s a szabadrendelkezésre álló jövedelemből (biztosítási nyereség ; szerzői tiszteletdíj). Mindezek felosztására külön főszám- vevői javaslat kerül lejebb tárgyalásra.Ideig-óráig a pénzügyi egyensúly kimutathaló volna a lakáspénzek 50 százalékos emelkedése — ami több, mint 100 millió K új terhet jelent — dacára is. De több, más elkerülhetetlen tehertétel is szerepel a költségvetésben. A költségvetés egyensúlyának taktikai előnyét elejtve, circa 50 millió deficittel kell számolni, ha az egyhker. legelemibb kötelezettségének akar is csak eleget tenni. Ha csak némileg is meg akarna azonban felelni a tőle méltán elvárható kötelességeknek, úgy legalább is 200 milliós^hiányról kell beszélnünk (amit az a több tételnél várakozás ellenére beállott tetemes emelkedés okoz).Az egyhker. közgyűlés a beterjesztett költségvetést és vele kapcsolatos javaslatokat elfogadja s következőleg határoz:A dunántúli Lelkészegyesület megkeresésére 10 millió K-t állít be már az idei költségvetésbe szórványgondozásra.A kőszegi leányközépiskolának 30 millió egyházker. segélyt szavaz meg.Felír az egyetemes egyházhoz, hogy a soproni tanítóképez- dének adott 20 milliós segélyt lehetőleg emelje és állandósítsa.A tanítóképző intézeti igazgatói irodában szükséges másolások díjazására havi 300.000 K kiutalását engedélyezi.Különös méltánylást érdemlő okból a tanílóképezdében a jelen tanévben helyettesített órákért havi átalányban heti egy-egy óráért 25.000 K-t, azaz 2 pengőt engedélyez.A letétpénztárban kezelt főiskolai alapítványok egész jövedelmét csak ideiglenesen adja ki a soproni líceumnak. (Azelőtt a theol. akadémia is participât.)Megengedi, hogy az egyházkerületi pénztári kimutatás ezentúl ismét nyomtatásban, minden egyházközségnek megküldessék s elrendeli, hogy ugyancsak nyomtatásban közlendő a részletes költségvetéstervezet is.Végül felkéri püspök úrat, hogy a különféle államsegélyeknek fokozottabb mértékben való kiutalását szorgalmazni szíveskedjék.16. A márc. jkv. 21. p. alapján a közgyűlés kimondja, hogy az eddigibúzavalutás kivetés helyett új Összeírás mellőzésével az 1923. évi
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kivetés alapján kivetett összeg szedessék be 1926-ra is a gyülekezetektől 50.000 K-ra kikerekített összegekben.17. A szept. jkv. 21. p. a. elrendeli az egyhker. közgyűlés, hogy azaz ehker. jegyzőkönyvére eddig külön befizetett.költségtérítéshelyett minden gyülekezet az összesített kér. járulék befizetésekor küldjön be e címen s a kinyomandó pénztári kimutafásrailCO.OOO K-t.18. A szept. jkv. 22. p. szerint főszámvevő az egyházkerületi jövedelmek feloszlására nézve a következő javaslatot terjeszti elő :/. Rendelkezésre á ll:1. Egyházközségi járulékok:a) Múlt évi maradvány . . . .  74,549.604 Kb) „ „ hátrálék............................. 65,235.580 „c) Folyó évi járulékok . . . .  366,000.000 „d) Ehker. jkv.-ért stb. . . . 13,000.000 „_____________________
Ebből meghatározott célra fordítandó:a) Püspöki tiszteletdíjra. . . .  64,000.000 Kb) Bonyhádi gimnáz. segély . . 16,000.000 „c) Egyetemes közalapi jár. . . 10,226.000 „d) Özvegyi búzasegély (utolsó) 40,000.000 „
Az egyházkerületi járulékból fennmaradó rész: 382.559.184 K2. Egyhker. államsegély :
a'l Múlt évi maradvány . . . .  85,837.000 K

Összesen : 512,785.184 K

Összesen : 130,226.000 K

3. Egyhker. biztosítási alapból felhasználható:
62,000.00014,462.00089,000.000 n 251,299.00020,000.000Összesen: 653,858.184 K

II. Fedezendő :a) A közigazgatási pénztár hiánya 390,792.265 Kb) A líceumi (reálg.) „ „  131,987.906 „c) A tanítóképző „ „ 128,821.088 „d) A főisk. nyugdíj „ „ 12,093.883 „e) A kőszegi I. isk. hiánya részb. fed. 30,000.000 „f) A Theol. Otthonnak adandó segélyt. 10,000.000 „
c) A tanítóképző

Összesen : 703,695.142 K
III. Mérleg : Szükséglet Fedezet Hiány . .

. . 703,695.142 K . . 653,858.184 „49,836.958 K



20 A rendelkezésre álló egyházközségi járulék felosztására nézve javaslok:a) A közigazgatási pénztárnak 200,465.301 K-tb) A líceumi „  70,000.000c) A képezdei „  70,000.000d) A kőszegi leányisk. ,, 20,000.000e) A föisk. nyugdint. „  12,093.883f) A Theol. Otthonnak 1. részi. 10.000.000 „  382,559.184 KAz egyhker. államsegély felosztási tervezete:a) A közigazgatási pénztár javára 120,490.006 Kb) A líceumi ,, „  61,987.906 „c) A képezdei „  „  58,821.088 „d) A kőszegi iskolai „  „  10,000.000Az egyhker. bizt. alap jövedelme a közig, ptr.-nak 251,299.00020,000.000Összesen : 653,858.184 KA kimutatott hiány tehát a közigazgatási pénztárnál lesz.Az egyhker. közgyűlés a püb. határozati javaslatát egész terjedelmében elfogadja és határozati erőre emeli.19. A márc jkv. 28. s a szept. jkv. 24. p.-val immár utóljára kiadott özvegyi búzasegély q-ként 400.000 K-val következőleg osztatott ki : a) Nyugdíjas 
lelkészek: Sántha Károly, Reichert Gyula, Schleining Vilmos à 3 q ;  Kring Miklós, Hütter Lajos. Szarvasi Sámuel à 2 q ; Mód Lénárd, Takács Gyula Vértesi Sándor, Illgen Antal, Nyirő Károly, Hofbauer Pál és Kirchner Elek  ̂à 1*5 q. b) Lelkészözvegyek: Jakab Ivánné, Szabó Lajosné, Szűcs Imréné à 3 q ; Haffner Vilmosné, Péter Sándorné, Porkoláb Gyuláné, Révész Sándorné, Szili Lénárdné, Berke Józsefné, Király Mátyásné à 2 5 p ; Dubovay Gézáné, Zettl Józsefné, Jeskó Lajosné, Menyhárdt Frigyesné, Horváth Dezsőné, Nagy Lajosné, Zatkalik Lajosné à 2 q ; Krachel Györgyné, Laucsek Jánásné, Ráth Györgyné, Zsakó Jánosné à 15 q ; Falaky Károlyné, Kolbenheyer Béláné, Éder Józsefné, Szilvágyi Gyuláné, Varga Pálné, Kiss Jánosné, Jausz Vilmosné, Béldi Károlyné, Borbély Gyuláné, Borbély Jánosné, Hammel Alajosné, Wies- ner Boldizsárné, Hetyéssy Istvánné, Tóth Sándorné, Bőjtös Jánosné, Káldy Mihályné, Becht Henrikné, Teke Lajosné, Farkas Mihályné à 1 q; c) Lelkész- 
leányok: Wágner Vilma, Schrödl nővérek, Bélák Emma, Tóth Julia, Eősze Etelka, Hesz Mária, Tóth Margit, Pieler nővérek, Fadgyas Olga à I q. Az időközi kamatokat, 600.000 K-t, pedig Seregély Dávidné lelkészözvegy kapta.Tudomásul szolgál.20. A szept. jkv. 25. p. kapcsán tárgyaltatott az egyetemes egyház által a dunántúli egykázkerületnek 1926-ra juttatott 80 millió K s az előző év végén adott 10,051.999 K adócsökkentési segély felosztásának a kérdése. Ez a rendkívüli adóalapi segély az egyetemes egyháznak adott általános államsegélynek kiszakított részét képezi és semmikép sem tekinthető az 1914— 1923. évi, az egyetemes adóalapi bizottság, ill. az egyetemes közgyűlés által megállapított rendes adóalapi segély részbeni valorizációjának, mint ahogy sok



gyülekezet szerzett jog címén kéri és várja a belőle való részesedést. A segély tehát a jelenleg leginkább rászorultak közt osztandó szét olyképen, hogy aki ebből kap, az lehetőleg ne kapjon, a Baldácsy-segélyből és viszont. — E szerint kap : -• • ;Somogydöröcske, Sárvár, Tés, Várpalota à 5 millió K- t ;  Györszemere, Nagybarátfalu, Kaposvár, Gindlicsalád, Pálfa, Szekszárd, Szentgotlhárd à 3 miiló K-t ;  Vönöck 2,731 300 K-t, Kisbabot, Tényöfalu, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Balf, Kölesd, Lullapuszta, Nagybábony, Nagyszokoly, Szőllősérsek, Tolnanéraedi, Kerta, Alsódörgicse à 2 millió K- t ;  Ménfő, Dunaföldvár, Ajka, Öskü à 1-5 miliőt; Kemenespálfa, Sand, Surd, Liszó, Mucsfa, Zalagalsa, Kapolcs à 1 millió K-t; Káld, Nemespátró, Pogányszentpéter, Bakonyszent- lászló,Csót, Külsővat, Nemeshany.Homokbödöge, Akaii, Kisdörgicse,Öcs,Talián- dörögd à 500.000 K t. Püspök úr rendelkezésére fenntartva: 1,320.699 K.Nem volt figyelembe vehető : Csikvánd, Barlahida, Egyházashetye, János- háza, Lenti, Nagysimonyi, Nagysitke, Pusztaszentlászló, Zalaistvánd, Antal- szállás, Barcs, Iharos, Pat, Szepetnek, Rábaszentandrás, Sobor, Szilsárkány, Harka, Alsónána, Ág, Bátaapáti, Bikács, Bonnya, Borjád, Csikóstőttős, Geré- nyes, Gyönk, Kéty, Magyarboly, Magyarkér, Maráza, Murga, Pogány, Rácalmás, Tab, Tarrós, Torvaj, Zsibrik, Körmend, Nádasd, Nemescsó, Bakony- tamásL Gecse, Hánta, Mezőlak-Békás, Nagyacsád, Sikátor, Vanyola, Veszprém, Keszthely, Nagyvázsony, Tapolca kérvénye.Jóváhagyólag tudomásúl szolgál.21. A szept. jkv. 26. pontja kapcsán felosztatott az 1926. évre szóló br. 
Baldácsy Antal alapítványnak egyházkerületünkre jutó osztaléka, 600 q búza egyenértéke. Az 50 év előtt létesített nagylelkű adományról, amely immár 40 évi oszta ékát adja, az egyhker. felügyelő úr közgyűlési megnyitójában úgyis megemlékezvén, a hálás kegyelet adóját az egyházkerület már ott ott rótta le. A dunáninneni egyházkerület és a győri egyházmegye javaslatával szemben a püb. indítványozza, hogy az osztalék egyharmada legyen ezévben is püspök úré, a többi pedig — a hitoktatás díjazására kiszakított 22 millión felüli — adassék a szegény gyülekezeteknek, lelkészözvegyeknek, aktív és nyúgdíjas lelkészeknek. Mivel pedig az idei osztalék még nem- folyt be az egybázker. pénztárba s számszerű összege a búzaár fluktuálása miatt s az alapítványi földek bérlőinek fizetőképessége és készsége miatt még nem állapítható meg pontosan, , főszámvevő egységek szerint készítette el a püb. felosztási javaslatát, úgyhogy a segély, mihelyt az osztalék befolyik, ülés bevárása nélkül, kiadható legyen.A felosztási javaslat a következő: Gyülekezetek segélyezésére felveendő 150 egység. Ebből kap: Kaposvár 30, Szekszárd 20, Csögle, Keszthelyé 12, Szilsárkány, Dombóvár, Veszprém à 6, Szentantalfa, Nagyvázsony à 4 egységet. 3 —3 egység jút Győr újfalú, Pusztaszentlászló, Nagyatád, Sopron-, bánfalva, Fehérvárcsurgónak. 2 —2 egységet kap :: Egyházashetye, Bonnya, Zsibrik, Mencshely, Tarrós. 1 egységet pedig Antalszállás, Maráza, Tapolcafő
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és Nemesleányfalú. A városi kisgyülekezetek adókedvezményének fedezésére felvétetett 21 egység.Nem volt teljesíthető : Győrszemere, Ménfő, Nagybarátfalu, Zalaegerszeg, Barcs, Kaposvár, Nagykanizsa, Balf, Gindlicsalád, Kölesd, Lullapuszta, Nagy- szokoly, Pálfa, Somogydöröcske, Szőllősérsek, Sárszentmiklós, Körmend, Nemescsó, Csőt, Gecse, Kerta, Öskü, Tés, Várpalota, Alsódörgicse kérvénye.A lelkészek és Ielkészözvegyek segélyezésére[szintén 150 egység vétetett fel, még pedig aktív lelkészeknek 42, nyug. lelkészeknek 20, lelkészözvegyeknek 80, lelkészleányoknak 8 egység. A z aktívi lelkészek^közűi kap : Bándy Miklós, Görög Ernő, Hering Iános, Hoffmann Ernő, Horváth Olivér, Kiss Samu, Mikolás Kálmán, Németh Gyula, Varga József 4 - 4  egységet, Adorján Ferenc, Nagy Kálmán, Takács Béla 2 —2 egységet.%[A nyugalmazott lelkészek közül : Sántha Károly, Reichert Gyula, Schleining Vilmos 4—4, Mód Lénárd, Takács Gyula, Kirchner^Elek 2 —2, Hütter L ajo sjé s Szarvasi Sámuel 1 — 1 egységet. A  lelkészözvegyek közűi kap Péter Sándorné, Jakab^Ivánné, [Szűcs Imréné, Szabó L3josné 5 —5, Haffner., Vilmosné, Révész ; Sándorné, jjl Zettl Józsefné 4 —4, Porkoláb Gyuláné, Menyhárd Frigyesné, Nagy Lajosné és Király Mátyásné 3 —3 egységet. Két egységet kap: Szily Lénárdné, Dubovay Gézéné, Laucsek Jónásné, Berke Józsefné, Kracher Görgyné, Horváth Dezsőné. 1 egységet kap: Jeskó Lajosné, Eősze Dezsőné, KringMiklósné, ÉderJózsefné, Zatkalik Lajosné, Ráth Györgyné, Zsakó Jánosné, Falaky Károlyné, Vértesi Sándorné, Kolbenheyer Béláné, Szilvágyi Gyuláné,kVarga Pálné, Kiss Jánosné, Jausz.Vilm osné, Béldi Károlyné, Borbély Gyuláné, Seregély Dávidné, Hammel Alajosné, Wiesner Boldizsárné, Hetyéssy Istvánné, Tóth Sándorné, Böjtös Jánosné, Káldy Mihályné, BechtjHenrikné. A  lelkészleányok közűi JJWágner Vilma, Schrődl;nővérek, Bélák Emma, Tóth Júlia, Hess Mária, Pieler nővérek, Tóth^Margit, Eősze Etelka kap 1 — 1 egységet.Nem volt figyelembe vehető; Boczkó Gyula,1*Jónás Lajos, Hígén Antal, özv. Czuppon Sándorné, özv. Farkas Mihályné, Fadgyas Olga, Kis Irén, özv. Kiss Gyuláné, Leyrer Károlyné segélykérvénye.Az egyházker. közgyűlés ezen javaslatot a T maga egészében elfogadja s a befolyó jövedelem alapján megállapítandó, egységszámmal való kifizetését utalványozza.22. A szeptemberi jkv. 27. p. a. hitoktatói óra- és fuvardíj és az esperesi ellenőrzés kérdéséveljoglalkozik. LAz egyetemes egyháztól e célra nyert 8 millió K-hoz az idei Baldácsy-segélyből javasolok 22 millió K-t hozzávenni, úgyhogy a múlt évi 19'2 millióval^szemben az_ 1925/26. tanévben ,.3 0 j millió K  legyen felosztható. Ez az összeg is túlkevés ahhoz, hogy ez az égetően fontos, kérdés végleges [rendezést nyerhessen. Legalább 85 millió K -r a . volna szükségünk s ezt intézményesen kellene biztosítani. Fennti 39_m illíótJ püspök úr a püb. közbejöttével s a közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében következőleg utalványozta: A tolna-baranyai egyházmegyének 6, a veszpréminek 5-5, a győri, kemenesaljai, vasi egyházmegyének 3—3, a somogyi, soproni
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alsó, soproni felső egyházmegyének 2’5, a zalai egyházmegyének 2 millió koronát. Jóváhagyólag ludomásúl szolgál.23. A múlt évi egyhker. közgyül. jkv. 44. p. alapján az 1925. dec. 1. elnöki értekezlet az egyházmegyék dologi segélyét az elmúlt évre szólóan 12 millió K-val felemelte s az esperesi kar többségének véleménye alapján nem általános egyházmegyei közigazgatási célra, hanem elszámolás alá nem tartozóan s kizárólagosan az espereseknek adta ki következőleg: A tolnai esperesnek2.100.000 K, a veszpréminek 1,800.000 K , a győrinek 1,500.000 K, a keme- nesaljai, somogyi, soproni alsó, vasi közép esperesnek à 1,200.000 K, a soproni felső és zalai esperesnek à 900.000 K t (márc. jkv. 5. p.).Tudomásúl szolgál.24. A múlt évi ehker. közgyül. jkv. 45. p. nyert megbízás alapján az ehker. elnökség Szombathelyen 1925. dec. 1-én tartott értekezletén megállapította az egyhker. állások tiszteletdíjait E  szerint kap az ehker. főszámvevő évi 24, a líceumi eforus 6, a nagykönyvtáros 3, a levéltáros 1 millió koronát ; a főiskolai kisbizotfsági jegyzőnek 800.000, a nagybizottsági jzőnek 400.000 K-t állapít meg. A kőszegi leányközépiskola igazgatója, miként a többi középiskolai igazgató sem, külön tiszteletdíjat nem kap, lakáspénz helyett pedig szabad lakást élvez. A kőszegi leányközépiskolai internátus igazgatója szabad fűtést és világítást élvez és kizárólag csak Arató István személyéhez kötötten évi 24 millió K-t. A kőszegi internátus vezetőnője kap szabad lakást, fűtést, világítást, egy személyre szólóan teljes ellátást és mosatást s ezenkívül Bakos Júlia személyéhez kötötten évi 1 millió K-t. A  könyvelési munkálatokért évi 6 millió, tandíjkezelésért évi 2 millió K jár. (márc. jkv. 3. 4. p.)Jóváhagyólag tudomásúl vétetik.25. Jóváhagyásra a márc. jkv. 6. p. kapcsán bejelenti a püb., hogy elnöke útján kiutalta a soproni líceum 16 s a tanitóképezde 6 tanárának vasúti kedvezményes igazolványuk 1926. évi érvényesítéséhez szükséges 14— 14 aranykoronát, ami a líceumi pénztárnak 3,808.000 K, a képezdeinek pedig1.428.000 K kiadást jelent. Ugyanezt a kedvezményt engedélyezte a kőszegi tanároknak is. Tudomásúl szolgál.26. Hivatkozással az 1924. ehker. közgyül. jkv. 69. pontjára, mely az ehker. tisztviselők fizetését állami mintára állapítja meg s tekintettel arra, hogy a kormány 1925. évi 7C00. M . E . rendeletével az állami tisztviselők illetményeit szabályozta, 1925. július 1. kezdettel az egyházker. tisztviselők fizetése következőleg állapíttatott m eg: W eisz Kornél, ehker. pénztárosé havi5.100.000 K , Wojtech Vilmos, ehker. ellenőr-alszámvevőé havi 3,050.000 K, László Miklós püspöki titkár egyházi forrásból eredő havi fiz. 2,733.390 K , Schöck Oyula püspöki máscdlelkészé 1,514 470 K , két egyházkerületi segédlelkészé egyenként 1,507.900 K . Ehhez adja a kormány a püspöki titkár, másodlelkész és két segédlelkész fizetési osztályuknak megfelelő fiz. kiég. államsegélyt. A titkár és másodlelkész állása püspök úr személyes közben
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járása révén kongruás lelkészi állásként szerveztetett meg 1926. márc. 1-től kezdődően, (márc. jkv. 8. 13. 14. p.)Tudomásul szolgál.27. A múlt évi közgyük jkv. 22. p.-val soproni tannóképezdei rendes tanárrá megválasztott Rozsondai Károlyt a VKM . csak helyettes tanári minőségben erősítette meg, aminek folytán az egyházker. is csak helyettestanári fizetést adhat neki. Az idézett közgyük jkv. pont tévedésből nem tartalmazván a rendes tanárrá, való megválasztáshoz a VKM.-nek hozzájárulási feltételét, azért a márc. jkv. 18. p. kapcsán a fentidézett ehker. jkvi pontnak, ily értelemben leendő kiegészítését rendeli el.28. A ;m árc. jkv. 22. p. sz. a soproni líceumi tanárok a m. é. egyhker. közgyük jk v ,'39. pontjával reájuk visszahárított 1 és fél százalékos nyugdíj- járuléknak elengedését kérik azon alapon, hogy régebben is elengedte azt a fenntartó. Tekintettel az egyhker. jelen pénzügyi helyzetére, a kérelem nem teljesíthető.29. Tekintettel arra, hogy a múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 112. pontjával már az 1925. évre is 1000-szeres valorizálással rendelte el a régi közalapi járulék befizetését, ami egyházkerületünknél10,226.000 K-t jelentaz ehker. közgyűlés lehetetlennek látja, hogy (I. .márc. jkv. 26) az egyötödével megcsonkúlt kerületünk az eredeti összegnek a valoiízálását.vállalhassa! Kéri feliratban az egyetemes közgyűlést, hogy csak 1926-tól szedje be az egyházkerületektől a jelen teher- biráshak s a tényleges helyzetnek megfelelően 1000-szer valorizált járulékot, az 1925. évit pedig írja le, mert annak fedezéséről költ- ségvetésileg nem lehetett gondoskodni.Kéri az ehker. közgyük az egyetemes egyházat, hogy a fehérkomáromi egyházmegye kikebelezéséért a közalapból kerületünknek évenként fizetett 1300 K-t is ezerszeresen valorizálva fizesse.Kéri végül az egyetemes egyházat, hogy a közalapból az egyházkerületeknek hitoktatói célra adott segélyt a hitoktatói állások tényleges számának megfelelő nagyobb és igazságos arányban adja.30. Utalással az 1924. évi egyhker. közgyük jkv. 88. p. a még mindig csak ideiglenes helyiségben szorongó theoh fakultás méltóképeni elhelyezése tárgyában (IX. jkv. 23. p.)az egyhk. közgyük felír az egyetemes egyházhoz, hogy tekintélyének latbavetésével igyekezzék a kormánytól a fakultás sürgős megfelelő elhelyezését követelni. :31. A dunántúli „Keresztyén Énekeskönyv“ X IX . és X X . kiadására a Hornyánszky cég engedélyt kért s a márc. jkv. 15. s a szept. jkv. 33. p. sz. kapott is, miután a szerzői tiszteletdíjat elfogadhatóan valorizálva, 11,310.000 és 13,050.000 K-t befizette az egyh. kér. pénztárba.■' Örömmel tudomásúi szolgák .. ., ...
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32. A szept. jkv. 29. p. sz. a kőszegi leányközépiskola helyi bizottsága javasolja, hogy a zeneórákért járó többletdíj a nyugdíjat nem élvező zenetanárok oly segélyalapjának létesítésére fordíltassék, amelyből munkaképtelenségük esetén némi támogatást nyerhetnek.Az egyhk. közgyűlés a javaslatot elfogadja, de azzal, hogy a maga részéről ezzel kapcsolatban semmiféle garanciát és subventiót nem vállal, de ezen a címen nem engedélyezi a taníttató szőlők netáni túlterheltetését sem.33. Ugyancsak a kőszegi leányiskolái helyi biz. a szept. jkv. 30. p.-val kéri, hogy az 1926. évi költségvetésbe az építési kölcsön törlesztésére'fölvett 200 millió K-ból 100 millió K-t fürdőberendezés szerzésére, az ebédlő új padlózására és a II. emelet újrafestésére fordíthassa.Az ehker. közgyűlés az engedélyt megadja.34. Ugyancsak a kőszegi h. biz.'kértére javasolja a püb. (szept.1 jkv. 31. p.) hogy a tanulmányi szabadságon levő Kiss István nejének 4 milliónyi felszabad ít lakáspénzét, mert nevezett férje távolléte idejére intern, nevelőnői teendőket vállalt s így az intézetben lakik, tanulmányi segély címén Kiss Istvánnak engedélyezze s helyettesítési költségeinek fedezésére fordíthassa.Az egyhker. közgyűlés jóváhagyólag tudomásúl veszi.35. Az egyhker. két segédlelkésznek a m. é. ehk. kgyül. jkv. 41. p.-val rendezett lakásügyét a szept. jkv. 35. p. a. olykép kéri módosítani a püb., hogy 1926. szept. 1-től fogva László Miklós pp. titkárnál biztosít havi 600.000 K-ért a két káplán közös lakásakép egy bútorozott szobát s ezzel „szemben u.a. időponttól beszünteti az eddigi kápláni lakáspénzt.Tudomásúl szolgál.36. A szept. jkv. 36. p.-val jelenti a püb., hogy dr. Jókay-Ihász Miklós a lőrintei birtoknak 4.724.673.000 K erejéig való megterhelhetésére kér engedélyt invesztálás céljára; indokolja ezen összeget azzal, hogy b. e. Ihász Lajos halálakor a birtokon levő teher valorizált értéke ekkora volna. A püb. ezzel szemben azt jávaso'ja, hogy a Földhitel Intézetnél, normális viszonyok közt 1926-ban fennálló amortizációs kölcsön feléig terjedhető kölcsön felvételét engedélyezze. Az egyhker. közgyűlés a püb. javaslatát határozati erőre emeli s a legközelebbi módozatok intézésére és ellenőrzésére az egyh, kér. elnökséget kéri fel.37. A szept. jkv. 37. p. sz. Berecz Ábel ügyész beterjeszti az 1910. óta nála levő Beliczay Jónás-fé'e lie. 3000 frt.-os alapítványi iratokra vonatkozó jelentését, amely szerint az alapító akaratának foganatosítása az alapítványi pénznek devalváltsága miatt még mindig s ma kevésbé lehetséges, mint eddig. Azért indítványozza az alapítólevél elkészítésének elhalasztását arra az időre, amikor a pénzviszonyok annyira megjavúlnak, hogy az alapítványi tőke jövedelme legalább egy tanúló eltartására elegendő lesz.Az ehk. kgyűlés ezen indítványhoz hozzájárúl.
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38. A szept jkv. 44. p. sz. a 6 év óta helyettes tanári minőségben szolgáló Oravecz Lajos soproni lie. tanárnak a IX. fiz. oszt. 3Á. fokozatbeli fizetés megadását javasolja a püb. 1926. szept. 1-től, a VKM . által megígért s közel jövőben várható előléptetéséig. A havi fizetési külömbözet 710.000 K s negyedévi lakbére circa 300.000 K.Az egyhk. közgyűlés fizetési előleg alakjában megadja 1926. IX . 1-től nevezettnek a IX. 3. Á . szerinti fizetést azon megjegyzéssel, hogy rendes tanárrá való kinevezése napjától kezdve ez az előleg beszüntetendő.39. A  pápai gyülekezet azon kérelmét, hogy a városi kisgyülekezetek 50 százalék adóelengedési kedvezményében részesíttessék, a püb. a szept. jkv.45. p. sz. nem látja eléggé megindokoltnak,azért az egyhk. közgyűlés a kérelmet nem látja teljesíthetőnek.40. Németh Ferencné, volt líceumi szolga nejének folyamodványára a szept. jkv. 48. p.-val az egyhk. közgyűlés a főiskolai nyugdíjintézet terhére megszavaz az 1926. évre 300.000 K rendkívüli segélyt.41. Az egyh. kér. pénzügyi bizottsági jegyzőkönyveknek többi pontjait, amelyek külön határozatot nem igényelnek, a közgyűlés felolvasottnak tekinti és tudomásul veszi. Jegyezte :D r. A jk a y  B élaegyhk. vil. főjegyző.42. Olvastatott az egyházkerületi főiskolai nagybízotiság jegyzőkönyvének4. pontja, melyszerint a bizottság tárgyalta Zongor Béla esperes előadásában a magyarországi ág. hitv. evang keresztyén egyház lelkészképesítő szabályzatát. A szabályzat beható tárgyalása után a főiskolai nagybizottság a következő módosító javaslatokat teszi: a) a felavatás kérdésében az eddigi gyakorlatot tartja helyesnek, hogy t. i. a jelölteket egyetemi tanulmányaik elvégzése után és a segédlelkészi szo'gálat megkezdése előtt avassák fel, mert a lelkész! állás tekintélyének rovására menne az, ha nem felavatott lelkész végezne lelkész! funkciókat, b) A gyakorlati 2 félév eltelte után a második papi vizsgálaton a jelölt arról tegyen bizonyságot, hogy érett-e és alkalmas-e a parochusi állásra. Ennek a vizsgálatnak a tárgyát és módját az egyet, közgyűlés állapítsa meg. c) A tervezetnek a íelkészi képesítés elévülésére s a lelkészek sorából való törlésre vonatkozó szakaszait teljesen kiliagyandóknak tartja. Egyebekben az előadó minden javaslatát magáévá tette s az egyhker. közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.Az egyházker. közgy. az előadó javaslatát a főiskolai nagybíz. módosításaival elfogadja s az egyet, közgyűléshez felterjeszteni határozza.43. Olvastatott az egyházkerfileti főiskolai nagybízottság jegyzőkönyvének5. pontja, mely szerint a nagybízottság tárgyalta Zongor Béla esperes elő
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adásában a magyarországi ág. h. ev. keresztyén egyház vallástanár-képesitő szabályzatát. Az egyházkerületi közgyűlés a beterjesztett véleményt, a főiskolai nagybízottság javaslatára, teljes egészében elfogadja s az egyet, közgyűléshez felterjeszteni határozza.44. U . a. jkv. 8. p. a. Hollós János igazgató előterjesztette a soproni líceum 1925—26. évi működéséről szóló jelentését, melyből a nagybízottság örömmel értesült arról, hogy a líceum az ev. vallású tanúlók számaránya tekintetében első helyen áll a hazai középiskolák sorában.Örvendetes tudomásul szolgál.45. U . a. jkv. 16. pontja szerint Hollós János liceumi igazgató bejelenti, hogy a belügyminiszter úr a vallás- és közokt. miniszter úrral egyetértőleg a Soproni Liceumi Diákotthon javára az országos gyűjtést 1926. jún. 15-én kelt 155.248— 1926. V ili. sz. rendeletével a jelzett időponttól számított egy évi időtartamra engedélyezte. Mivel a Diákszövetség a Diákotthont — ha szerényebb keretek között is — már 1927-ben meg akarja nyitni, javaslatot terjeszt elő a megalapítandó Diákotthon jogi helyzetére, pedagógiai jellegére és szervezetének főelveire vonatkozólag. A főisk. nagybíz. a javaslatot elfogadta.Az egyházker. közgyűlés a soproni Diákotthon felállítását örömmel üdvözli, a főisk. nagybíz. jegyzőkönyvében foglalt javaslatot annak idején a szervezeti szabályzatba felvétetni határozza.46. U . a. jkv. 19. p. szerint tárgyalta a főisk. nagybíz. Hamar Gyula tanítóképző-intézeti igazgató 1925—26. tanévi jelentését s ezzel kapcsolatban a tanítóképző-intézet épületének immár halaszthatatlanul szükséges kibővítésére vonatkozó javaslatát. A főisk. nagybíz. az intézet kibővítését, vagy új épület emelését szükségesnek tartja s az egyházker. közgyűlést megfelelő intézkedések megtételére kéri. Az egyházker. közgy. szükségesnek tartja a soproni tanítóképző-intézetnek a mai követelményeknek megfelelő kibővítését, vagy egészen új épület emelését s az erre vonatkozó tárgyalások megkezdésére püspök úrat felkéri.47. U . a. jkv. 20. p. szerint a főisk. nagybíz. a VKM . 90.567— 1925. VI. sz. leirata alapján Matheidesz István áll. el. népiskolai igazgatót megválasztotta a soproni tanítóképző-intézet gyakorló-iskolájának második tanítói állására 1926. évi okt. 1-i kezdettel, az állami rendszerű VIII. fiz. o. 1. fokozatának megfelelő fizetéssel és lakbérrel, kötelezvén őt a szabályszerű óraszám erejéig az igazgatótól megjelölendő munkakör ellátására. A választás érvényességéhez a VKM . jóváhagyása szükséges.Az egyhk. közgy. a választást tudomásul veszi s Matheidesz Istvánt bizalommal üdvözli.48. U . a. jkv. 21. p. szerint Arató István igazgató beterjesztette a kőszegi leányközépiskola 1925—26. tanévről szóló jelentését, mely kegyelettel emlékezik meg Weöres István intézeti felügyelő és Becker Nándor r. tanár elhúny- táról, valamint az intézetből eltávozott Prőhle Márta tanárról, Scherman Berta
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óvónőről és Karner Emilia nevelőnőről. — Javasolja, hogy az új leányközépiskolai törvényjavas'at törvényerőre emelkedése esetén az egyházkerület a kőszegi leánygimnáziumot -leányliceummá sztrvezze át. Javasolja továbbá, hogy az egyházker. közgy. helyezze hatályon kívül Ruttkayné Sinóros Szabó Erna és Puschnikné Feigl Amália tanárokra vonatkozólag az 1922. évi kér. közgy. jzkv. 71. pontjában foglalt határozat végrehajtását.Az egyhk. közgy. Weöres István int. felügyelő és Becker Nándor tanár elhunyta felett sajnálatát fejezi ki s emléküket jelen jkv.-ben kegyelettel megörökíti. — Az új középiskolai törvényjavaslat jogerőre emelkedése esetén a kőszegi leánygimnáziumot leányliceummá alakítja át. — Ruttkayné Sinóros Szabó Ernát és Puschnikné Feigl Amáliát az 1922. évi egyházker. közgy. jkve 71. pontjában foglalt kötelezettség alól felmenti, mert e határozat hozatalakor már az intézetnél mint helyettes^tanárok működtek.49. U . a. jkv. 22. p. szerint a főisk. nagybíz. Ruttkayné Sinóros Szabó Erna h. tanárt 1926. szept. 1-től kezdődő hatállyal rendes tanárrá választotta.Jóváhagyólag tudomásúl szolgál.50. U . a. jkv. 23. p. szerint tárgyalta a főisk. nagybíz. a nem evang. jellegű középfokú iskolákban^ teljesített ev. hitoktatásról szóló jelentést s Hanzmann Károly biz. tagnak azon indítványát,[hogy a VKM . úr kéressék fel a hitoktatói fúvardijak megtérítésére.Az egyházker. közgy. elhatározza, hogy a [hitoktatók fuvardíjainak megtérítéséért a[,VKM. úrhoz felterjesztést intéz.51. U . a. jkv. 24. p. szerint olvastatott Fáik Henrik igazgatónak a bonyhádi reálgimnázium 1925—26 évi eredményes működéséről szóló jelentése.Örvendetes tudomásul szolgál.52. U . a. jkv. 25. p. a. olvastattak a soproni, kőszegi és bonyhádi tanintézetek meglátogatásáról szóló főigazgató jelentések, melyek elismeréssel nyilatkoznak a nevezett iskolákban folyó tanító és nevelő munkáról.Örvendetes tudomásul szolgál. Jegyezte :P álm ai L ajo segyhker. egyh. főjegyző.Az egyházkerületi véleményező bizottság 1926. évi szeptember hó 28 án tartott ülése jegyzőkönyvének kacsán:53. Olvastatott a dunáninneni egyházkerület f. évi közgyűlése jkvének14. pontja, amely szerint a közgyűlés j[a zsinatnak minél előbb való megtartását szükségesnek tartja és ez iránt a többi három testvér-egyházkerületet és az egyetemes közgyűlést jegyzőkönyvi kivonattal megkeresi.Az egyházkerűleti közgyűlés elismeri, hogy ez idő szerint érvényben levő egyházi alkotmányunknak vannak olyan intézkedései, amelyek a viszonyok változása folytán immár elavultak, avagy a gyakorlati életben nem váltak be, viszont hiányoznak benne olyan rendelkezések, amelyeknek törvénybeiktatása a viszonyoknak újabb alakulása folytán feltétlenül szükségesnek mutatkozik,
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mindezekből kifolyólag lehát kétségen felül állónak tartja, hogy zsinati törvényünk gyökeres revisióra, több tekintetben módosításra, kiegészítésére és pótlásra szorul, mégis tekintettel arra, hogy egyházunknak közviszonyai, nevezetesen annak az államhoz való viszonya, pénzügyi helyzete, az iskolákra vonntkozó rendelkezések és számos egyéb, egyházunk létérdekeit érintő fontos kérdések ma még nem jutottak a megállapodottságnak és consolidatiónak abba a stádiumába, amely kilátást nyújtana arra, hogy egyházunk törvényhozása a legközelebbi jövőben olyan müvet alkothatna, amely;emberi>zámítás szerint hosszabb ideig változást, illetve nivelláris intézkedésekkel való; kiegészítés nélkül érvényben maradhataz egyházkerületi közgyűlés közegyházi érdekből nenf'tartja kívánatosnak a zsinatnak azonnali egybehívását és ebből kifolyólag a dunáninneni egyházkerület fenti határozata fölött napirendre tér.54. Olvastatott a győri egyházmegye f. évi] közgyűléseJ'jkvének 45. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés megkeresi egyházkerületi közgyűlést az iránt, hogy írjon föl az egyetemes egyházhoz, hogy j az államsegély ugyanazon arányban osztassák föl, mint az 1918.] évet megelőzőleg. Az egyházkerületi közgyülés]az indítványhoz hozzájárul, azzal a módosítással, hogy oly értelemben intéz fölterjesztést az egyetemes közgyűléshez, hogy az]államsegélyt mindenkor az indokolt szükségletnek és a tényleges viszonyoknak megfelelően ossza föl.55. U . a. jkv. pont szerint a győri egyházmegye arra kéri]az egyházkerületi közgyűlést, írjon föl az egyetemes egyházhoz, hogy az adóalapi államsegély%kiosztásánáJ_ne tegyen külömbséget városi és falusi egyházközségek között, hanem azokat j'.az egyházközségeket részesítse 'adóalapi segélyben, amelyeknek hívei egyházi és ,1 iskolai adóval ^legjobban meg vannak terhelveAz egyházkerületi közgyűlés— tekintettel arra, hogy az adóalapi segélyeket nem az egyetemes egyház, hanem az egyházkerületek osztják föl — a fölterjesztés fölött napirendre tér.56. U. a. jkvi pont szerint a győri egyházmegye közgyűlése fölterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez az iránt, hogy tegyen lépéseket az egyetemes egyház utján a VKM . úrnál oly értelemben, hogy a tévesen fölvett régi javadalmi jegyzőkönyveknek helyesbítését esetről esetre rendelje el.Az egyházkerűleti közgyűlés elhatározza, hogy a fölterjesztés értelmében felír az egyetemes közgyűléshez.57. U . a. jkv pont szerint a győri Jegyliázmegye közgyűlése arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, szorgalmazza az egyetemes egyház útján a VKM . urnái az 1908. évi 46. t. c. alapján kiutalt tandíjpótló államsegélynek teljes valorizálását. Az egyházkerületi közgyűlés a fölterjesztés értelmében megkeresi az egyetemes közgyűlést.
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58. Olvastatott a zalai egyházmegye elnökségének kérvénye, amelyben a zalai egyházmegye 1926. évi július hó 15-én tartott közgyűlésének megbízásából Balatonfüred, Balatonarács, Balatonkövesd, Paloznak, Csopak, Lovas és Alsóörs községeknek a veszprémi egyházközségtől az alsódörgicsei egyház- községhez való átcsatolását kérelmezi, hivatkozással arra, hogy a veszprémi egyházmegye magasabb egyházi érdekből az átcsatoláshoz elvileg már hozzájárult és tekintettel arra,1',hogy Balatonfüred és vidéke a zalai egyházmegyének földrajzilag kiegészít(5^részét_képezi.A zalai egyházmegye elnöksége becsatolt nyilatkozatában átcsatolás esetén anyagilag és erkölcsileg garantálja az ezen szórványhelyeken lakó ev. híveknek és iskolás gyermekeknek intensiv lelki gondozását és kijelenti, hogy azt az egyházmegye és az egyházmegyei belmissiói egylet legszentebb ügyének tekinti.A veszprémi egyházközség, amelyhez eddig ezek a szórványhelyek tartoztak, ̂ készséggel elbocsátja azokat, azzal a kikötéssel, hogy: 1) Balaton- füreden fiókegyház alakíttassák ; 2) a veszprémi egyházközség elvi szempontból kártalaníltassék.Az egyházkerületi közgyűlés — az egyházkerületi számvevő- szék, mint kikerekítési bizottság és az egyházkerületi véleményező bizottság egybehangzó javaslata értelmében — határozatilag kimondja, hogy : Balatonfüred, Balatonarács, Balatonkövesd, Paloznak, Csopak, Lovas és'AIsóőrs községeket a veszprémi egyházközségtől elcsatolja és visszacsatolja az alsódörgicsei egyházközséghez, amelyhez ezek a szórványhelyek korábban tartoztak és ahonnét 30 évvel ezelőtt csatoltattak át a veszprémi egyházközséghez, annak megerősítése céljából.Kimondja továbbá az egyházkerületi közgyűlés, hogy mivel a csatolt kimutatás szerint — ezekben a szórványhelyekben mindössze 35 adófizető eíang. lélek lakik, akiknek évi egyházi adója — a veszprémi lelkésznek csatolt hivatalos jelentése szerint körülbelül 850.000 K-ra rúgott, azért is a veszprémi egyházközség eme csekély jövödelemnek elvesztéséért kártalanításra igényt nem támaszthat.Nem tarthat igényt kárpótlásra a veszprémi lelkész sem, tekintve, hogy az átcsatolással olyan tehertől szabadul, amelyért eddig díjazást alig kapott. Ugyanezen lelkésznek csatolt hivatalos jelentése szerint ezen szórványhelyeknek lelkigondozásáért ki- ványilag semmiféle díjazás megállapítva nem volt, csupán a szórványhelyeken évenként háromszor tartott istentiszteletek alkalmával begyült, esetenként 150—200 ezer K perselyjövedelem volt tényleg az övé. Ez a csekély perselyjövedelem pedig a lelkésznek kiszállási költségeit is alig fedezte.A lelkész kérjen kárpótlást az államtól congruájának új értékelésével.
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Á zalai egyházmegye elnöksége ugyanezen kérvényben kérelmezi Sümeg, Sümegcsehi, Sümegprága, Bazsi, Dabrona, Döbrönte, Gógánfa, Zalamihályfa, Óhid, Szalapa, Zalaerdőd, Zalagyümrő és Kisvásárhely községeknek a zalagalsai egyházközségtől a Keszthely— Tapolcza—Sümegi missziói körhöz való átcsatolását, hivatkozással arra, hogy az átcsatoláshoz az egyházmegye közegyházi érdekből előzőleg már hozzájárult, tekintettel továbbá arra, hogy Sümeg és vidékének lelkigondozása, főleg a hitoktatás ellátása a mintegy 15 kilométernyi távolságra fekvő Zalagalsáról nagy nehézségekbe ütközik, holott Keszthelyről ezen szórványhelyekkel jó vasúti összeköttetés van.A zalagalsai egyházközség ezeket a szórványhelyeket készséggel elbocsátja kötelékéből, ámde tekintve, hogy Sümeg  és vidéke jelenleg évi 160—200,000 K-val járul a különben is gyönge anyagi helyzetben levő anyaegyházközség fenntartásához, az elcsatolás folytán előálló anyagi veszteségért kárpótlást kiván.A zalagalsai lelkész pedig a becsatolt nyilatkozatában kijelenti, hogy az elcsatolás a lelkészi hivatalt is érinti anyagi szempontból, tekintve, hogy a lelkészhívány szerint a szórványbeli hívek egyházi adójának 20°/o-a a lelkészt illeti. Az egyházkerületi közgyűlés — az egyházkerületi számvevő- széknek, mint kikerekítési bizottságnak és az egyházkerületi véleményező bizottságnak egyező javaslatára — határozatilag kimondja a fentebb elősorolt szórványhelyeknek a zalagalsai egyházközségtől a Keszthely—Tapolca— Sümegi missziói körhöz való csatolását.Kimondja továbbá az egyház kerületi közgyű'és, hogy a zalagalsai egyházközségnek és a zalagalsai lelkésznek nevezett szórványhelyek elcsatolásáért kárpótlásra való igényét jogosnak ismeri el és igyekezni fog ezen igénynek érvényesítésére.59. Olvastatott a Keszthely—Tapolca—Sümegi missiói körnek kérvénye, amelyben megalakulásának elismerését és a lelkészválasztás megengedését kéri. A  kérvény kellően fel van szerelve.A zalai egyházmegye f. é. julius hó 15-én tartott közgyűlése a kérvényt legmelegebb pártolással terjeszti föl az egyházkerüleli közgyűléshez.Tekintettel arra, hogy úgy Keszthely, mint Tapolca és Sümeg a missióikör megalakítását örömmel fogadják, — tekintettel arra, hogy az azon szórványhelyeken lakó híveket eddig gondozó lelkészek és azoknak egyházközségei készséggel elbocsátják az új alakúlásban tömörülő híveket, tekintettel továbbá a hívek lelki gondozásának és a hitoktatónak fontos közegyházi érdekére, tekintettel arra, hogy a kormány ezen missiói egyházat elismerte s lelkésze részére 31.752/11. sz. rendeletében az állomás betöltése napjátót évi 789 aranykorona kongruát utalt ki s igy a lelkészi állás fentartása biztosítva van, tekintettel végül arra, hogy a missíói egyház adóviselési képességét s lélekszámát hiteles adatokkal igazolja, valamint arra az esetre, ha a lelkészi fizetés csők-



32

kenne, a missióikör kötelezi magát annak pótlására és;így  semmisem állja útját ezen missiói egyház megalakulásának, azért isaz egyházkerületi közgyűlés — az egyházkerületi szám- , vevöszék, mint kikerekítési bizottság és az egyházkerületi véleményező bizottság egyező javaslata alapján — kimondja a Keszthely—Tapolca— Sümegi missziói kör megalakulásának elismerését és a lelkészválasztás engedélyezését.Az egyházkerületi közgyűlés ezen missiói körhöz csatolja a kővágóőrsi egyházközségtől Keszthelyt és a körülötte fekvő következő községeket :Alsópáhok, Alsózsid, Balatongyörök, Cserszegtomaj, Egregy, Égenföld, Felsőpáhok, Felsőzsid, Gyenesdiás, Hévizszentandrás, Hévizfürdő, Karmacs, Nemesboldogasszonyfa, Nemesbük, Bezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vallus, Vindornyafok, Vindornyalak, Vanyarczvashegy, Zalaköményes, Zalaköveskut, Zalaszántó ésZalavár.A kapolcsi egyházközségtől ezen missziói körhöz csatolja, mint amelyeket az anyaegyházközség elbocsátott : Tapolcza, Gyula- keszi, Díszei, Zalahaláp, Halastópuszta, Sáska, Lesenczeistvánd, Lesenczetomaj, Raposka, Nagymagos, Kisapáti községeket.A zalagalsai egyházközségtől elcsatolja, mint amelyeket az anyaegyházközség elbocsátott és a Keszthely—Tapolca—Sümegi missiói körhöz csatolja, — a veszprémi egyházmegye jóváhagyásával : Sümeg, Sümegcsehi, Sümegprága, Bazsi, Dabruc, Döbrönte, Gógánfa, Zalamihályfa, Óhid ; Szalapa, Zalaerdőd, Zalagyömrő és Kisvásárhely községeket.60. Olvastatott a váraljai ev. leányegyházközség felebbezése a tolna— baranya—somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkv.-vének 49. p. alatt foglalt határozata ellen.A kismányoki anyaegyházközség f. é. március hó 7-én tartott közgyűlésében hozott határozatával a váraljai leányegyházközséget az általa eddig teljesített szolgáltatásokon felül 103 pengő évi járuléknak fizetésére kötelezte.A váraljai leányegyházközség a reá kirótt ezen 100 pengő évi egyház- községi járulék fizetésének elvállalását a f. évi július hó 1-én tartott közgyűlésén megtagadta.A f. évi egyházmegyei közgyűlés tárgyalás alá vevén a kismányoki anyaegyházközségnek fentebb hivatkozott határozatát, kimondotta, hogy a kismányoki anyaegyházközség a váraljai filiától rendes évi járulékot igényelhet, amely járuléknak nagysága békés megegyezés utján volna megállapítandó. Mivel az erre irányuló kísérlet a váraljai filia elutasító magatartása miatt meghiúsult, az egyházmegyei közgyűlés az E . A. 28. §  a alapján kimondotta, hogy Váralja leányegyházközség 50 pengő évi járulékot köteles a kismányoki anyaegyházközség pénztárába befizetni.A váraljai leányegyházközség az egyházmegyei közgyűlés határozata ellen felebbezést nyújtott be az egyházkerületi közgyűléshez, amelyben kéri az



33egyházmegyei közgyűlés ide vonatkozó határozatának megsemmisítését és ebből kifolyólag a kismányoki anyaegyházközség követelésének elutasítását és pedig részben jogi, részben pedig méltányossági alapon.Az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyei közgyűlés hatá- rozarát az abban jelzett indokok alapján jóváhagyja. Egyúttal felhívja az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyei elnökséget, hasson oda, hogy az anya és filia közti jogviszonyt tüzetesen szabályozó egység létesüljön, amelyben a teher aránya az anya és leányegyház között és a megállapodás indokai világosan föl legyenek tüntetve. Amennyiben pedig a békés megegyezés nem sikerülne, ebben az esetben hozzon az egyházmegyei közgyűlés az E. A. 28. § . alapján határozatot.61. Olvastatott a soproni felső egyházmegye f. évi közgyűlése jkvnekVI. b. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés elfogadja az egyház- megyei tanügyi bizottságnak azt az indítványát, hogy az „Erős vára mi Istenünk“ c. lutheri éneket az iskolában és templomokban mindig felállva énekeljék és egyúttal azzal a kérelemmel járul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy az hasonló határozattal ajánlja az éneknek felállva való éneklését az egyházkerületbeli egyházközségeknek és tegyen ily irányú iudítványt az egyetemes közgyűlésnek is. Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt elfogadja, azzal a megtoldással, hogy csak ünnepélyes alkalmakkor kívánja ezen éneknek a templomban és iskolákban felállva való éneklését és egyúttal ilyen irányban való határozat hozatal végett megkeresi az egyetemes közgyűlést.62. Olvastatott a győri egyházmegye f. évi közgyűlése jkvnek 23. p., amely szerint az egyházmegyei közgyűlés a maga részéről jóváhagyja a nagybarátfalui anya és ménfői leányegyházak egymáshoz való viszonyának szabályozására vonatkozólag 1926. április 18-án Nagy barátfaluban létrejött és jegyzőkönyvbe foglalt egyezményt és azt jóváhagyás végett fölterjeszti az az egyházkerületi közgyűléshez.Az egyházkerületi közgyűlés a Nagybarátfalu anya és Ménfő leányegyházközségek közt létrejött egyezményt jóváhagyja, azzal a megtoldással, hogy mivel a győri egyházmegye esperesének nyilatkozatából megállapítást nyert, hogy Kisbaráti és Csanak községek, mint társegyházak a nagybarálfalui anyaegyházközséghez tartoznak azért is rendkívüli egyházi adó kivetése esetén a Kisbaráti és Csanak községekben birtokkal biró ménfői lakósokra az E . A. 256. §-ának a) pontja alkalmazandó.63. Olvastatott a tolna-baranya— somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 48. p ., amely szerint az egyházmegyei közgyűlés az egyházkerületi közgyűlés utján^megkeresi az egyetemes közgyűlést oly értelemben, hogy az írjon fel a VKM /urho? az iránt, hogy azt a rendeletet, amely mint az O . F.3
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B . által a tanítói javadalom biztosítására juttatott földeknek évi^ hozadéka a vételár ^kifizetése után a tanítók helyi javadalmába be fog számitattni, helyezze hatályon kívül, vagy pedig tegye lehetővé, hogy az egyházközségek a vételár lefizetésére vonatkozó kötelező határozatokat visszavonhassák.Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztéshez hozzájárul.64. Olvastatott a tolna—baranya—somogyi egyházmegye fölterjesztése az iránt, hogy az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes egyház útján kérje a kormányt, hogy a változott viszonyok folytán a termények és természetbeni járandóságok tekintetében minden évben az aug. I. és nov. 1 közötti helyi átlagárak alapján új egységértékelést rendeljen el.Az egyházkerületi közgyűlés a fölterjesztést magáévá teszi és elhatározza, hogy annak értelmében az egyetemes egyház útján fölír a kormányhoz.65. Tárgyaltatott Schöll Lajos tolna-baranya—somogyi egyházmegyei főesperesnek az egyházkerületi közgyűlés elé terjesztett indítványa, amely szerint az egyházkerületi közgyűlés az érvényben levő lelkészválasztási szabályrendelet17. §-ának h. pontjához a következő kiegészítést csatolja: „Nem jelölhető az a pályázó, aki a megüresedett lelkészi állomás administratorságát élvállalta.“Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is elismeri, hogy egy-egy megüresedett lelkészi állásra pályázónak az illető egyházközségben adminis- tratorként működése már magában véve más pályázókkal szemben bizonyos előnyöket biztosit, könnyen gyanút ébreszthet, sőt a választás körül nehezen ellenőrizhető visszaélésekre vezethet, miért is az ilyen esetekben beálló visszás helyzet, illetve visszaélések megszüntetését kívánatosnak, sőt szükségesnek Ítéli, mivel azonban egy érvényben levő szabályrendeletnek egyetlen szakasszal való kiegészítését szokatlannak tartja, mivel másrészt a lelkészválasztási szabály- rendelet úgyis a maga egészében gyökeres revisióra szorul, mivel végül kívánatosnak tartja, hogy a lelkészek alkalmazásának kérdése ne egyházkerületen- kint, hanem akár zsinati törvényhozás, akár egyetemes szabályrendelet utján, de mindenesetre egyetemesen kötelező, egységes intézkedés utján szabályoz- tassék, mindezek alapján az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy fölterjesztésben kéri az egyetemes közgyűlést, miszerint az egyetemes lelkészválasztási szabályrendeletnek mielőbbi megalkotása céljából tegye meg az előkészítő lépéseket.66. Tárgyal ta tott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése jkv. 11. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés az 1848. 20. t. cikken alapuló jogainknak érvényesítése érdekében szükségesnek tartja a közös prot. bizottságnak élénkebb tevékenységét és az adó-alapi államsegélyek teljes összegben valorizáltan való visszaállítását.Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot magáévá teszí és a további szükséges intézkedések megtétele végett megkeresi az egyetemes közgyűlést.



3567. Olvastatott a somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvnek XIV . pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés Margitpusztának Apátszállástól való elválási szándékát bejelentő kérvényét s önnálló leányegyházköz- séggé alakulását, — amennyiben Antalszálláson az ev. iskola fennmaradása biztosíttatik, — tudomásul veszi és Margitpuszta kérését örömmel üdvözli.Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel arra, hogy Antalszállás nem nyilatkozik az iránt, hogy Margitpuszta nélkül, amely eddig 50% erejéig járult hozzája tanító fizetéséhez, — képes lesz-e fenntartani a tanítói állást, — tekintettel továbbá arra, hogy Terecsény pusztának Apátszálláshoz való csatlakozása 16 mindennapi és 12 ismétlő iskolaköteles gyermekkel még bizonytalan és így kétséges, hogy Antalszállás 20 mindennapi és öt ismétlő iskolás gyermek után megkaphatja-e továbbra is az államsegélyt, tekintettel arra is, hogy Margilpuszta nem igazolja, hogy rendelkezik-e az iskola és tanítólakás építéséhez szükséges anyagi erővel és arról sem nyilatkozik, hogy 19 mindennapi és 12 ismétlő iskolás mellett — mivel az állam csak 30 mindennapi iskolás gyermek beiratkozásával adja meg az államsegélyt — meg nyerheti-e az államsegélyt tanítójának?mindezek alapján az iratokat visszaadja a somogyi egyházmegye elnökségének azzal, hogy Antalszállás nyilatkozzék a szétválás tekintetében, mutassa ki, hogy a maga erejéből fenn tudja tartani iskoláját és hogy részére az államsegélyek folyósítása továbbra is biztosítva marad, valamint Margitpuszta is igazolja, hogy saját erejéből képes fentartani iskoláját, ezen célra épületet szerzett avagy elegendő anyagi erővel rendelkezik iskola és tanítólakás építésére és hogy az államsegélyt tanítója részére meg tudja^szerezni.Mindezeknek igazolása esetére az egyházkerületi közgyűlés fölhatalmazza az egyházkerületi elnökséget a szétválásnak jóváhagyására és Margitpuszta önálló leányegyházközséggé alakulásának engedélyezésére.68. Olvastatott a somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének X IV .b. pontja, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés^ Nagyatádnak 1926. évi junius hó 3-án hozott ama határozatát, hogy a missziói segédlelkészi állást megszervezi s amennyiben a nyerendő államsegéllyel, kerületi támogatással (Baldácsy- és adóalapi segély) s a nagyatádiak által már eddig felajánlott buzajárandósággal és felajánlandó'segélyekkel’ és lakással a segédlelkész megélhetését biztosítva látják s a nagyatádiak tervbe vették]egy imaháznak sürgős építését; örömmel üdvözölve a nagyatádiak ̂ tervét, 'Jalmaga részéről is támogatását Ígéri. Az egyházkerületi közgyűlés, miután Nagyatádon a missiói segédlelkész megélhetése 542.0J0 korona havi államsegéllyel, továbbá a Baldácsy segéllyel, nem különben Somogyszob és Barcs hozzájárulásával, nem különben a nagyatádiak áltál felajánlott lakos és buzajárandósággal biztosítva van, a missziói segédlelkészi állásnak szervezését Nagyatádon engedélyezi, figyelmébe ajánlván lelkészlakás építését az imaház építésével kapcsolatban.
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69. Olvastatott a Tolna—Baranya— Somogyi egyházmegye f. évi közgyűlésének jkvi p.) pontja, mely szerint az egyházmegyei Tanítóegyesület előterjesztéseivel kapcsolatban az egyházmegyei közgyűlés illetékes főhatóságaink útján kéri a minisztériumot, hogy a 7000 M . E . sz. rendelet alapján kiadott 25.000/1926. VKM . sz. rendelet helyeztessék hatályon kívül s a tanítók fizetési előmenetele szempontjából állíttassék vissza az 1922. évi 700 sz. kultusz- miniszteri rendelet.Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy felkéri az • egyházegyetemet, hogy ily értelmű kérelmet terjesszen fel a Vall. és Közokí. Minisztériumhoz.70. Tárgyaltatott a majosi kisházasok [felebbezése a tolna—baranya— somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvnek 50. pontjában foglalt azon határozata ellen, amellyel az egyházmegyei közgyűlés megsemmisíti az egyház- községi közgyűlésnek azon határozatát, hogy a fafúvarozási költség csak a földadóra vettessék ki és utasítja az egyházközséget, hogy a fafúvarozási költséget az érvényben levő 70% —30% -os egyházi adókulcs szerint vesse ki s ez esetben a kisházasok nem fizetnek favágaíási váltságot.Tekintettel arra, hogy ebben az ügyben az E . A . 266 §-a alapján az egyházmegyei közgyűlés végérvényesen határoz,az egyházkerületi közgyűlés a fellebbezést a majosi kisházasok- nak visszaadja.71. Olvastattak a győri, somogyi és tolna—baranya—somogyi egyházmegyék fölterjesztései az iránt, hogy az egyházker. közgyűlés megfelelő lépésekkel hasson oda, miszerint a V. K. M . 4100/1925. IX. sz. rendelete, amely a lényegesen fölemelt tanítói nyugdíjjárulék által és 2500/1926. sz. rendelete, amely főleg a százalékban kifejezett helyi javadalomkészpénz-járandóságok lényeges fölemelése által az iskolafenntartó egyházközségekre elviselhetetlen terheket ró, minek következtében az egyházközség és alkalmazottai között fennálló békés viszony csorbát szenved, hatályon kívül helyeztessék.Az egyházker. közgyűlés — megismételve az 1925. évi közgyűlésének 76. sz. határozatát — az egyházegyetem útján újabb fölíratot intéz a kormányhoz, hogy a sérelmesen magas tanítói nyugdíjjárulékot szállítsa le lehetőleg a békebeli 24 aranykoronára. Ezen ügy eredményének biztosítása céljából fölkéri az egyházker. elnökségét, hogy e sérelmes rendelet hatályon kívül helyezését személyes befolyásával is szíveskedjék szorgalmazni és mivel csak együttes és egyöntetű eljárástól várható ezen ügy sikeres eredménye, szíveskedjék az e sérelmes rendelet hatályon kívül helyezése iránt szükséges együttes és egyöntetű lépések megtétele végeit úgy az egyetemes egyház elnökségével, mint a társegyházkerületek püspökeivel és felügyelőivel, illetőleg a református egyházkerületek püspökeivel és főgondnokaival érintkezésbe lépni.Fölterjesztést intéz továbbá az egyházker. közgyűlés az egyetemes közgyűlés útján a kormányhoz az iránt, hogy az iskola



fönntartó egyházközségek elkeserítő anyagi terheinek megkönnyítése végett az iskolafönntartó egyházközségeknek a tanítói fizetéshez való, százalékban kifejezett helyi hozzájárulása a békében teljesített hozzájárulás értékét ne haladja meg, hanem a hítfelekezeti tanítók részére a törvényileg biztosított államsegélyek folyósíttassanak.72. Olvastatott a győri egyházmegye f. évi rendes közgyűlése jkvnek 44. pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés följogosítja a gyülekezeteket, hogy a tanulóktól fejenként egy aranykoronát szedhessenek a tanítói nyugdíj- járulékok fedezésére és e határozatát jóváhagyás végett a kerülethez felterjeszti.Az egyhker. közgyűlés, tekintettel az 1923. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 86. pontjára, amely szerint iskolafönn- tartási járulék és üzemi pótlék címén szedhető járulék a tanulóktól és pedig a másvallásuaktól fokozottabb mértékben, a győri egyházmegye határozatát tudomásul veszi.73. Olvastatott a tolna—baranya— somogyi egyházmegye f. évi rendes közgyűlése jkvnek azon határozata, amelyben utasítja a közgyűlés az alesperest, hogy a tanítóknak a státusrendezésből folyó követeléseit ne hajtassa végre, hogy azok közvetlenül a közigazgatási bizottságnál keressenek orvoslást.Tekintettel az 1907: XXVII. te. 1. §  ára, amely szerint a hitfelekezeti elemi népiskolák tanítóinak törvényesen megállapított járandóságai közigazgatásilag biztosíttatnak ; tekintettel arra is, hogy ezen törvény végrehajtása tárgyában kiadott Utasítás 51. §-a nem írja elő, hogy a hiányosan kiszolgáltatott tanítói járandóságok behajtása iránt az egyházi hatóságnak kell intézkednie, sőt az ilyen panasz emelésére az érdeke i tanító, esetleg a kir. tanfelügyelő, vagy valamely közigazgatási közeg a hivatott; tekintettel továbbá az Utasítás 10. §-ára is, amely szerint a tanítók részéről kiállítandó azon Jelentés alapján, hogy járandóságaikat megkapták-e, vagy nem, a hátralék behajtására nézve a szükséges lépéseket a kir. tanfelügyelő teszi m eg; tekintettel végül a V . K . M . a tanítói státusrendezésröl szóló 25000/1926. sz. rendeletének azon intézkedésére, hogy a tanítók részéről a helyi javadalom pontos kiszolgáltatása körül emelt panaszokat a közigazgatási bizottságoknak kell megvizsgáltatniok és orvosoltatniok, az egyházker. közgyűlés a tolna—-baranya—somogyi egyházmegye határozatát tudomásul veszi.74. Olvastatott a győri egyházmegye f. évi rendes közgyűlése jkvnek46. pontja, amely szerint, mivel az Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézet minden vagyona elértéktelenedett és űj alapokon új intézet fölállítása vált szükségessé, a közgyűlés az egyházkerület útján föl ír az egyetemes egyházhoz, hogy a nyugdíjintézeti alaptőke visszaállítása érdekében, amely alaptőke hadiköicsönökben fekszik, a magas kormánynál tegye meg a megfelelő lépéseket abban az irányban, hogy vagy a hadíkölcsönkötvények teljes értékükben valorizáltassanak, vagy pedig a nyugdíjintézet céljaira nyújtott államsegély összege oly mértékre
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Azegyhker. közgyűlés a fölterjesztést magáévá teszi és ilyen értelemben az egyetemes közgyűlés útján fölterjesztést intéz a kormányhoz.75. Olvastatott a magyarországi ág. hitv. ev. egyház javadalmas tisztviselőinek házasságkötése tárgyában kiadott utasítás, melyet az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr tárgyalás és véleménynyilvánítás céljából leküldött egyházkerületünk közgyűlésének.Az egyházkerületi közgyűlés az utasítást azzal a kérelemmel terjeszti föl az egyetemes felügyelő úrhoz, hogy szíveskedjék ezt az utasítást — mielőtt azt az egyházkerületi közgyűlés tárgyalná — közölni az egyházmegyei Ielkészi és tanítói egyesületekkel, oly célból, hogy azt ezek az első sorban érdekelt egyesületek megismerjék és arra vonatkozó észrevételeiket megtehessék.76. Olvastatott a VKM . urnák 58.400/1926—VIII. b. ü. o. sz. rendelete az Országos Népiskolai Alapból nyert támogatással épült elemi iskolák új tanítói állásának szervezése és betöltése tárgyában.Ezen rendelet szerint a VKM . úr az ilyképpen szervezett felekezeti tanítói állásoknak elsőizben va’ó betöltését kinevezés útján magának tartja fenn.Amennyiben pedig valamely ilyen tanítói állásra az iskolafentartó már pályázatot hirdetett volna, a beérkezett pályázati kérvényeket — esetleges javaslatával — a közigazgatási bizottság útján terjessze föl a V KM . úrhoz.Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel arra, hogy ezen rendeletnek rendelkezése a tanítói állások betöltése tárgyában egyházunk önkormányzati jogait sérti, — feliratot intéz a VKM . úrhoz a rendeletiemé sérelmes intézkedésének megváltoztatása iránt és ily irányú megkeresésre az egyetemes egyházat is fölkéri.Mivel pedig a VKM  úrnak fenti sérelmes rendelkezése az 1926. VII. t.c. 6. § . b.) pontjában foglalt felhatalmazáson alapul, úgy a nemzetgyűléshez, mint az összkormányhoz feliratot intéz a sérelmes törvényhelynek oly irányú módosítása iránt, hogy az Országos Népiskolai Építési Alapból nyert segéllyel, illetve kölcsönnel épült, vagy bővített felekezeti iskoláknál szervezett új tanítói állások az illetékes fentartó testület által töltessenek be.Megkeresi az egyházkerületi közgyűlés a VKM  urat aziiránt is, hogy még a végleges intézkedés megtétele előtt a sérelmes rende letet soron kívül olyképen módosítsa, hogy az ily állásokra beérkező pályázatok mindenkor az iskolafentartó testületeknek, és nem a közigazgatási bizottságnak adassék ki javaslattétel végett s azok által terjesztendők föl javaslat kapcsán a VKM  úrhoz.77. Olvastatott a tolna—baranya—somogyi egyházmegye fölterjesztése az iránt, keresse meg az egyházkerületi közgyűlés a kormányt, hogy az állami tanitóknak megadott vasúti kedvezmény, hadipótlék, betegsegélyezés és minden néven nevezendő kedvezmény ugyanúgy és ugyan olyan feltételek mellett terjesztessék ki a nem állami tanítókra is.

emeltessék, amely megfelel a hadikölcsönökben fekvő nyugdíjintézeti alaptőkeeredeti értékének.
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Ezzel kapcsolatban olvastatott a vasi közép egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 9. pontja, amelyszerint az egyházmegyei közgyűlés fölterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez, hogy az egyetemes közgyűlés utján a kormánynál az egyenlő elbánás elve alapján a hadi pótléknak a felekezeti tanítók részére leendő megadását szorgalmazni szíveskedjék.Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel arra, hogy a külömbségtétel állami és nem állami tanítók között sértő és igazságtalan, — megkeresi az egyetemes egyházat, hasson oda a kormánynál, hogy mindazokban a kedvezményekben, amelyeket az állami tanítóknak megad, részesítse a felekezeti tanítókat is.78. Olvastatott a tolna—baranya— somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvnek 27. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés fölterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez az iránt, keresse meg az egyetemes közgyűlést, rendelje el az általa meghatározandó szorzószám mellett a hiványbeli készpénzjárulékoknak pengő értékre való átszámítását.Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy a megkeresés értelmében felír az egyetemes közgyűléshez.79. Olvastatott agyanazon egyházmegye f. évi közgyűlésének fölterjesztése az iránt, keresse meg az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes egyház útján a kormányt, hogy a tanítóság minél előbb mentesíttesék a gazdálkodás gondjaitól, hogy függetlenül és még lelkiismeretesebben végezhesse népnevelői hivatását. Az egyházkerületi közgyűlés a fö terjesztés felett napirendre tér, tekintettel arra, hogy a tanítóságnak módjában áll a gazdálkodás gondjaitól szabadu’ni a tanítói jövedelmi földeknek bérbeadása által.80. Olvastatott ugyanazon egyházmegye f. évi közgyűlése jkvnek 46. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés, tekintettel arra, hogy : a) az eddig házadómentes tanítói lakások a most is házadómentes lelkészi lakásokkal egyenlő elbánást igényelnek ; b) tekintettel arra, hogy a tanítói lakás is bérfizetés nélkül átengedett természetbeni lakás ; c) tekintettel végül arra, hogy a tanítói lakás is a „kulturális célt szolgáló epületek“ csoportjába tartozik, az egyházkerü'eti közgyűlést arra kéri, hogy intézzen megkeresést az egyetemes egyházhoz azüánt, kérje a pénzügyminiszter úrtól a házadóra vonatkozó 1922. évi 22. t. c. végrehajtásánál a tanítói lakások házadómentességének biztosítását. Addig pedig, amig törvényes intézkedés nem történik, utasít- tatnak az egyházközségek a tanítói lakásokra történt házadó kivetések feleb- bezésére egészen a közigazgatási bíróságig, törvényes jogalap fennállása esetében.Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy a fölterjesztés értelmében megkeresést intéz az egyetemes egyházhoz.81. Olvastatott a tolna—baranya —somogyi egyházmegye f. évi közgyűlésének fölterjesztése, amelyben arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyetemes egyház útján keresse meg a kormányt, hogy a tanítói, kántori és levitái javadalom méltányos százalék alapján különíttesék el s a tanítói
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javadalom a kántori és levitái javadalom leszámítása után egészíttessék ki a mindenkori fizetési osztálynak megfelelő államsegélyei.Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet magáévá teszi és ilyen értelemben fölterjesztést intéz az egyházegyetemhez.. 82. Olvastatott a zalai egyházmegye f. évi közgyűlése jkvnek 17. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés fölterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez a tanítóság sérelmeinek orvoslása tárgyában.Nevezetesen mint a tanítóságnak sérelmeit kiemeli a következőket: a tanítói és kántori fizetésnek egy összegbe vonása és igy a kántori teendőkért az egyházközségek által adott javadalomnak a tanítói fizetésbe való beszámítása, a státusrendezés folytán az eddig élvezett fizetési fokozatokból minden tanítónak egy fizetési fokozattal való visszahelyezése, a VII. fizetési osztályba juthatás lehetőségének korlátozása, a kedvezményes vasúti utazásra jogosító igazolványok díjának a felekezeti tanítókra való áthárítása, amely sérelmek nemcsak a tanítóságnak, hanem az egyháznak is sérelmei.Az egyházmegyei közgyűlés kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyetemes közgyűlés útján intézzen fölterjesztést a VKM . úrhoz a tanítóság fentebb felsorolt sérelmeinek orvoslása céljából.Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy ily értelmű fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűlés utján a VKM-hez.83. Olvastatott a tolna—baranya—somogyi egyházmegye fölterjesztése az iránt, hogy a kormány vasárnap, legalább d. e. 8 — 12 óra közt teljes munkaszünetet rendeljen el és ennek megtartásáról a legnagyobb szigorral gondoskodjék. Az egyházkerületi közgyűlés ilyen értelemben megkeresi az egyetemes közgyűlést.84. Olvastatott a tolna—baranya—somogyi egyházmegye f. évi közgyűlésének fölterjesztése azon eljárásnak megszüntetése végett, hogy leventeversenyek alkalmával az evang. vallású leventéket is tábori misére vezénylik.Az egyházkerületi közgyűlés fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez: keresse meg a kormányt, hogy az ev. vallású leventék a r. kath. istentiszteleten való részvétel alól mentesítessenek s egyúttal a leventék foglalkoztatási idejének beosztásánál a gyülekezeti élet is vétessék tekinteibe s az ev. vallású leventék az ev. istentiszteletre vezényeltessenek ki.85. Olvastatott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének12. pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés az egyházkerületi közgyűlés közbejárását kéri a VKM  úr 34827— 1926. V ili. sz. rendeletének visszavonása érdekében, tekintve, hogy e rendelet alapján egyházunk autonómiájának súlyos sérelmével a VKM  úr a veszprémi egyházmegyének három kiváló tanítóját az egyházi hatóságok előzetes megkérdezése nélkül nyugdíjba kényszerítette.Az egyházkerületi közgyűlés a VKM-nek hivatkozott rendeletét egyházunk autonómiája sérelmének tekinti ugyan, de mivel a VKM  úr időközben kijelentette, hogy ezzel a rendeletével az
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egyház autonómiáját sérteni nem akarta, sőt hajlandó minden egyes nyugdíjazási esetben az egyházi hatóság véleményét előzetesen meghallgatni, ami csak tévedésből maradt el a veszprémi egyház- megyei nyudíjazások alkalmával és hajlandó az egyházközségek indokolt fölterjesztésére magasabb egyházi érdekből a rendelet szigorúságán enyhíteni.A VKM  ur ígéretében való megnyugvással a veszprémi egyházmegye fölterjesztése felett napirendre tér, de egyúttal arra kéri az •egyházkerület püspökét és az egyházmegyék espereseit, hogy minden ilyen esetben az egyház érdekét és autonómiáját a legerélyesebben megvédjék.86. Tárgyaltatott az orosházai ev. egyházközség kérvénye, amelyben a régi dunántúli énekeskönyvnek tisztán az orosházai egyházközség számára való kiadásáia engedélyt kér az egyházkerületi közgyűléstől és ezzel kapcsolatban Veres Lajos orosházai könyvnyomdász beadványa, amely szerint ezen énekeskönyvnek új kiadását a saját veszélyére vállalja, ha erre az egy h ízkerületi közgyűlés neki az engedélyt megadja.Az egyházkerületi közgyűlés tisztán abból a magasabb szempontból, hogy új énekeskönyvének eddig elért s mindenütt tapasztalható áldásos építőmunkáját nem kockáztathatja, régi énekeskönyvek kiadására engedélyt senkinek nem ad.87. Olvastatott a somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének VII. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés megkeresi az egyházkerületi közgyűlést és ennek útján az egyetemes közgyűlést az iránt, hogy járjon közbe a kormánynál az irányban, hogy az Egyke elleni küzdelem sikere érdekében a sokgyermekes szülők állami segélyben és adókedvezményben részesüljenek. Az egyházkerületi közgyűlés a megkeresés értelmében fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.88. Olvastatott a tolna—baranya-som ogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 101. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés a múlt évi egyházkerületi közgyűlés által elrendelt uj kikerekítési szabályrendelet megalkotására egy évi haladékot kér, hivatkozással arra, hogy az egyházmegye lelkészeinek idevonatkozó javaslatai és jelentései nem érkeztek be s ezek nélkül körültekintő javaslatot készíteni nem lehet.Az egyházkerületi közgyűlés a kért haladékot megadja.89. Olvastatott a zalai egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 18. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés fölterjesztésében arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, járjon közbe az egyetemes egyháznál és a kormánynál, hogy L a) az államsegélyek, adócsökkentési segélyek, lelkészt korpótlék,“ iskolai és tanítói segélyek teljesen valorizált alapon utaltassanak k i;  b) az egyetemes egyház az államtól nyert segélyből 50%-nál jóval nagyobb összeget bocsásson az. egyházkerületek rendelkezésére.; c) az egyházkerületeknek juttatandó állam-
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segély az egyházkerületek lélekszáma arányában osztassák föl az egyetemes közgyűlés által. Az egyházkerületi közgyűlés a fölterjesztéshez hozzájárul és ilyen értelemben keresi meg az egyetemes közgyűlést.90. Olvastatott a vasi közép egyházmegyei f. évi közgyűlése jkvének107. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés az egyházkerületi közgyűlés utján fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez az iránt, hogy az egyetemes egyházi és iskolai névtárt, amelynek kiadását az 1924. évi egyetemes közgyűlés már elhatározta, minél előbb kiadni szíveskedjék.Az egyházkerületi közgyűlés a fölterjesztést magáévá teszi és ilyen értelemben felír az egyetemes közgyűléshez.91. A tolna—baranya—somogyi, veszprémi és vasi közép egyházmegyék fölterjesztései a lelkész! korpótlék visszaállítása tárgyábanjelen jkv 89. sz. határozatával meg vannak haladva.92. Olvastatott a tiszai egyházkerület f. évi közgyűlése jkvének 11 d) pontja, amely szerint a közgyűlés elismeréssel adózik a b. Baldácsy alapítvány ügyvivőjének gondos és részletes jelentéséért, abból kivilágló fáradságos munkájáért és tekintettel arra a fontos egyházi érdekre, amely az egyházkerületi járulékoknak idejekorán való kiutalásához fűződik, az igazgatóságnak fokozott figyelmébe ajánlja a bérösszegek beszedését és az egyházkerületi járulékoknak a régi szokás szerint két részletben, nevezetesen fele-fele összegben minden év tavaszán és őszén folyósítását.Erről a határozatáról a tiszai egyházkerület közgyűlése a társ-egyházkerületeket hasonló állásfoglalás céljából jkvi kivonattal értesíti.Az egyházkerületi közgyűlés magáévá teszi a tiszai egyház- kerület közgyűlésének határozatát és amidőn a b. Baldácsy alapítvány ügyivőjének elismerését fejezi ki, azt az óhajtását nyilvánítja, hogy a bérösszegek idejekorán beszedetvén, régi szokás szerint két részletben, tavasszal és ősszel legyenek folyósítva, hogy az építkező egyházközségek már tavasszal is fedezethez jussanak.Egyúttal kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy a b. Baldácsy-alapítvány jövedelme az alapító levél rendelkezéséhez való szigorú alkalmazkodással első sorban szegény, ínséges építkező egyházközségek gyámolítására fordíttassék, legalább egy harmadrész erejéig.93. Olvastatott a tiszai egyházkerület f. évi közgyűlése jkvének 27. (D) pontja, amely szerint az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy a f. évi július hó 1-vel kezdődő állami költségvetési év adatait tartalmazó állami költségelőirányzat indokolásában a VKM  úr kifejezetten megállapítja, hogy az ev. egyház céljaira előirányzott 124.783 pengőt kitevő államsegélytöbblet célja —  egyfelől a kerületek égető szükségleteinek kielégítése, másfelől az egyházi adóval túlterhelt hívek adójának mérséklése —, fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, hogy az említett államsegélytöbblet —  az eddigi államsegélyfolyósítások arányának szem előtt tartásával -  a f. évi július hó
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1-re visszamenőleg az egyházkerületek további halasztást nem tűrő közigazgatási szükségleteinek fedezetére és az érdekelt egyházközségek hívei további teherviselőképességének biztosítására folyósíttassék.Ezen határozatról * a társegyházkerületek hasonló állásfoglalás céljából értesíttetnek. Az egyházkerületi közgyűlés a f. évi július hó 1-ével kezdődő állami költségvetési évre az ev. egyház céljaira előirányzott 124,783 pengőt kitevő államsegélytöbblet tekintetében fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, hogy az államsegélytöbblet egyházkerületünk közigazgatási szükségleteinek és egyházközségeink hivei adócsökkentési követelményeinek megfelelően, helyes arányban utaltassék ki, hogy az egyházkerület lehetőleg mind a két irányban eleget tehessen kötelezettségeinek és a jogos igények kielégíthetők legyenek.94. Olvastatott a kőszegi ev. leányközépiskola helyi iskolai bizottságának f. évi szeptember hó 20 án tartott ülése jkvének 3. pontja, amely szerint a helyi iskolai.bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy az intézeti szabályzat 6. §-a^alapján a 6 évnél régebbi tagokat újra válassza meg, mivel azoknak megbízatása lejárt.Javasolja továbbá a helyi bizottság az egyházkerület közgyűlésének, hogy a helyi iskolai bizottság választott tagjainak számát 6-ról 10-re emelje föl s az intézeti szabályzat vonatkozó szakaszát ilyen értelemben módosítsa.Az egyházkerületi közgyűlés a helyi bizottságnak fenti javaslatait elfogadja.95. Az egyházker. közgyűlés az egyes bizottságokban megüresedett tagsági helyeket a következőkkel tölti be:1. A z egyházker. főiskolai nagybizottságba póttag: Csemez István.2. A z egyházker. legfőbb fegyelm i bizottságba : dr. Zergényi Jenő.3. A z egyházker. törvényszéknél Ziermann Lajos törvényszéki biró megbízatása lejárván, újra megválasztatott. — Jegyzőnek : dr. Zimmermann Arthur.4. A z egyházker. p . ii. bizottságba : dr. Visnya Ernő, dr. Bellusi Baross József.5. A  népiskolai bizottságba : Somogyi Béla, Graf Sámuel és Nagy Pál.6. A z egyházker. véleményező bizottságba : Takács Elek és Mihály Sándor.7. A z egyházker. számvevőszékbe : Rupprecht Antal, Berzsenyi Ádám.8. A  kőszegi leánygimnásiumi helyi bizottságba: elnök: dr. Schneller Aurél. Tagok: Czeke Gusztáv, Weöres Elemér, Róth Jenő, Karner Frigyes, Freyler Lajos, Kiss István, Suhajda Lajos, Unger Károly, Seybold Rezső és hivatalból tag az internátusrvezetőnő. Jegyezte :
Dr. Ajkay Béla,egyházker. vil. főjegyző.Tárgyaltatott az 1926. szeptember 29-én készült jegyzőkönyv alapján az egyházkerületi népiskolai bizottság 1925—6. évi jelentése.
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96. Egyházi elnök mindenekelőtt megemlékezik azon lélekemelő, országos keretben lefolyt kegyeletes ünnepről, amellyel hazai evang. népnevelésünk halhatatlan nagymesterének és attyának, b. e. Kapi Gyulának emelt hatalmas márványsireinléket f. évi ju'ius 7-én a soproni temetőben a tanít- ványi hála és meg nem szűnő tisztelet.Indítványozza, hogy az egyhker. közgyűlés fejezze ki elismerését mindazokkal szemben, akiknek szeretetadományából egyházunk e nagyjának emléke létesült. Az egyhker. közgyűlés a tanílványi hála ezen kegyeletes megnyilvánulása alkalmából, meghatva hajtja meg az elismerés zászlaját a nemes adakozók előtt, akik önmagukat s egyházunkat is tisztelték meg akkor, amidőn hálás szivük érzelmét márványba vésették.97. A [népiskolai bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a maga részéről is köszöntse Krug Lajos igazgatót, az országos és a dunántúli Tanító egyesület kiváló elnökét azon alkalomból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a Wodiáner díjjal tüntette ki.A  sok és küzdelmes, céltudatos munkálkodás méltó jutalma- kép elnyert kitüntetéshez a közgyűlés a maga áldáskívánatát és üdvözletét fűzi hozzá.98. Ugyanazon bizottság fájdalommal állapítja meg, hogy a magas tanügyi kormány ismételten intézkedik, iskolai ügyeinkben autonómiánkat sértő módon. Ezt bizonyítja, hogy hivatkozással a 7.000/1925. M . E. kormányrendelet 8. pontjára az elmúlt tanév végén egy gégész sereg jeles tanítónkat szólította fel nyugdíjaztatási eljárásuk kérelmezésére. Utólag ugyan’ kimagya- rázta VKM  úr ezen téves expediáláson múlt intézkedését,?, minthogy azonban ez nem az első eset, a bizottság nyomatékosan kéri az egyházi autonómia teljes respektálásába tanügyi kormány részéről.Az egyhker. közgyűlés ily értelemben határoz, az egyetemes egyház útján felírni a kormányhoz.99. U . a. bizottság ajánlatára a közgyűlés a tömeges [nyugdíjazás folytán a nemzeti és egyházi népnevelés küzdteréről lelépő J valamennyi] derék tanítónak hálás köszönetét tolmácsolja, s a kegyelem úrától derült és csendes életalkonyt kér elaggott hű szolgáira.100. U . a. bizottság javaslatára bizalommal és szeretettel köszönti mindazokat, akiket a lelépők helyére az egyes gyülekezetek megtiszteltek előlegezett bizalmukkal s azt kéri és várja valamennyiöktől, hogy híven fognak sáfárkodni a reájuk bízott talentumokkal az Ur dicsőségére, egyházunk javára.101. Ugyanazon bizottság jelentése alapján egyházi elnök bemutatja az általa összefoglalt 1925—26 iskolaévi tanügyi statisztikát; amely szerint a6— 15 éves korig terjedő tankötelesek helyzetképe a következő:Evangélikus tanköteles gyermek volt hatósági összeírás szerint 6 — 12 korig: fiú 6.485, leány: 6.091, összesen: 12.576, 13— 15 éves fiú: 4.097, leány: 4.026, összesen: 8.123, 6— 15 éves tanuló volt tehát 10.582 fiú és
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10.117 leány, vagyis összesen: 20.699. Az előző tanévi tanulói létszámhoz képest a mindennapi tanköteleseknél az apadás 1.012, az ismétlőiskolásoknál a gyarapodás 106, végeredményben a csökkenés 9C6. Feltehető, hogy az apadás ezzel az elmúlt évvel meg is szűnik, hisz az elnéptelenedett háborús évfolyamokat örvendetes tényként megállapíthatóan mindenütt sokkal erősebb évfolyamok követik.A tankötelesek közül helyben saját elemi iskolánkba járt 6.052 fiú, 5.766 leány, összesen 11.818, helyben saját ismétlő iskolánkba 3.440 fiú, 3.478 leány, összesen 6.918, más jellegű elemibe járt 190 fiú és 230 leány, összesen 420, más jellegű ismétlőbe 183 fiú és 232 leány, összesen 415, polgári iskolába járt 310 fiú és 272 leány, összesen 582, magánintézetbe járt 10 fiú és 12 leány, összesen 22, középiskolába járt 391 fiú és 122 leány, összesen 513, összesen tehát iskolába járt evangélikus 10.576 fiú és 10.112 leány, összesen 20.688 tanuló. Iskolába nem járt 6 fiú és 5 leány, összesen 11, ami tavalyhoz képest 6-al apasztja az analfabéták számát.A félnapi mulasztások száma: 138.529 igazolt és 14.055 igazolatlan, összesen 152.584. Tavalyhoz képest az igazolt mulasztások száma 3.830, az igazolatlanoké 5.311 félnappal csökkent, ami igen örvendetes jelenség. De azért még mindig igen magas a mulasztási statisztikai szám.A szorgalmi idő tartama a legtöbb elemi népiskolában 10 hó, néhol 9 hó s csak 17 helyen kivételes okból kevesebb. Az ismétlő iskolákban a szorgalmi idő 10—8 hó között váltakozik s csak ritka kivétel a 7 - 5 ,  vagy ennél is kevesebb időt feltüntető. Egész részletes kimutatás, több helyről érkezett hiányos bevallás miatt, nem volt elkészíthető.Az iskola 8 kivételével mindenütt jókarban van. Épült 2 uj iskola ; alapos javítást végeztek 28 iskolán. A tantermek száma 368, a tanítólakásoké pedig 297. Á legtöbb iskola az előírt tanszerekkel el van látva. A  tanszerek száma 15.496. Az iskolai könyvtár 36.822 kötetből áll, ebből az ifjúsági könyvtárakra esik 29.931, tanítói könyvtárakra pedig 6.891 kötet. Egyház- községi faiskola van 15, testgyakorlótér 61, gazdasági gyakorlóterület 29.A költségvetési esztendő iskolai zárszámadása szerint a bevétel egyes tételei: Az egyházközség és tagjainak hozzájárulása: 5.605.723.373 K , államsegély volt : 6.163.766.480 K, községi segély: 517.587.210 K, beiratási díj : 123.553.500 K, egyébb segély: 95.900.717 K . Összesen: 12.506.531.280 K . A kiadási tételek: Tanítói fizetésre: 9.917.121.665 K , helyettesítés: 64647.500 K, építés:335.174.000 K, javítás : 506.367.660 K , felszerelés: 137.005.876 K, iskolatisztogatás és fűtés : 637.220.275 K, tan. nyugd. jár. adó, biztosítás 654.650.680 K , szegény tanulók segélyezése: 29.468.030 K, iskolai könyvtár gyarapítására 85.484.954 K. Összesen: 12.367.139.740 K. Valamennyi egyházmegye iskolai számadása pénztári maradvánnyal zárult, számszerint a végösszeg az egész kerületben 139.391.540 K. Itt is riiegemlítem, hogy több közölt adat nem látszik egész hitelesnek, s azért újólag szorgalmazandó a pontos bevallás. o .
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Az egyhker. kgyülés a jelentést tudomásul veszi. Újból felhívja az összes érdekelteket a stat. ívek lelkiismeretes kitöltésére, s örömmel megállapítva az iskolamulasztások csökkenését, még kedvezőbb statisztikát vár el a jövőben.102. Ugyanazon jzkv. szerint egyházi elnök beszámol az egész egyház- kerületben felvett iskolavizsgálati kérdőpontok egybefoglalt eredményéről. — Eszerint a dunántúli egyházkerületben az elmúlt isko’ai évben 370 tanító mőködött. Valamennyi képesített; közülök 362 rendes, 8 pedig helyettesi minőségben. Az előirt naplók 3 hely kivételével mindenütt meg vannak s 8 esettől eltekintve pontosan vazetik. A tanszerek számára van külön szekrény s 9 hely kivételével rendben is tartják. Az iskola és tartozékai megfelelnek a követelményeknek, 14 iskolánál azonban illemhely és egészségügyi kifogások pót- Iandók. Az iskoláztatás az elmúlt évben rendes keretek közt mozgott; járványos betegség mindössze 8 esetben okozott 1 -  ß heti kényszerszünetet, tanítók betegsége miatt 4 helyen szünetelt 2 - 6  hétig a tanítás, 56 esetben történt iskolamulasztás miatt büntetés, amelynek birsága rendeltetéséhez híven használtatott fel. A  tantárgyak 19 kivétellel az egyház megállapítása szerinti óraszámban taníttattak. Órarend van mindenütt, de részletes tananyagbeosztás épp a vallástani tárgyakból több helyen nincs. A vallástanítást a legtöbb helyen a tanítók, néhány anyagyülekezetben a lelkész végzi; az ismétlőiskolában az anyagyülekezetekben túlnyomóan a lelkész, a filiákban majdnem mindenütt a tanító végzi. A  vallástani tárgyakat alig néhány hely kivételével elvégezték ; még pedig circa az iskolák felében kiváló eredménnyel, egyharmadában jó sikerrel s a többiben kielégítően. Az előirt egyházi énekeket a legtöbb helyen elvégezték. [ A többi tantárgy előirt anyagát is elvégezték a legtöbb iskolában, részben kiváló, részben jó, részben kielégítő eredménnyel; van azonban szó több helyen gyenge munkáról is. A  magyar tannyelvű iskolákban még a régi tanterv szerint folyt a munka ; ellenben a kisebbségi tanítási nyelvű iskolák, egy-kettőtől eltekintve, már az új tanterv szerint tanítottak s miként a beérkezett jelentésekből megállapítható, igen szép eredményt értek el. Kézimunka és slöjd az^iskoláknak circa felében ismeretes, akárhány helyen hallgat a statisztikus erről, másutt meg kimutatja, hogy ez még terra incognita. A többhangu éneklést a legtöbb iskolában tanítják. A felsőosztályu tanulók a gazdasági gyakorló területen, úgyszintén az ismétlőiskolások is a gazdasági tárgyak gyakorlati oktatásában a jelentések túlnyomó többsége szerint részesének ; de ez nem igen egyeztethető össze a statisztika ama adatával, amely szerint mindössze csak 29 helyen van ily gazdasági gyakorló terület. A tanulók a legszükségesebb tanszerekkel el vannak látva. Adja nékik ezt a szülői házon kívül több helyen az iskola ; a nőegylet, a politikai község, a Hangya, egyes áldozatkész gyülekezeti tagok, sőt amerikai kivándorlottak is. A  gyermekek rendes tiszta megjelenésére és illedelmes viselkedésére mindenütt kellő gondot fordítanak; a tantermek tisztasága és szellőztetése is csak elvétve kifogásolható. A tanítók modora, módszere és nevelési bánásmódja körülbelül 40°/0-nál mintaszerű, ugyanannyinál kifogástalan, a többinél kielégítő. Sajná



47latos tényként tűnik fel, hogy épp az ifjabb gárda tagjai közül vannak ez utóbbi csoportban aránylag elég sokan. Figyelem és fegyelem dolgában az iskolák fele mintaszerű benyomást kelt ; ugyancsak egy jó résznél kifogástalan az összkép; az iskolák egy kis részénél azonban van e tekintetben is több kívánni való. Az iskola vallásos és hazafias szelleme ellen panász nem fordult elő. E  tekintetben legtöbbje mintaszerű s valamennyi kifogástalah. Külsőleg azonban nem jut ez mindenhol hazafias és egyházias képek hiánya miatt keliő kifejezésre. Iskolai ünnepélyeket tartottak : október 6-án, október 31-én, március 15 én, március 25-én à gályarabok emlékezetére, május 30-án a világháború hőseinek emlékére ; ezenkívül volt a legtöbb helyen Jókay, Széchenyi, Rákóczi, Herczeg ünnepély, megülték a kormányzó névnapját, sok helyen rendeztek karácsonyfaünnepélyt, május 1-én madarak és fák napját, néhol tartottak limanovai ünnepet is, a legtöbb helyen pedig sajtónapot is, gyűjtéssel egybekötve. A mennyire az e tekintetben is hiányos jelentésből kitűnik, a tanfelügyelő circa 200 iskolát nézett meg, az egyházi hatóság pedig hozzávetőleges kimutatás szerint 150-t. Az általuk megállapított eredmény részben kiváló, részben jó, csak kevés helyen gyenge.Az egyhker. kgyülés egyrészt örömmel veszi tudomásul, hogy népiskoláink jórésze becsülettel állja a nemes versenyt és beváltja a hozzáfűzött reményeket s ezért meleg elismeréssel köszönti egyházunk veteményes kertjének lelkes és kiváló munkásait,másrészről nem térhet hallgatólag napirendre a többhelyről beérkezett panaszok és hiányok felett. Amidőn ezeknek pótlását a maga részéről is, mint másodfokú hatóság elrendeli, egyben azon reményének ad kifejezést, hogy nem lesz szükség sehol sem más eszközök igénybevételére.Itt is sürgeti a részletes és pontos statisztikai adatszolgáltatást, mert enélkül az egész munka illuzóriussá válik.Kimondja kötelezően az evangélikus jelleg kidomborítására alkalmas — az egyház által kiadandó vallásos képeknek minden iskolánk számára való megszerzését.103. U . a. bizottság jelentése szerint beérkezett valamennyi egyházmegye népiskolai bizottsági jegyzőkönyve. Az ott is részletesen felsorolt iskolai eredményről az iskolai vizsgálati jelentés számolt be ; van azonban több egyházmegyei népiskolai biz. jzkvben egyéb külön emlitésreméltó pont is.így a győri egyházmegyében az iskolavizsgálat egyöntetűbbé tétele céljából, a már megszervezett egyházmegyei tanfelügyelői állás mellé — amelyre Kovács Zsigmond tárnokréti lelkészt választották meg, — felállították ismét a régi iskolavizsgáló körzeteket s azoknak tagjaivá egy-egy tanítót és világi tagot választottak azon megbizással, hogy ezek körzetük területén kisérjék és támogassák az egyházmegyei tanfelügyelőt munkájában.A kemenesaljai egyházmegye nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy a beiratási díjak rendeltetésüknek megfelelően iskolai könyvtár gyarapítására fordíltassanak, s hogy a tanítói nyugdíjjárulékok, bármily terhesek is, ponto-
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san befizettessenek. Felhívja az iskolaszékek figyelmét arra, hogy a büntetéspénzek a törvény értelmében az egyházközség pénztárába utaiandók be, s végül az iskoiai eredmények minősítésére nézve fokokat állapít meg.A somogyi egyházmegye az irredentismusnak, különösen a földrajztanításánál, minél nagyobb mértékben való felkarolását követeli.A soproni felső egyházmegye népiskolai biz. jzkvében több fontos és külön felterjesztés alakjában úgyis tárgyalásra kerülő ponton kivül örömmel állapítja meg, hogy a lelkészek és a tanítók közt mindenhol megvan a teljes harmonia ; hangsúlyozza és szorgalmazza a német olvasó és tankönyvek szükségességét.A tolna-baranyai egyhm. tanügyi bizottság ügybuzgó előadója, Vértesi Zoltán ezen tisztéről lemondott; utódjául Grosz Jánost választották meg.A vasi közép egyhm. sérelmezi, hogy az új tanítói státusrendezési vkm. rendelet az eddiginél nagyobb terheket ró az iskolafentartókra, s mégis főleg középkorú gyermekeiket házonkívül taníttató tanítóinkat nagyon súlyosan érinti. Sérelem a kántortanítói javadalom szét nem választása, a vasúi kedvezmény s a hadipótlék meg nem adása. Sérelmezi a hitoktatói óradíjak méltánytalan parányi voltát s hogy az állam által eddig folyósított hitoktatói fuvardíjak megvonattak. Örömmel jelenti, hogy iskolái mozigépek beszerzésére a népiskolák túlnyomó többsége szedett járulékot, amelynek eredménye 4.633.003 K volt s az iskolai mozigépeknek körzetenként való beszerzését ajánlja. Mély hálával veszi tudomásu’, hogy özv. Takách Sámuelné, szül. Pfeiffer Jozefa répcelaki házát s telkét kisdedóvó céljára az egyházra hagyta.A veszprémi egyhm. sürgeti, hogy Trianon hóhérmunkája dacára is hazánk földrajz-tanítása az ezeréves magyar közjognak megfelelően történjék. Sürgeti, hogy az új tantervben a vallási tárgyak tanításának az eddigi heti óraszám biztosittassék.A zalai egyhm. is a tanítói kart ért sokféle sérelem orvoslását sürgeti, mert a tanítóság jogos követeléseinek negligálása egyúttal negligálása autonom egyházunknak is.Az egyhker. közgyűlés a felvetett eszméket és határozatokat mind elfogadhatóknak találja s a maga részéről is követésre méltóknak ajánlja.Derék tanítói karunkat ért sokféle sérelme reparálásában és minden jogos követeléseinek kivívásában a maga egész súlyával kész támogatni s azért felír az egyetemes egyházhoz, hogy a tanügyi kormány részesítse a mi derék tanítóinkat is mindama kedvezményekben, amelyeket az állami tanítók kapnak. Ilyenek a vasúti kedvezménynek a családtagokra való kiterjesztése, az ingyen gyógykezeltetés, a hadipótlék megadása stb.104. Ugyanazon jelentés szerint tárgyaltatott elnöki összefoglalásban az 1925—26. évi nem evangélikus jellegű iskolákba járt evang. tanulókkal végzett hitoktatói munka.A hitoktatást 97-en végezték; még pedig 55 lelkész, 1 nyug. lelkész,
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8 önálló hitoktató, 8 segédlelkész, 3 theol. hallgató, 1 polgáriiskolai tanár, 3 evang. tanító, 8 állami, 3 községi, 2 társulati tanító, 1 evang., 3 állami és 1 községi tanítónő.Hitoktatásban részesült összesen 4.343 tanuló. A  hitoktatás 424 csoportban 554 heti órában történt. Az egész tanévben megtartott hittanórák száma 16.531. ‘
Állami iskolákba járt : 36 elemi népiskolába 772, 5 ismétlőbe 44, 28 polgáriba 638; 1 ipari szakiskolába 19, 2 siketnéma intézetbe 8, 1 javító- intézetbe 9, 1 főgimnáziumba 22, 3 leánygimnáziumba 120, 3 reálgimnáziumba 50, 5 főreálba 193, 3 tanítóképzőbe 37, 3 felsőkereskedelmi fiúiskolába 41,1 felsőkeresk. leányiskolába 19, összesen 1.972 tanuló.
Községi iskolákba járt: 19 felérni népiskolába 339, 4 ismétlőbe 44, 14 polgáriba 167, 1 reálgimnáziumba 11, 4 felsőkereskedelmi fiúiskolába 65,2 felsőkeresk. leányiskolába 22, 28 tanonciskolába 810, összesen 1.458 tanuló.
M ás felekezeti iskolákba járt : 28 elemi népiskolába 200, 1 ismétlőbe 2, 13 polgáriba 213, 7 főgimnáziumba 231, 6 reálgimnáziumba 103, 2 leány- gimnáziumba 13, 4 tan. képzőbe 22, 3 felsőkeresk. leányiskolába 23, 2 női ipari iskolába 9, l óvónőképzőbe 2, összesen 818 tanuló.
Társulati iskolákba járt : 5 elemi népiskolába 50, 1 ismétlőbe 3, 1 tanonciskolába 11, 1 leánygimnáziumba 11, összesen 67 tanuló.
Magánintézetbe járt: 3 elemi népiskolába 18, 3 polgári iskolába 10, összesen 28 tanuló.Evangélikus hittanórára járt még 239 református, 4 ókatholikus, 1 unitárius és 1 baptista tanuló.Fenti evang. tanulók közül konfimációi oktatásban részesült 309 tanuló.Tanítói oklevelet szerzett 4 férfi és 5 nő. Kántorképesítőt tett s oklevelet kapott 2 férfi és 1 nő.A hittanvizsgák eredménye 181 csoportnál jeles, 211 csoportnál jó 29-nél elégséges, 2-nél gyenge, 1 pedig vizsgálatlan maradt.51 hitoktató lakóhelyén kívül is teljesített hitoktatást.Mindenütt az egyház által engedélyezett tankönyvet használtak.A hitoktatás díjazására az egyházkerület 30.000.000 K-t, városok s községek 38.940.400 K-t, az állam — az önálló hitoktatók fizetésén kívül — 25.978.200 K-t adott. Megtéritetlen maradt 35.039.000 K fuvarköltség. Ez pedig azt jelenti, hogy a lelkész fáradságos munkáján kívül még a saját zsebéből fizette részben a hitoktatói fuvarokat is.Méltányosan csak a községi és társulati iskolák fizetik a hitoktatást több helyen ; megszégyenítően csekély koldusfilléreket ad e célra az állam, a más felekezetű iskolafenntartók persze semmit.Az egyházker. közgyűlés örömmel és őszinte köszönettel adózik a hitoktatást oly önzetlenül és szép sikerrel végző lelkészi és tanítói karnak.
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Sajnálattal állapítja meg, hogy a VKM-nél mindeddig nem mint talált a hitoktatói tiszteletdíj és fuvardíj-kérdése oly megértésre, mint aminőt egyházunk nagy múltjánál és magasztos rendeltetésénél fogva elvárhatna. Azért az egyetemes egyházi közgyűlés útján tisztelettel újból kérelmezi ezen felette fontos kérdés mielőbbi kedvező megoldását.Annyival inkább kell ezt kérnie, mert saját erejéből ezidő- szerint sehogy se bírja a szükséges anyagi fedezetet nyújtani, hisz az összeírás szerint megkívánt évi 80.000.000 K-t az egyház és annak tagjainak túlterheltsége miatt lehetetlen előteremteni.Figyelmezteti a hitoktatókat, hogy valahányszor a VK minisztériumhoz hitoktatással kapcsolatban felmerült útiköltség megtérítéséért folyamodnak, ne felejtsék el a kérvény mellé a rendes utiszámlát is felterjeszteni.Végül kívánatosnak tartaná a hitoktatásnak még eredményesebbé tétele céljából egy vallástani módszertan megíratását, s az ismétlő iskolák számára vallástani kézikönyv elkészítését.105. U . a. jegyzőkönyv pontja megemlékezik azon rendkívül értékes és intensiv munkálkodásról, amelyet az összes egyházmegyei tanító-egyesületek a minél tökéletesebben megközelíthető egyházias és hazafias nevelési cél, s szellemi, valamint anyagi érdekeik kivívása és biztosítása érdekében kifejtettek.így valamennyi egyházmegyei tan. egyesület behatóan foglalkozott az uj tantervvel. Külön is megemlítendő a kemenesaljaiban Ludván Sándor, aki az uj tanterv előnyeiről és Gaál Sándor, aki annak hátrányairól értekezett. A tolna-baranyaiban vitéz Nagy István tartott róla szabad előadást, a veszprémiben pedig Nagy Pál olvasta fel az egyházkerülethez is felterjesztett tanulmányát. Azonban a legbehatóbban és teljes részletességgel Gráf Samu soproni népiskolai igazgató foglalkozik e felette fontos kérdéssel. Nagy alapossággal készült kiváló bírálata az egyetemes tanügyi bizottsághoz lett felterjesztve.Egyéb témákkal foglalkoztak és olvasták fel munkájukat: a győri ehm. fan. egyl.-ben: vitéz Egyed Lajos „A  nemzeti érzés kifejlesztése és a leventeegyesületek szerepe“ , Magyar István: „Az erkölcsi nevelésről“ ,a kemenesaljaiban: Nagy Á rpád: „Jelenünk, jövőnk, a magyar tanítóság szerepe az ország újraépítése szolgálatában“ , Patyi Sándor: „Adjunk egész embereket az egyháznak és hazának“ ,a soproni alsóban: Koczor Ferenc „Eszmény és valóság“ cimen, a soproni felsőben „A z írás és olvasás elhanyagolásáról“ Neubauer Já nos, „kézimunka és rajztanításról“ Mühl Alfréd,a tolna-baranya-somogyiban Schöll Lajos főesperes a „lelkész és tanító közös munkája,“ Stráner Vilmos, lelkész „A  szekták elleni védekezésről“ tartott előadást, mig Csonka Róza „Az evang. nő hivatásáról Magyarország újjáépítésében“ olvasott fel, Scherer János pedig „A  rádióról“ , Schrantz Béla „A  mohácsi vész 400 éves évfordulója“ c. dolgozatát olvasta fel, végül Marth
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Péter a „Deutscher Kulturverein“ működését ismerteti és óvatosságra int vele szemben,a vasiközép ehm. tan. egyl.-ben Somogyi Béla „Fogalmazástanitási eljárás" címén tartott szabad előadást,a veszprémiben Szutter Dániel arról értekezett, hogy „A  közerkölcsök romlásának meggátlása érdekében mit tehet az elemi iskola.“Igen tartalmas és részletes elnöki megnyitóbeszédet mondott s találóan rajzolja meg a helyzetképet a győriben Kiss Lajos, a tolnaiban Grieszháber Endre Henrik, a vasi közép egyházmegyében Róíh Kálmán.Valamenyi Tanítóegyesület állandóan napirenden tartja az evang. tanítóságot a tanügyi kormány mostohasága révén ismételten ért sokféle és súlyos sérelmet.Követendő szép példaként említhető fel, hogy Tolnában a lelkészi és a tanítói egyesület egy időben és részben együtt tarlja ü'ését s előzetesen együtt is járulnak a két egyesület tagjai az Ur asztalához.Az egyh. kér. közgyűlés elismerését fejezi ki a kiváló és lelkes tanítói karnak és továbbra is áldásteljes és sikerdús működést kíván minden ténykedésére.106. Tárgyaltatott Zongor Béla esperes által elkészített „Tanítóválasztásnál követendő eljárás“ cimű, felette szükséges tanulmány. A bizottság ajánlatáraa közgyűlés őszinte köszönetének kifejezésével fogadja Zongor Béla esperes hézagpótló munkáját, a munkálatban foglaltakhoz való alkalmazkodást s annak egész terjedelmében jelen jegyzőkönyv függelékében kinyomatását elrendeli.107. Ugyanezen bizottság javaslatára felír a közgyűlés az egyetemes egyház utján a kormányhoz az 1908. évi 46. t. c-ben megállapított tandíjkárpótlási államsegély teljes valorizálása érdekében.108. Hasonlókép tisztelettel felterjeszti ugyanezen utón az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottság javaslatára a súlyos, a legtöbb helyen szinte elviselhetetlen terhet jelentő tanítói nyugdíjjáruléknak a békebeli 24 a. koronára való leszállítását célzó kérelmét.109. Tárgyaltatott a győri egyházmegye felterjesztésében az a sajnálatos körülmény, hogy az elemi népiskolákban kötelezővé tett uj tanterv szerinti tanítás eredményessége megfelelő könyvek nélkül szinte lehetetlen ; azért hozzájárulást kér a főhatóság részéről ahhoz, hogy addig, míg egyházunk nem bir az uj tanterv értelmében szerkesztett protestáns szellemű tankönyvekről gondoskodni, a tantestületek által legmegfelelőbbnek tartott könyvek legyenek ideiglenesen használhatók.Az egyh. kér. kgyülés az engedélyt azon reményben adja meg, hogy rövid időn belül elkészülnek egyházunk sajátos szükségletét figyelembevevő, evang. szellemben irt tankönyvek.110. Tárgyaltatott a tolna- baranya-somogyi egyhm. felterjesztésében az uj tantervnek megfelelő, evangélikus szellemben irt tankönyvek sürgős _ m eglátásának szükséges volta.
4*



52 Az egyh. kér. közgyűlés a maga részéről is kéri ezen égetően fontos kérdésnek sürgős és közmegelégedésre való megoldását.111. A somogyi és a tolna-baranya-somogyi egyhm. megkeresi az egyházkerület utján az egyetemes közgyűlést, hogy az uj tantervnek megfelelő részletes tananyagbeosztást készíttesse el és bocsássa mielőbb az iskolák rendelkezésére. Pártolólag felterjesztve.112. A soproni felső egyhm. javasolja az egyházker. közgyűlésnek, hogy „dr. Luther Márton Reggeli és Estéli Imádsága“ (I. a Kiskáté függelékében) az összes iskolákban ne csak taníttassák, hanem hogy naponként reggel és délután imádkozzák is az összes tanulók s igy az a gyermekeknek mintegy vérévé váljék. Az egyh. kér. közgyűlés az egész egyházkerület területén elrendeli ezen lutheri reggeli és estéli imának az iskolákban való naponkénti imádkozását s hasonló eljárás foganatosítására tisztelet- teljes felterjesztéssel keresi meg az egyetemes közgyűlést.113. A soproni felső egyhm. az egyháztörténelem tanításának melegebbé, vonzóbbá és feledhetetlenebbé tétele végett arra kéri az egyhker. közgyűlést s általa az egyetemes közgyűlést is, hogy rendelje el, miszerint minden iskolában a tanulók minél többet lássanak és halljanak saját és a közeli egyh. történetileg nevezetes gyülekezetek történetéből. Azért ajánlja a helyi vonatkozásokkal átszőtt és megtekintett szemléletes egyházförténettanítást és sürgeti e célból minden egyházközség történetének iskolai használatra való rövid összeállítását. Az egyhker. közgyűlés ezen javaslatot a maga részéről az egyhker. területére kötelezően határozati erőre emeli s ugyanezt ajánlja tisztelettel az egyetemes közgyűlésnek is.114. A  soproni felső egyhm. kéri a kerület utján az egyetemes^közgyü- lést, rendelje el egyetemlegesen, miszerint a szépírás, a helyesírás és fogalmazás tanítására különös gond és fokozott figyelem fordítandó.Az egyhker. közgyűlés a maga hatáskörében ezt elrendeli s hasonló eljárás végett tisztelettel felterjeszti ezen kérelmet az egyetemes egyházhoz is.115. A soproni felső egyhm. megismétli a népiskolai mozielőadások ingyenessé tétele, vagy legalább is a díjak tetemes leszállítása érdekében tett m. é. felterjesztését. L . 1925. évi egyh. kér. közgyűlés jzkv. 70. p.-t.Az egyh.* kér. közgyűlés a maga részéről is újból meleg pártolással terjeszti fel ezen javaslatot az egyetemes közgyűlés elé.116. A vasi közép egyházmegye felterjesztése kéri az egyházkerület utján az egyetemes közgyűlést, hogy eszközölje ki a magas kormánynál a hadi pótléknak az egyenlő elbánás elve alapján a hitfelekezeti tanítók részére leendő megadását.Az egyházkerületi közgyűlés ezen kérelmet a legmelegebb pártolással terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez.



53117. Végül arra kéri a népiskolai bizottság javaslatára az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes egyházi közgyűlést, hogy az uj tanterv alapján készült és készítendő tankönyveket külön jegyzékben vegye fel az e. e. e közgyűlési jzkv. függelékébe. Jegyezte :N ém eth K árolye. aljegyző.
118. Tárgyaltatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése. E  szerint a számvevőszék javasolja, hogy a közgyűlés ismerje el Keszthely—Tapolca—Sümeg missziói egyház megalakulását, ebben a lelkészi állás betöltését^engedje meg.A  közgyűlés ilyen értelemben határoz.119. U . a. jelentés szerint a közgyűlés Balatonfüred, Balatonarács, Balatonkövesd, Paloznak, Lovas, Alsóörs községeknek a veszprémi egyház- községtől való e'csatolását és az a’sódörgicsei evang. egyházközséghez való átcsatolását kimondja.120. U . a. jelentés szerint a számvevőszék tárgyalta Váralja leányegyház felebbezését a tolna—-baranya—somogyi egyházmegyei közgyűlés 49. számú határozata ellen, amellyel a váraljai leányegyházat a kismányoki anyagyülekezet pénztárába a folyó évtől kezdve ötven pengő évi járulékbefizetésére kötelezte. A közgyűlés a tolna—baranya— somogyi egyházmegye közgyűlésének idevonatkozó határozatát megsemmisíti és felhívja az egyházmegyét, gondoskodjék arról, hogy Kismányok és filíája: Váralja között új írásbeli egyezség köttessék, amelyben a jogelv egyházunk szellemének megfelelően érvényesüljön, a teher aránya anya- és leánygyülekezet között, nemkülömben a megállapodás összes indokai világosan és határozottan felttintettessenek ; végül mivel az E . A . szerint testületeknek szavazati joguk nincs, tehát szavazati jogot a filia, mint testület nem gyakorolhat, ennélfogva az új egyezség megállapításánál a filiabeli tagok lelkészválasztó joga sértetlenül meghagyandó.121. U . a. jelentés szerint a számvevőszék az egyházmegyék számadásait és költségvetéseit átvizsgálta, azokat helyeseknek találta s a költség- vetéseket jóváhagyta.Tudomásul szolgál. A közgyűlés fe!hivja~az egyházmegyéket hogy számadásaikat mindenkor az összes előírt okmányokkal, különösen pénztári naplóval felszerelve terjesszék fel az egyházkerületi számvevőszékhez.122. Tárgyaltatott az egyhizkerületi gyámintézeti bizottság ..jegyzőkönyve. E  szerint a gyámintézet évi bevételei temesen szaporqdtak, s ezen szeretetintézményünk a fejlődés útján van.Örvendetes tudomásul szolgál.
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123. U . a. jegyzőkönyv szerint Károlyi Endre, az egyházkerületi Gyámintézet világi elnöke tisztéről lemondott.A közgyűlés fájdalommal veszi tudomásul Károlyi Endrének a kerületi Gyámintézet világi elnöki tisztéről való lemondását, és érdemes munkásságát jegyzőkönyvében megörökíti.124. Tárgyaltatott az egyházkerületi levéltáros jelentése, amely szerint a múlthoz képest változás nincsen.Tudomásul szolgál.125. Tárgyaltatott a Dunántúli Luther Szövetség jelentése.A közgyűlés kimondja, hogy a Dunántúli Luther Szövetség jelentését örvendetes tudomásul ' veszi, jegyzőkönyvét pedig egész terjedelmében jelen egyházker. közgyűlési jegyzőkönyvéhez csatolja.126. Németh Károly ügyv. alelnök előadásában tárgyaltatott az egyház
kerületi Lelkészegyesület jelentése, amely szerint a szeptember 28 án tartott közgyülés^elhatározta, hogy a Harangszó Könyvtárában kiadja Fábián Imre sárszentlőrinci lelkésznek a szektákról és a reverzálisról irt két röpiratát, továbbá Takács Elek esperes által a presbiterek számára irt füzetet. Gyurátz Ferenc életrajza, amelynek megírását Payr Sándor egyetemi tanár vállalta s D . Dr. Prőhle^Károly dékán által készítendő konfirmációi tankönyv és vezérfonál munkában vannak. Részletesen foglalkozik az egyesület a nyugdíjintézettel, idevágó javaslata a pénzügyi bizottság által már elfogadtatott. Dörmer Frigyes az evangélikus istentisztelet liturgiái részéről tartott előadást ; Kiss Samu a szórványgondozás módjait ismertette. Dr. Deák János a Theológiai Otthon ügyéről szólott. Az egyházmegyei lelkészegyesületek jegyzőkönyvei arról tesznek bizonyságot, hogy mindenütt eleven tevékenység folyik.Örvendetes tudomásul szolgál.127. U  a. jelentés alapjána közgyűlés felír az egyetemes közgyűléshez, hogy a kedvezményes vasúti jegyek, miként a tisztviselőknek, a lelkészeknek is adassanak meg.128. U . a jelentés alapjána közgyűlés felír az egyetemes gyűléshez, hogy az egyházaknak adott államsegély valorizálását szorgalmazza.129. U. a. jelentés alapjána közgyűlés felir az egyetemes közgyűléshez, hasson oda, hogy a családi pótlék jogosultságának igazolása a jegyzők kezéből kivétessék s az egyházi hatóságok hatáskörébe utaltassék.130. U . a. jelentés alapjána közgyűlés elhatározza, hogy az egyházkerületnek olyatén jellegű kiadványait, mint pl. Pálmai Lajosnak Gyurátz Ferenc püspök felett^tartott^emlékbeszéde, német nyelven is kinyomatja.131. U . a. jelentés alapjána közgyűlés elrendeli, hogy minden egyházközség, amelynek



55birtokában rendes nagyságú oltári és szószéki Biblia nincsen, olyant sürgősen szerezzen be.132. U . a. jelentés alapjána közgyűlés kimondja, hogy a lelkészi javadalmak egy közegyházi központi pénztárból való kifizetésének eszméjét felszínen tartja.133. U . a. jelentés alapjána közgyűlés az egyetemes közgyűlés utján szorgalmazza a a lelkészi korpótlék mielőbbi százszázalékos folyósítását..134. Krug Lajos egyházkerületi tanítóegyesületi elnök jelenti, hogy az 
Egyházkerületi Tanítóegyesületnek külön előterjesztései nincsenek, mivel kívánalmai, sérelmei az egyes bizottságok által elbirá tattak.Tudomásul szolgál.135. Felvétetett az egyházkerület lörentei gazdaságát ellenőrző bizottságnak jegyzőkönyve, amely szerint a bizottság a birtokot szeptember 18-án meglátogatta, megtekintette annak összes épületeit s azokat jókarban ]' levőknek találta és megállapította, hogy a legutóbbi szemle óta ismét négy épület újra lett épitve és az eddigi fazsindely helyett cserépzsíndellyel fedve. A gazdaság területén 415 db (à 500 k g )  számos állat van, ami gazdasági szempontból teljesen megfelelő. A szántóföldek jól vannak kezelve, a biztosítási díjak rendesen fizettetnek, a csékuti szőllőből 1 és V* hold újra lett telepítve. A bizottság a birtok kezeléséért a haszonélvező úrnő Öméltóságának köszönetét mondott. Javasolja a bizottság, hogy ha már a boldogult Ihász Lajos végrendeletéhez képest tanulmányi és kulturális célokat szolgálandó földbirtok a földbirtokreform alól nem volt mentesíthető, az egyházkerület tegyen lépéseket, hogy az legalább a vagyonváltság alól mentesíttessék ; mert a földreform utján kisajátított ingatlanok vételára révén a gazdaság tőkéhez jut, mig a va- gyonvállság címén kisajátított földterület ingyen megy át az állam tulajdonába. Jelenti továbbá a bizottság, hogy az Ajka-Csingervölgyi Szénbánya R. T . 43 db vadgesztenyefát önkényesen, minden megkérdezés nélkül annyira Iecson- kíttatott, hogy azokat egészen tönkretette, továbbá, hogy a gróf Zichy-féle urkuti bányával a vízhasználat kérdésében mindeddig nem sikerült megegyezésre jutni. A közgyűlés ezen jelentés alapján a lőrintei gazdaság jó kezeléséért özv. Ihász Lajosné úrnő Öméltóságának köszönetét mond. Felhívja továbbá az egyházkerületi ügyészt, hogy a bizottság javaslatai értelmében a vagyonváltság alól való mentesítés ügyében tegye meg a szükséges lépéseket; épenúgy járjon el áz Ajka—Csingervölgyi Szénbánya R. T . ellen a vagyonrongálás ügyében; végül tegye meg a szükséges lépéseket, hogy az urkuti bányával a vízhasználat kérdésében megegyezés jöjjön létre.136. Az egyházkerületi elnökséghez érkezett miniszteri leiratok és átiratok elintézést nyertek.Tudomásul szolgál.



56 137. Tárgyaltatott a Tolna -  Baranya— Somogyi egyházmegye esperesének azon előterjesztése, mely szerint jóváhagyó tudomásul vételét kéri egyházmegyéje azön határozatának, amellyel blrtokbehelyezési pert indít a nagy- székelyi ref. egyházközség ellen azon nagyszékelyi evang. iskolai és papi földek haszonélvezetének visszaadása iránt, miket ez a nagyszékelyi ág. hitv. evang. leányegyház megszűnése folytán minden ellenszolgáltatás nélkül és az egyházmegye részéről való tiltakozás dacára illetéktelenül élvez.A közgyűlés az E . A . 90. § . 87. § . j. pontja és a 233. §. második bekezdése alapján megállapítja a Tolna—Baranya—Somogyi egyházmegye aktorátusi jogát s mivel ezen eset eddig egyedülálló egyházunk eddigi történetében, hasonló állásfogla'ás végett ezen határozatát felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.138. Olvastatott Dr. Mesterházy Ernő egyházker. felügyelőnek a püspök úrhoz intézett felterjesztése, amelyben a nagykanizsai egyházközség nevében kéri, hogy a jövő évi egyházkerületi közgyűlés Nagykanizsán tartassák.A közgyűlés megköszöni a nagykanizsai gyülekezet szives meghívását és a jövő évi közgyűlés színhelyéül Nagykanizsát jelöli k i; a közgyűlés idejének kitűzését pedig az elnökségre bizza.139. Az egyházkerületi felügyelő úr a közgyűlés nevében hálásan megköszönte a szombathelyi gyülekezetnek..vendéglátó szeretetét.140. A püspök úr buzgó imája után elnökség a közgyü'ést bezárta.
Jegyezte :N ém eth K árolye. aljegyző.Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük :D r . M esterházy E rnő K api B élaegyházker. felügyelő. püspök.H an zm an n K ároly  D r . L ászló  K álm án Z o n g o r B é la  Já n o ssy  G áb o rhit. biz. tag. hit. biz. tag. hit. biz. tag. hit. biz. tag.
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F Ü G G E L É K .

I.' J E G Y Z Ő K Ö N Y Va dunántúli ágost. hilv. evang. egyházkerületi Gyámintézet 1926. évi szeptember hó 28-án Szombathelyen tartott közgyűléséről, leien voltak : Scholtz Ödön esperes, mint egyházi elnök és Károlyi Endre világi elnök ikerelnöklete alatt : Kapi Béla püspök, dr. Mester- házy Ernő egyházkerületi felügyelő, Czipott Géza pénztáros, dr. Tirtsch Gergely ellenőr, az egyházmegyei gyámintézetek kiküldöttei, valamint más érdeklődők és az alulírott jegyző.1.Bevezető gyámintézeti ének és egyházi elnök oltári imája után Károlyi Endre világi elnök megnyitja a közgyűlést, rámutat a gyámintézeti munka nagy jelentőségére és felhívja a lelkészeket és felügyelőket, valamint a gyámintézet összes egyházi és világi munkásait, hogy buzgón teljesítsék ez irányú kötelességüket, mivel első sorban az ő lelkes közreműködésüktől függ a gyámintézetnél minden eredmény.A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri : Németh Károly esperest és Horváth Olivér lelkészt. II.Károlyi Endre vitági elnök meleg szavakkal üdvözli a közgyűlésen megjelent püspököt, Kapi Béla Öméltóságát, hálás köszönetét mond neki a közgyűlés nevében azon meleg érdeklődésért, és buzgó közreműködésért, amelyet 10 évi püspöksége és 25 évi lelkészkedése alatt sok más irányú elfoglaltsága mellett is a gyámintézeti munka iránt mindenkor tanúsított és felkéri őt, hogy tartsa meg a gyámintézetet a jövőben is mindenkor meleg szeretetében.Kapi Béla püspök megköszöni a közgyűlés köztetszésétől kísért meleg üdvözlő szavakat és biztosítja a közgyűlést, hogy a gyámintézeti munkát, amelyet csak a szerető szív és a hittestvéri szolidaritás valósíthat meg, mint eddig, úgy ezentúl is teljes odaadással támogatni fogja.
r ' -  Hl.Scholtz Ödön egyházi elnök bejelenti, hogy ezidén az esperességi gyáraintézöték'egyházi és világi elnökeit külön levélben is meghívta a bizott-

? !  illíré
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sági gyűlésre és a közgyűlésre és hogy azok aránylag mégis csak csekély számban jelentek meg, annak oka föképen abban kereshető, hogy a gyám- intézeti gyűléseket ezidén munkatorlódás miatt egy nappal a többi gyűlések elé kellett tenni. Továbbá bejelenti, hogy mivel ezidén püspök úr Öméltósága kíván a kerületi közgyűlést megelőző istentiszteleten az ünneplő gyülekezethez szólni, Pöttschacher István, aki a meghívón mint gyámintézeti szónok van megjelölve, ezen megbizatástól visszalépett.A közgyűlés egyh. elnök ezen bejelentéseit tudomásul veszi.
IV.Scholtz Ödön egyh. elnök előterjeszti az 1 925-26. évről szóló következő évi jelentését :M élyen tisztelt egyh ázm egyei gyám intézeti kö zg yű lés!Azt hiszem, hogy akik itt idei közgyűlésünkre összegyűltünk, mindnyájan át vagyunk hatva a gyámintézeti munka nagy jelentőségétől s igyekszünk is ezen munka sikere érdekében Istentől vett erőnkhöz képest buzgón közreműködni. Annál fájdalmasabban érinthet mindnyájunkat, hogy az egyik esperességi gyámintézet közgyűlése a gyámintézeti munkában a múlt évhez viszonyítva visszaesést állapít meg s jegyzőkönyvében igy kiált fel: „Sokan még nem ismerik a gyámintézeti munka áldásos voltát, azért nem is szeretik. Sok a szó, kevés a tett! Nevelni kell az embereket az adakozásra, akkor nem lesz az eredmény ilyen lealázó.“Milyen örvendetes ezzel szemben, hogy 8. esperességi gyámintézetben a 9. közül az idei bevétel a múlthoz képest tetemes emelkedést mutat, amely emelkedés a győri, a soproni felső, a vasi közép és a tolna-baranya-somogyi esperességi gyámíntézeteknél egyenkint a 2, 3, sőt a 4. milliót is meghaladja. Legnagyobb a bevétele, amint az lélekszámánál fogva meg is illeti, ez idén először a tolna-baranya-somogyi egyházmegyei gyámintézetnek 12,385.576 K-val s második helyen áll mindjárt utána a győri egyházmegyei gyámintézet 12,055.421 K-val, amely esperességben ezidén valamennyi között aránylag a legnagyobb áldozatkészséget állapíthatjuk meg.A gyámintézeti munka ismertetése s az iránta való érdeklődés és áldozatkészség felkeltése végett a vasi közép egyházmegyei gyámintézet Körmenden, a veszprémi Veszprémben, a tolna-baranya-somogyi Tabon, a soproni felső esperességi gyámintézet pedig Balfon az esperességi közgyűlés alkalmával nagyszabású gyámintézeti estélyt tartott, amelyek gazdak erkölcsi és anyagi eredménnyel jártak. A többi esperességi gyámintézet közgyűlési jegyzőkönyvéből nem vehető ki, vájjon tartatott-e azokban is ilyen ünnepély, amint azt két éve minden esperességi gyámintézet kötelességévé tettük. Ezen határozatot minden esperességi gyámintézetben végre kellene hajtani s az eredményről a jegyzőkönyben is mindenütt meg kellene emlékez^. . A' szentgotthárdi missziói gyülekezet múlt évi november 8-án vette újonnan épült gyüle-
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kezeti házát használatba, amely alkalommal felkérésre délelőtt én tartottam a német nyelvű szentbeszédet, este pedig egy vallásos ünnepély keretében a magyar gyámintézeti előadást. A magasztos lefolyású ünnepélyen részt vett Károlyi Endre világi elnök ur is, aki az esti ünnepélyen a nála megszokott közvetlen és megnyerő módon szintén közreműködött. Mint elnökség ez alkalommal közvetlenül és mélyebben beletekinthettünk egy céltudatosan küzdő, állandóan segélyezett szórványgyülekezetünk nehéz helyzetébe, de egyúttal bizalmat is olthattunk ottani kisded seregünk szivébe. Azt hiszem, hogy kívánatos és áldásos lenne, ha az egyházkerületi gyámintézeti elnökségnek máskor is alkalma nyílnék az egyik, vagy másik segélyezett gyülekezetét ilyen módon személyes tapasztalatból megismerni.A külső somogyi esperességi gyámintézet azzal akar az ott elernyedt gyámintézetí munkának lendületet adni, hogy határozatot hozott, amely szerint „minden gyülekezetben egy vidéki lelkész tartson gyámintézeti propagandabeszédet“ . Kívánatos, hogy ezen határozat végre is hajtassék s mind ott követésre találjon, ahol szükséges. Ezzel kapcsolatban rámutatok arra, hogy a gyámintézetí alapszabályok értelmében minden gyülekezetre és lelkészre nézve kötelező évenként egy gyámintézeti istentisztelet tartása s igen kérem az esperességi gyámintézeti elnököket, h o g y , ennek megtörténtéről meggyőződni szíveskedjenek. . :A  tolna—baranya—somogyi esperességban: a jegyzőkönyv szerint 5. gyülekezet nem adakozott s az esperességi elnökség fejkéretett ellenük az eljárás megindítására. A nemadakozók között van Ráczalmás is, a gyámintézetnek egy állandóan segélyezett gyülekezete, holott az. alapszabályok kimondják, hogy amely gyülekezet vagy intézmény maga is nem áldoz a gyámintézetre, az nem is segélyezhető. ; V’ vHogy a tehetősebb hívek mikép járulhatnak hozzá a gyámintézeti bevétel és vagyon fokozásához, arra nézve követendő példát mutatott a győri egyház- megyei gyámintézet világi elnöke, Mihály István,.aki 142 kg. rozsból álló gyámintézeti alapítványát 500 kg. rozsra egészitétte ki. >A  soproni alsó esperességi gyámintézetnél; az elnökség mandátuma lejárt, a soproni felsőben Seidl, Samu világi elnök leköszönt. Mindkettőnél elrendelték az alapszabályok szerint az új választást. Ellenben a külső somogyi egyházmegyei gyámintézet éléről visszalépett Horváth Lajos egyházi elnök helyébe a „közgyűlés“ választotta meg Teke Dénes sandi lelkészt egyházi elnöknek. A zalai egyházmegyében, úgy Fçnyves Ede egyházi, mint Schmidt Jenő világi elnök lemondtak s helyüket ugyancsak a „közgyűlés“ töltötte be Nagy Lajos esperes, ill. Berzsenyi Jenő esperességi felügyelő személyében. A  lelépő munkásoknak hálás köszönetét mondunk a gyámintézét érdekében kifejtett munkájukért, az új munkásokat melegen üdvözöljük s működésükhöz Isten áldását kívánjuk. . / . . ' 1.Felhívom azonban a közfigyelmet arra, hogy esperességi gyámintézeti elnököket nem az esperességi gyámintézeti közgyűlés s még kevésbbé az esperességi közgyűlés, hanem a helyi gyámintézetek közgyűlése választja.
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Az idei 75.817.577 K Összbevételből szabad rendelkezésre áll 39.067.946 korona, melynek felét, vagyis 19.500.000 koronát mi osztjuk fel. A  többit az egyetemes gyámintézeti pénztárba kell felterjesztenünk a nagy szeretetado- mányra begyült 11.143.155 K-val együtt, amihez még a holnap esti gyámintézeti ünnepély offertoriuma járul. A felosztásra nézve az egyházkerületi gyámintézeti bizottság terjeszt elő javaslatot, itt csak azt említem meg, hogy összesen 37 segélykérvény nyújtatott be, úgy hogy a kérvényezők száma fordított arányban áll a rendelkezésünkre álló összeg nagyságához. A rendelkezésünkre álló segélyösszeg kicsi, a kérvényező gyülekezetek száma nagy, miért is nagyon meg kell a kérvényeket rostálnunk, hacsak nem akarjuk az adományokat igen elaprózni.Az egyetemes gyámintézeti közgyűlés ez idén október 23. és 24. a tiszai egyházkerületben fekvő Debrecenben tartja rendes közgyű’ését. Kívánatos volna, hogy ezen a nagy távolság dacára is méltóképen képviseltessük magunkat, egyrészt, hogy ezzel is dokumentáljuk azon kimagasló helyet, amelyet egyházkerületi gyámintézetünk az egyetemes gyámintézet keretében elfoglal, másrészt mivel talán már ezidén kerül a gyámintézeti segélyeknek a kerületi gyámintézetek nagyságának arányában történő felosztásának kérdése eldöntésre s így felette szükséges lenne, hogy ezen kérdés tárgyalásánál egyházkerületi gyámintézetünknek minél több kiküldötte legyen jelen. Másrészt persze figyelemmel kell lennünk arra is, hogy kiküldetési költségek címén ne vonjunk el túlsókat a segélyezésre gyűjtött összegből.Igaz ugyan, hogy jelenleg más forrásokból is nagy pénzösszegek állanak egyetemes egyházunknak s így egyházkerületünknek is rászoruló gyülekezeteink segélyezésére rendelkezésre, pld. az adócsökkentési alapból, a Baldácsy- segélyből és egyéb forrásokból, amelyből segélyre szoruló egyházközségeink és intézeteink a gyámintézeiinél talán sokkal nagyobb segélyben részesülnek, így felmerülhetne az a kérdés : vájjon szükség van- e ezek mellett még mindig a gyámintézeti munkára ?  Azt hiszem, mindnyájan egyek vagyunk azon nézetben, hogy a gyámintézet áldott munkásságát egyházunk sohasem nélkülözheti és hogyha a gyámintézeti segélyek ez idő szerint talán kisebbek is a más forrásokból nyert segélyeknél, mégis a gyámintézeti segélyeknek van nagyobb 
ethikai értékük, mivel azok a hitből fakadt szeretetből, tehát minden egyházi élet forrásából erednek s így fokozott mértékben alkalmasak arra, hogy ne csak külső célokat szolgáljanak, hanem hitéletet is sarjadzanak és fejlesszenek a segélyezettek körében. Ezen tudatból és meggyőződésből kifolyólag ajánlom a gyámintézet szent ügyét továbbra is szives figyelmükbe. Amilyen mértékben él bennünk a hit legszebb virága, az irgalmas felebaráti szeretet, olyan mértékben fogjuk a jövőben is gyámintézeti kötelességünket teljesíteni s akkor talán elérjük néhány év alatt mi is azt a célt, amelyet nagy testvéregyesületünk, a német Gusztáv Adolf Egyesület tűzött maga elé, hogy évi bevételünk és segélyezésünk ismét megközelítse, sőt túllépje a békebeli összegeket. Ehhez részünkről csak szilárd akarat szükséges s akkor Isten eredménnyel fogja megáldani szent törekvésünket.



61A közgyűlés egyh. elnök évi jelentését egész terjedelmében jóváhagyólag tudomásul veszi és azzal kapcsolatban köszönetét és elismerését fejezi ki mind azokkal szemben, akik a szép eredmény - elérésében buzgóságukkal közreműködtek.Az egyetemes gyámintézet debreceni közgyűlésére az elnöksé- -- gén kívül nem küld ki a közgyűlés saját költségére más képviselőt, ellenben felkéri főképpen az esperességi gyámintézetek egyházi és világi elnökeit, hogy az ügy iránti szeretetből ezen közgyűlésen minél számosabban vegyenek részt.V.
Czipott Géza  pénztáros előterjeszti a lefolyt évről szóló pénztári kimutatást. Eszerint az egyes egyházm. gyámintézeteknek következő bevételük volt :I. Óyőri egyházmegye 12,055.421 K . 2. Kemenesaljái egyházmegye 6,058.040 K.3. Soproni alsó egyházmegye 6,114.659 K . 4. Soproni felső egyházmegyeI I ,  509.239 K . 5. Somogyi egyházmegye 4,123.650 6. Tol na-Baranya-Somogyi egyházmegye 12,385.576 K . 7. Vasi közép egyházmegye 11,253.499 K. 8. Veszprémi egyházmegye 9,698.693 K . 9. Zalai egyházmegye 2,368.800 K . 10. Soproni líceum 250.COO K . Összesen 75,817.577 K.Ezen összegből az egyházkerületi gyámintézet pénztárába beküldetett 51,162.101 Kor., amiből szabad rendelkezésre á ll: 39,067.946 Kor. A  Nagy  szerefef-adományra fordítandó összeg ez idén 11,143.155 K o r.; a Gusztáv Adolf Egylet számára 790.000 K ., a kér. árvaházra 161.000 K . küldetett be.A közgyűlés a számadást tudomásul veszi és elhatározza, hogy a szabad rendelkezésre álló összegből egyenként 17,000.000 K.-át küld be az egyetemes gyámintézeti pénztárba és fordít a kérvényező gyülekezetek segélyezésére, míg a fennmaradó részt a költségek és egyéb rendkívüli kiadások fedezésére visszatartja.VI.Az elnökség jelenti, hogy ezidén összesen 37 segélykérvény érkezett be, s előterjeszti a gyámintézeti véleményező bizottság javaslatát, amely szerint mindenekelőtt a Gusztáv Adolf Egyesület részére beküldött 790.000 K . egé- szittessék ki 210.0C0 K. hozzáadásával 1,000.000 K.-ra, 17,000,000 K. pedig úgy ossztassék fel, hogy egyenként 1,000.000 K .-t kapjon a következő 10 kérvényező : Győri diakonissza-képző intézet, Zalaegerszeg, Kaposvár, Sopron- bánfalva, Tarrós, Somogydöröcske, Szentgotthárd, Fehérvárcsurgó, Alsódörgicse és Keszthely; egyenként 500.000 (ötszázezer) K.-t a következő 14 kérvényező : Győrszemere, Nagybarátfalu, Pusztaszentlászló, Nagykanizsa, Szekszárd, Gindlicsalád, Sárvár, Kőszegi diakonissza állomás, Csögle, Ászár, Tapolcafő, Csőt, Veszprém és Nagyvázsony.Az egyhker. gyámiiitézeti közgyűlés ezen előterjesztett felosztási tervezetet egész terjedelmében elfogadja.
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Ugyancsak az egyhker. gyámintézeti véleményező bizottság javaslatára a következő kérvényeket terjeszti fel a közgyűlés:a) az egyetemes gyámintézethez : a kis szeretetadományra : Szekszárd ; segélyezésre: 1. Győri diakonisszaképzőintézet ; 2. Keszthely; 3. Csögle; 4. Zalaegerszeg ; 5. Szentgotthárd ; 6. Nagykanizsa ; 7. Alsődörgicse ; 8. Veszprém ;9. Gindlicsalád ; 10. Kaposvár; I I .  T é s; 12. Tarrós.b) a Gusztáv A d o lf  Egylethez: 1. Pusztaszentlászló, 2. Tés, 3. Kaposvár,4. Nagykanizsa, 5. Szekszárd, 6. Szentgotthárd, 7. Keszthely, 8. Veszprém,9. Nagyvázsony, 10. Gindlicsalád, 11. Csögle, 12. Tarrós, 13. Sopronbánfalva,14. Barcs, 15. Somogydöröcske, 16. Nagyatád.Az egyetemes gyámintézeti közgyűlést felkéri egyhker. gyámintézeti közgyűlésünk, hogy az adományok felosztásánál legyen tekintettel arra, hogy a dunántúli egyhkerület nemcsak a legnagyobb összeget gyűjti a gyámintézet céljaira, hanem itt van a legtöbb segélyre szoruló kérvényező szórványgyülekezet is.A Gusztáv Adolf Egyletet illetőleg az egyetemes gyámintézeti közgyűlés belátására bizza, hogy mely kérvényezők kérvényeit terjeszti fel a központi elnökséghez, s melyeket kívánja maga is segélyezni a Gusztáv Adolf Egylet által rendelkezésére bocsátott összegből. Vili.Dr. Tirtsch Gergely előterjeszti a következő ellenőri jelentést: Alulírott mély tisztelettel jelentem, hogy a kapott felhatalmazás alapján Czipott Géza egyhker. gyámintézeti pénztáros 1924 —5. évi számadását átvizsgáltam és jelentésemet a következőkben terjesztem elő:I. Összes bevétel: 4^940.687 kor.; összes kiadás: 42,837.000 korona. Maradvány: 103.687 korona.II. Alapok, alapítványok, tőkepénzek: 1. Rupprecht Lajos alap: 2000 K.2. Káldy József alap: 1000 K . 3. Káldy József tartalékalap: 213 K. 4. Berzsenyi Jenő a lap : 1283 K. 5. Berzsenyi Miklós alap: 2348 K . 6. Véssey Sándor alap: 1232 K . 7. Petries alap: 590 K. 8. Luther alap : 1532 K . 9. Löw Fülöp a lap : 1987 K. 10. Bélák Istvánná alap: 704 K . 11. Dr. Maróthy László és dr. Radó Gyuláné alap: 2574 K. 12. Kerületi gyámintézeti tőke: 640 K . 13. Károlyi Endre alap: 1189 K . 14. Gyámintézeti tartaléktőke, mint pénztári maradvány: 106.115 K. Összesen tehát: 123.410 korona.A pénztáros számadásában előforduló minden bevételi és kiadási tételt a megfelelő okmányokkal összehasonlítottam és mindvalamennyit egyezőnek találtam. Az értékpapírokat és takarékpénztári könyveket f. évi augusztus hó 1-ig szintén megvizsgáltam s igazolom, hogy azok megvannak és úgy a kamatokra, mint a tőkeösszegre vonatkozólag a számadáS-ban felvett összegekkel megegyeznek. —• Kérem úgy az egyházkerület gyámintézeti elnök-
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séget, mint^ a közgyűlést, hogy Czipott Géza [pénztáros úrnak az 1924—5. évi "számadására vonatkozólag a felmentés a szokásos fenntartásokkal megadassák. Szombathely, 1926. szeptember hó 28-án. Dr. Tirtsch Gergely s. k., egyhker. gyámint. ellenőr.A közgyűlés az ellenőri jelentést tudomásul veszi, CzipottGéza pénztárosnak az 1924—5. pénztári évre a felmentést a szokásos fenntartásokkal megadja és munkájáért köszönetét'fejezi ki.IX.Scholtz Ödön egyh. elnök a választmányi ülésnek jegyzőkönyve alapján mély sajnálattal jelenti a közgyűlésnek, hogy Károlyi Endre, az ehk.^gyám- intézetnek világi elnöke, a 15 éven át oly sok hitbuzgósággal és ritka ügyszeretettel viselt elnöki tisztéről lemondott. Hiába igyekezett a maga részéről kiváló elnöktársát tisztében való megmaradásra bírni, hiába volt az egész választmányi ülésnek szeretettől áthatott kérelme, hogy másítsa meg szándékát, Károlyi Endre vil. elnök elhatározásánál megmaradt és kéri a közgyűlést, hogy lemondását tudomásul vegye.Az egyházker. gyámintézeti közgyűlés Károlyi Endre világelnöknek megmásíthatatlan elhatározását fájó szívvel és sajnálkozással veszi tudomásul. Tizenötévi elnöki munkálkodásáért, amelyből mindenkor a gyámintézeti munka alapját képező krisztusi szeretet sugárzott ki, hálás köszönetét és igaz ragaszkodását fejezi ki és azon kérelmének ad kifejezést, hogy szeretettől eltelt szívével és bölcs tanácsával a gyámintézeti munkát a jövőben is pártfogója. A  jó Isten áldó kegyelmét kéri életére.X.Scholtz Ödön egyh. elnök felhívja a közgyűlést, hogy a lemondás folytán megüresedett egyh. elnöki tisztség betöltésére vonatkozólag intézkedjék.Az egyhker. gyámintézeti közgyűlés elhatározza, hogy felhívja az egyházmegyei gyámintézeteket, miszerint szavazataikat az alapszabályoknak megfelelően 1927. augusztus 1-ig az egyhker Gyámintézet elnökségének megküldjék. Szavazatbontóbizottságnak az egyhker gyámint egyh. elnökének elnöksége alatt a következő tagokat jelöli meg : Dr. Wrchow;zky Károly, a soproni h. gyámint. v. elnöke, Hollós János, a soproni lie. ig ., Ziermann Lajos, Hanzmann Károly és Pöttschacher István soproni lelkészek.Több tárgy nem lévén az egyh. elnök imájával az egyházker. gyámint. közgyűlést az elnök berekeszti.K. m. f.P ö ttsch ach er Istvánjegyző.Hitelesítjük : Ném eth K ároly  H orváth O livér

Sch o ltz  Ödönegyhker.' gyámint. egyh. ein. K árolyi Endreegyhker.“ gyámint. v. ein.
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J E G Y Z Ő K Ö N Y Va Dunántúli Lutherszövetség 1926. szeptember 29-én, Szombathelyen tartottközgyűléséről.1. Dr. Ittzés Zsigmond vil. elnök üdvözölve a szép számban megjelent tagokat, a gÿülést megnyitja, majd meleg bensőséges szavakkal üdvözli elnöktársát, Kapi Béla püspök urat, 25 éves lelkészi és 10 éves püspöki jubileuma alkalmából.I Különösen hangsúlyozza, hogy a Szövetség hálás vele szemben, mert mint életrehivója munkájába, programjába belevitte egész egyéniségét s holt betűkön át is világitó, melegítő és sugárzó leikével, példaadásával, oly értékeket ébresztett fel és állított munkába az egyház javára, amelyek eddig szunnyadtak ; az egyházkerület gyülekezetein, életén, ma már, „mint a távolba fényképezés rádió sugarai“ , az ő képe tükröződik vissza. Megnyugvással és elismeréssel állapítja meg, hogy az ezért járó hálát az egyházkerület lelkészi kara fokozottabb belmissziói munkájával igyekezett is leróni. „D e — úgymond — nekünk világiaknak is aktívabban bele kell kapcsolódnunk az egyház munkájába. Mi antennák vagyunk, meg kell ragadnunk a belmissziói munka- programmból kiáradó sugarakat és azokat a szivünk mélyén rejtőző izzólámpákon megerősítve érthetőkké, használhatókká, érzékelhetőkké kell tennünk azok számáfa, akiknek vezetése ránk van bízva.“ Áldja az Urat, hogy elnökünket emberfeletti munkájában őrizte s kéri az Urat, hogy minél tovább tartsa meg őt szövetségünk, egyházunk számára mostani munkabírásának teljességében.Kapi 6éla egyházi elnök válaszában áldja az Istent azért a kegyelméért, hogy lutherkzövetségi munkájába is hűséges munkatársakat adott és azoknak szeretetét és támogatását erőforrássá tette számára; különösen, hogy elnök- társának meleg, tiszta egyházias lelket sugárzó egyéniségével ajándékozta meg. Biztosítja a Szövetséget, hogy ügye hozzá van nőve a leikéhez; a Szövetség tevékenységének formája változott, lényege változatlan; ehhez a változatlan lényegü munkához kéri a Szövetség tisztikarának, tagjainak további szerető, hűséges támogatását.A Szövetség közgyűlése — egyetértve és együttérezve világi elnökével — Isten iránt való nagy hálával iktatja jegyzőkönyvébe szeretett elnökének, mélt. Kapi Béla püspök urnák kettős jubileumát s mig megköszöni neki mindazt, amivel lelke-élete gazdagságából eddig megajándékozta, kéri az Istent, hogy hitét és böl- cseségét, lelkesedését és munkaerejét töretlennek őrizze és óvja meg.2. Németh Gyula főtitkár előterjeszti az elmúlt munkaévről szóló és e jegyzőkönyvhöz csatolt következő jelentését:1. A Szövetség múlt évi munkájának több mozzanatáról, nevezetesen a sajtónapról, a gályarabok emlékünnepéről, általában a belmissziói munkáról a püspöki jelentés 5, 6, 10, 18, 25, 41. pontjai tájékoztatnak. Ezeket nem ismétlem.

II.
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2. Ifjúsági Egyesületeink száma, a püspöki jelentés 41. p. szerint, 107. volt. Munkájuk alapirányáról, jelleméről, céljáról, eredményeiről, nehézségeiről részletes jelentést érdemben — sajnos — nem tehetek. Az egyesületek nevét, ill. cimét nem kaptam meg. Nem szólíthattam fel őket, hogy bizonyos szempontok szerint összeállított jelentést küldjenek munkájukról. Kénytelen vagyok a Harangszóban az évfolyamán, szétszórtan megjelent híradásokra utalni.3. Korábbi jelentéseimben nyilvántartott 19 Diákszövetségünk közül ez évben 17 küldött jelentést. A 17 jelentés közül egy azt írja, hogy „D sz. alapítása igen sok nehézségbe ütközik“ s ezért Dsz. náluk nincs, egy pedig a diákszövetségi munka hiányát azzal indokolja, hogy „a lelkész nem győzi a munkát, a növendékek túl vannak halmozva munkával, nehezen és kedvetlenül tudnának a Dsz. támasztotta követelményeknek megfelelni.“ A többi 15 jelentés részletes adatait a kővetkezőkben tudtam összegezni: Tagok száma 1295; a tagdíj 5000—40000 K. között váltakozik; egy helyütt csak önkéntes adományokat szed a Dsz ; az összes bevétel 48,921.000 K, kiadás 28,898.000 K. A központnak hat Dsz. összesen 756.000 koronát bocsátolt rendelkezésére ; jótékony célra 19,882.000 K. jutott. A Dszek pénzvagyona 23,909 000; legtöbbjének van könyvtára, de azok állaga nem volt megállapítható. — A központ munkatervét általában elfogadták és használták a Dszek.A munka általában 234 gyűlés és munkaösszejövetel, 31 ünnepség és kirándulás keretében folyt ; gerince : a bibliatanulmányozás, külön bibliaórákon, exhortációkon, a gyűlésekbe, munkaösszejövetelekbe beillesztve, vagy a vallástani órákon történt; hogy ez csákugyan az a „biblia tanulmányozás“ volt-e, amelyet terveztünk, azt a jelentésekből megállapítani nincs módomban. Tárgya több helyütt a munka-terv ajánlása szerint az Apcs. szakaszai és a tematikus vázlat volt; de ezen kivül nagy tarkaságban a Római lev., a szenvedés története, a hegyi beszéd, Máté, Márk evangelioma, Thess. és Filippi levél volt. — Az önálló dolgozatok száma 144; 20 idegen szerzőtől 48 Ízben olvastak munkát. Szavalat 188; ének'zeneszám 47 volt. Egyházi énekek gyakorlása általános ; a tagok imádkozásra nevelésének is vannak itt-ott nyomai. Az Ur szent vacsorájához két Ízben járult a konfirmált tagoknak közel 100%-a. Pályázat három szövetségben volt. Mint a Dszek életének feltűnőbb mozzanatait megemlítem, hogy pld. a kőszegi 125 milliós Gyurátz Ferenc alapítványt létesített, 8 (nyolc) milliós iratterjesztési forgalmat ért el (fél millió tiszta haszonnal); a szombathelyi fiú és leány Dsz. nagyon helyesen közös vegyeskart szervezett. A soproni líceumi Dsz. a Diákotthon létesítését állította munkájának homlokterébe stb. A jelentésekkel kapcsolatban hangsúlyoznom kell egyrészt, hogy diákságunk evangelizálásának munkáját büntetlenül egyetlen arra kötelezett sem háríthatja el magától és hanyagolhatja el a „nehézségekre“ való hivatkozással és hogy e munka — bár nem egyedül üdvözítő, de emberileg szólva bevált — eszközét és keretéi, a Dszet csak a munka kárával kicsinyelheti le bárki is — másrészt, hogy a Dszek számára adott munkaterv sohasem akart és akar „napiparancs“ lenni, hanem szolgálat; nem akar azzal a követeléssel fellépni, hogy az utolsó betűig elvégeztessék, végrehajtassék,
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66hanem az egység, következetesség és tervszerűség érdekében anyagot ajánl fel, amelyet a helyi viszonyok, lehetőségek és követelmények szerint alakítani, kibővíteni vagy összevonni, a megfelelő fokozatok szerint csoportosítani, kiválogatni és beosztani a vezető dolga marad.4. A  D Sz. munkájával kapcsolatban jelentem, hogy részt vettem a 
M E K D S z  balatonenclrédi konferenciáján és előadást tartottam. Jelentem, hogy pécsi Dsz-ünk résztvett a M EK D Sz pécsi evangelizáló előadásain, összejövetelein. A M EKDSz-nek ezt a szolgálatát szeretettel ajánlom többi Dsz-ünk figyelmébe is. Adandó alkalommal vegyék igénybe, csak azt kérem, hogy a M EK D Sz hasonló kezdeményezéseit szíveskedjenek velem is előre közölni és tapintatosan, de határozottan óvják saját munkájuk és Dszük egyházi jellemét, céljait és eredményeit.5. Őszinte részvéttel jelentem, hogy ép holnap lesz egy éve annak, hogy Megyercsy Béla, a magyar KIÉ országos titkára, Zürichben meghalt. Talpig kér. egyéniség, aki életét, munkáját az ifjúság őszinte szeretetével mindenestül a magyar kér. ifj. egyesületi munkának szentelte. Legyen áldott emléke.6. Megyercsy B . helyére a KIÉ nemzeti szövetsége Töltéssy Zoltán ref. lelkészt állította. Június 4-én, mint új munkatárs, engem is meglátogatott. Úgy látom szeretettel, lelkes odaadással állott munkába. Isten áldja és segítse.7. A  vele folytatott beszélgetések és megállapodások bi{tatnak, hogy most már lehetséges lesz a mi ifj. egyesületeinknek, egyházi egyéniségük megóvásával, egyrészt a Magy. kér. ifj. egyesületek szövetségével, másrészt ennek közvetítésével a Kér. Ifj. Egyes. Világszövetségével kapcsolatba jönni. E  szerint a külön evang., külön ref. és a régi tipusu kér. ifjúsági egyesületek szövetsége, egy-egy külön titkár vezetésével, együtt alkotná a Magy. Kér. Ifj. Egyes, szövetségét s ez lépne szerves kapcsolatra a Világszövetséggel.8. Junius 4-én meglátogatott a Kér. Ifj. Egy. Világszövetségének főtitkára, Sartorius Ernő ú r ;  azzal az ígérettel jött és távozott, hogy ez év novemberének négy hetét teljesen a magyar evang. ifj. munkának szenteli ; előadásokat tart az egyesületek tagjainak, ált. az ifjúságnak, megbeszéléseket tart a vezetésre hivatottakkal. E  szolgálat teljes hálánkra méltó és örömmel fogadható. Nagyon kérem azért mindazokat, akik a kerületünkre eső kb. 2 (kettő) hét alatt igénybe óhajtják venni, ezt a szolgálatot, szíveskedjenek ezt mihamarabb közölni velem, hogy S . úr számára idejében tervet dolgozhassak ki.9. Ez év júniusában a KIÉ vezetőségével karöltve egy nürnbergi, ill. bajor- 

országi tanulmányutat szerveztünk meg, egyesületeink tagjai számára. Körlevélben hívtam fel a résvételre azokat az egyesületeket, amelyekről tudomásom volt. A  négy ifjú, aki felhívásomra résztvett, hiszem, hogy gazdag tapasztalatokkal gyarapodva tért vissza. Csak az volt sajnálatos, hogy a rendező nürnbergi titkár nem tudta mindazokat a kedvezményeket megszerezni, amelyeket kilátásba helyezett. A szeretet és előzékenység, amellyel ifjainkat fogadták, így is hálára és elismerésre kötelező.10. Őszinte örömmel és hálával jelentem, hogy múlt évi közgyűlésünk megbízásából résztvettem a K . I. E . Világszövetségének ezévi augusztus 1—6.
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Helsinkiben, Finnország fővárosában tartott 19. világkonferenciáján. A konferencia előkészítése és lefolyása mindenképen méltó volt ahoz a tárgyhoz, amelyet számára kitűntek : hogyan lehetne az ifj. egyesület igazán útmutatója a megdöbbentően megváltozott világ ifjúságának az Úr Jézus Krisztushoz és az ő életének, személyének teljességéhez. A konferencián szerzett tapasztalataimról részletesebben a Harangszóban fogok beszámolni. Ez alkalommal csak két dolgot említek. Az egyik az, hogy nagyon sajnálom az ügy és egyesek szempontjából azt, hogy felhívásom ellenére sem vett részt kerületünk lelkészi karából senki sem a konferencián. A másik: kész szívvel állok egyházam ifjúságának rendelkezésére, szolgálatára mindazzal a tapasztalattal és lelki indítássá', amit e konferenciának köszönhetek és nagyon kérem azokat, akiknek lelkiísmeretére az Isten ami evang. ifjúságunknak még oly kicsi töredékét is bizta, éljenek ezzel a szolgálatommal.A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a jelentést, különösen annak a Diákszövetségek munkájára és a helszingforszi kér. ifj. egyes, világkonferenciára vonatkozó részét; kegyelettel emlékszik meg Megyercsy Béláról a K. I. E. néhai orsz. titkáráról ; a megértő együttműködés reményében bizalommal üdvözli Töltéssy Zoltánt, az új K. I. E . titkárt; főtitkárnak munkájáért elismerését és köszönetét nyilvánítja.3. Kapi Béla elnök bejelenti, hogy a helszingforszi konferenciára kiküldött titkár költségeinek fedezésére a vall. közokt. minisztertől kért és kapott nyolc millió korona segélyt, úgy hogy a kiküldés anyagi terhei nem nehezedtek a Szövetségre. A közgyűlés a kultuszminiszter úr támogatását hálás köszönettel veszi tudomásul.4. Kapi Béla elnök bemutatja a munkatársai segílségével az 1926/27. szövetségi évre összeállított lutherszövetségi belmisszíói inunkaprogrammot.A közgyűlés örömmel és hálás köszönettel fogadja és magáévá teszi a munkaprogrammot.5. Kovács Zsigmond pénztáros a Szöv. pénztári forgalmáról tesz jelentést.A  D un ántúli Lu th er-szö vetség  1926. szep tem ber 1.p énztári á lla g a  a  k ö v etk e ző : Bevétel°  korona1. 1925. évi pénztári maradvány 2349455
2. 1926. szeptember 1-ig tagsági díjak 48147003. 1925. évi beimiss, mpr. árából hátralék 1720004. Amerikai segélyből kiutalva 20000005. Postatakarékpénztári csekk forg. jár.6. Beimiss, pótfűz, nyomdai költség7. Titkár külf. utazási költség8. Portó, átutalási ill., s egyébre _______________Összesen 9336155Készpénz mint egyenleg a m. kir. ptkpr. 4572040csekkszámláján
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68 A közgyű'és a mellékletként e jegyzökönyvhöz csatolt jelentést tudomásul veszi; a számadásokra nézve a péntárosnak a felmentést meg adja; ügybuzgó munkájáért köszönetét mond; egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy pénztáros a pénztárt a polgári év végével zárja le.6. Czipott Géza a Szövetség lapjáról, a Harangszó-ról terjeszti elő jelentését.A Harangszó-ról szóló jelentéssel kapcsolatban megállapítást nyert, hogy az elmúlt közigazgatási évben a rendelkezésre bocsátott ingyen példányok címén 138.061.000 kor. terheli a Harangszó pénztárát. 1925 júliustól 1926 júliusig a Harangszó perselyébe a Harangszó fentartására és terjesztésére befolyt összesen 33.209.000 korona. A Harangszó a 32-ik számtól kezdve a lehetőséghez képest képes illusztrációkkal jelenik meg, amely körülmény természetesen nagy többlet-kiadást jelent a kiadóra nézve. A Harangszó-val kapcsolatban a Harangszó-könyvtár cimii vállalatban az elmúlt közigazgatási évben napvilágot láttak a következő kiadványok: 1. Örökzöld koszorú Gyurátz Ferenc sírján. II. Schlitt Gyula és Szombath Ernő: Karácsony est.III. Magassy Sándor: Hitünk diadala. IV. Kapi Béla: Az Úr oltalmában.A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a lap lassú, de biztos fejlődéséről, a Harangszó könyvtára c. füzet-sorozat m egindulásáról örömmel értesül, szerkesztőnek odaadó, eléggé meg nem hálálható munkájáért őszinte köszönetét mond.7. Németh Gyula főtitkár e'őterjesztésérea közgyűlés megbízza az ötödik szakosztályt Payr Sándor tanár úr elnökletével, hogy egyelőre négy oldalon, gyülekezeti, ill. szövetségi énekkarok használatára 2 - 3 —4 szólamra összhangosílott egyházi, il', vallásos énekeket adjon ki.Több tárgy nem lévén, világi elnök a gyűlést Isten nevében bezárja.
Ném eth G y u la  főtitkár,a gyűlés jegyzője.K ap i B élapüspök, egyházi elnök.D r . Ittzés Z sigm on dvilági elnök.



III .
Az egyházkerületi tisztikar.Püspök: Kapi Béla, Szombathely, (1916 óta).Egyházkerületi felügyelő: Dr. Mesterházy Ernő, Nagygeresd, Sopron m. (1923-óta).Egyházkerületi egyh főjegyző: Pálmai Lajos, Győr (1930).Egyházkerületi vil. főjegyző: Dr. Ajkay Béla, Répcelak (1930).Egyházkerületi egyh. aljegyző: Németh Károly, Lébeny (1930).Egyházkerületi vil. aljegyző: Ifj. Radó Gyula, Szombathely (1930).Egyházkerületi főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron (1930).Egyházkerületi ügyész: Berecz Ábel, Sopron (1930).Egyházkerületi pénztáros: Weisz Kornél, Sopron (1893. óta).Egyházkerületi ellenőr-alszámvevő : Wojtech Vilmos, Sopron (1914 óta).Egyházkerületi levéltáros: Németh Sámuel, Sopron (1930).Püspöki titkár: Lász'ó Miklós, Szombathely (1917— 1921-ig és 1925 óta).

Az egyházmegyék elnöksége.Győri egyházmegye : esp. : Németh Károly, Lébeny ; felügyelő : Csemez István föídbirt., kormányfőtanácsos, Téth.Kemenesaljái egyhm. : esp .: Varga Gyula Vönöck ; felügy. : üresedésben.Somogyi egyhm. : esp. : Mesterházy Sándor* Nemespátró ; felügy. : dr. Ittzés Zsigmond várm. főorvos, Kaposvár.Soproni alsó egyhm. : esp. Hérínts Lajos, Farád ; felügy. dr. Ajkay Bé'a földbirtokos, Répcelak.Soproni felső egyhm. : esp. : Scholtz Ödön, Ágfalva ; felügy. : dr. Zer- gényi Jenő ügyvéd, kormányfőtanácsos, Sopron.Tolna— baranya—somogyi egyhm .: főesp.: Schöll Lajos, H idas; alesp. Müller Róbert Felsőnána; felügy.: belecskai Mechwart Ernő, föídbirt, kormányfőtanácsos, Belecska.Vasi közép egyhm. esp. : Zongor Béla, Körmend ; felügy.: dr. László Kálmán, ügyvéd, Szombathely—Balogfa.Veszprémi egyhm. esp. : Takács Elek, Homokbödöge ; felügy. : Mihály Sándor, gazd. felügyelő, Pápa.Zalai egyhm .: esp.: Nagy Lajos, Szentantalfa ; felügy.: dr. Berzsenyi Jenő, nyug. járásbiró, Keszthely.
Egyházkerületi állandó bizottságok.I. Egyházkerületi főiskolai nagy bizottság.Elnökök: Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő.1. Választott tagok az egyházkerület részéről :a) egyháziak: Horváth Sándor, Paks, Varga Gyula, Vönöck, Németh Pál
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Vése, Scholtz Ödön, Ágfalva, Takács Elek, Homokbödöge, Isó Vince, Győr, Magyary Miklós, Kapolcs, Farkas Elemér, Bük.Póltagok : Nagy Sándor, Celldömölk, Hérints Lajos, Farád, Eősze Zsig- mond, Tolnanémedi, Pálmai Lajos, Győr, Zongor Béla, Körmend.b) Világiak : Dr. Ajkay Béla, Répcelak, dr. Stráner Gyula, Sopron, Mech- wart Ernő, Belecska, dr. Heimler Károly, Sopron, Héring Zsigmond, Sopron, dr. László Kálmán, Szombathely, dr Ittzés Zsigmond, Kaposvár.Póttagok : Stráner Vilmos, Sopron, dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Rupp- recht Olivér, Sajtoskál, dukai Takách Ferenc, Duka, dr. Pesthy Pál Budapest és Űzd, Strasser Sándor, Győr, Csemez István, Tét.2. Hivatalból tagok:a) Hollós János, a soproni líceum, Hamar Gyula, a soproni tanítóképző intézet, Arató István, a kőszegi leányközépiskola, Fáik Henrik, a bonyhádi reálgimnázium igazgatója.b) szentmártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak, az egyházker. pénzügyi bizottság elnöke, Hanzman Károly, egyházker. főszámvevő, Berecz Ábel, egyházker. ügyész Sopron, dr. Schneller Aurél, kőszegi leányközépiskolai helyi biz. elnök.c) A tanárikarrészéről : dr Ruhmann Jenő, Sopron, Bognár Károly, Sopron.3. Tagok a soproni egyházközség részéről :Ziermann Lajos, Pöttschacher István, Hanzmann Károly, dr. Zergényi Jenő, dr.* Töpler Kálmán, Forster Gusztáv.Póttagok: Klausz Lajos, Albrecht Alfréd.Jegyző: dr. Ruhmann Jenő, Sopron.

//. Egyházkerületi főiskolai kisbizottság.Elnök : dr. Heimler Károly, SopronTagok : a) Választottak : Albrecht Alfréd, Sopron, Héring Zsigmond, Sopron, Payr Sándor, Sopron, Pöttschacher István, dr. Zergényi Jenő, Ziermann Lajos.b) Hivatalból: Hollós János, líceumi, Hamar Gyula, képezdei igazgatók, Hanzmann Károly, főszámvevő,'Szabó József, efórus.c) A tanárikar, kiküldöttei : Rosta Ferenc és Bognár Károly.Jegyző: Rosta Ferenc.
III . Egyházkeriileti legfőbb fegyelm i bizottság.Elnökök: Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: a) egyházi íészről: Horváth Sándor, Paks, Pálmai Lajos, Győr, Payr Sándor, Sopron.b) világi részi ö l: dr. László Kálmán," Szombathely, szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Meehwart Ernő, Belecska, dr. Zergényi Jenő, Sopron.
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IV . Egyházkerületi törvényszék.Elnökök: Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelőT agok: a) egyházi közbíráks Pálmai Lajos, Győr (1927), Isó Vince, Győr (1930), Ziermann Lajos, Sopron (1930), Schöll Lajos, Hidas (1930), Zongor Béla, Körmend (1930).b) világi kö, bírák : dr. Grpsch József, Paks (1930), dr. László Kálmán, Szombathely (1927), dr. Valkó Miklós, Szombathely (1930), dr. Rásó Béla, Vasvár (1930), dr. Ajkay István, Répcelak (1930).c) A tanári és tanítói kar részéről: Payr Sándor, Sopron (1927). Szutter Dániel, Pápa (1927).d) Jegyzők: dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1930), dr. Zimmermann Arthur, Körmend (1927).e) Ügyész: Berecz Ábel, Sopron (1927).

V. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdijiigyi bizottság.Elnök : szentmáitoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak.Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.Választott tagok : a) egyháziak : D . dr. Prőhle Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Varga Gyula, Vönöck, Wagner Adám, Ráckozár, Ziermann Lajos, Sopron.b) világiak: dr. Dukavich Vilmos, Győr, dr. Berta Benő, Celldömölk, Hói ing Zsigmond, Sopron, dr. Mihály Kálmán, Sopron, dr. Zergényi Jenő, Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, dr. Visnya Ernő, Pécs, dr. bellusi Baross József, Sopron.c) Hivatalból tagok: dr. Heimler Káro'y, főiskolai felügyelő, Hollós János, líceumi, Hamar Gyu'a, tanítóképezdei igazgatók, Berecz Ábel, ügyész, Sopron.Jegyző : Wojtech Vilmos, Sopron.
VI. Egyházkerületi népiskolai bizottság.Elnökök: Hanzmann Károly, Sopron és koltai Vidos Dániel, Mersevát.Tagok a) egyházi részről : Payr Sándor, Sopron, Stráner Vilmos, Sopron, Hérints Lajos, Farád, Müller Róbert, Felsőnána.b) Tanári és tanítói karból: Hamar Gyula, Sopron, Krug Lajos, Sopron, Benedek Vince, Győr, Koczor Márton, Alsóság, Grieszháber Henrik, Majos, Somogyi Béla, Körmend, Gráf Sámuel, Sopron, Nagy Pál, Pápa.c) Világi részről: dr. Ajkai Béla, Répcelak, Berzsenyi Ádám, Kemenes- sömjén, Koritsánszky Ottó, Kölesd, szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, dukai Takách Ferenc, Duka.Jegyző : Grieszháber Henrik, Majos.

VII. Egyházkerületi véleményező bizottság.Elnökök: Pálmai Lajos, Győr és dr. Ajkay Béla, Répcelak.Tagok : a) egyházi részről : Horváth Sándor, Paks, Hérints Lajos, Farád,
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Némelh Pál, Vése. Mesterházy Sándor, Nemespátró, Schöll Lajos, Hidas, Stráner Vilmos, Sopron, Varga Gyula, Vönöck, Zongor Béla, Körmend, Némelh Károly, Lébeny, Takács Elek, Homokbödöge.b) Világi részről : dr. Berzsenyi jenő, Keszthely, dr. Grosch Iózsef, Paks, dr. László Kálmán, Szombathely, Mechwarth Ernő, Belecska ; dr. Zergényi Jenő, Sopron, Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Krug Lajos, Sopron, Mihály Sándor, Pápa.

VIII. Egyházkerületi számvevőszék.Elnökök : Varga Gyula, Vönöck és dr. Ajkay Béla, Répcelak.Tagok: a) egyháziak: Szabó István, Kemenesmagasi, Mód Aladár, Nagy- simonyi, Wéiss Vilmos, Kemeneshőgyész.Világiak: dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Berzsenyi Dezső, Celldömölk, Koczor Márton, Alsóság, Rupprecht Antal, Sajtoskál, Berzsenyi Adám, Kemenessömjén.
I X . Lelkészvizsgáló bizottság.Elnökök : Kapi Béla püspök, és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: Stráner Vilmos, Sopron, D . dr. Prőhle Károly, Sopron, Farkas Elemér, Bük, Scholtz Ödön, Ágfalva, dr. László Kálmán, Szombathely.Póttagok: Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend, dr. Stráner Gyula, Sopron, dr. Zergényi Jenő, Sopron.

X . Egyházkerületi tcinképesítö bizottság.Elnökök: Kapi Bé'a, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Krug Lajos, Sopron.Póttag: Hérints Lajos, Farád.
X I . Egyházkerületi leányközépiskolai helyi bizottság.Elnök: dr. Schneller Aurél.Tagok: Czeke Gusztáv, Weörös Elemér, Róth Jenő, Karner Frigyes, Freyler Lajos, Kiss István, Suhajda Lajos, Unger Károly, Seybold Rezső és hivatalból tag az internátusi vezetőnő.

X II . Zsinati törvényeket végrehajtó, ill. szabályrendeleteket készítő bizottság.Elnökök: Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok : a) egyháziak : Horváth Sándor, Paks, Ziermann Lajos, Sopron, Stráner Vilmos, Sopron, Takács Elek, Homokbödöge.b) Világiak : Berecz Abel, Sopron, dr. Berta JBenő, Celldömölk, dr. Grosch József, Paks, dr. Pesthy Pál, Budapest -  Űzd, Véssey Ferenc Vése.
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X III . Egyházkei ületi gyámintézeti bizottság.Elnökök: Scholtz Ödön, Ágfalva.Tagok a kővetkező egyházmegyei gyámintézeti elnökök:1. Győri egyházm. Egyházi elnök: Horváth Béla, lelkész, Csikvánd. — Világi elnök: Mihály István, Nagydém, u. p. Lovászpatona, Veszprém megye.2. Kemenesaljái egyházm. Egyh. elnök : Tompa Mihály, lelkész, Kissomlyó, Vasmegye. — Vil. elnök: Mesterházy Jenő, Ollár, Zalamegye.3. Somogyi egyházm. Egyh. elnök : Teke Dénes lelkész, Sand. — Vil. elnök : Hajas Gyula, Sand.4. Soproni alsó egyházm. Egyh. elnök: Böjtős László, Vadosfa, Sopronm. Vil. elnök Bakó János, Mihályi Sopronm.5. Soproni felső  egyházm. Egyh. elnök : Danielis Róber, Harka, Sopronm. Vil. elnök: üresedésben.6. Tolna—baranya—somogyi egyházm. Egyh. elnök : Fábián Imre, Sárszentlőrincz, Tolnám. — Vil. elnöK: Mechwarth Ernő, Belecska. Tolnám.7. Vasi közép egyházm. Egyh. elnök: Czipott Géza lelkész, Szentgotthárd. Vil elnök : Ajkay Elemér, Uraiújfalú, Vasm.8. Veszprémi egyházm. Egyh. elnök : Nagy Ká'mán, Gecse, Veszprémm. Vil. elnök : üresedésben.9. Zalai egyházm  Egyh. elnök: Nagy Lajos, Szentantalfa. — Vil. elnök: dr. Berzsenyi Jenő Keszthely.Jegyző : Pöttschacher István, Sopron.Pénztáros : Czipott Géza, Szentgotthárd.Ellenőr: dr. Tirtsch Gergely, Kőszeg.
X IV . Báró Baldácsy-alapitvány kezelő bizottság.Tagok: Kapi Béla, püspök és Mesterházy Ernő, egyházker. felügyelő. Póttag : dr. Östffy Lajos, Ostífyasszonyfa.

X V . A lörintei gazdaságot ellenőrző bizottság.Tagok: dukai Takách Ferenc, Duka, Ajkai E'emér, Uraiújfalú, Berecz Abel, Sopron, Töpler Károly, Sopron.



Püspöki jelentés
a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 1926. évi szept. 
hó 30-án Szombathelyen tartandó közgyűlése elé.

Fötisztelenclö és Méltóságos Egyházkeriileti Közgyűlés!Az elmúlt közigazgatási év eseményeiről, munkáiról, egyházunk, gyülekezeteink és iskoláink helyzetéről a következőkben terjesztem elő jelentésemet :
/. A z év eseményei.

1. Áttekintés a kimagasló eseményekről és az elmúlt esztendő munkájáról. A letűnt év szürke egyformaságában történelmünk nagy eseményei váltak munkatársainkká. Évszázadok messze távlatából korbácsolt prédikátorok, Isten-küldötte költők, államférfiak s hazájukért vérző hősök léptek elénk, hogy tanítsanak bölcsességre, egymás szeretetére s megmutassák a nemzeti lét idők múlandósága felett megmaradó törvényeit. Örök tüzek lobogása ez a sötét magyar éjszakában !
a) A sort a gályarab prédikátorok nyitják meg. 250 évvel ezelőtt megnyitotta számukra Isten kegyelme a szabadulás útját. Az évfordulón beletekintettünk magyar történelmünk ama szomorú korszakába, mely a protestánsüldözést államjogi alapra helyezte s az önvédelem és jövőbiztosítás tetszetős ruhájába öltöztette a protestánsok üldözését. Törvényben biztosított jog, isteni parancsolat, igazságszeretet és méltányosság semmivé válnak. Hazugság lesz a vád, megsemmisítés a programm, erőszak az erő, hatalommal visz- szaélés a joggyakorlás. Elszoruló szívvel végignézzük a pozsonyi vértörvényszék bíráskodását. Azután emelkedett lélekkel elkísérjük a protestáns prédikátorokat és tanítókat golgotái útjukon. Megállunk Lipótvár, Kapuvár, Szerencs, Sárvár börtöneinek küszöbén, kísérjük az összevasalt bizonyságtevőket éhségen, embertelen bánásmódon, nyomorúságon, szenvedésen, megaláztatáson keresztül. Végignézzük az embervásárt s számláljuk a fejenkénti 50 aranyat, melyért eladják őket, föléjük hajolunk, mikor tüzes billog perzseli véresre vál



2lukat, halljuk zsoltáréneküket, mellyel keserves sorsukat enyhítik. Megállunk 1676. február 11-én a szabadító De Ruyter tengernagy előtt, ujjongunk a szabadulásnak és hálaadással borulunk le mi is a szabadító elé.Intézkedésemnek megfelelően egyházkerületünk minden gyülekezete március hó 21-én ünnepet szentelt a hős gályarabok emlékezetének s áldólag említette a szabadító De Ruyter nevét. Hirdetői lettünk a gályarab hősök nagyságának. Külön is elvonultattuk híveink szeme előtt dunántúli gályarab prédikátorainkat. Rábaszentandrás papját, Borhidai Miklóst, ki a lipótvári börtönben készült a még nagyobb szenvedésekre s ki 1675. augusztus havában halt vértanú halált a nehéz gályarabságban. Zsédenyi István dörgicsei prédikátort, ki Komárom, Lipótvár nyirkos falai közt szenvedett, majd Palermóban ette a rabság keserű kenyerét s szerencsés szabadulása után Dörgicsén, majd Kővágóőrsön folytatta a Krisztusról való bizonyságtevést. Edvi Illés Gergely ujmalomsoki prédikátort, ki a lipótvári tömlöcben eltöltött szenvedései után korbácsütések közt roskadozva járta a Nápoly felé vezető utat, mígnem 1675. április 29-én holtan bukott az ut árkába. Szentmiklósi János kajári prédikátort, ki, bár 70 évet meghaladó életkora miatt nem vihették a gályára, mégis a lipótvári börtönben gazdag bizonyságot tett erős hitéről.Gondoskodtam arról, hogy egyházkerületünk gályarab lelkészeinek emlékezetét külön emléktáblával is megörökítsük. Borhidai Miklós gályarab prédikátornak a rábaszentandrási templom falán elhelyezett emléktábláját 1926. junius 27-én avattam fel. Avatásra vár Zsédenyi alsódörgicsei lelkész emléktáblája Alsódörgicsén s Edvi Illés Gergely emléktáblája az ujmalomsoki templomban. Az emléktáblák felállítását a gyülekezetek által tartott ünnepi offer- tórium tette lehetővé.Szenteljen egyházkerületünk néhány meleg érzést a gályarab prédikátorok emlékezetének. Adjunk Istennek hálát, hogy egyházunknak hősöket, hőseinknek vértanuságra kész bátorságot és hithűséget adott. Imádsággal áldjuk a szabaditó De Ruyter tengernagy emlékezetét, ki élete legnagyobb győzedel- mének a gályarab lelkészek megszabadítását tekintette.
b) A második világító tűz a profétaság örökké égő, megsemmisíthetlen csipkebokra. Nagy alkotása századik évfordulóján Széchenyi István lelke szól a nemzethez. A lelkiismeret és felelősség államférfia, kinek reálpolitikája felett némely tekintetben elsuhanhatott az idő, de ideálpolitikája annyira telve van nemzeti igazságokkal és tiszta etikumokkal, hogy minden idők számára a nemzet gazdag kincsesbányája marad. •Intézkedtem, hogy összes iskoláinkban emlékünnepen újítsák fel a „legnagyobb magyar“ emlékezetét. A középiskolákban külön gyűjtést rendeltem el a Magyar Tudományos Akadémia céljaira. Népiskoláinkban, tekintettel a gyűjtések nagy számára, ennek elrendelését kénytelen voltam mellőzni.Örökítse meg egyházkerületi közgyűlésünk is Széchényi István emlékezetét jegyzőkönyve lapjain.
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c) A  harmadik világító tűz Kemenesalja prófétaköltője : Berzsenyi Dániel. 150 évvel ezelőtt tűnt fel a magyar égboltozaton s örökké fénylő géniusza gazdagságában magával vitte evangélikus egyházunk bélyegét s ősi soproni lyceumunk törölhetlen hatásait.Az emlékünnepek nagy halmozódása miatt nem köteleztem ugyan gyülekezeteinket és iskoláinkat külön Berzsenyi-ünnep tartására, de egyházunk bizonyára hálás emlékezéssel örökíti meg ezt az évfordulót is annalese lapjain.
d) Még egy tűz világít felénk : négy évszázad távolságán át világító, tűzben égő katafalk. Homlokán lángbetük rajzolják a tenger fájdalmat, veszteséget és nyomorúságot rejtő nevet: Mohács. Tüztengerbe temetkező temető, melyben a bünhödés borzalmaiban bűnhődik és ugyanakkor a vértanuságban megdicsőül király, four, főpap, nemes és jobbágy.A stratéga felsorolhatja a hadbaszálló magyar sereg felszerelésének hiányosságait s elmondhatja a haditerv fogyatékosságait. A  historikus megállapíthatja az események mögött rejtőzköző tragédiarugókat. Elfogultság a reformáció elleni vádbeszéddé teheti a nagy temetkezést. Én nem gyásznapnak, nem is vádló napnak érzem, hanem a nemzet nagy bűnbánati napjának. Megrázkódott lélekkel ha rá. gondolok, Ninive prófétájának bűnbánati ostorozását hallom : szálljon le a király aranytrónusáról és üljön a bűnbánat porába; főurak, nemesek, előkelők és szolgák öltözzenek zsákba és hintsenek hamut fejükre ; minden ember nézzen a leikébe és vesse életét, cselekedeteit és mulasztásait az Ítélet serpenyőjébe ; azután kiáltsanak mind erős szóval az Istenhez ! A mohácsi tragédiát közös nagy magyar bűnök okozták. A királlyal és felsőbb- séggel szemben engedetlenség, egymással szemben pártoskodás és gyűlölködés, az önérdek elhatalmasodása a közérdek felett, haszonlesés, hatalomvágy és türelmetlenség. Ezek az ősi magyar bűnök az örök magyar tragédiák örök bölcsői. Benne nyugosznak, belőle születnek, belőle fejlődnek az egymásután következő Mohácsok. A vesztes pedig örökkön örökké ugyanaz : maga a nemzet.Tudomáson szerint az országos emlékünnepségre evangélikus egyházunk nem nyert meghívást, de ez bizonyára nem változtat azon mélységes érzelmeinken, melyekkel a szerencsétlen király s a nagy sírba temetkező hősök emlékezetének áldozunk. Lelkiismeretünk szerint megkeressük a mohácsi tragédia tanulságait és ünneplésünket nemzetszolgálásunk munkás tényezőivé tesszük. Arra nézve intézkedtem, hogy gyülekezeteink a mohácsi vész gyászáról és tanulságairól megemlékezzenek.Az esztendőt különben a csendes, zajtalan munkálkodás jellemezte. Örömmel adok szamot arról, hogy egyházkerületünk minden munkása hűséges kötelességtudással szolgálta anyaszentegyházunkat. Templomokban, iskolákban lelkiismeretes és hűséges munka folyt. Lelkészeinket, tanárainkat, tanítóinkat áthatotta a Krisztus szerelme. Gyülekezeteinkben ez évben is emelkedett a belmissiói munkálkodás. Az előző év gyönyörű eredményeit is túlszárnyalta. Hasonlóképpen teljes szervezettséget mutat hitoktatási munkánk, melynek tervszerűségét és céltudatos beosztottságát ez évben is nagy mérték
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ben biztosította az esperesi ellenőrzés. Haladást mutat az egyházközigazgatási munka rendje és pontossága is. Az egyházkerület összes hivatalai szintén a legnagyobb lelkiismeretességgel teljesítették kötelességüket. Mindezen munkákról a maguk helyén részletesebben szólok.Az egyházkerület határozatának megfelelően kőszegi leányközépiskolánk épületét megnagyobbítottuk és az építési munka és felszerelés befejezést nyert. Az elmúlt esztendő egyik szép alkotását látjuk benne.Munkálkodásunk legnagyobb akadálya ebben az évben is anyagi szegénységünk volt. Terveinket csak fogyatékosán valósíthatjuk meg. Lépten- nyomon beleütközünk a pénztelenség kősziklájába. Hiába dolgozzuk ki a fejlődést ígérő programmot, hiányz k a megvalósításhoz szükséges anyagi erő.Még egy sajnálatos körülmény nehezíti munkánkat: az emberhiány. Nem tudok minden munkahelyre munkást adni. Az exponált s az átlagnál többet követelő munkahelyekre pedig még kevésbbé.De azért minden nehézségen átsegített az Ur kegyelme. Minden elvégzett munkáért Övé a hála és dicsőség.

2 . Általános helyzetkép, a) A z államhoz való viszonyunk az elmúlt évben is normális volt. Hálával és köszönettel gondolok arra, hogy a kormány, különösen pedig a vallás és közoktatásügyi miniszter úr részéről mindenkor jóindulatot, megértést és előzékenységet találtam. Voltak a miniszter urnák olyan intézkedései is, melyekkel különösen hálára kötelezte egyházunkat. Hogy ezek közül a legfontosabbat említsem : megengedte és elrendelte a kongruás lelkészek helyi javadalmának ujrabecsülését s az alapitvány-jövödelemnek, vagy készpénz-fizetésnek elértéktelenedése esetén a kongruát méltányosan felemelte. A miniszter az eddig nagy jóakarattal fenntartott úgynevezett kongrua- segélyt kénytelen volt megszüntetni, de indokolt esetben átalakította ezt a segélyt rendes kongruává. Segélyezési ügyekben is a legnagyobb megértésre és jóindulatra találtam. Gyülekezetszervezésnél is éreztette a kultuszminiszter ur jóindulatát, midőn hozzájárult a keszthelyi gyülekezet önállósításához s a megfelelő lelkészi kongruát engedélyezte.Ezzel szemben sajnálattal kell rámutatnom arra, hogy az állam-segélyezés még mindig hiányos. Az adócsökkentési államsegély valorizálásán. Ez pedig kimondhatatlan sokat jelent. Vannak gyülekezeteink, melyek évek óta nyomorúságban tengődnek, képtelenek életfentartási feltételeiket előteremteni, a lelkészek egyenetlenségek és viszálykodások tűzvonalában vergődnek, mert kénytelenek a hívek erejét meghaladó egyházi adókat kivettetni. Egyik egyházlátogató körutamon találtam oly gyülekezetét, melynek adócsökkentési segélye valorizáltan 20 millió K-t tenne ki, ugyan ennek a gyülekezetnek filiája valorizáltan ugyancsak 20 millió adócsökkentési segélyt kapna. Hogyne érezné ez a nyomorúsággal küzdő szegény gyülekezet 40 millió K segélynek elmaradását. És hány ilyen gyülekezetünk van !A vallás és közoktatásügyi miniszter ur előtt volt alkalmam feltárni egy
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házunk súlyos anyagi helyzetét s hangsúlyozottan külön is sürgettem az adó- csökkentési államsegély sürgős valorizálását.Hasonlóképpen az állam elutasíthatlan kötelességének tartom a lelkészi korpótlék sürgős visszaállítását. Írásbeli felterjesztésben, élőszóval való előterjesztésben soha meg nem szűntem ezt sürgetni. Egy téves hírlapi közlésre gondolva kijelenthetem azt, hogy egyházunk vezetői állandóan sürgették a lelkészi korpótlék visszaállítását és valorizálását és soha egy pillanatra sem változtatták meg ebben a kérdésben álláspontjukat.A lelkészi korpótlék valorizálását annál inkább állandóan sürgetjük, mert lelkészeink helyzete lassanként teljesen tarthatatlanná válik. A terményfizetéses lelkészek pünkösdi királysága már régen elmúlt. Elkövetkezett a legsúlyosabb gond ideje. A vidéken lakó lelkészek nem tudják előteremteni a családjuk fenntartásához szükséges anyagi eszközöket. Saját maguk is alig képesek megélni, nemhogy gyermekeiket házon kívül neveltethetnék. És ha egy gyermek neveltetési költségeit saját szájuktól elvonják is, vájjon mi történjék a harmadik, vagy negyedik gyermekkel ?Elérkezett annak ideje, hogy egyházunk a református egyházzal egyetértőén a lelkészek anyagi helyzetét beható tárgyalás alá vegye. Fel kell tárnunk az állam előtt a mostani helyzet tarthatatlanságát. Be kell látni a kormánynak azt, hogy egyetemet végzett férfiak sem képzettségüknél, sem munkájuknál, sem társadalmi állásuknál fogva nem tengődhetnek holtig 1600 arany korona fizetésen. Sőt igyekeznünk kellene az állammal szemben érvényesítenünk azt a szociális gondolatot, hogy a családi segélyen kívül juttasson külön segélyt azon gyermekek részére, kiket szülőik házon kívül kénytelenek taníttatni. A  családot védelmezzük ezzel. De védelmezzük egyházunk jövendőjét is. És védelmezzük a nemzet jövendőjét, mert nemzeti veszteséget jelent az, ha a protestáns családok paróchiáiról megszűnik a nemzet középosztályának utánpótlása.Sajnálattal kell rámutatnom arra is, hogy a tanítói nyugdijjárulék tekintetében nem járt eredménnyel egyházunk közbelépése. A nyugdíjteher még mindig a régi, pedig gyülekezeteink annyira roskadoznak az elbirhatatlan teher alatt, hogy némely helyen tanítói állásokat kénytelenek megszüntetni.Fájdalom, ebben az esztendőben is adattak ki olyan rendeletek, melyek egyházi autonómiánkat veszélyeztetik. A 40 év óta munkálkodó tanítók nyugdíjazása tárgyában kiadott rendelet sérelmesnek látszó pontját a kultuszminiszter úr eíiminálta.Az Országos Népiskolai Alap terhére szervezett tanítói állásoknál a miniszter úr az első izbeni betöltés jogát a saját maga számára követeli. Külön felterjesztésben kifejtettem ezen rendelkezés sérelmes voltát s arra kértem a kultuszminiszter urat, hogy elhatározását vegye revízió alá s keressen egyházi autonómiánkkal összhangban álló megoldást.Az elmúlt esztendő tapasztalatai megerősítették azon meggyőződésemet, hogy a protestáns egyházaknak nemcsak a vallás és közoktatásügyi minisz
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tériumnál, hanem az összkormánynál kell tisztázniok az államhoz való viszonyunkat s a törvényben biztosított segélyezés évi mértékét és módját. Újból hangsulyozom ezen meggyőződésemet. Sürgős szükségnek tartom azt, hogy a protestáns egyházak a kormánnyal ebben a kérdésben tárgyalásba bocsátkozzanak s az elvi kérdések tisztázása után nyerjenek biztosítékot arra vonatkozólag, hogy a kultuszminiszter ur esetleges jóakarata nem szenved hajótörést a pénzügyminiszternél, nem különben arra nézve is, hogy a munka és nép- jólétügyi minisztérium rendelkezésére álló anyagi források a prot. egyház szociális céljai számára is. megnyíljanak.Ezen tárgyalás feladatát képezné az is, hogy a kormány figyelmét felhívja a felekezetközi helyzet veszélyeire s érvényt szerezzen azon meggyőződésének, hogy a felekezetközi béke nemcsak az egyházak ügye, hanem éppen ügy államkormányzati ügy is. A  felekezetközi béke biztosítása állami feladat. Voltak és vannak esetek, midőn fájdalmasan nélkülöztük az államkormány ez irányú tevékenységét.
b) A felekezetközi viszony nem mutat javulást, sőt inkább sok tekintetben rosszabodást. A  részletes helyzetismertetést mellőzöm, hiszen mindenki ismeri azokat a keserűségeket okozó, egyházunkat sértő jelenségeket, melyek meg-megujulnak s egyházunk önérzetét mélyen sértik. Az egyetemes keresz- tyénségre való tekintettel óhajtjuk, hogy ezen egyházunkat sértő jelenségek megszűnjenek s a krisztusi békés együttélést és ha lehetséges, az együttmun- kálkodást ne veszélyeztessék. Nekünk a III-ik Hitágazat egyetemes keresztyén- sége nem üres frázis, hanem valóság. Mikor a Hitágazat szavait mondogatjuk, azok imádsággá lesznek ajkunkon. Hinni tudjuk és hinni akarjuk, hogy dacára a történelmi különbözőségeknek, lehetséges a Krisztus keresztfája alatt találk o zto k  a Krisztus igazi követőinek, lehetséges egy imádságban, egy megszentelt akaratban, egy Istenországot szolgáló munkában, egy reménységben a megváltás ugyanazon kegyelmében egyeknek lennünk. Minél komolyabban hisszük és akarjuk ezt, annál kevésbbé üres szólás az a felekezeti békesség, melyre komolyan törekszünk.Ezért a felekezeti békességért érdemes áldozatot hozni. De ez az áldozat nem lépheti túl az egyházi önérzet ama vonalát, mely nem a jog, hanem a kötelesség alapján húzódik bele az egyház magatartásába. Ha vérmes reménységgel nem kecsegtethetjük is lelkünket, azt bizonyára kérhetjük, hogy egyházunk lekicsinylése, avagy megbélyegzése keserűségeitől megóvassunk.Aggódó lélekkel mutatok rá arra is, hogy a felekezetközi viszony meg- lazulása s a felekezeti ellentétek kiéleződése nem maradhat az egyház belső ügye. Szükségképpen következik ezekből a nemzeti társadalom egységének megbomlása. Idegen szellem húzódik a közéletbe, helytelen nézőpontok érvényesülnek emberek, intézmények, törekvések, jogok és kötelességek megítélésénél. Úrrá válik a nemzeten a pártoskodás, bizalmatlanság, szeretetlenség és gyűlölködés. A velünk szemben alkalmazni kívánt numerus clausus sokak lelkében él. Pedig mérhetetlen veszedelem rejlik abban, ha nem rátermettség és



7érdem, hanem vallási hovatartozandóság és felekezeti érdek dönt existentiák, tehetségek érvényesülése, emberek előmenetele felett. És végeredményben elképzelni is nehéz, hogy a felekezeti ellentét át ne vesse szaggató erejét a nemzeti életbe is. Önérzetes protestánsok hogyan teljesítsék a nemzet iránt tartozó kötelességüket, önkéntes áldozatmunkájukat, hogyan szolgálják szellemi és erkölcsi értékeikkel, eszméikkel, tiszta érzésükkel a nemzet szent javát, midőn a vallási oldalon egyházukat, annak hivatását, értékét, erkölcsét leki- csinylik és megbélyegzik. Ha az aggodalom ezen útja a valóság utjává válnék, akkor az csak egy újabb nemzeti katasztrófához vezethetne. De hát nem áll-e előttünk Mokács történelmi tanuságtétele ? És Trianon nem jelent-e gyász, veszteség és legyengülés tekintetében száz Mohácsot?A nemzet összefogását, a nemzeti erők egybevetését, a nemzet egységének visszaállítását és megvédelmezését sürgető Széchenyi István izenetet küld a mai magyarságnak: „a kereszt, a türelem s felebaráti szeretet dicső jele, sokszor egy a mennyországból kirekesztő vázzá alacsonyíttatik s a kakas a lelki éberség példázója az ellenséges bizalmatlanság cégérévé diszteleníttetik. Alig van társaság, egyesület, intézet, mely a hitvallási irigykedés ördögétől ment, már kezdetekor ne rejtené kebelében a halál okát. Csak romja látszik itt-ott sokszor oly tiszta szándékból fakadt egyéni intézetek alapinak. Legyen kihagyva csak egy felekezet, legyen a tárgy, nem születés és hitvallás, hanem tudomány és észbeli tehetség szerint szerkesztett s a siker úgy ítélem már lehetetlen.“ És küld még egy izenetet: „ha magyar magyart gyűlöl, ha magyar magyart üldöz, óh akkor nemcsak nem virul felettünk élet többé, de még végünk sem lesz diszteljes.“Vajha megértenénk Széchenyi izenetét!
c) A református egyházzal való viszonyunk. Püspöki működésem alatt minden erőmmel arra törekedtem, hogy a testvér református egyházzal való megértő, jó viszonyt ápoljam s az együttműködés lelki feltételeit megteremtsem. Ezen törekvésemben nagy mértékben segítségemre volt és van az a lelkemnek értékes körülmény, hogy dr. Ravasz László, dunamelléki ref. püspökkel, akinek egyházkerülete részben dunántúli egyházkerületünkkel egy-területen fekszik, meghitt, szoros barátság egyesít. Támogat eme törekvésemben, hogy hasonlóképen a barátság köteléke ffiz a dunántúli református egyházkerület mostani püspökéhez : dr. Antal Gézához. És tudom mindkettőjükről azt, hogy az együttműködés kérdésében hasonló meggyőződést vallanak s a testvéri jóviszony fenntartását, annak ápolását hivatásbeli szent munkájuknak tekintik. Egyházkerületünkben sikerült is a netalán mutatkozó ellentéteket elsimítani s gyülekezeteink egymáshoz való jó viszonyát biztosítani.Egyházunknak a református egyházhoz való viszonya a maga egyetemességében nem lazult, de nem is mélyült. Kapcsolataink kimerülnek a ritka alkalmi! hivatalos érintkezésben. Egyetlen közös szervünk a protestáns közös bizottság, ez az előkelő összetételű, nemes stilusu tanácskozó testület. De ez



gsem tagjai számánál, sem munkálkodása kötöttségénél fogva nem pótolhatja egy állandó aktivitású mozgékony közös szerv munkáját.Évtizedes tapasztalatok érlelték s az utolsó esztendők megerősítették ama meggöződésemet, hogy a két egyháznak közös vonalra kell helyezkednie, meg kell állapítania közös munkálkodása pontjait s meg kell teremtenie közös munkálkodása lehetőségeit.Nem veszítem álomlátás ködébe tekintetemet és nem gondolok semmiféle lehetetlenségre. Nem gondolok dogmatikai különbségek eliminálására, nem hevítik szivemet uniós törekvések. Az egyházakat történél mi formátumoknak nézem és tudom, hogy dogma, kultusz, történelmi fejlődés és tradíció láthatatlan kezekkel formálják ki egyéniségüket. Lehetetlenséget akarna az, ki az egység képzelt értékével gazdagítani akarná a protestantizmust. Nem ebben, hanem a reális összefogásban kellene megkeresnünk a közös munkaprogrammot. M egtartva a külön egyházi munkálkodást, az egyházak erőteljesen kiépült egyéniségeit, meg kellene teremtenünk a közös védelmi fórumot és meg kellene teremtenünk a protestáns eszmék közös képviseletét.Kérdezem, hogy az esztendők egymást fölülmúló tanúságai nem mutat- ták-e meg mindnyájunknak, hogy a református és evangélikus egyházak kézfogása egy nagy történelmi szükség? Nem érezzük-e nap-nap után, hogy ez a szövetkezés közös nagy életkövetelés?Dun'ntúl történelmi hagyományokkal megszentelt földjén állok. Nagy idők lélekegyesítő emlékei suhognak köröttem. Azon a földön állva, melyen a nagygeresdi egyezség megszületett, melyen békességben, testvéri barátságban együtt munkálkodtak a két egyház vezetői, bírva és érezve kiváló református egyházvezérek szive barátságát, meg merem kérdezni a református testvéreket : vájjon erejük és szervezettségük dacára is nem érzik-e hiányát az evangélikus testvér segítségének? És meg merem kérdezni saját egyházamat: vájjon nem képvisel-e megfogyatkozott egyházunk karizmái, szive-lelke, munkája és ereje által annyi értéket, hogy önérzettel ajánlhassuk fel szövetség-jobbunkat az erősebb testvérnek ?Prédikál nekünk esztendők óta saját sorsunk. Jeleket látunk a földön, változó napokon, emberlelkeken, ember-törekvésekben. De nem halljuk meg a prédikáló szót és behunyjuk szemünket a jelek előtt.Hát akkor szólaljon meg 250 esztendő távlatán át a gályarab-szabadító De Ruyter életbölcselete, ki leikével átölelte a rongyokba öltözött, féregmart testű református és evangélikus prédikátorokat és így szólt hozzájuk : „íme lássátok, hogy titeket eltipor a közös ellenség és gonoszul bánik veletek, ha egyetértés helyett versengtek egymással.“A  250 esztendős izeneten kívül prédikáljon nekünk a ma. Prédikáljon a történelmi szükség, a történelmi élettörvény. És prédikáljon mindenekfelett a szivünk.
cí) Ha az általános helyzetképet helyesen akarjuk megállapítani, akkor önmagunkról is kell szólanunk. Magaelhagyó gyávaság, mindent mástól váró



9gyengeség lenne, ha saját erőnket nem vennénk számba és a szükséges új életfeltételeket nem bányásznánk ki önmagunkból.Nem állok az. úgyis nagyszámú kritikusok sorába, kik csak negatívumokkal szolgálják egyházunkat, hanem röviden rámutatok arra, hogy miié van szüksége a mostani nehéz időben anyaszentegyházunknak.Mindegyikünknek minden erőnket össze kell szednünk s egyházunk szolgálatába kell adnunk. Az egyház felelősség mellett szolgáló szolgáinak apostoli szóval azt kell mondaniok : az én életem is nekem nem drága ! Egész nap lélektől, tudástól, kitartástól áthatott munkával kell dolgoznunk. Hasztalan éjszakai fáradozás után újra mélyre kell vinnünk a hálót. Állandó tanulással, csüggedetlen készüléssel, prédikáló önzetlenséggel!A világiaktól pedig tevőleges aktivitást kíván egyházunk. Keressük a munkásokat, kik az egyházi közigazgatási munkában mutatott búzgóságukat kiterjesztik az egyháztársadalomra is. Akik akarnak és tudnak egyházépítő munkát végezni. Akik merik magukat nyiltan evangélikusoknak vallani s nem félnek attól, hogy evangélikus voltuk miatt elveszítenek egy magas pártfogót, egy leereszkedéssel jutalmazó mosolyt, kedvező előléptetést, anyagi előnyöket.Egyházi öntudatot keres és vár egyházunk. Azt várja, hogy az egyházat érő sérelmeket érezzék saját sérelmüknek. Mutassanak szolidaritást az egyházzal szemben.Semmiféle uj szervezetre nincsen szükségünk. A meglévő szervezetek bőséges munkaalkalmat nyújtanak s a vallásos élet, egyházvédelem, szociális munkálkodás gazdag lehetőségét biztosítják. Lélekre van szükségünk ! Holtakat feltámasztó, közönyöseket rázó, csüggedt tagokat megelevenítő lélekre! Elevenné váló emberek elevenné teszik a szervezetet. Erre van szükségünk !Ha mindegyikünk megteszi a magáét, akkor ezen belső erők által is megszépül egyházunk helyzetképe.
3. Az egyetemes felügyelő látogatása. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő f. évi április hó 30-án és május hó 1-én az egyházkerületi elnökség kíséretében meglátogatta a bonyhádi ev. reálgimnáziumot. Megtekintette az összes osztályokat és épületeket, felszerelést s az internátus helyiségeit. Az iskolalátogatás végeztével az ifjúság hangversenyt rendezett az egyetemes felügyelő tiszteletére, melynek keretében az egyetemes felügyelő úr búzdító beszédet mondott. Ugyanekkor meglátogatta az egyetemes felügyelő ur a bonyhádi és hidasi ev. népiskolákat is. Az egyetemes felügyelőt bonyhádi és hidasi útjára elkísérte az egyházkerületi elnökség. Ünnepélyesen fogadta : Schöll Lajos főesperes, Mechwart Ernő egyházmegyei felügyelő, a gyülekezet elnöksége, a tanintézet igazgatósága, tanári kara és a járási hatóság. A látogatás befejeztével az egyetemes felügyelő úr teljes elismerésének adott kifejezést.Őszinte örömmel örökítem meg jelentésemben báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő úr bonyhádi látogatását s azon tapasztalatomnak adok kifejezést, hogy az ő -látogatásának és buzdításának áldott gyümölcsei vannak.
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4. Theol. Otthon. Egyetemes egyházunk elhatározta, hogy Sopronban Theol. Otthont állít fel s ezen célra 500.000.000 K-t adományozott. Áthatva a Theol. Otthon nagy jelentőségétől f. évi február hó 1-én kibocsátott 569/V II/925-26. szánni leiratomban adakozásra szólítottam fel az egyházkerület összes gyülekezeteit és tanintézeteit s melegen ajánlottam a Theol. Otthon ügyét híveink áldozatkészségébe. A gyűjtés munkája megindult s eddig 20 millió K-nál nagyobb összeget eredményezett. Egyes gyülekezetek több évre szólóan évi járulékot szavazlak meg. Biztosan remélem, hogy a gyűjtés munkáját gyülekezeteink folytatni fogják úgy, hogy az számbavehető eredménnyel fog záródni.• Áthatva a Theol. Otthon fontosságától, püspöki egyházlátogató köruta- mon ezen célra tartottam offertóriumokat s e címen 7.418.300 kor. összeget bocsátottam Dr. Deák János egyet, tanár, a Theol. Otthon felügyelőjének rendelkezésére.Tekintettel egyházkerületünk egy régebbi határozatára, megadtam az engedélyt, hogy a theol. fakultás kijelölt hallgatói egyházkerületünk gyülekezeteiben szuplikálhassanak. Ezen lelki munkával kapcsolják egybe hallgatóink a Theol. Otthonra való gyűjtési munkát. A szuplikánsokat dr. Deák János egyet, tanár, a Theol Otthon vezetője jelölte ki.A Theol. Otthon ügyét melegen ajánlom egyházkerületünk, gyülekezeteink és minden egyháztag figyelmébe. Egyszersmind azon reménységemnek adok kifejezést, hogy egyházkerületünk mielőbb a maga részéről is megfelelő összeggel támogathatja a Theol. Otthon építési akciót.5. Sajtónap. Az elmúlt évben is kötelező sajtónapot tartottunk. A sajtónapot minden gyülekezet megtartotta s ez alkalommal egyházmegyénként a következő offertóriumok folytak be:Győri egyházmegye 1.831.850 K, Kemenesaljái 1.378.234 K, Somogyi 934.950 K. Soproni alsó 990.850 K, Soproni felső 600.200 K, Tolna-Baranya- Somogyi 3.345.850 K, Vasi közép 2.184.350 K, Veszprémi 1.452.900 K, Zalai 314.600 K. Összesen: 13.033.784 K.Ezen összeget egyházkerületünk egyházi sajtója közt a következőképen osztattam fel : Harangszó: 5,033.784 K, Ev. Lapja: 2 mill., Gotthold: 1 mill., Christi. Hausfreund : 2 mill., Ev. Népiskola : 2 mill., Ev. Lelkipásztor 1 mill. K.A sajtónapi bevétel felosztásánál figyelemmel kellett lennem azon körülményre, hogy az Ev. Lapja az Orsz. Luther Szöv. Lapja és egyetemes jellegű lap, a Gotthold Németországból kap segélyt, míg ellenben a Harangszó teljesen Dunántúl anyagi támogatására van utalva. Ugyancsak egyházkerületünk támogatására, számít a Chr. Hausfreund. A többi folyóirat szintén egyetemes jellegű, bár dunántúli alapítású.Köszönetét mondok lelkésztestvéreimnek a Sajtónap megtartásáért és az ügy lelkes felkarolásáért. Mivel azonban az elmúlt évhez viszonyítva 7 millió K-val kisebb eredményt mutat fel, bizalommal kérem, hogy a jövő évben meg ne lankadjanak, hanem lehetőleg nagyobb anyagi eredményt mutassanak fel.
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6. Gályarabok emlékünnepe. Jelentésem 1. a. pontja kiegészitéseképen közlöm, hogy a gályarab-tinnpi offertóriumot az egyházmegyék a következő összegekben szolgáltatták be:Győri egyházmegye 2,281.550, Kemenesaljái egyházmegye 1,446.080, Somogyi egyházmegye 992.950, Soproni alsó egyházmegye 1,880.000, Soproni felső egyházmegye 729.550, Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegye 2,716.980, Vasi közép egyházmegye 2,140.900, Veszprémi egyházmegye 1,874.890, Zalai egyházmegye 660.000, Soproni lyceum 267.000, Soproni tanítóképző intézet 10 .000, Bonyhádi reálgimnázium 318.000, Kőszegi leánygimnázium 350.000, összesen 15,757.900 K.A rábaszentandrási, alsódörgicsei és újmalomsoki gyülekezetek a befolyt összeg egy-egy harmadiészét kapták az emléktábla költségeire.7. Árvízkárosultak részére gyűjtés. Engedve a vallás és közoktatásügyi és a munka és népjólétügyi miniszter urak kérelmének, felhívtam gyülekezeteinket az árvízkárosultak segélyezésére. Mivel azonban a politikai község indította meg a gyűjtést, tulajdoképen nem külön gyűjtés tartására kértem fel a lelkésztestvéreket, hanem a politikai község által megindított gyűjtés anyagi és erkölcsi támogatására. Örömmel jelentem, hogy gyülekezeteink és híveink lelkiismeretes hűséggel teljesítették hazafiui és keresztyéni kötelességüket.
8. Halálozások és személy változások. Fájdalmas érzéssel jelentem be, hogy az elmúlt évben is gazdag aratást tartott sorainkban a halál. Az egyházkerületünk közéletében tevékeny részt vett világi vezérek közül elszólitotta dr. Hegyeshalmi Fischer Gyulát, a győri egyházmegye felügyelőjét, ki 1925. december 20-án adta vissza lelkét teremtő urának.Eltávozott a minden halandók utján, Weörös István, ki 1912. óta volt a kőszegi leánygimnázium felügyelője.Kidőlt az élők sorából dr. Szentmártoni Radó Gyula, a kemenesaljai egyházmegye felügyelője, dr. Kluge Endre egyházkerületünk ügyésze, dr. Barcza Dezső egyházkerületünk tb. világi jegyzője.Az elköltözőitek buzgó munkálkodással szolgálták egyházkerületünket. Igaz gyászolással állottunk koporsójuknál s kegyelettel írjuk szivünkbe nevüket. Áldott legyen pihenésük !Súlyos csapás érte az erdélyi ref. egyházkerületet és egész prot. egyházunkat. Életerős, hatalmas munkabírású, erős gerincű püspöke : dr. Nagy Károly meghalt. Egyházunkkal együtt gyászolja a kiváló vezért az idegenben élő és a régi hazában élő magyarság. Áldott legyen emlékezete!Részvétünket kifejeztem a gyászoló egyházkerületnek, melynek igazgatósága meleghangú átiratban mondott köszönetét.'  A  halottak után szeretettel köszöntem az elhívott új vezéreket.Az erdélyi ref. egyházkerület dr. Makkay Sándorral töltötte be püspöki székét. A legelőkelőbb egyházi vezéri állásra el hivatása megkoszorúzása a kiváló tudósnak, írónak s a nemes tartalmú egyházi egyéniségnek. Az új püspököt
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úgy a magam, mint az egyházkerület nevében szeretettel köszöntöttem s ő meleg hangon mondott az üdvözlésért köszönetét.A győri egyházmegye egyhangú bizalomnyilvánítással Csemez István gazdasági főtanácsos, földbirtokost ültette az egyházmegye felügyelői székébe. Mélyen érző szivet, kormányzati bölcseséget és makulátlan jellemet hoz magával az új egyházmegyei felügyelő egyházunk szolgálatába. Isten áldását kérjük életére, munkájára.A veszprémi egyházmegye Mihály Sándor gazdasági felügyelő, földbirtokossal töltötte be az egyházmegyei felügyelői állást. Az új felügyelő hitbuzgó családja nemes hagyományait: mély egyházszeretetet, erős egyházi öntudatot, áldozatkészséget és hitkuzgóságot visz vezetői állásába. Szeretettel köszöntőm őt s Isten áldását kérem munkájára.A zalai egyházmegye Nagy Lajos szentantalfai lelkésszel töltötte be az esperesi állást. Bizalommal és szeretettel üdvözlöm az esperesi karunk kiváló új tagját és munkálkodására Isten gazdag ádlását kívánom.
II. A z egyházi élet.

9. Az egyházi élet általában. Az egyházmegyék espereseinek jelentése alapján örömmel állapítom meg, hogy egyházkerületünkben a vallásos hitélet mindenütt kielégítő, sőt majdnem mindenütt örvendetes haladást mutat.Az istentisztelet látogatásában a hívek kellő buzgóságot tanúsítanak. Az egyházi szertartásokat csak kivételes esetekben mellőzik s ez is csak ritka szórványosan fordul elő.Sajnálattal állapítom azonban meg, hogy az Úr asztalának látogatásában némi visszaesés mutatkozik. M íg 1924-ben 71.264-re emelkedett az Úr asztala vendégeinek száma, addig 1925-ben 69.993-an vették az Úr szent testét és vérét. A visszaesés tehát 1.271. Fájdalmasan érint ez a csekély visszaesés is, mert a bünbánatos vallásosság kidolgozását éveken át öntudatos tervszerűséggel munkálom. De túlzásnak tartanám messzemenő következtetések levonását. A fejlődést semmiesetre sem vonhatjuk kétségbe, hiszen 1923-ban még csak 55.248 volt az Úr asztalához járulók száma. De azért tartsuk nyitva szemünket s fáradhatatlan buzgósággal ébrcsztgessük híveink lelkiismeretét. Mert nincs Istenhez jutás, hanem csak a bünbánat utján és nincsen uj élet, hanem csak az isteni kegyelem által.Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok nagyobb aggodalmat nem keltenek. Megkereszteltetett 4.214 gyermek, 1924-ben 4.179. Feltűnően emelkedett a törvénytelen gyermekek száma. 1924-ben 140 volt. Most 194. Az érdekelt lelkésztestvérek bizonyára figyelemmel kísérik ezen jelenséget s ennek megfelelően munkálkodnak. Meghalt 2.792 (3.306). Konfirmáltatott 3.465 (3.443). Házasságot kötött 1.436 (1.700) pár. A vegyes házasok száma erősen emelkedett. 960 tiszta házasság mellett 476 vegyes házasság köttetett. Egyházunk javára 149 esetben adtak reverzálist, 1924-ben 167 esetben; egy-.



házunk kárára 87 esetben, 1924-ben 76 esetben. A vegyesházassági és rever- zális statisztika tehát kárunkra változott. Különben sem tartom ezt a statisztikát tejesen megbízhatónak. Fájdalom, szinte bizonyos vagyok abban, hogy a most közölt számok korántsem mutatják egyházunk tulajdonképpeni veszteségeit. Kérve kérem a lelkésztestvéreket: nyitott szemmel vigyázzanak, éber lelkiismerettel őrködjenek s kövessenek el mindent, hogy a vegyesházasság se lélekszámbeli, sem lélekbeli veszteséget ne jelentsen. Meggyőződésünk ellen cselekednénk, ha hadat üzennénk a vegyes házasságnak. .Élettapasztalásainkkal szállnánk szembe, ha azt állítanánk, hogy a vegyesházasság>enTadhat békességes boldogságot s nem teszi lehetővé az egyházias vallásosság kiépülését. De igenis minden túlzás mellőzésével törekedjünk arra, hogy evangélikus népünk tiszta evangélikus házasságokat kössön, világosítsuk fel híveinket, hogy az életközösségnek a lelkiközösség a legbiztosabb alapja s a lelki közösségnek a hitbeli közösség a legerősebb táplálója. — Az áttérési statisztika a múlt évihez képest némi javulást mutat ugyan, de azért végeredményben veszteséget jelent. Egyházunkba áttértek_ 139-eii__(l 19), egyházunkból kitértek 192 (254).Látszólag holt számok ezek. És mégis a való élet tükrei. Nézzünk bele ebbe a tükörbe. S  a számokban elrejtett vonások segítségével ̂ rajzoljuk meg evangélikus egyházunk való helyzetét. Mint ahogyan a jó orvos a szétszórt tünetekből állapítja meg a szervezet kóros betegségét, úgy állapítsuk meg mi is ezekből a jelenségekből jövendő munkaprogrammunkat, teendőinket, védekezésünket, kötelességünket.
10. Belmissziói munka. Az elmúlt évre is gazdag tartalmú bel missziói munkaprogrammot bocsátottam gyülekezeteink rendelkezésére. Végtelen örömmel és Isten iránt eltelt hálával jelentem be az egyházkerületnek, hogy lelkésztestvéreink elmúlt esztendei belmissziói munkálkodása a legmesszebbmenő reményeket beváltotta. Oly búzgóságot, odaadást tanúsítottak, oly megértéssel élték bele magukat megállapított munkatervezetembe és oly nagy lelkesedéssel és szorgalommal vitték azt keresztül, hogy igazán minden elismerésre és köszönetre jogot szereztek maguknak.Sok szó helyett beszéljenek a számok. A fejlődés megvilágításaképpen a múlt évi adatok mellé zárójelbe mindig odajegyzem az egy évvel ezelőtti munka számbeli adatait./. A z ifjúság gondozása: A  lelkész 132 (130) gyülekeyetben foglalkozott a népiskolai ifjúsággal, 75 (63) gyülekezetben volt liturgikus gyermekistentisztelet, 46 (59) gyülekezetben liturgia nélküli gyermekistentisztelet. Vasárnapi iskola 30 (34) gyülekezetben működött. Ifjúsági Egyesület 94 (80) gyülekezetben munkálkodott.
11. Felnőttek gyülekezeti gondozása: Az egyházkerületben vallásos esték és emlékünnep 701 (668) tartatott. A felnőttek iskolája keretében 521 (296) előadás tartatott. A presbyterek számára 118 (98) gyülekezetben tartottak külön előadásokat. Bibliai olvasási kör 48 (48) gyülekezetben működött.



III. Szociális és egyházvédelmi m unka: Gyülekezeti és szórványgondozást végzett 79 (79) gyülekezet. A családi törzskönyv 73 gyülekezetben már össze van állítva, a többi gyülekezetben folyamatban van az összeállítás. Utcagondozást 14 gyülekezet léptetett életbe. Az evangélikus sajtópropagandát 115 gyülekezet végzi.Az egyházmegyék közt a fenti adatok a következőkép oszlanak meg:

Egyházmegye
G y ő r i .........................Kemenesaljái . . . Somogyi . . . .  Soproni alsó . . . Soproni felső . . . Tolna-baranya-somogyi Vasi közép . . . Veszprémi . . . .  Z a la i ................................Összesen .
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17 6 10 3 15 85 62 21 6 14 10 8 14 1 17 1511 6 7 2 9 105 47 17 2 9 8 6 4 1 11 610 7 3 4 7 90 37 15 1 7 3 9 6 — 10 99 8 1 1 9 65 34 18 3 6 6 6 3 — 9 64 3 1 2 3 43 77 8 3 4 4 3 — — 4 440 13 19 9 16 268 200 55 19 23 18 23 26 3 40 2611 10 1 5 11 92 92 26 5 10 7 7 6 1 11 1123 10 10 10 22 154 113 45 9 19 12 16 13 1 23 186 1 5 1 2 28 40 10 — 6 6 5 6 — 6 6131 64 57 37 94 9301702215 48 98 74 83 78 7 131 101Kérem az egyházkerület közgyűlését: emlékezzék meg elismeréssel és köszönettel a lelkészek fáradságos és eredményes belmissiói munkájáról.Egyszersmind bejelentem, hogy a jövö évi munkaprogrammot, mely1926. szeptembertől 1927. szeptember végéig nyújt munkaanyagot, kidolgoztam s a lelkésztestvérek rendelkezésébe bocsátottam. Szeretettel és bizalommal kérem az én hűséges munkatársaimat, hogy a munkában meg ne lankadjanak, hanem töretlen erővel szolgálják ezen a téren is anyászentegyházunkat.Szeretném külön is felhívni a figyelmet az ifjúság gondozásának égető fontosságára. Csak akkor várhatunk erős egyházias érzésű, lobogó egyházi öntudatu új nemzedéket, ha idejekorán meg tudjuk ragadni az ifjúság lelkét s gondolkodát és életirányát az egyházias vallásosság alapjára tudjuk helyezni. Az új munkaprogrammban részletes ismertetést és munkaanyagot közlök a vasárnapi iskolák számára. Nem akarok kísérletezni s nem akarom az ifjúság túl sok irányban való lekötését sem. Mégis közlöm az ifjúsággal való foglalkozás különböző módjait, mert ezeket a munkákat nem lehet sablonizálni s a helyi viszonyoknak megfelelően kell kiválasztani a keresztül vihető legalkalmasabb dolgozási munkatipust.Az ifjúság gondozásánál súlyos problémát képez az a körülmény, hogy a levente mozgalommal majdnem teljesen lefoglalják a férfi-ifjúság sza-



15bad idejének nagy részét. Szembe nem helyezkedhetünk ezzel s jól beváló és jó eredménnyel kecsegtető országos mozgalommal. De igenis törekedjünk arra, hogy magában a levente mozgalomban az evangélikus férfi-ifjúság valláserkölcsi nevelése biztosíttassék, sőt helyesnek tartom, hogy biztonság kedvéért ezenkívül egyházunk külön is foglalkozzék az evangélikus ifjúsággal s ne támassza egyházi érdekeit oly intézményre, melynek irányítása, dolgozási mélysége, lel- külete nincsen az egyház hatalmában.Isten segítségével még ez évben egy lépéssel előbbre szeretném vinni a szórványozás ügyét is.A jó Isten kegyelmébe ajánlom belmissziói munkálkodásunkat.11. Hitoktatás. Az elmúlt iskolai év hitoktatói munkájáról szintén kedvező jelentést terjeszthetek be. A hitoktatási munka egyházkerületünk hitoktatási szabályzata alapján történt s hitoktatóink lelkiismeretes hűséggel munkálkodtak. A hitoktatási munkát az elmúlt évben 97-en végezték : 55 lelkész, 1 ny. lelkész, 8 önálló hitoktató, 8 segédlelkész, 4 evang. tanító, 11 állami tanító, 4 községi tanító, 2 társulati tanító, 1 polgáriiskolai tanár és 3 theol. hallgató.Hitoktatásban részesült összesen 4.343 tanuló. Ezek közül állami iskolába járt 1.972, községibe 1.458, más fekezeti iskolába 818, társulati iskolákba 67, magánintézetekbe 28. A hitoktatás 424 csoportban, 554 heti óraszámban történt. A tanévben összesen 16.531 hittanóra tartatott.Evangélikus hittanórára járt még 239 református, 4 ókatholikus, 1 unitárius és 1 baptista vallásu tanuló.A tanulók közül konfirmációi oktatásban 309 tanuló részesült.A tanítói- és tanítónőképző-intézetekben tanítói oklevelet nyert 4 férfi és 5 nő. Kántorképesítőt nyert 2 férfi és 1 nő.A vizsgálat eredménye 181 csoportnál jeles, 211 csoportnál jó, 29-nél elégséges, 2-nél gyenge, 1 pedig vizsgálatiam maradt.A hitoktatók közül 51 hitoktató vidékén teljesített hitoktatást.A hitoktatók mind az egyház által engedélyezett tankönyvet használták.A hitoktatói munkát az egyházkerület esperesei közül a legtöbben ellenőrizték. A győri egyházmegye esperese helyett a győri hitoktatási munkálatot a győri lelkészek ellenőrizték. A kemenesaljai egyházmegye esperese megvizsgálta a mersei, celldömölki, nagysitkei és zalaegerszegi hitoktatási munkát. A somogyi egyházmegye esperese Kaposváron és Csurgón vizsgált. A soproni alsó egyházmegye esperese ez évben nem végzett ellenőrző látogatást. A soproni felső egyházmegye esperese Sopron 6 tanintézetén kívül megvizsgálta a sopronbánfalvai, az erdei népiskolai és brennbergbányai h.toktatást. A tolna- baranya-somogyi egyházmegye alesperese Dunaföldvár, Bonyhád, Szekszárd, Sárbogárd, Dombóvár, Pécs, Gyönk, Hőgyész, Kistengelic, Jánosmajor hitoktatását ellenőrizte. A vasi közép egyházmegye esperese Szombathelyen, Zala- lövőn és Szentgotthárdon, a veszprémi egyházmegye esperese Pápán, Veszprémben, Devecserben, Dabronyban (Csögle, Egeralja, Adorjánháza), és Kis



16béren ellenőrizte a hitoktatást. A zalai egyházmegye esperese a keszthelyi, tapolcai, nagyvázsonyi, révfülöpi és zánkai hitoktatást ellenőrizte.A hitoktatást ellenőrző esperesek és megbízottaik csekély kivétellel nagy elismeréssel nyilatkoznak a hitoktatói munka intenzivitásáról, egyházias és jellemképző irányáról. Kiemelik a középiskolai Diákszövetségek munkálkodását is. Az ellenőrzést gyakorló esperesek tapasztalataikat közölték a hitoktatókkal.Mindezt örömmel jelentem be az egyházkerület közgyűlésének s kérem, hogy az én elismerésemhez és köszönetemhez csatolja az egyházkerületi közgyűlés meleg elismerését és köszönetét az önzetlenül és buzgón fáradozó hitoktatók részére.Őszinte sajnálattal kell azonban rámutatnom arra, hogy ebben az évben sem tudtuk megoldani a hitoktatás pénzügyi oldalát.A baj mindenekelőtt ott kezdődik," hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a hitoktatási munkát, annak díjazását, fuvarköltségeit stb. szabályzó rendeletében elvállalt anyagi kötelezettségeinek azon részét, mely a hitoktatói fuvarköltségek fedezésére vonatkozik, nem teljesiti. Folytatódik a baj saját koldus szegénységünknél. Nem voltunk képesek a fedezetlen tiszteletdijakat megadni s a fuvarköltségeket biztosítani.A hitoktatás pénzügyi részét a következő adatok világítják meg : a hitoktatás díjazására adott az egyházkerület 30 millió K-t, az állam adott, — az önálló hitoktatók fizetését figyelmen kívül hagyva, — 25,978,200 K-t ; városok, községek fizettek 38,990.400 K -t; magánintézetek 2,030.000 K-t.Megtérítetlen maradt 35,039.000 K fuvarköltség. Ez pedig azt jelenti, hogy az a szegény javadalmazásu lelkész, fáradságos munkáján kívül, még a saját zsebéből fizette a hitoktatói fuvarokat is.Az egyházkerület hitoktatásának szabályszerű rendezésére legalább 80 millió K összegre lenne szükségünk.Mély fájdalommal mutatok rá ezekre a nehézségekre. Súlyosnak tartom saját helyzetemet is. Szabályrendelettel, kéréssel, intéssel szorgalmazom a hitoktatási munka mélyítését, tervszerűségét, a meg nem lévő hitoktatás megszervezését és ime a vége az, hogy Ígéreteink, biztatásaink értéktelen szavakként hullnak a porba. Rajta leszek azonban, hogy a most megkezdődő tanév hitoktatási munkája számára nagyobb fedezeti összeg álljon rendelkezésünkre.
12. Püspöki egyházlátogatás. 1925 évi november hó 4—9-ig, 1926 május 28-tól junius 6-ig és junius 15—23-ig püspöki egyházlátogatást végeztem a tolna-baranya-somogyi és a győri egyházmegyében. A tolna-baranya-somo- 

g yi egyházmegyében meglátogattam Sárszentmiklós, Dunaföldvár, Paks, Györ- köny, Bikács és Szárszentlörinc, továbbá Csikostöttős, Kaposszecskö, Dombóvár és Magyarboly anyagyülekezeteket, Pálfa, Gerényes, Ág, Tékes, Tarrós, Szabadi, Ivándárda, Borjád és Pogány leánygyüiekezeteket. A győri egyház
megyében Lovászpatona, Kispéc-Kajár, Nagybarátfalu, Tét, Győrszemere, Nagy- mórichida, Csikvánd, Ujmalomsok és Felpéc anyagyülekezeteket, Nagydém, Tényöfalu, Ménfő leánygyülekezeteket és Győrság fiókgyülekezetet.
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Istennek hálát adok a velem közölt kegyelméért, hogy a nehéz munkát jelentő fáradságos úthoz erőt adott s a szent leikével támogatott. Köszönetét mondok Schöll Lajos, Németh Károly és Müller Róbert espereseknek, Mech- wart Ernő és Csemez István egyházmegyei felügyelőknek, a lelkészeknek, fö- szolgabiráknak és mindazoknak, kik engem hivatalos utamon kísértek s velem a munka fáradalmát és örömét megosztották. Külön is hálás érzülettel gondolok dr. Darányi Kálmán Győrvármegye főispánjára és dr. Némethy Ödön Győrvármegye alispánjára, kik Győrvármegye területére érkezésemkor elém fáradtak s engem szeretettel üdvözöltek.A meglátogatott gyülekezetekben meglátogattam a gyülekezet iskoláit, meghallgattam a tanulók feleleteit, megvizsgáltam az iskola felszerelését és igyekeztem bepillantást nyerni a tanítók egyéniségébe, tanítói és nevelői munkájába.Minden gyülekezetben tartottam istentiszteletet. Meghallgattam a gyülekezet lelkészének az általam kijelölt textus alapján készített egyházi beszédét és én magam is minden gyülekezetben, a gyülekezet lelki szükségletének megfelelően hirdettem Isten igéjét. Istentisztelet végeztével a gyülekezettel közgyii lést tartottam s részletes tájékoztatást nyertem a gyülekezet hitéleti, anyagi, erkölcsi stb. viszonyairól s a szükséghez képest tanácscsal, intézkedéssel, intéssel, dorgálással, dicsérettel egyengettem a gyülekezet jövendő fejlődését. Ezenkívül külön gyűlést tartottam a prlsby tér i um okkal, külön letárgyaltam velük a gyülekezet belső életére vonatkozó kényes kérdéseket, másfelől megvilágítottam presbyteri hivatásukat s intő szóval kértem őket presbyteri tisztségük pontos betöltésére.Megfigyeltem az egyházi tisztviselők egyéniségét, tájékoztatást kerestem magán, családi és közéletükre vonatkozólag, valamint arra nézve is, hogy egymáshoz és a gyülekezethez való viszonyuk milyen.Megvizsgáltam a lelkészi és tanítói irodákat, az összes egyházi és iskolai anyakönyveket, nyilvántartási lörzskönyveket, naplókat, iktatókönyveket stb. s meggyőződést szereztem az egyházközigazgatási munka pontosságáról.Nagyon különböző gyülekezetei láttam. Voltam anyagilag erős, szolid építésű, mély vallásos életet élő gyülekezetben és voltam a koldusnál is szegényebb, nyomorban vergődő és mégis az áldozatkészség tűzével világító kicsiny gyülekezetben. Láttam az anyagi teher alatt roskadozó gyülekezetei bizakodó mosolygással dolgozni és láttam erős építésű gyülekezetben közönyösségbe temetkező fáradt lelket. Éppen így nagyon különböző papi egyéniségeket találtam. S  a legsúlyosabb problémákba botlottam, mikor a lelkipásztorok egyéniségével, munkájával akartam megmagyarázni a gyülekezetek meglátott belső helyzetét. Újból megtanultam, hogy a lelki munka sok ismerettel biró egyenlet, melynek megfejtése kulcsát nem adja meg semmiféle matematikai törvényszerűség. A tömeglélek, a hagyományos lelki örökség, környezet, helyi szokás, az ősök által valahonnan magukkal hozott utánnyomozhatlan befolyás, szövevényessé teszik a vallási és egyházi életet. Hiába, más a vetés



18és más’az aratás. Nem tőlünk függ a közbeeső idő, sem a vetés tisztasága, sem az aratás gazdagsága. Véleményem megalkotásánál gondoltam erre. De azért nehéz lelki tépelődések közt sem veszítettem el azon jogos és kötelező mértéket, melyet az egyházi munkásokkal szemben alkalmazni szükséges.A legkülönbözőbb gyülekezetben voltam. Voltam néhány lelket számlálóban és voltam olyanban, ahol összesen 65 lélek várja a vasárnapi harangszót. Voltam anyagyülekezet erősségű, gazdag építésű leánygyülekezetben és voltam filiának is szegény anyagyülekezetben s a holnap miatt bizonytalankodó filiákban. Az anyagi megterhelés különböző fokait láttam. .A z  egyik gyülekezetben 250.000 K a legkisebb egyházi adó, a másikban pedig 12.000 K. Általánosságban híveink mindenütt túlságosan meg vannak terhelve. Revés helyen marad az egyházi adó az állami adóteher vonala alatt, majdnem mindenütt meghaladja a 100 % -ot, sőt eléri a 150 °/o-ot, sőt azt fölözi is. Természetes, hogy ez a nagy anyagi teher néhol megroskasztja a hivek buz- góságát. Árnyékot vet a templomi életre. Némely helyen a lelkészhez, tanítóhoz való viszonyt is megzavarja. Néhány esztendőn át valahogy elhordozzák a nagy terhet, de annak állandósulása vészt hozó. Nagybarátfalu szegény gyülekezet, szegény nép lakja. A  legkisebb adó mégis 144.000 K. — 1181 aranykorona adóalapi államsegélye volt a békében, most ugyanennyi papirkorona. Ménfő Nagybarátfalu filiája 270 lélekből álló maroknyi gyülekezet. Csodálatos ügyességgel és áldozatkészséggel gyönyörű iskolát és tanítólakást épített. De a legkisebb egyháziadó 174.000 K. Békében pedig 1410 aranykorona adócsökkentési segélye volt. Nem maradhat ez így, kell, hogy lényeges és gyors változás álljon be. Mert különben megőrlődnek leghívebb lelkészeink és tanítóink és összeroskadnak a legbúzgóbb egyháztagjaink.Találtam azután szegény legánygyiilekezeteket, melyekbe szinte hálni jár a lélek. Ezeket megfogni, felszínen tartani, kívülről erősíteni, — míg azután majd belülről önmagukat erősíthetik, nagy egyházi feladat.Körutamon megerősödtek bennem azon meggyőződéseim, melyeket immár tételekbe tudok sűríteni. Csak azoknak a gyülekezeteknek van állandó fejlődésük, biztos, tiszta levegőjű életük, melyeket vezetői bibliai alapra helyeznek. Ahol a szószéki szolgálat nem szónoklás, hanem igehirdetés, ahol a lel- készi munka nem a kénytelenség mértékére szoruló robot, hanem pásztori szolgálat. Ahol van határozott bibliai theologiai meggyőződés és elevenen él az egyház és gyülekezet spirituális lényege, ott lélekben erős gyülekezet fejlődik, jobban bírja az anyagi terheket, vezetőjének tekinti a lelkészt és több jellemvonást mutat az igazi imádkozó egyháztag belső arculatjáról. Ennek a meggyőződésnek kell mindjobban megerősödni a pásztorok szivében. Mindent az egyház szolgálatába kell állítanunk : állandóan gyűjtött tudást, időt, lelkü- letet, egyéniséget és életet. Ahol a lelkész és a tanító egyénisége szembe kerül a gyülekezettel, — találtam ilyen gyülekezetei is, — ott a pusztulás és a halál előrevetett árnyéka sötétedik.



19Ismét meggyőződtem arról, hogy csak tervszerű dolgozással építhetjük a gyülekezetét. Nem elégíthet ki a napi munka elvégzése. Öntudatosan, tervszerűen kell dolgoznunk. Tanulmányoznunk kell a gyülekezetét s meg kell állapítanunk a gyülekezet lelki képét. Meg kell keresnünk hiányosságait, jó és rossz tulajdonságait, csak akkor leszünk képesek igehirdetői és pásztori munkánkkal vezetni és nevelni a gondjainkra bízott népet. Sok helyen az ifjúság laza szokásokat mutat és idegenül távol marad a templomtól. Hát mire való az Ifjúsági Egyesület ? Miért nem visznek igehirdetéssel, templomon kívüli foglalkoztatással az ifjúság leikébe kötelességtudást, felelősséget, érdeklődést a vallási és egyházi kérdések iránt?Idetartozik az urvacsorázás kérdése is. A legkülönbözőbb statisztikai számokat találtam, de többnyire elszomorítót. Még olyan gyülekezetei is találtam, ahol 15, sőt 11 %  az Ur asztalához járulók száma. Találtam viszont 64, sőt 75 °/o-ot is. Megint csak azt kell mondanom : végezzünk tervszerű munkái. Az összes rendelkezésre álló eszközeinkkel : igehirdetéssel, lelkipásztori munkával, felvilágosítással, tanítással ébresszük fel a bűntudatot és az isteni kegyelem utáni vágyódást. A pozitív vallásosság egyik leghatalmasabb ereje, gyümölcse a büntudatos vallásosság. Erre van szükségünk.Némely helyen a szekták is mozognak. Túlzás nélkül védekezzünk. A támadás, lekicsinylés és gúny keveset használ. Pozitívumokkal védekezzünk : szószék, biblia, énekeskönyv és ének, egyháztársadalmi összefogás. De minden esetre szükséges, hogy a lelkész két szemmel nézzen és lásson, egész szívvel szeressen és őrizzen, egész lélekkel gondolkozzék és munkálkodjék és két kézzel védjen és plántáljon.Némely helyen az egyke veszélye is fenyeget. A legnehezebb problémák közé tartozik. Nem a szegények kunyhói, hanem a jómódúak tornácos házai ismerik s a gazdagok gyermektől félő önző élete lesz a prófétájuk. A legkényesebb probléma, melyhez a gyülekezetével összeforrott lelkész is csak óvatosan nyúlhat. Ellenkező esetben inkább idegenít, mint vonz, többet árt, mint használ. Az egyke elleni küzdelmet leghelyesebb a gyülekezet előkelő családainál megkezdeni. A köznép egykéje gyakran nem más, mint a kevés- gyermekü előkelők életének jóleső utánzása. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a lelkész ne keresse meg a szivekhez és a lelkiismeretekhez vezető utat és ne mondja el azokat az istenigéket, melyek Ítéletté válnak sok ember élete felett.A legégetőbb problémának éreztem egyházlátogató körutam a filiáknak az anyaegyházakhoz való viszonyát. Még magyar vidéken is találtam olyan leánygyülekezetet, mely jóllehet csak néhány kilóméternyire van az anyagyülekezettől, mégis vasárnaponként prédikáltatja tanítóját. Mesterséges elidegenítés ez az anyagyülekezet templomától. Intézményes megritkítása a lelkész igehirdetését hallgató, imádkozó gyülekezetnek.A  németvidékeken pedig szinte általános a leánygyülekezetek teljes önállósodása. Ezek a leánygyülekezetek, még ha közel vannak is az anyagyülekezet



20hez, teljesen berendezkednek. Templomaik gyönyörűek, felszereltek, iskolájuk, tanitólakásuk kifogástalan. Minden vasárnap délelőtt és délután van istentiszteletük. S  a délelőtti istentiszteleten is a tanító hirdeti Isten igéjét. Az anyagyülekezethez tartozás csupán laza egyházjogi kapcsolat, melyet nem egészít ki és nem tesz értékessé az egyházéleti kapcsolat.Régi jogok megvonása mindig veszedelmes. Dacára mindenütt éreztetett, sőt részletesen megindokolt elvi meggyőződésemnek, egy leánygyülekezetben sem szüntettem meg a délelőtti igehirdetést. De mindenütt komoly intéssel kértem a híveket, hogy az anyagyülekezettel való lelki kapcsolatot újítsák meg és erősítsék meg. Nem hiszem, hogy egy megöröködött gyakorlatot hatalmi szóval meg lehetne szüntetni. Éppen azért feltétlenül szükséges, hogy evangélikus egyházunk az igehirdető munkát végző tanító-állások képesítését megfelelő theologiai képzettséghez kösse. Vagyis állapítsa meg egyházunk a levitái tanítói képzettség feltételeit és csak oly tanítók legyenek megválaszthatok ilyen gyülekezetben levitatanítói állásokra, kik egy bizonyos, az egyház által megállapított theol. stúdiumot elvégeztek s erről bizonyságlevelet mutatnak fel. Ez a legkevesebb, amit egyházunknak meg kell tennie. Végtére is ezekben a leányegyházakban a hívek egyházi vezetése, lelkiirányítása és tanítása úgyszólván teljesen az illető tanítók kezére van bízva. Bármily megfelelő legyen egyéniségük és kifogástalan tanítói képzettségük, az egyház nem teheti hivatásbetöltését ezektől az eshetőségektől függővé, hanem lelkiismeretesen biztosítékot kell keresnie ezen egyházi munkára való képességekről és rátermettségről is.Igyekezni fogok, hogy az egyházlátogató körutamon szerzett tapasztalataimat egyházkerületünk vezetésénél egyházunk javára értékesítsem.Végül el nem múló hálával és szeretettel emlékezem vissza a gyülekezet vezetői, a lelkészcsaládok, felügyelők, tanítók és a hívek részéről tapasztalt megható szeretetnyilvánításokra. Egyébbel nem hálálhatom meg ezt a nagy szereteted hanem csak viszontszeretettel és szívből fakadó köszönettel.A jó Isten áldását kérem a püspöki egyházlátogatásban részesített gyülekezetekre, azok vezetőire és népére.
13. Szektamozgalom. A szektamozgalom egyházkerületünkben eddigelé nem vetett nagyobb hullámokat. A tolna—baranya—somogyi egyházmegye szektamozgalmainak figyelemmel-tartására Schöll Lajos főesperest külön is felkértem. Tékesen és Ráckozáron a főesperes a helyszínén megvizsgálta a szektamozgalmat. A hívekkel érintkezett, istentiszteletet, vallásos estélyt tartott. Egyébként is minden intézkedés megtörtént, hogy a mozgalom egyházunk egységét meg ne bontsa.1 Bikaion körülbelül 60 szektához tartozó lélek van, de ezek inkább Freikirchlerek. Az evangélikus egyházból egy egyháztag sem lépett ki. A néhány évvel ezelőtt nagyobb erővel megindult kaposszekcsői szektamozgalom is lassanként elcsendesedik. Kistengelicen szintén van szekta- mozgalom, de ezen gyülekezetbe önálló adminisztrátort küldöttem ki s így remélhetőleg a mozgalom nem terjed. Magyarboly szórványaiban, különösen



21Siklós környékén a nemzetközi bibliaterjesztök egyesülete indított szektamozgalmat. Ezidőszerint híveink hűségesen állnak egyházunk mellett. Bönyrét- alapon adventista mozgalom észlelhető. Gyönkön a baptisták indítottak mozgalmat. A beérkezett jelentések szerint azonban a mozgalom nem terjed, vagy legalább is híveinket nem érinti. Győrságon szintén van szektamozgalom. Az illetékes nagybarátfalui lelkésztestvérnek lehetővé tettem a hívek meglátogatását s györmegyei utamon én is meglátogattam ezt a fiókgyülekezetünket és istentiszteletben szóltam a gyülekezet népéhez. A szektamozgalmak tekintetében a jelenlegi helyzetet megnyugtatónak tartom.
14. Lelkészavatás. Az elmúlt évben lelkészekké avattam a következőket : 1925. október 25-én Augusztin Gyulát, Bélák Sándort, Hári Lipótot, Kovács Bélát és Takó Istvánt; 1925. december hó 20-án Lang Jánost. A felavatottak közül Hári Lipót Jugoszláviában helyezkedett el, a többiek pedig dunántúli egyházkerületünkben. Isten gazdag áldását kérem munkájukra !
15. Egyházközigazgatás. Az egyházközigazgatás munkájában sem változás, sem lényeges jelenteni való nincsen. De hálával kell megemlékeznem mindazokról, kik úgy az egyházkerület közigazgatási munkájában, valamint az egyházmegyék közigazgatási munkájában résztvettek. Elismeréssel és köszönettel gondolok a püspöki hivatalban munkálkodó munkatársaim fáradhatatlan szorgalmára, kötelességtudására és pontosságára. Tekintettel a nagy segéd- lelkész-hiányra, kénytelen voltam az egyik egyházkerületi segédlelkészt átengedni, úgyhogy jelenleg László Miklós püspöki titkáron kívül csak Takó István egyházkerületi segédlelkész működik a püspöki hivatalban. Ketten nem két, hanem jóval több ember munkáját végzik.Hálával és elismeréssel emlékezem az egyházkerületi pénzügyi bizottság, szentmártoni Radó Lajos pénzügyi bizottsági elnök, az egyházkerületi pénztár, különösen pedig Hanzmann Károly egyházkerületi főszámvevö odaadó munkálkodásáról. Megemlékezem hű munkatársaim : az egyházkerület espereseinek buzgó munkálkodásáról. Minden terv és munkaprogramm az ő kezükön megy keresztül s jórészt az ő kitartó buzgóságuknak és erejüknek köszönhető az egyházi életben való megvalósításuk. A végső nehéz munkát, ami bizony sokszor fárasztó és keserű is, lelkésztestvéreink végzik el. A legszebb terv is papiroson marad, ha ők hűséggel és kitartással nem teljesítik kötelességüket.Fogadják mindnyáján hálás köszönetemet, melyhez az egyházkerület közgyűlése bizonyára örömmel csatolja saját elismerését és köszönetét.De mindez elé helyezve szavamat, van még egy rövid mondanivalóm. Igazságtalan és hálátlan lennék, ha meleg érzéssel meg nem emlékezném arról, hogy az én jó elnöktársam, az egyházker. felügyelő mindenkor hűséges munkatársam volt, kitől sohase kértem hiába időt, munkaerőt, tanácsot és érdeklődést. Nagy szeretettel, hálával és áldással gondolok reá !
16. Lelkészegyesütetek munkája. Az egyházmegyei Lelkészegyesületek őszi és tavaszi gyűléseiken behatóan foglalkoztak az egyházunkat közelről



22érintő kérdésekkel. Ezeknek egy részét az Egyházkerületi Lelkészegyesület elé terjesztették, amely további megbeszélés tárgyává tette azokat. Németh Károly esperes, ügyvezető-elnök javaslatára ez évben is kérdő pontokat küldtem az egyházmegyei Lelkészegyesületek elé s ezzel irányítottam azok munkáját.
17. Gyámintézet. Gyám intézetünk ez évben is folytatta eddigi áldásos munkáját. Örömmel mutatok rá, hogy a Gyámintézet munkájába mindig több céltudatosság és tervszerűség húzódik. Örömmel gondolok arra is, hogy az Egyetemes Gyámintézet mind erőteljesebbé teszi a németországi Gusztáv Adolf Egyesülettel való kapcsolatát és annak lelki és anyagi áldásaival gazdagítja egyházunkat. Ezen kapcsolatnak s Ziermann Lajos egyetemes gyámintézeti elnök személyes közbenjárásának köszönhetjük a soproni tanítóképző intézetünknek és más gyülekezeteinknek is juttatott Gusztáv Adolf Egyesületi segélyeket. Melegen ajánlom a Gyámintézetet gyülekezeteink, népiskoláink, magasabbfoku iskoláink és összes egyháztagjaink áldozatkész figyelmébe. Kérem a lelkész- és tanító-testvéreket : szenteljenek egy vasárnapi prédikációt és iskolai előadást a Gyám intézet ügyének. Értsük meg végre valahára, hogy a Gyámintézet nemcsak azért egyházépítő szerv, mert templomokat épít, erőtlen gyülekezeteket támogat, hanem azért is, mert a Gy.ámintézetre adakozás, a Gyámintézet ügyével való foglalkozás az evangélikus jellemvonás egyik legszebb tényezője.
18. Dunántúli Lutlier-Szövetség. Dunántúli Luther-Szövetségünk munkája ez évben is a megszokott keretek közé szorult. Vallásos estélyeket, emlékünnepségeket tartottunk s ezekről részletes tájékozást nyújt jelentésem 10. pontja. Az Ifjúsági Egyesületek részére ez évben is részletes munkaanyagot nyújtottam. Hasonlóképen irányítottuk a középiskolai Diákszövetségek munkáját, melyek ebben az évben is sok áldással munkálkodtak az evangélikus öntudat erősítésén. Nagy lelki örömmel olvastam a hitoktatást ellenőrző esperesek felterjesztéséből, hogy a középiskolai Diákszövetségeink munkája mindenütt figyelemre méltó.Ez évben is áldott munkát végzett Dunántúli Luther-Szövetségünk lapja, a Czipott Géza lelkész szerkesztésében megjelenő Harangszó. Nem mulaszthatom el, hogy Czipott Géza szerkesztő érdemes, körültekintő, céltudatos munkájáról a legnagyobb elismeréssel ne szóljak. Harangszónk az ő ügyes szerkesztésében egyik leghatalmasabb egyházépítő szervünk. De ő nemcsak szerkeszti, hanem adminisztrálja is ezt a lapot. Kimondhatatlanul sokat dolgozik s munkájával felbecsülhetetlen szolgálatot teljesít. Meleg hálánk, elismerésünk és köszönetiink legyen munkálkodásának egyik jutalma!
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III. Iskolai ügyek.
A) Népiskolai ügyek.

19. A népiskolák működése. A beterjesztett esperesi jelentések szerint egyházkerületünk népiskoláiban az elmúlt évben is áldásos munka folyt. A tanítói kar a legnagyobb odaadással teljesítette hivatását s egyházias, vallásos és nemzeti szellemben erősítette a gondjaira bízott ifjúságot. A körlelkészek és az iskolák működését ellenőrző esperesek kifogásaikat illetékes helyen bejelentették, úgy, hogy megtörtént az intézkedés arra nézve, hogy a gyengébb eredményt felmutató tanerők a jövőben intenzivebb munkát végezzenek. Egyházkerületünk közgyűlése bizonyára örömmel éltesül népiskoláink érdemes munkájáról s elismeréssel emlékezik meg a tanítói-kar egyházias és nemzeti működéséről.
20. Az uj népiskolai tanterv. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr a múlt évben kiadta az állami iskolák számára az uj népiskolai tantervet. Mivel evangélikus népiskoláink új tantervét az egyetemes egyház van hivatva megállapítani, a múlt évben olyképpen intézkedtem, hogy az új állami tantervet tárgyalás és hozzászólás céljából kiadtam az egyházmegyéknek és az Egyházmegyei Tanító Egyesületeknek. A beérkezett bírálatokat az egyházkerületi népiskolai bizottság fogja összegezni s egyházkerületünk közgyűlése elé terjeszteni. A  munkálatot az egyetemes egyház rendelkezésére fogom bocsátani. Ily módon azonban az egyetemes egyház legfeljebb 1— 2 év múlva fogja megállapítani az új népiskolai tantervet.A vallás és közoktatásügyi miniszter ur 54.463/926'VIII. a) számú megkeresésében arra kér, hogy az új állami népiskolai tantervet, addig is, mig az új evangélikus népiskolai tanterv elkészül, vétessem használatba, hogy a tantervbe lefektetett modern pedagógiai elvek és értékek addig is érvényesülhessenek. Mivel az állami tanterv szelleme ellen kifogást emelni nem lehet, anélkül, hogy ezen intézkedésemmel az egyetemes egyház tantervmegállapítási jogát érinteném, 1926. évi szeptembertől kezdődőleg ideiglenesen éleibe léptettem az uj népiskalai tantervet. Felhívtam az esperes úrak utján az Iskolaszékeket, hogy azt a lehetőség szerint alkalmazzák, mégis azon feltétlen javítással, hogy a vallási tárgyak nem heti két órában, hanem legalább is heti négy órában tani tandók.
21. Tanítók előléptetése a VII. fizetési osztályba. A vallás és közoktatás- ügyi miniszter úr egyházkerületünkből 20 tanítót léptetett elő a VII. fizetési osztályba. Az előléptetés előtt a miniszter ur kikérte véleményemet. Az előléptetésre vonatkozólag az illetékes esperes úraktól bekért véleményes javaslat alapján tettem meg előterjesztésemet. Mivel azonban a vallás és közoktatásügyi miniszter úr néhány érdemes tanítónak előléptetését, dacára előterjesztésemnek, minden indokolás nélkül mellőzte, kénytelen voltam az egyházi főhatóság tekintélyének és a tanítói kar érdekeinek megvédése érdekében is azon kérelemmel fordulni a vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz, hogy



24a javaslatba hozott tanítót előléptetni s amennyiben az előléptetés akadályba ütköznék, úgy az előterjesztés mellőzését legalább indokolni szíveskedjék.
22. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók szolgálati szabályzatának 6 . §-ában gyökerező jogomnál fogva az Iskolaszékek és az illetékes esperesek előterjesztése alapján a következő érdemes tanítói munkát és egyháztársadalmi munkát végzett tanítókat ruháztam fel az igazgatói címmel : Hajas Gyula nemeskéri, Becht Henrik mekényesi, Bereczky Géza mencshelyi és Kovács Sándor felsődörgicsei tanítókat. Az érdemes igazgató- tani ókra Isten gazdag áldását kívánom.
23. A 40 éves szolgálattal bíró tanítók nyugdíjazása. A  vallás- és köz- oktatásügyi miniszter úr előzetes tárgyalás, avagy tájékoztatás nélkül f. é. május hó 25-én kelt 34 8 27 -19 2 6. VIII. b. sz. rendeletében az állami tanítókra vonatkozó eljárást alkalmazta evangélikus tanítóinkra is és a 40 év óta működő tanítók nyugdíjazását követelte. A tanfelügyelőségek két héttel előbb kapták meg a miniszteri rendelkezést, mint az egyházi főhatóság. így fordulhatott elő az a sajnálatos, de egyszersmind lehetetlen eset, hogy a tan- felügyelőségek az egyházi főhatóság tudta és hozzájárulása nélkül nyugdíjazási kérvényük beadására szólították fel 40 év óta működő evangélikus tanítóinkat. Mivel ezt az eljárást egyházi autonómiánkkal összeegyeztethetetlennek tartottam, a nyugdíjazási kérvények beadását kénytelen voltam letiltani s fel- terjesztésben tártam fel a kultuszminiszter úr előtt intézkedésének sérelmes voltát.Őszinte örömömre a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az ügyet teljesen kielégítően, azonnal rendezte. Kiderült, hogy az egyházkerületi főhatósághoz intézett megkeresés tévedésből expediáltatott megkésve. A nyugdíjazási eljárásra vonatkozólag pedig kijelentette a kultuszminiszter úr, hogy csakis az egyházi főhatóság közbejöttével s annak előterjesztése alapján fogja azt elintézni. Mivel így egyházi autonómiánkat, egyházi érdekeinket és a tanítói kar érdekeit nem láttam veszélyeztetettnek, a miniszter úr rendeletét végrehajtottam. Megjegyzem végül, hogy a miniszter úr csak azon tanítókat nyugdíjazta, kiknek nyugdíjazását az egyházi főhatóság véleményezte s azon tanítók tovább- szolgálását engedélyezte, kiknek továbbszolgálásának engedélyezését kérelmeztem.
24. Tanítók hadipótléka. A  vaflás- és közoktatásügyi miniszter úr f. é. junius hó 10-én kelt 17 993— 1926. VI. sz. rendeletével megtagadta a felekezeti tanítók hadipótlékának állámsegélyből való fedezetét. Ennek következtében előállt ismét az a kedvezőtlen helyzet, hogy a felekezeti tanítók nem kapják meg az állami tanítók által élvezett összes javadalmi tételeket. Köteles- ségszerüen felhívtam az esperes urak utján az Iskolaszékeket, hogy lehetőleg a gyülekezetek vállalják magukra a tanítók hadipótlékát. A beérkezett jelentésekből őszinte sajnálattal állapítom meg, hogy csak nagyon kevés gyülekezetnek volt anyagi ereje és lelki hajlandósága ezen újabb teher elvállalására.



25Még most sem adom azonban fel a reménységet, hogy az állam kedvezőbb anyagi helyzetbe jutván, magára vállalja a tanítók hadipótlékát.
25. A  levente-mozgalom. Itt emlékezem meg a mindig szélesebb gyűrűket vető levente-mozgalomról, mely a vidék ifjúságát egészséges és erőteljes szervezetbe fogja össze s gondoskodik az ifjúság állandó testi és szellemi foglalkoztatásáról. Nemzet-nevelés szempontjából, de egyszersmind valláserkölcsi szempontból is a levente-mozgalmat szükségesnek tartom. Felhívtam a mozgalomra a gyülekezetek, a lelkészi és a tanítói kar figyelmét s melegen ajánlottam legmesszebb menő tevőleges pártfogásukba. Minden esetben hozzájárultam ahhoz, hogy tanítóink a levente oktató tanfolyamokon résztvegyenek. Kívánatosnak tartom azonban, hogy az egész levente-mozgalom későbbi formájában se váljék katonásdi játékká, hanem fejtse ki azon lelki és szellemi programmot is, melyet maga elé tűzött. Az is kívánatos, hogy egyházunk kisebbségi községeiben tartsák tiszteletben az evangélikus leventék vallási meggyőződését s ne kényszerítsék őket idegen egyházi szertartásokon való részvételre.
26. A z Országos Népiskolai Alapból a vallás és közoktatásügyi miniszter úr új tanítói állásokat szervezett. Később azonban 58.400—926. V ili. b. számú leiratában az 1926 évi VII. te. 6 . § . b) pontja alapján azon álláspontot foglalta el, hogy ezen alap terhére szervezett tanítói állásokat, első ízben kinevezés utján kívánja betölteni. Mivel ezen rendelkezés ellenkezik egyházi autonómiánkkal, 1620—V1./925—26. számú felterjesztésemben részletesen kifejtettem elvi meggyőződésemet s arra kérem a kultuszminiszter úrat, hogy rendelkezését tegye revízió tárgyává s újabb rendelkezését hozza összhangba egyházi autonómiánkkal. Felterjesztésem még nem nyert elintézést.
27. A z anyagi erőtlenség folytán félbenmaradt iskola és tanitólak építkezésekről a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur f. évi február hó 11-én kelt 13.605/926. számú leiratában sürgős értesítést kért. Az egyházkerület ilynemű félben maradt és elodázhatatlan építkezéseiről folyó évi március hó 1-én 683/III/925—26. szám alatt összesített kimutatást terjesztettem fel és felkértem a kultuszminiszter urat, hogy e tárgyban az egyházi főhatósággal érintkezésbe lépni szíveskedjék. Válasz azonban mindeddig nem érkezett.

B) Középiskolák és tanítóképző-intézet.

28. Iskolalátogatás. Az elmúlt évben minden középiskolánkat meglátogattam. 1926 április 21— 22. napjain a soproni líceumban, április 23—24-én a tanítóképző-intézetben, május 1 7 -1 8 . napjain a kőszegi leánygimnáziumban végeztem a szokott módon iskolalátogatást. A bonyhádi reálgimnáziumot április 30-án és május első napjain báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő úrral együtt látogattam meg. Örömmel állapítom meg, hogy az iskolák lelkiismeretes, egyházias és nemzeti szellemű munkát végeztek.
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Soproni reálgimnáziumunk egy nagy sportpálya építését vette tervbe. Államsegély folyamodásunk azonban mindeddig nem nyert elintézést. A soproni liceumi Diákszövetség által tervbe vett Diákotlhon céljára, az állam által igénybevett Károlyi-hitbizomány terhére, építési és fenntartási államsegélyt kértünk. Mivel ez a kérés nem nyert elintézést, egy általános folyamodást nyújtottam be a miniszter úrnál. Bizonyos az, hogy Sopronban feltétlenül és sürgősen fel kell állítanunk a Diákotthont, mert intézetünk ujraerősítését csak ettől várhatjuk.
Soproni tanítóképző-intézetünk az elmúlt évben is sokat szenvedett a tanárhiány következtében. Sok tárgyalással és személyes közbenjárással sikerült a génzügyminiszter úr engedélyét elnyernünk egyik tanári állás betöltésére. Most azonban újabb akadály támadt: a kultuszminiszter csak a jövő költség- vetési évben fog fedezettel rendelkezni erre a célra. Tanítóképző-intézetünkben az állam terhére német nyelvi tanfolyamot is tartottunk, mely áldásosán működött.
Kőszegi leányközépiskolánkban az építési munkálalok befejezést nyertek. Bizton remélem, hogy a megnagyobbodott intézet nagyobb erővel munkál- kodhatik kullurprogrammja megváló. ítására A küszöbön álló tanévben nagyobb intenzivitással karolja fel intézetünk a modern nyelvek tanítását, melyet az elmúlt években nem tartottam kielőgítőnek. Remélem, hogy az ez irányban tett intézkedések eredménnyel fognak járni.
Bonyhádi reálgimnáziumunk internátusának kibővítését, újra felszerelését, vagy lehetőség szerint új internátusi épü'et építését tervezi. Az erre vonatkozó folyamodást benyújtotta a vallás és közoktatásügyi miniszternél.
29. A soproni tanítóképző-intézet építése. Tanítóképző-intézetünk még mindig régi szerény formájában áll. Azóta az intézet 5 évfolyamúvá fejlődött, tehát több tanteremre van szükségünk. Nem is szólok arró1, hogy természetrajzi, természettani előadótermekkel egyáltalában nem rendelkezünk. Internátu- sunk helyiségei is kicsiny cellák, hiányoznak a hálótermek, dolgozó'ermek és egyéb szükséges helyiségek. Elérkezett annak ideje, hogy soproni tanítóképző-intézetünk újraépítésének ügyét újból tárgyalás alá vegyük. Az egyház- kerület már évtizedekkel ezelőtt felismerte ennek szükségét. Kidolgoztatta az új építési terveket, sőt a vallás és közoktatásügyi minisztériummal is az államsegélyezés elvi kérdését már tisztázta. Csak a közbejött háború tette lehetetlenné a tervek megvalósítását. Ez alkalommal csak bejelenteni kívánom az egyházkerület közgyűlésének azt, hogy ezt az ügyet munkaprogrammba vettem s az előkészítő bizalmas tárgyalásokat megkezdettem.
30. Főigazgatói látogatások. A tankerületi főigazgatók soproni és bonyhádi reálgimnáziumunkat, kőszegi leánygimnáziumunkat és soproni tanítóképző intézatünket meglátogatták. A beterjesztett és általam az egyház- kerület közgyűlésének bemutatott jegyzőkönyvek bizonysága szerint a miniszteri kiküldöttek iskoláink tanulmányi és nevelői munkájával meg voltak elégedve s a tanári karoknak elismerésüket nyilvánították.
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IV . Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
31. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete az utolsó hónapokban sok gondot okoz. Jóllehet az egyházkerület pénzügyeit a legnagyobb előrelátással intézi az egyházkerületi pénzügyi bizottság s a pénzügyi bizottság elnöke : szenfmártoni Radó Lajos, időt, fáradságot nem kímélve keresi az anyagi erő és elutasíthatlan szükség harmóniáját, jóllehet Hanzmann Károly egyházkerületi főszámvevő éjt és napot egybevetve, önmagát emésztve gyötrődik, hogy valamiképpen rendet teremtsen a mindennap változó zür-zavarban, még sem sikerült egyházkerületünk pénzügyi nehézségeit megszüntetni. Ha a tételeket minimálisra redukáljuk s oly szükséges, sőt becsületbeli kötelezettségeket, mint amilyen a kőszegi leányiskola anyagi támogatása, továbbá az egyházmegyék múlt évi elszámolás alá nem eső dologi segélyei, — elejtünk, akkor esetleg sikerül az egyházkerület pénzügyét nagyobb rázkod- tatás nélkül a deficit ellen megoltalmaznunk. Ha azonban honorálni akarjuk a fenti tételeket, ha meg akarjuk adni a kőszegi leányközépiskolának a megígért 30 millió segélyt, ha megakarjuk adni a hitoktatási célokra szükséges fedezetet, továbbá az egyházmegyéknek a dologi szükségletekre a segélyt, akkor nem tudjuk elkerülni a tekintélyes deficitet.Mindenekelőtt megállapítom, hogy nem költségvetési és nem gazdasági hiba eredményezi ezeket a nehézségeket. Igaz, hogy az egyházkerület főszámvevője annak idején kevésnek jelezte a gyülekezetekre kivetett egyházkerületi járulékot, de azért a kivetett járulék akkor biztosította az összes szükségletek fedezését. Tehát nincsen költségvetési hiba. De nincs gazdasági hiba sem. Gondos, lelkiismeretes takarékossággal intézik az egyházkerület pénzügyét az erre hivatottak és úgy ők, mint az egyházkerületi vezetőség elég lelkiismeretesek ahhoz, hogy a pénzügyi egyensúlyt felesleges költekezéssel fel ne borítsák. Hiszen teljesen egyek vagyunk abban a meggyőződésben, hogy gyülekezeteink súlyos terheket hordoznak. Inkább akarjuk ezeket a terheket leszállítani, sem mint felemelni. Pénzügyi gazdálkodásunkat, mindenkor ehhez a meggyőződéshez szabtuk.A nehézségeket mindenek előtt az okozza, hogy bevételi tételeink búzajárulékban vannak biztosítva, ellenben kötelezettségeink készpénzben vannak megállapítva. A pénzügyi egyensúlyt fenntartottuk addig, míg a búza értéke megfelelő volt, de meg kellett éreznünk a búza értékének esését, mikor a búza értéke sokkal kisebbé vált, mint a búzában megállapított járandóságok kész- pénzbeli megváltási összege. Például az egyik egyházkerületi tisztviselő fizetése 1923-ban búzavaluta szerint 92 mázsa volt. Mostani készpénz fizetése pedig megfelel 153 mázsa búzának. Egy másik egykázkerületi tisztviselő fizetése 66 mázsa búza volt, míg mostani fizetése 92 mázsa búzaértéknek felel meg.Hozzájárul még ehhez egyes tételeknek súlyos emelkedése.A soproni líceumi tanárok 1923. évi lakbére 1,415.882 K  volt. Megfelelt tehát az akkori búzaérték szerint 15 mázsának. 1926-ban ugyanezen a címen



28146.900.000K terheli egyházkerületünket, ami megfelel 367 mázsa búzaértéknek. A tanítóképző-intézeti tanárok lakbére 1923 ban 427.597 K volt, ami megfelelt 41/» mázsa búza egyenértékének. Jelenleg a lakbér 34,100.000 K, ami 85 mázsa búza egyenértékét jelenti. A tanári nyugdíjintézet 1923 évben egyházkerületünket a líceumot illetőleg 7391 K , a tanítóképző-intézetnél 2887 K , összesen 10.278 K-val terhelte, ami 10 kgr. búza értékének felelt meg. Jelenleg a soproni líceum és tanítóképző-intézet nyugdíjintézeti terhe 75,072.000+33,864 000, vagyis összesen 108,932.000 K. Igaz ugyan, hogy ebből az összegből a tanárokra áthárított rész cimén 14,202.000 K megtérül, de még akkor is 94,730.000 K  marad fenn, ami a búza költségvetéskor figyelembe se vett 10 kgr.-mai szemben 237 má^sa búzának felel meg.Vannak más emelkedő tételeink is, melyeknek elismerésétől lehetetlenség volt elzárkóznunk. Az esperesi tiszteletdíj 35 mázsa búzában volt megállapítva, ami a múlt évben 14 millió K-nak felelt meg. Ezt a tételt felemelte egyházkerületünk 64 millió K összegre. Maga a számszerű összeg bizonyítja, hogy az emelés alól lehetetlenség volt elzárkóznunk. Sietek azonban kijelenteni, hogy ez az emelés egyáltalában nem elégséges és még messze marad a tényleges szükséglettől. Espereseink a békében hármas címen 26.0C0 K összeget nyertek, ami 377 millió K-nak felelne meg.A tekintélyes tehertöbbletíel szemben bevételeink csak kis mértékben emelkedtek. — Emelkedtek ugyan, de semmiképen sem nyújtanak elegendő fedezetet.Emelkedett államsegélyünk, de még mindig távol vagyunk a teljes valorizálástól. Egyházkerületünk államsegélye 77.904 K volt. Ez az összeg tulajdonképpen 1,129.608.000 K-nak felelne meg, mi azonban csak 178,000.000 K-t kapunk. Soproni Iyceumunk évi 42.500 K fenntartási államsegélyt élvezett. Egészen a múlt tanév végéig 95.000 K papirkorona államsegélyt kaptunk, holott a békebeli fenntartási államsegély valorizálva 580,000.000 K-t jelentene. Csak néhány héttel ezelőtt emelte fel a kormány fenntartási államsegélyünket 20 millióra. Hálásak vagyunk ugyan az eme’ésért, de szerényen megjegyzem, hogy ez is csak 3'8% -os valorizálás. Közigazgatási államsegély cimén évi75.000 K-t kapott egyházkerületünk. Ez I.087.500.C03 K-t tenne ki valorizálva. Kaptunk helyette az egyetemes egyház utján 50,000 000 K-t.Egyetemes egyházunk szintén redukáltan valorizált államsegéllyel dolgozik. Tekintélyes új tehertételei is vannak, mert hiszen az utolsó években kiépítette a központi irodát s annak fenntartása szükségképpen anyagi áldozatot igényel. De az egyetemes egyház utján kapott államsegélyünk is nagy mértékben esett. Míg régebben az egyetemes egyház útján kiutalt államsegélynek 14—21 százalékát kapta egyházkerületünk, addig most 4 —7 százalékot kap. Midőn ezen körülményre rámutatok, hangsúlyozni kívánom, hogy az egyetemes egyház központi igényeit egyáltalában nem vonom kétségbe. Méltányosnak és szükségesnek tartom azt is, hogy a megcsonkított egyházkerületek a maguk jogos részét az összállömsegélyből megkapják. De viszont el



29kerülhetetlennek tarlóm annak beható megvizsgálását, hogy az összállamse- g51y igazságos és aránylagos felosztása miképpen volna foganatosítható. Ez egyformán egyházkerüleli és egyetemes egyházi közérdek. Hiszem is, hogy ezen tisztán elvi természetű kérdés teljes objektivitással és békésen letárgyalható lesz.Megemlítem, hogy legutóbb néhány váratlan bevételünk volt. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 13.000.000 K portólérítési államsegélyt utalványozott ki s két Ízben dologi államsegély cimén soproni lyceumunknak 20.009.0CO K-t. A tanári nyugdíjintézeti járulék fedezésére az egyetemes egyház az államsegélyből 14.000.000 K . összeget juttatott s énekeskönyvünk újbóli kiadásáért, mint tulajdonosok 13.000.000 K. összeget kaptunk.Ezen váratlan bevételek természetszerűleg könnyítést jelentenek, de csak a bajok kisebbítésére, nem pedig annak megszüntetésére alkalmasak.Ezekben kívántam az egyházkerületet tájékoztatni egyházkerületünk pénzügyi helyzetéről.
32. Államsegélyek. Az általános pénzügyi helyzetről szóló részben jeleztem már, hogy az állam egyházkerületünk államsegélyeit felemelte, sőt úgy az egyházkerület közigazgatási céljaira, valamint a soproni lyceum fenntartására is rendkívüli államsegélyt engedélyezett.Egyházkerületünk pénzügyi helyzetéről, különösen pedig államsegélyének felemeléséről többször személyesen tárgyaltam a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral. Tekintettel egyházkerületünk súlyos anyagi helyzetére, külön részletező felterjesztésben rendkívüli államsegély engedélyezését kértem. Hasonlóképen új felterjesztésben kértem a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrat arra, hogy kőszegi leányiskolánknak építési államsegélyt adjon.
33. Lelkészek anyagi helyzete. Lelkészeink anyagi helyzetében csak annyiban történt változás, hogy a múlt években kilátásba helyezett családi államsegé yt, a köztisztviselők államsegélyének megfelelő összegben megkapták. Csak mélységes sajnálkozással emlékezem meg itt is arról, hogy a lel készi korpótlék valorizálása mindeddig nem történt meg. ígéretet nyertünk ugyan, de egyházunk és lelkészi karunk jogosan várja az Ígéret mielőbbi és teljes megvalósítását.Itt is hálával emlékezem meg a vallás- és közoktatásügyi miniszter Ur amaz intézkedéséről, hogy az általam kérelmezett lelkészi állások helyi javadalmát felbecsüli és indokolt esetben a kongruát felemeli. A  miniszter Ur eme intézkedése több lelkészünk nehéz anyagi nyomorúságán segített.
34. Nyugdíjasok és özvegyek anyagi helyzete az elmúlt évben változatlan maradt. Az állam ebben az évben is bocsátott egyetemes egyházunk rendelkezésére oly nagy államsegélyt, melyből a nyugdíjasok nyugdíjintézeti járuléka megfelelően kiegészíthető volt. Ezen intézkedésével végtelen hálára kötelezi egyházunkat. Egyetemes nyugdíjintézetünk képtelen tulajdonképpeni hivatását betölteni s így nemcsak nagy anyagi segítés, hanem egyszersmind megbecsül
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hetetlen felelősségkönnyítés az, hogy a kormány nyugdíjasaink sanyarú sorsán segít.
35. A nyugdíjintézet ujraalakulása. Egyetemes lelkészí nyugdíjintézetünk újra szervezkedik. Az előkészítő munkálatok jórészt megtörténtek s a nyugdíj- intézet tervezete, költség- és nyugdíjszámítása elkészült. Gondoskodtam arról, hogy az összes egyházmegyék szakértői megbírálják az új tervezetet A rendelkezésemre bocsátott munkálatokat referálás céljából kiadtam Hanzmann Károly egyházkerületi főszámvevőnek, ki azt az egyházkerületi pénzügyi bizottság utján fogja egyházkerületi közgyűlésünk elé terjeszteni.A nyugdíjintézeti tervezet bírálatába nem kívánok belebocsátkozni. Őszinte sajnálattal csak annyit jegyzek meg, hogy a lelkészekre kivetendő terhet magasnak tartom s végtelen nyomasztón nehezedik lelkemre az a tudat, hogy még ezen nagy teher elhordozása esetén sem éri el a nyugdíjintézet a maga tulajdonképpeni célját. A kilátásba helyezett nyugdíj ugyanis nem biztosíthatja a megélhetést, így tehát senki számára sem teszi lehetővé a nyugdíjba menést. Ez egyformán veszedelmes helyzetet alkot a lelkészekre, gyülekezetekre és az egész egyházra.
36. A püspöki földbirtok ügye. Dr. Rásó Lajos kormányfőtanácsos, az egyetemes egyház- ügyészének értesítése szerint az Országos Földbirtokrendező Bíróság dunántúli egyházkerületünknek a püspöki dotáció céljára Székesfehérvár mellett, Pátkán 500 katasztrális hold földbirtokot Ítélt oda. A birtok kijelölése mindez ideig nem történt meg. Az egyházkerülethez az O rszágos Fö'dbirtokrendező Bíróság Ítélete még nem érkezett meg.Midőn a Földbirtokrendező Bíróság Ítéletét örömmel bejelentem, egyszersmind igaz köszönettel kell megemlékeznem dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, szentmártoni Radó Lajos egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök és Istenben boldogult szentmártoni dr. Radó Gyula egyházmegyei felügyelő Urak odaadó és buzgó fáradozásáról, kik tanácskozással, utazásokkal, helyszíni szemlével és közbenjárással biztosították az ügy sikerét.Részletes javaslatot erre vonatkozólag az egyházkerületi pénzügyi bizottság terjeszt az egyházkerület közgyűlése elé.
37. Portómegtéritési államsegély. Örömmel jelentem be, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter Ur gyülekezeteink, egyházmegyéink, tanintézeteink és egyházkerületünk portókiadásait rendkívüli portómegtérítési államsegéllyel fedezte.

V. Egyéb ügyek, statisztikai adatok, halálozások, személyváltozá
sok, megüresedett állások.

38. Halálozások. Kegyeletes érzéssel emlékezem meg mindazokról, kiket Isten akarata egyházunk hűséges munkásai közül magához szólított. A lelkészek közül Péter Sándor kismányoki lelkésztestvér költözött el 1925. december



23-án. 16 évig volt kismányoki lelkész. Elhunyt Kring Miklós nyugalmazott lelkész is, ki félszázadon át áldásos buzgósággal és nemes életpéldával működött Somogydöröcskén, továbbá Vértesi Sándor nyugalmazott lelkész, ki Tésen és Zalaistvándon működött áldásosán 34 éven át.1926. április 18-án elhunyt Becker Nándor kőszegi leányközépiskolánk ritka buzgóságu tanára Budapesten, hova gyógyulást keresni ment.Kegyelettel őrizzük meg szívünkben s jegyzőkönyvünk lapjain az elköltözőitek érdemes munkáját s irántuk való hálánkat. Isten adjon nékik örök békességet kegyelemből !
39. Személy változások. A csöngei gyülekezet Hutter Zsigmond elhunyt lelkésze helyébe Magassy Sándor egyházkerületi segédlelkészt, a nemeskéri gyülekezet Berecz Gábor lemondása folytán megüresedett lelkészi állására Gőcze Gyula pápai segéd lel készt, a nagymórichidai gyülekezet lemondott lelkésze idb. Kovács Mihály helyébe ifj. Kovács Mihály pusztaszentlászói lelkészt s a pusztaszentlászlói gyülekezet a lemondás folytán megüresedett lelkészi állására Schrantz Zoltán győri önálló hitoktatót választotta meg. Kéri János súri lelkészt, ki ezen állásáról lemondott, Somogyvámosra, Boczkó Gyula somogy- vámosi helyetteslelkészt pedig Súrra helyeztem át helyetteslelkészi minőségben. Ugyancsak helyettes lelkészképpen kiküldöttem Menyhár István egyházkerületi segédlelkészt Keszthelyre. Isten áldása kisérje egyházkerületünk ezen munkásait új munkahelyükön !Egyházközségi felügyelőkül választattak a következők : dr. Bertha Benő kir. járásbiró lébényi, Bakó Béla földbirtokos pusztaszentlászlói, Báró Reich Oszkár főszolgabíró kölesdi, Knefeli N . szekszárdi, Wallandt Ákos alezredes magyar- bolyi, Wallandt Károly postafőtiszt csikostöttösi felügyelővé.Érdemes munkálkodás után nyugalomba vonultak a tanítói karból : Benedek Vince győri, Fadgyas Mária győri, Gindli János kemenesszentmártoni, Sauerwein Jakab ráckozári, Petter János polányi, Benkő Béla öcsi, Mester- házyné Nagy Irén nádasdi és Vince Irén somlószőllősi tanítók.Hálás elismeréssel gondol egyházunk e helyen is a népoktatás szolgálatában kifejtett értékes munkálkodásukra. Isten kegyelme őrizze meg elvégzett munkájukat és tegye boldoggá megérdemelt pihenésüket.
40. Megüresedett bizottsági tagsági helyek. Elhalálozás, lemondás, vagy egyéb okok folytán egyházkerületünknél a következő bizottsági tagsági helyek vannak üresedésben :Az egyházkerületi főiskolai nagybizottságnál az elhalt szentnártoni dr. Radó Gyula póttag helye.Az egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottságnál az elhalt szentmártoni dr. Radó Gyula helye.Áz egyházkerületi törvényszéknél Ziermann Lajos helye, kinek megbízatása a folyó évvel letelt; az elhunyt Bélák Lajos jegyző és az elhunyt dr. Kluge Endre egyházkerületi ügyész helye.
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Az egyházkerületi számvevői széknél az elhunyt szentmártoni dr. Radó Gyula helye.A kőszegi leánygimnáziumnál : Weörös Istvánnak, mint iskolai felügyelőnek és mint helyi iskolai bizottsági tagnak helye, az elhunyt Hrabovszky Lajos és az eltávozott Balikó Lajos helye.Itt jelzem, hogy az egyetemes felügyelő úr kérelmére az egyet, theol. bizottságba egyházkerületünk részéről Ziermann Lajos soproni lelkészt delegáltam tagul. Kérem a közgyűlést, hogy ezen intézkedésemet megerősítse.
4 L  A z  egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. Az egyházkerület népességére vonatkozó más helyen közölt adatokon kívül a belmisszióí mozgalmakra, iskolákra, vallásoktatásra és a gyülekezetek vagyoni helyzetére vonatkozólag a következő adatokat jegyeztük fel :Egyházi énekkar van az egyházkerületben : 98 (99) ; Ifjúsági Egyesület : 107 (80); Belmisszió Egyesület: 101 (80); Nőegylet: 156 (111); Szervezett helyi Gyámintézet : 99 (137) ; (Tolna-baranya-somogyí egyházmegye számot nem jelent;) Aranykösyv: 195 (161); Lelkészi napló: 80 (75).A lelkész rendes vallásoktatást végzett köznapi iskolákban 44 (27), ismétlő iskolában98 (88) helyen. A confirmandusokat az anyagyülekezetekben mindenütt, sokhelyen a leánygyülekezetben is a lelkész oktatta.Iskolai könyvtár van 99 (198) az egyházkerületben.Az egyházmegyék összes bevétele volt: 186,472.906 K ; Kiadása: 168,415.415 K ; pénztári maradvány: 18,057.491 K. Gyámoldai alaptőkék: 3,041.751 K ; belmissiói alaptőkék: 4,351.550 K.Az egyházközségek összesített vagyona az 1925 év végén a következő volt: Összes bevétel: 18.912,261.110 K ; összes kiadás: 17.802,612.438 K ; pénztári maradvány: 1.109,648.672 K.Egyházfenntartási alaptőkék : 330,534.454 K ; egyéb határozott célú alapítványok és alapok: 1.706,873.828 K ; az egyházmegyék összes adóssága:556,918.627 K. Takarékmagtár van 87 gyülekezetben.** *Visszatekintve egy esztendő zajtalan munkájára, alázatos szívvel magasztalom a velünk közlőit javakért az örökkévaló Isten kegyelmét. Átérzem a lelkiismeretemre nehezedő felelősséget, de azt is imádkozó lélekkel hordozom. Megerősít az a tudat, hogy az Örök Bíró az elvégzett munka mellett az igaz törekvést, az eredmény mellett a jószándékot, a képesség mellett a hűséget is leméri. És megbátorít lelkem azon vallomástétele, hogy mindenféle munkámban mindenkor csak arra az egyre törekedtem, hogy egyházkormányzásom, beszédein és életem által megjelentsem Isten nevét az embereknek s megnöveljem Anyaszentegyházunkban az örökkévaló Isten dicsőségét.Legyen a szent Isten a jövendőben is a mi erős várunk!Szombathely, 1926. szeptember hó 11-én.

Kapi Béla
püspök.
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Tanitóválasztásoknál követendő
eljárás.Irányadó a „Szabályrendelet a tanítók alkalmazásáról a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületben“ , továbbá „Az ág. h. ev. egyház elemi népiskolai tanítóinak szolgálati viszonyait meghatározó szabályrendelet.“ E szabályrendeleteket, melyeknek a jelen munkálat nem helyettesitője, hanem csak kiegészítője, tanitó- választásnal kívánatos egész terjedelmükben áttanulmányozni. Az első helyen említett szabályrendelethez és annak sorrendjéhez mindenben alkalmazkodni kell.1. Az első helyen említett szabályrendelet 30. §-a intézkedik az állás elhagyásának, illetve elfoglalásának idejéről. E szerint az előbbi helyet csak a lemondástól említett 30 nap után lehet elhagyni és az uj hivatalba csak az esperes elbocsátó-levelével lehet lépni.2. Amennyiben a tanítói állás nyugdíjazás folytán üresednék meg. a nyugdíjaztatásra vonatkozó eljárást a Vkm. 95.000/1924. IX. sz. körrendeleté (Hiv. Közi. 1924. évi 23. sz. 178. sorsz.) szabályozza.A Vkm. 30.954/1926. sz. rendeleté kimondja, hogy a 40 évi szolgálattal biró tanerő az egyenlő elbánás elvénél fogva azonnal nyugalomba helyezendő. Erre vonatkozólag a piisp. hiv. 1210. 111/1925—26.-sz. leirata a következő- képen intézkedik: a 40 évi szolgálattal biró tanítók nyugdíjazását kérelmező folyamodás az espereshez terjesztendő föl, aki azt az illetékes vm. kir. tan- feltigyelőséghez teszi át. Az esperes a püspökhöz együttes jelentést tesz arról, hogy egyházmegyéjéből kiknek á nyugdíjazási kérvénye terjesztetett be a kir. tanfelügyelőséghez. Ha a 40 évi szolgálattal biró tanító továbbmüködését a gyülekezet óhajtaná és azt az esperes egyházi érdekből nemcsak megengedhetőnek, de föltétlenül kívánatosnak tartaná, az érdekelt gyülekezetnek azt a tanácsot adja, hogy közgyűlési határozattal kérelmezze a Vkm.-től érdemes tan tója további működésének engedélyezését. Ilyen esetben az esperes a püspökhöz egyenként részletes fölterjesztést tesz, amelyben a gyülekezet közgyűlési határozatának és a Vkm.-hez intézett folyamodásának fölterjesztése mellett részletesen fölsorolja a továbbszolgálás mellett fölhozható érveket, a figyelembevehető méltánylandó körülményeket, különösen pedig annak teljes határozott- ságu megjelölését, hogy az illető tanító egyénisége, egyházias szellemű iskolai és egyháztársadalmi munkálkodása mennyiben teszi kívánatossá tanítói állásában való megmaradását. Hangsúlyozandó, hogy csakis a gyülekezet közgyűlése nyilváníthat jegyzőkönyvi véleményt, ellenben minden egyéni akció mellőzendő, továbbá, hogy a Vkm. csak szigorúan kivételes esetben, egyházi érdekből, hajlandó az egyházi főhatóságnak az illető tanító marasztalására vonatkozó előterjesztését megfontolás tárgyává tenni, miért is a marasztalás lehetősége szigorúan bizalmasan kezelendő.
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3. Az első helyen említett szabályrendelet 4. §-ában emlitett leltár egyik példánya az espereshez megküldendő. Az átvételnél és átadásnál legcélszerűbben a legújabb gyülekezeti leltár szolgálhat alapul.4. Az első helyen emlitett szabályrendelet 5. §. második és negyedik bekezdése szerint a tanítót, illetve örököseit, a megüresedés napjáig elégítse ki a gyülekezet. A végkielégítési nyugtatvány az espereshez beküldendő. — Ugyanezen §. ötödik bekezdése alapján, ha van hasznothajtó beruházás, azért a tanítónak kárpótlás jár. Erről is jelentés teendő az esperesnek. — Ugyanezen § . b) pontja szerint intézkedni kell a választók névsorának összeállításáról. Mivel az első helyen emlitett szabályrendelet arra nézve, hogy kik a választók, világos tájékoztatást nem ád, leghelyesebb e tekintetben irányadónak venni a lelkészek alkalmazásáról szóló ehker. szabályrendelet 11. § . d) pontját és 28. §-át. — Az első helyen emlitett szabályrendelet ugyanezen §-ának c) pontja szerint intézkedni kell a tanítói hivatal teendőinek ideiglenes ellátása iránt. Erre nézve részletes intézkedést tartalmaznak ugyanezen szabályrendelet 36—38. §§-ai. — Az állás ideiglenes ellátása iránt való intézkedésről a gyülekezet tartozik azonnal gondoskodni, az esperesnek azonnal jelentést tenni, illetve az esperes beleegyezésével eljárni.5. Az uj dijlevél szerkesztésénél a következők irányadók. Célszerű a dij- levélbe a kötelességek közé fölvenni a föntebbi második szabályrendelet 30. §-ának következő részét : „A  tanító az egyházközség jegyzői tisztét az egyháztanács kívánságára köteles díjtalanul elvállalni, köteles továbbá az egyháztanács ellenőrző, előkészítő és végrehajtó, nemkülönben a gondnoknak nyilvántartó és számviteli munkájában osztozni, a leltár és a számadások, kivetések, levelezések végzésében, ha azzal az egyháztanács megbízza, közreműködni.“ Ugyancsak tanácsos a dijlevélbe a tanító kötelességei közé még azt is fölvenni, hogy köteles segédkezni és résztvenni a lelkész belmissziói munkájában. (Lehet részletezni is : az egyházi énekkar, az ifjúsági egyesület vezetése, illetve az azokban való tevékeny közreműködés kötelessége.) Amennyiben a gyülekezetben több tanító volna, tanácsos még fölvenni a dijlevélbe a kötelességek közé, hogy a tanító tartozik tanitótársait azoknak akadályoztatása esetén a tanításban az iskolai bizottság fölhívására készségesen helyettesíteni ; szükség esetén ideiglenesen az egy tanterembe szorítandó hat osztályt is tanítani ; továbbá, amennyiben saját hivatalos foglalkozása engedi, szükség esetén az egyházközség területén és kebelében működő tanitótársait, azok kántori és gyülekezeti jegyzői teendőiben helyettesíteni, — tanitótársainak viszontszolgálatait joggal elvárhatja.Mivel az alábbiak szerint a dijlevélben a kántori és tanítói javadalom elkülönítendő, hogy ez már a dijlevél címében is kifejezésre jusson, helyénvaló a dijlevélnek minden esetben ezen címet adni: „Kántortanitói meghívó és dijlevél.“A dijlevélben a javadalmat pontosan el kell különíteni tanítói és kántori javadalomra és ahol ez legyőzhetetlen nehézségekbe ütközik, ott a fizetés fele kántori, fele tanítói fizetésként állapítandó meg (1922. évi egyet. jkv. 72.).



3Egyébként az 1907 : XXV1Í. te. Utasítása (15. § . hetedik bekezdés) is kimondja, hogy „ahol olyan összeg beszámításának kérdésében kell határozni, amelynek tanítói és kántori járulék szerint való szétválasztása nem lehetséges, ott. . .  ezen szétválasztás a 29,751/1893. sz. körrendelet és az annak alapján *kifej- lödött állandó gyakorlatnak megfelelően akként történik, hogy a szétválaszth a t ó  javadalomrész 50 %>-a tanítói és 50 °/o-a kántori járulékként vétetik.“ Tanácsos a kertet és a lakást mindenkor kántori javadalomként fölvenni a dijlevélbe. Egyébként ide vonatkozóan az 1925. évi egyet. jkv. 66 . e) pontja elrendeli, hogy „mindéi, iskolafönntartó külön javad, jegyzőkönyvbe vegye a kántori és tanítói javadalmakat, a földet és a terményeket a kántori javadalmakhoz számítva;“ e határozat végrehajtása iránt azonban még eddig nem történt intézkedés.)Minden uj dijlevél szerkesztésénél ügyelni kell arra, hogy az a régi dij- levélen, de főként az érvényben levő javad, jegyzökönyvön, amely alapok- okmányként tekintendő, alapuljon. E tekintetben irányadó az 1907 : XXVII. te. Utasítása (19. § . harmadik bekezdés), amely szerint „a  díjövéinek az illető tanító által elfoglalt tanítói állásról fölvett javad, jegyzőkönyvben fölsorolt összes adatokkal úgy tételenként, valamint a pénzbeli értékek feltüntetése tekintetéből teljesen és szigorú pontossággal meg kell egyezni és magában kell foglalni annak megállapítását, hogy a tanító részére biztosított járandóságok mikor és mily részletekben szolgáltatandók ki.“ Ügyelni kell továbbá, hogy az uj dijlevél javadalmi tételei megegyezzenek azon helyi javadalom megállapítással, amelyet a Vkm. az illető tanítói állás helyi javadalmául az államsegélyes tanítói állások, valamint az azok után adott államsegélyek fölülvizsgálata tárgyában kiadott 122,000/1922. V ili. d. rendelete alapján megállapított, illetőleg, hogy az uj dijlevél tekintettel legyen az esetleg százalékos készpénzjárandóságban megállapított helyi javadalomra. Leghelyesebb az uj dijlevélben a régi tételeket és az újabb megállapításokat az alábbi példák szerint egyaránt föltüntetni. (Példák. 1. Ahol az egyházközségnek a tanító szénaváltságát természetben kell kiszolgáltatnia: „Évi 80 kor. szénaváltság az egyházközség pénztárából, amely helyett azonban az egyházközség évi 20 q széna mindenkori folyóárát szolgáltatja ki, mindaddig, amig az erre vonatkozó törvényes rendelkezés fönnáll.“ 2. Ahol az egyházközség a tanító részére a javad, jegyzőkönyv szerint biztosított helyi javadalom fölül a mindenkori tanítói kezdő- illetménynek bizonyos százalékát tartozik fizetni : „A  javad, jegyzőkönyv szerint biztosított, helyi javadalmon fölül még a mindenkori tanítói kezdöilletménynek kormányhatóságilag megállapított százaléka havi előleges részletekben, mindaddig, amig az erre vonatkozó törvényes rendelkezés fönnáll.“ 3. Ahol — főleg a II. sorsz. tanítói állásoknál — az egyházközség a tanító részére az évi készpénzfizetás helyett százalékos készpénzjárandóságot tartozik fizetni : „Készpénzben évi 100 kor. az egyházközség pénztárából, amely helyett azonban az egyházközség jelenleg a tanítói kezdőilletménynek kormányhatóságilag évenként megállapított százalékát fizeti havi előleges részletekben.“)Az uj dijlevél megállapításánál különösen ügyelni kell arra, hogy a ta-



4nitó használatába átadandó területeknek pontos térmennyisége kerüljön az uj dijlevélbe. E tekintetben ugyanis az érvényben levő javad, jegyzőkönyvek megállapításai az uj fölmérések folytán sok esetben nem felelnek meg a tényleges helyzetnek. E végből az előbbi okmányok mellett az uj telekkönyvi betétet, illetve a kát. birtokivet minden esetben meg kell tekinteni és annak alapján kell megállapítani a pontos térmennyiséget.Mivel végül sok tekintetben irányadó, az uj dijlevél szerkesztésénél figyelemmel kell lenni a Vkm.-nek a tanítói állásokról uj javad, jegyzőkönyvek fölvételének esetei és módozatai tárgyában kiadott 1922. évi 177,600. VIII. c. sz. rendeletére (Hiv. Közi. 1923. évi 3. sz. 13. sorsz.) is.6 . A jelölésre nézve szükséges tudnivalók:Miután az esperes az uj hiványt jóváhagyta, a gyülekezet pályázatot tesz közzé, de ügyelnie kell a Vkm. 921 /1921. ein. sz. rendeletére (Hiv. Közi. 1921. évi 5— 10. sz. 22. sorsz.), amely szerint a pályázat akként szövege- zendö, hogy annak határideje azon lap megjelenésétől számított 10-ik napon jár le, amelyben a pályázat közzététetett. A pályázati hirdetménybe föl kell venni, hogy a kommün alatt tanusitotf magatartás igazolandó. Az igazolásra nézve irányadó a Vkm. 197,426/1919. B. IV. sz. rendelete, amely szerint uj tanítók alkalmazásánál, illetve pályázati kérvényeik beadásánál iskolai s politikai községi igazolvány követelendő. A gyülekezet tehát gondoskodjék arról, miszerint a pályázó tanítókról teljes és megbízható tájékozást nyerjen s tanítóul csak olyan egyént jelöljön, akinek eddigi magatartását és munkálkodását iskolaszéki, esperesi és tanfelügyelői hivatalos nyilatkozat igazolja. A Vkm. 20,289/1924. V ili. c. sz. leirata alapján a pályázati hirdetmény a KANSz állásközvetítő-irodájával (Budapest, V ., Országház-tér 11., félemelet 58.) minden esetben közlendő. A közlés a gyülekezetnek semmiféle anyagi megterheltetést nem jelent. Tanácsos a pályázati kirdetmény szövegét a közzététel előtt az esperesnek bemutatni, hogy az az esperes által jóváhagyott uj dijlevéllel megegyezzen.Az 1921. évi ehker. közgyűlés 124. b) sz. határozata kimondja, hogy a próbaprédikálást a tanítóknak meg nem engedi ; énekpróbát is csak úgy engedélyez, ha a pályázók egyszerre mind meghivatnak és tőlük ugyanazon két ének eléneklése és orgonálása kéretik; ezenkívül legföljebb még égy ima elolvasása követelhető.Az 1907. évi egyet, jegyzőkönyv 75. sz. határozata szerint az egyhá zunknál alkalmazott tanítónő nem protestáns férfival házasságra nem léphet.A pályázatokról Minősítési táblázat állítandó ki, amely a megválasztandó tanítónak az államsegély kiutalását kérő folyamodásához okvetlenül szükséges. E Táblázat a pályázók összes irataival együtt beküldendő az espereshez, aki azt a pályázók irataival együtt a gyülekezetnek visszaküldi. A Táblázat két iv papiros egymáshoz ragasztásán elfér. Ennek rovatai : 1. a pályázó tanító neve, állásának jellege (állami, községi, felekezeti, vagy egyszerűen csak okleveles [ha t. i. a tanító még nincsen állásban]) és lakhelye ; 2 . születési ideje és helye ; 3 . osztályzatai egyenként feltüntetve (tantárgyanként ; az osztályozás



számokkal jelölendő meg: kitűnő =  1 stb.); 4. beküldött okmányok (megnevezve, melyik eredeti és melyik másolat); 5. van-e kántori képesítése; 6 . jegyzet (menekült, B-listás, hadviselt stb.) (Jegyzet. Mivel az újabb és régibb bizonyítványok tantárgyai nem szoktak egyezni, leghelyesebb egy uj bizonyjt- yány tantárgyai szerint összeállítani a rovatokat és olyan tantárgyat, amely az uj bizonyítványban nem szerepel, a Táblázatba fel nem venni.)A püsp. hiv. 298. I1I./1923. sz. leirata szerint a tanítói állások betöltése és megüresedése esetén az esperes az egyházközség figyelmét az egyházkerület azon tanítóira irányítja, akik néptelen népiskoláinknál működvén, államsegélyüket elveszítették és állásukról lemondani kényszerültek. A választási eljárás alkalmával (tehát a jelölő és választó közgyűlések jegyzőkönyvében) az esperesnek a gyülekezethez intézett ezen figyelmeztetése és kérelme külön fölveendő a jegyzőkönyvbe.A püsp. hiv. 265. III/1923. sz. leirata szerint a Vkm. megtagadja oly tanítói állás helyi javadalmának államsegéllyel való kiegészítését, ahol a gyülekezet az 1919. évi 201,255., 1921. évi 126,512. és 1922. évi 133,802. sz. rendeletek ellenére és B-listás tanítók mellőzésével más tanítóval töltötte be a tanítói állást. Ezért a püspöki leirat szerint: 1. a tanítói állások megürese- désénél, pályázatok kiírásánál, a jelölő gyűlés és a választó közgyűlés alkalmával a Vkm. ezen álláspontjára az esperes minden esetben fölhívja a gyülekezetét és a választó közgyűlést figyelmezteti a menekült és B-listára került tanítók elsőbbségi jogára, valamint azon anyagi következményekre, amelyekkel a rendeleteknek fgyelmen kivülhagyása jár ; 2 . amennyiben a gyülekezet ennek ellenére nem menekült, avagy nem B-listás tanítót választana meg, magában a jegyzőkönyvben, avagy ha ez az indokok bizalmas jellegénél fogva jegyzőkönyvben nem volna foglalható, külön fölterjesztésben kell elfogadható magyarázatot, avagy más különös méltánylást érdemlő, különös okokat fölsorolni, amelyek a gyülekezet véleményének kialakulását indokolják és magyarázzák.A Vkm. 126,512/1921. VIII. d. sz. rendeleté (Hiv. Közi. 1921. évi 21. sz.85. sorsz.) szerint a vármegyei közig, bizottságok utasittattak, hogy az államsegélyt igénylő nem áll. el. iskoláknál megüresedett állásokon megválasztott tanítók alkalmaztatásának az 1907 : XXVII. te. értelmében szükséges jóváhagyása szempontjából tegyék mindenkor vizsgálat tárgyává, hogy az iskolafönntartó figyelemmel volt-e arra, hogy: 1. a megüresedett állás szabályszerű pályázat utján töltessék be; 2 . azokkal szemben, akiknek előző szolgálatuk nincs, a csak beosztott minőségben működő és végleges alkalmazást nem nyert menekült tanítók, tanítónők, valamint hadviselt tanítók ne mellőztessenek, föltéve természetesen, hogy az illető hitfelekezeti iskola jellegével azonos vallásuak és alkalmazásukkal szemben komoly kifogás nem merül föl ; 3. azok a tanítók, tanítónők, akik a kommunizmus alatt tanúsított magatartásuk miatt az ellenük folytatott fegyelmi eljárás rendjén vétkeseknek találtattak, bár a tanítástól el nem tiltattak, rendszerint csak más alkalmas pályázó hiányában vétessenek figyelembe. Amennyiben ?z iskolafönntartó az állás betöltésénél ettől eltéröleg járna el, a választás jóváhagyó tudomásvétele
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csak azon esetben hozható javaslatba, ha azt valamely különös méltánylást érdemlő körülmény indokolttá teszi. A háború alatt, illetőleg a hadifogságban eltűnt és még holttá nem nyilvánított tanítók állása csak a Vkm. előzetes hozzájárulása alapján tekinthető megüresedettnek és véglegesen csak akkor tölthető be. Mivel tanítókul, tanitónökül nem alkalmazhatók az olyan egyének, akik büntető bírói utón, avagy fegyelmi Ítélettel megállapított hivatalvesztés hatálya alatt állanak, a választás jóváhagyásának és az államsegély kiutalványozásának kérelmezése alkalmával ennek a körülménynek fönn nem forgása minden esetben igazolandó. Az első ízben alkalmazott tanítók, tanítónők a lakóhelyük szerint illetékes helyi hatóság (amennyiben az illetők egyházi alkalmazásban voltak, a helyi lelkész), a már korábban működök pedig a korábbi állomáshely szerint illetékes kir. tanfelügyelő (amennyiben az illetők egyházi alkalmazásban voltak, az esperes) bizonyítványával tartoznak választhatóságukat igazolni.A tanítók kántori képesítésére nézve az E. A. 207. §-ának intézkedése az irányadó. Amennyiben kántortanitóul mégis olyan tanító választatna meg, aki az egyházi ének tanítására és az orgonálásra képesítve nincsen (éneket tanítani és orgonáim azonban tud), ha az az eset forog fönn, hogy az illető tanító a kántori képesítést azért nem szerezte meg, mert a háborús évek folyamán ev. tanitóképzőintézeteinkbén a kántori képesítés megszerezhető nem volt, az esperes a választás ellen nem emel ugyan kifogást, de a dijlevél megerősítő záradékában kötelezi a tanítót, hogy az egyházi énektanításra és orgonálásra való képesítést a választástól számított egy év alatt valamely hazai ág. h. ev. tanitóképzöintézetben szerezze meg.7. A dijlevél négy eredeti példányban állítandó ki. Aláírja azokat az elnökségen és a gyülekezeti jegyzőn kívül hat egyházközségi tag. A dijlevelek az egyházközség pecsétjével is ellátandók. Ügyelni kell, hogy a dijleveleken az aláírások pontosan ugyanazon sorrendben történjenek. A dijlevelek össze- olvasandók, nehogy közöttük egy szó eltérés is legyen. Tanácsos a dijlevél szövege és az aláírások között üres helyet hagyni az esperes előzőleges dij- levélmegerösitési záradékának. A névaláírások után következik a tanító névaláírásával és a dátummal ellátott "dijlevélclfogadási nyilatkozata. Ezután következik az esperesnek a választást megerősítő záradéka. A megerösithetés céljából mind a négy dijlevél beküldendő az espereshez. A négy dijlevél közül egy példány a tanítóé, egy a gyülekezet levéltáráé, egy az esperesi kézi levéltáré, egy pedig a fizetéskiegészitö-államsegélyért való folyamodáshoz melléklet gyanánt csatolandó.Beküldendő az espereshez a választási jegyzőkönyv is, amely a gyülekezeti pecséttel látandó el és amely az esperes jóváhagyása után szintén melléklet gyanánt csatolandó a fizetéskiegészitö-államsegélyért való folyamodáshoz.8 . A  Vkm. 124.000/1921. K. Ü. sz. rendelete (Hiv. Közi. 1921. évi 18. sz. 63. sorsz.) szerint az esperes a tanitóválasztás megerősítését egyidejűleg mindenkor közli a kir. tanfelügyelővel és az államsegély végleges kiutalványozásához szükséges előzetes egyházhatósági hozzájárulást mindenkor a választás megerősítésével egyidejűleg adja meg.

i
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9. A Vkm. 124.000/1921. K. Ü . és 65.000/1924. VIII. c. sz. (Hiv. Közi. 1924. évi 14. sz. 112. sorsz.) rendeletéi szerint az iskolaszékek az állás tényleges elfoglalásától számított 15 napon belül az államsegély ideiglenes kiutalása szempontjából tartoznak a kir. tanfelügyelőnél a következő adatokat bejelenteni : a) a tanintézet székhelyét, jellegét ; b) az előd nevét, távozásának körülményeit (lemondás, elmozdítás, nyugdíjazás a Vkm. rendelete számának bejelentésével, halálozás) és időpontját (újonnan szervezett állásnál azt, hogy újonnan szerveztetett és pedig a Vkm. mely számú rendeletével és a sorszámot); c) az állás helyi javadalmára vonatkozó miniszteri megállapítást (értékegységek, százalékok számát); d) az alkalmazott tanerő nevét, szolgálatának kezdő időpontját, az uj állomás elfoglalásának pontos idejét, valamint az alkalmazott fizetési osztályát és fokozatát és esetleg, a kellő'adatrészletezéssel (a feleség és kiskorú gyermekek nevének és születési idejének közlésével) a családi pótlékigényt; e) az is bejelentendő, hogy az állás jogilag üres-e és a megválasztott tanító magyar állampolgár-e, továbbá, hogy az újonnan alkalmazott tanító mely állomásról (község, vármegye) jött a jelen állomásra.Ha az iskolaszékek a megállapított határidőn belül bejelentéseiket nem teszik meg és a mulasztást elfogadhatóan nem igazolják, az ideiglenes fize- téskiegészitő-államsegélyek csak az adatok bejelentésének napját követő hó 1 -töl fognak kiutalványoztatni és az ezen időpontig esedékessé vált részletek a fönntartók terhére biztosítottaknak tekintetnek.10. A lelkész, mihelyt az uj tanító állását elfoglalta, azonnal bejelenteni tartozik az esperesnek, hogy az uj tanító hol (község, vármegye) és mikor (év, hó, nap) született; hol járt iskolába; hol és mikor (év, hó, nap) képesit- tetettett ; hol és mely időponttól, meddig, mlilyen minőségben működött mostani állásának elfoglalásáig és jelenlegi állását mely napon foglalta el ; van-e valami különös képesítése.11. A fizetéskiegészitő-államsegélyért a tanitó állása elfoglalása után siessen folyamodni a gyülekezet. A kérvényt az iskolaszék nevében kell szerkeszteni és a Vkm.-hez címezve az esperesi hivatal utján fölterjeszteni. E kérvény bélyegtelen. Mellékletek: 1. eredeti, az esperes által jóváhagyott dijlevél ;2. működési bizonyítványok (ha a tanitó már működött) ; 3. honossági, ill. községi illetőségi bizonyítvány; 4. esküokmány (a Vkm. 124.000/1921. K. Ü. sz. rendelete szerint a megüresedett állásra megválasztott azon rendes tanítóktól, akik elsöizben nyertek alkalmaztatást a tanítói pályán, a kir. tanfelügyelő a hivatali esküt az állás ideiglenes elfoglalása után bármikor, de legkésőbb attól számított két hónapon belül kiveszi); 5. oklevél; 6 . pályázati hirdetmény (lappéldány) ; 7. a beérkezett pályázati kérvényeké 1 szerkesztett és az iskolaszéki elnök által hitelesített „Minősítési táblázat“ , annak föltüntetésével, hogy volt-e a pályázó tanítók között menekült, hadviselt, vagy B-listás; ha volt és nem választatott meg, miért mellőztetett ; 8 . az esperes által jóváhagyott és a gyülekezetnek visszaküldött választási jegyzőkönyv; 9. a Vkm. 1921. évi 126.512. V ili. d. sz. rendeletének utolsó bekezdése szerint az elsöizben alkal-



8mázott tanítóknál a lakóhelyük szerint illetékes helyi hatóság (amennyiben az illetők egyházi alkalmazásban voltak, a helyi lelkész), már korábban müködö tanítóknál pedig a korábbi állomáshely szerint illetékes kir. tanfelügyelő (amennyiben az illetők egyházi alkalmazásban voltak, az esperes) bizonyítványa arról, hogy a megválasztott tanító büntetőbirói utón, avagy fegyelmi ítélettel megállapított hivatalvesztés hatálya alatt nem áll; 10. egyházhatósági nyilatkozat, amelyet az esperes állít ki és csatol a kérvényhez, de amely a kérvény melléklete gyanánt szintén megjelölendő; 11. a kommün alatti magatartást igazoló helyhatósági bizonyítvány; 12. az elődnek sajátkezüleg irt lemondólevele (ha t. i. az állás lemondás folytán üresedett meg). Nyugdíjazás folytán megüresedett állás betöltése esetén még a Vkm. a nyugdíjazásra vonatkozó rendeletének száma és az, hogy az előd mely időponttól kezdve nyugdíjaztatok, végül, hogy az előd hová, mely községbe távozott.A kérvényben meg kell említeni, hogy az előző tanítói állásról lemondás, elhalálozás, vagy nyugdíjazás következtében és mely napon távozott, hogy az állásával egybekötött rendes tanítói államsegélyt mely időpontig vette föl és hogy az uj tanító állását mely napon foglalta el. Ha a tanítói állásra sem menekült, sem B-listás tanító nem pályázott, ezt a kérvényben föl kell említeni. Ha azonban ilyen pályázott volna, akkor a fönti 6 . pont szerint igazolni kell, vagy a'kérvényben, vagy külön fölterjesztésben, hogy miért nem az ilyen választatott meg. — A Vkm. 144,843'1923. VIII. a. sz. Undelete (Hiv. Közi. 1923. évi 23. sz. 220. sorsz.) szerint, ha nem osztatlan el. iskolánál megiire- j sedett állásról van szó, az újonnan alkalmazott tanerő államsegélyilletményci- nek gyors utalványozását célzó bejelentésekben, illetve az újonnan alkalmazott tanerő választásának jóváhagyását és az államsegélyilletményeinek végleges folyó- « sitását kérő folyamodványokban mindenkor föltüntetendő, hogy az iskola minden egyes tanítója mily osztályokat tanít s ezeknek mennyi a tanulószáma. Ugyané rendelet szerint, ott, ahol többtanerős iskolánál üresedik meg tanítói állás, figyelemmel kell lenni, hogy az állás e rendelet szerint, tekintve a tankötelesek számát, betölthető e.12. A lelkész tartozik a megválasztott tanítót fölszólítani, hogy a kőszegi Gyurátz-Ferenc-Leánygimnáziumhoz 10 aranykorona alapítványt, amelynek befizetését az egyházkerület minden tanítónak erkölcsi kötelességévé tette, azonnal küldjön be. A befizetés megtörténtéről az espereshez sürgetés bevárása nélkül jelentés teendő. Összeállította :
Zongor Bélaesperes.
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JEGYZŐKÖNYV.
A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület 1927. évi szeptember hó 22-én méitóságos és fötiszte'endő Kapi Béla  püspök és méltó- ságos dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett Nagykanizsán rendes évi közgyűlést tartott, amelyenj e l e n  v o l t a k :I. Az egyházkerület tisztviselői karából :Pálmai Lajos .egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla világi főjegyző, Németh Károly egyházi aljegyző, dr. Radó Gyula világi aljegyző, Hanzmann Károly, főszámvevő és László Miklós püspöki titkár.II. Az egyházmegyék képviseletében-.1. Győri egyházmegyéből; Németh Károly esperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Győrffy Béla, b) jegyzőkönyvi kivonattal Kiss Samu, Kovács Zsigmond, Baráth József. Világiak : a) megbízólevéllel dr. Veöreös Imre, dr. Fischer Kálmán, b) jegyzőkönyvi kivonattal Mihály István, Thék Lajos.2. Kemenesaljái egyházmegyéből : Varga Gyula esperes. Egyháziak : a) megbízólevéllel Molitorisz János, b) jegyzőkönyvi kivonattal Weisz Er. Vilmos, Nagy István, Kutas Kálmán, Mód Aladár. Világiak: a) megbízólevéllel Mesterházy Jenő, b) jegyzőkönyvi kivonattal Vidos Danié1, dr. Porkoláb János, dr. Berzsenyi Ádám, Nagy Pál, Mihály Gyula, dr. Benha Benő, Barcza Zoltán, Bárdossy Zoltán, Radó Kálmán, Nils István, Záborszky Sándor.3. Somogyi egyházmegyéből : Mesterházy Sándor esperes. Egyháziak : a) megbízólevéllel Horváth Olivér, Teke Dénes, b) jegyzőkönyvi kivonattal Horváth Lajos, Kiss József, Seregély István, Németh Pál, Takáts Béla, Káldy József. Balogh István, Sztrokay Dániel. Világiak a) megbízólevéllel Petiik Dezső, Hajas Gyula, b) jegyzőkönyvi kivonattal Bolemann Mihály, Dobri Sándor, dr. Rimler János, Jamrich Béla, Mayer Károly, Győrffy János, Böhm Ignác, Litvay Endre, Vánkos Jenő, Dénes Jenő, Miszel gFerenc, Balázsovics Gyula, Héricz Jenő, Teke Lajos, Sebestyén Sándor, Balikó József, Nagy Samu4. Soproni alsó egyházmegyéből : Farkas Elemér esperes, dr. Ajkay Béla felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Puskás Jenő. b) jegyzőkönyvi kivonattal Hérints Lajos. Világiak: a) megbízólevéllel—, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr, Ajkay István. Rupprecht Olivér, Kisfaludy Károly.5. Soproni felső egyházmegyéből : Scholtz Ödön esperes, dr. Zergényi Jenő felügyelő. Egyháziak : a) megbízólevéllel Ziermann Lajos, Danielisz Róbert,
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b) jegyzőkönyvi kivonattal Pöttschacher István. Világiak: a) megbízólevéllel Schleiffer Richárd, b) jegyzőkönyvi kivonattal Graf Samu.6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Sc'iöll Lajos főesperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Müller Róbert, Fábián Imre, Wagner József, b) jegyzőkönyvi kivonattal Wagner Ádám, Németh Sándor, Vértesi Zoltán, dr. Wölfel Gyula, Baldauf Gusztáv, Berger Lajos. Vi ágiak : a) megbízólevéllel Knéfely Ödön, dr. Halasy Tibor, b) jegyzőkönyvi kivonattal— ,7. Vasi közép egyházmegyéből : Zongor Béla esperes, Radó Lajos felügyelő. Egyháziak : a) megbízólevéllel Varga Józstf, b) jegyzőkönyvi kivonattal Czipott Géza, dr, Tirtsch Gergely, Rátz Sándor. Világiak : a) megbízólevéllel— ;b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Kremier György, dr. Bayer János, Zimmermann Péter, Sárkány Ferenc, Herczeg Károly,8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek * esperes, Mihály Sándor felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel dr. Mohácsy Lajos, Ihász M hály. dr. Schütt Gyula, b)- jegyzőkönyvi kivonattal Kakas József, Pócza Ferenc, Hering János. Világiak: a) megbízólevéllel—, b) jegyzőkönyvi kivonattal Vitéz Draskóczy István, dr. Götze Sándor, Teke László, Szutter Dániel.9. Zalai egyházmegyéből: Nagy Lajos esperes, d r .‘ Berzsenyi Jenő felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel—, b) jegyzőkönyvi kivonattal Magyary Miklós, Menyhár István. Világiak: a) megbízólevéllel Odor Pál, b) jegyző- könyvi kivonattal Vratarics Lajos, Fáber Sándor, Öppal Ödön, Kovács SándorIII. A tanintézetek képviseletében : Hollós János, Fáik Henrik, Arató István Hamar Gyula igazgatók, dr. Ruhmann Jenő főiskolai nagybizottsági jegyző.IV. Népiskolai tanítók : Baier János bonyhádi és Marth Péter györkönyi igazgató tanítók. M e l y  a l k a l o m m a l :1. A közgyűlést megelőzőleg isten'isztélét tartatott, am ilynek keretében a „Jövel Szentlélek“ első versének eléneklése után Németh Károly aljegyző így imádkozott :Örökkévaló Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban !Hódoló imádattal borulunk le korlátlan hatalmad előtt, amely világokat ront le. A virágbimbó fakadása és az ég zengése, szédítő ormok és csillagok fénye, az egész teremtettség hirdetik az embernek a Te elmii'hatatlan dicsőségedet. Hálát adunk, hogy az emberi elme csodálatos alkotásaidban is felismeri ^bölcseségednek, mindeníittjelenvatóságodnak, gondviselésednek jeleit s möveiden túl megtalál Téged, aki mindeneket betöltesz, de mindenek fölött vagy, mindeneket fenntartasz, de teremtett világod nélkül is az vagy, aki voltál és leszesz mindörökké: az örök lét, hatalom és tökéletesség.És mégis, oh Mindenható, nem a Te hatalmad és bölcseséged, nem a teremtményben kinyilvánított lényed az, ami bennünket a legbuzgóbb, legmélyebb és legodaadóbb imádatra készt. Szívünk oltárí tiizét, amelynek lángja feléd lobog, az szítja legnagyobb és legtisztább fényre, hogy nemcsak alkotásaidban jelentél meg az embernek, hanem egyszülött és szerelmes Fiádban is, aki által teremtettél mindeneket, aki nélkül semmi sem lett,.ami lett. Benne a hivő lélek Téged lát meg, az Atyát. Müveidből kitapogathatunk, Fiad álfa1



hozzád mehetünk. Teremtményeid nevedet kiáltják, Egyszülöttedben Önmagádat adod. Ezért, örök Igédnek testben való megjelenéséért, köztünk lakozásáért, Fiadnak alázatosságáért, szeretőiéért, önfeláldozásáért, hűségéért, áldunk és magasztalunk Téged, oh Isten, megváltó szeretet, könyörülökegyeíem, üdvözítőt erő ! Hálát adunk Néked a Szentlélek adományáért, aki Tőled és a . Fiútól származik. Aki építi Krisztusnak testét, az Anyaszentegyházat, amikor az evangéliom és a szentségek által a földkerekségén hívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és az egyedüli igaz hitben megtartja az embereket, szegényt és gazdagot, tudóst és tudatlant, gyermeket és aggastyánt, fajokat, nemzeteket és nyelveket. Hálát adunk N ék.d, hogy a mi ágostai hitvallású evangélikus egyházunkat is elhívtad és elküldted a legszentebb és legmagasztosabb szolgálatra, a telkeknek Krisztushoz kalauzolására s a Krisztusban megjelent üdvösség megragadására.Oh', add meg nékünk azt a kegyelmet, hogy mi, akiket az Anyaszent- egyházban elöljárókká tettél, s akik ilt szent templomodban tanácskozásra összegyűltünk, hívek legyünk a szolgálatban azok körül, amik reánk bízattak. A magasabb tisztben lévő tanuljon Szent Fiad alázatosságából alázatosságot, az alacsony szerezzen Szent Fiad érdeméből méltóságot, hogy a hegy alá- szállván, a völgy felemeltetvén, mindnyájan egyek és testvérek legyünk a Krisztusban.Hozzád könyörgünk a mi evangélikus egyházunkért, de egyúttal Krisztusnak egész Anyaszentegyházáért is. Szentlelked vezérelje el a különböző keresztyén egyházakat és felekezeteket a Krisztusban való szerves egységnek felismerésére, tudatára s az annak megfelelő kölcsönös testvéri szeretetre és együttmunkálkodásra, hogy az egyházak és felekezetek szép bizonyságot tegyenek a Te szeretetedről, s legyenek igaz tanúi a föld mind végső határáig a Jézus Krisztusnak, aki azt mondta, hogy tanítványainak ismertető jele az a szeretet, amelyet egymás iránt gyakorolnak. Áldd meg azokn ,k szándékát, munkáját, akik a keresztyénség lelki egységére és békességére törekesznek, hogy az emberek testvéri együttéléséből is kicsendüljön a hitvallás: Egy az Isten és*mindeneknek Atyja.Te egy vérből teremtetted az egész emberi nemzetséget, Te határoztad meg eleve elrendelt idejöket és lakásuknak határait. Benned bízunk, hogy a mi magyar nemzetünknek idejét és lakásának határait is Te határoztad , meg, s igazságodat, akaratodat emberi gonoszság tartósan meg nem .változtathatja. Sebeket ejtesz, de be is kötözöd ; összemorzsolsz, de meg is gyógyítasz. A csapások, amelyekkel nemzetünket látogatod, oh ne engedd, hogy megkemé- nyitsék szívünket, elvakítsák elménket, hanem inkább indítsanak könnyező bűn- bánatra, alázatos megtérésre, élő hitre, buzgó imádatra. Áldd meg megcsonkított országunk kormányzóját, kormányát, bíráit, Szentlelkeddel.Uram-, maradj velünk! Ámen.Az ima után a Szentírásból az I. Péter 2, 1—5. foglalt igék olvastattak.2. Az istentisztelet bevégeztével dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő úr a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést :
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Fötisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés!A világháború gyászos befejezése óta kilenc küzdelmekben gazdag év pergett le a történelem soha meg nem álló óráján és én úgy látom, hogy a bennünket ért katasztrófa teljes nagyságát, ha akkor mindjárt éreztük is. annak mindenre és mindenkire kihatással lévő végzetes horderejét csak évek múlásával tudjuk oly mértékben átérteni és értékelni, amint azt a rideg való mindinkább világosan elibénk tárja.Mint ahogy kisebb méretű, szűk területre korlátozott katasztrófák alkalmával, az azok állal megkárosított emberek az első ijedtségokozta kábulatból felocsúdva csak napok, vagy hetek múlva kezdik veszteségük teljes nagyságát átérteni, úgy nekünk a vesztett háború és trianoni katasztrófa után annak óriási arányai és minden képzeletet megcsúfoló ország-rombolása után évek tapasztalatára volt szükségünk, hogy való helyzetünket a maga teljes nyomorúságában felismerjük. Állam, egyház, társadalmi rétegek, egyesek éveken át a romok eltakarításával foglalkoztak és szívós, kitartó munkával a jövő megalapozásához szükséges előmunkálatokat elvégezték.Az állam, polgárai nagy anyagi megerőltetésével helyreállította az államháztartás egyensúlyát és biztos értékmérővel felcserélte a semmitérő papír pénzt.Az egyházak sikeresen szálltak harcba az erkölcsi világrendet megcsúfoló fanokkal és az egyházi élet fellendítésében, a hitélet élénkebb lüktetésében rámutathatnak buzgó munkálkodásuk szép eredményeire.Társadalmi rétegek és egyesek kitartó munkával fokozottabb mérvben tudják megszerezni azokat a kellékeket, melyek kultúr emberhez méltó életmód folytatásához szükségesek.Mindez kétségtelen jele annak, hogy eleseítségünkböl a felemelkedés megkezdődött. De a szép reményekkel biztató kezdet után nem látom a fokozatos fejlődés lehetőségét.Az államháztartás egyensúlya, a pénz értékállandósága még teljes, de annak alapfeltételét képező adók nagyságát a polgárság hova tovább nem bírja. Kölcsönök segítenek ideig-óráig, de azok kamatai által emelkedő terheket annál nehezebb viselni, minél inkább fokozódik szomszédaink velünk szemben divatba jövő elzárkózási politikája. Ez a politika nemcsak megnehezíti kiviteli lehetőségeinket, de termelésünk jövedelmezőségét alapjában megtámadja. Az iparcikkek újból megindult áremelkedése, másrészt a termelést drágítva, annak övedelmezösége a kettős nyomás alatt a minimumra zsugorodik.A csonka ország ipara, kereskedelme, csökkenő jövedelmű termelő osztályaitól nem tudja azt a forgalmat kiváltani, mely szükséges ahoz, hogy a reá nehezedő terhek mellett megfelelő jövedelmezőségre tegyen szert. Ennek folytán'ezen társadalmi osztály is nehézségekkel küzd, és nem tudja a köréhez ^tartozó munkásságot olymódon ellátni, hogy az megfelelő életmódot folytathasson.A természetes ellentét kapitálizmus és szociálizmus között ezáltal fokozódik, úgy a munkaadó, mint a munkásság elégedetlen és semmi sem könnyebb, mint ezen szomorú helyzet lelketlen kihasználásával az osztályellentéteket szítani és esetleg kirobbanásra bírni.



7Csak természetes, hogy ily helyzetben az állam is mind nehezebben tudja középosztályunk zömét alkotó és szerencsétlen viszonyaink folytán túl nagy szánni tisztviselő osztályunk és nyugdíjas állományunk oly mérvű ellátását biztosítani, mely azokat megilleti és mely hivatva lenne részükre kulturális helyzetük, intelligenciájuk és munkálkodásuknak megfelelő megélhetést nyújtani. Egyébb kötelezettségeit,, közöttük a mi egyházunkkal szemben fennállóknak fokozatos kielégítését sem tudja megfelelően teljesíteni. De legsú yo- sabban érzi helyzetünk tarthatatlanságát nemzetünk jövőjét képviselő magasabb műveltségű ifjúságunk, akik sokévi fáradságos és költséges tanulmányok után állás nélkül, maradnak és más pályán sem tudnak elhelyezkedni.Mindezen felsorolt tünetek egy nevezőre vezethetők vissza: Trianon!Úgy látom, hogy hazánk mostani határai között nem képes lakósainak oly életmódot biztosítani, amely a mai kultúrember igényeit lefokozott mértékben is kielégíthetné, mert a legnagyobb szorgalom, önmegtagadás és takarékosság mellett sem tud Csonkamagyarország annyit produkálni, amennyire szüksége van. Egy hosszabb időre ezen határok között csak akkor maradhatunk fenn, ha igényeinket a XVIlI-ik század nívójára leszállítjuk. Ez pedig ma lehetetlen.Ép azért ezen értelem és meggondolás nélkül reánk kényszerített helyzetből, ha élni akarunk, minél előbb szabadulnunk kell. Hz nemcsak a mi érdekünk, kik e határok közölt előbb-utóbb tönkremegyünk, de érdeke szomszédainknak is, mert egy közgazdaságilag erőtlen, elégedetlen, ezek hatásaként erkölcseiben fokozatosan hanyatló államroncs öreájuk és az egész müveit vi'ágra kész veszedelem. I lazánkat csak úgy tudjuk életképessé tenni, a reánk váró veszedelmektől magunkat, szomszédainkat megmenteni, ha minden rendelkezésünkre álló eszközzel a trianoni határok megváltoztatására törekszünk Ma ezt a célt leghathalósabban azáltal szolgáljuk, ha a rajtunk elkövetett igazságtalanságot a világ közvéleménye elé tárjuk.Ha ezt a felvilágosító propagandát magunkra hagyva végezzük, lassan érünk célt, hisz ellenségeink részéről évtizedeken át ellenünk folytatott rágalmakkal salurált világ panaszainkat, felvilágosításainkat kétkedéssel és hűvösen fogadná, vagy meg sem hallgatná.Azért oly rendkívül fontos és hatásában kiszámíthatatlan Lord Rothermere- nek, a kiváló angol publicistának a magyar ügy igazsága mellé állása. Ö . ki a világ legnagyobb újságvállalatának élén a leghatalmasabb nemzetek értelmi osztályainak figyelmét a mi ügyünkre, a velünk történt igazságtalanságra irányítja, ki önzetlenül a mi lelkes pártfogónkká szegődött, ma leghatalmasabb támogatónk jövönk zálogának, a trianoni határok megváltoztatásának sorsdöntő küzdelmében.Ep azért midőn minden magyarnak a legteljesebb hála érzetével kell megemlékezni a nemes Lord működéséről, azt hiszem egyetért velem a mélyen tisztelt közgyűlés midőn azt indítványozom, hogy mai közgyűlésünk' Lord Rothermerenek hazánk érdekében kifejtett munkásságáért őszinte köszönetét és hálás elismerését nyilvánítsa és kérje, hogy azt a lelkesedést és elhatározott*



ftágot, mellyel ügyünket eddig felkarolta, a jövőben is bocsássa szegény hazánks helyzetének megvilágítására és megváltoztatására.Látjuk, hogy helyzetünknek ily nagyszabású feltárása felkeltette a világ érdeklődését. Mind többen és többen foglalkoznak a minket ért jogtalansággal, Sokan az itteni viszonyokkal .nemcsak újságcikk keretében, hanem személyes tapasztalatok alapján óhajtanak megismerkedni. Látni akarják azt a népet, mely ezen véráztatta földön ezer éve lakik, meggyőződést akarnak szerezni, megérdemli-e a magyar azt a támogatást, [melyet a müveit világtól sérelmeink orvoslására kérdés elvár!De legyünk arról meggyőződve, hogy végeredményben nem az fogja a müveit világ közvéleményét mellénk sorakoztatni, hogy igazságtalanság történt velünk, elvégre ez a történelem folyamán másokkal és máskor is megtörtént, — hanem az, ha itt egy erős akarattal élni akaró, dolgozni tudó, erkölcsileg tiszta, józan, szorgalmas és müveit oly népet talál, mely mindezekben a tulajdonságokban szomszédai felett áll és így nem érdemli meg azt a sorsot, melybe Trianon taszította.Vagyis hazánk, egyházunk és mindannyiunk jövő boldogulásának munkáját a külföld érdeklődésének felkeltése és a világ közvéleményének kedvezővé- tétele által egyes nagy befo'yású külföldi egyének megindíthatják ugyan, de csakis a mi erős elhatározásunk, rendíthetetlen hitünk, erkölcseink tisztasága és szívünkben élő igaz hazaszeretet adják meg megvalósításának úgy befelé, mint kifele biztos alapját.Ezt az igazságot soha szem elől ne tévesszük, ezen erkölcsi értékekké elvértezve induljunk a harcba. Az elibénk tornyosuló nehézségek ne tegyenek kishitüvé, minden szellemi és anyagi erőnket megfeszítve dolgozzunk édes hazánk, szeretett egyházunk, embertársaink és önmagunk boldogulása érdekében. De mindenekelőtt és mindenekfölött kérjük a mindenható jó Istent, kinek tetszett minket idegen, irányunkban ellenséges indulaté népek tengerébe vezetni itt hazát alapítani, azt vész, veszély között ezer éven át fenntartani, most pedig egy újabb, mindeneknél nagyobb megpróbáltatással felkeresni, adjon erőt az elviselni, élessze a jobb jövőbe vetett hitünket, tartsa fenn a reményt mindnyájunkban, hogy ha parancsát és kötelességeinket teljesítjük, ezer éves szép hazánk újból nagy lesz és hatalmas.Mélyen tisztelt Közgyűlés!Kötelességet mulasztanék, ha e helyen meg nem emlékezném arról a csalódásról és sérelemről, mely egyházunkat a felsőházról alkotott törvényben érte. Mint tudni méltóztatnak, az országgyűlés felsőházáról alkotott törvényben egyházunkat hivatalosan képviselő tagok száma kettővel csökkent. A törvény ezen rendelkezése súlyos sérelme egyházunknak, mert szerzett jogot érint és képviseletünk csökkenését létszámunk apadásával indokolva, ezen indító okot egyedül a mi egyházunkkal szemben alkalmazza.De ugyaníly sérelmes a törvény azon rendelkezése is, mely a megszállás alatt lévő területek visszacsatolása esetében oly irányban intézkedik, hogy míg az ott levő róni. kath. dignitáriusok automatikusan visszanyerik felsőházi tag



sági jogukat, az ugyanakkor bekövetkező evangélikus létszámemelkedés megfelelő képviseletéről a törvényben nincsen intézkedés.Egyetemes egyházunknak a törvény iránt tartozó köteles tisztelet mellett is kötelessége ezen sérelmeinket napirenden tartani és adandó alkalommal. megfelelő orvoslását szorgalmazni.Egyházunknak az államhoz való viszonya a mú't évben is megfelelő vo’t. A  kormány és kultuszminiszter úr jóakaratát gyakran tapasztaltuk. Anyagi téren a kultuszminiszter úr sok megértést és figyelmet tanúsít velünk szemben, amelynek még intenzívebb megnyilvánulását többnyire az állam pénzügyi helyzete akadályozta.Midőn a kultuszminiszter úrnak ezen magatartásáért e helyről is őszinte köszönetemet nyi váníom , kötelességet mulasztanék, ha egy egyházunkra elvi szempontból rendkívül sérelmes intézkedésére reá nem mutatnék.A sérelmes intézkedés a tiszai egyházkerület által fenntartott Eperjesről Miskolczra menekült jogakadémiára fe vehető hallgatók számának és vizsgarendjének megállapítása alkalmával merült fel és azáltal, hogy a miniszter úrnak rendelkezése a jogakadémia fennmaradását veszélyezteti, sú'yosan érinti egyházunknak az 1790—91. évi X X V I. te, 5. §  ában biztosított iskolafenntartó jogát és autonómiáját.A kultuszminiszter úr az 1920. évi XX V . te. alapján, mely az értelmi pályákra felvehető hallgatók számának megáll, pítását az ő hatáskörébe utalta( rendeletileg a miskolezi jogakadémiára felvehető tagok számát 40-ben szabta meg. Ugyanakkor felügyeleti hatásköréből kifolyólag kimondotta, hogy jövőben a jog és államtudományi vizsgálatokat kizárólag a tudományegyetemnek kívánja fenntartani és így ezután az államvizsga bizottságokat ne alakítsák meg, mert azok megerősílését megtagadja.Ezen rendeletek végrehajtásának eredménye az lenne, hogy az egyház- kerület jogakadémiáját a cseké y számban megállapított hallgatók száma miatt anyagilag nem tudná fenntartani, de ha az anyagt fenntartás nehézségét valami módon leküzdhetné is, a jogakadémia mégis elsorvadna, mert 4 J  hallgató sem jelentkezne felvételre oda, ahol a köztisztviselő pályára képesítő államvizsgákat letenni nem lehet.Mint látjuk, a ku'tuszminiszter úr a trianoni kényszerhelyzet folytán megalkotott 1920. évi X X V . te.-ben nyert felhatalmazása alapján kibocsátott rendeletében o y  mérvben használja a neki adóit jogot, amely mérvben azt alkalmazni nem lehet azért, mert annak i'yetén alkalmazása mellett az 1790/91. évi X X V I. te. ben biztosílott felsőbbiskola tartási jogunkat veszélyezteti és illuzórtussá teszi.Már pedig általános jogszabály, hogy meglévő törvénnyel biztosított élő jogot nem Lhet rendelettel hatálytalanítani. Ha törvény és rendelet között ellenmondás van, mindig a törvénynek kell érvényt szerezni és a rendeletnek, mint gyengébb jogforrásnak keli deferálni.



A kultuszminiszter úrnak azon intézkedése viszont, mellyel a jogakadémiáktól a vizsgatartási jogot egyszerűen elveszi, hatáskör hiánya miatt nem helytálló. Eltekintve attól, hogy a vizsgarend tekinteiében csak királyi (államfői- rendelet intézkedhetik, azért sem lehet a felügyeleti jogba ily mérvű intéz) kedési jogot belemagyaiázni, mert örökérvényű jogszabály, hogy semminemű felügyeleti jog nem gyakorolható úgy, hogy a felügyelet tárgya megsemmisüljön. Már pedig ezen intézkedés ha érvényben marad, a felügyelet tárgyát tevő jogakadémíát megsemmisíti.A fentiekből megállapítható, hogy a kultuszminiszter úr rendeletéi a miskolczi jogakadémia megszüntetésére vezetnek, ezáltal féltve őrzött iskola feenntartó jogunkat veszélyeztetik és sértik autonómiánkat, így jogosan fenn nem tarthatók.Ép azért, midőn lelkem egész melegével üdvözlöm a tiszai egyházkerület törvényben biztosított iskolafenntartó jogunk megvédése tekintetében egyedül helyes állásfoglalásáért és őket a mi hasonszeJlemű felfogásunkról és támogatásunkról biztosítom, azon reményemet nyilvánítom, hogy a kultuszminiszter úr is belátva a rendeletéi ellen felhozott érvek helytálló voltát, találni fog módot arra, hogy rendeletéit megfelelően módosítsa.Fájdalmas és szomorú kötelességet teljesítek, midőn a vasi közép egyházmegye váratlanul elhunyt felügyelőjéről Dr. László Kálmánról megemlékezem. Benne hű munkatársat, buzgó, mély hitű férfiút veszítettünk, ki mindannyiunk szeretetét bírta. Korai elhunyta felett érzett fájdalmunknak kifejezést adva, őrizzük meg hálás kegyelettel emlékét.Ezek után hitrokoni szeretettel üdvözölve az egyházmegyék és tanintézetek kiküldötteit, a közel és távolról egybesereglett híveket, köszöntve a nagykanizsai kicsi, de lelkes gyülekezetei, mely imn ár több éven át szívesen hívott és most oly szeretetteljesen fogado t bennünket, Isten áldását kérve tanácskozásunkra az 1927. évi rendes közgyűlésünket megnyitom.A közgyűlés a nagy figyelemmel hallgatott értékes elnöki megnyitónak, valamint az imának jegyzőkönyvbe vételét határozza el.3. Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízóleveleiket. Elmaradásukat kimentették Csemez István, Takách Ferenc és Mechwarth Ernő egyházmegyei felügyelők. A megbízólevelek számbavétele utánaz elnökség kijelenti, hogy a közgyűlés törvényszerűen megalakult.4. Felvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító megválasztásáról szóló jegyzőkönyv, amely szerint egy évi időtartamra megválasztattak Baier János bonyhádi és Marth Péter györkönyi igazgató-tanítók a Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből,Tudomásul szo'gál. A közgyűlés a jövő évre a soproni felső és a soproni alsó egyházmegyéket jelöli ki, amelyekből egy-egy tanítóra adandó a szavazat.Minthogy a folyó közigazgatási évre megválasztott két tanítóképviselő közül egyik sem jelent meg a közgyűlésen, a közgyűlés megkéri az elnökséget, gondoskodjék az idevonatkozó szabály



11rendeletnek olyan kiegészítéséről, hogy a megválasztottak akadályoztatása esetén helyettesítésük lehető legyen.5. A közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy Lord Rothermeret, aki hazánk igazáért síkra szállt, egyházkerületünk nevében üdvözölje.6. Szentmártoni dr. Radó Gyu'a világi aljegyző az esküt leteszi.7. Dr. Zergényi Jenő a ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a Miskolcon elhelyezett eperjesi jogakadémia hallgatóinak számát korlátozó és vizsgáztatási jogát csorbf.ó rendeletéit ismerteti és e tárgyban határozati javaslatot nyújt be, amelyet a közgyűlés elfogad és jegyzőkönyvbe vétet. A határozat a következő:A dunántúli ev. egyházkerület az ősrégi eperjesi, most miskolci jogakadémia működésének korlátozását aggodalommal látja és a tiszai ev. egyházkerületet meleg rokonérzéséről biztosítja. Elismeri ugyan a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr széles látókörű kulturális hivatottságát és köszönettel fogadja eddig sok egyházi kérdésben kimulatott jóakaratát, de mert intézkedései • egyházi alkotmányunkat és annak szellemét érintik, bízik benne, hogy a közoktatásügyi kormány rideg, álláspontját enyhítve, ősrégi törvényes jogainkat elismerve, módot talál arra, hogy a vizsgálati jog megvonására és a hallgatók számának korlátozására vonatkozó rendelkezéseit újabb mérlegelés tárgyává teszi.8. Jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és a jegyzői karon kívül kiküldetnek Radó Lajos, Zongor Béla, Berzsenyi Adám és Hanzmann Károly közgyűlési tagok.9. Olvastatott az egyet, egyház elnökségének a f. é. október 27-én tartandó egyet, közgyűlésre szóló meghívója.Az egyhk. közgy. az egyházkerület képviseletében az alábbiakat küldi ki: I. Megbízó levéllel.
1. Egyháziak: Pálmai Lajos, Schöll Lajos, Scholtz Ödön, Nagy Lajos, Németh Károly, Hanzmann Károly, Takács Elek, Mesterházy Sándor.
2. Világiak: dr. Pesthy Pál, dr. Ittzés Zsigmond, Csemez István, dukai Takách Ferencz, Mechwarth Ernő, szentmártoni Radó Lajos, dr. Berzsenyi Jenő, Krug Lajos.
3. Tanári karból: Hollós János, Arató István.II. Jegyzőkönyvi kivonattal./. Egyháziak: Farkas Elemér, Zongor Béla, Kiss Samu, Kovács Zsigm ond, Szekeres Sándor, Nagy László, Győrffy Béla, Szalay Mihály, Ihász László, Weísz Vilmos. Mód Aladár, Kutas Kálmán, Molítórisz János, Horváth Olivér, Horváth Lajos, Seregély István, Takács Béla, Hérints Lajos, Bőjtös László, Müller Róbert, Gyarmathy Ferencz, Mühl Sándor, Fábián Imre, Dörmer Frigyes, Eősze Zsigmond, Schmidt János, Vértesi Zoltán, Vágner Ádám, Perl János, Spares Elek, Tinnsçhmidt Sándor, Lang János, Grósz János, Horváth



Sándor, Büki Jenő, Baldauf Gusztáv, Németh Sándor, dr. Wölfel Gyula, dr. Tirtsch Gergely, Varga József, Czipott Géza, Rónai B. Gyula, dr. Mohácsy Lajos, Mesterházy László, Molnár Gyula, Horváth Sándor, dr. Schlitt Gyula, Pócza Ferencz, Héring János, Magyary Miklós, Zsiray Lajos, Jónás Lajos, Menyhár István, Novák Elek, vitéz Berkényi Ede.
2. Világiak: dr. Dukavits Vilmos, Mikiás Mihály, dr. Szent Iványi Géza, dr. Veöreös Imre, dr. Bertha Benő, Mihály István, dr. Fischer Kálmán, Mesterházy Ernő, Barcza Zoltán, koltai Vidos Dániel, Berzsenyi I. Miklós, dr. Berzsenyi Ádám, M h á y  Gyula, dr. Porkoláb János, Záboiszi<y Sándor, Petrik Dezső, Novák János, Véssey Lajos, Lehner Vilmos, Lelbach Keresztély, dr. Kring Jenő, dr. Hazay Árpád, Jamrich Béla, Boleman Mihály, Strém Dénes, dr. Ajkay Béla, Rupprecht Olivér, Rupprecht Antal, dr. Ajkay István, dr. Takács József, Renner Oszkár, dr. Schindler Endre, dr. Heimler Károly, dr. Karner F. Károly, dr. Kiss Jenő, dr. Brunner Emii, dr. Grósch József, dr. Nendtvich Andor, Visnya Ernő, Kn fély Ödön, Hdlasy Tibor, dr. Pékár Mihály, dr. F J i x  Antal, dr. Tolnay Vi mos, dr. Mansfe'd Gé^a, dr. Fenyvessy Béia, dr. Jármy Sándor, Vallach Gyula, dr. Schneller Aurél, dr. Beyer János, dr. Rásó Béla, dr. Krenner György, Zim nermann Péter, J  inossy Gábor, Ajkay Elemér, dr Radó G yű a, Mihály Sándor, vitéz Draskóczy István, dr. Götze Sándor, Zauner Róbert, S^enthe Károly, Kováts Sándor.

Jegyezte :N ém eth K árolye. aljegyző.

'  • , \12



10. Püspök úr beterjeszti az 1926/27. közigazgatási évről szóló
Püspöki jelentését.

Az egyházkerületi közgyűlés köszönettel tudomásul veszi egy év változatos történetét, az azalatt lefolyt külső munkát és belső épű ések képét h íven lefestő püspöki jelentést. Püspök urunk 10 éves püspöki és 25 éves lelkész! jubileumára visszatekintő megemlékezését s az ebben egyházkerülete és munkatársai iránt kifejezett meleg érzéseket hasonlókkal vszonozza s köszöneté és jókívánatai ismétlése mellett közöttünk való további munkálkodására Isten áldását kéri. — Egyúttal azon elhatározását, hogy a győri gyülekezet részéről felajánlott lelkészi állást elfogadja, helyeslőleg tudomásul veszi, mert egyházi közérdeknek tartja, hogy a püspöki székhely ilyen központi fekvésű, nagyvárosi gyülekezetben legyen.A jelentés többi pontjaira a következő határozatokat hozza:I. 1 a) A  Baldácsy alapítvány keletkezésének 50 éves évfordulója'alkal- mával tartott felemelő ünnepélyekről örömmel értesül az egyházker. közgyűlés s azokhoz a maga részéről is hálás érzéssel csatlakozik. A nagy anyagi értékeken és socialis áldásokon túlmenően látja azt az erkölcsi értékemelkedést, amit a kath. főúr nagylelkű alapítványa az egész magyar protestántiz- musra nézve jelent. — Áldjuk érte istent, a mi erős várunkat, akiben mi eleitől fogva bíztunk s áldjuk a nagylelkű adományozónak br. Baldácsy Antalnak emlékezetét.
b) Amilyen örömmel veszi tudomásul az egyházker. közgy. a magyar 

országgyűlés felsöháza törvényhozói munkájának megkezdését s abban püspök urunknak értékes közreműködését, — olyan fájdalommal állapítja meg, hogy a felsőház összeállításánál ev. egyházunkat súlyos mellőzés érte. A mellőzés jóvátevését a közeli jobb időktől várja.
2  a) Megnyugvással veszi tudomásul az egyházker. közgy., hogy az 

államhoz való viszonyunk az elmú.t közigazgatási évben minden tekintetben kifogástalan volt. Köszönetét mond gróf Klebelsberg Kunó vallás és közokt. miniszter úrnak, Petri Pál államtitkár és dr. Tóth István min. tanácsos uraknak, hogy az állampénztár szűkös helyzete dacára egyházunk jogos igényeinek kielégítésére jóakarattal törekedtek s hogy különösen a soproni líceumi^Diákotthon építésére és a kőszegi leányközépiskola építési tartozásainak törlesztésére államsegélyt engedélyezett a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr. Viszont azonban
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az 1848. X X  te.-en alapuló igényeinknek teljes kielégítését sürgetve, kérnünk kell, hogy adócsökkentési államsegélyünk sürgősen valorizáltassék, a tanítói nyugdíjjárulék háríttassék át a községekre, illetőleg a vármegyékre, — a lel- készi korpótlék terjesztessék ki az összes lelkészekre s egyházunk jótékony- sági, kulturális és létfenntartási hadikölcsönkötvényekbe fektetett alapítványai helyreállíttassanak.b) Az egyházkerületi közgyűlés teljes mértékben osztja püspök úrnak a 
felekezeti békére vonatkozó felfogását s azt az evangélium alapján álló egyházak között szükségesnek és lehetségesnek tartja ; ismételten hirdeti, hogy nemzetünk és hazánk nyomorúságos helyzetének, erkölcsi integritásunk helyre- állításának és szociális bajainK meggyógyításának első feltétele az egész vonalon megőrzött felekezeti békesség.Mégis ennek komoly megtartására az állam részéről az 1848. X X . te.-ben biztosított teljes egyenjogúság és viszonosság végrehajtását kéri, a róm. kath. egyháztói az önérzetünket s az igazságot sértő megkülönböztetések mellőzését várja; a hivatalos nemzeti és katonai ünnepélyeknél ért sértő mellőzések ellen pedig a törvény, igazság és hazaszeretet nevében határozottan tiltakozik. Amennyiben pedig az egyenlő elbánás elvének a régi katonai szabályok volnának az akadályai, azoknak megváltoztatása végett az egyet, egyház útján a kormányhoz felterjesztést intéz.3. Az egyházkerületi közgyűlés sajnálattal értesül arról, hogy az ev. 
sajtóalapra egy napon engedélyezett gyűjtés még 1000 P.-t sem eredményezett. M a, midőn világnézetek kialakulására s történelmi idők irányítására a sajtónak olyan felszámi hatatlan hatása van, végzetes bajnak tartja, hogy egyházunk köztudatába még most sem ment át az evangélikus sajtó fontossága s támogatásának elsőrendű szükségessége, ismételten sürgeti a sajtó ügy komoly felkarolását s semmi kockázattal nem járó ev. nyomda felállítását,4. A  Biblia vasárnap, fogházmisszió és az orosz evangélikusok felsegélyezésére tett intézkedéseit egyet, egyházunknak helyesléssel fogadja az egy házkén közgy. s azokat a gyülekezeteknek áldozatkészségébe ajánlja.5. Az egyházkerületi közgyűlés őszinte részvéttel örökíti meg azoknak a hű egyházi munkatársainknak emlékezetét, akik földi életüket hitünk valóságával cserélték fel. László Kálmán vasi középegyházmegyei felügyelő, dr. Wrchovszky soproni líceumi Diákszövetség elnöke, Ostffy Miklós volt gyűl. felügyelő halála egyházunknak érték veszteséget jelent, ami felett őszintén gyászolunk. — Áldást mondunk emlékükre! Igaz részvéttel osztozunk ref. testvéregyházunk gyászában, nagynevű vezérférfi'aiknak, Darányi Ignácnak és gróf Degenfeld-Schomburg József főgondnokoknak elhunyta alkalmával.Az örömet megosztó készséggel üdvözöljük szeretett egyházker. felügyelő urunkat, dr. Mesterházy Ernőt és Koltai Vidos Dániel celldömölki felügyelő urat, akiket a porosz Johannita rend lovagjává avatott s ezzel magyarhoni ev. egyházunk megbecsülését is öregbítette.Meleg szeretettel köszönti az egyházkerületi közgyűlés Ziermann Lajos egyet, gyámint. elnököt, akit Magyarország kormányzója kormányfőtanácsossá
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nevezett ki. Megbecsülése ez az ö értékes személyének, de annak a munkának is, melyet itthon és a  ̂külföldön folytat egyháza'javáért.
Schneller István ny. egyetemi tanárt 80 éves születési évfordulója alkalmával, Hérints Lajos soproni alsó egyházmegye esperesét lemondása, Farkas 

Elemért esperessé választása, dukai Takádi Ferenc cs. kir. kamarást a keme- nesaljai egyházmegyei felügyelővé történt választása alkalmával, Töpler Kálmánt, mint a soproni líceumi Diákszövetség új elnökét, Szentmártoni Radó Lajos egyhm. felügyelőt, Rupprecht Olivér kér. gyámint. elnököt melegen üdvözli az egyházkerületi közgyűlés s életükre, munkájukra Isten áldását kéri. Egyház- kerületünk papi gárdájának Nesztorait : Horváth Sándor paksi lelkészt 60 éves, Nagy Sándor celldömö.ki lelkészt 50 éves, Németh Pál vései lelkészt 50 éves, Herints Lajos farádi és Adorján Ferenc dunaföldvári lelkészeket 40 éves papi jubileumuk, Isó Vincze győri leikészt 42 évi szolgálata után nyugalomba vo- nuása alkalmával egyházkerületi közgyűlésünk meleg szeretettel Üdvözli s további életüket és munkájukat Isten segítő oltalmába ajánlja.Dr. Ajkay Bélát és Dr. Zergényi Jenőt ötödször tisztelte meg egyházmegyéje felügyelővé választásával. Legyen ez az úgylátszik elszakíthatatlan viszony kedves és áldott az Isten előtt is.6. Az egyházkerületi közgyűlés köszönettel és hálás elismeréssel vesz tudomást püspök urunk hivatalos részvételeiről, utazásairól, sok helyen igénybe vett egyházépítő szolgálatairól szóló jelentésről. Az ő fáradságot nem ismerő tevékenysége egyházunknak nagy áldást és megbecsü ést szerez ugyan, de egészségét és életét féltő szeretettel is látjuk azt s Isten megsegítő kegyelmét az ő további működésére.II. 7. A z egyházi életnek az esperesi jelentések és statisztikai adatok alapján közölt állapotáról megnyugvással értesül az egyházkeiületi közgyü és Az Úrvacsorával élők statisztikai adatait nem tartja egészen megbízhatóknak, mert érthetetlen, hogy a templomlátogatók száma folyton emelkedést, a gyónók száma apadást mutat. Pontos adatok közlésével lehelne megállapítani csak a bajt. A szórványbeli, fiók és leányegyházi hívek laza kapcsolását az anyaegyházhoz, a sajtótermékek segítségével kellene erősbíteni. Az erkölcsi élet itt-ott mutatkozó fogyatékosságait a lelkészek buzgó munkájának és vigyázá- sának kell csökkenteni.8. Az egyházkerü’eti közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy gyülekezeteinkben értékes, az egyházi életet elevenítő belmissziói munka folyik, mely kiterjed a népiskolai ifjúsággal való foglalkozáson kezdve a gyülekezeti élet minden nyilvánulására. A jól szervezett munka eredményei meg fognak látszani egész egyházunkon. Azért mindazoknak, akik a szép munkából kivették részüket, elismerő köszönetét fejezi ki s továbbra is kéri buzgó tevékenységüket,9. Az egyházkerületi közgyűlés a hitoktatás fontosságát méltányló elismeréssel adózik azoknak, akik közel 4000 gyermekünk vallási ismerete és nevelése körül végeznek nagy munkát. De aggodalommal látja, hogy a szórványban élő ev. gyermekek hitoktatása a nagy távolságok és fuvardíjak hiánya



miatt leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. Egyetemes egyházunk figyelmét ismételtenifelhívja erre a jelenségre s megfelelő segítséget kér.10. Az egyházkerületi közgyűlés püspök úrnak a Tolna-Baranya-Somogyi és Győri egyházmegyékben végzett püspöki látogatásáról a közvetlen tapasztalat alapján tett jelentéséből örömmel vesz tudomást a meglátogatott egyház- községek állapotáról. Egyben egyes kántortaní óknak az éneklésben és orgo- nálásban való fogyatékosságát kiemelő jelentését az illetékeseknek komoly figyelmébe ajánlja s a hiányok megszüntetését elvárja. Az egyházkerületi elnökséget pedig felkéri, hogy egy kántorképző nyári tanfolyam rendezését tegye megfontolás tárgyává. Az anya és leányegyházak között lévő laza, a gyülekezeti élet egységét vészé yeztető viszonynak Egyházi Alkotmányunk szerint való rendezését az egyházmegyei és gyű ekezeti elnökségek kötelességévé teszi.11. A soproni országos fegyintézet megfelelő lelki gondozásáról megnyugvással értesül az egyházkerületi közgy ű és. Hesz Sámuel lelkész úr lelki- ismeretes munkájáért és püspök úrnak a 10 darab énekeskönyv kiutalványozásáért köszönetét mond.12. Az evangélikus sajtóügy szomorú állapotáról őszinte sajnálattal értesül az egyházkerületi közgyűlés. Sajnálja azt az érthetetlen közönyt, mellyel a hivatalos egyház s a legtöbb pap és vezető egyházi egyén nézi annak a néhány önzetlenül dolgozó férfiúnak idegölő munká|át, akik a maguk életenergiájukból adnak egy-egy injekciót ev. sajtó orgánumainknak. Azért há'ás hálás köszönetét mond elsősorban Püspök úrnak, továbbá Czipott Gézának, Krug Lajosnak, Némeih Káro'ynak, Scholtz Ödönnek, ifj. Stráner Vilmosnak és Németh Sámuelnek a szerkesztésükben megjelent folyóiratok, lapok és naptárak eddigi fenntartásáért. Egyetemes egyházunkat pedig ismételten fe.hívja az ev. sajtó komoly s minden nehézségekkel megküzdő megalapozására.13. A szekta mozgalommal szemben hangsúlyozza az egyhker. kőzgy. a lelkipásztori munkának körültekintő szükségességét, mely a veszélyeztetett nyáj közül egyet sem hagy elveszni A megfelelő vallásos iratok itt nagy szolgálatot tesznek a lelkésznek és egyháznak.14. A lelkésszé avatott végzett theológusokat az egyházker. közgy. bizalommal köszönti pályájuk kezdetén s munkálkodásukra Isten áldását kéri:15. Jóváhagyólag tudomásul szolgál.16. Örvendetes tudomásul szo'gál, hogy lelkészeink ezt a régi mondást, hogy „a  jó pap holtig tanul“  — magukon komolyan alkalmazzák és gyakorolják.17. A tanítóegyesületek körében fo yó munkáról örömmel értesül az egyházker. közgyűlés. Az önképzés elősegítése, a tanítói öntudat emelése, altruisz- tikus intézmények létesítése elismerésre és támogatásra méltóvá teszik az egyesületek működését.18. A  Gyámintézetnek, mint egyházunk legrégibb egyházépítö és szama- ritánusi munkát végző intézményének a minél melegebb felkarolását az egyházk. közgy. szeretettel ajánlja a hívek áldozatkészségébe. A gyenge sorvadó tagokba új életerőt önt a szeretet adománya, mit a Gyámintézet közvetít. Viszont szüksége snek tartaná az idegen kérvények és kéregetők áradatának korlátozását



miknek már üzletszerű jellegén híveink méltán megbotránkoznak.19.^T udomásul *szolgá I.III. A) 20. Örvendetes tudomásul szolgál. A kötelességeiket híven teljesítő tanítóknak az egyházker. közgy. elismerését fejezi ki. Az itt-ott mutat- kozólhiányokipótlására az iskola-fenntartókat1 felhívja.21. Tudomásul szolgál.
22. *A \V II. fiz. osztályba kitüntetésképen előléptetett tanítókat az egyházker. ï közgy. szeretettel üdvözli.23. Az egyházker. közgy. örömmel veszi tudomásul, hogy egyházkerületünkben^ múlt évben is 12 olyan tanító akadt, akik méltók voltak püspök úr általJaz igazgatói címmel való kitüntetésre. Melegen üdvözli őket.24. Örvendetes tudomásul szolgál.
B . 25. Az egyházker. közgy. örömmel veszi tudomáséi, hogy középis

koláinkban mindenütt lelkiismeretes, egyházias és nemzeti szellemű munkát végeznek a tanár urak s ezért nekik elismerését nyílvánítja. Tudomásul veszi a soproni líceumi Sportpálya építését s arra adott államsegély fejében a pályának az erdészeti és bányászati főiskolával való közös használatát. Részvéttel adózik Hetvényi Lajos líc. vallás tanár emlékének, ki önmagát emésztette fel, míg oly sokaknak világított. Á'dást mondunk a jó tanár emlékére.28. Az egyházker. közgy. örömmel veszi ludomásul, hogy a soproni líc. 
Diákotthon ügye a VKM . úr által egy 35 éves 18.000 P .-s annuitás elvállalásával kedvező megoldást nyert, úgy, hogy az építkezés jövő év tavaszán megkezdhető lesz.Az egyházker. közgy. hálás köszönetét fejezi ki gróf Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi m. k. miniszter úrnak megértő jóindulatáért s Petri Pál államtitkár úrnak és Tóth István miniszteri tanácsos úrnak támogatásáért, püspök úrnak hathatós közbenjárásáért, mellyel soproni líceumunk ezen, most már nélkülözhetetlen kiegészítő részének létesítését lehetővé tették.27. A kőszegi leánygynmáziumnak leánylíceummá való átszervezését jóváhagyólag tudomásul veszi az egyházker. közgyűlés.28. Az egyházker. közgy. a kőszegi leánylíceum építésére adott 500 mill. K. segélyért a VKM . úrnak köszönetét mond.29. Tudomásul szolgál azzal, hogy az egyházker. közgy. a soproni ta
nítóképző intézet újjá építését elodázhatatlanul szükségesnek tartja.30. Tudomásul szolgál.IV. 31. Az egyházker. közgy. a legnagyobb aggodalommal veszi tudomásul az egyházkerületnek szomorú pénzügyi helyzetét feltáró jelentési s azokat a nagy terheket, melyeket középiskoláink személyi kiadásai, közöttük a30.000 pengős lakbér — okoznak. Annak hangsúlyozásával, hogy egyház- községeink több teher vállalására képtelenek, — VKM . úrtól kérjük államsegélyeink valorizálását, egyetemes egyházunktól pedig a segélyek helyesebb s a dunántúli egyházkerületünknek megfelelő felosztását.32. Az egyházker. közgy. őszinte részvéttel értesül egyházkerületünk
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buzgó pénztárosának, Weisz Kornélnak súlyos betegségéről s neki mielőbbi teljes gyógyulást kíván.33. örvendetes tudomásul szolgál.34. Tudomásul szolgál. Az egyházker. közgy. a lelkészi fizetéseknek bizonyos százalékos foltozgatása helyett — a változott viszonyokhoz mért mielőbbi feljavítását sürgeti.'35. Köszönettel tudomásul szolgál.36. Tudomásul szolgál.37. Örvendetes tudomásul szolgál.V . 38. Az egyházker. közgy.. az elhunyt buzgó egyházi munkások emlékét jegyzőkönyvében kegyelettel megörökíti.39. Az egyházker. közgy. bizalommal köszönti új állásukban a megválasztott lelkészeket, felügyelőket. A tanítói karból nyugalomba vonult érdemes népnevelőknek áldott, hosszú pihenést kíván.40. A véleményező bizottságtól vár az egyházker. közgy. megfelelő javaslatot.41. Tudomásul szolgál. Jegyezte:Pálmai Lajosegyhk. egyh. főjegyző.

11. Olvastatott a főiskolai nagybizottság jelentésének 2. pontja, mely kegyelettel emlékezik meg Hetvényi Lajos líc. vallástanár elhunytáról.Az^egyházker. közgy. hálás elismeréssel örökíti meg ezen jegyzőkönyvében is a buzgó, mindvégig hű tanárnak emlékezetét. G yászoló családjának őszinte részvétét fejezi ki.12. U. a. jelentés 3. pontja szerint a főiskolai nagybizottság a megüresedett soproni líceumi vallástanári állásra Magassy Sándor csöngei lelkészt választotta meg s őt 1927. évi szept. 1-től fogva rendes tanári javadalmazással és a törvényes lakbérrel véglegesítette.Az egyházker. közgyüés a véglegesítést örömmel veszi tudomásul s Magassy Sándor vallástanár urat bizalommal üdvözli.13. U . a. jelentés 6. pontja szerint a VKM . 1927 1. 19 én kelt 2245/927. sz. rendeletével Oravecz Lajos lie. helyettes tanárt rendes tanárrá nevezte ki, 
Matheidesz István gyakorló iskolai tani ó megválasztását tudomásul vette.Az egyházker. közgy. Oravecz Lajos líc. tanár úr és Matheidesz István gyakorló isk. tanító urat bizalommal üdvözli.14. U. a jelentés 6. p. szerint a főiskolai nagybi ottság a soproni tanítóképzőnél megüresedett zenetanári állásra Peschkó Zoltán oki. tanítóképzőintézeti zenetanárt és orgonaművészt választotta meg a rendes tanári illetményekkel.Az egyházker. közgy. bizalommal üdvözli Peschkó Zoltán tanár urat.15. U . a. jelentés 7. 9. 10. I I .  pontja szerint Hollós János líc. igazgató terjeszti elő jelentését az 1926/27 iskolai évről.



Az egyházker. közgy. a jelentést tudomásul veszi s a főiskolai nagybizottság által megállapított járulékok1 beszedését,felszerelések pótlását és az orvosi tiszteletdíjnak 600 P. való megállapítását jóváhagyja.16. U. a. jelentés 12. pontja szerint Hamar Gyula igazgató előterjeszti a tanítóképző intézet 1926'27 iskolai évről szóló jelentését.Az egyházker. közgy. a jelentést tudomásul veszi. Szentek Dezső m. k. gazdasági tanár áthelyezését sajnálattal tudomásul'' veszíts neki az intézetnél teljesített munkásságáért köszönetét mond.A németnyelvű tanításra is képesített tanítók számának szaporítása érdekében, kívánatosnak tartja, hogy a VKM . a németnyelvű tanfolyamokat tovább fejlessze s hogy minél többjiémetnyelvü_ta- nuló jöjjön a képezdébe.17. U. a. jelentés 14. pontja szerint Arató István igazgató előterjeszti a kőszegi leánylíceum 1926/27. isk. évről szóló jelentését.Az egyházker. közgy. a jelentést tudomásul veszi s afőisko- lai nagybizottság azon határozatát, hogy az iskolai orvos tisztelet diját 800 P. ben állapította meg, hogy a nem prot. növendékek tartásdíj-többletét 50 P.-re szállította le s hogy Kiss István vallás tanár 320 P. tanulmányi segélyét teljes összegében kiutalta, jóváhagyja.Í8 . U . a. jelentés 15. pontja szerint Fáik Henrik igazgató előterjeszti ^a bonyhádi reálgimnázium 1926/27. iskola évi működéséről szóló jelentését.Az egyházker. közgy. a jelentést tudomásul veszi s az örvendetes fejlődésért a fenntartó tolna-baranya-somogyi egyházmegyének és a tanári karnak elismerését fejezi ki.19. U . a. jelentés 18. pontja beszámol a tanintézeteknél végzett főigazgatói látogatásokról.Tudomásul szolgál. Jegyezte:Pálmai Lajosegyhk. egyh. főjegyző.
Az egyházkerületi pénzügyi bizottság1927. évi szeptember hó 20-án tartott ülése jegyzőkönyve alapján az egyházkerületi főszámvevő előterjesztésében tárgyaltattak a következő ügyek :20. Az egyházkerület pénztárainak az’  egyházkerületi h.. ellenőr által felülvizsgált és rendben talált 1926. évi számadásai szerint a pénztárak forgalma 186,396.859 K maradvánnyal zárult (szept. jkv. 15.)a  hetenkinti rovancsolásokkor és az évi főrovancsoláskor a pénztár- kezelés mindenkor rendben találtatott (szept. jkv. 16.)
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Az egyházkerületi közgyűlés a föszámvevöi jelentést tudomásul veszi és a pénztárkezelőknek fölmentvényt a szokásos óvások fenntartása mellett megadja. 21. A Kleeblatt alapítványi ház gondnokának ellenörileg megvizsgált és rendben talált 1926. évi számadását, amely 3,382.250 K. pénztár maradványt mutat.Az egyházkerületi közgyűlés tudomául veszi és a házgondnoknak a fölmentvényt megadja (szept. jkv. 17.)
22. Az egyházkerületi biztosítási megbízottnak az 1926. évről szóló jelentését, amely szerint 10,287.298 K. tiszta nyereség jutott az egyházkerületi biztosítási alap javára,Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi (szept. jkv. 18.)
23. Főszámvevő bemutatja az egyházkerületi pénztáraknak 1927. évi költségvetését és az ennek alapján összeállított költségelőirányzatot, mely szerint a szükséglet 428,547.91 P ., fedezet 426,423.02 P ., hiány 4143.34 P. Ez a hiány valószínűleg fedezetet talál az egyházkerület még várható államsegély többlet jövedelmeiből.Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott költségvetést elfogadja és ezzel kapcsolatban a p. ü. b. javaslatára a következő határozatokat hozza :Az egyházkerületi közgyűlés felír az egyetemes egyházhoz és nyomatékosan szorgalmazza az államsegélyeknek az egyházkerületbeli egyházközségek száma és azok lélekszáma szerinti igazságos és méltányos felosztását, mert az államsegélyeknek az utóbbi években eszközölt felosztása egyházkerületünkre nézve óriási károsodást jelent. Míg ugyanis a dunáninneni egyházkerület 31 egyházközségénél 0 8 fill., a bányai egyházkerület 69 és a tiszai egyházkerület 15 egyházközségénél 5 fill, egyházkerületi teher jut 1 — 1 lélekre, addig a dunántúli egyházkerület 135 anyaegyházközségénél 1 lélekre 19 fill, egyházkerületi teher esik s ezzel szemben az egyet, egyház a bányai egyházkerületnek ugyanannyi, a dunáninneni és tiszai egyházkerületeknek csak 7& résszel kevesebb államsegélyt osztott ki, holott a két utóbbi egyházkerület bőséges kárpótlást talál az egyházkerületek között egyenlően felosztandó br. Baldácsy segélynél.A reálgimnáziumi pénztárnál Simon Ferenc iskolaszolga a főiskolai kis- bizottság határozata alapján az 1923. év végétől kezdve állásában véglegesíttetett s így visszamenőleg 1926. december 1.-től fogva magasabb fizetési osztályba lép elő.A tápintézeti eforus tiszteletdíját a közgyűlés 1927. szeptember 1.-től kezdve ez eddigi havi 40 P.-ről havi 60 P.-re emeli fel.Az egyházkerületi közgyűlés a kőszegi leányiskola költségvetését a következő módosításokkal fogadja e l: 'A közgyűlés a tanári karnak a vasúti kedvezményeket megadja. A közgyűlés elhatározza az internátusi pénztárnál a kedvezményeknek 10°/o-ról 15%-ra való fölemelését és az intézeti orvos tiszteletdíját 800 P.-re fölemeli.



A közgyűlés a másvallású tanulók tartásdíjtöbbletét 50 P. helyett 25 P.-ben állapítja meg.A közgyűlés egyúttal fölhatalmazza az igazgatót, hogy az épületjavítás, beruházás és fűtés szükségleti tételeit végszükség esetén átléphesse a költségvetésbe föl nem vett nyelvtanitási^díjak és a növendékek kamattérítése terhére (szept. jkv. 19.).24. A pénzügyi bizottság az egyházkerületi jövedelmek felosztására a kővetkező javaslatot terjeszti elő :
I. Rendelkezésre á ll:1. Egyházközségi járulékok:a) Múlt évi hátralék............................  6 ,185*60 Pb) Folyó évi járu lék ............................  28 800*— „c) Egyházker. nyomtatványok. 1.040— „_________________________- Összesen : 36,025 60 PEzen jövedelmekből meghatározott célra fordítandó :a) Püspöki tiszteletdíjra . . . 5.120 — Pb) A soproni líceumnak 1927/28-ra megszavazott  ̂ segélynek mégki nem fizetett része . .  . 3.200— „c) Ugyanaz a tanítóképzőnek . . 1.028-28 „d) A bonyhádi reálgimnázium1927/28. évi segélye . . . 640 — „' e) A Theo), otth. épít. seg. 11. része 800 — „f) Szórványgondozásra . . . .  800'— „g) Egy. k.alap. jár. 1926 és !927-re 1 636'1613.224 44 P
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Az egyliázkerületi járulékokból fennmaradó rész_________ 22.80PI6 P2. Egyházkerületi államsegély:a) Múlt évi maradvány . . . . 1.520 — Pb) 1927. I. félévi államsegély . 7.120 -  „c) 1927. 1. „ pót „ 4 981 • — „d) 1927. 11. „ 9.836 -  „ 23.457 P3. Az egyházker. biztosítási alaptól átveendő J.fOO PRendelkezésre áll összesen : 47.258-16 P
II. Fedezendő:a) a közigazgatási pénztár hiánya .. 27.817.92 Pb) a soproni líceumi „ , 9.032-85 „c) a tanítóképző int. „ . 9.182-25 „d) a kőszegi Ieányisk. . 2.000 -  „e) a főiskolai nyugdíj int. . 968-48 „f) a hitoktatási dij . 2.400 -  „Összesen : 51.401.50 P



III. Mérleg :Szükséglet (fedezendő) . . Fedezet (rendelkezésre á ll) .Hiány :
51.401 50 P 47.25ft.16. 4.143-34 PA rendelkezésre álló egyházker. járu ékokból főszámvevö javasol :a) a közigazgatási pénztárnakb) a liceumi „ . .c) a tanítóképző int, „ . .d) a kőszegi leányisk. „ . .e) a főiskolai nyugdíjint. . .

10.832.68 5 000-—5 .0 0 0 -
1. 000- -  968 48 22.801.16 PAz egyházker. államsegély {elosztási tervezete :a) a közigazgatási pénztárnak . 11.841 '90 Pb) a liceumi „ . . . . 4.032-85 „c) a tanítóképző int. „ . . i . 4.182-25 „d) a kőszegi leányisk.,, . . . .  1.0Ô0 — „e) a hitoktatás díjazására . . 2.400‘—  23.457'— PAz egyházker. biztosítási alapból a közigazgatási pénztárnak : 1.000 — PÖsszesen: 47 258.16 PAz egyházkerületi közgyűlés a p. ü. b. által beterjesztett határozati javaslatot egész terjedelmében elfogadja. (Szept. jkv. 21.25. Tárgyaltatott a m. é. egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 109 p. alapján egyházkerületünknek juttatott 6400 P. adóalapi segély felosztásánakj.ügye.A p. ü. b. ehelyütt utal az.e célra az egyetemes egyháznak rendelkezésére bocsátott 16,000 P. a kerületek közti feloszlásának igazságtalan ésjaránytalan voltára és követeli az egyházközségek száma és teherviselése szerinti igazságos felosztást.A bizottság egyúttal legerélyesebben sürgeti az adóalapi államsegélynek méltányos valorizálását és a háború előtti szokás szerint ismét 10 évi ciklusra való kiosztását, uj összeírás és megállapítás alapján. Tehát megalakítandónakj javasolja újból az adóalapi segéyt megállapító egyetemes bizottságot.Az adóalapi segélynek kiosztására nézve főszámvevö a következő javaslatot terjeszti elő :Nagykanizsa 350 P ..............................................................  350 PSárvár és Várpalota 300 — 300 P '............................  600 „Nagybarátfalu. Páifa, Szekszárd, Toinanémedi, Alsódörgicse (és 3 filiája) 250—250 P . . . 1.250 „ Győrszemere, Ménfő, Vönöck, Kaposvár, Nagy- szokoly, Tarrós, Kerta Nagyvázsony, és Tés,200—200 P ............................................................... ......  . 1-800 „Egyházashetye, Kemenespáifa, Liszó, Nagybábony, Somogydöröcske, Szentgotthárd, Ajka, Kapolcs,Kesz'hely, 150— 150 P ................................................. 1-350 „Káld, Pusztaszentlászló, Sand, Lullapuszta, Szől- lősérsek. Torvaj, Fehérvárcsurgó, 100— 100 P 700 „ Iharos, Pogányszentpéter, Vásárosmiske, Duna- földvár, Csót, Öcs, Talliándörögd 5 0 -5 0  P 350 „Összesen : 6400 P



23Nem volt teljesíthető Jánosháza, Zalaegerszeg, Alsónána, Öikács, Bónya, Borjád, Csikóstőttős, Gerényes, Gindlicsalád, Hácspettend, Magyarboly, Magyarkér, Mucsfa, Pogány, Polány, Rácalmás, Somogyvámos, Szárazd és Tab kérvénye.Jóváhagyólag tudomásul szolgál s a közgyűlés az előterjesztett felosztási tervezetet elfogadja. (Szept. jkv. 22.)26. a br. Baldácsyalapitvány 1927 évi költségvetése szerint egyázkerü- letünknek ez évre 500 q búza jut osztalékul. A p. ü. b. javasolja, hogy mint eddig mindig, ezúttal is V» rész, vagyis 166 q adassák Főtiszt, püspök úrnak, 134 q fordittassék szegény egyházközségek, 200 q pedig lelkészek és lelkész- özvegyek segélyezésére.Főszámvevő a következő felosztási tervezetet terjeszli elő:Egyházközségi segélyek :Kaposvár és Keszthely 20— 20 q . . . 40 q búzaSzekszárd és Csögle 10— 10 „ . . . . 20 „ »Szilsárkány és Zalaegerszeg 6 6 . . . . 12 „ »Nagyvázsony és Kistengelic 4— 4 q . . 8 „ »Ászár, Győrujfalu, Pusztaszentlászló, Sopron-bánfalva, Dombóvár, Üveghuta, és Szentgott-hárd, 3 - 3  q ............................................................... 21 „ »Balf, Polány, Nagygyimót 1 — 1 q . . . 3 „ »12 városi kisegyházközségnek 50°/o-os adó-k e d v e z m é n y e ............................................................... 30 „ 1»Összesen: 134 q búzaNem volt teljesíthető : Győrszemere, Ménfő, Nagybarátfalu, Egyházas- lielye, Kemenespálfa, Kemenesszentmárton, Vönöck, Barcs, Iharos, Liszó, Ne- mespátró, Nagykanizsa, Pogányszentpéter, Felsőszakony, Rábaszentandrás, So- bor, Dunaföldvár, Maráza, Nagybábony, Nagyszokoly, Pálfa, Somogydörőcske, Tarrós, Sárvár, Bakonycsernye, Bakonyszentlászló, Csót, Fehérvárcsurgó,, Mezőlak-Békás, N agy atád , Tapolcafő, V rpalota, Veszprém, Zalagalsa, Sür, Ös- kü, Akaii, Alsódörgicse, Kisdörgicse kérelme.Személyi segélyek:
Aktív lelkészek :László Miklós és Schöll Lajos 10— 10 q 20 q búza Kiss Samu, Mikolás Kálmán, Németh Gyulaés Varga József 8—8 q ..........................................32 „ „Nagy Kálmán, Menyhár István, Molitorisz János,Adorján Ferenc, Héring János és Szlovák Pál 4 - 4  q ...............................................................• ■ 24 „ „Összesen : 76 q búzaNem vehető figyelembe: Nagy Jenő és Tompa Mihály kérvénye.
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Nyugalmazott lelkészek :Sántha Károly, Reichert Gyu'a és SchleiningVilmos 5 - 5  q ............................................................... 15 q búzaKirchner Elek és Hütter Lajos 2— 2 q . . 4 „ „Mód Lenárd, Szarvasi Sámuel és TakácsGyula 1 - 1 q ........................................... ...... • 3 „ „Összesen : 22 q búza Nem teljesíthető : Pulay Gábor kérelme.
Lelkészözvegyek :Jakab Ivánné, Péter Sándorné és Szabó Lajosné5 —5 q ....................................................................................15 q búzaKirály Mátyásné, Porkoláb Gyuláné, (árvái,)Borbély Gyuláné, Szűcs Imréné és RévészSándorné 4 —4 q ................................... ? . . 20 „ „Haffner Vilmosné, Menyhárd Frigyesné, Horváth Dezsőné, Nagy Lajosné, Zettl Józsefné, Bándy Miklósné, Berke Józsefné, Dubovay Gézáné3 - 3  q ...................................................................................24 „ , „Laucsek Jónásné, Kracher György né, Ráth Györgyné, Zsakó Jánosné, Szily Lénárdné, Varga Pálné, Seregély Dávidné és Jeskó Lajosné2 - 2  q ....................................................................................16 „ „Zatkalik Lajosné, Kring Miklósné, Éder Józsefné,Eősze Dezsőné, Szilvágyi Gyuláné. Kolbenheyer Béláné, Kiss Jánosné, Jausz Vilmosné, Káldy Mihályné, Hammel Alajosné, Vértesi Sándorné,Hetyésy Istvánná, Becht Henrikné, Wiesner Boldizsárné, Bőjtös Jánosné és Béldy Károlyné1 -  1 q .....................................................................  • 15 „ „Összesen: 91 q búzaNem vehető figyelembe: Farkas Mihályné, Farkas Sándorné, Schád Boldizsárné és Teke Lajosné kérvénye.
Lelkészleányok :Tóth Julia, Wagner Vilma és Hesz Mária2— 2 q ................................................. ....... 6 q búzaBélák Emma, Eősze Etelka, Pieler nővérek,Schrődl nővérek, Tóth Margit 1 — 1 q . . 5 „ „Összesen : 11 q búzaNem jöhet figyelembe : özv. Kiss Gyuláné szül. Beliczay Teréz, Horváth M jrgit és Leyrerné Kiss M irgit és Fadgyas Olga kérvénye.Lelkészek és lelkészözvegyek segélyezésére fordittatott össz. 200 q búza.Az egyházker. .közgyűlés fenti javaslatot a maga egészében elfogadja. (Szept. jkvi 23.)



27. A szept. jkv. 27. pnál főszámvevö jelenti, hogy a hitoktatók díjazására és a fölmerült fuvarköltségek megtérítésére ez évben a VKM.-tól nyert 2.400 P. pótállamsegély és 64') P . egyetemes egyházi részesedés, összesen 3040 P. volt felhasználható. A felosztás utólagos jóváhagyás reményében következőképen történt: győri egyhm. 320 P . kemenesaljai egyhm. 280 P, somogyi egyhm. 250 P. soproni alsó egyhm. 280 P , soproni felső egyhm. 260 P, tolna-baranya- somogyi egyhm. 600 P, vasi közép egyhm. 300 P , veszprémi egyhm. 550 P, zalai egyhm. 200 P.Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
28. Főszámvevő bemutatja a kőszegi leányiskolái helyi bizottságnak 1926 dec. 21., 1927 junius 10, 1927 julius 14, és 1927 augusztus 9 -én fölvett jegyzőkönyveit és ezeknek alapján jóváhagyólag tudomásul venni javasolja:a) hogy Puschnikné, Feigl Amália tanárnő 1926 nov. 1-től lakás pénzben részesüljön, b) hogy az intézeti tartozásoknál felszámítható késedelmi kamatok ügyében a körülményeknek mérlegelése után méltányosan járjon el az igazgató, c) hogy hagyja jóvá a közgyűlés egy uj pianino beszerzését, d) hogy 5000 P-ért megvásároltatott a Schey Fülöp utca 4 sz. Gruber-féle ház e) hogy Kiss István vallástanár múlt évi tanulmányi útja költségeinek fedezéséhez szavazzon meg a közgyűlés 320 P. segélyt és helyettesét élelmezési költségeinek megfizetése alól mentesítse.A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és a p. ü. b. nak összes fenti javaslatát határozati erőre eme'i. (Szept. jkv 31.)
29. Az 1925-ben rendes tanárrá megváilasztott, de mindeddig csak helyettes tanári fizetést élvező Rozsonday Károly tanítóképző intézeti tanár azért folyamodik, hogy a helyettes és rendes tanári fizetés közötti különbözeiét az egyház kerület neki megadni kegyeskedjék.A p, ü. b. javaslatára az egyházkerületi közgyűlés Rozsonday Károly tanárnak 1927 jan. 1-től kezdődőleg megadja a kért kü- lönbözetet. havi 56 P. 80 f. és a IX. f. o. 3 fokozatának megfelelőtörvényes lakásbérkülönbözetet személyi pótlék címén folyósítja.Egyben fölkéri a közgyűlés Főtiszt, püspök urat, hogy az egyházkerület teher mentesítése céljából is újból szíveskedjék szorgalmazni a VKM . urnái nevezettnek rendes tanárrá való előléptetését. (Szept. jkv. 34.)
30. A p. ü. b. javaslatára az egyházker. közgyűlés Várallyay János soproni önálló hitoktatónak a tanítóképző intézetnél végzett munkatöbbletért az önálló hitoktatói fizetés általános rendezéséig — az 1927/28 tanévtől kezdődőleg tanévenkint 200 P. személyi pótlékot szavaz meg, amely összeg félévi részletekben folyósítandó. (Szept. jkv. 35).
31. Főszámvevő bemutatja Bognár Károly tanítóképző intézeti tanár folyamodványát, amelyben 24 életévét betöltött Tibor nevű orvostanhallgató fia után, ennek tanulmányai befejezéséig a családi pótlék meghagyását kéri.Az egyházker. közgyűlés a p. ü. b. javaslatára a kérelemnek a VKM . azonos intézkedésétől függővé téve — helyt ad. (Szept. jkv. 36.)
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32. Főszámvevő bemutatja Dr. Szilvásy Gyula líceumi és tanítóképző intézeti orvos és egészségtan tanárnak fizetésemelés iránti kérvényét.Az egyházkerületi közgyűlés Dr. Szilvásy Gyula részére 1927 szept. 1-töl kezdve agy a líceumi, mint a tanítóképző intézeti pénztár terhére évi 300 300 P . tiszteletdijat állapít meg heti 2 —2 óra ellátásáért és szegény tanulóknak ingye .es gyógykezeléséért. (Szept. jkv. 37 )33. A p. ü. b. jóváhagyás végett bejelenti a közgyűlésnek a következő, az egyházker. pénztárból általa eszközölt kiutalásokat.a) Kakas József dabronyi lelkésznek a bizottság hitoktatói fuvardíj megtérítése címén a szórvány-gondozás céljaira fentartott 800 P.-bői 100 Pt. utalványozott. (Szept. jkv. 38.)b) A bizottság Scherer József szombathelyi önálló hitoktatónak a nagy- bábonyi egyházközség lelki gondozásáért a szórvány-gondozásra fentartott ösz- szegből 160 P-t. utalt ki. (Szept. jkv. 39.)c) A tavasszal elhalt Horváth Pál volt győri önálló hitoktató édesanyjának, özv. Horváth Sándorné nagyvelegi lelkész özvegynek a bizottság a szabad rendelkezési alap terhére 100 P. rendkívüli segélyt engedélyezett (Szept. jkv. 41.)d) A bizottság Simon Ferencz líceumi iskolaszolgának, aki az egyhker. pénztárban végzett fűtésért és takarításért némi bért kért, a téli hónapok munkatöbbletéért évi 40 P. bért utalványozott. (Szept. jkv. 42.)e) Németh Ferencz volt líceumi S iO lg a  feleségének a bizottság az 1927 évre a főiskolai nyugdíj intézeti pénztár terhére évi 40 P. segélyt szavazott meg. (Szept. jkv. 43.)f. A Bethania egyesületnek kérvényére a p. ü. b. a f. évi V európai szövetségi konferencia kapcsán fölmerült költségekhez való hozzáiárulásképen a szabad rendelkezési alap terhére 100 P. segélyt utalványozott (Szept jkv. |44 )g) A bizottság Nagyatádnak a szórványgondozásra fentartott 800 P^-bőI 150 P. segélyt utalt ki. (Szept. jkv. 47.)h) A bizottság Lentinek ugyancsak a szórványgondozásra fentartott összegből 100 P. segélyt utalványozott. (Szept. jkv. 48.)Jóváhagyólag tudomásul vétetik.34. Az egyházker. közgyűlés a p. ü. b. javaslatára elfogadja Nagy Lajos esperes azon indítványát, a mely szerint a 25,000 P.-n felüli költséget okozó nagyobb építkezéseknél az építkező egyházközségek kötelesek az építéshez előzetesen az egyházhatósági engedélyt beszerezni. (Szept. jkv. 53) •35. A p. ü. b. javaslatára a közg>ü!és kimondja, hogy Weisz Kornél egyházker. pénztáros az 1925 évi fizelésrendezés érteimében 1928 jan. 1-én a VI f. o. 2. fokozatába előlép.36. A p. ü. b. jegyzőkönyvének többi pontjait, amelyek külön határozatot nem igényelnek, a közgyűlés felolvasottnak tekinti és tudomásul veszi.Jegyezte:

Dr. Ajkay Bélaegyhk. vil. főjegyző.



Az- egyházkerületi vélem ényező b izo ttság  1927. évi szeptember hó 20-án tartott ülése jegyzőkönyvének kapcsán:37. Olvastatott a győri egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 62. pontja és ennek kapcsán a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése jkönyvének 46. pontja, amely jegyzőkönyvi pontok szerint nevezett egyházmegyék eleve és tiltakozásukat fejezik ki a zsinati előkészítő bizottságnak azon javaslata ellen, amely szerint a győri és veszprémi egyházmegyék a dunántúli ev. egyház- kerülettől egy másik egyházkerülethez csatoltatnának át — tekintettel arra, hogy ez az átcsatolás az érdekelt egyházmegyékre nézve az ősi megszokott környezetből és kötelékből való kiszakittatást jelentené, amit ezen egyházmegyéknek semmi érdeke nem kíván, másfelől pedig az egyházkerületeknek ily értelmű arányosítása a nemzetgyilkos trianoni békediktátumba való belenyugvást és az integritás elvének feladását jelentené — amiért is az egyházmegyék ezen elcsatolási terv ellen már annak felvetődése alkalmával határozottan állást foglalnak és arra kérik az egyházkerületi közgyűlést, hogy tiltakozásukat terjessze föl az egye'emes egyházhoz.Az egyházkerületi közgyűlés a győri és veszprémi egyházmegyék állás foglalását magáévá teszi és elhatározza, hogy ilyen értelemben fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.38. Olvastatott a soproni felső egyhá7megye f. évi közgyűlése jkvének10. pontja, amely szerint a soproni evang egyházközség az 1896-ban megalkotott szabályrendelet 11, 17, 88, 67, 90 és 48 §§-ainak részben való módosításához az egyházmegyei, ill. ezek útján az egyhá2kerületi közgyűlés hozzájárulását kéri.Az egyházkerületi közgyűlés — az egyházmegyei közgyűlés javaslatára — a kívánt módosításokhoz hozzájárul és kimondja, hogy a konvent tagok száma 200 tag helyett 220-ban állapíttassák meg, ennek következtében a 88 §  ban a „100“ egyházközségi tag, akiket 3 évenkint 6—6 évre választanak „ 1 10“-re változtassék át, míg a 17. §-ban az egyháztanács tagjainak száma „50“-rőI 60-ra emeltessék föl.Továbbá hozzájárul a közgyűlés egy második másodfelügyelői állás szervezéséhez, általában a szabályrendeletnek a kérelem értelmében való megváltoztatásához.39. Olvastatott a somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jk n e k  V. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés sérelmesnekatartja a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszternek azt a rendeletét, melyet az iharosi ev  leányegyházközségtöl — hivatkozással a tanköteles gyermekek csekély számára — a tanítói fizetéskiegészítő államsegélyt megvonta, mert ez a jelenség csak átmeneti jellegű és néhány év múlva a gyermekek létszáma előre láthatólag legalább 45-re fog emelkedni ; ugyancsak tiltakozik az egyházmegyei közgyűlés a kultuszminiszternek autonómiánkat és szerzett jogainkat sértő ama végzése ellen, amellyel az iharosberényi ev. egyházközséget, mint iskola fen- tartót olyan tanítói fizetési teherrel akarja megróni, amelyre soha nem vállalkozott és amelyre semmiféle rendelet nem kötelezheti.
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Az egyházmegyei közgyűlés ezen miniszteri rendelkezésekben foglalt sérelem ellen az egyházkerülethez fordul orvoslás végett. 1 -Az egyházkerületi közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul ezen sérelmes ministeri intézkedéseket és felkéri Főtiszt, püspök urat, hogy az iharosi iskola ügyének a többi hasonló természelü ügyekkel együtt való kedvező elintézését a vallás és közoktatásügyi minisztériumnál szorgalmazni kegyeskedjék.Az iharosberényi egyházközséget, mint iskolafentartót súlyos anyagi teherrel sújtó miniszteri végzésnek vitás ügye ez idő szerint a közigazgatási bíróság eldöntése alatt állván az egyházkerületi közgyűlés afelett napirendre tér, mégis az ügyek kedvező elintézése érdekében való közbenjárásra fölkéri Főtiszt, püspök urat.40. Tárgyaltatott Schmidt János és társainak a csikóstöttösi ev. anyaegyházközség közgyűlésének megbízásából az egyházkerületi közgyűléshez benyújtott fellebbezése, amelyben a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének f. évi közgyűlésében az anyaegyház-községi járulék tárgyában hozott határozatának megváltoztatását kérik.A felebbezett egyházm. közgyűlési határozat tekintettel arra, hogy Csikós- töttös anyaegyházközség filiáival, nevezetesen Gerényes, Ág és Tékes leányegyházközségekkel az anyaegyházközségi járulék tárgyában—dacára főé?peres többszöri kiszállásai alkalmával kifejtett fáradozásának—megegyezésre mindez- ideig nem jutott és semmi remény sincs arra, hogy közöttük ez ügyben a békés megegyezés létrejöjjön, azért is az E . A . 28 § alapján elrendeli, hogy nevezett filiák ezentúl anyaegyházközségi járulék címén egyenkint évi 50 pen gőt fizessenek az anyaegyházközség pénztárába, meg lévén győződve, hogy ez az évi járulék mindenképen megfelelő kárpótlás a fi'iák által az 1881 évben létesült egyezség szerint eddig egyenkint fizetett évi 32 K. járulékért.A felebbezés tekintettel arra, hogy a hivatkozott egyhm. közgyűlési határozatban megállapított évi 50 pengő járulék alig pár koronával több a régi 32 K  járuléknál s ez a csekély összeg egyáltalán nem felel meg a mai drágasági viszonyoknak, kéri a filiák évi anyaegyházközségi járulékának 50 aranykoronában megállapítását (17,C0ü-es szorzószám alapján.)Az egyházkei ületi közgyűlés a felebbezésnek helyt nem ad, és az egyhm. közgyűlés határozatát indokainál fogva helyben hagyja.41. Tárgyaltatott a győri egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 29 pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy amennyiben valamely egyházközség az egyházkerületi járulék kivetését magára nézve aránytalannak tartaná s ennek helyesbítése céljából perrel, ill. felebbezéssel fordulna az egyházkerületi közgyűléshez, az igazolt aránytalanság megszüntetése iránt törvényes hatáskörén belül intézkedni szíveskedjék.Az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyei közgyűlés kérelmének helyt ad.42. A kemenesaljai egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 16 c) pontjába foglalt fölterjesztés az egyházközségek alap őkéiből jegyzett hadiköcsön kötvények valorizálása és a csekély népességű iskolák államsegélyének továbbra is folyósítása tárgyábana püspöki jelentésnél meg van haladva.



43. U . a. egyházmegye f. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 16. d) pontja a lelkészi korpótléknak teljes összegében leendő folyósítása tárgyábana püspöki jelentésnél elin'ésést nyert.44. Olvastatott a győri egyházmegye közgyűlése jkvének 14 pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyű'és azt a kérelmet terjeszti a püspöki hivatalhoz, hogy a lelkészi hivatalok részére az évi hivatalos jelentés céljára szol- gá ó nyomtatványokból jövőre két-két példány küldessék és az egyik kitö tött példány mindig az egyházközségi levéltárakban őriztessék. Még célszerűbbnek tartaná az egyházmegyei közgyűlés, ha a lelkészi hivatalok a hivatalos jelentések céljára könyvet kapnának, amelynek minden második lapja perforált és kitéphető legyen az esperesi hivatalokhoz való fölterjesztés végett, a másik lap pedig bent maradna a könyvben és igy az egyházközségeknél a hivatalos jelentések egy könyvben összegyűjtve őriztetnének.Az egyházkerületi közgyűlés a fölterjesztett kérelemnek e'sö részét magáévá teszi és fölkéri Főtiszt, püspök urat, hogy az évi hivatalos jelentés és kimutatás ivekből jövőre a lelkészi hivatalokhoz két két péld Ínyt küldeni szíveskedjék, a lelkészi hivataloknak pedig szigorú kötelességévé teszi, hogy a visszamaradó kitöltött példányokat összegyűjtve gondosan megőrizzék. Amely egyházközségben több lelkészi hivatal van rendszeresítve, ott a nyomtatványokból mindegyik lelkész kap két-két példányt.A kérelemnek második részét ellenben az egyházkerületi közgyűlés annak költséges volta és a kérdöpontoknak idönkinti változása miatt mellőzi.45. O  vastatott a soproni felső egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének VII. b) pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés — az egyházmegyei lelkészi értekezlet indítványa alapján — azzal a javaslattal járul az egyházkerületi közgyűlés útján az egyetemes közgyűlés elé, hogy vezesse be nálunk is a több külföldi egyházban már bevezetett ú. n „édesanyák“ napját, amelyre a templomok és az iskolák az édesanyáról és arról á sok áldásró', amelyet az édesanyának köszönhetünk, történjék megem'ékezés. Az „édesanyák1' napja nagyban hozzájárulna a szülők és általában a íelsőbbség tekintélyének emeléséhez s kétségkívül egyház és államépítő hatással bírna.Az egyházkerületi közgyűlés a beterjesztett indítványban kifejezésre jutó irányt helyesnek tartja; tekintettel azonban arra, hogy annak keresztii vitelét ez idő szerint még nem látja eléggé elökészítettnek, s ezért az indítvány felett érdemleges határozatot hozni nem kíván, hanem az ügyet Főtiszt, püspök 
úrnak megfontolásra ajánlja s/ölkéri őt, hogy azt amennnyibeu célszerűnek és kivihetőnek véli, belmissió munkaprograminjába fölvenni kegyeskedjék.Kijelenti azt az egyházkerületi közgyűlés, hogy új ünnepnapot behozni nem szándékozik46. Olvastatott u. a. egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvénekVII. e) pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés — az egyházmegyei lelkészi értekezlet indítványára — az egyházkerületi közgyűlés útján azzal a kérelemmel fordul az egyetemes közgyűléshez, hogy igyekezzék a ref. egyházzal-közösen egy olyan térképet kiadatni, amelyen fel legyenek tüntetve az
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összes prot. anya, leány, fiókegyházközségek és szórványhelyek, színek által jelezve legyenek ezen a térképen külön az evang. és külön a lef. egyház- községek.Egy ily térképet az iskolában és vallásos előadásoknál nagy sikerrel lehetne használni és az nagy mértékben emelné a prot. öntudatot.Az egyházkerü éti közgyűlés elhatározza, hogy előterjesztést intéz az egyetemes egyházhoz oly irányban, hogy tegye az ügyet megfonto'ás tárgyává és amennyiben a ref. egyházzal közösen a térképek kiadása nem sikerülne, ebben az esetben mindenesetre gondoskodjék egy evang. térkép kiadásáról.Egyúttal fölhívja a közgyűlés az egyházkerületi pénzügyi bizottságot, tegye megfontolás tárgyává, nem volna-e pénzügyileg keresztülvihető egyházkerületünk térképének az egyházkerület részéről sokszorosítása?47. Olvastatott a veszprémi egyházmegye f: évi közgyűlése jegyzőkönyvének 56. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyet, közgyűlés útján tegye meg a lépéseket, hogy a törvényhozás Nagypénteket törvényes munkaszüneti ünnepnek nyilvánítsa s az mint ilyen, a naptárakban piros betűkkel legyen megjelölve.Az egyházkerii eti közgyűlés, — tekintettel Nagypéntek nagy jelentőségére, — elhatározza, hogy fölterjesztést intéz az egyet, közgyűléshez oly értelemben, hogy tegye ezt az ügyet megfontolás tárgyává és érintkezésbe lépve a ref. egyházzal, a közös prot. bizottság útján tegye meg- ennek érdekében a szükséges lépéseket.48. A somogyi egyházmegye f. évi közgyűlésének fölterjesztése a köz- igazg. államsegélynek az egyházkerületek közt arányosabb megosztása tárgyábana püspöki jelentéssel kapcsolatban elintézést nyert.49. A győri egyházmegye f. évi közgyűlésének fölterjesztése a gyűjtési engedélyek kiadásának korlátozása tárgyában.Az egyházker. gyámintézet közgyűlésének jegyzőkönyvében nyer elintézést.50. A kemenesaljai egyházmegye f. évi közgyűlésének fölterjesztése a gyámintézet régi nevének megtartása tárgyábanaz egyházkerületi gyámintézet közgyűlése jkvénél meg van haladva.51. 0  vastatott a tolna- baranya- somogyi egyházmegye főesperesének Főtiszt, püspök úrhoz intézett fölterjesztése, amelyben mivel a múlt évi egyház- kerületi közgyűlés jkvének 60. és 120. pontjai egymással ellenkező határozatot tartalmaznak és mivel időrendileg a 60 sz. határozat hozatott meg (először, tehát a vele ellenkező 120 sz. határozat érvényes nem lehet, ezen utóbbi 120. sz. határozatnak érvénytelenítését kéri.Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 1926 évi közgyűlése jkvének 49. pontjába fölvett azon határozatát, amely szerint Váralja leányegyházközség 50 pengő évi járulékot köteles a kismányoki anyaegyházközség pénztárába befizet ni az 1926 évi egyházkerii- leti közgyűlés 60 sz. határozata jóváhagyja, 120 sz. határozata ellenben megsemmisíti. Tekintve, hogy az 1926 évi egyházkerületi közgyűlés 60 sz. határozata időrendileg ugyanazon közgyűlés 120 sz. határozata előtt hozatott meg ennélfogva az egyházkerületi közgyűlés ezen utóbbi 120 sz. határozatának
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azon részét, amely a tolna-baranya-somogyi egyházmegye fenti határozatának megsemmisítését mondja ki, érvénytelennek jelenti ki, a 120 sz. határozatot azonban egyéb részeiben fentartja.52. Olvastatott a soproni felső egyházmegye f. évi közgyűlése jkvénékVII. g. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés a lelkészi értekezlet javaslata^alapján azzal a kérelemmel járul az egyházkerületi és ennek útján az^egyetemes közgyűlés elé, hogy szorgalmazza a leventék törvény által előírt templom látogatási kötelezettségének teljesítését.Az'Jegyházkerü’eti közgyűlés a fölterjesztést magáévá teszi és ilyen értelemben az egyetemes közgyűlés útján fölterjesztést intéz a kormányhoz.53. Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi közgyü ése jkvének az a pontja, amely az egyházmegyei közgyűlés tiltakozását fejezi ki az ellen, hogy a leventeügyeknek némely felügyelője a leventeoktató tanítókat olyankor is igénybe veszi, mikor azoknak fontos egyházi és iskolai kötelezettségeik vannak s ezáltal a tanítók gáfoltatnak tulajdonképpeni hivatásuk teljesítésében.Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy az egyetemes közgyűlés utján’ illetékes helyen ezen sérelem orvoslását kéri.54. Olvastatott a somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének V . pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés felterjesztést intéz az egyházker. közgyűlés útján az egyetemes közgyűléshez, hogy hasson oda, hogy az 1848 XX. te. értelmében az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet, amely a háború idején alaptőkéjét hadikölcsönbe fektette, áz állam részéröl oly mérvű támogatásban részesüljön, hogy nyugdíjas lelkészeink, ill. özvegyeik és árváik más felekezetek nyugdíjasaival egyenlő nyugdíjat és tisztes megélhetést nyerjenek.Az egyházkerületi közgyűlés a fölterjesztést magáévá teszi és ily értelemben elhatározza, hogy az egyetemes közgyűlés útján megkeresést intéz a kormányhoz.55. A tolna-baranya-somogyi egyházmegyének fölterjesztése az egyházker. közgyűléshez a hitoktatási átalánynak nagyobb mérvű fölemelése tárgyában,a püspöki jelentésnél meg van haladva.56. Olvastatott a za’ai egyházmegye f. évi közgyű'ése jkvének 15. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés azzal a kérelemmel fordul az egy- házkeiiileti közgyűléshez, hogy a tanítói és a kántori fizetés szétválasztása, a tanítók részére kedvezményes vasiiii utazásra jogosító igazolványoknak díjmentes kiállítása, a hadisegély megadása, a betegsegélyezésnek a felekezeti tanítókra leendő kiterjesztése tárgyában intézzen az egyetemes közgyűlés útján újabb fölterjesztést a kormányhoz.A közgyűlés elhatározza, hogy megkeresést intéz az egyetemes közgyűléshez oly értelemben, hogy a felekezeti taníiók fentebb felsorolt sérelmei felett mindaddig ne térjen napirendre, amig azok orvoslást nem nyernek.57. Olvastatott a vasi közép egyházmegye f. évi közgyű ése jkvének 101 pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés párlolólag terjeszti az egyházker. közgyűlés elé az egyházmegyei tanítóegyesületnek azt a kérelmét, hogy azoknak a tanítóknak szolgálati ideje, akik a világháború folyamán
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nyertek tanítói képesítést, és katonai szolgálatra azonnal behívattak, azon év szeptembér hó 1-től számíttassék, amely évben hadi szolgálatra bevonultak, ugyanezen időponttól számíttassék a tanítói státusba való sorozásuk és az állami tanítók orsz. nyugdíjintézetébe való felvételük is.Az egyházkerüleii közgyűlés a kérelemnek helyt ad és az egyetemes közgyűlés útján megkeresi a kormányt, hogy ezeket a tanítókat.az állami tanítókkal egyenlő elbánásban részesítse.58. Olvastatott a vasi közép egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 19 pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés, hogy az egyházmegyék ad- ininistratiója megfelelőn intézhető legyen, fölterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez, hogy az 1909 évi rendkívüli egyházker. közgyűlés jkvének 10 pontjában foglalt határozat értelmében, az egyházkerület a reá eső közigazgatási államsegélynek felerészét az egyházmegyék dologi kiadásainak fedezésére fordítsa.Az egyházkerületi közgyűlés elismeri, hogy ez egyházmegyék ezideig nem részesültek az egyházkerülettől oly mérvű államsegélyben, hogy abból dologi kiadásaikat fedezhették volna, mindazáltal örömmel mutat rá, hogy ez irányban az idei költségvetésben határozott javulás mutatkozik és kilátásba helyezi ezen tételnek a jövőben a lehetőség szerint való fokozatos emelését.59. A tolna baranya-somogyi egyházmegye fölterjesztése az egyházmegyéknek juttatandó közigazgatási államsegély felemelése tárgyábanjelen jkv. 58. pontjánál megvan haladva.60. O  vastatott u. a. egyházmegye f. évi közgyűlésének jkvébeti foglalt amaz indítvány, hogy a tehercsökkentés! államsegély felosztása jövőre ne a régi arányban, hanem a tényleges ál'apo oknak megfelelően eszközöltessék.Áz egyházkerületi közgyűlés— tekintettel a m. é. egyetemes közgyűlés jkvének 109. pontjában foglalt, a szükségleteket megfelelően méltató határozatára, újabb fölterjesztést ez ügyben nem lát szükégesnek.$1. A somogyi és veszprémi egyházmegyék fölterjesztései az adóalapisegély valorizálása tárgyábana püspöki jelentésnél meg vannak haladva.62. A soproni alsó egyházmegye fölterjesztése az államsegélyeknek az egyházkerületek közölt arányosabb megosztása tárgyábana püspöki jelentésnél elintézést nyert.63. Olvastatott a vasi közép egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 120. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés fölkéri az egy- házkerületi közgyűlés útján az egyetemes közgyűlést, hogy az országos evang. nagygyűlésnek ez évben Budapesten, minden következő évben pedig felváltva nagyobb vidéki egyházközségekben való megtartását elrendelni szíveskedjék.Ennek az évi evang. nagygyűlésnek célja volna az ev. öntudatnak és közvéleménynek megnyilatkozása, egyházunk bajainak nyiit feltárása, az elszakított hittestvéreinkkel való együttérzésünk és összetartozandóságunknak manifesztálása és megerősítése, ev. híveink egyházszeretetének és áldozatkészségének fejlesztése.Az egyházkerületi közgyűlés — tekintettel arra, hogy a m. é. egyetemes



közgyűlés jegyzőkönyvének 118. pontjában Luther-szobor felállításának a Lutherszövetség által beterjesztett eszméjét s ennek a szobornak egy országos evangélikus nap keretében leendő leleplezését helyeselte, — tekintettel tövábbá arra, hogy a Lutherszövetség közgyűlésének jegyzőkönyve szerint a szövetség országos ev. napnak rendezésére a szövetség elnökségének megbízást adotta javaslatot pártolólag terjeszti fö! az egyetemes közgyűléshez.64. Olvastatott a vasi közép egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 13. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés — tekintettel az egyházunk kárára mind nagyobb számban előforduló reverzális-szerzési esetekre — főiterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez, tegye meg az általa célravezetőnek talált megfelelő intézkedéseket oly irányban, hogy ezek az esetek jövőre elő ne fordulhassanak.Tekintettel arra, hogy az 1925. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének35. pontja szerint az egyházvédeimi szabályzatot átdolgozás végett kiadta a jogügyi bizottságnak, tekintettel továbbá arra, hogy a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 19. pontja a javadalmas egyházi tisztviselők házasságára vonatkozó szabáiyreridelettervezetnek kidolgozására bizottságot kü'dött kiaz egyházkerületi közgyűlés olyan érielemben keresi meg az egyetemes közgyűlést, hogy az egyházvéde mi szabályzat keretén belül hozzon határozatokat a reverzáiisok ügyében.
65. A veszprémi egyházmegye fölterjesztése az adócsökkentési államsegély valorizálása tárgyibana püspöki jelentésnél meg van haladva.66. A veszprémi egyházmegye fölterjesztését az elmaradt lelkészi con- gruának és korpóiléknak utólagos kiutalása tárgyábanaz egyházkerüleli közgyűlés az egyházkerületi lelkészegyesületliez utasítja tárgyalás végett.67. A soproni felső egyházmegye fölterjesztése a hitoktatók megfelelő anyagi dotatiójának biztosítása tárgyában a püspöki jelentés kapcsán már elintézést nyert.68. Tárgyaltatott Dr. Fischer Kálmán bőnyrétalapi lakósnak magyarázatos biblia kiadása tárgyában az egyházker. közgyü és elé terjesztett indítványa.Az egyházkerületi közgyűlés igaz örömmel üdvözli a híveink lelki szükségleteit kielégíteni hivatott magyarázatos biblia (újtestamentum) kiadásának gondolatát, mivel abban egy régóta érzett hiánynak sürgősen szükséges pótlását látja.Annak tudatában, hogy a szép és fontos eszmének megvalósítása nemcsak jelentékeny anyagi áldozatot, hanem beható és szakszerű előkészítést is igényel, az egyházker. közgyűlés célravezetőnek tartja, hogy ezt az ügyet hozzáértő gyakorlati lelkészek, valamint magát a kiadást illetőleg a Luther- társaság közreműködésével és segítségével az ev. theöl. fakultás vegye kezébe, amelyhez ugyan-azért a közgyűlés ilyen értelmű felhívást intéz, bejelentve egyúttal, hogy a nagyfontosságú vállalkozást a maga részéről úgy erkölcsileg, mint anyagilag minden kitelhető módon támogatni és előmozdítani szent köte- lewégének ismeri.



34

>■ Mivel pedig ez a terv egyetemes egyházi érdeket képvisel és csak a köz egyház’ mindenjlletékes tényezőjének közreműködésével valósítható meg, azért az" egyházker.'„közgyűlés ezt a határozatát hozzájárulás céljából fölterjeszti az egyetemes* közgyűléshez.69. Olvastatott a vasi közép egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 13, pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés utasítja az egyházmegye esperesét, hogy a legutóbb fölmerült kőszegi és rábamolnári sérelmi eseteket, amelyek abból származtak, hogy újabban a róm. kath. egyházi főhatóságok a r. kath. lelkészeket eltiltják a rriásfelekezetű lelkészekkel való együttműködéstől, a vallás éslközoktatásügyi ministériummal leendő közlés céljából jelentse be Főtiszt, püspök^úrnak.Az egyházkerületi közgyűlés az esperes által beterjesztett ezen sérelmi eseteket kiadja Főtiszt, püspök urnák, azzal a tiszteletteljes kérelemmel, hogy szíveskedjék azokat Jehető orvoslás céljából a vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak bejelenteni.70. Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegyei, évi közgyűlése jkvének 28 pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés intézkedést kér áso k  rendszertelen gyűjtés ellen, amelyekkel különösen a pestvidéki templomépítő egyházközségek az elmúlt közigazgatási évben valósággal elárasztották egyházközségeinket és ezáltal híveinknek áldozatkészségét főleg a Gyám intézet érdekében nagy mértékben veszélyeztetik.Az egyházkerületi közgyűlés az ilyen tömeges gyűjtéseknek korlátozása céljából elhatározza, hogy jövőre a gyűjtést egyházkerületünk területén az illetékes esperes javaslatára kiadott püspöki engedélytől teszi függővé és ezen határozatáról tudomásvétel céljából a társegyházkerületek püspökeit értesíti.Egyúttal fölhívja a közgyűlés egyházkerületünk lelkészeit, hogy egyház- községeikben ezentúl gyűjtést csak az egyházkerület püspökének előzetesen megadott engedélye alapján engedélyezzenek.Az egyházker. közgyűlés fölterjesztést intéz az egyet, közgyűléshez, hogy hívja föl a többi egyházkerületeket is hasonló intézkedésre és keresse meg a betügyministeriumot az iránt, hogy ezentúl gyűjtésre csak az egyházkerület püspökének előzetes meghallgatásával adjon engedélyt az egyházkerület területén.71. Tárgyaltatott Horváth Sándor várpalotai lelkésznek az egyházker. közgyűléshez beterjesztett indítványa, amelyben az egyházker. közgyűlés közbejárását kéri a m. é. egyet, közgyűlés jkvének 7 d) pontjában foglalt határozatnak hatályon kívül helyezése, ill. módosítása érdekében.Az egyet, közgyűlésnek hivatkozott határozata így szól :„Kimondja a közgyűlés, hogy a pengőszámításra való áttéréssel kapcsolatban elvárja az összes egyházközségektől a lelkészi fizetéseknek és stóláknak a békeértéknek megfelelő megállapítását, amely a békebeli korona számbeli értékének megfelelő 1 5 -1 6 %  hozzászámításával jut pengöértékben kifejezésre.Az indítvány megokolása kifejti, hogy ez a határozat a túlnyomólag kész- pénzfizetést élvező lelkészekre nézve sérelmes és szinte törvénycsonkítás; jellegével bír, ezért kéri ezen határozatnak hatályon kívül helyezését, ill. oly értelmű módosítását, hogy a pengőérték legalább az államsegélyeknél érvényben



35I4yő átszámítási kulcs alkalmazásával rendeltessék el, ami 35—368/o hozzá- számításával közelítené meg némileg a békeértéket.Az egyházkerületi közgyűlés, — tekintettel arra, hogy ebben az ügyben az egyet, közgyűlés már intézkedett és hogy legtöbb egyházközség az egyet, közgyűlés határozatának megfelelöleg már megállapította a lelkészi fizetéseket, az indítvány felett napirendre tér.72. A veszprémi egyházmegye fölterjesztését, amelyben a veszprémi egyházmegyéből folyamodó egyházközségek részére a fagykár figyelembevételével az adócsökkentési segélynek fölemelt összegben való utalványozását kéri,az egyházker. közgyűlés intézkedés végett átteszi az egyházker. p. ü. bizottsághoz. Jegyezte:Dr. Ajkay Bétaegyhker. vil. főjegyző.73. A véleményező bizottság jelentése alapján a törvényszéknél és az egyes bizottságoknál elhalálozás és lemondás folytán megüresedett helyek választás útján a következőképpen töhetnek be:I. Főiskolai nagybizottságban Isó Vince, László Kálmán, Horváth Sándor, Németh Pál helyébe: D. dr. Pröhle Károly, Pálmai Lajos, Zongor Béla, Németh Károly, Radó Lajos. Póttagoknak : Mesterházy Sándor, Rupprecht Olivér.II. Legfőbb fegyelmi bizottságba László Kálmán helyébe dr. Dukavits Vilmos.III. Törvényszéki bíráknak Isó Vince, László Kálmán, Payr Sándor, és Szutter Dániel helyébe : Németh Károly, Jánossy Gábor, Hollós János, Gráf Samu. Megbízatásuk lejárt s újból megválasztatnak Pálmai Lajos bíró, Zimmermann Arthur jegyző és Berecz Ábel ügyész. Az újonnan választottak közül Németh Károly, Hollós János és Gráf Samu az egyházi alkotmányban elrendelt bírói esküt leteszik.IV. Véleményező bizottságba László Kálmán, Horváth Sándor és Németh Pál helyébe : Berzsenyi Ádám, Müller Róbert, Czipott Géza.V . Zsinati törvényeket végrehajtó bizottságba Véssey Ferenc és Horváth Sándor helyébe : dr. Ajkay Béla és Zongor Béla.VI. Pénzügyi bizottságba dr. D. Pröhle Károly és dr. Dukavits Vilmos helyébe Zongor Béla és Rupprecht Olivér.VII. Báró Baldácsy alapítványkezelő bizottságba újból megválasztatnak Kapi Béla, dr. Mesterházy Ernő és póttagnak dr. Ostffy Lajos.A közgyűlés felkéri a véleményező bizottságot, hogy a jövő évi közgyűlésre terjesszen javaslatot a bizottságok tagszámának csökkentésére vonatkozólag. Készítsen egyúttal kimutatást a megbízások lejártáról is.74. Tárgyaltatottjaz 1927. szeptember 21-én készült jegyzőkönyv alapján az egyházkerületi népiskolai bizottság jelentése.Egyházi elnök bemutatja az általa összefoglalt 1926/27. iskolai évi tanügyi statisztikát. 3*
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Eszerint a dunántúli evangélikus egyházkerület 9 egyházmegyéjének lélekszáma 160525 A 6— 12 éves evang. tankötelesek száma 6.48! fiú, 6.169 leány, összesen 12.650. Az elemi iskolai tanulók száma a tanév végén volt: 6.690 fiú, 6313 leány, összesen 13.003. Ezek közül evang. vallású 5.977 fiú, 5.845 leány, összesen 11.822, másvallású volt együtt 1.181. Anya- nyelv szerint a tanulók a következőkép oszlottak m eg: 8.996 magyar, 3.903 német, 104 tót.A továbbképző (ismétlő) iskolai tanú ók statisztikája. Beiratkozott 3.661 fiú, 3.615 leány, összesen 7,276. Közülük evang. 3.369 fiú, 3.404 leány, összesen 6.773. Más vallású volt 503. A vizsgán megjelent 6.024.Az elemi népiskolai tanulók közül nem volt tankönyve 100-nak. Az ismétlő iskoiaiak közül 249 nek.(Az iskola év végén.)A mulasztott félnapok száma az elemiben 162.929 igazolt, 7401 igazolatlan; a továbbképzőben 19.798 igazolt, 4.127 igazolatlan.Tavalyhoz képest az igazolt mulasztások száma az elemi iskolában 24.400 félnappal emelkedett, (aminek oka a sokfelé föllépett járványos betegség).Ellenben az igazolatlan félnapi mulasztások száma 6.654-el apadt, ami igen örvendetes tény.A szorgalmi idő tartama a legtöbb elemi iskolában 10 hó. Volt ezenkívül 9V*, 9, 8 , 7Va, 6  havi iskola év is. Az ismétlőiskolákban a szorgalmi idő 10—8 havi volt a legtöbb helyen, de akadt 7, 6V2, 6 , 5Vs, sőt 5 havi szorgalmi idő is.Rendszeresített tanítói állás van 368. Ezek közül rendes tanítóval betöltött 340, helyettessel 8, üresedésben 20. Az alkalmazott tanítónők száma 28. A nem képesített tanítók száma 1.
A z  iskola épületekre vonatkozó statisztika : a tantermek száma 368, jókarban van az iskola 305 helyen, rosszkarban 30 helyen, a többi helyen kisebb hiány mutatkozik. Játszótérrel rendelkezik 168 iskola. Egyházközségi tulajdont képező faiskolával rendelkezik 12 iskola. Gazdasági gyakorló területtel 17 iskola rendelkezik. Az év folyamán épült 1 iskola. Nagyobb mérvben javíttatott 16.Az iskolák fölszerelése: 356 asztal, 429 szék, 274 dobogó, 1.264 napló, 256 Biblia, 955 vezérkönyv, 555 fekete tábla, 311 rajzfölszerelés, 259 számoló gép, 2.988 fali olvasó tábla, 2.129 szemléltető kép, 1.116 térkép, 236 földgömb, 264 méter, 722 súlymérték, 642 ürmérték, 774 egyházi jellegű kép, 3.189 történeti kép, 3.283 természetrajzi kép, 6.106 természettani eszköz. A tanítói könyvtár 7.243, az ifjúsági 27.495 kötetből áll.Az iskolák számadása. Kiadás : tanítói fizetésre 773,966 P , építkezésre 30,950 P , nagyobbfokú javításra 24,982 P , évi rendes tatarozásra 31,519 P, fűtés és világításra 27.894 P , felszerelésre 9.937 P, országos tanítói nyugdíj- intézetre 54.812 P , adó és biztosításra 24.300 P, iskolai könyvtárra 4.752 P, segélyezésre 9.77 P, egyébre 23.757, összesen 1,007.846 P.



Bevétel: az iskolai vagyon jövedelme 12 628 P, töke kamat 168 P , az egyháztól (december 31 -i értékeléssel) 454803 P, állami tanítói fízetéski- egészítés stb. 503. 714 P, tandíjkárpótlási segély 4.624 P, rendkívüli államsegély 2.260 P, községi segély 51.881 P, egyéb forrásból 17.361 P, összesen 1,047.439 P, úgyhogy végeredményben az iskolai számadás 39.593 P pénztár maradvánnyal zárul.A tanítói földjavadalom 1.064 kát. hold és 537 Q -ö l szántó, 138 kát. hold és 100 D -ö l szőlő.Az egyházkerületi közgyűlés a 'jelentést : tudomásul veszi. Nyomatékosan felhívja az összes érdekelteket>  statisztikai ivek lelkiismeretes ki öltésére. Elismerve az új statisztikai ívek több jó vonását, mégis szükségesnek tartja azoknak egyszerűsítését75. Ugyanazon jelentés szerint az egyházi elnök beszámol az ^egyház- kerületben fölvett adatgyüjiöiv és iskolavizsgálati kérdöpontok egybefoglaló eredményéről. Eszerint a pótbeiratás ideje, a tanév megnyitása, a tanítás kezdete és a vizsgák ideje az elemi iskolák tú'nyomó többségében pontosan betartatott és hogy a továbbképző iskolákban is a szorgalmi idő a legtöbb helyen rendes volt.A szokásos iskolai ünnepélyek mindenütt megtartattak. A kir. tanfelügyelő az iskoláknak mintegy a felét meglátogatta. Sajnálatos tényként említendő, hogy az egész egyházkerület területén a téli hónapokban erősen fellépett spanyoljárvány és egyéb járványos betegségek miatt sok iskola hosszabb- rövidebb ideig hatóságilag bezáratott és az egyébként is gyakori betegeskedés is károsan befolyásolta a gyermekek tanulmányait. A tanév végén iskolába járó növendékek közül a vizsgán jelen volt 96%. A legtöbb iskolában gyűjtöttek a Gyámintézetre ; ennek eredménye circa 800 P. Egyéb gyűjtések összege eirca 1200 P . Az iskolaépületeket és tanítéi lakásokat az egyházak többsége jókarban tartja. Az iskolák egészségügyi szempontból alig néhány kivételével kifogástalanok. Felszerelés dolgában azonban több helyen hiány állapítható meg. A naplók a legtöbb helyen rendesen vezettetnek; órarend és megerősített tananyagbeosztás mindenütt van. A taneszközökhöz és könyvtári könyvekhez mindenütt van szekrény. A könyveket szívesen olvassák. A hivatalos lapokat sajnos, nem mindenütt járatják, de ahol járatják, ott meg is őrzik. Nagyobbfokú mulasztás a gyermekeknek mezei munkával való elfoglaltsága miatt több helyütt fordult elő. A biintetéspénzböl befolyt összeg a törvényes célra fordíttatott.A fentebb említett sok hátráltató körülmény dacára is a tanítók az előírt tananyagot a megfelelő terjedelemben elvégezték, és pedig úgy a vallásiam, .mint a közismereti tárgyak anyagát az iskolák többségében kiváló, a többiben jó eredménnyel; gyenge, meg nem felelő eredmény csak 8 helyen fordult elő. A tanulók gyakorlati gazdasági oktatást, amely több helyen a konyhakertészetre és a gyümölcstenyésztésre, sőt néhol a virágkertészetre és méhészetre is kiterjedt, sok helyütt nyertek. A női kézimunkában és slöjdben az iskoláknak majdnem felében nyertek oktatást szép eredménnyel. Több szólamé éneklést majdnem mindenütt tanultak és pedig sok helyen kiváló eredménnyel. A gyermekek fegyelme, vallásos és hazafias szelleme nemcsak, hogy



3S 'kifogástalan, hanem â legtöbben mintaszerű is. A tanítók módszere és nevelői bánásmódja felerészben mintaszerű, à többi kifogástalan, csak néhol akadt kifogásolni való. Tankönyvekre, jutalmazásra gyülekezetek, nőegyletek, egyes hívek és a Hangya-szövetkezet nyújtottak pénzbeli és könyvadományokat.Az egyházkerületi közgyűlés megelégedését és örömét fejezi ki az elemi népiskolai tanügy kedvező állapota felett és köszönetét nyilvánítja a lelkiismeretes buzgósággal működő tanítói karnak. A csak szórványosan is mutatkozó hiányok pótlását elvárja és a kérdőívek pontos kitöltését szorgalmazza.7fi. U . a. bizottság jelentése szerint a beérkezett — a győri egyházmegye kivételével — egyházmegyei népiskolai bizottsági jegyzőkönyvek az egyéb pontok alatt fölsorolt statisztikai adatokon kívül még a következő figyelemre méltó pontokat tartalmazzák:A kemenesaljai kívánatosnak mondja, hogy a tanév mindenütt megfelelő ünnepélyes keretben nyittassék meg;a somogyi ajánlja a Kapi Papp féle új átdolgozású tankönyveket;a tolna-baranya-somogyi kimondja, hogy az iskolai könyvtár a felnőttek részére is hozzáférhetővé teendő, az egyházközségek pedig az ifjúsági könyvtárt egyházi irányú müvek beszerzése által lehetőleg támogassák az egyház- községi pénztár terhére. Ugyanaz felhívja a figyelmet a Knábel-Kárpáti-féle „Jairus Töchterlein“ című melodrámára ; szorgalmazza az új tanterv alapján készítendő részletes tananyagbeosztást ; fölterjesztést javasol a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az iránt, hogy az iskolafentartó egyházaknak a tanítói fizetéshez való százalékos hozzájárulása a békében teljesített hozzájárulásnál magasabb ne legyen;a zalai a tanítóság sérelmeit panaszolja fel.Valamennyi egyházmegyei népiskolai bizottság sérelmesnek találja a nem állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézetébe tanítóink után befizetendő nyugdíjjárulék-teher elviselhetetlen voltát. A legtöbb egyházmegye.népiskolai bizottsága kifogásolja az új statisztikai ívek bonyolult és túlbö voltát s egyszerűsítést sürget.A közgyűlés a jelentés alapjánkötelezővé teszi tanév megnyitó ünnepélyes istentisztelet tartását. A tanítói nyugdíjintézettel kapcsolatban tetemes tehermentesítést kíván. A statisztikai ivek egyszerűsítését kívánatosnak tartja.77. Ugyanazon jelentés szerint tárgyaltatott elnöki összefoglalásban az 1926/27-ik évi nem evangélikus jellegű iskolába járt evang. tanulókkal végzett hitoktatói munkára vonatkozó jelentés.Az egyházkerületben saját intézeteinken kívül a hitoktatást összesen 82-en végezték; mégpedig 46 lelkész, 2 h. lelkész, 8 önálló hitoktató, 5 s. lelkész, 3 evangélikus, 12 állami, 4 községi és 2 társulati tanító, il), tanítónő.Hitoktatásban részesült összesen 4004 tanuló. A hitoktatás 411 csoportban 546 heti órában történt. A tanévben összesen 11,995 vallástani óra’ .tartatott.
Állami iskolába járt:,34 elemi népiskolába 648; 5 ismétlőbe 36 ; 26 polgáriba 5.63; 2 ipaj;i



szakiskolába 12-; 2 siketnéma intézetbe 10; 1 javító- intézetbe 7;' 1 főgimnáziumba 15 ; 3 leánygimnáziumba 109; 3 reálgimnáziumba 42 ; 5 föreálba 203 ; 4 tanítóképzőbe 48; 5 felsőkereskedelmibe 49; összesen 1742 tanuló.
Községi iskolába járt ;: ' 14 elemibe 233; 2 ismétlőbe 10; 11 polgáriba 126 ; 1 községi felső női ipariskolába 2 ; 21 iparos tanonc iskolába 783; 4 kereskedelmi tanonc iskolába 47; 1 reálgimnáziumba 12; 6 felsőkereskedelmi iskolába 82; összesen 1295 tanuló.

M ás felekezeti iskolába járt :28 elemi népiskolába 254; 2 ismétlő iskolába 10; 13 polgáriba 2071 ipari női szakiskolába 26; 7 főgimnáziumba 206; 6 reálgimnáziumba 94;2 leánygimnáziumba 11; 4 tanítóképzőbe 28; 1 óvónőképzőbe 2 ; összesen 866 tanuló.
Társulati iskolába járt : \6 elemibe 77; 1 tanonciskolába 2 ; 1 leánygimnáziumba 7 ; összesen 86 tanuló.

Magánintézetbe járt :2 elemibe 21 ; 1 polgáriba 14; összesen 35 tanuló.Evangélikus hittanórára jáit még 171 református, 1 unitárius és 1 baptista tanuló.A fenti evangélikus tanulók közül konfirmációi oktatásban 4 .9 részesült. Tanító, ill. tanítónői oklevelet nyert 4 férfi és 8 nő, kik közül 4 férfi és3 nő kántori oklevelet is szerzett.A hittanvizsgák eredménye 168 csoportnál jeles; 185-nél jó ; 45-nél elégséges; 3-nál gyenge, 10 csoportnál nem volt vizsga tartható.A bitoktatók lakóhelyén kívül 51 intézet evangélikus tanulói részesültek hitoktatásban oly módon, hogy a hitoktatók az iskolák székhelyére kiszálltak. Mindenütt az egyház által engedélyezett tankönyvet használtak.A hitoktatás díjazására az egyházkerület 3040 P-t ; városok és községek 4226 P - t ; a z  állam — az önálló hitoktatók fizetésén kívül 2574-+-800 P-t;  más felekezeti iskolába járók 499 P-t;  társulatok 198 P-t; magánintézet 40 P-t adtak.Téritetlen fuvarköltség 3254 P.Az egyházkerületi közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul a múlt tanévi hitoktatási eredményt. Elismerését és őszinte köszönetét fejezi ki a fontos egyházépítö munkát oly önzetlenül és sikerrel végző leikészi és tanítói karnak. Sajnálattal állapítja meg, hogy a hitoktatói tiszteletdíj és fuvardíj kéidése még mindig nem oldható meg véglegesen.78. Ugyanazon jegyzőkönyv 8 pontja dicsérettel megemlékezik azon kiváló és beható munkálkodásról, amelyet az egyházmegyei tanítói egyesületek az elmúlt évben is kifejtettek. Kiváló tanítói karunkat foglalkoztató témák legfontosabbika ez évben is az új tanterv és a tankönyv hiány volt. De foglalkoztak sok egyéb aktuális és fontos kérdéssel. A soproni alsó egyházmegyében Major Samu szakonyi tanító az irás és olvasás tanításának új módszerét



propagálja. Ugyanő bemutatta ezt 0  soproni felső egyházmegyei tanítói egyesölet közgyűlésén is. Itt tartottak igen értékes felolvasást Gráf Samu soproni népisk. igazgató Pastalozziról és Amminger Kálmán Beethovenről. A Mecsek vidéki tanítóegyesületben Hoffmann Károly kaposszekcsői tanító olvasott fel Pestalozziról, Schiller Adolf mekényesi tanító a kis e betű ismertetését mutatta be gyakorlati tanításával fonomimikai módszer alapján Kórossy Lajos ráckozári tanító „Az emberi lélek materiális és immateriális megvilágítása“ címen értekezett; Grieszhaber Henrik „A  mértan tanítás anyaga a falusi iskolákban az új tantér? szerint“ címen tartott előadást. A Balaton-vidéki tanító- egyesületben Simon Ödön somogydöröcskei tanító gyakorlati tanítást mutatott be „A  vízi elnevezésekéről a H I.-IV. osztályban; Gross Károly somogyszili tanító „Vallás és erköcs“ cimen tartott felolvasást; Spizák Henrik lullapusztai tanító tanulmánya „Mikép akadályozhatja meg az evangélikus népiskola, hogy a szocializmusnak káros befolyása legyen a gyermekre“ . A tolna-baranya-so- mogyi egyházmegyei tanító egyesületben, amely a lelkészi üléssel együtt ülésezett s így is szép példáját adta az egyház munkásainak vállvetett ténykedésének, Dr. Tolnay Vilmos pécsi egyet, tanár „Magyar költők hitvilága“ címen tartott előadást; vitéz Nagy István sárszentlőrinci tanító pedig „Az evangélikus népiskola jellege“ című munkáját olvasta fel. A vasi középegyházme- gyében a tanító-egyesületben Kühn János kőszegi tanító „Az egyházi zené“ - ről tartott magvas felolvasást ; Badics Ádám nemescsói tanító Péterffy Sándor egy levelét ismerteti; Somogyi Béla körmendi tanító „Tankönyvbírálati szempontok a Kapi-Papp féle új olvasó és tankönyvek szerkesztésénél“ cimen tartott szabad előadást. A veszprémi egyházmegyei tanító egyesületben Dr. Lakos Béla tanár tartott irredenta előadást. A zalai egyházban Németh Ferenc tanító olvasta fel „Neveljünk őszinteségre és nyiltszívüségre“ című munkáját.Valamennyi egyesület lelkesen felkarolta az orsz. evangélikés tanító egyesület által létesítendő balatoni üdülőház eszméjét és állandóan felszínen tartja a felekezeti tanítók sérelmeit : a kántori és tanítói fizetések el nem különítése hadipótlék, kedvezményes vasúti jegy,gyógykezelés stb, s kéri az egyházi felsőbbséget, hogy ezen sérelmek orvoslását minél hathatósabban szorgalmazza. Az egyházkerületi közgyűlés dicsérettel emlékezik meg a lelkes tanítói kar egyház és nemzelépítő fáradozásáról és a maga részéről legmelegebben pártolóan terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez kérelmüket az új tantervnek megfelelő részletes tananyag beosztással való ellátására vonatkozólag s újólag szorgalmazza az új lanterv alapján evangélikus szellemben Írandó tankönyvek készítését és a tanítóság számos sérelmének mielőbbi orvoslását.79. Ugyancsak a népiskolai bizottság jelentése alapjána közgyűlés felhívja a tanítóság figyelmét Major Samuszako- nyi tanító irás olvasási módszerére, melyet nevezett tanító bármely iskolában szívesen bemutat.8©. U . a. jelentés alapjána közgyűlés felir az egyetemes közgyűléshez, hogy az evangélikus iskolák részére készítendő uj tanterv függelékeként a minden iskola által okvetlen beszerzendő taneszközök jegyzéke vétessék fel.



8 ï. U. a jelentés alapján • • •a közgyűlés a nyolc osztályú elemi népiskola fontos kérdésére újból felhívja az egyetemes egyház figyelmét.82. U. a. jelentés alapjána közgyűlés a már teljesen elkészült német olvasókönyvek mielőbbi kiadása érdekében megkeresi az egyetemes közgyűlést.83. U. a. jelentés alapjána közgyűlés felierjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez egyetemes jellegű tanítóválasztási szabályrendelet kibocsátása érdekében.84. Ugyancsak a népiskolai bizottság jelenti, hogy az egyetemes egyház által készített új statisztikai és iskolavizsgáló kérdőívek módosítására — mivel a kérdőívek úgyis két évi próbaidőre lettek bevezetve — egy szükebbkőrű b izottságot küldött ki, mely Hanzmann Károly elnök bevonásával Herints Lajos, Graf Samu, Benedek Vince, Somogyi Béla és Nagy Pál tagokból áll.Tudomásul szolgál jegyezte:Ném eth K árolye. aljegyző.85. Tárgyaltatott az egyházkeriileti számvevőszék jelentése. A jelentés szerint; az ; egyházkerület összes egyházmegyéinek számadásai felülvizsgáltattak és rendben találtattak.A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi.86. Ugyanazon jelentés szerint az egyházkerületi számvevőszék Duna- földvár arra vonatkozó kérvényét, hogy Kisapostag és Baracs hozzácsatoltassék, miután^a kérvény kellőképen felszerelve nem volt, tárgyalás alá nem vehette.87. Tárgyal látott az egyházkerületi gyámintézeti bizottság jegyzőkönyve. Eszerint az egyházkerületi Gyámintézet egyhangú választással virtsotogi Rupprecht 
Olivérrel töltötte be a Károlyi Endre lemondásával megüresedett világi elnöki tisztet. Rupprecht Olivér beiktatása alkalmával a Gyámintézetnél 2000 pengős alapítványt tett. A Gyámintézet iránti érdeklődés és áldozatkészség emelkedőben van. A 9 egyházmegyei Gyámintézet összbevétele e2idén már 6995.24 P volt, vagyis az 1913. évi utolsó békeelőtti év bevételének 81%-a. Alapos a remény, hogy kellő buzgóság és áldozatkészség mellett jövőre már elérjük a békeelőtti bevételek 100%-át.Örvendeies tudomásul szolgál.88. Tárgyaltatott az egyházkerületi levéltáros jelentése a levéltár állapotáról és az 1926/27. évben beérkezett ügyiratokról.A jelentés tudomásul szolgál.89. Tárgyaltatott a Dunántúli Luther Szövetség jelentése. A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi. Különösen örömmel veszi tudomásul ■ a Diák-Szövetségek eredményes munkásságára vonatkozó' részt, mellyel a
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püspöki jelentés is behatóan foglalkozik. A maga részéről is kéri a Diák- Szövetségek vezetőit, hogy munkájuk végzésénél vegyék igénybe a részükre kiadott munkaprogrammot. Jegyezte:Dr. Radó Gyulaegyházker. v. aljegyő.90. Tárgyaltatott az egyh ázk erü leti L ellfészegyesü let jeientése. E szerint az egyházmegyei lelkészegyesületek elismerésre méltó munkásságot fejtettek ki. Az egyesület szeptember 21-én tartott közgyűlése elkészítette új alapszabályait, amelyeket az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszt jóváhagyás végett; Kéri egyúttal, hogy az alapszabályokat a közgyűlés a jegyzőkönyv függelékeként a lelkészek névsorával együtt kinyomatni szíveskedjék.Közgyűlés az egyházmegyei lelkészegyesü'etek munkálkodását elismerőleg veszi tudomásul. Az egyházkerületi Lelkészegyesület alapszabályait jóváhagyja. Az alapszabályokat, valamint a lelkészek névsorát a jegyzőkönyv függelékében kinyomatja.91. U. a. jelentés alapjána közgyűlés a Concordiakönyv magyar kiadására az Ágostai Hitvallás négyszázéves jubi'euma alkalmával felhívja az egyetemes közgyűlés figyelmét.92. Felvétetett az E gyh ázkerületi T an ító egyesü let jelentése. Ennek alapján a közgyűlés az egyházkerület magyar tannyelvű iskoláiban a Kapi-Papp-féle tankönyvek használatát kötelezővé teszi és elrendeli, azokat az egyetemes egyháznak bevezetésre legmelegebben ajánlja,93. U. a. jelentés alapjána közgyűlés kimondja, hogy az az egyházközség, amely a tanítót próbaéneklésre hívja meg, tartozik a tanító útiköltségét megtéríteni.94. U . a. jelentés alapjána közgyűlés az Egyesület jóléti intézményeinek létesítésére az összes iskolákban Tanítónapot engedélyez, a gyülekezeteknek is támogatásába ajánlva az ügyet.95. Felvétetett a lörintei gazdaságot ellenőrző bizottság jelentése, amely szerint a szemlét az idén nem lehetett megtartani.Tudomásul szolgál.96. Az egyházkerületi elnökséghez érkezett miniszteri lehatok és átiratok elintézést nyertek.Tudomásul szolgál.97. A z indítványok során tárgyaltatott az a sérelem, hogy a kiilsővathi hívek az ottani r. kath. papiak építési költségeihez való hozzájárulásra köteleztelek.
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A közgyűlés e tárgyban felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.98. A jövő évi egyházkerületi közgyűlés színhelyéül Sopront jelöli ki a közgyűlés, az idő kitűzését pedig az egyházkerületi elnökségre bizza.99. Püspök úr a közgyűlés nevében meleg köszönetét mond a vendéglátó nagykanizsai gyülekezetnek, vezetőségének, tagjainak, a vallásos estély szereplőinek.100. Püspök úr buzgó imája után elnökség a közgyűlést bezárta.Jegyezte :Németh Károlye. aljegyző.
Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük:Dr. Mesterházy Ernőegyházkor, felügyelő. Kapi Bélapüspök.Zongor Bélahit. biz. tag. szentmártoni Radó LajosIlit. biz, tag.Dr. Berzsenyi Ádámhit. biz. lag. Hanzmann KárolyIlit. biz, tag.
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F Ü G G E L É K .

I.: J E G Y Z Ő K Ö N Y V ., Felvétetett aDUNÁNTÚLI EVANG. EGYH ÁZKERÜLETI GYÁMINTÉZETNEK1927. évi szeptember 20 án, N agykan izsán tartott rendes évik ö z g y ű l é s é b ő l .Resztvettek: Scholtz Ödön egyh. elnök, és ideiglenesen Dr. Berzsenyi 
Jen ő  ideiglenesen felkért vil. elnök, majd virtsologi Rupprecht 
Olivér beiktatott új vil. elnök közös elnöklete alatt a gyárn- intézeti választmány tagjai, számos egyházkerületi képviselő és gyülekezeti tag.Közének és a Czipott Géza lelkész imádsága és írásolvasása után Scholtz 

Ödön egyh. elnök megnyitván a közgyűlést, meleg szavakkal üdvözli a résztvevőket, főképen Kapi Béla  püspök, D r. Mesterházy Ernő egyhker. felügyelő és Ziermann Lajos egyet. gy. int. egyh. elnök urakat, és a jegyzőkönyv hitelesítésére fölkéri a zalai egyhm. gyámint. elnökségét: Nagy Lajos esperest és 
D r. Berzsenyi Jen ő  esperességi felügyelőt.I.Egyházi elnök előterjeszti a megüresedett világi elnöki állásra leadott szavazatok felbontására kiküldött bizottságnak Sopronban, 1927. aug. 8-án tartott üléséből felvett jegyzőkönyvet, amely szerint az egyházkerületnekjnind a kilenc egyhm. gyámintézete virtsologi Rupprecht Olivér sajtoskáli nagy- birtokosra adta szavazatát, minek folytán ő a dunántúli egyházkerületi gyámintézet egyhangúlag megválasztott világi elnökeként jelenthető ki.A közgyűlés ezen jegyzőkönyvi jelentést tudomásul veszi és 

Ajkay Béla  esp. felügyelő és Zongor Béla esperes vezetése mellett küldöttségileg meghívja az újonnan megválasztott v. elnököt a közgyűlésre. II.
Virtsologi Rupprecht Olivér a közgyűlés előtt megjelenvén, Scholtz Ödön egyh. elnök közli vele a megtartott választás eredményét és kérdi, hogy kész-e az egyházkerületi gyámintézetnek egyhangúlag megnyilvánitott bizalmát elfogadni? Azon kijelentésre, hogy a közbizalomnak engedve, a választást elfogadja, az egyh. elnök úgy az egyhk. gyámintézet, mint a saját nevében



meleg szavakkal üdvözli az újegyhk. gyámintézeti v. elnököt, aki megköszönve az egyhangú bizalmat, annak kijelentésével, hogy amíg ereje engedi, lelkes szeretettel kész szolgálni egyháza ügyét a gyámintézet terén is, a világi elnöki széket elfoglalja. Világi elnök székfoglaló beszédét a másnap este tartandó gyámintézeti ünnepen fogja megtartani.
H l .

Horváth Olivér helyi lelkész gyülekezete nevében meleg szavakkal köszönti az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlést. Gyülekezete a gyámintézet támogatását hosszú éveken át élvezhette ; kéri a kegyelmes Istent, hogy azt a gazdag áldást, amelyet gyülekezete a gyámintézet részéről élvezeti, bőségesen fordítsa vissza a gyámintézet munkásságára.Világi elnök megköszöni az üdvözlést és Isten áldását kívánja a gyülekezetre. IV.
Scholtz Ödön egyh. elnök előterjeszti az egyházkerületi gyámintézet 1926—27. évi működéséről a következő elnöki jelentést:Nagyt. és Nagyságos Egyházkerületi Gyámintézeti Közgyűlés!Az Apostolok Cselekedeteinek 11. részében olvassuk, hogy az antió- kliiabeli hívek Agabus felhívására s a Szent Lélektöl indíttatva segítséget küldőnek a Júdeábán lakozó atyafiaknak. A keresztyén könyörülő és felsegítő szeretet ezen első megnyilatkozásában láthatjuk legszebben és legvilágosabban megjelölve azon munkát, melyet több mint 60 év előtt Székács József tűzött ki az evangélikus gyámintézet- számára. Miként ott a tanítványok, amint egyenként kinek-kinek értéke vala, odaadták azt, hogy alamizsnát küldhessenek a szükséget szenvedő gyülekezeteknek és híveiknek, úgy gyűjti a Krisztus nevében a gyámintézet is községről-községre és házról házra évenként a könyöradományokat, szűkölködő és pusztuló gyülekezeteink erősítésére és megmentésére, az újonnan alakuló missziói központok kiépítésére, belmissziói intézményeink segélyezésére s fejlesztésére s egyes esetekben a- különös nyomorúságban sínylődő hitrokonok könnyeinek felszárítására..Ki ne látná be, hogy ez valóban evangeMikus keresztyénekhez illő és méltó feladat és kötelesség.De bár ezt mindnyájan belátjuk és érezzük, mégis fájdalommal kell megállapítanunk, hogy az egész gyámintézeti munkában nincsen meg az a 

lendület, amelynek természetszerű'eg meg kellene lenni, ha a szeretetben munkás hit hatná át ez irányú tevékenységünkéi az egész vonalon, főben és tagokban egyaránt. Már a háború előtti boldogabb időben is állandó volt a panasz a gyámintézet vezéreinek ajakán, hogy a gyűjtés és adakozás nem folyik az ügy jelentőségének megfelelő lelkes buzgósággal és eredménnyel s ha figyelembe vesszük, hogy 41 segélykérvény mellett ma is csak mintegy 1500 pengő az, amit közgyűlésünkön föloszthatunk, igazat kell adnunk nagyérdemű püspökünknek, aki idei jelentésében szintén kiemeli, hogy „a Gyámintézetet még most sem látja olyan eleven aki ív egyházi’  intézménynek,''[mint amilyennek látni szeretné.“ Mégis, lia figyelembe vesszük napjaink nehéz
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gazdasági helyzetéi, *mely ólomsúllyaJ nehezedik mindnyájunkra, örülnünk kell már annak is, hogy az esperességi gyámintézetek összbevétele ezidén ismét kerek 950 pengővel emelkedett, s ha még nem is érte el e teljes békebeli összeget, amit tavaly célúi tűztünk ki, mégis annak már 81%-ára emelkedett. Sőt két esperességi gyámintézet, a vasi közép és a tolna-baranya-so- mogyi már el is érte, sőt az utóbbi már túl is haladta az 1913. évi békebeli békebevételek teljes 100%-át. Erre nézve a következő táblázatot vagyok bátor bemutatni.

F. sz. Azesperesi gyáminlézet neve
1913.évibevétel 1926.évibevétel 1927. Szap. a 1 Több v. évi múlt kevesebb bevétel évhez 1913-nál Z ä X

HíPengő Pengő Peng« i Pengő | Pengő1. G y ő r ...................................... 1144-29 964-43 973‘35 +  8-92 -270-94 85f/o2. Kemenesalja . . . . 779-52 484 64 543-55 +  58-91 -25397 67 „3. S o m o g y ............................... 448.92 323-89 439-54 +109-65 -  95 05 78 „4. Soproni alsó . . . . (>41'48 489-17 512-19 +  23-02 -129-29 70 „5. Soproni felső . . . . 1497-56 920-72 948-59 +  27-87 -548-97 62 „6. Tolna - Baranya -Somogy 1328-20 990-83 . 1356-76 +365-92 +  28\56 102 „7. Vasi k ö z é p ......................... 924-35 900-27 930-51 +  30-24 +  6-16 100 „S. Veszprém *)......................... 1371-12 775-89 989-62 +223-73 -381 12 72 „9. Z a l a ...................................... 383-96 189-50 301-13 1 +111-63 -  82-83 78 „ÖSSZESEN 8519-40 6045-35 6995-24 . +949-89 810/0átlagA táblázat összeállításánál a csonka esperességeknéi természetesen mindenben azok jelenlegi állapotát vettem figyelembe. Elismerést érdemel, hogy ezidén mind a 9 esperességi gyámintézet bevétele meghaladta a tavalyit, amely emelkedés egyeseknél elég tekintélyes összegre rúg, így Somogybán 109. 65 P ., Zalában 111.63 P ., Veszprémben 2i3.73 P. és Tolna-Baranya-Somogyban 365.92 Pengőre. Legmesszebb állnak még a céltól, vagyis a békebeli bevételtől, a kemenesaljai esperességi gyámintézet 67%-al és a csonka Soproni felső 62o/°kal, bár ez utóbbi a gyülekezetek számához és főleg a lélekszámhoz arányítva a bevételeket, sokkal kedvezőbb színben tűnik fel. De a békebeli 100% ot előbb-utóbb okvetlen szintén el kell érnie. — Talán érdekli még a közgyűlést, hogy 600 P-őn felül gyűjtött Sopron, 300 P-őn felül Győr, 200 P-őn felül Pápa, 100 P-ön felül Ágfalva, Kőszeg. Nemesdömölk, Paks és Szent- gotthard, a többi helyi gyámintézet mind 100 P-ön alul maradt, alig 5 P-öt gyűjtöttek Ajka, Gyönk 3 P 70 f-t, Pécs épen 5 P-öt. De volt olyan gyülekezet is, amely egyáltalán nem küldött be gyűjtést, igy Tolna-Baranya-So- mogyból 7.Ezzel szemben örvendetes tényként említem meg, hogy egyes nagyobb adakozások is történtek, így dr. Ajkay István elsöszülött Péter nevű fiacskája keresztelésének örömére püspök úr által 100 pengőt juttatott hozzánk, egy
*) Veszprémnél az 1912. évi bevételt vettem figyelembe, mivel .ott 1913-ban az egyet, gyámintézet Pápán tartott közgyűlése miatt a szokottnál jegyzőkönyvileg is kiemelt sokkal"nagyobb bevétel volt.



47segélyre szoruló kerületbeli gyülekezet számára, mely adoaÉnyt ma fogjuk egy gyülekezetnek odaítélni, a győri esperességi gyámintézetnél pedig' annak, világi elnöke, Mihály István 120 pengőt adományozott és fizetett be szórvány- gondozási alap. létesítésére. Ha meggondoljuk, hogy egyházkerületi gyámin- tézetíink volt tekintetes alapjai és alapítványai, melyekből oly sok segélyt nyújthattunk, mind elértéktelenedtek, annál nagyobb örömünk, ha ilyen tekintélyes újabb adományokért fejezhetjük ki elismerő köszönetünket. Kívánatosnak tartanám egyúttal, ha a magunk által létesített alapokat, ú. m. a Luther alapot és a Löw Fülöp-aiapot lassanként ismét felélesztenék s felvetem a kérdést, vájjon nem lehetne-e volt alapítványaink életrekeltése végett, melyek legelőke öbh dunántúli evangélikus családjainkból tétettek, azoknál szintén kísérletet tenni? Ha kopogtatunk a jó szívek ajtaján, egyik-másik talán újból meg- nyittaíik gyámintézeti szegényeink számára.Az egyházmegyei gyámintézetek jegyzőkönyvei alapján a lefolyt év gyámintézeti munkájáról még a következőket jelenthetem. Az esperességi közgy ű, lések alkalmával, avagy teljesen önállóan a somogyi, soproni felső, vasi középveszprémi és zalai egyházmegyékben tartattak nagyobbszabásu gyámintézeti istentiszteletek és ünnepélyek. Ezen ünnepség offertóriuma a vasi közép egyházmegyében Szentgotthárdon meghaladta a 100 P-őt, a soproni felső egyházmegyében Harkán 65 P-őt eredményezett a nagy szeretetadományra. Nem helyeselhető, ha az esetleg úgy is csekély offertorium több célra fordít- tátik, mint a soproni alsó egyházmegyében történt, holott az alapszabályok érte'mében azt egészében a nagy szeretetadományra kell fordítani Egyébként ezen esperesség kimondta, hogy az esp. gyűlések alkalmával a gyámintézeti istentiszteletet „újra bevezeti.“ A győri egyházmegye véleménye szerint ott a gyámintézeti ünnepély „nem valósítható meg, mert az esperességi gyűlés csak egy napra terjed.“ Ez alig helytálló érv, mert hiszen máshol is többnyire csak egy napra, a soproni felsőben épen csak egy vasárnap délutánra terjed az esperességi gyű és és mégis sikerűit bevezetni s a hívekkel megkedvelteim a rá következő gyámintézeti estélyt. Egyébként azonban dicséretes, hogy a győri esperesség a gyü'ekezeteknéi elrendelte a gyámintézeti ünnepélyek bevezetését.A kemenesaljai egyházmegye gyámintézete felkérte elnökeit, hogy évente legalább két gyü’ekezetben tartsanak buzdító gyámintéze i előadást. A tolna- 
bciranya-somogyi esperességi gyámintézet jegyzőkönyve nem számol be sem gyámintézeti ünnepélyről, sem offer tóriumról- A jegyzőkönyvek általában több esperességben igen felületesen készülnek, pedig feladatuk az lenne, hogy a gyámintézeti élet minden, még legkisebb mozzanatáról is hű képet nyújtsanak.Az egyházkerületi gyámintézet terén a múlt év folyamán a következő személyi változások történtek : elhunytak a veszprémi esperességi gyámintézet világi elnöke, dr. Lányi Sándor és a soproni helyi gyámintézet világi elnöke, dr. Wrchovszky Károly. 18 évi hűséges kötelességteljesítés után betegségére való hivatkozással leköszönt Nagy Kálmán, a veszprémi esp. gyámintézet egyházi elnöki tisztéről. Az új munkások sorában első helyen említem és köszöntöm e helyen is virtsologi Rupprecht Olivér Öméltóságát, akit a közbizalom
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egyházkerületi gyámintfoetünk világi elnökévé hi volt el. A veszprémi esperességi gyámintézet elnökeivé Pócza Ferenc sikátori lelkész és dr. Zauner Róbert pénzügyi tanácsos, veszprémi felügyelő, választattak meg. A soproni felső esperességi gyámintézet ifj. Klausz Lajos soproni nagykereskedőt választotta világi .elnökévé. A soproni helyi Gyámintézet vil. elnökévédr. Baross József pénzügyi tanácsos választatott. Legyen szabad itt megemlítenem, hogy mai közgyűlésünkre meghívtam lavaly leköszönt nagy érdemű világi elnökünket, 
Károlyi Endre urat is. C) meg nem jelenhetett, leveléből azonban idézem a következő sorokat: „Méltóztasson nékem megengedni, hogy ezen alkalmat felhasználva, kifejezhessem elnöktársának megválasztása felelt való őszinte örömömet. Ha nem is mehetek el a gyűlésre—lelkem mindig ott van az én egyházammal.“ Azt hiszem, hogy lélekben mi is olt vagyunk most mindnyájan nála és áldjuk az Istent, hogy ily kiváló hívőt adott őbenne egyházunknak, 11 éven át o'y lelkes vezért egyházkerületi gyámintézetünknek. A szeretet soha el nem midik !Az egyetemes gyámintézet tavalyi határozatait és indítványait leadtam az esperességi gyámintézetekhez végrehajtás, illetőleg határozathozatal végett. Je lenthetem, hogy az egyházkerületünkből segélyzett gyülekezetek mind elszámoltak a nyert segélyöszeg felhasználásáról s minden esperességben, ahol még szükséges volt, intézkedés történt, hogy gyűjtő perselyek bevezetésével, gyámintézeti offei tórium tartásával, ünnepélyek rendezésével stb. emeltessék a gyámintézet bevétele. Azon fontos kérdésre, vájjon megmaradjunk-e a Gyám
intézet régi elnevezése mellett, avagy felcseréljük-e azt a „ Magyarhoni Gusz
táv Adolf-Egylet“ névvel : a győri, kemenesaljai, soproni alsó, soproni felső, vasi közép és veszprémi, tehát 6 esperességi gyámintézet a régi eddigi e nevezés megtartása melleit, — a somogyi és zalai esperességi gyámintézel pedig a „Magyarhoni Gusztáv Adolf-egylet“ uj elnevezés mellett szavazott, míg a tolna baranya-somogyi esperességi gyámintézet egyáltalán nem tárgyalta a kérdést. ,Méltóztassék ezek alapján kimondani, hogy a dunánluli egyházkerületi gyámintézet közgyűlése az „e. e. e. Gyámintézet“ eddigi elnevezés további fenntartása mellett foglal állást.Itt említem meg, hogy a Szüts Gábor kelenföldi lelkész által az Egyetemes Gyámintézet tavalyi Debrecenben tartott közgyűlése alkalmával elmondott és kinyomatott prédikációjából 1300 darabot küldtem szét az esperességi gyámintézetek elnökeihez elárusitás végett s jelenthetem, hogy azok mind elkeltek. Úgyszintén rövid „helyzetképek“ beküldésére kértem fel egyházkerületünk segélyt igénylő és kérő gyü'ekezeteit, amelyek szintén mind beérkeztek. A terjesztett szentbeszédek bizonyára jó magként hullák nem egy szívbe, a helyzetképek pedig feltárták előttünk azt a sokoldalú nagy nyomort, melynek enyhítése s lehetőleg teljes megszüntetése képezi a Gyámintézet nemes feladatát.Tisztelettel bejelentem, hogy a német Gusztáv Adolf Egylet ezidén szeptember hó 27 tői 30-ig a közeli Gráz-ban tarja nagygyűlését, melyre minket is meghivott. A meghívást közöltem az esperességi gyámintézetekkel, amelyek



49közül többen képviseltetik magukat ezen ünnepélyen, amihez eddig az osztrák evangélikus egyháznak a német evangélikus egyházzal való egyesülése előtt ilyen közel nem volt alkalmunk.Méltóztassék határozni, hogy egyházkerületi gyámintézetünk is kívánja-e magát hivatalosan képviseltetni a német Gusztáv Adolf Egylet grázi közgyűlésén és kik által ?Hogy a gyámintézet ügye iránti érdeklődés fellendülésnek indul, mutatja az is, hogy most már egyre sűrűbben indítványok is tétetnek, amelyekkel részint egyes előállt aránytalanságokat és igazságtalanságokat kívánnak megszüntetni a segélyezések körül, részint pedig akadályokat óhajtanak elhárítani, amelyek a gyámintézeti gyűjtést megnehezítik.így a zalai esperességi gyámintézet azt indítványozza, hogy tekintettel arra a nagy aránytalanságra, mely az egyházkerületek között Trianon következtében átmenetileg előállt, úgy hogy míg pld. a tiszai egyházkerület ma csak 16 gyülekezetből áll, addig a dunántúli kb. 150-et számlál, a nagysze- retetadomány a régi helyzet visszatértéig ne minden negyedik évben jusson teljes egészében egy-egy egyházkerületnek, hanem a dunántúli és bányai egyházkerületek egészében, a tiszai és dunáninneni egyházkerületek pedig közösen kapják azt minden harmadik esztendőben.Tekintettel arra a szomorú tényre, hogy egyes gyülekezetek saját erejük és a várt segélyek túlbecsülése mellett kezdtek olyan építkezésekbe, amelyeket e miatt vagy nem tudnak befejezni, vagy amiből elviselhetetlen nagy adósságuk marad, melynek terhe alatt csaknem összeroskadnak, ugyancsak a zalai esperességi gyámintézet indítványozza, hogy a gyámintézet ezentúl csak azon építkező gyülekezeteket segélyezze, amelyek az építkezéshez a kerületi gyám- intézet hozzájárulását megkapták.Igen fontos a győri esperességi gyámíntézet azon indítványa, hogy hivassák fel az egyetemes közgyűlés a már tú'ságosan elszaporodott segélygyűjtések engedélyezésének korlátozására. Ezen a téren valóban túltengés van s hogy ez mennyire meghiúsítja a gyámintézetre való még eredményesebb gyűjtést, azt csak a saját gyülekezetem példáján legyen szabad kimutatnom. Az utosó esztendőben gyülekezetemben a pesterzsébeti gyűjtő 64.64 pengőt, a budafoki 51.20 pengőt, a kelenföldi 96 pengőt, az ászári 36.56 pengőt gyűjtött, Hermagór karintiai gyülekezet pedig a küldött s elárusított alpesi rózsákért 10 pengőt kapott, úgy hogy híveim ilyen módon 258.40 pengőt adtak tulajdonképen gyámintézeti célokra. Azonkívül a hevesi ref. egyház katholikus vallású kiküldötte is letarolta őket „hangversenyi bélépíi jegyek“ árusításával, mig rá nem jöttem, mire odébb állott. Hogy ez hány belépti jegyet helyeze t el, nem tudom, de azok ára is tekintélyes összegre rúgott. Lehet-e csodálkozni, hogy mikor ennyi gyűjtő után a gyámintézet gyűjtőiveit hordatíam végig a községen, azokon csak 146 pengő jött már össze, mivel mindenfelé azzal fogadták a gyűjtőket, hogy „ezidén már úgyis ötször-hatszor gyűjtöttek templomépítésre.“ Szó sem fér hozzá, hogy ezen túltengés korlátozására mindent meg kell tennünk. Felette szükséges az, amit a kemenesaljai és a tolna-ba- ranya-somogyi esperességi gyámintézetek kérnek, hogy t. i. az egyetemes4
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gyámintézet adja ki újra a már évek óta elfogyott kérvényezési, számadási és gyíijtőiveket. Én csak azt az észrevételt fűzöm hozzá, hogy ezek egyszerűek és világosak, mindenesetre megfelelőbbek legyenek a régieknél.Felkérem a mélyen tisztelt közgyűlést, hogy mindezen indítványok felett határozzon.Magamnak ezek után nincsen több jelenteni valóm, de hálát adok Istennek, hogy a gyámintézet ügyét egyházkerületünkben a lefolyt egyesületi évben is előbbre segítette s kérem, hogy töltse el mindnyájunk szívét az antiókhia- beli hívek áldozatkészségével. Támasszon közöttünk ama Agabushoz méltó férfiakat, akiknek példát is nyújtó felhívására híveink, amint egyenként kinek- kinek értéke van, aszerint szintén mind buzgóbban adakozzanak a gyámintézetre. Akkor meg fogjuk érni, hogy gyámintézetünk is mind nagyobb és kielégítőbb mértékben küldhet majd alamizsnát szükséget szenvedő gyülekezeteinknek és intézményeinknek.Az egyhk. gyámint. közgyűlés az egyh. elnöknek kimerítő és gondos elnöki jelentését köszönettel tudomásul veszi, és egyben a következő határozatokat hozza:a) Örömének ad kifejezést afelett, hogy az évi bevétel már elérte a békebeli bevételnek 81% át, és felhívja az összes gyámintézeti vezetőket fokozott gyámintézeti gyüjtömunkásság kifejtésére, hogy jövőben már az összes esperességekben elérjük, sőt lehetőleg meghaladjuk a békebeli bevételnek 100%át.b) Hálás köszönetét szavaz azoknak, akik példát adólag a lefolyt évben is nagyobb külön adományokat juttattak az egyhker gyámintézetnek, így dr. Ajkay István és Mihály István uraknak s egyben felkéri az elnökséget, hogy kérje meg azon evang. csalá- dainkat, amelyeknek egyes tagjai egyhker. gyámintézetünknél a múltban nagyobb alapítványokat tettek, de amely alapítványok időközben elértéktelenültek, ezen alapítványoknak az alapítók emlékére való felértékelésére.c) Részvétét fejezi ki az elnöki jelentésben megnevezett gyámintézeti halottak felett és szomorú szívvel veszi tudomásul Nagy 

Kálmán veszprémmegyei egyházi gyámintézeti elnöknek 18 évi buzgó működés után történt lemondását. Egyben me'egen köszönti gyámintézetünknek az elnöki jelentésben megnevezett új munkásait.d) elhatározza, hogy az esperességi gyámintézetek túlnyomó- többségének szavazata alapján a gyámintézet eddigi elnevezését kívánja fenntartani.e) A német Gusztáv Ado'.f-Egyletnek f. é. szept. 2 7 -  30-ig Grácban tartandó közgyűlésén hivatalosan az elnökség, névszerint Rupprecht Olivér v. elnök, Scholtz Ödön e elnök, továbbá Pött- schacher István jegyző és Czipott Géza pénztáros által képviselteti magát.
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f) Felhívja az egyet, gyámint. közgyűlést olyan határozat h o zatalára, hogy a nagyszeretetadomány a jövő évtől kezdve, addig, mig hazánk'és egyházunk régi helyzete visszaáll, ne minden negyedik évben jusson teljes egészében egy-egy egyházkerületnek, hanem a dunántúli és bányai egyházkerületek egészében, a tiszai és dunáninneni egyházkerületek pedig közösen minden harmadik esztendőben kapják azt meg.g) Kimondja, hogy az építkező gyülekezeteket ezentúl csak akkor fogja építkezésükben, esetleg fennmaradó adósságuk törlesztésében támogatni, ha egyhker. gyámintézetünk ezen segélyezését 

az építkezés megkezdése előtt kérelmezték és biztosították maguknak.h) Felkéri az egyet, gyámint.-közgyűlést azon határozatának megújítására és érvényrejuttatására, hogy a már túlságosan elszaporodott segélygyüjtések engedélyezése az illetékes fórumok által korlátoztassék és szabályoztassék.i) Felkéri az egyetemes gyámint. közgyűlést az elfogyott kérvényezési, számadási és gyüjtőívek újbóli sürgős kiadására.Egyh. elnök jelenti, hogy az új vil. elnök virtsologi Rupprecht Olivér a Pesti keresk bank soproni fiókjának egy 2000 P-re szóló takarékbetétkönyvét adta át neki egy egyhker. gyámintézeti alapítvány létesítésére és ezt a betétkönyvet a közgyűlés előtt átadja Czipott Géza pénztárosnak megőrzés végett.A közgyűlés a nagylelkű adományt örömmel és hálás köszönettel veszi, és felkéri az adományozót az alapítólevél kiállítására.VI.
Czipott Géza  pénztáros előterjeszti az egyhker. gyámintézet 1926—27. évi összesített számadását. Eszerint a kilenc esperességi gyámintézet összes gyűjtése 6995.24 P-t tesz ki. Ebből az egyhker. gyámintézet pénztárába 4654.13 P küldetett be. Ezen utóbbi összegből a határozott célokra, u. m. a nagy- szeretet-adományra, a Gusztáv Adolf-Egylet részére, a Tlieol. Otthonra és a Szűcs-féle gyámint. prédikáció számlájára szóló összegek levonásával 3224 25 P  áll szabad rendelkezésünkre. Indítványozza, hogy a nagyszeretetadományra juttassunk 1000 P-t, és a holnapi vallásos estély offertoriumának felét; a 240.21 P  Gusztáv Adolf-egyleti gyűjtést egészítsük ki 400 P-re, az egyetemes gyámintézeti pénztárba szabad rendelkezésre küldjünk be 1500 P-t. 1550 P-t pedig és a Dr. Ajkay István ICO P-ős adományát osszuk szét a kérvényezők között; míg a fennmaradó összeg fordíttassék a felmerülő költségek fedezésére. A közgyűlés Czipott Géza pénztáros jelentését köszönetének kifejezése mellett tudomásul veszi és fenti felosztási tervezetét egészében elfogadja. VII.Egyh. elnök bejelenti, hogy összesen 41 segélykérvény érkezett be, közülük kettő a bányai egyker.-ből. A választmányi ülés ezen kérvényeket tüzetesen átvizsgálta és az esperességi gyámint. gyűlések jegyzőkönyvi előterjesztéseinek figyelembevételével a következő segélyezési tervezetet ajánlja elfogadásra : 4*
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100 P~gös segélyben a kővetkező gyülekezetek részesittessenek : Dr. Ajkay István adományából Nagykanizsa, a szabad rendelkezésre álló összegből pedig : Győrszemere, Egyházashetye, Kaposvár, Sopronbánfalva, Dombóvár, Szentgotthárd, Tapolcafő, Zalaegerszeg és Alsódörgicse.
50 P -g ö s segélyt a következők kapjanak: Nagybarátfalu, Puszíaszent- lászló, Tarrós, Tolnanémedi, Sárvár, Szekszárd, Nemeshany, Csót, Keszthely, Veszprém, Gecse, Bakonyszentlászló gyülekezetek és a szarvasi Luther árvaház.A közgyűlés a választmány által előterjesztett eme felosztási tervezetet egyhangúlag elfogadja és utasítja a pénztárost, hogy a segélyezettek által beküldött lelkész, felügyelő és gondnok által aláírt gyugták ellenében fizesse ki.VIII.
Az egyetemes gyámint. közgyűlésnél a közetkező kérvényezőket ajánlja a közgyűlés segélyezésre: Szekszárd, Felsődörgicse, Kaposvár, Keszthely, Győri diakonissza intézet, Zalaegerszeg, Kőszegi diakonisszaállomás, Tés és Öskü. Ezeken felül kisszeretetadományra : Nagyvázsonyt.IX.
Gusztáv Adolf-egyleti segélyre a következők ajánltatnak:1. Az egyet, gyámint. által kiosztandó Gusztáv Adolf segélyre: Nagykanizsa, Veszprém, Tés, Öskü, Alsódörgicse és Csögle.2. Lipcsébe további segélyezés végett felterjesztetnek : Szekszárd, Szentgotthárd, Sopronbánfalva, Kaposvár, Keszthely, uj felvételre pedig : Dombóvár és Tarrós. X .
D r . Tirtsch Gergely ellenőr a következő ellenőri jelentést terjeszti be : „Tisztelettel jelentem, hogy Czipott Géza egyhker. gyámint. pénztáros 1925—26 évi számadását átvizsgáltam és jelentésemet a következőkben terjesztem elő :I. Összes bevétel: 51.737,792 Kor.; II. Összes kiadás: 50.044,000 Kor.; pénztári maradvány: 1.694,792 Kor. azaz Egyszázharmincöt P . 50 fillér. Az alapok, alapíványok és tőkepénzek összege 9 P és 87 f. — A számadásban előforduló bevételi és kiadási tételeket-a megfelelő okmányokkal megegyezőknek találtam. Az értékpapírokat és a takarékpénztári könyveket szintén megvizsgáltam és azokat is a számadásában felvett összegekkel megegyezőknek találtam. — Kérem jelentésem tudomásul vételét és Czipott Géza pénztárosnak az 1925—26 évi számadására vonatkozólag a felmentés megadását.“ A közgyűlés az ellenőri jelentést tudomásul veszi és Czipott Géza pénztárosnak az 1925— 26 évi számadására vonatkozólag a fenntartandók fenntartásával a felmentést megadja.A világi elnök zárószavai után egyházi elnök buzgó imával a közgyü-

Rupprecht Olivér Scholtz Ödönvil. elnök. egyh. elnök.
Nagy Lajos

lést berekeszti.K. m. f.Pöttschacher Istvánjegyző. Hitelesítjük : Dr. Berzsenyi Jenő.
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JE G Y Z Ő K Ö N Y Va DUNÁNTÚLI LU TH ERSZÖ V ETSÉG 1927. évi szeptember hó 21-én NAGYKANIZSÁN tartott közgyűléséről.1. Kapi Béla püspök, egyházi elnök üdvözölve a szép számban megjelent tagokat, a gyűlést megnyitja, S  mivel Németh Gyula főtitkár a közgyűlésen nem jelent meg, a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Horváth Olivér lelkészt kéri fel.Egyben sajná'attal jelenti azt is, hogy elnöktársa, Dr. Ittzés Zsigmond a közgyűléshez intézett levele szerint egy súlyos betegének hívó szavára kénytelen volt váratlanul hazatávozni.A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul Kapi Béla egyházi elnök ezen bejelentését és az ő indítványára a világi elnöki szék jelen alkalommal leendő betöltésére Dr. Mesterházy Ernő egyhker. felügyelő Urat kéri fel, ki ezen felkérésnek eleget téve a világi elnöki széket elfoglalja.2. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Dr. Tirtsch Gergely és Czipott Géza lelkészek jelöltettek ki.3. Olvastatott Dr. Ittzés Zsigmond vil. elnöknek a közgyűléshez intézett levele: „Igen tisztelt Közgyűlés! Méltóztassék megengedni, hogy a Somogyi Egyházmegye nevében meleg szívből jövő szeretettel üdvözöljem a Dunántúli Lutherszövetség Közgyűlését abból az alkalomból, hogy az egyházmegye egyik legmegbízhatóbb és legszilárdabb sarokpillére: a nagykanizsai egyházközség szerencsés lehet a kerületi közgyűléssel kapcsolatosan a Dunántúli Lutherszövetség közgyűlését vendégül látni. Ahhoz szeretnék pár szót szólni, hogy miféle feladatokat kell a legközelebbi munkaévben a Szövetségnek megoldani. Püspök Ur Öméltósága az ő jelentésében beszámol a Dt. Lutherszövetség múlt évi működéséről, amely szerint a legtöbb egyházközségben a Szövetség által kiadott munkaprogramm alapul vételével készült külön munkatervezetek szerint áldásos belmissziói munka folyt. A Diákszövetségek, élükön a lankadatlan buzgalmu vezetőkkel, elismerésre méltó munkát fejtettek ki. Külön is ki kell emelni a diákszövetségi munka irányítóját, Németh Gyula szekszárdi lelkész urat, szövetségi titkárt az ő odaadó, önzetlen fáradozásáért, amellyel a Diákszövetség ügyét szolgálta. — Ugyancsak teljes elismeréssel kell adóznunk a Szövetség lapja, a kedves Harangszó fáradhatatlan szerkesztőjének, Czipott Géza szentgotthárdi lelkész úrnak, ki Püspök Ur szavai szerint is : „egyik leghívebb, legmegbízhatóbb és legtevékenyebb misszionáriusa evang. egyházunknak.“ — De a legnagyobb hálával és köszönettel Püspök Ur Öméltóságának tartozunk azért az ő egész egyéniségét visszatükröző Belmissziói Munkaprogrammért, amelyet minden gyülekezetnek vezérfonalul rendelkezésére bocsátott.

I I .



54A püspöki jelentésnek van azonban egy sajnálatos megállapítása, az t. i., hogy a Luther Szövetség gyülekezetenként még mindig nincs megszervezve és hogy a taggyüjtés munkája pang. Pedig lüktető, eredményeket is felmutató élet egy Szövetség keretében, amelynél anyagiak is számba jönnek, csak nagy taglétszám mellett, -  és hozzáteszem : sok lelkes tag közreműködésével lehetséges. Az eddig mondottakból a jövö legközelebbi feladatai világosan rajzolódnak elénk. Mindenek előtt az egyházközségekben meg kell szervezni mindenütt a Luther, Szövetséget és intenziven hozzá kell látni a taggyűjtéshez, amelyben a lelkész uraknak és a buzgó híveknek kell előljárniok. Végül, és ezt rendkívül fontosnak tartom,—keresztül kell vinni, ahol csak lehet 100°/o-ig a Bel- missziói Munkaprogrammot. El sem képzelhető fellendülését várhatjuk az egyházi életnek, ha a Belmissziói Munkaprogrammban nyújtott kincseket nem rejtjük véka alá, hanem mind szétosztogatjuk és gyümölcsöztetjük. Abban a reményben, hogy az igen tisztelt közgyűlés tagjai velem e tekintetben egy véleményen vannak, munkájukra Isten gazdag áldását kérve s távolmaradásomért elnézésüket remélve,—vagyok testvéri szeretettel, Nagykanizsán, 1927. szept. 20-án. Dr. Ittzés Zsigmond, a Dt. Luther Szövetség világi elnöke.A közgyűlés, míg egyfelől sajnálattal veszi tudomásul, hogy buzgó világi elnöke akadályoztatva volt a megjelenésben, másfelől igaz örömmel hallgatta a levélben kifejezésre juttatott lelkes buzdítást a további intenzív szövetségi munkára.4. A főtitkári jelentés nem érkezvén be a közgyűléshez, az elmúlt évben végzett belmissziói munkáról a püspöki jelentés alapján emlékezik meg a közgyűlés.Belmissziói munkaprogrammot az 1926/27. évre is adott ki a Szövetség, melynek alapján a felnőtt gyülekezeti tagok belmissziói gondozása gazdag eredményeket mutatott. Vallásos előadást s a felnőttek iskolájába sorozott elő
adást összesen 1760-t tartottak. 110 gyülekezetben külön foglalkoztak a presbi
tériummal és pedig a munkaprogrammban kidolgozott kérdésekről. 49 gyülekezetben bibliaolvasási körök működlek.A legtöbb gyülekezetben működik a Nőiegyesiilet. 108 gyülekezetben intenzív nöegyesűleti élet volt.81 gyülekezet megszervezte a szegény- és árvagondozást. 79 gyülekezet állandóan gondoskodik szórvány-híveiről. 93 lelkész elkészítette a családi törzskönyvet, 4 gyülekezetben ez a munka még folyamatban van. A gyülekezeti utcagondozást 6 gyülekezet vezette be.— Kapi Béla püspök, egyházi elnök főként a Diákszövetségi munkára hívja fel a figyelmet s e munkáról részletes tájékoztatást ád. E szerint: A Dunántúli Evang. Diákszövetségek ebben a munkaévben is becsületes munkát végeztek. 19 diákszövetség működött, ezek közül 15 állami és más felekezetű középiskolák, 4 pedig saját középiskoláink körében. A diákszövetségek vezetője 6 helyen a helyi lelkész, 10 helyen az önálló hitoktató, illetőleg vallástanár volt. A tagok száma 1496. A szövetségek összes bevétele 2919 P. 97 f. összes kiadása 2135 P  04 f. volt. A gyűlések, munkaösszejövetelek száma: 196, az ünnepélyek szám a: 22, a kirándulásoké: 7, önálló dolgozat, vagy előadás volt 125, más szerző művéből felolvasás: 18. Szavalat 218, ének- és zeneelőadás 59. Az összejövetelek mindenütt egyházi énekkel és imádsággal



kezdődtek és végződtek. Gyakran a tagok imádkoztak. A Diákszövetségek tagjai 2 ízben járultak együttesen az Úi asztalához. Néhány Diákszövetség szorosabb kapcsolatot talált a cserkészettel, ifjúsági Vöröskereszttel s a szomszédos Diákszövetségekkel. Pályatételeket is tűzlek ki s a versenyen elég szép számú pályamunkával vettek részt a tagok. Az iratmissziót is munkaprog- rammjukba vették és erőteljesen terjesztették a Luther Naptárt, a Harangszót, Erőt stb.S midőn kösszönettel emlékezik meg a Diákszövetségek vezetőinek áldásos munkájáról, egyúttal azonban nyomatékosan a figyelmükbe ajánlja a vezetőknek, hogy a végzendő munkánál vegyék igénybe a kiadott munka- programmot, hogy a munka mindig tervszerű s így alapos lehessen.A közgyűlés örömmel veszi tudomásul az elmúlt évben végzett belmissziói s diákszövetségi munkáról szóló elnöki jelentést, a kiadott munkaprogramm betartását pedig a Diákszövetségek vezetőinek fokozott figyelmébe ajánlja.5. Czipott Géza lelkész a Szövetség lapjáról, a Harangszóról a következő jelentést terjeszti elő : Az 1926/27. közigazgatási év folyamán 197 új előfizetővel szaporodott meg a Harangszó olvasóközönségének tábora. Vannak lelkes támogatói, terjesztői a Harangszónak, kik szíves örömest hozzák meg minden adandó alkalommal filléreiket az evangélikus sajtó oltárára. De vannak nagyon is közömbös, apatikus lelkek is nagy számmal. — Az evangélikus sajtónak, közelebbről a Harangszónak sorsa, helyzete napjainkban ugyanaz, ami általában az időközi sajtóé. Minthogy a nyomdabérek, nemkülönben az újságpapír ára az elmúlt közigazgatási évben is többször emelkedtek, a deficit állandóan kísért. Különösen két erős tehertétele van a Harangszónak : a forgalmi adó és a bélyegilleték. Az utóbbit illetőleg tanácsos volna a kereskedelmi Miniszter úrhoz egy kérvényt benyújtani, hogy a Harangszót a napilapok, vagyis jobban mondva a politikai lapok kedvezményében részesítse. — Az előfizetési díjjal hátralékban vannak: 150 csoportos és 1136 egyes elö- izető. — A HirangszóKönyvtár vállalat kiadásában újabban megjelentek: A reverzális. írta Fábián Imre. — Bizonyságtevés, egyházi beszédek. írta Kapi Béla. — Luther, a költő, író és fordító. írta Dr. Bászel Ernő. — Betű avagylélek. íita Fábián Imre. — A szeretet vallása, legszükségesebb tudnivalókevangélikus keresztyének számára. Összeállította: Cipott Géza.A közgyűlés a jelentésből nyilvánvaló azon tényt, hogy a Harangszó olyan áldásos és pótolhatatlan munkát végez, igaz örömmel veszi tudomásul s e munkáért a lap érdemekben gazdag szerkesztőjének: Czipott Gézának a leghálásabb kösszönetét fejezi ki.Szomoiúan állapítja meg azonban a közgyűlés azt is, hogy az evang. sajtóval s így a Harangszóval szemben is a gyülekezel vezetőknek kötelesség-teljesítése sok helyütt nagyon laza s ez magát az ügyet veszélyezteti.Szükségesnek tartja tehát a közgyűlés, hogy a sajtópropaganda gyülekezetenként megszerveztessék, mert a sajtónak pártolása egyáltalán nincs arányban a sajtónk jelentőségével és munkájával.
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Sajnálattal vesz tudomást továbbá a közgyűlés arról is, hogy mind az előfizetési díjakból, mind pedig a Harangszó Könyvtár egyes példányainak árából nagy összegek vannak künn hátralékban egyes gyülekezetekben, veszélyeztetve ez által a lap pénzügyi egyensúlyát. S ezért Ziermann Lajos lelkész, kormányfőtanácsos indítványára elhatározza a közgyűlés, hogy hátralékok behajtását az esperesek útján egyházközigazgatási útra tereli.6. Kovács Zsigmond lelkész, pénztáros a Szövetség pénztári forgalmáról a következő jelentést, illetve számadást terjeszti elő :Kimutatás ■ !a Dunántúli Luther-szövetség 1926. december 31-iki pénztári állapotáról.A) B E V É T E L . Korona1. 1925. évi pénztári maradvány . . . .  4,175.7502., 3. BelmisszióL munkaprogrammért . . 4,850.6004.. 5. Tagsági d í ja k b ó l ..........................................  1,199.0006. Ünnepi offertóriumok..........................................  420.2007. Alkalmi a d o m á n y o k ..........................................  4089008. Az amerikai szeretetadományból . . . 2,000.0009. Az egyházmegyei pénztár, illetve járulék 356.600 10. A vasi közép egyhm. gályarabok o ff.it. 2,140.900Összes bevétel 15,551.950B) K IA D Á S .1. Németh Gyula titkár útiköltsége . . . 750.0002. P o sta k ü 'd ö n c n e k .................................................  50.0C03. xBeImissz. m. pr. pótfüzet nyomda költsége 948.6004. Portóra . . . . •................................... ...331.0005. Postatakarékpénztárnál belépési költség 173.1156. A gályarab off. átutalva ehker. pénztárba 2,569.400Összes kiadás 4,822.115C) M É R L E G .Összes bevétel . . . .  15,551.950 Összes kiadás . . . .  4,822.115Pénztármaradvány 10,729,835 pengőben: 858 P 38 f.
A közgyűlés a mellékletként e jegyzőkönyvhöz csatolt jelentést tudomásul veszi, a számadásra nézve a pénztárosnak a felmentést megadja s buzgó működéséért neki köszönetét mond.



577. A pénztárosi jelentéssel kapcsolatban Németh Károly esperes indítványára kimondja a közgyűlés, hogya jövőben az, akit a szövetség külföldi tanulmányútra, vagy gyűlésekre kiküld, útjáról számoljon be egyházi lapjainkban.8. Ugyancsak a pénztárosi jelentéssel kapcsolatban tárgyaltatott a tagdíj megállapításának és az agitatórikus munka megkezdésének ügye. Többeknek hozzászólása után a közgyűlés kimondja, hogya tagsági díj megállapításának és az agitatórikus munka megindí- • tásának idejét elérkezettnek látja. Mindkettőre vonatkozólag az elnökséget fölkéri egy tervezet kidolgozására. Az elnökség a kidolgozott tervet közölni fogja az esperesekkel s ha ez — megfelelő módon letárgyaltatván — elfogadásra talál, akkor az elnökség azt az 1927/28. évre már életbe lépteti.9. Ugyancsak a pénztárosi jelentéssel kapcsolatban elhatározza a közgyűlés, hogyazon kérelmet terjeszti az egyházkerületi elnökséghez, rendelje el, hogy minden egyházközség köteles legyen évenként egy templomi offertóriumot juttatni a Dunániú'i Luther Szövetség javára.10. Kapi Béla püspök, egyházi elnök bemutatja Dr. Pröhle Károly egyet tanár, theol. fakultási dékán levelét, amelyben bejelenti, hogy a dékánná vá-’ lasztásával járó nagy elfoglaltsága következtében nem tudta a Konfirmációi oktatás Vezérkönyvét elkészíteni.A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul a bejelentést, de egyúttal újból bizalommal fölkéri Dr. Pröhle Károlyt, hogy a Vezérkönyvet elkészíteni szíveskedjék, hogy azt a Szövetség a jövő évben kiadhassa.11. Kapi Béla püspök, egyházi elnök jelenti, hogy a „Gyermeklant“ című énekeskönyv teljesen elfogyott.A közgyűlés tudatában annak, hogy mily fontos hivatást tölt be s mily szép eredményt ért el e kis gyermekénekeskönyv, elhatározza, hogy azt újból kiadja s felhatalmazza az elnökséget a kiadás végrehajtására.12. Kapi Bála püspök, egyházi elnök bejelenti, hogy az 1927/28. évi Belmissziói Munkaprogramm már nyomtatás alatt van s október elejére megjelenik. A közgyűlés örömmel fogadja a bejelentést s a leghálásabb köszönetét fejezi ki Püspök úrnak a programm elkészítéséért.Ziermann Lajos egyet, gyámint. elnök indítványára pedig külön köszönetét mond a közgyűlés azért, hogy Püspök úr ebbe a munkaprogrammba bevette a gyámintézetért való munkát is.A programm-füzet árának befizetését illetően pedig Wágner Ádám lelkész,, indítványára kimondja a közgyűlés, hogy a füzetek ára az egyes gyülekezetektől előre szedendő be az egyházmegyei pénztárosok útján.



58 13. Nagy Lajos esperes indítványozza, hogy a Szövetség vegye fel munkaprogrammjába a nyári cserkésztáborok gondozását is.A közgyűlés az indítványt elfogadja s a programm elkészítésére az elnökséget kéri fel.Több tárgy nem lévén — Kapi Béla püspök buzgó imája után — világi elnök a közgyűlést bezárja.Horváth Olivér s. k. Kapi Béla s. k. Dr. Mesterházy Ernő s. kjegyzőkönyvvezető. oüspök, e. elnök. h. vil. elnök.Hitelesítjük:Czipott Géza s. k. Dr. Tirtsch Gergely s. k.
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Ül.JE G Y Z Ő K Ö N Y V .Felvétetett aD U N Á N T Ú L I E V A N G . E G Y H Á Z K E R Ü L E T I L E L K É S Z E G Y E S Ü L E T N E K  N agykan izsán 1927. évi szeptem ber hó 21-én tarto tt közgyű léséről.A közgyűlést megelőző istentiszteleten Mesterházy Sándor nemespátrói lelkész, somogyi esperes tartott Máté 16. 15 19 alapján gondolatokban gazdag, aktuális beszédet.A gyűlésen jelen vannak : Kapi Béla püspök, elnök, Dr. Mesterházy Ernő kér. felügyelő; Dr. Ajkay Béla kér. vil. főjegyző; Németh Károly üv. alelnök, Horváth 0  ivér pénztáros, Kiss Samu titkár. A tagok közül: Baldauf Gusztáv, Baráth József, Czipott Géza, Danielisz Róbert, Fábián Imre, Farkas Elemér, Fenyves Ede, Hanzmann Károly, Héring János, Hérints Lajos, Horváth Lajos, Jónás Lajos, Kakas József, Káldy József, Kiss József, Kovács Zsigmond, Kutas Kálmán, Magyary Miklós, Menyhár István, Mesterházy Sándor, Dr. Mohácsy Lajos, Molitorisz János, Müller Róbert, Nagy István, Nagy Lajos, Pálmai Lajos, Pócza Ferenc, Pőttschacher István, Puskás Jenő, Dr. Sch'itt Gyula, Scholtz Ödön, Schöll Lajos, Schrantz Zoltán, Seregély István, Takáts Béla, Takács Elek, Teke Dénes, Dr. Tirtsch Gergely, Varga Gyula, Vértesi Zoltán, Wagner Ádám, Dr. Wölfel Gúla, Ziermann Lajos. .1. Németh Károly, ügyv. alelnök üdvözli a megjelent lelkésztestvéreket; a jegyzőkönyv hitelesítésére Scholtz Ödön és Takács Elek tagokat kéri fel. Mesterházy Sándornak köszönetét mond szíves készségéért, mellyel a közgyűlést imával és irás magyarázattal bevezette. A gyűlést megnyitja.2. Ügyv. alelnök jelenti, hogy az 1926/27 évben azegyhm. lelkészegyesületeknek a következő témákat adta ki feldolgozásra: 1. Segédeszközök a “kon- firmandusok oktatásánál. 2. Az oltár jelentősége az evangélikus kultuszban,3. Az Ágostai Hitvallás tanítása az egyházról. 4. Jézus messiási tudata János evangéliumának 17-ik része alapján. 5, En Chrislo Jesu jelentése Pál apostolnál. 6. Egyházi statisztika alapelvei. 7. A klerikális e'őnyomulás eszközei. Mi a teendőnk? Tudomásul szolgál.3. Alelnök előterjeszti az egyházmegyei lelkészegyletek működéséről szóló jelentését, amely szerint
a győri egyházmegyei lelkészegylet gyónással és Úrvacsorával egybekötött négy értekezletet tartott; augusztus 31-én, november 16-án, április 7-én és junius 21-én. Az értekezletek főleg az egyházi élet körébe tartozó gyakorlati kérdésekkel foglalkoztak, m  augusztusi értekezlet részletesen megtárgyalta az egyházkerüleli belmissziói munkaprogrammot. Megbeszélés tárgyát képezték továbbá az egyházkerületi és az egyetemes közgyűlések határozatai és az egyetemes nyugdíjintézet Ugye. A junius 21-iki értekezletet megelőzőleg a gyüle



60
kezeti felügyelők, lelkészek és tanítók együtt járultak az Úrvacsorához; utána pedig a felügyelők, lelkészek és tanítók közös értekezletet tartottak. Ezeket a közös értekezleteket jövőben Űrnapján, a prezbiterek bevonásával fogják tar- .ani az egyházmegyében.

A  kemenesaljai egyházmegyei lelkészegyesület három értekezletet tartott : október 20. Kemeneshögyészen, április 6-án Celldömölkön, junius 28-án Ostffyásszonyfán. Felolvasásokat, illetőleg értekezéseket tartottak Magassy Sándor: „Saddhu Sundar Singh“ , Nagy M iklós: „A  konfirmáció“ , Moütorisz János „A z oltár jelentősége az evang. kultuszban,“ Kutas Kálmán : „A  klerikális elöhaladás és az ellene való védekezés,“ Nagy István: „A  gyülekezet diagnózisa,“  Weisz Vilm os: „A  lelkész diagnózisa," Kovács István: „A  gyülekezet pasztörizálása,“ Moütorisz János: „A  lelkész pasztörizálása,“ Szabó István: „Az igehirdetés a temetésnél,“ Schrantz Zoltán : „Az igehirdetés az esketésnél.“Kívánatosnak tartja az egyöntetű lelkészi munkásság érdekében egy egyházmegyei belmissziói munkaprogramm kidolgozását. Továbbá, hogy a lelkészeknek az egyházkerületi és egyetemes közgyűlések alkalmával a gyülekezetek fuvardíjat és napidíjat fizessenek. A kerületi egyesület útján kéri az egyetemes lelkészegyesületet, hogy az értekezleteken feldolgozandó témákat ezután nagyobb tervszerűséggel állítsa össze.
A  somogyi egyházmegyei lelkészegylet két értekezletet tartott Nagykanizsán, november 17-én és junius 17-én. Az előbbi az egyenlő nyugdíj mellett foglalt állást. Munkákat hoztak: Káldy József: „Az Ószövetség jelentősége az egyház életében,“ Takáts Béla a pesti liturgiát ismertette, a junius 17- iki értekezlet pedig a kerületi kérdőpontokat tárgyalta le. Az egyházmegyei lelkészegyleti tagdíjat 2 pengőben állapította meg. A kerületi lelkészegyleti alapszabályokat elfogadta.
A  soproni alsó egyházmegyei lelkészegylet július 14-én Beleden tartotta értekezletét. Gőcze Gyula lelkész „Az Ágostai Hitvallás tanítása az egyházról“ c. munkáját olvasta fel. Foglalkozott a népiskolai statisztikai űrlapokkal, a nyolc osztályú elemi népiskolával, az iskolavizsgálatokkal. Aggodalommal lát- 1 a, hogy a lelkészi nyugdíjintézet ügye lassan halad a végleges rendezés felé.Kívánatosnak tartja, hogy minden egyházmegyében tanügyi esperesi állás létesittessék.
A soproni felső  egyházmegyei lelkészegyesület március 25-én Sopronban, julius 4-én Agfalván tartott értekezletet. Pöttschacher István „Jézus messiási öntudata“ című munkáját olvasta fel. Foglalkozott az egyesület a lelkészi kor- pótlékkal, a kerületi lelkészegyesület alapszabálytervezetével.Kívánatosnak tartja, hogy a református egyházzal közösen készíttessünk egy olyan térképet, amelyen feltüntetve lennének a protestáns anya, leány -és fiókgyülekezetek, úgyszintén a szórványok is.Javasolja továbbá „édesanyák napjának“ megtartását.
A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében1. a Délvidéki lelkészi kör junius 14-én tartott értekezletet Mekényesen. Foglalkozott a lelkészi korpótlék és nyugdíj ügyével. Felkéri az egyházi testű- eteket, hogy ha azoknak elnöksége valamit enunciálni szándékozik, azt ne te
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gye meglepetésszerüleg, hanem igyekezzék előre meggyőződni, hogy eljárása megegyezik-e az általa képviselt tagok felfogásával és érzelmeivel. Foglalkozik a római katholikus egyház részéről immár mindinkább gyakorlattá váló túlkapásokkal, hogy egyházunk társadalmi ünnepélyeknél teljesen háttérbe szo- ríttatik.2. a Kölesdvidéki lelkészi kör november 4-én Kistormáson, június 17-én Kölesden tartott értekezletet. Pass László „A  modern igehirdetés“ című munkáját olvasta fel. Kívánatosnak tartja, hogy a tulzásbavitt, rendszertelen sok egyházi gyűjtés rendeztessék. Továbbá, hogy a zsinat az egyházi adózást egyöntetüleg szabályozza. A légi nyugdíjintézet vagyonáról nyilvános elszámolást kér. Kívánja gyülekezeti könyvtárak létesítését. Foglalkozik a Luíher- Társasági visszamenőleg követelt tagdíjakkal. Sérelmesnek tartja a lelkészi korpótlék rendezésének módját.3. a Balatonvidéki lelkészi kör június 8-án tartott értekezletet Nagyszo- ko’yban. Elnökké választatott az elhalt Bándy Miklós helyébe Gyarmathy Ferenc tabi lelkész. Gyarmathy Ferenc „A  lelkész az iskolában“ címen tartott felolvasást. Foglalkozott az értekezlet a püspöki kérdőpontokkal.Az egyházmegyei lelkészegyesület június hó 30-án tartotta értekezletét Bonyhádon. Az értekezletnek a tanítókkal közösen tartott részében Dr. Tolnay Vilmos pécsi egyetemi tanár tartott előadást „A  magyar költők lelki világa“ címen. A külön lelkészi értekezleten Baldauf Gusztáv terjesztette be jelentését. Kívánatosnak tartja, hogy az adócsökkentési államsegély a régi rendes úton ne pedig csak kérvényezésre folyósíttassék az egyházközségeknek.

A vasi közép egyházmegye lelkészegyesülete december 15-én és június8-án tartott értekezletet Szombathelyen. Munkákat olvastak fel : Tarján István, „Segédeszközök a konfirmandusok oktatásánál,“ Kovács Béla: „En Christo lesu jelentése Pál apostolnál“ címen. Megtárgyalta Rónai 8. Gyula előadásában a kerületi lelkészegyletí alapszabály tervezetet. Elhatározta, hogy a templomok bejáratánál fekete táblán hívják fel a hívek figyelmét az építő irányú könyvekre. Foglalkozott az egyesület az egyházi javadalmas tisztviselők házasságkötéséről szóló szabályrendelettel, s annak készítéséért Zongor Béla esperesnek köszönetét mondott.A veszprémi egyházmegyei lelkészegyesület október 27-én és június 8 án tartott értekezletet Pápán. Értekezéseket hoztak: Novák Rezső: „Az egyházi sajtó“ , Novák Rezső: „A  lelkész az iskolában“ , Mogyoróssy G yula: „Szükség van-e istentiszteleteink reformjára?“ , Hering János: „Miképen védekezhetünk a klerikálizmus támadásaival szemben“ címen. Kívánatosnak tartja, hogy az államsegélyek a háború előtti arányban osztassanak szét és vétessék figyelemt be a segélyek kiosztásánál a kerü'etek lélekszáma. Sajnálja, hogy egyetemes egyházunknak nincs nyomdája. Kéri, hogy az 1925-ig valorizálatlanul kapot- kongrua, családi pótlék, illetve az egészen elmaradt korpótlék egy összegben, kárpótlás címén utaltassák ki. A nyugdíjintézet ügyében a Kírchner-féle javaslat mellett foglal állást. Elhatározza, hogy az egyházmegyében belmissziói ünnepélyeket rendez.A zalai egyházmegye lelkészegyesülete június 14*én tartotta értekezletét
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Kővágóőrsön. Dr. Berzsenyi Jenő: „A  klerikális előnyomulás eszközei. Mi a leendő?“ címen, Zsiray Lajos: „Jézus messiási öntudata János ev. 17. alapján“ címen, Menyhár István: „A z Ágostai Hitvallás tanítása az egyházról“ címen hoztak értekezéseket. Kívánatosnak tarlja, hogy a Miatyánk, a Tízparancsolat és a Hiszekegy szövege hivatalosan megállapíttassék, s kötelező tanítása és használata elrendellessék.A közgyűlés a jelentésből örömmel értesül az egyes egyhm. lelkészegyesületek kebelében folyó tervszerű és eredményes munkálkodásról.4. Scholtz Ödön esperes a lausannei „Vallás és Egyházszervezet világ- konferenciájáról“ emlékezik meg, amely a különböző keresztyén vallásfeleke zetek és szervezetek, tömörítését tűzte ki célúi maga elé. A konferencián 70 különböző felekezet, 86 ország képviselelében mintegy 500 képviselő vett részt. Róma az egyedüli kér. egyház, amely elvi okoknál fogva nem képviselteti magát ezeken a gyűléseken. Az ágostai hitvallású (ev. luth.) egyház mint a keresztény hitigazság birtokosa részt vett ugyan a konferencián, de főfeladatának elsősorban a földkerekség lutheránusainak tömörítését tekinti. Indítványozza, hogy miután az Evangéliumi Egyesület megszűnt, mint annak jogutóda a Kerületi Lelkészegyesület hozzon oly értelmű határozatot, hogy csatlakozik az „Evan gélikus Lutheránus Világszövetséghez“ évi 50 P. tagsági dí fizetésével ; és ha a Szövetség felveszi Egyesületünket, a jövő évi közgyűlés határozza el, hogy a Szövetségben kivel akarja magát képviseltetni.A közgyűlés az indítvány értelmében határoz.5. Horváth Olivér pénztáros jelentése szerint az Egyesület 1926/27. évi bevétele volt 1096‘43 P ., kiadása 4 28 P . készpénz, mint vagyon 1092'15 P. A  Kapi-alapra vonatkozólag jelenti, hogy az akciót befejezettnek tekinthetjük ; az alap állománya 761*63 P ., amely tovább volna gyümölcsöztetendő, mig püspök úr annak mikénti felhasználására nézve intézkedést nem tesz.A közgyűlés a pénztáros jelentését örömmel veszi tudomásul s neki köszönetének kifejezése mellett a fölmentést megadja. A Kapi alapra a gyűjtést és adakozást lezárja s az alap összegét püspök úr kifejezett óhajára tovább gyümölcsözted.6. Tárgyaltatott a Kér. Lelkészegyesület alapszabálytervezete. Az alapszabálytervezetet pontonként tárgyalva a rajta eszközölt módosításokkala közgyűlés elfogadja s jóváhagyás végett a kér. közgyűlés elé terjeszti ama kérelemmel, hogy jegyzőkönyvének függelékében nyomassa azt ki, amelyből azután a lelkészegyesület külön Ienyo- matot készíttet magának. A tervezet gondos és alapos összeállításáért pedig ügyv. alelnöknek meleg köszönetét mond.7. A Kér. Lelkészegyesület tagsági díja az 1927—32 évekre a rendes tagokra nézveévi 4 az-az: négy P-ben állapíttatik meg.8. Ügyv. alelnök bemutatja a tagok névsorát, amely szerint a kerületben rendes lelkész van 134, segédlelkész 15, önálló hitoktató 8, nyugdíjas lelkész 16.



63A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a tagok névsorának a jegyzőkönyvvel együtt való kinyomatására a kér. közgyűlést felkéri.9. Wágner Ádám tagtárs az új nyugdíjintézeti szabálytervezetet ismerteti, amelyet részletes méltatás után egészében elfogadásra ajánl, mert szilárd bázison alapul. Kapi Béla püspök, Schöll Lajos, Horváth Olivér, Baldauf Gusztáv, Ziermann Lajos, Hanzmann Károly, Fábián Imre, Mesterházy Sándor hozzászólásai utána közgyűlés a nyugdíjtervezetet általánosságban elfogadja s annak összeállítása körül kifejtett idegölő, fáradságos munkájukért Schöll Lajosnak és Wágner Ádámnak hálás köszönetét mond. A részletes tárgyalás során azonban a következő módosításokat ajánlja rajta :11. § . 1. A püspöki nyugdíj mindenféle beszámítással (tehát a lelkészi nyugdíj és lakbérrel) együtt 10.000 P-ben állapíttassák meg.11. §  2. A korpótlékos lelkészek kivétel nélkül a minimális nyugdíjat, vagyis 3.0C0 P . és 600 P lakbért kapják.11. §. 5. A nyugdíj ne legyen a teljes munkaképtelenséghez kötve, hanem 40 évi szolgálat után is igényelhető legyen.20. § . A gyermektelen özvegynek nyugdíja, ha a férj 5 éven belül hal el, a férj teljes nyugdíjigényének 25% -a, s 5 éven alul csak a gyermekes özvegyé legyen 50%.A nőrokonra vonatkozó 21. § . töröltessék, illetve oda módo- síttassék, hogy a nyugdíjjogosult lelkésznek özv. édesanyja, vagy nővére esetről-esetre kegydíjban részesíthető, amely azonban évi 800 P.-nél nagyobb ne lehessen.42. § . A nyugdíjintézeti bizottság a kettős elnökségen kívül az ügyvivőből, egyetemes ügyészből és kerületenként csupán egy lelkésztagból álljon, aki azonban püspök nem lehet.IQ. A „Gyermeklant“ című ifjúsági érrekeskönyv teljesen kifogyván, a lelkészegyesűlet annak kiadását a kér. közgyűlés útján az Énekés Zenepártoló Egyesületnél szorgalmazza.11. A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy a tisztikar bevonásávala jövő évi nyári konferenciát készítse elő.12. Alelnök jelenli, hogy a Lutherszövetség megbízást adott Prőhle Károly egyetemi tanárnak egy konfirmációi vezérkönyv megírására, amelyet azonban a megbizott nagy elfoglaltsága miatt még nem tudott elkészíteni, de a megbízatás fentartása esetén egy éven belül elkészíti.Tudomásul szolgál.13. Alelnök jelenti, hogy Payr Sándor egyetemi tanár sem tudott még Gyurátz Ferenc életrajzának megírásával elkészülni, amint azonban ideje s viszonyai engedik, mielőbb elkészíti azt.Tudomásul szolgál.14. A  Családi Emlékkönyvnek újból való kiadására vonatkozó határozatát a közgyűlés megújítván kimondja, hogy azt ezer példányban; s német nyelven is kiadja.



64 15. A közgyűlés felkéri Takács Eleket, hogy a presbiterekről szóló kéziratban levő munkájának kiadása ügyében lépjen érintkezésbe a Harangszó könyvtárnak szerkesztőjével, Czipott Gézával.16. Ügyv. alelnök egyházkerületünk sajtóviszonyairól referá ván, kiemeli, hogy kerületünk területén jelenik meg az Evangélikusok Lapja, a Harangszó, a „Gotthold“ lap, a Christlicher Hausfreund, a Luthernaptár és a Gotthold- kalender. A közgyűlés örömmel vesz tudomást a kerületben folyó intenzív sajtómunkáról s az említett lapok és naptárak szerkesztőinek meleg elismeréssel adózik.17. Ügyv. alelnök a közgyűlés figyelmét felhívja arra, hogy 1929-ben lesz a Kiskáté kiadásának, 1930-ban pedig az Ágostai Hitvallásnak 403 éves jubileuma. A közgyűlés a nevezetes dátumokat nyilvántartja s a Concordia-könyv magyar kiadása ügyében megkeresi a kér. közgyűlést, s annak útján az egyházegyetemet.18. Alelnök jelenti, hogy november 10-én lesz az országos evangélikus nap, melyet az Országos Lutherszövetség rendez.A közgyűlés a tagok erkölcsi kötelességévé teszi, hogy az evangélikus-nap sikerének érdekében a saját hatáskörükben minden lehetőt elkövessenek.19. Mivel a reformátusok az O RLE útján lépéseket tettek a ku'tuszkor- mánynái az 1918 -1925 közti időre eső, elmaradt lelkészi járulékoknak bizonyos mérvű kárpótlása iránt,a közgyűlés megkeresi a M ELÉ-t, hogy szintén tegye meg ez irányban és ily célból a szükséges lépésekéi.20. Az evang. rádió- istentiszteletekre nézve a közgyűlés kimondja, hogy azokat szükségeseknek és kívánatosnak tartja.21. A vasár- és ünnepnapok megszentelését és e napokon a korcsmák zárva tartását a kér. közgyűlés útján a Lelkészegyesület újból is szorgalmazza az illetékes kormánykörök előtt.22. A személyi momentumok kapcsán ügyv. alelnök jelenti, hogy Isten kegyelméből lelkészi szolgálatuknak nevezetesebb évfordulóját ünnepelhették meg Horváth Sándor paksi lelkészségének 60-ik, Németh Pál vései lelkész 55-ik, és vései működésének 50-ik, Nagy Sándor, celldömölki lelkész 50- ik Fenyves Ede mencshelyi lelkész, Magyary Miklós kapolcsi lelkész, Mesterházy’ Sándor nemespátrói lelkész, Herints Lajos farádi lelkész 4C-ik, Dr. Mohácsy Lajos marcalgergelyi lelkész és Wágner Ádám ráckozári lelkész 25-ik, Zongor Béla körmendi möködésének 10-ik évfordulóját.Ziermann Lajos soproni lelkészt a kormányzó úr kormányfötanácsossá nevezte ki.Lelkészekké választattak : Menyhár István Keszthelyre, Boczkó Gyula Súrra, Lang János Kismányokra, Kovács István a soproni líceumi vallástanárrá, választolt Magassy Sándor helyébe Csöngére, Pohánka Ödön a Velegre



65Nyugalomba vonult I’só Vince győri lelkész.Elhaltak Hetvényi Laios soproni líceumi vallástanár, a Luther-Naptár kiadója és'szerkesztője 1926. december 16-án; Bánrdy Miklós nagybábonyi lelkész 1927. március 30-án; Horváth Pál győri hitoktató 1927. március 22-én és Kuzma^István a jugoszláv megszállás alatt levő domonkosfai gyülekezet lelkésze. A közgyűlés a jubiláns lelkészeket az Isten-adta évfordulókon, valamint Ziermann Lajost magas kitüntetése alkalmával meleg szeretettel üdvözli ; az újonnan megválasztottakra és egyházépítő munkájukra Isten kegyelmét kéri ; a nyugalomba vonult Isó Vincének a jól végzett kötelességteljesítés után áldott pihenést, az elköltözőiteknek örök békességet és üdvösséget kíván, — közöttük Hetvényi Lajosnak, a Luthernaptár rátermett, agilis volt szerkesztőjének és kiadójának emlékét jegyzőkönyvében külön is hálás kegyelettel örökíti meg.Több tárgy nem lévén ügyv. alelnök a közgyűlést buzgó imával bezárta. Kmf.K iss Sam u N ém eth K árolytitkár. üv. alelnök.T a k á cs  E lek  D r . Sch o ltz  Ödönesperes. esperes.Jegyzőkönyvet hitelesítők.
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Az egyházkerületi tisztikar.Püspök: Kapi Béla, főrendházi tag, Szombathely (1916 óta.)Egyházkerületi felügyelő : Dr. Mesterházy Ernő, Nagygeresd, Sopron nv (1923-óta).!Egyházkerületi egyh. főjegyző: Pálmai Lajos, Győr (1930).Egyházkerületi vil. főjegyző: Dr. Ajkay Béla, Répcelak (1930).Fgyházkerületi egyh. aljegyző: Németh Károly. Lébeny (1930).Egyházkerületi vil. aljegyző: ifj. Radó Gyu'a, Vése (1930).Egyházkerületi főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron (1930).Egyházkerületi ügyész: Berecz Ábel, Sopron (1930).Egyházkerületi pénztáros: Weisz Kornél, Sopron (1893-óla).Egyházkerületi ellenőr-alszámvevö : Wojtech Vilmos, Sopron (1914-óta).Egyházkerületi levéltáros: Németh Sámuel, Sopron (1930).Püspöki titkár: László Miklós, Szombathely (1917— 1921-ig és 1925 óta).

Az egyházmegyék elnöksége.Győri egyházmegye : esp. : Németh Károly, Lébeny ; felügyelő : Csemez István földbirt., kormányfőtanácsos, Téth.Kemenesaljái egyhm : esp. : Varga Gyula Vönöck; felügy. : Dukai Takách Ferenc, Duka.Somogyi egyhm. : esp. : Mesterházy Sándor, Nemespátró; felügy.: dr Ittzés Zsigmond várm. főorvos, Kaposvár.Soproni alsó egyhm. ; esp. : Farkas Elemér Bük : felügy. : dr. Ajkay Béla földbirtokos, RépcelakSoproni felső egyhm .: esp.: Scholtz Ödön, Ágfalva; felügy.: dr. Zer- gényi Jenő ügyvéd, kormányfőtanácsos, Sopron.Tolna -  baranya— Somogyi egyhm. : főesp. : Schöll Lajos, Hidas ; alesp. Müller Róbert Felsőnána ; felügy. : belecskai Mechwart Ernő, földbirt, kormányfőtanácsos, Belecska.Vasi közép egyhm. esp. : Zongor Béla, Körmend ; felügy. : Szentmártoni Radó Lajos, főrendiházi tag, Szombathely és Répcelak.Veszprémi egyhm. esp.: Takács Elek, Homokbödöge; felügy.: Mihály Sándor, gazd. felügyelő, Pápa.Zalai egyhm .: esp.: Nagy Lajos, Szentantalfa; felügy.: dr. Berzsenyi Jenő, nyug. járásbiró, Keszthely.Egyázkeriileti állandó bizottságok./. Egyházkerületi főiskolai nagybizottság.Elnökök: Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő.1. Választott tagok az egyházkerület részéről :a) egyháziak: Varga Gyula, Vönöck, Scholtz Ödön, Ágfalva, Schöll Lajos, Hidas, Takács Elek, Homokbödöge, Magyary Miklós, Kapolcs, Farkas

V .



67Elemér, Bük, Pálmai Lajos Győr, D. Dr. Prőhle Károly, Sopron, Zongor Béla, Körmend, Németh Károly, Lébeny.Póttagok: Nagy Sándor, Celldömölk, Hérints Lajos, Farád, Eősze Zsig- mond, Tolnanémedi, Mesterházy Sándor, Nemespátró.b) Világiak : Dr. Ajkay Béla, Répcelak, dr. Stráner Gyula, Sopron, Mech- wart Ernő, Belecska, dr. Heimler Károly, Sopron,. Héring Zsigmond, Sopron, dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak.Póttagok: Stráner Vilmos, Sopron, dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Rupp- recht Olivér, Sajtoskál, dukai Takách Ferenc, Duka, dr. Pesthy Pál Budapest és Űzd, Strasser Sándor, Győr, Csemez István, Tét.2. Hivatalból tagok:a) Hollós János, a soproni líceum, Hamar Gyula, a soproni tanítóképző intézet, Arató István, a kőszegi leányközépiskola, Fáik Henrik, a bonyhádi reálgimnázium igazgatója.b) szentmártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak, az egyházker. pénzügyi bizottság elnöke, Hanzmann Károly, egyházker. főszámvevő, Berecz Ábel, egyházker. ügyész, Sopron, dr. Schneller Aurél, kőszegi leányközépiskolai helyi biz. elnök.c) A tanári kar részéről : dr Ruhmann Jenő, Sopron, Bognár Káro'y, Sopron,3. Tagok a soproni egyházközség részéről :Ziermann Lajos, Pöttschacher István, Hanzmann Károly, dr. Zergényi Jenő, dr. Töppler Kálmán, Forster Gusztáv.Póttagok: Klausz Lajos, Albrecht Alfréd.Jegyző: dr. Ruhmann Jenő, Sopron.
II. Egyházkerületi főiskolai kisbizottság.Elnök: dr. Heimler Károly, Sopron.Tagok: a) Választottak: Albrecht Alfréd, Sopron, Héring Zsigmond, Sopron, Payr Sándor, Sopron, Pöttschacher István, dr. Zergényi Jenő, Ziermann Lajos.b) Hivatalból : Hollós János, líceumi, Hamar Gyula, képezdei igazgatók, Hanzmann Károly, föszámvevő, Szabó József, efórus.c) A tanárikar kiküldöttei : Rosta Ferenc és Bognár Károly.Jegyző : Rosta Ferenc.

III. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottág.Elnökök : Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: a) egyházi részről: Horváth Sándor, Paks, Pálmai Lajos, Győr, Payr Sándor, Sopron.b) világi részről : szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Mechwart Ernő, Belecska, dr. Zergényi Jenő, Sopron, Dr. Dukavíts Vilmos, Győr. 5*



IV. Egyházkerületi törvényszék.Elnökök: Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.T ago k: a) egyházi közbírák: Pálmai Lajos, Győr (1927), Ziermann Lajos, Sopron (1930), Schöll Lajos, Hidas (1930), Zongor Béla, Körmend (1930,) Németh Károly, Lébeny (1930).b) világi közbirák: dr. Grosch József, Paks (1930), dr. Valkó Miklós, Szombathely (1930), dr. Rásó Béla, Vasvár (1930), dr. Ajkay István, Kisfalud, (1930), Jánossy Gábor, Szombathely (1930).c) A tanári és tanítói kar részéről : Hollós János Sopron, Gráf Samu Sopron.d) Jegyzők: dr. Schneller Aurél Kőszeg, (1930), dr. Zimmermann Arthur Körmend, (1927.)e) Ügyész: Berecz Ábel, Sopron (1927).
V. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdijügyi bizottság.Elnök: szentmártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak.Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.Választott tagok: a) egyháziak: Scholtz. Ödön, Ágfalva, Varga Gyula, Vönöck, Wagner Adám, Ráckozár, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend.b) világiak : dr. Berta Benő, Celldömölk, Héring Zsigmond, Sopron, dr. Mihály Kálmán, Sopron, dr. Zergényi Jenő, Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, dr. Visnya Ernő, Pécs, dr. beliusi Baross József, Sopron, Rupprecht Olivér, Sajtoskál.c) Hivatalból tagok: dr. Heimler Károly, főiskolai felügyelő, Hollós János, líceumi, Hamar Gyula, tanítóképezdei igazgatók, Berecz Ábel, ügyész, Sopron.Jegyző : Wojtech Vilmos, Sopron.

VI. Egyházkerületi népiskolai bizottság.Elnökök: Hanzmann Károly, Sopron és koltai Vidos Dániel, Mersevát.Tagok a) egyházi részről : Payr Sándor, Sopron, Sfráner Vilmos, Sopron, Hérints Lajos, Farád, Müller Róbert, Felsőnána.b) Tanári és tanítói karból: Hamar Gyula, Sopron, Krug Lajos, Sopron, Benedek Vince, Győr, Koczor Márton, Alsóság, Grieszháber Henrik, Majos, Somogyi Béla, Körmend, Gráf Sámuel, Sopron, Nagy Pál, Pápa.c) Világi részről : dr. Ajkay Béla, Répcelak, Berzsenyi Ádám, Kemenes- sömjén, Koritsánszky Ötté, Kölesd, szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, dukai Takách Ferenc, Duka.Jegyző : Grieszháber Henrik, Majos.
VII. Egyházkerületi véleményező bizottság.Elnökök: Pálmai Lajos, Győr, és dr. Ajkay Béla, Répcelak.
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Tagok : a) egyházi részről : Hérints Lajos, Farád, Mesterházy Sándor, Nemespátró, Schöll Lajos, Hidas, Stráner Vilmos, Sopron, Varga Gyula, Vönöck, Zongor Béla, Körmend, Németh Károly, Lébeny, Takács Elek, Homokbödöge, Müller Róbert, Felsönána, Czipott Géza, Szentgotthárd.b) Világi részről : dr. Berzsenyi Jenő, Keszthely, dr. Grosch József, Paks, Mechwarth Ernő, Beleeska, dr. Zergényi Jenő, Sopron, Iltzés Zsigmond, Kaposvár, Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Krug Lajos, Sopron, Mihály Sándor, Pápa.

VIII. Egyházkerületi számvevőszék.Elnökök: Varga Gyula, Vönöck és dr, Alkay Béla, Répcelak.Tagok : a) egyháziak : Szabó István, Kemenesmagasi, Mód Aladár, Nagy- simonyi, Weiss Vilmos, Kemeneshőgyész.Világiak: dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Berzsenyi Dezső, Celldömölk, Koczor Márton, Alsóság, Rupprecht Antal, Sajtoskál, Berzsenyi Ádám, Kemenes- sömjén.
IX . Lelkészvizsgáló bizottság.Elnökök: Kapi Béla püspök, és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok : Stráner Vilmos, Sopron, D. dr. Prőhle Károly, Sopron, Farkas Elemér, Bük, Scholtz Ödön, Ágfalva.Póttagok : Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend, dr. Stráner Gyula, Sopron, dr. Zergényi Jenő, Sopron.

X . Egyházkerületi tanképesitő bizottság.Elnökök: Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok : Hanzmann Károly, Sopron, Krug Lajos, Sopron.Póttag: Hérints Lajos, Farád.
X I . Egyházkerületi leányközépiskolai helyi bizottság.Elnök : dr. Schneller Aurél.Tagok: Czeke Gusztáv, Weörös Elemér, Róth Jenő, Karner Frigyes, Freyler Lajos, Kiss István, Suhajda Lajos, Unger Károly, Seybold Rezső és hivatalból tag az internátusi vezetőnő.

X II . Zsinati törvényeket végrehajtó, ill. szabályrendeleteket készítő bizottság.Elnökök : Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: a) egyháziak: Ziermann Lajos, Sopron, Stráner Vilmos, Sopron, Takács Elek, Homokbödöge, Zongor Béla, Körmend.b) Világiak: Berecz Ábel, Sopron, dr. Berta Benő, Celldömölk, dr. Grosch József, Paks, dr. Pesthy Pál, Budapest — Űzd, dr. Ajkay Béla, Répcelak.
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X III . Egyházkerületi gyúmintézeti bizottság :Elnökök: Scholtz Ödön, Ágfalva, egyházi és Virtsologi Rupprecht O  ivér, Sajtoskál (Sopron m.) világi elnök.Tagok a következő egyházmegyei gyámintézeti elnökök:1. Győri egyházm. Egyházi elnök: Horváth Béla, lelkész, Csikvánd. — Világi elnök: Mihály István, Nagydém, u. p. Lovászpatona, Veszprém megye.2. Kemenesaljái egyházm. Egyh. elnök: Tompa Mihály, lelkész, Kissomlyó, Vasmegye. — Vil. elnök: Mesterházy Jenő, Ollár, Zalamegye.3. Somogyi egyházm. Egyh. elnök: Teke Dénes, lelkész, Sand. — Vil. elnök: Hajas Gyula Sand.4. Soproni alsó egyházm. Egyh. elnök : Bőjtős László, Vadosfa, Sopron m. Vil. elnök: Bakó János, Mihályi, Sopron m.5. Soproni felső  egyházm. Egyh. elnök: Danielis Róbert, Harka, Sopronm. Vil. elnök: Ifj. Klausz Lajos, nagykereskedő, Sopron.6. Tolna— bar any a—somogyi egyházm .: Egyh. elnök: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Tolna m. — Vil. elnök: Mechvvart Ernő, Belecska, Tolnám .7. Vasi közép egyházm. Egyh elnök : Czipott Géza lelkész, Szentgotthárd. Vil. elnök : Ajkay Elemér, Uraiujfalu, Vas m.8. Veszprémi egyházm. Egyh. elnök: Pócza Ferenc, Sikátor, Veszprém m. V i1. elnök: dr. Zauner Róbert pénzügyi tan. Veszprém.9. Zalai egyházm. Egyh. elnök : Nagy Lajos Szentantalfa. — Vil. elnök : dr. Berzsenyi Jenő Keszthely.Jegyző: Pötschacher István, Sopron.Pénztáros: Czipott Géza, Szentgotthárd.Ellenőr: dr. Tirtsch Gergely, Kőszeg.
X IV . Báró Baldácsy-alapitvány kezelő bizottság.Tagok: Kapi Béla, püspök, és Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő. Póttag: dr. Ostffy Lajo;, Ostffyasszonyfa.

X V . A lörintei gazdaságot ellenőrző bizottság.Tagok: dukai Takách Ferenc, Duka, Ajkay Elemér, Uraiujfalu, Berecz Ábel, Sopron, Töppler Károly, Sopron.



A dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerületi lelkészegyesületalapszabályai.1. §. Az egylet neve: „Dunánlú i ág. hitv. evangélikus egyházkerületi lelkészegyesület.“2. § . Az egyesület célja:a) A tagok között az összetartozás érzetének és a testületi szellemnek ápolása ;b) A lelkészi szolgálat és a theo'ógiai tudomány körébe vágó elméleti és gyakorlati tárgyaknak és kérdéseknek felolvasásbk és előadások, valamint nyomtatott kiadványok révén való ismertetése ; konferenciák tartása ;c) A tagok szellemi, erkölcsi és anyagi érdekeinek előmozdítása ;d) Rendkívüli esetekben a tagok segélyezése (betegség esetén, neveltetési segély stb.) ;e) Az egyházmegyei lelkészegyleteknek kapcsolatba hozása ;f) Az egyetemes lelkészegylettel az összeköttetés fenntartása ;3. § . Az egyesület tagjai:a) Az egyesületnek köteles és rendes tagja minden, a dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület területén működő rendes lelkész, önálló hitoktató és segédlelkész;b) Az egyletnek rendes tagja minden az egyházkerület területén lakó nyugdíjas ág hitv. ev. lelkész, valamint az egyházkerület területén rnőködő és ág. hitv. evangélikus lelkészi oklevéllel bíró° egyetemi és középiskolai tanár, ha az egyesületbe való belépését az elnökségnek bejelenti ;c) Az egyesületnek alapító tagjai azok, akik 100 pengőt egyszersminden- korra az egyesület pénztárába befizetnek ;d) Tiszteletbeli tagok azok, akiket a választmány ajánlatára a közgyűlés megválaszt.§. Az egyesületi rendes tcgság megszűnik, haa) A tag az egyházkerület területéről távozik ;b) Hivatalából távozik;c) Elhalálozik ;d) A 3. § . b. pontjában említett rendes tag kilépését az elnökségnek bejelenti.5. § . Az egyesület minden tagjának egyenlő joga van, Az egyesület tisztikarába azonban csak az egyesületnek köteles és rendes tagjai (3. § . a.) választhatók be.6. § . Az egyesület rendes tagjai kötelesek a közgyűlés által 5 —5 évenként megállapított tagsági díjukat évente az évi rendes közgyűlés előtt befizetni. A segédlelkészek évi egy pengő tagsági díjat fizetnek.



72 7. § . Az egyesület jövedelmét a tagdíjak, az egyesület céljaira befolyó adományok és az alaptőke jövedelme szolgáltatják.8. § . Az egyesület alaptőkét gyűjt, amelyhez a tagdíjakból befolyó évi bevételnek legalább öt százaléka évente hozzácsatolandó. Az alap őkét gyarapítják a kimondottan erre a célra adott adományok is. Az alaptőke jövedelme elsősorban az egyesületi tagok segélyezésére fordítandó; a segélyek kiosztása iránt a választmány javaslatára a közgyűlés határoz.9. § . Az egyesület tisztviselői: az elnök, az alelnök, a titkár, a pénzláros, az ellenőr. A tisztviselőket az egyesület közgyűlése választja az egyesületnek köteles és rendes tagjai (3. § . a.) közül 6 évre.• 10. § . Az elnök teljesíti azokat a kötelességeket, amelyek ezzel a tisztséggel rendszerint együttjárnak. Különösen ügyel az egyesület érdekeire. A választmányi- és közgyűléseket összehívja és azokon elnökök Megállapítja a választmányi és közgyű ések tárgysorozatát. A közgyűlési meghívónak és tárgysorozatnak az egyházi lapokban való közzétételéről idejében gondoskodik. Kiadja az egyházmegyei lelkészegyleteknek az egyházkerületi kérdőpontokat. A pénztári kiadásokat utalványozza.11. § . Az alelnök az elnök helyettese.12. § . A titkár vezeti a közgyűlések és választmányi ülések jegyzőkönyveit s végzi azokat a kötelességeket, amelyek a titkári, illetve jegyzői tisztséggel rendszerint együttjárnak.13. §. A pénztáros felelősség mellett kezeli az egyesület pénzét és vagyonát. Kifizeti az elnök által utalványozott összegeket.14 §. Az ellenőr a pénzkezelést, számadást álvizsgálja s az évi költségvetést előterjeszti.15. § . Az elnök, a pénztáros és az ellenőr a választmánynak és az évi rendes közgyűlésnek jelentést tesznek.16. § . A választmány tagjai az egyesület tisztviselői (9. §.) és az egyházmegyei lelkészegyletek elnökei. Az egyesületnek mindazon ügyei, amelyek vitára adhainak alkalmat, először a választmány elé viendők. Az egyesület pénz ügyeit és fontosabb terveit is először a választmány tárgyalja le. A tiszteletbeli tagságra vonatkozó indítványok 8 nappal előbb mindenkor írásban az elnöknél nyújtandók be.17 § . Az egyesület tagjai a közgyűlésnek teljes és egyenlő jogú tagjai. Jogaikat a tagok a közgyűlésen csak személyesen gyakorolhatják. A szavazás nyílt. A szótöbbség dönt. Egyenlő szavazat esetén az elnök dönt.18. § . Évenként legalább egy rendes közgyűlés tartandó és pedig rendszerint az egyházkerületi rendes közgyűléssel kapcsolatban. Rendkívüli közgyűlést az elnök öt választmányi lag kívánságára köteles összehívni az általa jónak látott helyre.19. § . A közgyűlésre szóló meghívó a tárgysorozattal együtt az egyház- megyei lelkészegyletek elnökeinek idejében megküldendő és az egyházi lapokban is közzéteendő.20. § . A közgyűlés választja a tisztviselőket és a tiszteletbeli tagokat. A számadásokat felülvizsgálja, a felmentvényt megadja, vagy megtagadja. A
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költségvetést összeállítja. Mindazon ügyek, amelyek nem kifejezetten az elnökség, vagya választmány hatáskörébe tartoznak, a közgyűlés hatáskörébe vágnak.21. §. A közgyűlésről jegyzőkönyv veendő fel, amelyet két tag hitelesít.22. § . Az egyesület elnöke az egyesület működéséről évente jelentést tesz az egyházkerületi közgyűlésnek.23. § . Az egyesület alapszabályait az egyesület közgyűlése fogadja el s az egyházkerületi közgyűlés hagyja jóvá. Az alapszabályok módosításához, vagy póllásához az egyesület közgyűlésén jelenlévő tagok szavazatának kétharmada szükséges. A módosítás, vagy pótlás szintén csak az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyása esetén lép életbe.24. § . Az egyesület feloszlik, ha az összes tagok kétharmad része a közgyűlésen kívánja. Feloszlás esetén az egyesület vagyona mindaddig tőkésítendő, míg hasonló célú egyesületnek a tulajdonába nem megy át.Kelt a dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerüleii Lelkészegyesület Nagykanizsán, 1927. évi szeptember hó 21-én tartott közgyűléséből.Kiss Samutitkár.Scholtz Ödön Németh Károlyalelnök.Takács Elekesperes.esperes. jegyzököny vhitelesítök.



TÁRG YM U TATÓ .
Folyószám. LapszámJelenvoltak névjegyzéke. — — — — — — — _  31. Istenitisztelet — — — — — — — — — — — 52. Közgyűlés megnyitása — — — — — — — — — 43 Közgyűlés megalakulása — — _  — — _  — 104. Két tanítókiküldött megválasztásáról szóló jegyzőkönyv — — 105. Lord Rothermere üdvözlése — — — — — — — — 116 . Dr. Szentmártoni Radó Gyula vil. aljegyző eskütétele — — — 117. Miskolcon elhelyezett eperjesi ev. jogakadémia vizsgálati jogánakmegvonására és a hallgatók számának korlátozására vonatkozó miniszteri rendelet — — — — — — — — — n8 . Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése — — — — — — — 119. Egyetemes egyházi közgyűlésre kiküldöttek névsora — — — 1110. Püspöki jelentés az 1926/27. évről s ezzel kapcsolatos határozatok 13

Egyházkerületi főiskolai nagybizottság jelentése kapcsán:11. Hetvényi Lajos líc. vallástanár emlékének megörökítése — — 1812. Magassy Sándor megválasztott líc. vallástanár véglegesítse — 1813. Oravecz Lajos líc. rendes tanárrá kineveztetésének és MatheideszIstván tanítóképzőint. tanárrá választásának tudomásul vétele 1814. Peschkó Zoltán soproni tanitóképzöint. tanárrá választása — — 1815. Soproni líceum igazgatójának jelentése — — — — — — 1816. Tanítóképzőint. igazgató jelentése — — — — — — — 1917. Kőszegi leányközépisk, igazgató jelentése — — — — — 1918. Bonyhádi reálgimn. igazgató jelentése — — — — — — 1919. Tankerületi főigazgatók látogatásáról jelentés — — — — — 19
Egyházkerületi pénzügyi bizottság jelentése kapcsán:20. Egyházkerületi pénztárakról jelentés — — — — — — 1921. Kleeblatt alapítványi ház gondnokának jelentése — — — — 2022. Biztosítási megbízott jelentése — — — — — — — 2023. Egyházkerületi pénztárak 1927. évi költségelőirányzata — — 2024. Egyházkerületi jövödelmek felosztása — — — — — — 2125. Adóalapi segély felosztása — — — — — — — — 2226. Báró Baldácsy-alapítvány jövedelmének felosztása — — — 2327. Hitoktatók óra és fuvardíjai — — — — — — — — 2328. Kőszegi leányisk. helyi biz. jegyzőkönyveinek tudomásul vétele 2529. Rozsonday Károly tanitóképzöint. tanár fizetéskülönbözetének folyósítása — — — — — — — — — — — 2530. Várallyay János tanítóképzőint. önálló hitoktató óratöbbleténekdíjazása — — — — —- — — — — — — — 25



II31. Bognár Károly tanítóképzőint. tanár Tibor fiára vonatkozó családi pótlék további folyósítása — — — — — — 2532. Dr. Szilvássy Gyula intézeti orvos tiszteletdíjának emelése — 2633. Pénzügyi bizottság pénzutalásainak jóváhagyása — — — — 2634. Nagyobb építkezéseknél egyházközségek egyházhatósági engedélytelőzetesen beszerezni tartoznak — — — — — — — 2635. Weisz Kornél egyházker. pénztáros előléptetése — — — — 2636. Külön határozatot nem igénylő pontok tudomásul vétele — — 26
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Püspöki jelentés
a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 1927. évi 
szeptember hó 22-én, Nagykanizsán tartandó 

közgyűlése elé.

, Főtisztelendö és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!Mielőtt szokásos püspöki jelentésemet előterjeszteném, egy személyemmel kapcsolatos kötelességemnek kívánok eleget tenni.A múlt évi egyházkerületi közgyűlésen egyházkerületünk, annak különböző testületéi, intézményei és iskolái hálára kötelező meleg szeretettel emlékeztek meg tíz éves püspöki és huszonötéves lelkészi jubileumomról. Ezen megemlékezésért és annak értéket adó szeretetért mondok forró köszönetét az egyházkerületnek, az esperesi, lelkészi, felügyelői, tanári, tanítói karnak s mindazoknak, akik megemlékezésükkel ezt az Isten kegyelméből adott évfordulót áldások forrásává tették. E helyen is hálával gondolok a m. kir. kormányra, a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrra, egyet, egyházunk nagyérdemű felügyelőjére, vármegyékre és városokra, kik megbízottak kiküldésével belekapcsolódtak egyházkerületünk eme hálaadó ünnepségébe.Tíz esztendő távlatából visszatekintve, leborulok az örökkévaló Isten kegyelme előtt. Minden munkámban Ő volt segítségem, törekvéseimben világosságom, csüggedésemben vigasztalásom és legdrágább jutalmam. Neki köszönhetem szolgálatomat, melyre tőle elhivatást nyertem s azt a minden emberi méltóságnál nagyobb boldogságot, hogy érdemetlenségem dacára munkaeszközévé tett. Az elmúlt tíz esztendő nagyon-nagyon küzdelmes decennium volt. Ha hallgatott is erről az esztendőnként előterjesztett krónika, most a visszaemlékezés pillanatában talán szabad elmondanom, hogy szavakban elmondhatatlan nehézségek, megpróbáltatások és nyomorúságok örvényei között kellett egyházkerületünk hajójának utat, révpartot keresnie. Ha valakinek ebben az egyházkerületben, úgy nekem kell hangos újongással dicsérnem az Istent, ki csudatevő kezével szabadulást biztosított. Második szavammal pedig áldom az örökkévalót azért a gondviselő kegyelméért, hogy nékem
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10 esztendő küzdelmeiben hűséges, az anyaszentegyház szeretetében lángoló, a kötelességteljesítésben fáradhatatlan munkatársakat adott. Szeretettel gondolok egyházkerületünk életben lévő volt felügyelőjére: dr. Berzsenyi Jenőre, az én kedves atyai barátomra, ki értékes munkájával, igaz evangéliumi leikével oly felejthetetlenné tette számomra együttmunkálkodásunk esztendeit s az egyházra nézve áldottá ériünk való vezérkedését. Szeietettel gondolok mostani elnöktársamra, kinek gazdagcsiszolású karizma-drágakövei az evangéliumi egyházhüség drága aranyfoglalatában ragyognak előttünk s kinek egyéniségében oly értékesen egyesülnek a szélessugarú tervezés, a kiviteli energiával, mindennapi kötelességérzettel és hü felelősségtudással. Szeretettel gondolok az egyházkerület régi és mostani pénzügyi tanácsadó szervére s arra a sok körültekintést, leleményességet és bölcseséget igénylő munkásságra, mellyel a legnehezebb időben egyházkerületünk pénzügyi helyzetét biztosították. Szeretettel gondolok az esperesi és lelkészi karra, kiket a testvéri hivatásbeli közösségen kívül velem eggyé tett évtizedes állandó munkálkodásunk közössége. Részükről mindenkor csak megértést, munkakészséget, hűséget és szeretetet tapasztaltam. Méltatlan lennék szeretetükre, ha erről hálával meg nem emlékezném. Ugyanilyen hálával gondolok a tanári és tanítói karra is és az ő áldott egyházépítő munkájukra. És szeretettel gondolok az egyház- megyei és gyülekezeti felügyelői karra, az egyházmegyékben s egyházkerületünk plénumában és bizottságaiban is érvényesülő megbecsülhetetlen munkájukra. És végül szeretettel gondolok közvetlen munkatársaimra, kik az egyház- kerület tanácskozó asztalánál foglalnak helyet, az egyházkerületi jegyzői karra, a különböző bizottságokra és a püspöki irodában foglalatoskodó hűséges munkatársaimra . . .  Az egyházkerület babérágat nyújtott felém. Ha egy levélkéjét elfogadom is a magam számára, többi leveleit hadd osszam szét azok közt, kiket az megillet.Bizonyságot akarok tenni arról, hogy az elmúlt 10 esztendőben mindenkor egyházam és egyházkerületem szent érdeke vezette munkálkodásomat. Hiúság, hatalomvágy, önérdek nem ejtettek rabul. Egyetlen vágyódásom az volt, hogy szolgálattá tegyem életemet s minden élő, avagy szunnyadó erőmet elevenné tegyem anyaszentegyházam javára. Egyházkerületemet nem élettelen egyházjogi szrrvezetnek látom, hanem élő személyiségnek, ki évtizedes tradíciója formálgatásával, mint határozott jellemvonásé, külön egyéniség munkálkodik az egyháztörténetben és az Isten országa szolgálatában. Szemeiből kiolvasom múltak beszédét, jelen idők vágyódását, jövők szükségleteit. Orcáján meglátom felhők sötét borulását, veröfények hirtelen felragyogását. Szivére tudom hajtani fejemet s dobogásából megmérem életerejét, fájdalmát és reménységeit. A  jövendőre nézve sem ígérhetek egyebet, hanem hogy az egyházkerület belém helyezett bizalmát minden életerőm összefogásával és munkába állításával igyekezem viszonozni Önmagamat Isten választott eszközének tekintem, ki végrehajtani igyekszik egyházunk Isten akaratában elrendelt munkaprogrammját. Tévedéseimet ez mentse, törekvéseimet ez magya-



rázza. Minden munkálkodásom legyen Isten munkásainak életbizonyságtétele: Soli Deo Gloria !„Bizonyságtevés“ c. alatt a jubileum alkalmával megjelent könyvemet az én nagy gyülekezetemnek, szeretett egyházkerületemnek is dedikáltam. Kérem az egyházkerületei, hogy könyvemet fogadja szeretettel, mint tízéves együttmunkálkodásunk és lelki egységünk nagyon szerény emlékét.
Még egy személyi bejelentést kell tennem. A győri gyülekezet egyhangú bizalomnyilvánítással felajánlotta nékem Isó Vince lelkész nyugalombavonu- lásával megüresedett lelkészi állását. Hosszas megfontolás és az egyházkerület vezetőségével folytatott beható megbeszélés után a felajánlott lelkészi állást elfogadtam. Elhatározásom indítóokait nem kívánom itt részletezni, csak arra óhajtok rámutatni, hogy elhatározásomat nem személyi, hanem kizárólag egyetemes egyházi és egyházkerületi érdekek irányították. Győri lelkészi állásomat kb. egy év múlva fogom elfoglalni. Mindezt azért óhajtottam az egyház- kerület közgyűlésének bejelenteni, mert a győri lelkészi állás elfogadása következtében a püspöki székhely Szombathelyről Győrbe kerül.

*  *
*Az elmúlt egyházközigazgatási év eseményeiről, munkájáról, egyházunk, gyülekezeteink és iskoláink helyzetéről a következőkben terjesztem elő jelentésemet :

I. A z év eseményei.

1. Áttekintés az elmúlt esztendő kimagasló eseményeiről. A munkás év hűséges kötelességteljesítésben telő egyformaságát két kimagasló esemény teszi emlékezetessé: a Baldácsy-alapítvány félszázados jubileuma és a magyar országgyűlés felsőháza törvényhozói munkálkodásának megkezdése.a) 1926. évi október hó 19-én ünnepi közgyűlésre gyülekeztek a Baldácsy-alapítvány egyházkerületi megbizottai, az alapítvány igazgatósága s a meghívott vendégek ünneplő serege. Egyszerűségében is felemelő ünnepséggel áldozott a magyarországi prot. egyház a hithű róm. kath. báró Baldácsy Antal emlékezetének, ki a protestantizmus nemzeti és történelmi hivatását oly mélyen átérezte, hogy szinte egész vagyonát eme hivatás teljesítésére anyagi eszközül a protestáns egyházaknak adományozta.Halálra Ítélt gyülekezeteknek százai őrzik történelmük lapjain a hagyományozó nevét. Ha összegyűjtenék a nyomorúságban sínylődő özvegyek és árvák, a családfenntartás gondjai alatt meggörnyedő családapák könnyeit, ezekből a csillogó igazgyöngyökből százszorosán kirakhatnánk első betűtől az utólsóig báró Baldácsy Antal alapítvány-levelét, mely egy rejtett magányban élő lelki nagyság ékesbeszédü nemesi levele.



4 De a Baldácsy-alapítvány jelentősége messze felülemelkedik számjegyekben kifejezhető értékén. Az ünnepség szónokának, Ravasz László püspöknek emlékbeszédéből közlöm a következő felemelő megállapításokat:„M i ennek a Baldácsy-alapítványnak a jelentősége? Örökre mutatja a protestantizmus közéleti súlyának, nemzetfenntartó értékének m egbecsülését. Hódolat a magyar protestantizmus múltja és missziója előtt. Minket annyiszor nótáztak meg, száműztek és megbélyegeztek. Mindezzel szemben a Baldácsy- alapítvány Magna Chartá-ja az elfogulatlan katholikus Ítélkezésnek, amelyik donációt ad, hazahív és megkoronáz. Drága írás arról, amit a Jelenések könyve az efezusi gyülekezet angyalához irt levélben igy fejez ki: „Tudom a te dolgaidat és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; és terhet viseltél és béketürő vagy és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.“ (János je'. 2 :2 — 3).Másodszor jelenti a magyar protestantizmus egységét. Ma már egészen másképen gondolkoznak a protestáns egyházak a dogmatikai unióról, a kon- fessionális és történelmi egyéniségről. De egy bizonyos : mindez csak módszere a nagy, közös lényegnek, az evangéliomi keresztyénségnek. Török Pál szavai szerint: VE nagybecsű adomány által egy eddig nélkülözött corpus evangeli- corum létesül; a protestáns egyházakat egyetemlegesen érdeklő közpénztár alapja meg van vetve. Ez a corpus evangelicorum szimbóluma annak a mystikus és láthatatlan corpus evangelicorumnak, amelyet a magyar protestantizmus lelki .egysége alkot. Vannak külön céljaink és törekvéseink, de életünk, sorsunk és pályánk jókora darabon elválaszthatatlanul azon egy.Harmadszor jelenti ez az alapítvány azt, hogy a lélek teremt vagyont, de a vagyon nem teremt lelket. A protestantizmus erkölcsi tőkéje, Török Pál szuggesztiv ereje meg tudtak hódítani egy Baldácsyt és meg tudták teremteni ezt a nagy alapot. Minden szegénységünkben a legjobb gazdasági politika a lélek erejét növelni és hódító hatalmában feltétlenül bízni. Jöhetnek idők reánk, amikor megint venni fognak tőlünk, és nem adni fognak nekünk. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a magyar protestantizmus ereje és igazsága nem függ anyagi helyzetétől, közjogi elhelyezkedésétől, vagy politikai súlyától. A magyar protestantizmus önön igazságaitól és ez igazságok szolgálatának tisztaságától és áldozatosságától függ. Mintha éppen nekünk üzenné, éppen most, Jézus ezt a napiparancsot: „Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát és mindenek megadatnak néktek Máté 6 :3 3 “ . így méltatja a nagy Baldácsyt protestáns egyházunk kiváló püspöke és isteni elhivásu lelki vezére : Ravasz László.Fonjon egyházkerületünk is babérkoszorút Baldácsy Antal emlékezetére. Emlékezésünknek adjon melegséget soha el nem halványuló hálánk és kegyeletünk. Annak erkölcsi értékét pedig biztosítsuk azáltal, hogy Baldácsy Antal lelkét átható eszményeket, mint szent oltártüzet, megőrizzük protestáns egyházunk templomaiban. Megbecsültetjük, mindenekelőtt magunk is meg-



becsüljük a protestantizmus nemzeti misszióját. Drága kincsül őrizzük, külső és belső nehézségek dacára kiépítjük a magyar protestantizmus egységét. Spirituális és materiális programmunkban diadalra emeljük a lélek szuverenitását, mely kövekből kenyeret, porból templomot, semmiből világot teremt Isten kegyelméből.b) Az esztendő második kimagasló eseménye a magyar országgyűlés felsőháza törvényhozói munkájának megkezdése.1927. évi január hó 29 én nyitotta meg Magyaroszág kormányzója a magyar országgyűlés két házának tanácskozását. A megnyitást megelőzően saját egyházuk templomaiban gyülekeztek össze a törvényhozók. Evang. templomunkban dr. Raffay Sándor püspök hirdette Isten igéjét.A törvényhozói testületnek két-kamarás rendszerré átalakulása a nemzet, de egyszersmind egyházunk szempontjából is nagy jelentőségű. Egyházunk a felsőházban törvényben biztosított képviselettel bir. Ez a körülmény lehetővé teszi egyházunk törvényes igényeinek érvényesítését. Az a körülmény pedig, hogy a felsőház érdekképviseleti alapon nyert kialakítást, természetessé és jogossá teszi azt is, hogy egyházunk törvényes felsőházi képviselői az egyetemes nemzeti érdekeken kívül, azok mellett, de sohase azok rovására» egyházunk védelmezői, jövendőjének építői legyenek.Evang. egyházunkat a felsőházban ez időszerint a következők képviselik : Báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő, Geduly Henrik tiszai püspök, Dr. Zsigmondy Jenő bányai kér. felügyelő és én mint a dunántúli egyházkerület püspöke.Én a közjogi és törvénykezési, a közoktatásügyi, a népjóléti és munkaügyi bizottságban nyertem tagságot.A felsőház eddigi tanácskozásai biztató reménységgel töltik el szivünket.Egyházi szempontból feltétlenül kívánatos, hogy egyházunk felsőházi képviselői egymással állandó kapcsolatban álljanak s ezen felül megalakíttassék a ref. egyház képviseletével együt'esen a protestáns egyházak felsőházi képviselete. A törvényhozói hivatás és a parlamentális tárgyalás természete egyformán kívánatossá teszik az egyöntetű, tervszerű, a protestáns egyházak jelenlegi helyzetének és történelmi szükségleteinek megfelelő együttes fellépést.Fájdalommal kell azonban megállapítanunk, hogy a felsőház összeállításánál ev. egyházunkat súlyos mellőzés érte. Ha a felsőház a régi főrendiháznak nem is jogutóda, a szomorú való mégis az marad, hogy minden egyház megtartotta régi képviseletét, sőt az izraelita hitfelekçzet új képviseletet nyert, egyedül az ev. egyház képviselete csorbult meg. Fájdalmas érzéssel emlékezünk meg egyházunk eme sebéről.2. Általános helyzetkép, a) A z államhoz való viszonyunk minden tekin- etben kifogástalan volt. Az államkormány részéről eddig is megértő jóakaratot tapasztaltunk és ez az elmúlt évben még erőteljesebbé vált. Különösen hálával és köszönettel mutatok rá a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóakaratára, mellyel egyházi és iskolai törekvéseinket kísérte s azok megvalósítására



fedezeteket biztosított. Külön is meg kell említenem, hogy gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter úron kívül dr. Petri Pál politikai államtitkár úr és dr. Tóth István miniszteri tanácsos úr, a prot. ügyosztály főnöke az állampénztár szűkös helyzetét megértő jóakarattal összhangba hozták egyházkerü'etünk, gyülekezeteink, iskoláink és leikés i karunk jogos érdekeivel. Sokkal több nehézséggel küzdünk középiskoláink, különösen pedig elemi iskoláink ügyeiben, bár el kell ismernem, hogy a személyes tárgyalásokon többször sikerült megszüntetni a fennálló nehézségeket.Az 1848. évi X X . t.-c. alapján megállapított államsegélyünket ezévben is emelte az államkormány. Az emelési százalékot a pénzügyi kormány túl- magasnak, a kultuszkormány kielégiiőnek, mi azonban csak elfogadhatónak tartjuk. Sajnálattal nélkülözzük az adócsökkentési államsegély valorizálását, jóllehet számos gyülekezetünk háztartásában ez az államsegély a legszámottevőbb és legbiztosabb tényező.Hálával kell megemlékeznem arról, hogy a lelkészi korpótlékot 50 százalékban visszaállította a kultuszminiszter úr. Sajnálnunk kell azonban, hogy az államkincstár helyzete nem tette lehetővé azt, miszerint a törvény keretein kívől azon lelkészek is részesüljenek korpótlékpótló államsegélyben, kiknek javadalma meghaladja a 3000 arany K összeget s ennek következtében korpótlékra nem bírnak igényjogosultsággal. Hivatalos felterjesztésben és személyes tárgyaláson igyekeztem ezen méltányos álláspontot képviselni, de a kultusz- miniszter úi fedezet hiányában ezen álláspontot nem honorálta.Köszönettel gondolok arra is, hogy építkező, vagy tatarozási munkálatot végző szegény gyülekezeteink, rendkívüli anyagi gondokkal küzdő lelkészeink folyamodását, kevés kivétellel, sohasem terjesztettem fel hiába a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz. Nagy összegű segélyeket nem nyerhettek ugyan, de a rendkívüli államsegélyen kívül mindenkor érezhették a segíteni akarás erkölcsi értéket jelentő jóindulatát.Egyházunk iránti kötelességemet teljesítettem, midőn az országgyíí'és felsőházának f. évi június hó 23 án tartott gyűlésén a költségvetési vita keretében felszólaltam s beszédemben részletesebben foglalkoztam a kultusz- tárca költségvetésével s egyházunknak az államkormánnyal szemben támasztott óhajtásaival.Beszédemből ideiktatom azon részt, melyben legégetőbb egyházi sérelmeink orvoslását foglaltam össze :„A  kultusztárca költségvetése bepillantást enged a kormánynak az egyházakhoz való viszonyába és abba, hogy a kultuszminiszter úr, közelebbről a mi egyházunkat is milyen elbánásban részesíti. Csak a legnagyobb hálával és köszönettel emlékezem meg a m. kir. kormánynak és a kultuszminiszter úrnak ama nagy jóakaratáról és megértéséről, mellyel egyházunk kulturális és nemzetépítő munkáját mindenkor honorá ta. Bizonyságot kell tennem arról, hogy törvényekben gyökerező jogos kívánságaink teljesítési mértékét sohasem jóakaratának hiánya, legfeljebb az állampénztár helyzete korlátozta. De azér



7rá kell mulatnom arra, hogy egyházunknak még sok és égető várnivalója van a kormánytól.Mindeneklőtt rámutatok arra, hogy a protestáns egyházak adócsökkentési államsegélye koránt sincs olyan mértékben valorizálva, mint arra egyházi érdekből szükség lenne és mint arra az államnak velünk szemben vállalt kötelezettsége mellett igényt támaszthatnánk. Amikor vannak gyülekezeteink, melyekben az egyházi adó az állami adónak 2C0 — 300 százalékát teszi, akkor sürgetnünk kell az adócsökkentési államsegély megfelelő felemelését is.Azután ott van a törpe-isko’ák kérdése. A most követett gyakorlat az, hogy a kultuszkormány megállapítja a népiskolai tanulók létszámának minimumát; ha ezt a minimumot nem érik el és ha abban az iskolában tanítóváltozás áll be, akkor az egész tanítói államsegélyt megszünteti. Elismerem, hogy a minisztérium által érvényesített financiális nézőpontok szerint ez is megoldás. Az általunk támasztott kulturális és egyházi szempontból azonban nem megoldás. Végtére is élő, létező, munkálkodó iskolákról van szó, amelyeknek megszüntetése nemcsak egyházi, hanem egyszersmind nemzeti és kulturális veszteséget is jelent. Azért én azt kérem a mélyen tisztelt kultuszminiszter úrtól, hogy ezen rendelkezés végrehajtásánál alkalmazza mindig a legmesszebbmenő jóakaratot és körültekintést s különösen legyen figyelemmel arra, hogy oly községekben, amelyekben a törpeiskola tanítója egyetlen szellemi vezetője annak a községnek, az ilyen államsegély be ne szüntettessék.Utalnom kell újból arra a kérésünkre, hogy a tanítói nyugdíjjárulékok végre rendeztessenek. Mindegyik egyház és iskolafenntartó görnyed és nyög ez alatt a teher alatt és magábanvéve az, hogy egyes gyülekezetekben emiatt a teher miatt kénytelenek voltak tanítói állásokat megszüntetni, elég mementót kiált a kultuszkormány leikébe. Annál inkább sürgős ennek megoldása, mert nem helyes dolog, hogy az ilyen terhek a tanítói állás iránti rokonérzést a gyülekezetekben kisebbítik.Végül még utalok arra, hogy az egyházak számokban kifejezhetetlen óriási nagy összegeket jegyeztek magyar hadikölcsönre. Teleszky őexcellenciája hatalmas, nagy koncepciójú beszédeben sürgette a hadikölcsön kategóriáknak bizonyos mértékben való valorizálását. Az egyházakat névleg nem említette meg, bár nem tartom lehetetlennek, hogy valamelyik kategóriába besorozhatók. Utalnom kell azonban arra, hogy az egyházak jótékonysági, kulturális és létfenntartási alapjaikat adták oda az államnak és hogy ahhoz a hadikölcsönhöz az államnak erkölcsi presztízse is hozzá van kapcsolva. Igazán indokolt, hogy a magyar állam ezeket a hadikölcsönkötvényeket legalább részben valorizálja, hiszen amikor ad, visszaad és amikor ezzel az egyházakat erősíti és támogatja, tulajdonképen önmagát is erősíti, önmagát is támogatja. Ezeket vagyok bátor a kultuszminiszter úr nagybecsű figyelmébe ajánlani“ .A felsöházban mondott eme beszédem pontjait egyházunknak az állammal



8szemben érvényesítendő programjának szeretném tekinteni. Arra kell törekednünk, hogy: 1. adócsökkentési államsegélyünk sürgősen valorizáltassék; 2 . törpe népiskoláink államsegélye biztosíttassék ; 3. a tanítói nyugdijjárulék háríttassék át a községre, illetőleg vármegyére; 4. indíttassák megfelelő hangnemben tartott és mérsékelt ütemü mozgalom hadikölcsönjegyzéseink beváltására.Igaz örömmel emlékezem meg arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az idei költségvetésbe egy határozott összeget vett fel oly rendeltetéssel, hogy a prot. egyházak az ebből nyerendő segélyből közhasznú intézményeket létesíthessenek. Ezen összegből dunántú.i egyházkerületünk két célra nyert segélyt: kettő és félmilliárd koronát a soproni líceumi Diákotthon építésére és ötszázmilló K-t a kőszegi leányközépiskola építési tartozásainak törlesztésére.A kultuszminiszter úr ama intézkedését, mellyel külön fedezetet biztosított prot. intézmények létesítésére, rendkívül nagy jelentőségűnek tartom. Ugyanis mindaddig, míg az 1848 X X . t.-c.-t végrehajtani az állam nem képes, a prot. egyházak intézményeket nem létesíthetnek, mert egyháztagjaik a gyülekezetek és iskolák fenntartására szükséges anyagi fedezetet is alig képesek előteremteni, nemhogy új intézményeket létesíthetnének. Remélhető azonban, hogy a tekintélyesebb államsegély megnövelve az egyház önkéntes áldozatkészsége gyümölcseivel, új alkotásokkal fogja gazdagítani protestáns egyházunkat.Ezzel kapcsolatosan meg kell azonban jegyeznem, hogy sérelmes ügyeink személyes letárgyalásánál gyakran el kellett ismernem a kormány által állami érdekből érvényesített szempontok helyességét. Annál fájdalmasabb nehézséget jelent számomra az, hogy az érdekeltek gyakran nem tudnak megnyugodni a változhatatlanban. A miniszteri döntés után is folyamodásokkal árasztják el a püspököt és a minisztert s a püspöktől mindenhatóságot, a minisztertől pedig egyetemes érvényű szempontok feladását követelik. A püspöki állás tekintélyének szempontjából is kívánatos, hogy lehetetlen követelésekkel ne csorbítsák a püspöknek az államkormányhoz való jó viszonyát, melyre a személyes tárgyalásoknál feltétlenül szükség van.b) A  felekezetközi viszony, a  felekezetkö2i helyzetről ugyancsak nyilatkoztam a felsöház június hó 23-án tartott ülésén. Beszédemből közlöm a következőket :„A  vallás és közokt. miniszter ur 1927. május 16-án a képviselőház ülésén erőteljes beszédében ünnepélyes felhívást intézett az egyházakhoz, hogy tartsanak egymás között békét és tartsanak az államhatalommal is békét. A kultuszminiszter urnák erre a felszólítására két feleletet adhatunk. Nemcsak a saját szivéből, de a mi szivünkből is olvasta ezt az óhajtást s válaszképen a mélyen t. Felsőház színe előtt kijelenthetem, hogy egyházunk igaz hűséggel, hazaszeretettel, testvéri szeretettel és önmagával szembeu gyakorolt önfegyelmezéssel mindent hajlandó elkövetni, hogy a békességet a felekezetek, az egyházak között ebben az országban semmi meg ne zavarja.



9Ugyanakkor a kultuszminiszter úr azt a kijelentést is tette, hogy a felekezeti béke ebben az országban veszélyeztetve nincs. A miniszter urnák igaza van. Ebben az országban most, hála legyen érte a jó Istennek, békesség van. Ez pedig azt jelenti, hogy kultúrharc nem veri fel a nemzet életét és nem mérgezi meg a lelkeket! De azért be kell vallanunk, hogy sokszor találkozunk oly jelenségekkel, sokszor szálldogálnak olyan szavak, sokszor találunk olyan magatartásokat, amelyek aggodalommal töltik el lelkünket. Talán nem nagy dologról van szó, talán nem is jelentősek, bár a tenyérnyi borúlátókból sürü södnek össze a viharfelhők. Az, hogy ma békesség van, azt jelenti, hogy nincs harc. Ez maga nagy áldás, amiért magasztalással tartozunk Istennek és hálával mindazoknak, akik ezt a felekezeti békességet megőrzik és fenntartják.De tovább kell mennem és meg kell mondanom, hogy a felekezeti békesség tekintetében a nemzet ennél a békénél jogosan vár többet és nagyobbat; mert nem elég, nem lehet elég az, hogyha ennek a hazának földjén nem egymással szembenállanak az egyházak, hanem szükséges, hogy egymás mellett álljanak. S  nem elég, ha nem emelkednek egymásfelé a fe’emelt karok, hanem kell, hogy a kéz megtalálja a kezet és egy munkástáborban egyesüljenek azok, akik imádságban keresik az Istent és együttdolgozásban munkálják a haza jövendő üdvét.És most kijelentem, hogy ez igenis lehetséges. A felekezeti békesség senkitől sem kívánja az ő hitbeli egyházi meggyőződésének megtagadását, avagy pedig az egyházhoz fűző kötelékeinek meglazítását. A felekezeti békesség sohasem jelent az igazi embernél lagymatag gerinctelenséget, avagy pedig meggyőződési határozatlanságot, nem jelent könnyen gyúrható viaszlelküséget. A felekezeti békesség, az én meggyőződésem szerint az erőslelkü emberek lelki sajátsága, azoké, akik kidolgozzák a saját hitbeli meggyőződésüket és azt olyan erőssé, olyan bizonyossá teszik, hogy azután önmaguk fölé tudnak emelkedni és más vallási meggyőződésnek is a szeme közé mernek nézni anélkül, hogy vallási meggyőződésük, habár csak egy lehelettel is, elhomályosodnék. Meg vannak győződve a saját hitbeli meggyőződésük abszolút igazságáról, de mégis ugyanakkor, önmaguk fölé emelkednek, meg tudják keresni és meg merik látni más hitbeli meggyőződésében is az igazság és szépség egy darabkáját.Ez a fölemelkedés széles horizontot tár a nemzet elé. Nem érinti senki egyházi, hitbeli meggyőződését, nem kíván senkitől lehetetlen feladatot. Mert csak ködbe néző, álmot kergető emberek gondolják azt, hogy az egyházakat dogmatikus alapon, vagy dogmatikai engedményekkel közelebb lehet hozni egymáshoz. Hogyan is lehetne ? ! M i, theologusok azt tanítjuk a Biblia alapján, . hogy az egyház a Megváltó Krisztus élő teste és tudjuk azt, hogy minden egyház a történelem formáló kezéből került ki, és minden egyház mint egy külön egyházi egyéniség lép az emberiség és a nemzet életébe. Mindegyiknek megvan a maga külön dogmatikai rendszere, megvan a maga külön kultusz- élete, megvan a maga külön közösségi szelleme, amely árad, éltet, lüktet,



1 0körülvesz, jellemeket nevel, világnézeteket formál és embereket indít el az élet útján. Hogyan lehetne ezeket a különbözőségeket eltörölni és megsemm isíteni?! Nem itt keressük tehát a közös munkálkodás lehetőségét. Hanem igenis hinnünk kell, hogy minden egyházi és minden vallási kötöttség és kapcsolat dacára van az ember örökkévaló lelkének számos olyan vonala, érzése, eszménye, amelyben találkozik más emberekkel, bármilyen templomban imádkozzanak is. Az bizonyos, hogy minden különbözőség dacára kettő egyenlő marad minden ember számára: a föld a lábunk alatt és fejünk felett a csillagos égboltozat. Lábunk alatt az a véráztatta magyar föld, amelyen úgy élünk, mint egy megtépett nemzetcsaládnak a nemzeti egység aranyabroncsával összeölelt tagjai, és az a csillagos égboltozat, az erkölcsi világ tiszta, szent eszmények csillagaival kivert firmamentuma, amely minden idők és minden emberi lelkek számára múlhatatlan és örökkévaló emberi eszményeket és erkölcsi ideálokat állít szemeink elé.Hasíthat közénk árkot a dogmatikai különbözőség, az egyházi szertartás, a temp'.om különbözősége, ha azt érezzük, hogy ugyanannak a földnek a a szive dobban a lábunk alatt és ugyanazon erkölcsi firmamentum borul fejünk fölé, akkor kell, hogy a munkamezők bizonyos síkjain megtaláljuk egymást, megértő, munkára hajlandó magyar testvéri szeretettel. Nem elégedhetünk meg tehát azzal, hogy hidegen egymás mellett állunk, hanem kell, hogy a szivünk összedobbanjon és munkás testvérekké legyünk a nemzet szolgálatában. A nemzeti kultúra szolgálása, a szociális élet száz és ezer, gyógyítást és kötözést vérző sebe és a nemzetnek, a nemzet erkölcsi integritásának az a kérdése, váró amely hatalmasabb minden politikánál, mert apológiájává váiik egy kereszthordozó, megalázott, szerencsétlen nemzetnek, arra hív bennünket, hogy keressük meg és találjuk meg egymást, álljunk egymás mellé s ha van a lelkek mélyén bizalmatlanság, oltsuk azt el, ha nincs, úgy gyújtsuk meg szivünk oltárán az egymás iránti bizodalmát, merjünk egymástól kérni, egymásnak adni, kérés-adás által hadd gazdagodjék ez a nemzet és annak közjava !De vájjon, m. t. Felsöház, miből várhatjuk ezt a közeledést és a testvéri munkának ezt a megvalósulását? Rövid mondatokban válaszolok, mert a tanácskozási idő már lejárt. Nem várhatunk mindig mindent csak az egyházaktól. Az egyházak egyházi rendszerük, dogmatikájuk, dogmáik következtében kötöttségben élnek és munkálkodnak. Tehát elképzelhető az, hogy nem képesek mindenben mindenkor az együttmunkálkodást biztosítani, bár itt a Felsőház előtt nagy tisztelettel kell elismernem azt, hogy a magyar római katholikus püspöki kar nemcsak régebben, de a legutóbbi esztendőkben is mindent elkövetett, hogy a felekezetközi helyzet kiélesedését elkerülje, v a g y . az arra esetleg okot szolgáltató körülményeket elhárítsa. Nem is tehetünk egyebet, minthogy a múltra való hivatkozással azt a kérést formulázzuk lelkűnkben, hogy a felekezetközi viszony kedvezőségének biztosítására kapja meg nemzetünk a jövendőben is azt a megértő, emelkedett támogatást, hogyha



11a felekezetközi viszonyt kedvezőtlenül érintő egyházi rendelkezések és töi- vények kerülnének végrehajtás alá, találja meg a püspöki kar a végrehajtás módjának és ütemének megválasztásánál azt a mélységes hazaszeretetét és nemzetféltését, amelynek bizonyságait a múltban szolgáltatta.De m. t. Felsőház rá kell végül mutatnom arra is, hogy a felekezetközi békességnek biztosítása nagyrészt az állam kezében van. A felekezeteknek, az egyházaknak egymáshoz való viszonyát törvény nem szabályozza, de igenis szabá'yozza az egyházaknak az államhoz való viszonyát és az államhoz való viszonynak megállapításával adja meg azokat a jogi korlátozásokat, amelyekben a felekezetközi viszonynak ki kell formálódnia s amelyek biztosítani kívánják a felekezetközi békességet.Nekünk protestánsoknak az 1848. évi X X . t.-c. képezi az egyenjogúságnak és viszonosságnak legbiztosabb alaptörvényét. Ez a mi protestáns egyházunk martirhomlokán a magyar nemzet örök aranykoronája, ez a mi erkölcsi, egyházi méltóságunk históriai elismerése. Tisztelettel kérjük a magyar királyi kormányt, kogy az 1848. X X . t.-c-nek azt a paragrafusát is, amely az állami életben, a nemzeti társadalomban a protestáns egyházak egyenjogúságát és viszonosságát biztosítja, hajtsa végre. Ehhez nem kellenek nemzeti és állami vagyonok, sem latifundiumok, egyedül a törvény nemes, emelkedett szellemének érvényesítése szükséges. Kérjük a kormányt, hogy az egyenjogúságra vonatkozó alaptörvényt vigye bele az állami élet minden megnyilatkozásába, hogy sem a nemzeti hadsereg, sem más állami intézímény életmegnyilvánulásaiban ne érje a protestáns egyházat olyan mellőzés, amely jogos egyházi méltóságát sebezhetné s mely az egyenjogúságot biztosító alaptörvény szavával és szellemével ellentétben á ll.“Ennyit kívántam ideiktatni a felsőházban elmondott beszédemből.Megállapítom tehát, hogy a felekezetközi viszony szemre legalább is megnyugtató. Utalok azonban; arra is, hogy a látszólagos.békességet sokszor elhomályosítja egy-egy bántó nyilatkozat, vagy sértő mellőzés. Kijelentem azt is, hogy a békesség ilyetén való formulázás^val nemzetünk nem elégedhetik meg, mert a nemzetnek az egymást megbecsülő, egymást.megértő egyházak teljes együttmunkálkodására van szüksége.A róm. kath. egyházhoz való viszonyunkat újabban egy sajátságos gyakorlat veszélyezteti. A róm. kath. egyház ugyanis dogmatikai álláspontjából kifolyólag nemzeti és hazafias ünnepélyeken mellőzi az egyházak közös isten- tiszteleti szereplését. Nem vesz részt olyan egyházi jellegű istentiszteleteken, vagy ünnepségeken, melyeken vele egy időben és egy helyen prof, egyházak is szerepelnek. Ez a keserűség az elmúlt évek fájdalmai sorába tartozik. De bizonyos mértékben enyhülést nyújtott az, hogy a katholikus egyház kötelezve van saját kánonjai szerint eljárni. Az újabb s felfogásom szerint súlyosabb sérelem abban áll, hogy ma a róm. kath. egyház az egyházi funkciók kizáró- *agosságát követeli s nem hajlandó megáldani azt a zászlót, vagy harangot, melyet ev. vagy ref. lelkész megáldott, sőt saját egyházi funkciója elvégzését



12is azon előzetes feltételhez köti, hogy más egyház szolgálata igénybe ne vétessék. Ez azonban a prot. egyház által elvégzett egyházi funkció és a funkciót végző egyházak megbélyegzését jelenti.Ez az eljárás semmiesetre sem szolgálja a felekezetközi békességet, sőt inkább a legnagyobb mértékben veszélyezteti az együttmunkálkodás lelki feltételeit. Keserűséggel tölti meg a protestánsok szívét. Megkórbácsolja a prot. egyházak önérzetét. Helytelen szempontokat érvényesít a nemzet köztudatában. Aláássa a nemzeti közös építőmunka lehetőségét. Hogyan vigye prot. polgár és katona, fizikai és lelki erejét, munkáját, kitartását, alkotó zsenijét, egész életét a haza oltárára szent áldozati ajándékul, ha a másik oldalon, mint megszentségtelenítőt mellőzik saját egyházának áldását.Itt is megismétlem azon felfogásomat, hogy a felekezetközi jóviszonyt biztosítja az egyházak egymásiránt érzett megbecsülése s ennek megterem tésére és megvédelmezésére minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk. De ezen kívül hangsúlyozottan utalnom kell az állam és államkormány ezirány- ban fennálló kötelességeire. Meg kell kívánnunk, hogy az állami és nemzeti életben ne érje prot. egyházunkat sérelmes mellőzés. Különösen a nemzeti hadsereg körében mutatkozott sérelmes esetekre gondolva, követelnünk kell, hogy a prot. egyházak törvényben biztosított egyenjogúsága életvalósággá legyen. Rossz szolgálatot tesz a nemzet egységének és a nemzet jövendőjének, amely minden dolgozó erkölcsi és anyagi erőnek összevonását követeli, az, aki bármily módon megrendíti azt a meggyőződést, hogy a hadsereg zászlója minden katonának közös szent palládiuma és a zászlóra tett eskü minden becsületes életet egyformán elkötelez a haza mindenekfelett való szolgálására.Ezen kérdés rendezését közös prot. ügynek tekintem. Kényessége dacára szükségesnek tartom annak rendezését, mert hallgatást parancsolhat a békés ség védelme, tűrést követelhet a lemondás kötelessége, de egy bizonyos vonalon túl a hallgatás és tűrés a sérelmes joggyakorlatot szankcionálja s érvényes jogok elvételét törvényesíti.3. Sajtónap. Husvét után való 2. vasárnap egyházunk minden gyülekezetében megtartottuk az ev. sajtónapot. Köszönettel gondolok mindazokra, kik annak sikere érdekében közreműködtek. Kívánatos, sőt feltétlen szükséges azonban az, hogy az ev. sajtó a mostani lanyha propagálás helyett sokkal meggyőzőbb és lendületesebb propagálásokra találjon. Míg bágyadt fáradtsággal és általános szólamokkal teszünk eleget sajtónapi kötelességünknek, különösen pedig, míg ezt a kötelességet egyetlen egy vasárnapra szorítjuk, addig nem várhatunk helyzetváltoztató eredményeket. A sajtó-vasárnap anyagi eredménye különben a következő: I . Győri egyházmegye 114.19, 2. Kemenesaljái 86 .68, 3. Somogyi 42.52, 4. Soproni alsó 75.58, 5. Soproni felső 67.90, 6 . Tolna—baranya— somogyi 265.19, 7. Vasi közép 176.74, 8 . Veszprémi 118.76, 9. Zalai 28.48. Összesen 976 P . 04 f.4. Biblia-vasárnap, fogházmisszió, orosz evangélikusok felsegélyezése. Alkalmazkodva az egyetemes egyház intézkedéséhez, 1926. évi október hó



1328-án kelt 2Û6/VIII/926—27. számú körlevelemben felhívtam a gyülekezetekéi, hogy a reformáció vasárnapját megelőző vasárnapon úgynevezett „bibliai- vasárnapot“ tartsanak s annak offertóriumát ajánlják fel a Britt- és Külföldi Bibliaterjesztő Társulat céljaira. A biblia-vasárnap eszméjét egészségesnek és áldástrejtőnek tartom. Bizonyos vagyok abban, hogy megfelelő kidolgozás esetén nagymértékben erősíti a biblia iránt való szereidet és értékes gyakorlat* eredményeket teremthet. Megfelelőnek tartom a biblia-vasámap elhelyezését is, mert szervesen bekapcsolható a reformáció jelentőségének és kötelességének gondolatkörébe.A biblia-vasárnap offertóriumai összesen 8.660.215 K-t eredményeztek. Ez az összeg az egyes egyházmegyék közt a következőképen oszlik meg : ! . Győri egyházmegye 1.307.450 K . 2. Kemenesaljái 798.300 K. 3. Somogyi 624.250 K. 4. Soproni alsó 927.000 K . 5. Soproni felső 594.165 K.6 . Tolna—baranya—somogyi 1.756.100 K. 7. Vasi közép 1.361.250 K.8 . Veszprémi 984.700 K. 9. Zalai 307.000 K.Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő az 1926. évi egyetemes felügyelői jelentés 3. pontjában rámutatott a fogházmisszió jelentőségére és szükségére. Ezzel kapcsolatosan kifejezte ama óhajtását, hogy a fogházmissziót minden egyházkerületünk egységes terv szerint munkálja és támogassa. Ennek megfelelően 905/1/926—27. számú körlevelemben felhívtam a gyülekezeteket, hogy advent III. vasárnapján, az igehirdetés keretében emlékezzenek meg a fogházmisszió jelentőségéről és az istentisztelet végén tartsanak offertóriumot a fogházmisszió céljaira. Szükséges, hogy lelkésztestvéreiqi ezt a munkát is felkarolják és méltóképen illeszkedjenek bele egyházunk és a többi egyházak ily irányú munkájába.Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő aziránt intézett megkeresést egyházkerületünkhöz, hogy a lehetőség szerint adakozzék minden gyülekezet a súlyosan sújtott orosz evangélikusok felsegélyezésére. A hittestvéri szereiden kívül kívánatossá tette ezen akció felkarolását a külföldi egyházakkal erősítendő testvéri szolidaritásunk. Tekintettel azonban azon körülményre, hogy éppen ezen időben gyülekezeteink templomi offertóriumai túlságos mértékben igénybe voltak véve, olymódon intézkedtem, hogy egyházkerületünk részéről egy megfelelő összeget utaltattam be egyházkerületünk gyülekezeteinek együttes adománya cimén.5. Gyász, öröm és munkára való elhívás. Az elmúlt esztendő súlyos áldozatokat követelt. Május hó 16-án váratlanul a halál sírba döntötte dr. 
László Kálmánt, a vasi közép egyházmegye felügyelőjét. Színtiszta magyar lelkülete, hajlíthatatlan, kicsiszolt evangéliomi jelleme és kimohdhatatlan sok eredetiséget és gazdagságot rejtegető egyénisége felejthetetlen marad mindazok előtt, kik életéből, beszélgetéseiből, cselekedeteiből és jellemmegnyilatkozásaiból megismerhették. Éveken át a szombathelyi gyülekezet felügyelője volt a vasi közép egyházmegyét pedig, mint annak kiváló felügyelője 20 éven át vezette nagy bölcseséggel. Egyházkerületünk több bizottságában működött



14szakértelemmel és kötelességtudással s halála napjáig lelkiismeretes hűséggel viselte az egyházkerületi törvényszéki bírói tisztséget. Hálás kegyelettel emlékezem egyházunk szolgálatában kifejtett áldásos munkájáról. Fájdalmas érzéssel helyezem sírjára az emlékezés babérágát. Tegye Isten kegyelme áldottá pihenését.Március hó 20 án elköltözött az élők sorából dr. Wrchovszky Károly soproni törvényszéki elnök, kiben soproni líceumi Diákszövetségünk buzgó világi elnökét veszítette el. Hálával gondolok nemes munkájára és egyéniségére s Isten áldását kérem haló poraira.Amilyen csendes szerénységgel élt, olyan halk elmúlással távozott az élők sorából O stffy Miklós. Idegen földön hunyta örök álomra szemét. Az utólsó években nem is élt itthon. Beteges, törékeny testét idegen éghajlat alá vitte. Régebben a csöngei és ostffyasszonyfai gyülekezetek felügyelője volt. Az utólsó években semmiféle egyházi tisztséget nem viselt és már csak betegeskedése és távolléte miatt sem vett részt egyházi közéletünkben. Mégis a nagyok közt van helye egyházunk pantheonjában, mert azok közé a csendes bizonyságtevők közé tartozik, kiknek egész élete evangéliomi értéket sugároz s kiknek jellemében, világnézetében és elhatározásában kikristályosodik a hitvalló ősök hűsége az anyaszentegyházhoz. Egyházunk plénuma nem ismerte őt. Utólsó akaratával mégis odalépett anyaszentegyházunk nagy gyülekezete elé és kezében testamentumát tartva, utólsó beszédében elmondotta élete nagy hitvallását. Bőkezű egyházszeretettel gondolt az ostffyasszonyfai és csöngei gyülekezetekre s ezzel beirta nevét egyházunk jóltevői sorába. Immár a csöngei templom Osttfy-sirboltjában piheni örök álmát, de csendes, bizonyságtevö emléke él és munkálkodik az egymásután következő nemzedékekben.A testvér ref. egyházat és vele protestáns egyházunkat fájdalmas veszteség érte a ref. egyház két vezető egyéniségének elhunytával.
Darányi Ignácz, volt földmivelésügyi miniszter április hó 27-én örök álomra hunyta le szemét. Mint miniszter és közgazdasági, politikai életünk egyik legkiválóbb reprezentánsa szavakban felbecsülhetetlen értékekkel gazda gította nemzetünket. Erdélyi telepítései, a balaton-parti szőlők megmentése földmívelés-ügyünk szakszerű alapokra helyezése életének megmaradó emlékei. Balaton-parti gyülekezeteink szintén áldva áldják nevét. Egyházi téren a dunamelléki ref. egyházkerület főgondnoki székében fejtette ki áldásos munkáját. Mi a protestáns közös bizottság gyűléseiről ismertük meg a s z í v  és éles ész eme csudáletos emberét, kinek minden szava megfontoltság, minden Ítélete bölcseség és minden megnyilatkozása hűség és jóság volt. Temetésén egyház- kerületünk képviseletében részt vettem és a veszteséget, szenvedett családnak és a dunamelléki ref. egyházkerületnek egyházkerületünk nevében is meleg részvétemet tolmácsoltam.Július hó 12 én fejezte be patriarchal életét g ró f Dégenfeld-Schomburg 

József, a tiszántúli ref. egyházkerület főgondnoka, a ref. konvent és a ref. zsinat világi elnöke. Magunk előtt látjuk kissé hajlott, szikár alakját és meg



elevenedik lelkűnkben világnézetét hűségesen tükröző puritán egyénisége. Egyháza kiváló vezért veszített benne, kit mi is a testvéri megbecsülés érzésével vettünk körül. Mivel temetésén nem vehettem részt, átiratban fejeztem ki a ref. egyházkerületnek és konventnek őszinte részvétünket.Isten igaz örömvirágokat is szórt az elmúlt esztendő útjára. Hálával emlékezem meg erről s meleg szeretettel köszöntőm azokat, kiknek személyéhez kapcsolta Isten a mi örömünket.Szeretett egyházkerületi felügyelőnket, D r. Mesterházy Ernőt a Johannila-*- rend lovagjává avatta. Meleg szeretettel köszöntöm ez alkalommal buzgó világi vezérünket, kiben a protentantizmus mindenkor hűséges védelmező lovagját találta. Ugyanezen megérdemelt kitüntetésben részesült kottái Vidos 
Dániel, a celldömölki gyülekezet felügyelője is, kit ugyancsak szeretettel köszöntök.

Ziermann Lajos soproni lelkész, az Egyetemes Oyámintézet egyházi elnökét, egyházi, de mindenekfelett közéleti kiváló működéséért a kormányfőtanácsosi méltósággal tüntette ki Magyarország kormányzója. A megérdemelt kitüntetés kifejezője Ziermann Lajos kiváló érdemeinek, melyeket válságos időkben hűséges munkával, lelki határozottsággal és példaadó jellemmel szerzett."A kormányzói kegy, saját magas elhatározásán kívül, ezrek elismerését juttatta kifejezésre, melyhez igaz szívvel fűzöm a magam és egyházkerületünk szeretetteljes köszöntését.Meleg szeretettel, a lélek és hivatás közösségének boldogító érzésében köszöntöttem egyházkerületünk nevében D r. Schneller István ny. egyetem' tanárt, az evangéliomi tudományosság és krisztusi életideál nagy paedagogusát 80- ik születési évfordulója alkalmával. Köszöntésem sok ezer evangélikus szív szeretetét vitte az ősz mester szive felé.Uj munkások elhívása szivünk fájdalmas érzéseivel kapcsolódik egybe, mert köszöntve az új vezért, búcsúznunk kell a régitől.
Hérints Lajos, a soproni alsó egyházmegye esperese betegeskedésére való hivatkozással, esperesi állásáról lemondott. Hálás elismeréssel emlékezem meg, áldásos esperesi működéséről s áldáskivánással búcsúzom attól a hűséges egyházi vezértől, aki lelkiismeretes buzgósággal, áldásos építő-munkájával s egyéniségének szeretetreméltó vonásaival oly kedvessé tette az együttmunkál- kodás idejét. Helyébe a soproni alsó egyházmegye gyülekezetei Farkas Elemér büki lelkészt választották meg esperesnek, kit esperesi tisztségében ez alkalommal is szeretettel köszöntök. Gazdag tartalmú bizonyság-levéllel lép egyházmegyéje élére: hűséges lelkipásztori szolgálatának négy évtizedes bizonyságlevelét hozza magával, melyet becsületes munka, anyaszentegyházunkért való szent hevület foglaltak Írásba s melyre hitelesítő pecsétet hiven pásztorolt gyüleketének közbizodalma helyezett.A kemenesaljai egyházmegye betöltötte néhai szentmártoni Radó Gyula elhalálozásával megüresedett egyházmegyei felügyelői tisztségét s ezen méltóságra dukai Takách Ferenc, cs. kir. kamarást hivta el. Ismert régi ember lép



16az ő személyében az egyházmegyei felügyelők lisztes státusába. Egyházi munkában teljesített hűségét, családi hagyományait, egyéni kiválóságát és alkotóképességét mérlegelte az anyaszentegyház, amikor őt a kévésén hívnek találva, sokkal bízta meg Isten gazdag áldását kérem egyházmegyei felügyelői munkálkodására.Itt emlékezem meg arról, hogy a soproni líceumi Diákszövetség dr. 
Töpler Kálmán kormányfőtanácsossal töltötte be az elnöki állást. Régi családi hagyományok képviselője lép vele soproni líceumi Diákszövetségünk élére, t i  családja hagyományaihoz bizonyára hozzákapcsolja a szeretett Alma Mater iránt érzett háláját és örömmel áldozza egyéni kiválóságait, szervező képességét szeretett soproni tanintézetünk felvirágoztatására. Isten áldását kérem gazdag reménységet rejtő munkájára.Voltak egyházkerületünknek csendes hálaadásra indító családi ünnepségei is. 1927. évi március hó 13-án ünnepelte lelkészi karunk nesztora, 
Horváth Sándor paksi lelkész, aki évtizedeken át, mint a tolna- baranya- somogyi egyházmegye főesperese is szolgálta egyházunkat, — lelkészi működésének 60. éves jubileumát, február hó 27 én pedig Nagy Sándor celldö- dömölki lelkész ünnepelte lelkészi működésének félszázados jubileumát. A jubiláns lelkészeket egyházkerületünk nevében is szeretettel köszöntöltem s most is Isten gazdag áldását kérem elvégzett és elvégzendő munkájukra. Ugyancsak a szeretet és hála virágaival köszöntötte hálás gyülekezete Hérints 
Lajos farádi lelkészt, a soproni alsó egyházmegye volt esperesét 40- ik s a somogyi egyházmegye közgyűlése Németh Pál vései lelkészt, kiérdemült esperest, lelkésíi szolgálatának 50. évfordulójakor. Ugyancsak ünneplésben részesítette gyülekezete Adorján Ferenc dunaföldvári lelkészt, 40 éves jubi leuma alkalmával.

Isó Vince a győri gyülekezet lelkésze 40 évi hű lelkipásztori munkálkodás után nyugalomba vonult. Hívei seregének csendes áldása kiséri egyházunk eme értékes munkását a jól megérdemelt nyugalomba s hű szivek szeretete s alkotásainak megmaradó munkája őrzik működése emlékét. —  Itt emlékezem meg 
c rról, hogy D r. Ajkay Béla  és D r. Zergényi Jen ő  egyházmegyei felügyelőket egyházmegyéjük ötödször tisztelte meg bizalmával s ötödször erősítette meg őket az egyházmegyei felügyelői székben. Mindketten igen nagy érlékei egyházuknak. Hűség, kötelességtudás, kiváló munkabírás jellemzik egyházközéleti munkájukat. Boldogság és büszkeség tölti el lelkemet, mikor jubilánsaink során végigtekintek s igen nagy örömöt jelent számomra, hogy őket egyház- kerületünk nevében üdvözölhetem, értékes munkájukat hálásan köszönhetem s a további működésükre Isten áldását kérhetem.6 . Hivatalos részvételek. Az elmúlt egyházközigazgatási év részvételeiről és utazásairól a következő jelentést terjesztem be:

1926. évi szeptember hó 18-án lelkészi vizsga Sopronban; szeptember hó 19-én ünnepélyesen felavattam a soproni gyülekezet hatalmas uj harangjait; szeptember hó 26-án lelkészavatást végeztem Szombathelyen.
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Október hó 10-én ünnepi beszéddel és áldással lelepleztem az alsódör- gicsei gályarab-emléktáblát s áldással újból átadtam rendeltetésének a gyülekezet renovált templomát; okfóber hó 12-én a vallás és közoktatásügyi minisztériumban személyesen tárgyalásokat folytattam; október hó 13-án részt vettem a Budapesten tartott püspöki konferencián ; október hó 19-én részt vettem a Baldácsy-jubileumi ünnepségen és a közös prot. bizottság gyűlésén, ugyanakkor résztvettem egyházunk elnökségi konferenciáján ; október hó 24-én felavattam a győri gyülekezet gyönyörű új orgonáját.
November hó 8-án Budapesten az Országos Keresztyén Leányegyesületek Szövetségének estélyén előadást tartottam; november hó 9 - 1 2 . résztvettem az egyetemes egyház bizottságainak és közgyűlésének tárgyalásain.
December hó 10-én Sopronban elnököltem a theol. szakvizsgán ; december hó 30-án ugyancsak Sopronban elnököltem lelkészi vizsgálaton.
1927 évi január hó 2-án lelkészavatást végeztem Szombathelyen ; január hó 27—31-ig résztvettem Budapesten a felsőház ünnepélyes megnyitásán és gyűlésein.
Február hó 5-én elnököltem Sopronban a főiskolai nagybizottság gyűlésén ; február hó 27-én résztvettem Nagy Sándor celldömölki lelkész 50 éves lelkészi jubileumán.
Március 2 - 4 .  iskolalátogatást végeztem a soproni lyceumban; március hó 8 -án Sopronban elnököltem theol. szak- és lelkészi vizsgálatokon ; március hó 13-án résztvettem Horváth Sándor paksi lelkész, tb. főesperes 60 éves lelkészi jubileumán és ugyanakkor felavattam a gyülekezet által emelt hősök emléktábláját ; március hó 20-án lelkészavatást végeztem Szombathelyen ; március hó 22—25. iskolalátogatást végeztem a soproni ev. tanítóképzőintézetben.
Április hó 3 án résztvettem a Protestáns Irodalmi Társaság kecskeméti kullurestélyén s azon előadást tartottam; ugyanaz nap délelőtt a gyülekezet felkérésére a templomban Isten igéjét hirdettem ; április hó 4-én Budapesten a vallás és közoktatásügyi minisztériumban személyesen tárgyalásokat folytattam ; április hó 26—28. iskolalátogatást végeztem a kőszegi ev. leánygimnáziumban; április hó 2 9 —30. Budapesten tárgyalásokat folytattam a minisztériumokban; április hó 30-án egyházkerületünk képviseletében résztvettem Darányi Ignác ref. egyházkerületi főgondnok temetésén.
M ájus hó 3-án résztvettem a miniszterelnök és a pénzügyminiszter előtt megjelent küldöttségben s az ezzel kapcsolatos tárgyalásokban ; május hó4 - 5 ,  résztvettem Székesfehérvárt a M . E . L. E. konferenciáján, melyen, valamint az azt megelőző templomi ünnepségen előadást tartottam. Május hó 7-én Sopronban elnököltem lelkészi vizsgálaton ; május hó 8 -án lelkészavatást végeztem Szombathelyen; május 10—11-én résztvettem a felsőház közoktatásügyi biz. gyűlésén; május hó 17-én a Luther-Szövetség kulturestélyén Budapesten előadást tartottam; május hó 18—29. a Tolna-Baranya-Somogyi2



18egyházmegyében egyházlátogatást végeztem; május hó 30-án résztvettem Budapesten az egyet, elnökségi konferencián.
Ju n iu s  hó 1—2. napjain a minisztériumokban tárgyalásokat folytattam; junius hó 3-án résztvettem Budapesten a folytatólagos elnökségi konferencián; junius 7 - 13-án a győri egyházmegyében egyházlátogatást végeztem ; junius 19—24-ig résztvettem a felsőház költségvetést tárgyaló gyűlésein.
Ju lius  hó 1-én résztvettem Budapesten az egyetemes elnökségi konferencián ; julius hó 24 én lelkészavatást végeztem a szentantalfai gyülekezetben; julius hó 31-én a zalai egyházmegye által Révfülöpön tartott kultur- estélyen előadást tartottam.
Augusztus 9 — 10-én Budapesten résztvettem a Keresztyén Unió Európai Szövetségének kongresszusán és azt egyházunk nevében üdvözöltem, aug 12-én ugyanezen szövetség egyházi zene-ünnepségén személyesen ne m jelenhetvén meg, írásban küldöttem be : A templomi ének és egyházi zene jelentőségéről szóló előadásomat; augusztus hó 14-én istentiszteletet tartottam Fonyódon ; ezzel kapcsolatosan megemlítem, hogy pihenési időm alatt Balatonszemesen julius hó 24. és augusztus hó 14- ike kivételével minden vasárnap Isten igéjét hirdettem a 8 0 -1 0 0  lélekből álló nyári gyülekezetnek; augusztus hó 19-én résztvettem a Keresztyén Ifjúsági Egyesület felekezetközi csoportjának Szigligeten tartott konferenciáján és azon előadást tartottam; augusztus 31-én Budapesten a minisztériumban tárgyalásokat folytattam.

II. A z egyházi élet7. A z egyházi élet általában. Az egyházmegyék espereseinek jelentése szerint a hitélet az egyházkerületben örvendetes emelkedést mutat. Az istentiszteletek látogatásában a hívek kellő buzgóságot tanúsítanak. A gazdasági munka időszakai természetszerűleg befelyásolják a templomlátogatást, de ezen hiányossággal számot kell vetnünk. Sajnálattal látom azonban a jelentésekből, hogy a leányegyházak részvétele az anyaegyházak istenitisztetetein sok kifogásra szorul. Egyházi életünknek ez egyik legnehezebb problémája, mely mindig sürgetőbben követeli az anya és leánygyülekezetek jogi- és lelkiviszonyának szigorúbb megállapítását.Fájdalommal állapítom meg, hogy az Úr asztalához járulókról szóló statisztika ismét esést mutat. Míg 1925-ben 69.993 egyháztag járult az Ur asztalához, addig 1926-ban 69.550, vagyis 443-mai kevesebb. Az utolsó esztendőkben sikerült az úrvacsorázók számát emelni. De már két évvel ezelőtt visszaesést mutatott a statisztikai szám, mert akkor 1271-el járultak kevesebben az Úr asztalához, mint az előző évben. A mostani esés számszerint nem túlságosan nagy ugyan, de lélek szerint még is csak fájdalmas. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni a bünbánat felébresztésének szükségét. Vallásosságunk levegőjét ez állapítja meg. Gondolkodásunk és jellemünk elhatározó



19vonásait ez húzza meg. Istenhez és embertársainkhoz való viszonyunkban is ez az elhatározó tényező. Szükséges tehát, hogy a gyülekezet pasztorálásánál különös gondot fordítsunk a bünbánat felébresztésére, annak vallásos tartalommal való megtöltésére. Állítsuk tehát igehirgetésünket, lelkipásztori forgoló- dásunkat ezen nagy cél szolgálatába. De ezen felül gondoskodnia kellene egyházunknak arról is, hogy úgy a heti vallásos sajtó, valamint egyes röp- iratok, építő vallásos füzetek és imádságos könyvek a mindennapi vallásos élet elmélyülését munkálják.A statisztikai adatok egyébként nagyobb aggodalmat nem keltenek. Közlöm a legfontosabb adatokat, zárójelben melléjük állítom a múlt év adatait. Megkereszteltetett 1926-ban 4076 gyermek (4214). Ezek közül 196 (194) törvénytelen. A születések száma szemelláthatóan esik, a törvénytelenek száma pedig emelkedik. Vigyázzanak tehát a lelkipásztorok, nehogy az egyke veszedelme egyházunkban is tért hódítson. De azután kisérjék figyelemmel a törvénytelen gyermekekről szóló statisztikát is s az ifjúság gondozásával, a közerkölcs megerősítésével, a lelkiismereti érzékenység felébresztésével igyekezzenek megteremteni ezt a társadalmi és erkölcsi jelenséget megszüntető közszellemet. Idejegyzem a törvénytelen szülöttek egyházmegyénkénti megoszlását : Győri egyházmegye 31. Kemenesaljái 2. Somogyi 10. Soproni alsó 5. Soproni felső 56. Tolna—baranya—somogyi 30. Vasi közép 31. Veszprémi 26. Zalai 5. Feltűnően nagy a soproni felső, a győri és a tolna—baranya—somogyi törvénytelen szülöttek száma. A vasi közép egyházmegyét nem említem, mert a törvénytelen szülöttek majdnem teljes számát a szombathelyi bábaképző-intézet magyarázza.1926-ban konfirmáltatott 3405 gyermek (3465). Eltemettetett 2612 egyháztag (2792.) Házasságot kötött 1109 tiszta (960) és 488 vegyespár (476), összesen 1597 pár (1436). Egyházunk javára 160 esetben (149) adtak rever- zálist, egyházunk kárára pedig 68 esetben (87). Ki kell azonban jelentenem, hogy a reverzális-statisztikát egyáltalában nem tartom megbízhatónak. Az országos statisztika és más egyházak statisztikája egészen mást mond. Ezek szerint a mi egyházunk szenvedi a legnagyobb veszteséget a reverzális politikában. Itt is csak inteni, buzdítani és kérni akarom a lelkész-testvéreket, hogy éberséggel őrizzék a gondjaikra bízott lelkeket. Erősítsék az egyházhoz fűző lelki kapcsolatokat, tartsanak fenn állandó érintkezést a vegyesházasokkal s azok gyermekeivel. Igyekezzenek egyházunk érdekeit jó előre megvédelmezni. Törekedjenek arra is, hogy híveink lehetőleg saját egyházunkban keressék meg jövendő élettársukat. Elfogultság nem homályosíthatja el tisztánlátásunkat. Vétkeznénk az igazság ellen, ha azt mondanánk, hogy a vegyesházasság nem adhatja meg a lelki közösség és békességes boldogság feltételeit. Száz és ezer eset szállna velünk polémiába. De azt igenis mondhatjuk, hogy az egyhitüség a legnagyobb biztosítékát adja a vallásos lélekkel áthatott családi boldogságnak és legtöbb lehetőséget nyújt a házastársak egyéniségének harmonikus kialakulására. Híveinket, egyházunkat szolgáljuk,
2 *



2 0midőn ezt az igazságot prédikáljuk s gyülekezeteink életében érvényesíteni igyekezünk.Szomorúsággal állapítom meg az egyházmegyei statisztikákból, hogy meglehetős sokan élnek vadházasságban, vagy különváltan, összesen 112 pár, ebből a tolna— baranya—somogyi egyházmegyében 71 pár. Szeretném, ha ez a statisztikai szám is ösztönzője lenne a hűséges lelkipásztori gondozásnak, békességetlteremtő, erkölcsöt védelmező egyházi szolgálatnak.Az áttérési statisztika némi javulást mutat. Egyházunkból kitért 158 lélek (192), egyházunkba belépett 121 lélek (139).Szándékosan közlöm ezen statisztikai számokat. Tévedés lenne a statisztikai adatok túlbecsülése, de éppen úgy tévedés lenne azok kevésre becsülése. Végtére is a számok a való élet számadatszerü képei, többé-kevésbbé belső lelkületnek, erőviszonyoknak, egészségnek, betegségnek kivetett szimp- tomái. Köteleznek arra, hogy elmélyedéssel mérlegeljük őket, levonjuk tanulságaikat s ezeket felhasználjuk építő, védekező pásztori munkánknál.8 . Belmissziói munka. Dunántúli Luther Szövetségünk ez évben is kiadta az egész esztendő belmissziói munkaprogrammját felölelő belmissziói könyvecskéjét. A belmissziói munkaprogrammot minden gyülekezet rendelkezésére bocsátottam s az eddigi rendszernek megfelelően a lelkésztestvérek elkészítették saját gyülekezeti viszonyaikhoz alkalmazkodva belmissziói munkaprogramjukat s azt hozzám felterjesztették. A munkatervezetek összeállításánál fokozatosan érvényesül a kürültekintő elmélyedés, a kényelem felett győzedelmeskedő munkaszeretet s a megszokott munkasablonok fölé emelkedő elhatá- *  rozás, mely mer új nyomokon elindulni s mer új munkatipusok^szerint^dol- gozni. A munkatervezetek összeállításánál annyi megértést és rátermettséget találtam, hogy feleslegessé vált azoknak külön-külön elbirálásá.A munkaév végére, vagyis 1927 év augusztus hó végére beérkeztek az elvégzett belmissziói munkáról szóló jelentések.Az alábbi táblázat világos képet nyújt az egyes egyházmegyék gyülekezeteinek belmissziói munkájáról: ,______________ __G y c r m .is te n tis z t i f j . . x :0 r3 C s a lá d iEgyház- «3 Q. > :3 C l« E g y e s ü le t C/3
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21Általánosságban megállapíthatom, hogy lelkészeink az egész egyház- kerületben nagyon érdemes és értékes belmissziói munkát végeztek. Munkálkodásuk kiterjedt a gyülekezeti belmissziói munka majdnem minden ágazatára.Foglalkoztak a népiskolai ifjúsággal és pedig 135 gyülekezet közül 130 gyülekezetben. A gyermekistentiszteleteket is, kevés kivétellel, majdnem mindenütt megtartották és pedig 67 gyülekezetben gyermekistentiszteleti liturgiával, 59 gyülekezetben pedig liturgia nélkül. 31 gyülekezetben tartottak vasárnapi iskolát. Az ifjúsági egyesületek szépen induló munkálkodása azonban váratlan nagy akadályba ütközött, a Levente-egyesületek munkájába. A falusi ifjúságot mindenütt Levente csapotokba szervezik be s ezek a csapatok nemcsak testi, hanem lelki foglalkozást is biztosítanak tagjaik számára. Meggyőződtem arról, hogy a Levente csapat nagy mértékben lefoglalja a tagok idejét. Így tehát a Levente mozgalom mellett külön egyházi ifjúsági egyesület szervezése nagy nehézségekbe ütközik, vagy talán lehetetlennek is látszik. Dacára ennek, 91 megszervezett és 92 szervezetlen ifjúsági egyesület munkálkodott egyházkerületünkben. Kívánatosnak tartom, hogy ifjúsági egyesületeink munkáját fel ne adjuk. Egyházunk misszió- egyház. A legtöbb helyen kisebbséget alkotunk. Ez a körülmény szükségessé teszi, hogy saját egyházunk ifjúságának irányítását kézben tartsuk és ne elégedjünk meg azzal, hogy ők más oldalról bizonyos mértékű és bizonyos irányú lelki vezetést nyernek. Ahol a Levente Egyesületek munkálkodnak, ott szükebb korlátok közé kell fogni az ifjúsági egyesületek munkaprogrammját s az általuk követelt időlekötést.
A  felnőtt gyülekezeti tagok belmissziói gondozása is gazdag eredményeket mutatott. Vallásos előadást s  a felnőttek iskolájába sorozott előadást összesen 1760-t tartottak, 110 gyülekezetben külön foglalkoztak presbitérium

mal és pedig a munkaprogrammban kidolgozott kérdésekről. 49 gyülekezetben 
bibliaolvasási körök működtek.A  legtöbb gyülekezetben működik a Nőegyesület. 108 gyülekezetben intenzív nőegyesületi élet volt. Kevés nyomát látom azonban annak, hogy a Nőegyesületek részére megállapított egységes munkaprogrammot alapul vennék. Pedig ezt annál inkább szükségesnek tartom, mert a nők egyházszeretetének, áldozatkészségének nagy értékeit az egyházkerület és közegyház javára feltétlenül egységbe kell tömöríteni.81 gyülekezet megszervezte a szegény- és árvagondozást. 79 gyülekezet állandóan gondoskodik szórvány-híveiről. 93 lelkész elkészítette a családi törzskönyvet, 4 gyülekezetben ez a munka még folyamatban van. A  gyülekezeti utcagondozást 6 gyülekezet vezette be.

A középiskolák tanulóifjúságának egyházi és lelki irányítására megalakított 
Dunántúli Evangélikus Diákszövetségek ebben a munkaévben is becsületes munkát végeztek. 19 diákszövetség működött, ezek közül 15 állami és más felekezetű középiskolák, 4 pedig saját középiskoláink evangélikus diákszövetségei körében. A diákszövetségek vezetője 6 helyen a helyi lelkész, 10 helyen az önálló hitoktató, illetőleg vallástanár volt. A  tagok száma 1496. A szövet-



2 2ségek összes bevétele 2919 P . 97 f., összes kiadása: 2135 P . 04 f. volt. A gyűlések, munkaösszejövetelek szám a: 196, az ünnepélyek száma: 22, a kirándolásoké : 7 Önálló dolgozat, vagy előadás volt 125, más szerző müvéből felolvasás: 18. Szavalat 218, ének- és zeneelőadás 59. Az összejövetelek mindenütt egyházi énekkel és imádsággal kezdődtek és végződtnk. Gyakran a diákszövetségi tagok imádkoztak. A Diákszövetség tagjai 2 Ízben járultak együttesen az Úr asztalához. Néhány Diákszövetség szorosabb kapcsolatot talált a cserkészettel, ifjúsági Vöröskereszttel s a szomszédos Diákszövetségek kel. A Diákszövetség pályatételeket is tűzött ki s a versenyen elég szép számú pályamunkával vettek részt a tagok. Az iratmissziót is munkaprogrammjukba vették és erőteljesen terjesztették a Luther Naptárt, a Harangszót, Erőt stb.A Diákszövetségek vezetőinek áldásos és elismerést érdemlő munkájáról köszönettel emlékezem meg. De e helyen is kérnem kell őketjarra, hogy a Diákszövetségek munkájánál vegyék igénybe a kiadott munkaprogrammot. A jelentésekből könnyen megállapítható az, hogy nagyobb elmélyülésre és gazdagításra szorul egyik-másik szövetség munkája. Ezt a leghelyesebben a kiadott munkaprogramm alapján biztosíthatják. Különben is fontosnak tartom, hogy ne esetlegesség, véletlen, vagy ötletesség adják meg a Diákszövetségek munkairányát, hanem a jól megfontolt teívszerüség.
A z ifjúsági egyesületek munkájának világközi szervezeténél lényeges változás állott be. a z  eddigi közös szervezet u. i. felekezeti ágakra tagozódott. Ennek következtében hazánkban is a református ágazat külön szervezkedett s evangélikus egyházunk is külön ágozatot képez, melynek élén Abaffy Gyula titkár áll, Sartorius Ernő szövetségi főtitkárral kb. 2 évvel ezelőtt történt megbeszélés alkalmával az ágazatra-tagozódás helyességét elismertem, sőt kívánatosnak tartottam. A helyzet u. i. az volt, hogy evangélikus egyházunk a munka kötelességét, terhét, áldozatát egészen átengedte a református egyháznak. Ennek következtében a szervezés munkájában sem vett részt s tulajdonképpen szervezetlenül és gondozatlanul hagyta saját egyházunk ifjúságát. A külön tagozódás egyházunkat azon feltétlen kötelesség elé állítja, hogy saját ifjúságának megszervezéséről, vezetéséről megfelelően gondoskodjék. Abaffy Gyula titkárt az ifjúsági munka szolgálatában bizalommal köszöntöm s munkálkodására Isten gazdag áldását kívánom. Nem hallgathatom el azonban, hogy ez az ifjúsági munka evang. egyházunkra, következőleg egyházkerületünkre anyagi terheket ró. Ezeket el kell hordoznunk, mert feltétlenül szükséges munkáról van szó s kell, hogy erre a célra legyen egyházunknak anyagi ereje.Lelki örömmel és megnyugvással tekintem át az elmúlt év belmissziói munkáját. Elismeréssel és köszönettel gondolok ezen munka hűséges végezőire, elsősorkan a lelkésztestvérekre, vallástanárokra és hitoktatókra, de sok tanítótestvéremre is, kik törekvéseimet megértették s munkám végrehajtására készséggel vállalkoztak. Megérdemlik, hogy egyházkerületünk közgyűlése is elismerését és köszönetét nyilvánítsa becsületes munkájukért.



239. Hitoktatás. Az egyházkerületben végzett hitoktatási munkáról a kővetkező számadatok nyújtanak tájékoztatást :Az egyházkerületben, saját intézeteinket nem számítva, a hitoktatást 46 lelkész, 2 helyettes lelkész, 8 önálló hitoktató, 5 segédlelkész, 3 evang. 12 állami, 4 községi és 2 társulati tanító, összesen 82 en végezték. Hitoktatásban részesült 3994 tanuló, kik közül állami iskolába járt 1742, községibe 1295. más felekezetű iskolába 866, társulati iskolába 56 és magán iskolába 35 tanuló, A  tanu'ók 411 heti órában nyertek hitoktatást. A tanévben összesen 11995 vallástani óra tartatott. A  tanulók közül 419 konfirmáltatok meg. Tanító- és tanítónőképzőintézetben tanítói oklevelet nyert 4 férfi és 8 nő, összesen 12-en, kik közül 4 férfi és 3 nö kántori oklevelet is szerzett. A beérkezett jelentések szerint a hitoktatási eredmény 168 csoportnál „jeles“ , 185-nél, „ jó “ , 45-nél „elégséges“ , 3-nál pedig „gyenge" volt. 10 csoportnál nem volt vizsga tartható. A hitoktatók lakóhelyén kívül 51 intézet evang. tanulói részesültek hitoktatásban oly módon, hogy a hitoktatók az iskolák székhelyére kiszálltak.Az egyházmegyék esperesei a hitoktatási szabályzat értelmében a hitoktatási munkálatokat ellenőrizték. A győri egyházmegyében Pálmai Lajos tb. esperes'végezte ezt az ellenőrzési munkát. A kemenesaljai egyházmegyében Varga Gyula esperes Zalaegerszeg, Celldömölk, Mersevat, Nagysitke, Zala- szentgrót és Jánosháza iskoláiban végzett hitoktatási munkálatokat ellenőrizte. Mesterházy Sándor somogyi esperes a kaposvári, nagykanizsai, csurgói, gyé- kényesi és beleznai iskolák hitoktatását ellenőrizte. Scholtz Ödön soproni felső egyházmegyei esperes az összes soproni iskolák és a bánfaivai állami népiskola hitoktatási munkáját ellenőrizte. Különös örömmel emeli ki a soproni iparostanonc iskolában tapasztalt szép eredményt. Hérints Lajos soproni alsó egyházmegyei esperes a csepregi és kapuvári iskolák hitoktatási munkáját ellenőrizte. A Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegyében Müller Róbert alesperes a gyönki, paksi, szekszárdi, kistengelici, jánosmajori, sárbogárdi, dombóvári, pécsi, hőgyészí iskolák hitoktatási munkálatát ellenőrizte. Zongor Béla vasi közép egyházmegyei esperes a kőszegi, sárvári és ikervári iskolákban végzett ellenőrző látogatásokat. Takács Elek veszprémi egyházmegyei esperes a veszprémi és pápai iskolákban végzett ellenőrző látogatást. Nagy Lajos zalai egyházmegyei esperes a nagyvázsonyi, keszthelyi, zánkai, révfülöpi iskolákban tett látogatást. Az illetékes esperesek jelentése szerint a hitoktatást az illető hitoktatók lelkiismeretes buzgósággal végezték. Egyébként is pásztorai voltak tanítványaiknak.A jelentésből megállapíthatom a hitoktatási munka állandó erősödését s mélységében való fokozódását.Annál sajnálatosabbnak tartom, hogy a hitoktatási szabályzat azon paragrafusát, mely a fuvarköltségeket és tiszteletdíjakat biztosítja, még ebben az évben sem tudtuk végrehajtani. Fájdalmas érzéssel mutatok rá arra is, hogy a szórványban lakó evang. gyermekeink hitoktatása még sok feladat elé állítja egyházkarületünket. Sok szó helyett beszéljen az alább következő kimutatás :



24 1. A győri egyházmegyében:a Bőnyrétalaphoz tartozó P é r  fiókegyházban van 4 evang. tanköteles, kik ref. iskolába járnak. Távolság az anyagyülekezettöl 6 km. Fuvarköltségszükséglet 80 P. M i n d s z e n t p u s z t a  szórványban van 3 tanköteles, kik az ottani r. kath. iskolába járnak. Távolság 8 km. Fuvarköltségszükséglet 100 P . B a n  a fiókegyházban van 4 tanköteles, kik az ottani ref. iskolába járnak. Távolság 4 km. Fuvarköltségszükséglet 60 P . Kispéc gyülekezethez tartozó S  o k o r ó p á t k a  szórványban van 4 tanköteles. Az anyagyülekezelbe vezető út az év nagy részében járhatatlan. A konfirmandusok átjárnak ugyan az anyagyülekezetbe, de állandó hitoktatásuk ez idő szerint esetleges.2. A kemenesaljai egyházmegyében:a p u s z t a s z e n t l á s z l ó i  szórványban T ó f e j  (13 km.) és O r  o k l á n y b a n  (20 km) lakó evangélikus gyermekek csak a konfirmáció idején részesülnek hitoktatásban.Zalaegerszeg szórványában: az anyagyülekezettől 7 km.-re fekvő N a g y f a l u d  községben 1 ev. tanuló van, aki r. kath. iskolába jár ; Z a l a b o l d o g -  f á n  (11 5 km) 1 ev. tanuló r. kath. iskolába jár. C s o n k a h e g y h á t  (15 km) 2 ev. tanuló ref. iskolába jár. N a g y l e n g y e l e n  (155 km) 3 ev. tanuló r. kath. iskolába jár. B u c s u s z e n t l á s z l ó n  (22 km) 1 tanuló r. kath. iskolába jár. P e t r i k e r e s z t u r o n  (22 km) 1 tanuló községi iskolába jár. B a r a -  b á s s z e g e n  (225 km) 4 tanuló ref. iskolába jár. K u s t y á n s z e g e n ( 2 2  km.) 2 tanuló ref. iskolába jár. K e r e s e s z e g e n ^ ( 2 4 -5 km )2 tanulójkath.. iskolába jár. I b o r f i á n (275 km) 1 tanuló r. kath. iskolába jár. Z a l a b a k s á n ( 2 2  km.) (32-5 km) 4 tanuló r. kath. iskolába jár. C s ö r n y e f ö l d é n  (52 km)1 tanuló r. kath. iskolába jár.Ezek közül a barabásszegi, kustyánszegi, csonkahegyháti tanulók a szórványistentisztelet alkalmával külön hitoktatásban részesülnek. A többiek oktatása legfeljebb alkalmilag, ezen kívül pedig vallásos iratok által történik. Szükséglet: 100 P.Zalaistvándhoz tartozó B a l t a v á r o n  3 tanuló, Z a l a v é g e n  2 tanuló, C  s á f o r d o n 1 tanuló, Ó  h i d o n 1 tanuló, T  ü r j é n 2 tanuló jár idegen iskolába, kiknek hitoktatásáról mindeddig nem történt gondoskodás. Konfirmációi oktatásra azonban az anyagyülekezet lelkésze elé bejárnak, illetőleg néhány hetet előkészülés céljából Zalaistvándon töltenek.3. Somogyi egyházmegye :P o r r o g s z e n t k i r á l y é s V é s e  (Nagyatádi missziói kör)szórványában a hitoktatói munkát nélkülöző evang. gyermekek több helyen is vannak. Szükséglet 400 P.4. A soproni alsó egyházmegyében:megszervezetlen szórványhely nincs.5. A soproni felső  egyházmegyében : megszervezetlen szórvány hely nincs6. A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében:
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“

Ecsényhez tartozó R á k  s i  (9 km.) községben 23 evangélikus család 13 gyermeke jár r. kath. iskolába. Hitoktatásban nem részesülnek.A Szekszárdhoz tartozó T o l n a  (135 km.) községben 1 evang. teány r. kath. iskolába jár. Költség szükséglet esetenként 2 42 P.S i m o n m a  j o r b a n (1348 km.) 1 leány, S á r  p i l i s e n  (1656 km.) 1 fiú jár idegen iskolába. A szülők a lelkésztől kapott ké2ikönyv és útmutatás szerint végzik a hitoktatást s lelkész alkalmi kiszálláskor foglalkozik velük.Kölesdhez tartozó S z e d r e s  (11 km.) egyesült protestáns gyülekezetben 5 növendék jár ref. iskolába. Fuvarköltség esetenként 10 P.Györkönyhöz tartozó N a g y  d ó r  o g  és H e n c s e  községekben (közelebbi adatok hiányoznak) nincs hitoktatásról gondoskodva, jóllehet Hencsét szektamozgalom veszélyezteti.Dunaföldvárhoz tartozó R á c a l m á s o n  (325 km.) 120— 160 evang. lélekszám gyermekeinek hitoktatása megszervezetlen. Havonként egyszeri kiszállás volna szükséges.D u n a p e n t e l é n  (22 km.), B a r c s o n  (9 km.), E l ő s z á l l á s o n  (12 km ), B ö l c s k e s z e n t a n r á s o n  (8 km.) szintén vannak szórványosan evang. gyermekek. Dunaföldvár gyülekezetben 3 missziói kör volna szervezendő.Gyönkhöz tartozó P u s z t a s z a b a t o n  (76 km.) 3 evang. gyermek jár idegen iskolába. 1 kiszállás: 6 P. M i s z l á n  (10 km.) 8 evang. tanuló jár ref. iskolába. Kiszállás esetenként 8 P.Pécshez tartozó S z a b o l c s o n ,  Z a l á t á n ,  U j m i n d s z e n t e n ,  S z e n t l ő r i n c e n ,  Á t á n  2—3 evang. tanuló van. Hitoktatás szervezetlen.Nagyszokolyhoz tartozó I r e g e n  3 ev. gyermek jár ref. iskolába. F e l s ő n y é k e n  2 gyermek ugyancsak ref. iskolába jár. Konfirmációi oktatáson megjelennek az anyagyülekezetben, de rendszeres hitoktatásban nem részesülnek.7. Vasi közép egyházmegyében : hitoktatás nélkül maradó szórványhelyek nincsenek.8. A  veszpiémi egyházmegyében'.A Bakonytamásihoz tartozó P á p a t e s z é r e n  1 evang. tanuló jár idegen iskolába, de konfirmációi oktatásra bejár az anyagyülekezetbe.Pápához tartozó B o r s o s g y ő r  (3 km.) községben 5 tanköteles gyermek jár ref. iskolába. D á k á n  (9 km.) 6 tanuló jár ref. és r. kath. iskolába. K u p o n  (15 km.) 2 tanuló jár ref. iskolába. Egyszeri kiszállás: 6— 12 és 15 P. költséget jelent.Kertához tartozó K i s p i r i t e n  (7 km.) 5 gyermek jár ref. iskolába. Évi 30 kiszállást számítva 150 P. lenne a szükséglet.Sikátorhoz tartozó L á z  in  (5 km.) 7 gyermek jár r. kath. iskokolába.‘ Szükséglet: 120 P.Veszprém, Várpalota, Lajoskomárom szórványaiban csak missziói kör szervezésével oldható meg a szórványhitoktatás kérdése.



26 9. Zalai egyházmegyében :A B a l a t o n a r á c s i  Szeretetházban 6 ev., a b a l a t o n f ü r e d i  polgári iskolában 2 ev. gyermek ref. hitoktatásban részesül. B a l a t o n h e n y é n ,  M o n o s z l ó n ,  Z s ó f i a p u s z t á n ,  N e m e s p a c s a j o n l  — 1 evang. gyermek nem részesül hitoktatásban.Igyekeztem teljes képet nyújtani a még szervezetlen hitoktatási munkakörről. A tanulók csekély száma a legtöbb helyen lehetetlenné teszi a kérdés teljes megoldását. De igenis mindent el kell követnünk, hogy a kérdés megoldható részeit megoldjuk s hogy az evang. sajtó felhasználásával gondoskodjunk az evangélikus egyházi szellem érvényesítéséről.10. Püspöki egyliáflátogatás. Az elmúlt közigazgatási évben Isten jósága ismét lehetővé fette számomra az egyházlátogatások folytatását. 1927 évi május hó 1 8 -2 9 . a Tolna— Baranya— Somogyi egyházmegyében folytattam megkezdett körutamat s meglátogattam : Német- és Ráchidas, Alsónána, Bátaapáti, Bonyhád, Majos, Kismányok, Izmény, Mucsfa, Mekényes, Rácko- zár anyagyülekezeteket, továbbá Maráza, Zsibrik, Váralja, Győré, Nagyhajmás, Bikái és Tófű leánygyülekezeteket. A győri egyházmegyében szintén folytattam és be is fejeztem egyházlátogató' körutamat és junius hó 7 - 1 3 .  meglátogattam: Lébény, Tárnokréti, Rábcakapi, Bezi, Mérges, Kisbabot, Böny- rétalap anyagyülekezeteket.Minden gyülekezetbe lelkiismeretes előkészület után mentem. Összeállítattam a gyülekezetek anyagi, valláserkölcsi és hitéleti helyzetképét, azokat lelkiismeretesen áttanulmányoztam, úgyhogy már előzetesen megismertem a közelebbi helyszíni vizsgálatot igénylő kérdéseket.A látogatás alkalmával megfigyeltem a gyülekezet egyházi életének minden megnyilvánulását. Megvizsgáltam az egyházi vezetők egyéniségét, munkálkodását és kötelességteljesítését. Igyekeztem bepillantani a nép gondolkodásába és sajátos pszichéjébe. Most is élénken éreztem, hogy az egyházlátogatás elsőrendű püspöki munka s az egyházi élet érősítéséért munkálkodó püspök nélkülözhetetlen iskolája. Az egyházi vezetők munkája mellett meglátom a gyülekezet népének viszonyait. Az egyes ember buzgalmán, hűségén kívül sok helyen felismerem a kicsinyesség, anyagiasság, rosszakarat, közönyösség, szükkeblüség sokszor lappangó, félve rejtőzködő, máskor álarc nélküli nyilt tobzódását, mellyel lehetetlenné teszi, megakadályozza, gáncsolja a lelkész és tanító munkáját s azt sokszor valóságos heroikus önfeláldozássá teszi. De bizony lát a püspök olyan gyülekezetei is — nem ezen évi tapasztalatomra gondolok — melyben a gyülekezet népe tágra nyitott szemekkel, szomjúságtól szikkadt szívvel várja az életébresztő munkát, szinte kínálja anyagi, lelki képességeit, melyekből új élet tenyészete fejlődhetik, de a lelkész élettelenül alszik gyülekezete mellett. Hányszor lesz a bölcső koporsóvá, ki tudná megmondani?!Egyházlátogató körutamon mindenütt megvizsgáltam a gyülekezet anyagi helyzetét. Megtekintettem az összes épületeket, ellenőriztem azok jókarban-



27tartását, tűzkár elleni biztosítását s megvizsgáltam mindent a gyülekezet külső életét illetőleg.De különös figyelemmel vizsgáltam meg a gyülekezet lelki életét. Mivel pedig egyháznak, gyülekezetnek, vallási hitéletnek és szent lelki közösségnek Isten Igéje képezi örökkévaló fundámentomát, tápláló kenyerét, éltető levegőjét és összekötő aranykapcsát, mindenek előtt az igehirdetést vizsgáltam meg. Az igehirdetés egyházunk legfontosabb problémája. Theologus prédikál-e, vagy ügyeskedő szónok? Az Írásban elmélyedés, az Írásban élés bizonyságai lépnek-e a gyülekezet elé, vagy a kijelölt textusok könnyed, sokszor felületes interpretálásá? Jézus nevének emlegetése-e, vagy Jézus lelkének éreztetése? Szónoki frazeológia, vagy pedig könnytől, verejtéktől terhes lelki élmények bizonyságtevése ?Ezen körutamon megnyugvással tapasztaltam, hogy a lelkésztestvérek igehirdető szent munkájukat lelkiismeretes hüsséggel és felelősségtudattal végzik.Megvizsgáltam a gyülekezetek hitéletét és valláserkölcsi viszonyait is. A  nagy dolgok mellett figyeltem a kicsi jelenségekre is s igyekeztem azok elvi jelentőségét is megmutatni. Nem akadékoskodtam. Nem igyekeztem felfogásomat minden áron érvényesíteni. Arra törekedtem, hogy a lényeges pontokban, az elhatározó kérdésekben érvényesüljön meggyőződésem. Végtére is nem lehet érdekünk a minden vonalon való sablonizálás, hanem az egészséges vallásos egyéniségek érvényesülésének lehetővé tétele, a helyi adottságok és szükségletek figyelembe vevése.Örültem annak, hogy a meglátogatott gyülekezetekben megtaláltam a komoly egyháziasságra törekvést. A templomlátogatás kevés kivétellel, majdnem mindenütt örvendetes. Ven egyházi öntudat is és az egyház-társadalmi mezők nem hevernek parlagon. Hangsúlyoznom kell azonban itt is a gyükekezet vallás-erkölcsi, lelki állapotának állandó tanu'mányozásának szükségét. Öntudatos lelkészi munkáról csak akkor beszélhetünk, ha megállapítjuk a diagnózist és ehhez mérten a segítés módjait. Különösen két pontban válik ez szükségessé. Először is a bűntudat felébresztésénél, mely a bünbánat alapján kialakuló vallásos élettipus első feltétele. Azután az ifjúság helytelen szokásainak ellensúlyozásánál s ezzel együtt a morális érzék felébresztésénél. Az elsőnél a legtöbb helyen megáll a lelkészi munka a baj konstatálásánál, a másodiknál pedig kudarcot vall a nép érthetetlen idegenkedésén, mellyel sz ifjúsági egyesületeket fogadja.Megvizsgáltam mindenütt a népiskolákat. Igyekeztem bepillantást nyerni tanítóink munkálkodásába. Benyomásaimmal, kevés kivétellel mindenütt meg voltam elégedve. Észrevételeimet közöltem az érdekeltekké', hogy iskolalátogatásomnak ily módon megmaradó hatását biztosítsam. Külön is meg kell emlékeznem a német-magyar iskolák tanítóinak odaadó és szép eredményeket biztosító munkálkodásáról. Meghatóban láttam német iskolák falán Nagy- Magyarország térképe felett az egyszerű felírást : így volt és igy lesz ! Mellette pedig hazánk térképét a gyászszallagba foglalt Csonkamagyarországgal s a



28térkép felett a fájdalmas felirást: Nem ! Nem ! Soha! Hallottam német gyermekeink és gyülekezeti tagjaink ajkáról a himnuszt s hallottam német iskolában német szöveggel zengedezni a „Szegény fejem hová hajtnálak“ korái melódiáját. Egy iskolában azt is örömmel tapasztaltam, hogy az olvasókönyv segédkönyvéül az énekeskönyvet használták. Bizonyára gazdag áldással. D e meg kell mondanom azt is, hogy azon iskolákban, melyek a magyar nyelvet csak mint tantárgyat tanítják, a tanítás eredményét a magyarság szempontjából egyáltalában nem látom kielégítőnek. Fontos állami, de egyszersmind népérdek is követeli, hogy magyar állampolgárok legalább annyira sajátítsák el az államnyelvét, amennyire életszükségletük, jövendőjük és érvényesülésük szempontjából kívánatos.Ezzel kapcsolatosan arról a szomorú tapasztalatról is meg kell emlékeznem, hogy tanítóink közül sokan nagyon fogyatékos zenei képességgel rendelkeznek. Két hátrányos következménye van ennek, egyik a népiskolai, énektanítás gyarlósága, a másik pedig a templomi éneklés és orgonajáték fogyatékossága. Néhány istentiszteleten elborzadva hallgattam az orgonán elkövetett szörnyűségeket, melyet még a nép látszólagos, de általam mindig tagadott zenei analfabétasága sem menthet. Meg kell követelnünk kántortanítóinktól, hogy a kántori hivatást komoly felelősséggel töltsék be. Ha az erra való készülésüket kedvezőtlen körülmények megakadályozták, úgy pótolják azt lelkiismeretes tanulással. De a mostani állapotot nem lehet eltűrnünk. A lelkésztestvérekhez szintén szól ez a figyelmeztetésem. Érezzék ők is a templomi orgonálásért és énekért való felelősséget.Egyetlenegy olyan pont van, mely intézményes beavatkozást igényel. Már múlt évi püspöki jelentésemben megemlékeztem arról, hogy főleg a tóina-, baranya-, somogyi egyházmegyében teljesen laza kapcsolat áll fenn az anya- és a leányegyházak között. Hazug látszat-viszony ez csupán, mely üres jogi formulát jelent minden belső lelki kapcsolódás nélkül. A lelkész szellemi vezetése, lelki befolyása a legtöbb esetben minimális. A leányegyházakban tulajdonképpen kizárólagos tanítói vezetés alatt álló gyülekezeti típus lép elénk. Meggyőződésem és lelkiismeretem nem engedik, hogy szó nélkül 'napirendre térjek ezen jelenség felett. Egyházi alkotmányunk által elénk szabott rend, de gyülekezeti és magasabb egyházi érdek is megkövetelik, hogy ezen leánygyülekezetekben a lelkész vezetését biztosítsuk, vagy pedig állítsunk élükre olyan egyházilag magasabb képesítésű tanítókat, akik a gyülekezet igehirdetöi, pásztori, kormányzási munkájára külön theologiai képesítést is nyertek. A mostani viszonyok közt külsőleges eshetőségektől függ a leányegyházak jövendője, éppen azért ezen veszedelmek ellen meg kell azokat védelmeznünk.A_két egyházmegyéből nagyon különböző benyomásokat raktároztam el lelkemben. A Tolna—Baranya—Somogyi egyházmegyében meglepett a nép zenei kulturáltsága. Bonyhádon 100 tagból álló vegyeskar lepett meg esti szerenáddal s szebbnél-szebb művészi énekszámokkal gyönyörködtetett. De



kicsi gyülekezetek is hasonló meglepetésekkel kedveskedtek. Magam előtt látom a jó sváb népet biztos anyagi jólétében, kis palotának is beillő lakóházaival. Jellemére következtetek, mikor arra gondolok, hogy a bevonuláskor miként futnak százszoknyás asszonyai és leányai a téglaburkolatu gyaloguton és szaladás közben szorgalmasan csattogtatják kötőtűiket. Látom a leventecsapatok sorai közt a „pacsker“ -ben vonuló levente-ifjakat, amint fegyelmezetten vonulnak. Győrmegye Hanságéban pedig boldogan élveztem az ingoványos földről szilárd talajra helyezkedő községek anyagi megerősödését, mely elhatározó jellemvonásokat von az egész nép arcára és lelkűidére. Kiszáradtak a nyomorúság iszapjai. Kalásztengert lenget a szél a zsombékos nádasok fölött. Elhódította a szívós akaraterő a veszendőségtől az élet mező- ságeit. A nélkülözés, Ínség, nyomorúság helyébe jólét, biztos alapú életberendezkedés helyezkodik. De a két világot a küzdelem, munka és józanság útja köti össze. A gyülekezetekben is biztos fundálású rendezettség és belső konszolidáció uralkodnak. Ezekben a kicsi győrmegyei gyülekezetekben külön is örültem annak a lelkipásztori gondosságnak, mellyel megkeresik a kicsi gyülekezetekben lakó mélyebb és szélesebb munkaköröket. Egyik-másik gyülekezetben különös örömmel szemléltem a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodást és azt, hogy a lelkész munkája nem zsugorodik össze a lélekszám arányában, hanem felszabaduló munkaerő szabad lendületével új munkamezők fölé emelkedik.A vezetők és gyülekezetek viszonyát mindenütt megfelelőnek találtam. Ez a megfelelőség azonban^mégis nagyon" különböző tartalmat rejt magában. Néhol a lelkész a szemével vezeti a népet, máshol két keze is alig elég a vezetéshez. Arra is találtam esetet, hogy a nép bizalmatlan pásztorához, valószínűleg azért, mert pantallót visel. Tehát bizalmatlan minden felsőbbségével szemben, mert azok is pantallót viselnek.Körutamon sok meleg szeretet vett kőiül és kisérte távozó lépteimet. Hálás voltam ezért a szeretetért, de különösen jól esett annak tapasztalása, hogy az egyházlátogatás befejeztekor nem láttam ezt a szeretetet kisebbnek, mint érkezésemkor, pedig nem mondhattam a gyülekezeteknek mindig hízelgő kedvességet.A gyülekezetekben végzett egyházlátogatás többé-kevésbbé az egyházmegye esperese munkájának ellenőrzése is volt. Örömmel, hálával és elismeréssel gondolok az esperesek igazán odaadó céltudatos és szeretetteljes, de egyszersmind erélyes munkájára, mellyel az egyházi alkotmány és egyházi rendelkezéseknek érvényt szereznek.Utamon ^elkísértek az egyházmegyék esperesei, az egyházmegyék felügyelői és jegyzői, továbbá a püspöki titkár. A világi hatóság részéről mindenütt elkísértek a járások főszolgabirái. Mikor Győrmegye területére léptem, a vármegye köszöntését.dr. Németh Károly főispán és dr. Némethy Ödön alispán tolmácsolták lekötelező, megtisztelő kedvességgel. De ezt a szeretetet a polgári hatóság részéről minden községben élvezhettem a községi vezetők és elöljáróság ré-
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30széről. Számos esetben arra is alkalmat nyertem, hogy a testvér református egyház testvéri köszöntését viszonozhassam és a r. kath. egyház üdvözlését is megköszönhessem. Hálával és szeretettel gondolok mindazokra, akik püspöki egyházlátogató körutam fáradalmait és örömeit velem megosztották s kik sze- retetük meghaló jeleivel azt számomra felejthetetlenné tették. De mindenek felett él lelkemben az az imádságos könyörgés, hogy a jó Isten áldja meg a meglátogatott gyülekezeteket, azok vezetőit és népét s hatásaiban tegye áldottá köztük és értük elvégzett munkámat.
\\. A soproni országos fegyintézet lelki gondozása. Örömmel jelentem, hogy a soproni országos fegyintézet evangélikus fegyenceinek lelki gondozását ma is Heszler Sámuel megbizott fegyintézeti ev. lelkész végzi, magas életkorával járó bölcs élettapasztalásaival s az evangéliom tiszta vizein meg- ifjodó lelkének üde erejével. Hozzám terjesztett jelentése mély bepillantást enged abba a pásztori türelmet, pszichológiai tapintatot igénylő munkába, mellyel szerencsétlen embertársaink sorsát igazgatja. Egy szent célt ismer csupán : megmenteni a lelket Istennek. S ennek a munkának kettős arcát nézi : a múltba visszatekintve bünbánat ébresztéséta jövendőbe tekintve egy új, tiszta, hasznos élet megalapozását. Minden vasárnap délelőtt istentiszteleten vesznek részt szerencsétlen testvéreink, mely után egyházi énekeket tanulnak. Minden második vasárnap más vallásfelekezetüekkel együtt erkö'csnemesítő és hasznos ismereteket nyújtó előadásokat hallgatnak. A r. kath. ünnepeket is felhasználják a lélek meg- gazdagítására s ilyenkor a lelkész a kül- és belmissziói életet s annak kérdéseit ismerteti. A lelkész minden egyes hivőt ellenőriz, meglátogat s különös gondozásban részesíti a kórházi betegeket is. Az érkezett és küldött leveleket ellenőrzi s ő maga is érintkezésben áll az egyes családokkal. Érkezett 431 levél, küldetett 363, úgy, hogy összesen 794 levél mentát kezén. Az 1925-ik év végén 30 evang. fegyenc volt. 1926-ban 16 uj fegyenc szállott be, úgyhogy összesen 46-an voltak. Meghalt egy fegyenc. December 31-én az evangélikusok létszáma 29 volt. A jelentés rámutat arra, hogy a kiszabaduló fe- gyencek sorsa milyen nehéz. Sokszor a legjobb elhatározással induló új életet a társadalom kegyetlensége, az emberek szívtelen közönyössége, vagy előítélete dönti ú,ból bűnbe. Karácsony szent ünnepén karácsonyfa köré sereglettek a mi híveink is, melyen hü pásztori szív hirdette nékik a minden ember számára megjelent isteni Kegyelmet.Egyházkerületi közgyűlésünk bizonyára elismeréssel és hálával emlékezik meg Heszler Sámuel lelkész áldott munkájáról. Bizonyára azt is megnyugvással veszi tudomásul a közgyűlés, hogy eme munka némi megkönyíté- sére egyházkerületünk énekeskönyveiből 10 ingyenpéldányt utalványoztam ki a lelkész ur kezeihez.12. A z evangélikus sajtó. A sajtómozgalmakról kevés örvendetesei jelenthetek. Némelyeket talán kielégíthet az, hogy régi sajtóorgánumaink élnek és tengődnek, de én magasabbra helyezem követeléseimet s éppen azért meglehetős nyomott érzéssel adok számot az elmúlt esztendő tapasztalásairól.



31A Luther-Szövetség kiadásában megjelenő Harangszó ez évben is becsületesen teljesítette hivatását. Czipott Géza  szentgotthárdi ev. lelkész, a lap szerkesztője elismerésre méltó, hatalmas munkát végzett. Hálátlanság lenne az elismeréssel fukarkodni, mikor mindnyájan jól tudjuk, hogy a Harangszó egyik leghívebb, legmegbízhatóbb és legtevékenyebb missziói.áriusa evangélikus egyházunknak. Tudjuk azt is, hogy a derék szerkesztő felőrli idegzetét és tönkre teszi egészségét, abban a szent munkában, amit sajtószolgálatnak nevezünk.
Czipott Géza Harangszó Könyvtár cim alatt új vállalatot létesített, mely hasznos népies füzetekkel szolgálja evang. egyházunkat. A füzetek közt életrevaló és szükséges röpiratokat találunk az egyházi öntudat erősítésére, a vallásosság mélyítésére, a szektamozgalmak elleni védekezésre stb.
Krug Lajos szerkesztésében megjelent ez évben is az Evangélikus Nép

iskola s igazán hasznos szolgálatot végzett a népiskolai oktatás érdekében.De fájdalommal kell rámutatnom, hogy minden törekvés hajótörést szenved a közönyösség kőszirfjein. Még mindig sok közöttünk a negatívan kritizáló, hangosan követelődző s egyházunkat becsmérlő ember és kevés azok száma, kik a szükséges jót megteremtik, a megteremtett jót felkarolják s ázt eleven egyházi értékké teszik. Meg kell szerveznünk gyülekezetenként a sajtópropagandát, mert enélkül a sajtóval szemben támasztott minden követelés üres beszéddé válik. Mert ma szomorú igazság az, hogy a legszükségesebb népiratot, vagy egyházi munkát megírni és kiadni meggondolatlan könnyelműség. Én azonban bízom abban, hogy a lelkész és tanítótestvérek nem hagyják cserben sajtótörekvéseinket, hanem a megfelelő sajtópropagandával biztosítják diadalmas útját.Örömmel emlékezem meg arról, hogy sikerült megszervezni a prot. sajtótudósítást. Farkas Sándor hírlapíró nyert ezen szolgálat ellátására megbízást, melynek igazán nagy rátermettséggel, szaktudással és buzgósággal felel meg. Ezzel kapcsolatosan jelentem, hogy a külföldi sajtó tájékoztatása most van kiépülőben.Ez alkalommal is há'ával és elismeréssel emlékezem meg mindazokról, kik az egyházközigazgatási munkában hűséges munkatársaim voltak. A püspöki hivatalban működő közvetlen munkatársaimon kívül, hálával gondolok az egyházmegyék espereseire, kik megbecsülhetetlen munkával és hűséggel állottak mellettem. Topábbá az egyházkerületi pénzügyi bizottságra, annak elnökére, az egyházkerület főszámvevőjére és pénztári hivatalára és többi funkcionáriusaira és bizottságára is.Hálával gondolok szeretett elnöktársamra, az egyházkerületi felügyelő úrra, ki minden egyházi munkából hűségesen kivette részét, követendő példát adva arra nézve, hogy a lelkiismeret kötelezése nagyobb, mint a szabályrendeletek paragrafusainak kötelezése.13. Szektamozgalom. A szektamozgalomról érvényben áll mindaz, amit múlt évi püspöki jelentésemben elmondottam. Emelkedés nem észlelhető, sőt



32inkább bizonyos ellanyhulás. Az érdekelt gyülekezetek lelkészei a védőmunkát lelkiismeretesen elvégezik, aggodalomra ezidőszerint nincsen ok. De éppen így nincsen ok az elbizakodásra. Teljes éberséggel kell védelmeznünk gyülekezeteink és egyházunk lelki kincsét, mert nekünk minden egyes lélek drága és szent s mindegyikről számadással tartozunk egyházunknak és az élő Istennek.Megjegyzem, hogy némi közösségi mozgalom észlelhető Somogyvárme- gyében, nevezetesen Surd, Iharosberény, Sand és Vése gyülekezetekben. A veszprémi egyházmegyében pedig Bakonycsernye és Öskü mutat némi közösségi mozgalmat. Ez utóbbi gyülekezetekben erőteljes védekező munkára van szükség. Veszélyezettségüket nagyobbnak tartom, mint a többi gyülekezetekét, meit mindkettőnek népe bensőleg meghasonlott, hiányzik belőlük a lelki egység és a gyü'ekezet vezetőivel szemben való fegyelmezettség. Nagy figyelésre kötelez a soproni gyülekezetben észlelhető közösségi mozgalom, mely a városi gyülekezet és a városi nép természete következtében könnyen vethet szélesebb hullámokat.14. Lelkészavatás. A múlt évben lelkésszé avattam a kővetkezőket : 1926 szeptember 26-án Szabó Józsefet, 1927 január 2-án Bojsza Jánost és Gritsch Mátyást, március hó 20-án Csillag Ferencet, május hó 8-án Skalits Sándort, julius hó 24-én Budaker Oszkárt, Bácsi Sándort és Jánossy Lajost.Isten gazdag áldását kívánom a fiatal Timoteusokra.15. Egyházközigazgatás. Az egyházközigazgatás munkájában lényeges változás nincsen. Bejelentem azonban, hogy mivel a Jugoszláviához csatolt őri- hodosi gyülekezetből magyar részen maradt Szentgyörgyvölgy és Velemér községek ev. hívei lelki gondozás nélkül maradtak, azokat püspöki intézkedéssel ideiglenesen a zalaegerszegi gyülekezethez, illetőleg a zalaegerszegi lelkész gondozása a'á osztottam be. Nevezett községek a régi beosztás szerint a vasi közép egyházmegyéhez tartoztak. Mivel fennálló törvényes jogokat nem akartam érinteni, oly módon intézkedtem, hogy a zalaegerszegi lelkész Szentgyörgyvölgy és Velemér goudozását a vasi közép egyházmegye esperesének felügyelete és ellenőrzése mellett teljesíti.16. A  lelkészegyesületek munkája. Egyházmegyei Lelkészegyesületeink és lelkészi köreink ez évben is becsületes munkát végeztek. Tárgyalásaik alapját az Egyházkerületi Lelkészegyesület vezetősége által kiadott következő kérdőpontok képezték: 1. Segédeszközök a konfirmandusok oktatásánál. 2. Az oltár jelentősége az evangélikus kultuszban. 3. Az Ágostai Hitvallás tanítása az egyházban. 4. Jézus messiási tudata János evang. 17. része alapján. 5. En Christó Jézu jelentése Pál apostolnál. 6. Egyházi statisztika alapelvei 7. Klerikális előnyomulás eszközei. Mai teendőnk?A Ielkészegyesületek tanácskozásai alkalmat nyújtottak aktuális egyházi kérdések megvilágítására, tervek felvetésére s a közvélemény kiformálására, így pl. Takáts Béla kaposvári lelkész a budapesti gyülekezetben használatos liturgiát ismertette. A győri, soproni alsó, tolna—-bar. stb. egyházmegyei lelkész-



33egyesületek részletesen foglalkoztak a lelkészt nyugdíjintézet kérdésével, továbbá az egyházi alkotmánynak az egyházi adózásra vonatkozó részével. A legtöbb lelkészi kör tárgyalta az egyházkerületi lelkészegyesület alapszabály-tervezelét.A tudományos ismeretek fejlesztésének is gazdag teret nyitottak lelkészértekezleteink. A kidolgozott és megbeszélt témák egyaránt fontosak tudományos és gyakorlati jelentőségüket illetőleg. Megemlítem a következő előadásokat. Kovács Zsigmond tárnokrétii lelkész: „A  lelkész a népiskolában.“ Kiss Samu nagybatátfalui lelkész: „A  vasárnapi iskoláról.“ Magassy Sándor volt csöngei lelkész: „Sadhu Sundar Singh.“ Káldy József iharosberényi lelkész: „A z Ószövetség jelentősége a keresztyén egyházi életben.“ Pass László kölesdi lelkész: „A  modern igehirdetésről.“ Nagy Miklós bobai elkész: „A  konfirmációról.“ Molitorisz János ostffyasszonyfai lelkész: „Az oltár jelentősége az evangélikus kultuszban.“ Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész : „A  klerikális előrehaladás és az ellene való védekezés.“ Nagy István zalaistvándi lelkész : „A  gyülekezet diagnózisa.“ Weisz Vilmos kemenes- hőgyészi lelkész : „A  lelkész diagnózisa.“ Kovács István csöngei lelkész : „A  gyülekezet pasztörizálása.“ Molitorisz János ostffyasszonyfai lelkész: „A  lelkész posztorizálása.“ Szabó István kemenesmagasi-i lelkész: „Igehirdetés a temetésnél.“ Schrantz Zoltán pusztaszentlászlói lelkész: „Igehirdetés az esketéseknél.“ Gőcze Gyula nemeskéri lelkész: Az Ágostai Hitvallás tanítása az egyházról.“ Pöttschacher István soproni lelkész: „Jézus messiási öntudata“ . Tarján István répcelaki lelkész : „Segédeszközök a konfirmandusok oktatásánál.“ Kováts Béla segédlelkész : „En Christo Jesü“ jelentősége Pál apostolnál. Dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő : „A  klerikális előrenyomulás eszközei“ . Zsiray Lajos nagyvázsonyi lelkész: „Jézus messiási tudata János XVII. alapján“ . Menyhár István keszthelyi lelkész: „Az Ágostai Hitvallás tanítása az egyházról“ .A lelkészértekezletek tárgyalásaiból életre való és figyelemre méltó tervek vagy indítványok merültek fel. A győri lelkészértekezlet kimondotta, hogy minden évben egy napon a felügyelőkkel és tanítókkal közös értekezletet tart. A kemenesaljai lelkészértekezlet felkéri az Egyetemes Lelkészegyesületet, hogy konferenciáinak programmját nagyobb céltudatossággal és tervszerűséggel állapítsa meg.A soproni alsó egyházmegyei lelkészértekezlet behatóan foglalkozik az elemi népiskolának 8 osztályúvá való kiegészítésével, továbbá az iskolavizsgálati rendszerrel.A soproni felső egyházmegye azt az indítványt terjeszti elő, hogy az egyetemes egyház a ref. egyházzal közösen adjon ki egy olyan egyházi térképet, mely az összes protestáns anya-, leány- és fiókgyülekezetek, valamint a szórványok.helyeit feltünteti.Ugyanez az egyházmegyei lelkészértekezlet az „Édesanyák Napjának“ az iskolában és templomban megtartását javasolja; egy olyan napnak évenkénti megtartását, mely az édesanya hivatásáról, jelentőségéről és áldásairól szól.



34 A zalai, egyházmegyei lelkészértekezlet a Miatyánk, a Tizparnncsolat és a Hiszekegy teljes szövegének hivatalos megállapítását sürgeti.Az egyházkerület közgyűlése bizonyára megnyugvással értesül az egyházmegyei Lelkészegyesületek tervszerű munkálkodásáról, mely méltó koronát nyer az egyházkerületi Lelkészegyesület irányában és egységes programmú munkájában.17. Tanítóegyesületek munkája. Az egyházmegyei Tanítóegyesületek az elmúlt egyházközigazgatási évben is élénk tevékenységet fejtettek ki. Mindegyik Tanítóegyesület tavasszal és ősszel gyülésezett s behatóan tárgyalta a tanílóság státus-ügyein kívül a legégetőbb tanügyi problémákat. Tervszerű öntudatossággal munkálkodtak a népoktatás szintjének emelésén.Az egyházkerületi Tanítóegyesület nagy buzgósággal gyűjti össze az egyházmegyei Tanítóegyesületek munkálkodásának szálait, de ezen kívül irányítólag befolyásolja azok munkálkodását is. Ez a derék és kiválóan sok munkát végzett egyesületünk eleven forrása a tanítói szolidaritásnak, az egységes egyházi közszellemnek, az egyházias gondolkodású és az egyházért dolgozó tanítói típusnak. Ezt a célját a tanítói öntudat, a hivatásszeletet erősítésével, elméleti és gyakorlati előadásokkal szolgálja. Örömmel emlékezem meg arról, hogy egyházkerületi tanítóegyesületünk altruisztikus irányban is élénk tevékenységet fejt ki. Tagjainak tiszteletreméltó áldozatkészségével oly jóléti intézmény létesítésén fáradozik, mely egykor áldott segítőmunkát lesz hivatva betölteni a megfáradt tanítók, özvegyek és árvák szomorú életében. Úgy az egyházmegyei, valamint az egyházkerületi tanítóegyesületek munkája méltó az egyházkerület elismerésére és hálájára.18. Gyámintézet. Egyházkerületünk Gyámintézete az elmúlt évben is buzgón munkálkodott szamaritánusi feladatainak teljesítésében. A gyűjtés végső eredménye nem volt ugyan még megállapítható, de remélhetőleg az az egyházkerület ez évi gyűjtése ismét fejlődést fog mutatni, a z  egyetemes Gyámintézet vezetősége értékes és helyes módszerrel igyekezik bevinni a Gyámintézet gondolatát s a gyámintézeti kötelességeket az egyház köztudatába. De ennek elismerése s a mutatkozó eredmények fölötti öröm sem gátolhatnak annak kimondásában, hogy még most sem látom a Gyámintézetet olyan eleven, aktiv egyházi intézménynek, mint amilyennek szeretném látni. Sok gyülekezet mostohán bánik vele. Fél a gyámintézeti gyűjtéstől s inkább gyülekezeti adománnyal váltja meg a gyűjtés kötelességét. Lelkészek, tanítók, iskolák sem érzik olyan közel szivükhöz, mint kellene. Pedig a Gyámintézet az evangélikus egyházpolitikának egyik leghatalmasabb munkaeszköze. Ez az egymásért való felelősségnek éles kifejezése, az egymásért dolgozás parancsba foglalása. Ez a hitéletnek a szeretetéletbe való átvezetése. Ez a tágítható aranyabroncs, mely az egyház közösségébe öleli az elszórt gyülekezeteket. Ez a krisztusi irgalmasság prófétája, a segítő szeretet minden nyomorúságban és éjszakában hangzó harsonája, mely bátorságot ébreszt a csüggedőkben, meggazdagít a szegénység vergődésében s felemel az életképtelenség esett-



35ségéböl. Az emelkeeett egyházpolitika fontos tényezőjének tartom a Gyám intézetet, mert őrtálló helyeket megőriz, bástyákat épít, szigeteket emel ki tengerek hullámaiból. Es még azért is, mert tágítja a hívek vallási gondolkodásának és egyházi kötelességének látókörét. Megtanít arra, hogy a gyülekezet nagyon drága mindegyikünknek, de a gyülekezeten kívül is van még sok minden. A gyülekezet iránti kötelességek legelsők, de azután következik a második, harmadik, tizedik kötelesség is : maga az egyház és annak nagy feladatai.Melegen kérem a lelkész- és tanítótestvéreket, hogy a Gyámintézet ügyét buzgón felkarolják. Igehirdetéssel, vallásos előadással templomban és iskolában propagálják a Gyámintézet eszméjét. Azután ne féljenek a Gyám intézet céljaira gyűjteni. Megfelelő előkészítés után könnyebb a gyűjtés munkája, mert szivek érzése nyitja fel az erszények zárját. . .Aggódó érzéssel kell azonban megállapítanom, hogy a különböző egyházi célokra annyi gyüjtőivet és gyűjtő embert bocsátanak ki, hogy valósággal letarolják gyülekezeteink áldozatkészségének egész termését. Alig múlik el egy-egy hét, hogy néhány gyűjtő ne kopogtasson gyülekezeteink ajtaján. Szívesen adunk, mert jobb adni, mint kérni s mert boldogság, ha valamit visszaadhatunk abból, amit kegyelemből Istentől kaptunk. De az idegen gyűjtések korlátozását, valami módon szabályozását elkerülhetetlen szükségnek tartom.19. Dunántúli Luther Szövetség. Dunántúli Luther S:övetségünk ma is abban a régi szervezetlen formájában van, melybe a világháború és a gazdasági válságok esztendei taszították. Ez pedig azt jelenti, hogy gyülekezeten- kénti megszervezését nem szorgalmaztuk s taggyűjtési munkát sem végeztünk. Szövetségünk'programmját, dacára szervezetlenségünknek, becsületes igyekezettel igyekeztünk elvégezni. Munkálkodásunkról a püspöki jelentésnek a bel- misszióról szóló 8. pontja nyújt részletes tájékoztatást. Sajtómunkánkról pedig a püspöki jelentés 12. pontja tájékoztat.
III. Iskolai ügyek.

A) Népiskolai ügyek.20. A  népiskolák működése. A  beterjesztett esperesi jelentések bizonysága szerint egyházkerületünk népiskolái az elmúlt tanévben is lelkiismeretes munkát végeztek. Elismerés illeti ezért a tanítói kart, mely buzgósággal, szakértelemmel és hűséggel teljesíti kötelességét.Nem hallgathatom azonban el, hogy a vallás és közoktatásügyi miniszter ur közvetítésével hozzám leküldött tanfelügyelői jelentések néha kifogást emelnek tanítóink működése s az elért tanítási eredmények ellen. Jóllehet csak a legritkábban fordulnak elő ezek az esetek, mégis szükséges, hogy en-



36nek tanulságait levonjuk és minden erőnkkel igyekezzünk iskoláink színvonalát emelni.Elérkezett annak az ideje, hogy hiányossá vált iskolai felszerelésünket pótoljuk. Egyébként is lépést kell tartanunk a modern pedagógia fejlődésével s alkalmaznunk kell a tanítás és nevelés modern eszközeit. Tanítói karunk azon kedvező helyzetben van, hogy a vallás és közoktatásügyi minisztérium kiadásában megjelenő Néptanítók Lapja sijrü időközökben a legértékesebb gyakorlati és elméleti pedagógiai tanulmányokkal szolgálja szakszerű önképzését. A Krug Lajos szerkesztésében megjelenő Ev. Népiskola pedig hivatva van a tanítói és nevelői munka egyházi vonatkozásait megoldani. Vajha mindkettőnek munkája eleven munkás értékké válnék tanítóink megbecsülő szere- tete által.21. A z új népiskolai tanterv. Az 1926. évi egyetemes közgyűlés 50. jegyzőkönyvi határozatával intézkedett az ev. népiskolák részére új elemi iskolai tanterv és tananyag elkészítéséről. A közgyűlés határozata szerint a szakférfiak által elkészítendő és megbírálandó tanterv az egyetemes tanügyi bizottság és a püspöki kar elé kerül, mely utóbbi jogosítva lesz a tanterv ideiglenes használatát elrendelni. Kívánatos lenne, hogy a készülő tanterv erőteljesen érvényesítse a felekezeti népoktatás egyházi szempontjait, erőteljes öntudatossággal biztosítsa az egyházias nevelés ideálját. De kívánatos lenne az is, hogy a tanterv mielőbb elkészüljön, mert a jelenlegi helyzet kedvezőtlen ev. népiskolánkra s nagymértékben megnehezíti tanítóink munkálkodását.22. Tanítók előléptetése a VII. fizetési osztályba. A  vallás és közoktatás- ügyi miniszter ur 1926. évi április hó 2-án kelt 19.490/927/VIII. b. számú rendeletével a következő tanítókat nevezte ki a VII. fizetési osztályba: Szekér József magyarszombathelyi, Kring Ödön gyönki, Simon Jenő páti, Héricz Zsigmond szőkedencsi, Hermann Sámuel győrszemerei, Demetrovics Mária győri és Hoffmann Samu kaposszekcsöi tanítót. A kitüntetésszámba menő előléptetésről az egyházkerület bizonyára őszinte örömmel vesz tudomást s velem együtt szeretettel köszönti ev. népoktatásunk érdemes munkásait.23. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A  népiskolai igazgatók szolgálati szabályzatának H . pontjában gyökerező jogomnál fogva az iskolaszékek és az illetékes esperesek előterjesztése alapján a következő tanítókat ruháztam fel az igazgatói címmel : Németh István porrogi, Binczy Dániel vései, Hajas Gyula sandi, Szende (Szombath) Ernő lajoskomáromi, Káldy József veszprém- varsányi, Sülé Sándor kertai, Gálos Gyula veszprémi, Knabel Vilmos bonyhádi, Klenner Teofil nagyhajmási, Nits István kemeneshőgyészi, Kiss Lajos magyarkeresztűri és Czirák György potyondi tanítót. Őszintén örülök, hogy eme érdemes tanítóink derék tanítói és egyháztársadalmi munkáját egyházunktól nyert felhatalmazásom folytán elismeréssel kitüntethettem.24. Népiskoláinknak juttatott építési államsegélyek. Az  Országos Népiskolai Alapból egyházkerületünkben a hozzám érkezett leiratok szerint a következő iskolák nyertek iskola és tanítólak építési államsegélyt: Magyar



37boly, Nagybábony, Csönge, Somlószőllős, Magyarkér, Boba, Celldömölk, Tolnanémedi, Nemescsó, Vése. Ezenkívül számos gyülekezet államsegélyt kérelmező folyamodását terjesztettem fel a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, s indokolt esetben személyes tárgyalással is igyekeztem az államsegély megadását szorgalmazni. Fájdalom, sok esetben személyes közbenjárásomnak sem volt meg az óhajtott eredménye.Ezen a helyen is utalok a vallás- és közoktatásügyi miniszter űr ama elvi elhatározására, hogy az Országos Népiskolai Építési Alapból ezidőszerinf csak építési államsegély adható és pedig elsősorban tanterem, másodsorban tanítói lakás céljaira. Helyreállítási, vagy karbantartási államsegély nem engedélyezhető.Sajnálattal kell rámutatnom arra a helytelen gyakorlatra, mely ezen egyházi és kulturális kérdésbe is politikát elegyít. Képviselői közbejárások érvényesü'nek s a folyamodások elbírálásánál a politikai szempontok elhatalmasodnak. Az ilyen eljárásnak nagyon hátrányos következményei vannak.
B) Középiskolák és tanítóképző-intézet.25. Iskolalátogatás. Az elmúlt tanévben a bonyhádi reálgimnázium kivételével minden középiskolánkat meglátogattam, és pedig soproni líceumunkat március hó 2 —4, tanítóképző-intézetünket március hó 2 2 -2 5 , kőszegi leány- gimnáziumunkat április hó 26—28 napjain. Örömmel állapítom meg, hogy iskoláink lelkiismeretes, egyházias és nemzeti szellemű munkát végeztek.Tanintézeteink közül felekezeti szempontból soproni líceumunk foglalja el az első helyet. 251 tanulója közül 221 ev., 7 ref., 19 r. kath., 3 izr., és 1 unitárius. De tanulói létszáma tekintetében ez az intézetünk még most sem nyerte vissza régi népességét. Kívánatosnak tartanám, ha soproni líceumunk érdekében megmozdulna líceumi Diákszövetségünk. Tekintse ez a szövetség feladatának azt, hogy ezen alma mater kultuszát átültesse a mostani nemzedék szivébe és gondoskodjék arról, hogy népes tábor gyűljön az intézet régi zászlója alá. A szövetség soproni vezetősége és választmánya mindenekelőtt Sopronban kezdhetné meg mnnkáját, mert mindig fájdalmasan érint az a körülmény, hogy a nekünk otthont nyújtó város ev. családjai közül oly számosán mellőzik saját intézetünket fiaik taníttatásánál.Kőszegi ev. leányközépiskolánkban a tanulók felekezeti megoszlása a következő: 84 ev., 15 ref., 43 r. kath., 15 izr. Összesen 157.Soproni tanítóképzőnkben tanult 69 ev., 2 ref. és 22 r. kath., összesen 93 növendék.A bonyhádi reálgimnáziumnak 176 ev., 22 ref., 1 unit., 132 r. kath., 18 izr., 2 g. kath, összesen : 351 tanulója volt.Soproni líceumunk a múlt évben megkezdette egy ifjúsági Sportpálya építését. Örömmel jelentem, hogy a vallás és közoktatásügyi miniszter urrai



38folytatott többszöri tárgyalás és a szakértők hivatalos kiszállása után sikerült ezen célra 150 millió építési segélyt kieszközölni, melyhez még további 100 millió K. államsegély fog járulni. Az államsegély] biztosíthatása céljából a líceumi Sportpálya használatát biztosítanunk k e lle tsz  erdészeti és bányászati főiskola ifjúsága számára. A megkötött szerződés rémé hetőleg biztosítékot nyújt a Sportpálya.békés együtthasználására.Soproni tanítóképző intézetünk hősi halált halt tanítványai emlékét márványtáblán megörökítette. Az avatási ünnepségen más irányú hivatalos elfoglaltságom miatt nem vehettem részt, hanem Ziermann Lajos soproni lelkész vállalta^helyettesitésemet.Az intézetek[munkálkozásáról szóló beszámolóm végénTájdalmas érzéssel örökítem meg Hetvény Lajos soproni líceumi vallástanár emlékezetét. Életében a világitó fáklya hivatását töltötte be s mikor másoknak világított, önmagát hivatása szent hevületében felemésztette. Eletfáklyája 1926. évi december hó16-án lobbant .utolsót. Pihenni vágyott s ime örök pihenésreJ tért. Áldott legyen a nemeslelkü pedagógus emlékezete.26. A soproni líceumi Diákotthon ügye. Ezen a helyen is örömmel jelentem be, hogy a soproni liceumi Diákotthon ügyében a vallás és közoktatásügyi miniszter úrral felterjesztés és személyes érintkezés alakjában folytatott tárgyalások végül is kedvező eredménnyel befejezést nyertek. A vallás és közoktatásügyi. miniszter úr mérlegelte az előterjesztett pedagógiai indokokat, honorálta soproni líceumunk közel 4 évszázados történelmi múltját és 35 éven át, évi 18.000.P annuitásos.'államsegélyt biztosított. A  körülbelől két és fél milliárd összegben felvehető építési kölcsön törlesztésére tehát a a vallás és közoktatásügyi miniszter ur évi 18.000 P  annuitást vállalt magára. Ennek megfelelően megtettem a szükséges intézkedéseket, hogy a liceumi Diákotthon épületének nagyvonásu tervei további tárgyalás céljából elkészíttessenek. Már most bejelentem azonban, h o gy jaz  'építkezést,előreláthatólag csak a jövő év tavaszán kezdhetjük meg, mert az előkészítő munkálatokra időre van szükségünk s egyébként j  is a mostani építési viszonyok felette kedvezőtlenek.Mély hálával és köszönettel [emlékezem meg gróf Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter úr megértő jóindulatáról, továbbá arról a megbecsülhetetlen'jóakaratról és támogatásról, melyet Petri Pál államtitkár és dr. Tóth István miniszteri tanácsos, a prot. ügyosztály főnöke részéről nyertem. Egyházkerületi közgyűlésünk bizonyára örömmel értesül a^kultuszminiszter ur által adott tekintélyes államsegélyről s hálás köszönetét megfelelő formában jegyzőkönyvébe iktatja.27. Kőszegi leánygimnáziumunk átszervezése. Az 1926. évi X X IV .; t. c. 7. és 22. §-ai értelmében a leányközépiskolák uj tipusu,iskolává alakulnak át és pedig vagyjeánygimnáziummá, mely a latin nyelvet kötelező tantárgyként tanítja, vagy leányliceummá, mely a latin nyelvet csak fakultative.tanítja és helyette modern nyelvet és irodalmat vesz fel munkaanyagába, vagy leánykollégiummá



39mely a leányképzés egészen új típusát képviseli. A két első iskola-típus egyetemi tanulmányokra képesít, a harmadik típus ellenben nem.A leányközépiskola tanári testületével letárgyaltattam a vallás és közoktatásügyi miniszter úr iskola-tervezeteit. Tekintettel az ügy sürgős voltára, magamévá téve a tanári testület á'talam is helyeselt felfogását, bejelentettem a kultuszminiszter úrnak, hogy kőszegi leányközépiskolánkat az 1926/27. tanévtől kezdődőleg leányliceummá óhajtjuk átszervezni. Az átszervezendő iskolában a latin nyelvet csak fakultative tanítjuk s a modern nyelvek közül a francia nyelvet és irodalmat iktatjuk programmunkba./ A miniszter ur személyes tárgyalás és hivatalos felterjesztés után hozzájárult ahhoz is, hogy a líceum tananyagát az I. és V . ossytályban egyszerre léptethetjük életbe. A A líceum tananyagának az V . osztályban való érvényesítésétől remélem azt, hogy többen fognak az V . osztályba beiratkozni, mert valószínűnek látszik, hogy az V . osztály főleg a kötelező latin nyelv miatt néptelenedett el.28. Kőszegi leányközépiskolánk épiiési államsegélye. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr a múlt évben fedezet hiányában visszautasította azon felterjesztésemet, melyben a kőszegi leányközépiskolánál végzett építkezés céljaira államsegélyt kérelmeztem. A folyamodást megújítottam s több felterjesztésben és személyes tárgyaláson megvilágítottam azon indokokat, melyek kőszegi leánykö?épiskolánk részére építkezési államsegély megadását indokolttá teszik. Örrömmel jelentem be ezen a helyen is, hogy a kultuszminiszter úr a kérelemnek helyet adott s a kőszegi építkezéssel kapcsolatos tartozásunk fedezésére 500 millió K államsegélyt engedélyezett és pedig olymódon, hogy évi 3.600 P  annuitásos államsegélyt biztosított mindaddig, mig az 500 millió K lefizetve nem lesz.Mély hálára kötelezett a kultuszminiszter úr ezen államsegély megadásával. Hálával és köszönettel gondolok Petri Pál államtitkár s dr. Tóth István miniszteri tanácsos urak kimondhatatlan jóindulatára és eredményt biztosító támogatására. Indítványozom, hogy az egyházkerületi közgyűlés vegye örömmel tudomásul a kultuszminiszter úr által nyújtott ezen államsegélyt és mondjon érte hálás köszönetét.29. A soproni tanltóképzőintézet építése. A múlt évi püspöki jelentésemben bejelentettem, hogy soproni tanítóképző intézetünk mostani épülete nemcsak jövendő fejlődését nem teszi lehetővé, hanem jelenlegi feladatának sem képes megfelelni. Mivel az egyházkerületi közgyűlés eme jelentésemet helyesléssel vette tudomásul, egyfelől a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral léptem érintkezésbe megfelelő építési államsegély biztosítása céljából, másfelől Sopron város polgármesterével kerestem érintkezést a régi tanítóképző Intézet átvétele s alkalmas építési telek biztosítása céljából. Ezen tárgyalások még folyamatban vannak s így az eddig elért eredményekről nincs módomban jelentést tenni. Remélhetőleg ezen tanévben sikerül ezt a kérdést is bizottsági és közgyűlési tárgyalásokra előkészíteni.30. Főigazgatói látogatások. A tankerületi főigazgatók a soproni és



40bonyhádi reálgimnáziumokat, kőszegi leánygimnáziumunkat és soproni tanítóképző intézetünket meglátogatták. A főigazgatói látogatásról felvett jegyzőkönyvek általában elismeréssel emlékeznek meg a tanári karok öntudatos, buzgó munkálkodásáról és az elért tanulmányi eredményről, valamint az intézetek pedagógiai munkájáról. Az észlelt vhiányok pótlása tekintetében a szükséges intézkedéseket megtettem.Ezen a helyen emlékezem meg arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr megbízásából dr. Walter Béla főigazgató, továbbá az Orsz. Közoktatásügyi Tanács részéről dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár nyert megbízatást kőszegi leányközépiskolánk meglátogatására. Az első főleg az algebrai, a második pedig a természetrajzi oktatást tette beható vizsgálat tárgyává. A két kiküldött a nyert tapasztalatok felett megelégedését nyilvánította.
IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.

31. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Egyházkerületünk pénzügyi helyzetéről az évi költségvetés s az elmúlt évi pénztári kimutatás nyújt teljes és megbízható képet. Püspöki jelentésemben csak röviden utalok egyházkerületünk pénzügyi helyzetének súlyos voltára. A közigazgatási pénztár 4000 P.-t megha'adó hiányt mutat. Tanintézeteink számadásának egyensúlya is 'csak pénzügyi operáció eredménye. A valóság az, hogy mindegyik intézetünk deficittel küzd s csak más forrásból eredő jövedelem átutalásával lehet ^  látszólagos pénzügyi egyensúlyt biztosítani.Múlt évi jelentésemben utaltam az állandó pénzügyi nehézségek lulaj- donképeni okára. A helyzet azóta sem változott. Ma is igaz marad az, hogy iskoláink dologi államsegélyét csak nyomorúságos hulladék-pengőkben kapjuk meg valorizált államsegély helyett. Soproni lyceumunk államsegélye valorizáltan 51.040 P .-t jelent, mi pedig 7 52 P . rendes és 1540 P . rendkívüli dologi államsegélyt kapunk. Az igazság kedvéért azonban meg kell azt is mondanom, hogy tanáraink fizetésénél az állam ez időszerint lényegesen nagyobb terhet visel, mint a háború előtti időszakban. Egyházkerületünk államsegélye a régi alapon 90.368 P . lenne. E helyett 23.457 P.-t kapunk. Súlyos, szinte elviselhetetlen teher a tanszemélyzet nyugdíjjáruléka, mely 3 tanintézetünknél 14.720 64 P .-t jelent évente. Összeroskasztással fenyeget tanáraink lakáspénze. Jóllehet most még az állam kényszerítő törvénye dirigálja a lakbéreket, mégis a lakáspénz ez évben 3 középiskolánknál és egyházkerületi tisztviselőinknél 29.202-85 P.-re emelkedett. Hogy pedig az egyházkerület közgyűlése az idevetett számnak tulajdonképpeni nagyságát megítélhesse, rámutatok [arra, hogy összesített járulékbevételünk összesen 28 800 P . Az egyházkerület tehát abból a régi összesített járulékból, [mely azelőtt fenntartásának, munkálkodásának egyik jelentős tényezője volt, ma nem tudja kifizetni tanáraink lakbérét.



41Pénzügyi helyzetünk szanálását két helyről várhaljuk; 1. az államtól,2. az egyetemes egyháztól. Várnunk és kérnünk kell, hogy az állam egyházunk államsegélyeit teljes értékben valorizálja. Az egyetemes egyháztól szintén kérnünk és várnunk kell, hogy egyházkerületünk s általában az egyházkerületek jogos igényeit nagyobb mértékben elégítse ki. A múlt évben az egyetemes felügyelő úrhoz egy teljesen részletes beadványt intéztem ebben a tárgyban. Az egyetemes közgyűlés azonban nem honorálta számadatokon nyugvó munkálatomat. Fájdalom, ebben a pénzügyi kérdésben szenvedélyes vita indult meg, melytől mindenképpen igyekeztem megvédelmezni az egyetemes egyház vezetőségét, de egyszersmind saját egyházkerületemet is. Szeretném remélni, hogy az egyetemes pénzügyi bizottság ez évi felosztási tervezete megnyugtat ó ig  fog hatni dunántúli egyházkerületünkre s kiveti az igazságot és nyugalmat veszélyeztető feszültséget az egyházkerület közfelfogásából.32. Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros betegsége. Őszinte sajnálattal közlöm, hogy Weisz Kornélt, egyházkerületünk pénztárosát oly súlyos betegséggel látogatta meg az Isten, hogy f. é. január hó 21-től mind a mai napig kénytelen gyógykezeltetési és üdülési szabadságot igénybe venni s hosszú esztendőkön át végzett nehéz, de néki mindig kedves munkáját nélkülözni. Weisz Kornél betegsége megható példája, de egyszersmind csendes bizonysága is az egyházért való önfeláldozó munkálkodásnak, valamint a fájdalmak kereszthordozása alatt Isten akaratában elcsituló keresztyén türelemnek és alázatos lelki megadásnak. Ez alkalommal is imádságos lélekkel kérem a kegyelem Istepét : váltsa valóra mindnyájunk nevében hozzászálló, őszinte szívből fakadt azon forró óhajtásomat, hogy anyaszentegyházunk eme ernye- detlen buzgóságu, derék munkásáról mielőbb vegye le a gyötrelmes betegség súlyos láncait s újból ott láthassuk őt az Isten országáért harcoló nemes munkatársaink arcvonalában.33. Államsegélyek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr úgy az 1848. X X . t. c. alapján megállapított, valamint az egyházkerület rendelkezésére közvetlenül kiutalt államsegélyeket felemelte. Az év folyamán rendkívüli államsegélyt is bocsátott rendelkezésünkre. Ezenkívül ez évben is kiutalványozta az úgynevezett portómegtérítési államsegélyt. Mindezt hálás köszönettel jelentem be az egyházkerületi közgyűlésnek.Köszönettel emlékezem meg e helyen arról, hogy egyes templomépítő, vagy templom-, lelkészlak tatarozó gyülekezetek rendkívüli segélyt is nyertek. Ezek a következők: Gindlicsalád lelkészlak vásárlásra, Szekszárd templomépítésre, Nagyacsád templomépítésre, Ajka lelkészlak renoválásra, Alsódör- gicse templom renoválására, Somogydörgicse templom renoválásra, Puszta- szentlászló lelkészlak építésre, Öskü templom renoválásra, Kővágóőrs lelkészlak renoválásra, Felpéc templom renoválásra, Bakonycsernye tanszerekre, Somogy- döröcske templom renoválásra, Ászár templom renoválásra, Nagyatád templom építésre, Nemesleányfalu templom renoválásra, Bakonycsernye templom renoválásra, Mencshely lelkészlak renoválására, Kapolcs templom és lelkészlak



42renoválására, Györszemeré templom és lelkészlak renoválásra, Polány templom renoválásra, Kőszeg templom építésre, Veszprém orgonára, Surd templom renoválásra, Ajka papiak renoválásra, Bátaapáti-üveghuta templom renoválásra.34. Lelkészek anyagi helyzete. Lelkészeink anyagi helyzete annyiban javult az elmúlt évben, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi július hó 1-től kezdődőleg kiutalta az igényjogosultaknak az 50 százalékban valorizált lelkészi korpótlékot. Mivel a lelkészi kongrua 100 százalékban már előbb valorizáltalott s mivel a jövő évre a lelkészi korpótlék magasabb valorizálása ugyancsak kilátásba van helyezve, lelkészeink igényét az államkormány kielégítette. Erről igaz hálával és köszönettel emlékezem meg.De újból rá kell mutatnom arra, hogy a lelkészi fizetés oly minimális összegben van biztosítva, hogy a mostani viszonyok között semmiképpen sem biztosíthatja egy intelligens, kulturigénnyel biró uricsalád megélhetését. A lelkészcsaládok és az egész egyház érdeke sürgetően követeli, hogy a lelkészi fizetés minimuma és maximuma minél előbb megfelelő összegben megállapíttassék.A lelkészek anyagi helyzetéről szólva, ismét hálás köszönettel kell megemlékeznem a vallás és közoktatásügyi miniszter úrról, különösen dr. Tóth István miniszteri tanácsosról, a prot. ügyosztály főnökéről, ki e tárgyban tett előterjesztéseim honorálásaként a kongrua, vagy korpótlék szempontjából lelkészeink helyi javadalmát fáradhatatlan odaadással és nagy jóakarattal felülvizsgálta. A felülvizsgálás a legtöbb helyen a kongrua felemelését eredményezte. Felülvizsgáltatott a kövelkező győlekezetek lelkészi helyi javadalma: Pécs, Kemeneshőgyész, Zalagalsa, Kemenesmagasi, Kaposszekcső, Körmend, Nagygeresd, Csönge, Ajka, Várpalota, Ostffyassonyfa, Farád, Szilsárkány, Pusztaszentlászló, Nagysimonyi, Balf, Harka, Bezi, Kissomlyó, Boba, Csikvánd, Dabrony, Gérce, Gecse, Beled, Felsőszakony, Nemescsó, Szentgotthárd, Sárvár, Nemeskér, Bük, Sikátor, Bakonycsernye, Bakonyszentlászló, Homokbödöge, Vadosfa, Mérges, Kispéc, Dunaföldvár, Kőszeg, Mucsfa.35. Nyugdíjasok és özvegyek anyagi helyzete az elmúlt évben változatlan maradt. Az állam ebben az évben is egyetemes egyházunk rendelkezésére bocsátotta az özvegyek és nyugdíjasok tiszteségesebb nyugdijának biztosításához szükséges államsegélyt s ezen intézkedésével végtelen hálára kötelezte an.yaszentegyházunkat.36. A z egyetemes lelkészi nyugdíjintézet ujraalakulása. Sajnálattal jelentem be, hogy az elmúlt évi egyetemes közgyűlés nem tudta tető alá hozni újonnan szervezendő lelkészi nyugdíjintézetünket. Az eddig végzett előmunkálatok nem termettek olyan eredményt, mely lelkészi karunk és egyházunk jól felfogott érdekeit biztosíthatta volna. Éppen azért a nyugdíjintézeti bizottság újabb tervezet készítésén fáradozik, mely remélhetőleg jobban megnyeri a szakértők és érdekeltek tetszését, mint a régi tervezet.37. A  püspöki földbirtok ügye. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság f. évi április hó 4-én kelt 33,267/926 O FB . számú Ítéletében dunántúli egyházkerületünknek 500 kát. hold püspöki földbirtokot jelölt ki Pátka község



43határában, a Wáhl-féle birtokból. Mivel a birtok használatba való átadása csak akkor történhetik meg, ha a földbirtokot a nagyobb birtoktestből a bíróság pontosan kijelöli s annak megváltási árát a pénzügyminisztérium és a tulajdonos egymásközt megállapította, az ügy még most sem tekinthető befejezettnek. De mindenesetre megnyügtathatólag hathat egyházkerületünkre, hogy földbirtok-igénye a közeljövőben kielégítést nyer.V .  Egyéb ügyek, statisztikai adatok, halálozások, személy változások,
megüresedett állások.38. Halálozások. Fájdalmas érzéssel gondolok azon veszteségekre, melyeket egyházunk egyházmegyéiben és gyülekezeteiben hűséges lelkek elvesztésével szenvedett. A lelkészek közül pihenni tért Kuzma István, ki az elcsatolt domonkosfai gyülekezetnek legelső lelkésze volt és ott 57 évig működött. Hosszas betegség után elköltözött Bándy Miklós, nagybábonyi lelkész, 16 évi lelkészi szolgálata után. Elhunyt Horváth Pál önálló hitoktató Győrött. Kiváló tehetségével, lelkes buzgóságával alig indu’t el a lelkészi pályán, máris megállította a halál.Isten adjon az elkölfözötteknek örök békességet kegyelemből !39. Személy változások. A  múlt évben megalakult Keszthely-tapolca-sümegi-i missziói gyülekezet Menyhár István ottani adminisztrátor-lelkészt, a kismá- nyoki gyülekezet az elhunyt Péteri Sándor helyébe Lang János ottani h. lelkészt, a csöngei gyülekezet, a soproni liceumi vallástanárrá választott Magassy Sándor helyébe Kovács István szombathelyi önálló hitoktatót, a súri gyülekezet a lemondott Kéri János helyébe Boczkó Gyula ottani h. lelkészt, a tési gyülekezet a Nagyvelegre távozott Görög Ernő helyébe Pohánka Ödönt választotta meg lelkészül. Isten áldása kisérje egyházunk ezen munkásait ű munkahelyükön.Egyházközségi felügyelőkul választattak a következők: Dr. Szentiványi Géza Csikvándra, dr. Berzsenyi Ádám Vönöckre, nagyalásonyi Barcza Zoltán Kemeneshőgyészre, dr. Ostffy Lajos Csöngére, Jánossy Gábor Beledre és Szombathelyre, dr. Ajkay István Nemeskérre, id. Steiner György Balfra, Schleiffer Richárd másodfelügyelővé Sopronba, dr. Balássy Tibor Sárszent- lőrincre, dr. Beyer János Kőszegre, dr. Valkó Miklós másodfelügyelővé Szombathelyre, Ferenczy Rezső Zalagalsára.Érdemes munkálkodás után nyugalomba vonultak a tanítói karból : Gróf Endre és Borsody János győri, Sümegi Sándor tárnokréti-i, Varga Dénes dukai, Németh Vilmos barlahidai, Németh György zalaistvándi, Héricz Sándor nemespátróí, Wéber Samu ágfalvai, Krug Lajos soproni, Horváth József meszleni, Róth Kálmán uraiujfalui, Pintér Sándor ajkai, Csányi Lajos bakony- tamási-i, Polgár Mihály kiskamondi és Szutter Dániel pápai tanítók.Hálás elismeréssel gondol egyházunk e helyen is a népoktatás szolgálatában kifejtett értékes munkálkodásukra. Isten kegyelme áldja meg elvégzett munkájukat és tegye boldoggá megérdemelt pihenésüket.



40. Megüresedett bizottsági tagsági helyek. Elhalálozás, lemondás, vagy :gyéb okok folytán egyházkerületünknél a következő bizottsági tagsági helyek /annak üresedésben :Az egyházkerületi főiskolai nagybizottságnál a nyugalombavonult Isó Vince és az elhunyt dr. László Kálmán helye.Az egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottságnál dr. László Kálmán helye.Az egyházkerületi törvényszéknél Isó Vince és dr. László Kálmán helye.Az egyházkerületi véleményező bizottságnál dr. László Kálmán helye.A zsinati törvényt végrehajtó bizottságnál az elhunyt Véssey Ferenc helye.A báró Baldácsy- alapítványt kezelő bizottságnál újra megválasztandó három évre két rendes tag (az egyházkerületi elnökség) és egy póltag (Dr. Oslífy Lajos).41 . A z  egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. Az egyházkerület népességére vonatkozó, máshelyen közölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, iskolákra, vallásoktatásra és a gyülekezetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentések alábbi összesített adatait közlöm :Gyülekezeti belmissziói egylet van az egyházkerületben 98 (101); helyi Gyámintézet 151 (99); egyházi énekkar 101 (98) ; Ifjúsági egylet 108(107); Nőegylet 169 ( 156) ; lelkészi napló 74 (87) ; gyülekezeti Aranykönyv 203 (195).Rendes lelkész vallásoktatást végzett köznapi iskolában 19 (44), ismétlőiskolában 100 (98) helyen. A konfirmandusokat az ( anyagyülekezetekben mindenütt, sok helyen a leánygyülekezetben is a lelkész oktatta.Az egyházmegyék összes bevétele volt 277,277.933 K, kiadás 255,527.457 K, pénztári maradvány 21,750.476 K. Gyámoidai alaptőkék 5,758.370 K, belmissziói alaptőkék 5,953 830 K, egyéb alaptőkék 43,431.305 K.Az egyházközségek összesített vagyona az 1926. év végén a következők: Összes bevétel 21.056,365.499 K, összes kiadás 19.862,178.744 K, pénztári maradvány 194,186.755 K. El nem használható alapítványok 1.907,931.505 K, alapok 941,117.940 K, öröktőkék 3.697,862.100 K. Gyülekezeti magtárak száma 75. *  *
*Két munkás esztendő határmesgyéjén, Istent magasztalva emlékkövet állítok s az Úr jóságos kegyelmét hirdetem. Bizonyos segítségünk, oltalmunk és erős várunk volt minden küzdelmünkben. A jövendőbe tekintve tőle kérünk erőt, kitartást és csüggedetlen bátorságot. De tőle kérünk látást a célok megismerésére, vonalakat a munkaprogramm megrajzolásához, lelket azoknak tartalommal megtöltéséhez és bölcsességet a kormányzáshoz. Mert csak azon egyházi munkának lehet eredménye és áldása, mely az örökkévaló élő Istenben születik meg. Az Ö kegyelme őrizze, erősítse és virágoztassa anyaszent- egyházunkat !Szombathely, 1927. augusztus hó 15-én.

Kapi Béla
oüspök.
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JEGYZŐKÖNYV.A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület 1928. évi október hó 18-án méltóságos és főtisztelendő K a p i  B é l a  püspök és méltó- ságos dr. M e s t e r h á z y  E r n ő  egy ház kerületi felügyelő elnöklete mellett Győrött rendes közgyűlést tartott, amelyen
j e l e n  v o l t a k :I. Az egyházkerület tisztviselői karából:Németh Károly egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla világi főjegyző, Zongor Béla egyházi aljegyző, dr. Radó Gyula világi aljegyző, Hanzmann Károly föszámvevő, Wojtech Vilmos pénztáros, László Miklós püspöki titkár.II. Az egyházkerületi törvényszék birái közül:Schöll Lajos, Zongor Béla, Németh Károly, Takács Elek, dr. Ajkay István, dr. Rásó Béla, Hollós János, Gráf Samu.III. Az egyházmegyék képviseletében:1. Győri egyházmegyéből: Németh Károly esperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Hörényi Lajos és Turóczy Zoltán, b) jegyzőkönyvi kivonattal Ihász László, Szalay Mihály, Győrffy Béla, Síkos Kálmán, Nagy Gyula, Nagy László, Kovács Zsigmond, Horváth Béla, Kovácsics Géza, Szekeres Sándor, Kiss Samu, Pálmai Lajos, Lukács István, Szabó József, Ittzés Mihály. V ilágiak: a) megbízólevéllel Mihály István és dr. Bertha Benő, b) jegyzőkönyvi kivonattal Magyar István, Szalay István, Erős Sándor, Kiss Lajos, Smikli Gyula, Varga János, Szabó István, Gergorecz Lajos, Ték Lajos, Szabó László Boros Kálmán, Nagy Lajos, Bandi Géza, Horváth Károly, Mikiás Mihály, dr. Dukavits Vilmos, Strasser Sándor, Sokoray Miklós, Weltler János, Rogáts Ferenc, dr. Kovácsics Sándor, Horváth Miklós, Gosztola József, Lóránt Gyula, dr. Petőcz Károly, Zacher Lajos, Csizmadia Ferenc, Sztrokay Gyula, Lóránt Samu, Gróf Endre, Benedek Vince, László István, Fodor Kálmán, Kiss Lajos, Kovács Mihály, Horváth Sándor, Niederland Vilmos, dr. Szent Ivány Géza. Csermák Gusztáv, Krompacher József, Koos Gyula, Donner Samu, Szalay Ferenc, Grits János.2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Varga Gyula esperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Nagy Miklós és Mód Aladár, b) jegyzőkönyvi kivonattal Weisz Frigyes, Szabó István, Nagy István, Tompa Mihály, Molitorisz János, Kovács István, Schrantz Zoltán. Világiak: a) megbízólevéllel Koltai Vidos



4József, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Berzsenyi Ádáin, dr. Porkoláb jjfnöá, Berzsenyi Miklós, Vidos Dániel, Nits István, Ludván János, Kirchner Elek, Szórády Dénes, Szakály Dezső, Asbóth László, Szabó Dezső, Patyi László.3. Somogyi egyházmegyéből: Mesterházy Sándor esperes, dr. Ittzés Zsigmond felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Horváth Lajos és Takáts Béla, b) jegyzőkönyvi kivonattal — . Világiak: a) megbízólevéllel — , b) jegyzőkönyvi kivonattal Hajas Gyula.4. Soproni alsó egyházmegye: Farkas Elemér esperes, dr. Ajkay Béla felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Hérints Lajos, b. jegyzőkönyvi kivonattal Puskás Jenő, Balogh Ernő, Göcze Gyula, Mikolás Kálmán, Bojtos László. Világiak: a) megbízólevéllel Szilvássy Dénes, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Ajkay István, dr. Mihály Kálmán, Kisfaludy Károly, Pálfy Mihály, Kren Ferenc.5. Soproni felső egyházmegye: Scholtz Ödön esperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Hanzmann Károly és Schermann Sándor, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Kiss Jenő, dr. Deák János, báró dr. Podmaniczky Pál. Világiak: a) megbízólevéllel — , b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Kund Kálmán, Gráf Samu, Neubauer Károly.6. Tolna— baranya— somogyi egyházmegye: Schöll Lajos esperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Müller Róbert, Szabó János, Haniffel Sándor, Frank Károly, b) jegyzőkönyvi kivonattal Vértesi Zoltán, Fábián Imre, Berger Lajos. Világiak: a) megbízólevéllel Griesshaber E. Henrik, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Koritsánszky Ottó.7. Vasi közép egyházmegye: Zongor Béla esperes, Radó Lajos felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel dr. Tirtsch Gergely, Czipott Géza, b) jegyzőkönyvi kivonattal Rónai B. Gyula, Tarján István, Varga József, Gerencsér Zsigmond. Világiak: a) megbízólevéllel — , b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Krenner György, dr. Zimmermann Artur, Vallach Gyula, Arató István, Somogyi Béla, Ajkay Elemér, id. Szigethy Sándor.8. Veszprémi egyházmegye: Takács Elek esperes, Mihály Sándor felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel dr. Moiiácsy Lajos, Hering János, Tatay Lajos, b) jegyzőkönyvi kivonattal Pócza Ferenc, Molnár Gyula, Kakas József, Sokoray Bálint, Schöck Gyula, Csillag Ferenc. Világiak: a) megbízólevéllel Vitéz Draskóczy István, dr. Zauner Róbert, Boór Lajos, b) jegyző- könyvi kivonattal Szupper Ernő, Káldy József, Turcsányi Géza.9. Zalai egyházmegye: Nagy Lajos esperes, dr. Berzsenyi Jenő felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel — , b) jegyzőkönyvi kivonattal Magyary Miklós, Zsiray Lajos, Jónás Lajos, Menyhár István. Világiak : — .IV. A tanintézetek képviseletében: Hollós János, Arató István, Hamar Gyula igazgatók, dr. Ruhmann Jenő főiskolai nagybizottsági jegyző.V . Népiskolai tanítók: Kisfaludy Károly büki és Neubauer János soproni tanító.



5M e l y  a l k a l o m m a l :1. A közgyűlést megelőzőleg istentisztelet tartatott, amelynek keretében Németh Károly aljegyző imádkozott és a Szentirásból János evangéliumának 15, 4— 8. verseit olvasta.2. Az istentisztelet bevégeztével dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő ur a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!Hitrokoni szeretettel üdvözlöm az egyházmegyék, tanintézetek kiküldötteit és a szép számban egybesereglett híveinket.Köszöntőm a virágzó győri gyülekezetei, mely készségesen hivott és a történelmi múlt által megszentelt falai között meleg szeretettel fogadott bennünket.Az elmúlt esztendő sem hazánk, sem egyházunk helyzetében nem hozott könnyebbülést. Változatlanul áll a küzdelem, melyet fennmaradásunkért, megélhetésünkért immár tiz súlyos, megpróbáltatásokkal teljes esztendő óta folytatunk. A békekötés által reánk kényszerített mostoha viszonyok között mind nehezebben tud az ország, benne a mi amúgy is szegény egyházunk boldogulni.Ellenségeink ezt rég tudják és titkolt örömmel nézik a trianoni helyzet folytán bekövetkező elszegényedésünket.A jóbarátok —  be kevesen vannak — , szeretnék a bennünk körülvevő vasgyürüt a szó és meggyőzés fegyverével tágítani, ezáltal fennmaradásunknak és fejlődésünknek biztos alapot adni.De mit csinálunk mi? Levontuk-e a közelmúlt szomorú leckéjének tanulságait?Tudunk-e egy egységes gondolat körül csoportosulni és félretéve minden önérdeket annak megvalósításán munkálkodni? Megtanultuk-e egymást becsülni? Akarunk-e hazánkért, egyházunkért önzetlenül dolgozni?Sajnos erre és még számos ily irányú kérdésre a válasz nem az, amit egy eltiport, de önérzetes nemzet fiaitól várni lehetne.A társadalom elkülönülése ma épp oly erős, mint a háború előtt volt, az önzés semmit sem veszített erejéből, de a megromlott gazdasági viszonyok még nagyobbra növelték.Viszont veszít erejéből az egymást megbecsülés nemes kötelessége.Egységes gondolat még lobog az elfásult szivekben, de hiányzik a lelki- erő, mely az azért való munkát, áldozathozatalt, a kéz a kézben való együttes fellépés eszményi magaslatokba emelő lendületét kiváltaná.Önzetlenség, egymás megbecsülése, felebaráti szeretet, békesség hirdetése és gyakorlása elsősorban az egyházak hivatása és kötelessége.Sajátságos és elszomorító, amit e téren megcsonkításunk óta tapasztalunk.A kommun után úgy látszott, hogy a r. kath. és protestáns egyházak közötti viszony bensőségesebbé válik. Bizonyos együttműködésre nyílott kilá



tás, mindenütt a felekezeti békét hirdették, az akkor még egy ünnepség keretében egymás után egyházi funkciót is végző különféle felekezethez tartozó lelkészek. Egy szebb, megértőbb kor reménysége csillant fel az aggódó hazafiak lelkében.Ám ez csak múló verőfénynek bizonyult.Csakhamar, mint a korai dér a virágot, lefagyasztotta ezen reménységet a rideg való.Az első lökést ehez a pápai kódexben a vegyes házasságokra vonatkozó rendelkezésnek Csonkamagyarországon való kötelező alkalmazása adta meg.Később a nagy nyilvánosság előtt megtartott nemzeti jellegű ünnepélyeken a kath. lelkésznek más felekezethez tartozó lelkészekkel való egyházi együttműködését eltiltotta a római legfőbb hatalom. Majd a zászló-szentelések alkalmával állott elő az amúgy is közismert helyzet.Folytathatnám a felsorolást, de az felesleges, hisz mindannyian tudjuk, hogy újabb pápai körlevelek újabb ilynemű rendelkezései láttak napvilágot, melyek sértik önérzetünket és nemcsak megnehezítik, de hovatovább lehetetlenné teszik a hazafias szempontból annyira kívánatos magatartásunkat.Ezen sérelem tárgyát képező intézkedések legnagyobb részét dogmatikai alapra vezeti vissza a r. kath. egyház és azt mondja ezen nem változtathat.Holott nagyon jól tudjuk, hogy előbb is meg vtolt a dogmatikai alap, de a végrehajtás Nagymagyarországon nem történt meg, mert tekintetbe vették az itteni különleges viszonyokat. Ezek a különleges viszonyok ma százszor inkább figyelembe veendők lennének, mint voltak a béke idejében. Mert ezt ma elsősorban nem is protestáns, hanem mindenek felett való magyar nemzeti szempont kívánja.De nekünk nemcsak dogmatikai alapon felépült intézkedések okozta sérelmeink vannak.Egy jól szervezett írói gárda egyéb hivatásához tartozó működésén kívül, arra pazarolja erejének egy részét, hogy rendszeres támadást intéz ellenünk.Mindezek betetőzésére újabban a r. kath. világi elem egy része, amelytől pedig megértést, higgadtságot várnánk, mindinkább agresszíven lép fel ellenünk, midőn különféle kis- és nagygyűléseken oly nyilatkozatokat hallat, melyeknek sokszor épp az ellenkezője bizonyítható.Lekicsinylő hangon emlékeznek meg egyházunkról, annak hivatásáról, vezetőiről. Meghamisított történetírásról beszélnek, a magyar történelmi könyvek felülvizsgálatát követelik. Püspökeinket a nekem ugyan ma is kedves superintendens szóval nevezik azért, hogy ezzel is lekicsinylésüket kifejezésre juttassák és tudatosan tüntessenek a közjogiiag elfogadott kifejezés ellen.Mindezen tünetek és jelenségek egybevetéséből a legnagyobb tárgyilagosság mellett is arra az eredményre kell jutnunk, hogy három különböző irányból, de egy céllal folyik a támadás a prot. egyházak ellen.Ám ennek ellenére a r. kath. vezető egyéniségek kijelentik, hogy a r. kath. egyház és híveik nem részesülnek abban az elismerésben, mely őket



7súlyúknál fogva megilleti. Ellenben mi protestánsok kiváltságos helyzetet élvezünk. Hangoztatják, hogy mi támadjuk a r. kath. egyházat, a békével és türelmükkel visszaélünk.Mi ez, ha nem közismert tényeknek elferdítve való beállítása, mi más ez. mint hangulatkeltés a prof. egyházak és híveik ellen azok körében, akik nem ismerik a viszonyokat és nincsen meg a módjuk arra, hogy azokról meggyőződést szerezzenek. Nem más ez mélyen tisztelt közgyűlés, mint konkoly hintés, melynek lassan-lassan az lesz az eredménye, hogy gyűlölettel telnek meg a tömegek azok iránt a magyar testvéreik iránt, akik más templomban imádják az örökké való Istent.Mély szomorúság fogja el a lelkemet ezen tünetek láttán.Nemcsak azért, mert oda jutottunk, hogy az ellenkező oldalon levő túlzó elemek meggyőződésünket, hitünket nem tisztelik, nem becsülik, hanem azért, mert szerencsétlen, szétdarabolt hazánkra végveszedelmet látok abban, ha a felekezeti harc nemzetbomlasztó mérgét beviszik életébe azok, akik elég könnyelműek ahhoz, hogy a kultur harc égő fáklyájával játszanak az amúgy is pattanásig feszült emberi idegek puskaporos hordója körül.Senkisem tudja megmondani, hogyha ez az irányzat —  amitől Isten óvjon, —  diadalra jut, minő végzetes eredményeket fog felidézni.De egy bizonyos, hogy a felekezeti harcokban meggyengült és megha- sonlott magyarság a társadalmi rend ellen küzdő, Istent, vallást nem ismerő rétegek rendszeres támadásának ellentállni nem tudna és nemzeti feltámadásunk szent ügyét szolgálni erőtlen és képtelen lenne.Ép azért minden hazáját, egyházát szerető hazafinak, tartozzék bármely felekezethez, szent kötelessége a felekezetekközti viszony elmérgesedését megakadályozni és elkövetni mindent, hogy a gyűlölet helyett megértés költözzön a lelkekbe.Hinni akarom, hogy a r. kath. testvéreink nagy többsége ugyanígy gondolkodik, hinni szeretném, hogy nem azonosítják magukat a túlzó irányzat felfogásával, hanem a felekezeti békét és annak áldásait komolyan akaró és hirdető vezéreikkel együtt azon lesznek, hogy túlzó irányzatú hittestvéreik nagy energiája ne a más felekezetiiek elleni harcban, hanem saját felekezetűk beléletében való munkálkodásban keressen és találjon érvényesülést.Feltétlenül szükséges, hogy a mi részünkről is megtörténjen mindaz, ami súlyos helyzetünk javítására szükséges és célravezetőnek látszik.Az államhatalomnak kötelessége és fontos érdeke a különböző felekezetek harmonikus együttmunkálkodását biztosítani.Ép ezért és mert a bevett felekezetek egyenlőségét és viszonosságát törvény biztosítja, méltán elvárhatjuk a kormány hatalomtól, hogy ezen viszonosságot sértő magatartást bárhonnan jöjjön is az, a rendelkezésre álló eszközökkel meggátolja.Amennyiben a kormányhatalom, illetve annak képviselői nem vennének tudomást ily természetű ügyekről, gondoskodnunk kell arról, hogy az egyenlőség és viszonosság törvénybiztosította jogainkba ütköző cselekmények meg-
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felelő formában az államhatalom tudomására hozassanak és követelnünk kell azok megszüntetését és megtorlását.Szükségesnek tartom a testvér református egyházzal való megértő jó viszonynak kimélyítését és szorosabb együttműködés további feltételeinek megteremtését. Kell, hogy közös veszedelem még közelebb hozzon bennünket és a meglévő közös protestáns bizottság, vagy egy újabb annak keretében megalkotott .szervezet legyen az a fórum, ahonnan a közösen elszenvedett támadások ellen a megfelelő együttes védekezés meginduljon és amint egységesen éri támadás a protestáns egyházakat, a védelem is egységes legyen.Tovább kell fejleszteni a külföldi kapcsolatokat, meg kell teremteni a szorosabb együttműködést a külföldi nagy protestáns szervezetekkel, mert az igazságon kívül az egységben van az a hatalom, mely fellépésünknek, tiltakozásunknak súlyt ád, mely sérelmeink orvoslását leginkább biztosíthatja.Lássuk be, hogy ma mindannyiunktól nagyobb egyházhűséget kíván az nnyaszentegyház, mint a béke boldog éveiben. Ma nem elégséges azt mondani, hogy evangélikus vagyok és ezzel befejezettnek tudni az egyházhoz való tartozás kívánta kötelességeket. Ma nem lehetünk csak névleges evangélikusok, ma mindenki pozitív és aktiv munkájára van szükség. Kell, hogy minden magát evangélikusnak valló hittestvérünk érdeklődjön egyháza viszonyai iránt, közeledjen szeretettel az eddig elhanyagolt munkatérhez. Körülményei és helyzete szerint kérjen részt az egyházépítés munkájában. Legyen meggyőződve, bármi kis részt vállal, már erőtényezőjévé vált egyháza fejlődésének.Akik pedig eddig is kedves kötelességüknek tartották az egyházi életben való munkálkodást, álljanak fokozott készséggel egyházuk rendelkezésére.Keljünk nemes versenyre az egyházépítés munkájában, küzdjiink hitünk igazságáért. Legyünk önérzetes evangélikusok, akik az élet minden viszonyai között bátran teszünk tanúbizonyságot hitünkhöz való ragaszkodásunkról.De amidőn dolgozunk egyházunkért, kiépítjük annak szervezetét, védelmezni kívánjuk támadások ellen és megbecsülést s tiszteletet kívánunk a más valláson levő testvéreinktől ugyanakkor kijelentjük, hogy mi a hitünk alapigazságát és fundamentumát képező szeretet alapján állunk.Ez alapon kívánjuk a felekezeti viszony kialakulását munkálni.Kerülni óhajtjuk mindazt, ami távolról is támadásnak volna minősíthető és mellőzni fogunk mindent, amint hogy eddig is mellőztük, ami az ellentétek kiéleződéséhez vezetne. Ezen magatársunkkal egyrészt egyházunk szellemében kívánunk eljárni, másrészt nemzetünk iránti kötelességünket óhajtjuk teljesíteni.Szeretném, ha a r. kath. testvéreinket ugyanezen érzés és készség hatná át, mert akkor komolyan hinném, hogy a felekezeti békesség ügyét nagy lépéssel tudnók előre vinni.Mélyen tisztelt Közgyűlés!Kedves kötelességet teljesítek, midőn Kapi Béla püspök úrról-, az ő rendkívüli tevékenységéről e helyütt megemlékezem. Megköszönöm, hogy ez év



9tavaszán egyetemes egyházunk képviseletében az amerikai Kossuth Lajos szobor leleplezésén megjelent. Az ö amerikai útja nemcsak az egyetemes egyháznak Kossuth világnagysága előtti hódolat kifejezése volt, hanem hála az ö apostoli fáradozásának, egyházunk és hazánk javára komoly eredményeket felmutató értékes munkateljesítményt is jelent.Csak az elmúlt esztendőben ajándékozta meg szeretett püspökünk egyházi irodalmunkat „Bizonyságtevés“ cim alatt megjelent és az egyházkerületünknek is dedikált hatalmas munkájával, és ez év tavaszán „Békesség“ cim alatt megjelent gyönyörűséges imákat tartalmazó imakönyvével ismét gazdagabbá tette ev. egyházunk közönségét.Köszönjük szeretett főpásztorunk azt a figyelmét, hogy „Bizonyságtevés“ cim alatt egybefoglalt hatalmas prédikációit egyházkerületünknek dedikálta és annak egy diszkötésü példányát egyházkerületi könyvtárunknak megküldeni szives volt.Különösen hálás szívvel köszönjük azokat a rendkívüli szellemi kincseket, melyeket a fenti munkákban oly gazdagon tár elibénk és amelyekből lelkiépülést, hitet, vigaszt és megnyugvást meríthet minden az örökkévaló Istenhez fohászkodó embertársunk.Végül bár szeretett püspök urunkat az egyházkerület nevében győri lelkésszé történt beiktatása alkalmából itt Győrött üdvözöltem, kötelességemnek tartom, hogy egyházkerületi közgyűlésünkön is kérjem Isten áldását az ő győri lelkipásztori működésére.Meleg szeretettel emlékezem meg dr. Ajkay Béla egyházmegyei felügyelőről, ki ez év tavaszán ünnepelte egyházi munkálkodásának 40 éves évfordulóját. Egyházkerületünknek kiváló főjegyzője azon rendkívüli egyéniségek közé tartozik, akik egyházuk érdekében nemcsak tehetségüket, munkájukat áldozzák örömmel és szeretettel, de akiknek gyönyörűség és boldogság anyaszent- egyházuk iránt kötelességet teljesíteni. Tartsa meg a gondviselés számunkra és családjának e nemes szivii egyházhű férfiút.Ezután a Mindenható áldását kérve tanácskozásunkra az 1928. évi rendes közgyűlésünket megnyitom.A közgyűlés a nagy lelkesedéssel és helyesléssel fogadott elnöki megnyitó beszédnek egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vételét, az egyházi lapokban való közzétételét és különlenyomat alakjában való terjesztését határozta el.3. Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízóleveleiket. Elmaradásukat kimentették Belecskai Mechwarth Ernő, Dukai Takách Ferenc, Purgly Pál és Mesterházy Jenő. A megbízólevelek számbavétele utánaz elnökség kijelenti, hogy a közgyűlés törvényszerűen megalakult.4. Felvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító megválasztásáról szóló jegyzőkönyv, amely szerint egy év időtartamra megválasztattak Kisfaludy Károly büki és Neubauer János soproni tanítók a soproni alsó és a soproni felső egyházmegyékből.
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Tudomásul szolgál. A közgyűlés a jövő évre a vasi közép és a győri egyházmegyéket jelöli ki, amelyekből egy-egy tanítóra adandó a szavazat.5. Püspök ur javaslatára a közgyűlés a kormányzó öföméltóságát következő táviratban üdvözli:Kabinetiroda Budapest. Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületünk tanácskozó közgyűlése hálás köszönettel emlékezik meg Főméltóságod nemzetmentő áldásos kormányzói működéséről s Főméltóságodat és kormányzói munkálkodását imádságos lélekkel Isten megsegítő kegyelmébe ajánlja, mély tisztelettel kérve Főméltóságodat, hogy egyházkerületünk hódolatát szívesen fogadni kegyeskedjék. A dunántúli ev. egyházkerület Győrött egybegyült közgyűléséből: Kapi Béla püspök, dr. Mesterház)' Ernő egyházkerületi felügyelő.A Kormányzó a következő leiratban válaszolt:A Kormányzó Ur Ő Főméltósága a dunántúli evangélikus egyházkerületnek folyó évi október hó 17-én tartott tanácskozó közgyűléséből távirati utón eléje terjesztett hódolatáért meleg köszönetét kifejezni méltóztatik.Erről van szerencsém méltóságos és főtiszteletü Püspök Urat értesíteni. Budapest, 1928. évi október hó 24. napján. V é r t é s s y ,  a kabinetiroda főnöke.6. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére kiküldetnek az elnökségen és jegyzői karon kívül Mikiás Mihály, Turóczy Zoltán, Hanzmann Károly. Takács Elek, Gráf Samu és dr. Ruhmann Jenő.7. Mikiás Mihály a győri egyházközség felügyelője a győri egyházközség nevében üdvözli a közgyűlést. Az üdvözlést a felügyelő ur a közgyűlés nevében megköszöni.8. Püspök ur üdvözli a közgyűlésen megjelent vendégeket, a theológiai fakultás képviselőit: dr. Kiss Jenő egyetemi dékánt, dr. Deák János és báró Podmaniczky Pál dr. egyetemi tanárokat.9. Felvétetett a Pálmai Lajos tb. esperes, egyházkerületi egyházi főjegyző lemondása folytán megüresedett egyházkerületi egyházi főjegyzői tisztség betöltése. A közgyűlés egyházkerületi egyházi főjegyzőjének Németh Károlyt, a győri egyházmegye esperesét, egyházkerületi aljegyzőt, egyházkerületi egyházi aljegyzőnek Zongor Bélát, a vasi közép egyházmegye esperesét egyhangúlag megválasztja. Püspök ur üdvözli a megválasztott jegyzőket. Zongor Béla a jegyzői esküt a közgyűlés színe előtt leteszi.10. Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi november hó 16-án, Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója.Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület képviseletében a következőket küldi ki:



11
I. Megbizó levéllel:1. E g y h á z i a k :  Schöll Lajos, Scholtz Ödön, Zongor Béla, Németh Károly, Hanzmann Károly, Takács Elek, Mesterházy Sándor, Varga Gyula.2. V i l á g i a k :  Dr. Pesthy Pál, dr. Ajkay Béla, Szentmártoni Radó. Lajos, Mihály Sándor, Csemez István, dr. Ittzés Zsigm ond, Rupprecht Olivér, Krug Lajos.3. T a n á r i  k a r b ó l :  Hollós János, Arató István.II. Jegyzőkönyvi kivonattal:1. E g y h á z i a k :  Farkas Elemér, Nagy Lajos, Kiss Samu, Turóczy Zoltán, Kovács Zsigmond, Szekeres Sándor, Molitorisz János, Mód Aladár, Varga József, dr. Mohácsy Lajos, Molnár Gyula, Pócza Ferenc, dr. Schlitt Gyula, Wagner József, Fábián Imre, Haniffel Sándor, Lang János, Tinn- schmidt Sándor, Szabó János, W eigl Ádám, Frank Károly, Stráner Vilmos, Sparass Elek, Eösze Zsigmond, Müller Róbert, Donner Frigyes, Zulauf Henrik, Baldauf Gusztáv, Vértesi Zoltán, Horváth Sándor, Németh Sándor, Vitéz Berkényi Ede, Gyarmathy Ferenc, Rónai B. Gyula, Czipott Géza, Varga Jó zsef, dr. Tirtsch Gergely, Tompa Mihály, Danielisz Róbert, Schermann Sándor, Magyary Miklós, Pálmai Lajos, Takács Béla, Horváth Olivér, Hérints Lajos, Bojtos László, Balogh Ernő, Mikolás Kálmán, Seregély István, Horváth Lajos, Nagy Gyula.2. V i l á g i a k :  Mechwart Ernő, Dukai Takách Ferenc, dr. Berzsenyi Jenő, Mihály István, dr. Zauner Róbert, Mihály Kálmán, dr. Schneller Aurél, dr. Hazay Árpád, Szalay István, Rácz Ottó, dr. Bertha Benő, Zimmermann Péter, Nagy Dezső, Reichert Ede, Mikiás Mihály, dr. Szent Ivány Géza, dr. Vélsz Aladár, Szupper Ernő, Turchányi Géza, ifj. Matkovich László, dr. Grosch József, dr. Halassy Tibor, dr. Koricsánszky Ottó, Jánossy Gábor, dr. Csemez Béla, dr. Guoth Béla, dr. Fischer Kálmán, Mayer Oszkár, dr. Ková- csics Sándor, dr. Beyer János, dr. Kremier György, W eöres Elemér, dr. Rásó Béla, Ajkay Elemér, dr. Kund Kálmán, Koltai Vidos Dániel, Renner Oszkár, Graf Samu, Magyar István, dr. Kring Jenő, Radó Kálmán, Koltai Vidos József, Boda László, Bolemann Mihály, dr. Kiss Jenő, D. dr. Pröhle Károly, Stráner Vilmos, Payr Sándor, dr. Deák János, Báró dr. Podmaniczky Pál, dr. Karner F. Károly, Nendtvich Andor, dr. Kovács Sándor, dr. Heimler Károly, Barcza Zoltán,, dr. Ajkay István, Vitéz Draskóczy István, dr. Berzsenyi Ádám.

11. Püspök ur beterjeszti az 1927/28. közigazgatási évről szóló jelentését.A közgyűlés köszönettel veszi tudomásul a nagy gonddal és lelkiismeretességgel készített püspöki jelentést, amely az év eseményeit, az egyházi életet, az iskolai ügyeket, az anyagi ügyeket és egyéb ügyeket tárgyaló öt szakaszban, negyvennyolc pontban (lásd e jegyzőkönyv függelékét) számol be az eseményekről, hű képét adja a tanintézetek, egyházmegyék, gyülekezetek körében folyó egyházi munkának s az egyházkerület hitéletének.
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A püspöki jelentés egyes pontjait illetően a közgyűlés a következő határozatokat hozza:1. A közgyűlés Isten iránti hálával emlékszik meg vitéz Horthy Miklós öfőméltóságának, Magyarország kormányzójának hatvanadik születésnapjáról és kormányzói tisztének nyolcadik évfordulójáról. Kéri az egek Urát, adja az államfőnek továbbra is Szentlelke segedelmét, hogy amint a lefolyt nyolc évben, viharos és válságos időben, higgadt bölcseséggel és mély előrelátással állott és dolgozott nemzetünk élén, ezután is vezérelje szeretett hazánkat a régi nagyság és dicsőség felé.2. Azokat a püspöki intézkedéseket, amelyek dr. Luther Márton Kis és Nagy Kátéjának, továbbá a speyeri protestációnak 1929. évben leendő négyszázéves jubileuma megünneplésére tétettek, a közgyűlés helyesléssel veszi tudomásul.3. a) örömmel veszi tudomásul, hogy egyházunknak az államhoz való viszonya kifogástalan volt. Köszönettel veszi tudomásul a kultuszkormánynak azt a jóakaratát, amellyel nyugdíjas lelkészeinknek és lelkészözvegyeinknek segítségére volt s egyes gyülekezeteknek és lelkészeknek is rendkívüli segélyeket juttatott. Köszönetét mond Petri Pál államtitkárnak és dr. Tóth István h. államtitkárnak jóakarata támogatásukért. Azzal a kéréssel fordul az egyetemes közgyűlés utján a kultuszkormányhoz, hogy az államsegélyeket emelje s nevezetesen az adócsökkentési államsegélyt és a lelkészi korpótlékot 100%-ig valorizálja.3. b) Az egyházak közötti törvényes egyenlőség és viszonosság elvén esett sérelmek, a protestántizmust és annak körén belül egyházunkat ért sorozatos és tervszerű támadások, vádak és rágalmak tárgyában a közgyűlés az egyetemes közgyűlés utján azzal a kéréssel fordul a m. kir. kormányhoz, hogy hazánk területén belül szerezzen érvényt a vonatkozó állami törvényeknek, mert a hazának üdve is függ attól, hogy a polgárok az állam törvényeit feltétlenül tiszteletben tartsák és azokban ne válogassanak. Egyúttal a prot. közös bizottság figyelmét is felhívja ezen sérelmekre.3. c) A közgyűlés örömmel értesül a belmissziói munka terjedéséről és mélyüléséről. Fontos egyházi feladatnak ismeri el az egyházi munkások nevelését s különösen a lelkészképzést.4. a )— b) Örömmel vesz tudomást a közgyűlés arról, hogy a Lutheránus Világgytilés végrehajtóbizottsága tavaly Budapesten tartotta tanácskozásait. Püspök úrnak köszönetét mond azért, hogy amerikai utazásával kapcsolatban meglátogatta az amerikai magyar evangélikus gyülekezeteket. Az amerikai Egyesült Lutheránus Egyházzal való testvéri jó viszonynak ápolását és a kapcsolatok megszilárdítását örömmel üdvözli.4. c) A soproni Theológus-Otthon támogatására felhívja a gyülekezeteket.4. d. A soproni theológiai fakultás megépítését a közgyűlés örömmel veszi tudomásul.4. e) Az Evangélikus Papnék Országos Szövetségének értékes munkáját a gyülekezetek támogatásába ajánlja.
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4. í) Â Protestáns Központi Hiteliroda megalakulása örvendetes tudomásul szolgál. ' . g5. Köszönettel emlékezik meg a közgyűlés az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő innak érdeklődéséről és jóakaratáról, amelyet egyházkerületünk iránt tanúsít. Kívánatosnak tartja, hogy az államsegélyek egyházkerületek szerint való felosztásának kulcsa mielőbb megnyugvásra állapíttassák meg, s e célból felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.6. A különböző célokra tartott offertóriumok eredményéről szóló püspöki jelentés örvendetes tudomásul szolgál.7. A közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében Istenben boldogult Ferencz József unitárius püspöknek, báró Solymossy Lajos volt egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek, Sántha Károly jeles egyházi író és vallásos költő, volt sárszentlőrinci lelkésznek, Mesterházy László pápai lelkésznek, Böczkó Gyula suri lelkésznek (Jelentés 45. pont) nevét és emlékét.Szeretettel, elismeréssel és érdemes munkásságának méltánylásával emlékezik meg Pálmai Lajos győri lelkészről, a győri egyházmegye tiszteletbeli espereséről, egyházkerületi főjegyzőről, egyházkerületi törvényszéki bíróról, több egyházkerületi bizottság tagjáról, nyugalombavonulása alkalmából s életének további esztendeire Istennek áldó kegyelmét kéri.Melegen köszönti és üdvözli dr. Ajkay Bélát, a soproni alsó egyházmegye felügyelőjét, az egyházkerület világi főjegyzőjét abból az alkalomból, hogy negyven esztendővel ezelőtt kezdte meg munkálkodását az egyházi közélet terén, amely lelkiismeretes és hűséges munkájával egyházunk körül magának oly sok és nagy érdemeket szerzett s egyházunknak, egyházkerületünknek oly sokat adott. Isten tartsa meg továbbra is egyházunk javára!A közgyűlés szeretettel üdvözli Geduly Henrik püspököt, Farkas Elemer büki lelkészt, a soproni alsó egyházmegye esperesét, Magyary Miklós kapol- csi lelkészt, a zalai egyházmegye volt eseperesét, negyven éves lelkészi szolgálatuk, dr. Raffay Sándor püspököt tiz éves püspöki jubileuma alkalmából, Altdörfer Viktodt negyven éves jubileuma alkalmából, Báró dr. Podmaniczky Pált a theológiai fakultásra egyetemi tanárrá történt kinevezése alkalmából, Üdvözli továbbá Dókus Ernőt a református konvent elnöki székében, gróf széki Teleki Józsefet, a dunamelléki református egyházkerület új főgondnokát, vitéz Horthy Istvánt, a tiszántúli református egyházkerület új főgondnokát. Üdvözli dr. Tóth Istvánt helyettes államtitkárrá történt kinevezése alkalmából.8. Püspök ur jelentésének hivatalos utazásairól, különböző tanácskozásokon és ünnepélyeken való hivatalos résztvételéről szóló része tudomásul szolgál, hálás elismerésével püspök úr fáradhatatlan s egyházunk érdekeit szolgáló tevékenységének.9. A püspöki jelentésnek az egyházi életről szóló részét általában megnyugvással veszi tudomásul a közgyűlés. Kívánatosnak tartja, hogy az anyaegyházközségek és a leányegyházközségek között a kapcsok bensőbbekké és szilárdabbakká váljanak s erre nyomatékosan felhívja a lelkészek, tanítók, presbitériumok és hivek figyelmét. Helyesli a közgyűlés püspök urnák a lel
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készekhez intézett azt a felhívását, hogy az evangéliomi keresztyén hitéletnek egyik lényeges elemét, tápláló forrását, a bünbánatot, igyekezzenek a hívekben felébreszteni. Sajnálattal vesz tudomást a születések és házasságkötések számának megcsappanásáról, a törvénytelen szülöttek számának emelkedéséről. A közgyűlés teljes mértékben osztozik a püspök úrnak abban a nézetében, hogy a rcverzálisok egyházi statisztikája nem megbízható, mert az állami statisztika más adatokat tár elénk; a reverzálisok révén veszteségek érik egyházunkat. A reverzális, a vadházasságok és az egyházi szertartásoknak egyes esetekben való mellőzése az evangélikus öntudat és egyházhűség felébresztését és megerősítését célzó lelkipásztori és igehirdetői munka fokozását teszi kívánatossá, amellyel párhuzamosan kell haladnia az iskola nevelő és oktató munkásságának is.10. Elismeréssel és köszönettel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a Dunántúli Luther-Szövetség az 1927/28. évre is kiadta a Belmissziói Munka- programmot s hogy azt a lelkészek végrehajtották. Az eredményt a Püspöki Jelentésben közölt táblázat mutatja. Evangélikus ifjúsági egyesületek megszervezését a közgyűlés elsőrendű egyházi érdeknek tekinti, a lelkészeket es tanítókat felhívja ifjúsági egyesületek szervezésére. Elismeréssel és köszönettel emlékezik meg a belmisszió érdemes munkásairól s kívánatosnak tartja, hogy a tanítói kar is mind nagyobb mértékben vegye ki részét a belmissziói munkából. Isten áldását kéri a püspök úrnak a bélmissziói munka kimélyítését célzó törekvéseire s örömmel és elismeréssel értesül az 1928/29. évi munka- programm irányelveiről és tartalmáról s teljesen egy véleményen van a püspök úrral-az egyházfegyelem kérdésében.11. A hitoktatásra vonatkozólag sajnálattal veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a hitoktatók munkáját tavaly sem volt lehetséges kellőképen díjazni. Megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy a kormánynál tegyen lépéseket a hitoktatók megfelelő díjazása, valamint az önálló hitoktatók helyzetének javítása érdekében.12. Tudomásul szolgál, hogy a püspök úr az elmúlt közigazgatási évben akadályoztatása miatt egyházlátogatásokat nem végzett.13. Tudomásul szolgál, hogy az egyházmegyék esperesei a múlt közigazgatási évben alkalmi kiszállásokon túl egyházlátogatást nem végeztek.14. A közgyűlés elismerését fejezi ki Heszler Sámuel lelkésznek abból az alkalomból, hogy a m. kir. igazságügyi miniszter negyvenegy évi munkálkodás után a soproni országos fegyintézetnél viselt lelkészi állásától felmentette. Nyerje el a hu szolga Urától szolgálatának jutalmát és adjon kegyelmet további életére.15. A közgyűlés köszönetét mond püspök úrnak azért az adományért, amellyel egyházunkat megajándékozta, Békesség cimű imakönyvéért; kér: Istentől, hogy ebből az imakönyvből is áradjanak a hitnek, szeretetnek, isten- félelemnek, az evangéliomi vallásosságnak életvizei a hívek szivébe és életébe Istennek dicsőségére. Elismeréssel emlékezik meg az evangélikus sajtó munkásairól és elismeréssel veszi tudomásul Farkas Sándornak, a Protestáns Saj-
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lóírocia vezetőjének lelkiismeretes munkásságáról szóló jelentéit; örömmel 
üdvözli a megszervezett külföldi sajtószolgálatot. Egyházi sajtónk nagy hiá
nyának tartja a közgyűlés, hogy nincsen egységes sajtóprogrammunk és nincs 
megszervezve és kiépítve az iratterjesztés. Szükségesnek tartja egyházvédelmi 
sajtóiroda felállítását és erre, valamint egy protestáns napilap ügyére felhívja 
az egyetemes közgyűlés figyelmét.16. Sajnálattal értesül a közgyűlés, hogy az öskiii szektamozgalommal szemben a gyülekezet vezetősége nem tanúsított kellő aktivitást. Megvan győződve arról, hogy püspök úrnak egyházkormányzó bölcsesége és erélye módját ejti annak, hogy a gyülekezet vezetősége megmozduljon.17. A közgyűlés a múlt közigazgatási évben felavatott lelkészeknek az egyházban vaió munkálkodására Isten áldását kéri.18. A segédlelkész-hiányról aggodalommal értesül a közgyűlés. Felhívja a lelkészeket, tanítókat, de egyúttal a szülőket is, hogy a gyermekek és ifjúság nevelésénél és tanításánál iparkodjanak felébreszteni a lelkészi pálya iránt való hajlandóságot. A gyülekezeteket felkéri, hogy a segédlelkészek díjazásához a maguk pénztárából is járuljanak hozzá s ezzel vegyék elejét annak, hogy a segédlelkészek más egyházkerületekben keressenek elhelyezkedést.19. A püspök úr egyházközigazgatási intézkedéseit a közgyűlés köszönettel és megnyugvással veszi tudomásul. Tudomásul veszi azt is, hogy a nagybábonyi gyülekezet lelkészi állása a gyülekezet elszegényedése miatt egyelőre betöltetlen marad.20. A közgyűlés a gyülekezeti gyűjtések ügyének rendezését épen a sze- gény gyülekezetek érdekében szükségesnek tartja. Magáévá téve a püspök úr álláspontját, felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez és olyan irányú intézkedésre kéri fel, hogy a belügyminisztérium oly módon adja meg a gyűjtési engedélyeket az építkező gyülekezeteknek, hogy a gyűjtés időpontját a püspök állapítsa meg.21. Az egyházkerületi lelkészegyesület munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál.22. Az egyházkerületi tanítótestület munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál.23. Az egyházkerületi gyámintézet munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál.24. A dunárftúli Luther-Szövetség munkájáról szóló jelentés tudomásulszolgál. , ! .j , f : í25. Uj népiskolai tanterv mielőbbi elkészítése érdekében a közgyűlés megkeresi az egyetemes közgyűlést. Felhívja az iskolaszékeket, hogy iskoláik felszerelésének hiányait pótolják, illetve a törvény követelményeinek megfelelően megújítsák. Reméli, hogy a püspök urnák a német tanítási nyelvű iskolák tankönyvvel való ellátása érdekében a kormánnyal megindított tárgyalásai sikerre vezetnek.26. Újabb hat evangélikus népiskola államsegélyének beszüntetéséről a közgyűlés fájdalmas érzéssel és aggodalommal vesz tudomást. Az a törvény



16cikk, amelynek alapján az államsegélyek beszünteftetnek, egyházunk nagy részének szórványjellegére való tekintettel nekünk árt legtöbbet, mert minden ilyen megszűnt, u. n. törpeiskola, a gondozatlanul maradt szórványhivek számát szaporítja. Amíg a törvény nem változik, a közgyűlés a szórványgondozás intenzivebbé és rendszeresebbé tételében látja az egyetlen védekezési eszközt, s felír az egyetemes közgyűléshez, hogy tekintettel egyházunk különleges helyzetére, eszközölje ki a kormánynál több missziói lelkészi állásnak dotációját, hivatkozva arra a kárra, amelyet az iskolák államsegélyének beszüntetése és ennek folytán iskolák működésének megszüntetése vallási és erkölcsi szempontból, de egyházi szempontból nekünk és az országnak is okoz.27. Az iskolaépítési államsegélyek kiutalásáról örömmel értesül a közgyűlés. Felhívja a gyülekezetek elnökségeit, hogy segélykérvényeiket szabályszerű egyházközigazgatási utón juttassák el az illetékes helyre.28. Öt tanítónak a VII. fizetési osztályba való kinevezéséről örömmel értesül a közgyűlés.29. A közgyűlés a maga részéről is elismerését fejezi ki azoknak a tanítóknak, akiket a püspök ur érdemes működésük elismeréséül igazgatói címmel tüntetett ki. Névszerinti Csatáry Kálmán, Pfeiler Lajos, Illés László és M agyar István igazgató-tanítóknak.30. örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy az egyházkerületi elnökség a középiskolák és a tanítóképző intézet meglátogatása során szerzett tapasztalatok felett megelégedését fejezhette ki, továbbá, hogy a középiskolai tanulók felekezeti megoszlása kédvező. Zerinváry János tanár kitüntetéséről, a soproni líceumi sportpálya építéséről és az e célra engedélyezett újabb államsegélyről örömmel értesül.31. A soproni líceumi Diákotthon építésének előkészítése örvendetes tudomásul szolgál.32. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a kőszegi leány-középiskola építési segélyének törlesztésére szolgáló kölcsönt az egyházkerület a Protestáns Központi Hiteliroda közvetítésével kívánja felvenni, úgyszintén azt is, hogy a kőszegi leányliceumban az 1. és az V. osztály az 1927/28. tanév elején megnyílt.33. örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a kultuszminiszter ur a soproni tanítóképző intézet építésére hajlandó megfelelő építési államsegélyt rendelkezésünkre bocsátani, valamint azt, hogy a tanítóképzőben az I. osztályba felvehető tanulók száma 25-ről 35-re emeltetett és hogy képezdei externátus céljaira sikerült megkapni a M O VE eddigi helyiségeit.34. A soproni tanítóképző intézetnél szervezett német tanfolyam kibővítése céljából a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral indított tárgyalásokról a közgyűlés megnyugvással vesz tudomást. Kívánatosnak tartja, hogy német nyelvtudással biró ifjak küldessenek a tanítóképző intézetbe és a theo- lógiai fakultásra.35. A középiskolai tanárok státusrendezése tudomásul szolgál.36. Az iskolalátogatásokról szóló jelentés tudomásul szolgál.



1737. A püspöki jelentésnek egyházkerületünk pénzügyi helyzetéről szóló részében foglaltakról a közgyűlés aggodalommal értesül. Félő, hogy az évről- évre fokozódó terheket az egyházkerület végül is nem bírja viselni. Az egyházkerületi pénztárnak és a soproni gyülekezeti pénztárnak egyesítésére irányuló tervet a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi.38. Weisz Kornél pénztárosnak távozása alkalmával a közgyűlés buzgó, lelkiismeretes és figyelmes működéséért köszönetét és elismerését fejezi ki. Tudomásul veszi, hogy helyettesítését a pénzügyi bizottság Wojtech Vilmos ellenőrre bízta.39. A rendkívüli államsegélyekről a közgyűlés köszönettel vesz tudomást.40. A lelkészek anyagi helyzetét a közgyűlés is siralmasnak találja és a püspöki jelentés 41. pontjában foglaltakkal egybekapcsolva felír az egyetemes közgyűléshez, a lelkészek fizetésének s a segédlelkészek kongruájának felemelése iránt.42. A nyugdíjas leikészek és lelkészözvegyek államsegélyéről szóló püspöki jelentés tudomásul szolgál.43. Az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet ujraalakulásáról szóló jelentés tudomásul szolgál.44. A püspöki földbirtok ügyének kedvező elintézése tudomásul szolgál. A közgyűlés dr. Rásó Lajos kormányfötanácsos, egyetemes egyházi főügyésznek önzetlen és eredményes, buzgó fáradozásáért elismerését, háláját és köszönetét fejezi ki.45. Elintézve a 7. pont alatt.46. A püspöki jelentésnek a személyi változásokról szóló pontja kapcsán a közgyűlés szeretettel búcsúzik Polgár János nyugalomba vonult meszleni lelkésztől, Kutas Kálmán, Fadgyas Aladár és Pötschacher István egyházkerületünkből távozott lelkészektől. Szeretette! köszönti Turóczy Zoltán győri és Rácz Sándor meszleni lelkészt. Üdvözli az újonnan választott gyülekezeti felügyelőket: Fleischhacker Gyulát, dr. Ajkay Istvánt, Sokoray Eleket, Szabó Imrét, vitéz Draskóczy Istvánt, dr. Zauner Róbertét és Rudnay Gyulát. A buzgó munka után a nyugalomnak áldott esztendeit kívánja Koczör Kálmán, Ludván János, Csatáry Kálmán, Záborszky Kálmán, Simon Jenő, Kiss Lajos, Csonka Róza, Coriáry István, Vágó József, Klenner Teofil, Kiitter János és Bereczky Géza tanítóknak.47. A megüresedett bizottsági tagsági helyek betöltésére vonatkozólag a közgyűlés a véJeményező bizottság előterjesztése alapján határoz.48. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok tudomásul szolgálnak.Végül a közgyűlés hálás és meleg köszönetét mond püspök urnák azért a fáradozásáért, hogy az egyházkerületnek, a tanintézeteknek, a gyülekezeteknek ügyeiben és általában az egyházunkat érdeklő ügyekben a kormánynál olyan hűséggel és buzgón eljár. Jegyezte:
N É M E T H  K Á R O L Y

e. főjegyző. 2



18 12. Olvastatott az cgyhàzkerüîeti főiskolai r.agybi'zotiság jegyzőkönyvének 3. pontja, amely szerint a soproni tanítóképzőintézetnél üresedésben levő gazdasági szaktanári állásra Dégay Zoltán oki. gazda alkalmaztatott óraadói minőségben. Helyeslő tudomásul szolgál.13. A nagybizottsági jkv. 6. pontja szerint a bizottság Zongor Béla esperes előadása alapján beható tárgyalás alá vette a magyarországi ág. h. ev. középiskolák és leánykollégiumok tanárainak szolgálati szabályzattervezetét és az előadó véleményes javaslatát kisebb módosításokkal elfogadta.Az egyházker. közgyűlés a főiskolai nagybizottság által véleményezett módosításokat elfogadja és azokat az egyet, közgyűléshez fölterjeszti.14. A nagybizottsági jkv. 7. pontja szerint tárgyalta a főiskolai nagybizottság Hollós János líceumi igazgatónak a soproni líceum 1927/28. iskolai évi működéséről szóló jelentését, amely szerint a tanítás zavartalanul folyt, a tanulók felekezeti és anyanyelvi megoszlása nagyon kedvező, amennyiben a nyilvános tanulók 86.7%-a evang. vallási! volt és a német anyanyelvű tanulók száma is változatlan maradt.Az egyházker. közgyűlés a jelentést megnyugvással veszi tudomásul.15. A nagybizottsági jkv. 8. a) pontja szerint a főiskolai nagybizottság fölkérte a püspök urat, hogy vitéz Magassy Sándor soproni líceumi vallástanárnak, aki az 1927. év szeptember havában véglegesíttetett, de akinek a Vkm. rendes tanári fizetéskiegészítést csak akkor hajlandó kiutalni, amikor a szolgálatukat vele egyidőben kezdett helyettes tanárok rendes tanárokká fognak kineveztetni, tekintve, hogy nevezett tanár vallástanári alkalmaztatása előtt már 5 éven át teljesített lelkészi szolgálatot, rendes tanárrá való elismertetését és azzal együtt részére a rendes tanári fizetéskiegészítést a Vkm.-tő! kérelmezni szíveskedjék.Helyeslőlég szolgál tudomásul.16. A nagybizottsági jkv. 8. b) pontja szerint a főiskolai nagybizottság dr. Kamondy Zoltánt, aki a soproni líceumnál 1923. május 15. óta mint helyettes tanár működik és az 1924. évben tanári oklevelet szerzett, a soproni líceum üresedésben levő rendes tanári állására a törvényes illetményekkel és a fizetési osztályának megfelelő lakáspénzzel rendes tanárrá választotta. A megválasztott tanár fizetéskiegészítésének kiutalása végett a főisk. nagybizottság a Vkm.-nél a szükséges lépéseket megteszi, de kinyilatkoztatja, hogy ameny- nyiben a Vkm. a fizetéskiegészítést nem volna hajlandó folyósítani, annak lolyósítását az egyházker. nem vállalja magára.Az egyházker. közgyűlés a véglegesítést tudomásul veszi, a főiskolai nagybizottság intézkedését jóváhagyja és dr. Kamondy Zoltán líceumi tanár urat bizalommal üdvözli.



Í917. Ä nagybizottsági jkv. 8. c) pontja szerint a főiskolai nagybizottság javasolja az egyházker. közgyűlésnek, hogy az 1920. évi egyházkor, közgyűlés jegyzőkönyvének 138. sz. határozatát, amely kimondja, hogy a soproni líceumban a német nyelv az állami tantervtöl eltérőleg mint rendkívüli tárgy az I. és II. osztályban is heti két-két órában tanítandó, arra való tekintettel, hogy az intézet reálgimnáziummá alakulván át, a német nyelv a II. osztálytól fogva kötelező rendes tantárggyá lett és így csak az I. osztályban marad meg az állami tantervtől eltérőleg rendkívüli tantárgynak, valamint hogy a II. osztály német nyelvi tananyaga az I. osztály tananyagával teljesen azonos, helyezze hatályon kívül.Az egyházker. közgyűlés a főiskolai nagybizottság javaslatát elfogadja és határozati erőre emeli.18. A nagybizottsági jkv. 8. g) pontja szerint a főiskolai nagybizottság a Vkm. 40,175/1928. V. sz. rendeletével megegyezőkig a soproni líceumban a tornaórák heti számát osztályonként háromra emeli.Jóváhagyólag tudomásul szolgál.19. A nagybizottsági jkv. 8. h) pontja szerint a Vkm. 33,369/1928. V. sz. rendelete értelmében azon középiskolákban, amelyekben a görög nyelv mint rendes tantárgy nem tanittatik, a görög nyelvből kiegészítő érettségi vizsgálat nem lévén tartható, ez a rendelkezés a soproni líceumban már az 1928/29. tanévben is lehetetlenné teszi görög nyelvi kiegészítő érettségi vizsgálat tartását, minek következtében azon theol. hallgatók, akik a görög nyelvet a középiskolában nem tanulták, vagy más városban, vagy a soproni bencés gimnáziumban volnának kénytelenek a görög nyelvből kiegészítő érettségi vizsgálatot tenni, holott a líceum tanári karában a görög nyelvre két tanárnak is van képesítése. Ezért a főiskolai nagybizottság fölkéri az egyházker. elnökséget, hogy a theol. fakultáson szervezett görög nyelvi tanfolyamra való tekintettel szíveskedjék a Vkm.-nél kieszközölni, miszerint a jelentkezők a soproni líceumban a görög nyelvből továbbra is tehessenek kiegészítő érettségi vizsgálatot. Tudomásul szolgál.20. A nagybizottsági jkv. 8. i) pontja szerint kívánatos, hogy a soproni líceum tanárai közül évenként egy-kettő állami tanulmányi segély megszerzésével legalább a nyári nagyvakáció idején külföldi tanulmányútra mehessen.Az egyházker. közgyűlés fölkéri az egyházker. elnökséget, hogy az állami tanulmányi segély kieszközlése végett a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjék.21. A nagybizottsági jkv. 9. pontja szerint Hamar Gyula igazgató előterjeszti a soproni tanítóképzőintézet 1927/28. évi működéséről szóló jelentését, amely szerint a felekezeti megoszlás ezen intézetben is kedvező, ameny- nyiben a növendékek 79%-a evangélikus vallási! volt, de az intézet éleimíí-2*



2(3ködését a berendezés elégtelenségé és az intézeti épület szűk volta károsan befolyásolja. Az egyházker. közgyűlés a tanítóképzőintézet fölszerelésének megújítását sürgősen szükségesnek tartja, az intézet újjáépítéséről hozott határozatát megújítja és bizalommal reméli, hogy a kor követelményeinek és szükségleteinek megfelelő új épület emelése a közeljövőben lehetővé válik.22. A nagybizottsági jkv. 10. pontja szerint Arató István igazgató előterjeszti a kőszegi leányliceum 1927/28. iskolaévről szóló jelentését, amely szerint az intézet munkája zavartalan, egyenletes volt és az evang. vallási! tanulók létszáma mind az internátusbán, mind az iskolában évről-évre emelkedőben van. A jelentés megemlékezik Terplán Kornél kőszegi nyug. vezető járás- birónak, aki mint a helyi iskolai bizottság tagja és volt elnöke, a leánynevelő- intézet szervezésében és vezetésében nagy odaadással működött, elhunytáról. Az intézettől négy évi működés után megvált Arany Dóra helyettes tanár. A főiskolai nagybizottság dr. Visnya Aladárt rendes tanárrá választotta. Herbály Zsófia középiskolai tanárjelölt 1928. március 1— junius 30. nevelőitől' minőségben, dr. Schmidt Gizella német— francia szakos oki. középiskolai tanár1928. szeptember 1 -töl mint helyettes tanár és internátusi nevelőnő, Kíinsztler Anna oki. középisk. tanár ugyancsak ezen időponttól egy évre helyettes tanári minőségben, Gráf Hildegard mint német nevelönő és internátusi tornames.ternő alkalmaztatott. Sturzenegger Minna nevelőnő és nyelvmesternő megbízatása1929. szeptember 1-ig meghosszabbíttatott.Az egyházker. közgyűlés a jelentést örömmel és jóváhagyólag veszi tudomásul.Terplán Kornél emlékét hálával és kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében.Arany Dóra ügybuzgó működéséről elismeréssel emlékezik meg.Dr. Visnya Aladárnak rendes tanári minőségben történt megválasztását tudomásul veszi és a megválasztott tanár urat bizalommal köszönti.23. A nagybizottsági jkv. 1 1. pontja szerint olvastatott Fáik Henrik igazgatónak a bonyhádi reálgimnázium 1927/28. iskolaévi működéséről szóló jelentése, amely szerint a tanítás ezen iskolában is az egész tanéven át zavartalanul és eredményesen folyt.Örvendetes tudomásul szolgál.Az egyházker. közgyűlés tudomásul veszi, hogy a tanintézetben az ev. tanárok segélyalapja javára, az osztályfőnökök díjára és a Prot. Tanügyi Szemlére a tanulóktól megfelelő díj szedetett.24. A nagybizottsági jkv. 12. pontja szerint a főiskolai nagybizottság kívánatosnak tartja a soproni tápintézetnek oly mértékű kifejlesztését, hogy az a líceum és a tanitóképzőintézet újra való fölszerelése és modernné tétele szempontjából jövedelmezővé lehessen.Helyeslő tudomásul szolgál.



2125. A nagybizottsági jkv. 13. pontja szerint a tankerületi főigazgatók látogatásairól fölvett jegyzőkönyvek dicséröen és elismeréssel emlékeznek meg iskoláink és tanáraink működéséről.Örvendetes tudomásul szolgál. Jegyezte :
Z O N G O R  B É L A ,

egyházker. e. aljegyző.

A z egyh ázk erü leti p én zü gyi b izo ttsá g  1928. évi október hó 16-án tartott ülése jegyzőkönyve alapján az egyházkerületi főszámvevő előterjesztésében tárgyaltattak a következő ügyek :A) Elnöki bejelentések.26. A Szökedencsen elhalt Véssey Ferenc 1915. jan. 31-én kelt végrendelete és az 1925. október hó 14-én kelt pótvégrendelet szerint szőkedencsi családi birtokára a dunántúli ev. egyházkerület részére utóöröklési jogot biztosított.Az egyházkerületi közgyűlés ezt hálás kegyelettel foglalja jegyzőkönyvébe. (jkv. 5.)27. A Sopronban elhalt özv. Lepossa Antalné végrendeletében szintén utóöröklést biztosított farádi ingatlanaira a dunántúli ev. egyházkerületnek.Az egyházkerületi közgyűlés ezt a végintézkedést is hálásan örökíti meg jegyzőkönyvében, (jkv. 6.)28. Weisz Kornél egyházkerületi pénztáros súlyos betegségéből még mindig nem gyógyult fel és egy évi betegszabadságának leteltével nyugdíjaztatását kérte. 35 évi szolgálat beszámításával, 1928. február 1 -tői kezdődően, legutóbb élvezett tényleges fizetésének 90%-os nyugdíjaként évi 5422 P. állapíttatott meg a törvényes családi pótlék és lakáspénz mellett.Az egyházkerületi közgyűlés ezt az intézkedést jóváhagyólag veszi tudomásul és távozó pénztárosának, aki teljes odaadással és kiváló szakavatott- sággal látta el hivatalos teendőit —  hálás elismerését fejezi ki s érdemeit jegyzőkönyvében megörökíti, (jkv. 10.)29. A soproni líceumi Diákotthon megépítésére az Orsz. Prot. Hit. Szöv. utján 35,100 dollár, a kőszegi leány középiskola céljaira 15,000 dollár kölcsön felvételére nézve megindult a tárgyalás, a jelen nehéz pénzügyi viszonyok között elfogadható föltételek mellett.A kőszegi leányközépiskola központi fíítésberendezésére felveendő 5000 dollár felvételét az egyházkerületi elnökségre bízza oly módon, hogy abban az esetben, ha a központi fűtés berendezése az intézet céljaira anyagilag előnyösnek mutatkozik, a pénzügyi bizottsági elnök bevonásával a felvétel ügyében határozzon.Az egyházkerületi közgyűlés a soproni líceumi Diákotthon 35,100 dollár és a kőszegi leányközépisk. 15,000 dollár kölcsönére vonatkozó jelentést jóvá



22
hagyó lag tudomásul veszi és egyúttal megbízza az egyházker. elnökséget, hogy mint az egyházkerület teljhatalmú megbízottai a szükséges okiratokat az egyházkerület nevében Írják alá és kimondja, hogy az általuk vállalt feltételek jogi következményeit teljes egészükben az egyházkerület saját kötelezettségének ismeri el. (jkv. 21.)Végül megállapítja a közgyűlés, hogy a líceumi Diákotthon kölcsönének törlesztésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 56.636/11/1927. számú rendeletével 35 évre engedélyezett évi 18.000 pengő annuitásos államsegély fordítandó. A kőszegi leányiskola céljaira felveendő 15.000 dollár kölcsön részbeni fedezésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1927. évi július hó 7-én kelt 50.366/11. szánni rendeletével ötszázmillió korona összeg erejéig engedélyezett évi 3.600 pengő annuitásos államsegély fordítandó.A közgyűlés jegyzőkönyvében megörökíti és sajnálattal veszi tudomásul a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1928. évi szeptember hó 10-én kelt 65.598/928/11. számú ama értesítését, mely szerint a fentebb megjelölt annuitásos államsegélyre vonatkozólag garanciális leveleket kiadni nem hajlandó.Egyszersmind felkéri a közgyűlés a püspök urat, hogy a kőszegi leányiskola részére engedélyezett államsegély szükségelt felemelésére nézve a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál a további lépéseket megtenni szíveskedjék. B) Főszám vevői előterjesztések.30. Az egyházkerület pénztárainak az egyházkerületi h. ellenőr által felülvizsgált és rendben talált 1927. évi zárszámadásai szerint a pénztárak forgalma 12,458 P 34 fillér maradvánnyal zárult.A fenti maradványból 6162.75 P a közigazgatási pénztár hiányának fedezésére fordíttatott, 2604.13 P mint ideiglenes tőke a postakarékpénztárban és folyószámlán van elhelyezve , 3557.61 P az egyházker. pénztár, 133.85 P pedig a kőszegi leányiskola készpénz készlete (jkv. 23.)A hetenkénti rovancsoláskor és az évi főrovancsoláskor a pénztárkezelés mindenkor rendben találtatott, (jkv. 24.)Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését tudomásul veszi és a pénztárkezelőknek a felmentvényt —  a szokásos óvások fentartása mellett —  megadja.31. Az egyházkerületi közgyűlés —  utalva az idei pénztári kimutatásba függelékként fölvett Kleeblatt hagyatéki házszámadására a házgondnoki jelentest tudomásul veszi. (jkv. 25.)32. A biztosítási megbízott múlt évi jelentése szerint az Első Magyar Általános Biztosító Társaság részéről 744.09 P jutalékban részesült egyház- kerületünk.Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. (jkv. 26.) Biztosítási megbízottnak Wojtech Vilmost megválasztja.33. Az egyházkerületi közgyűlés —  a p. ii. b. javaslatára —  meleg elismerését fejezi ki Wojtech G . Vilmos alszemvevő ellenőrnek, aki az 1927. évi



23január hó 21-ike óta munkaképtelen és időközben már nyugdíjazott Weisz Kornél egyházker. pénztáros összes teendőit példás szorgalommal elvégezte.Egyúttal az egyházkertileti közgyűlés az egyházkeriileti pénztárosi állásra Wojtech G . Vilmos alszámvevö ellenőrt megválasztja, az így megüresedett alszámvevö-ellenöri állást beszünteti és Wojtech G . Vilmost, mint egyházker. pénztárost, 1927. évi julius hó 1 -ével előlépteti a Vili. fizetési osztály 1. fokozatába. (jkv. 27.)34. A pénzügyi bizottság bemutatja az 1928. évi költségelőirányzatot, amely szerint a szükséglet 488.970.82 P, fedezet 474,111.11 P; hiány 14.859 P 71 f.Hiány mutatkozik a közigazgatási, reálgimnáziumi és tanítóképzöintézeti pénztáraknál.Az egyes költségvetési címletek szerint mutatkozó emelkedés az egyre növekedő szükségletekben (statusrendezés, lakáspénzemelés, lelkészi nyug- díjjárulékok, rendkívüli beszerzések) találja magyarázatát.Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott költségvetést elfogadja, (jkv. 28.)Ezzel kapcsolatban az egyházkerületi közgyűlés —  a p. ii. b. javaslatára a következő határozatokat hozza:a) Az egyházkerületi közgyűlés fölir az egyetemes egyházhoz és a legesélyesebben szorgalmazza a globális államsegélynek a háború előtti hármas célra (közigazgatás, adóalap, lelkészi nyugdíjintézet) egyenlő arányban való szétosztását, valamint azt is, hogy a közigazgatási célra eső egyharmadrészből kapja meg egyházkerületünk a nagyságának és szükségletének megfelelő részt, (jkv. 29.)b) Az egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy amint a költség- vetésből kitűnik, egyházkerületünk múlt évi túlkiadásai a segédlelkésztartási, államsegély és segédlelkészi congrua révén 3265 P-re emelkedett —  szorgalmazza az egyetemes egyház utján ennek az államsegélynek a fölemelését és az eddigi hiány megtérítését, (jkv. 30.)c) Főszámvevö bejelenti, hogy az 1927/28. évi nem evangélikus iskolákban végzett hitoktatás díjazására püspöki jóváhagyás alapján 4000 P lett felosztva és hogy az állami elemi hitoktatásra a VKM . 1000 P-t folyósított, mely szintén felosztatott.Az egyházker. közgyűlés égetően szükségesnek tartja a hitoktatói munkának méltáriyosabb díjazását és az egyetemes egyház utján fölkéri a VKM -t, hogy az állami elemi iskolákban végzett hitoktatásért adja meg az állami óradijakat és a többi hitoktatásért is nagyobb államsegélyt és fuvardíjtérítést folyósítson, (jkv. 33.)35. A pénzügyi bizottság javaslatáraa közgyűlés kimondja, hogy a középiskolai igazgatók által szedett úgynevezett vegyes díjakból fedezendő az osztályfőnöki díj.
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36. Az egyházkerületi közgyűlés —  p. ii. b. javaslatára —  bonyhádi reálgimnáziumnak eddigi 20 q. búza egyházkerületi segélyét 1200 P-re emeli tol. (jkv. 35.)37. Az egyházkerületi közgyűlés a tanintézetek költségvetéseibe beállított hivatalos utazások fedezésére szolgáló 250 P-t —  a p. ii. b. javaslatára —  el nem számolási kötelezettséggel az intézeti igazgatóknak rendeli kiadatni. (jkv. 36.)38. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a püspöki székhelynek Győrbe való áthelyezése kapcsán szükségessé vált a már eddig is meg volt egyházker. szolgai állás javadalmának rendezése.Az egyházkerületi közgyűlés —  a p. ii. b. javaslatára.—  az egyházkerületi szolgai állásnak a 9000. M. E. sz. rendelettel megállapított XVII. kimutatás szerint ( állami rendszerű kisegítő szolgák) járó illetményekkel való díjazását határozza el.Az átveendő eddigi szolga alkalmazásának kezdőpontjaként 1920. évi január hó 1 -ét állapítja meg.Lakáspénz helyett a szolga a győri egyházközségtől bérelt egy szoba-konyhás lakást kap, amelyért az egyházkerület évi 360 P bért fizet.A szolga nyugdíjáról az egyházkerület a Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjintézete utján kiván gondoskodni, beléptetvén őt a VI. osztályba.A nyugdíjegyesiileti és a kötelező munkásbiztosítási tagsági járulékok egyik felét az egyházkerület, másik felét a szolga viseli. A szolgának szolgálati alkalmazására nézve Főtiszt, püspök ur szabadon rendelkezik.Az uj fizetés kezdőpontja 1928. évi október hó 1. (jkv. 37.)39. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az 1928. évre egyházkerületünk 9600 P adóalapi segélyt kapott; a szabad rendelkezési alapból vétetett hozzá 200 P, úgyhogy összesen 9800 P vár felosztásra.Ezzel kapcsolatban javasolja püb., hogy az egyházkerületi közgyűlés tegyen sÿrgos fölterjesztést az egyetemes közgyűléshez, hogy az egyetemes egyház alakítsa meg újra az adóalapi bizottságot, de ne egyházkeriiletenkint külön-külön, hanem csak egy bizottság bírálja el egységes elvek szerint a bekérendő pontosan felszerelt kérvényeket és uj összeírás alapján állapítsa meg azt az adószázalékot, mely segély elnyerésére jogosít.A bizottság az adóalapi segélyből a következő segélyek kiutalását javasolja :500 P-t kap 5 egyházközség: Zalaegerszeg, Tarrós,Szekszárd, Kaposvár és K e s z t h e ly ............................  2500.—  P300 P-t kap 4 egyházközség: Nagybarátfalu, Nagykanizsa, Dombóvár és S á r v á r .......................................... 1200.—  P.



200 P-t kap 15 egyházközség: Györszemere, Ménfő,Pusztaszentlászló, Lenti, Vönöck, Szentgotthárd,Rábaszentandrás, Bonnya, Nagyhajmás, Pálfa,Tolnanémedi, Kerta, Tés, Várpalota és Alsó-
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25200 P-t kap 15 egyházközség: Györszemere, Ménfő, Pusztaszentlászló, Lenti, Vönöck, Szentgotthárd, Rábaszentandrás, Bonnya, Nagyhajmás, Pálfa,Tolnanémedi, Kerta, Tés, Várpalota és Alsó- Felső-Dörgicse .......................................................................  3000—  P.150 P-t kap 11 egyházközség: Egyházashettye, Ke- menespálfa, Bikács, Nagybábony, Nagyszokoly,Polány, Ajka, Bakonycsernye, BakonyszentlászlóKapóles-. és K á l d .......................................................................  1650.—  P.100 P-t kap 12 egyházközség: Mérges, Jánosháza,Nemespátró, Sand, Lullapuszta, Szőllősérsek,Torvaj, Ászár, Fejérvárcsurgó, Nemeshany, Ne- messzalók és S u r .......................................................................  1200.—  P.50 P-t kap 5 egyházközség: Vásárosmiske, Csőt,Kiilsővat, Öcs és T allián d örögd .................................... 250.—  P.
Összesen: 9800.—  P.Az egyházkerilleti közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését tudomásul veszi, beterjesztett javaslatát határozati erőre emeli és az előterjesztett felosztási tervezetet a maga egészében elfogadja (jkv. 38.).40. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a b. Baldácsy-alapitvány 1928. évi költségvetése szerint ez évre egyházkerületünknek 14.000 P osztalék jut.A p. ii. b. javasolja, hogy a 14.000 P osztalékból annak egyharmad része, vagyis 4.666 P ezúttal is Főtiszt, püspök úrnak utaltassék ki tiszteletdíjul. Az ezen összeg levonása után fenmaradó 9.334 P-hez hozzáadva az előző évről megmaradt 83.90 P-t, összesen 9.417.90 P áll felosztásra rendelkezésre.A bizottság erre vonatkozólag a következő felosztási tervezetet javasolja:

I. Egyházközségi segélyek:700 P-t kap: K a p o s v á r ..............................................................  700.—  P300 P-t kap: Nagyhajmás, Szekszárd és Keszthely . 900.—  P200 P-t kap: Pusztaszentlászló, Szilsárkány és Csögle 600.—  P150 P-t kap: Öttevény, Sopronbánfalva és Szentgotthárd ................................................................ ....... 450.—  P100 P-t kap: Kölesd, Mezőlak-Békás és Nagyvázsony 300.—  P50 P-t kap: Antalszállás, Nagygyimót, Tapolcai© ésZ a l a g a l s a .....................................................................................  200.—  P12 városi kis egyházközs. 50%-os adókedvezményére 744.—  PÖsszesen : 3894.—  P



II. Személyi segélyek:a) A k t i v  l e l k é s z e k n e k :300 P-t kap: Mikolás Kálmán, W ágner Áídám és Rónai G y u l a ............................................................ 900.—  P.200 P-t kap: László Miklós (átköltözködésre), Horváth Olivér, Kiss Samu, Nagy Miklós és Németh Gyula .................................................................................................  1000.—  P.100 P-t kap: Héring János, Menyhár István, Nagy Kálmán, Schrantz Zoltán, Varga József, Fábry László, Szlovák Pál és Bödecs Károly . . . .  800.—  P.Összesen: 2700.—  P.
b) N y u g a l m a z o t t  l e l k é s z e k n e k :100 P-t kap: Hiitter Lajos, Reichert Gyula, SánthaKároly és Schleining V ilm o s ....................  400.—  P.Összesen: 400.—  P.c) L e l  k é s z ő  z v e  g y e k n e k :  150 P-t kap: Jakab Ivánné, Szabó Lajosné, HaffnerVilmosné, Király Mátyásné, Szűcs Imréné és Péter S á n d o r n é ..............................................................................  900.—  P.100 P-t kap: Bándy Miklósné, Berke Józsefné, Du- bovay Gézáné, Kracher Györgyné, Laucsek Jó- násné, Menyhárt! Frigyesné és Nagy Lajosné . . 700.—  P.60 P-t kap: Borbély Gyuláné, Horváth Dézsőné,Jeskó Lajosné, Révész Sándorné és Zettl Józsefné 300.—  P.40 P-t kap: Becht Henrikné, Eősze üezsőné, Jausz Vilmosné, Kiss Jánosné, Ráth Györgyné és Szili Lénárdné . .’ .................................... ' ................................  240.—  P.Összesen: 2140.—  P.d ) L e l k é s z l e á n y o k n a k :83.90 P-t kapnak: Porkoláb testvérek...................................  83.90 P.40 P-t kap: Hesz Mária, Pieler nővérek, Schrödl nővérek, Tóth Margit és Wágner Vilma . . . . 200.—  P.Összesen: 283.90 P.Az egyházkerületi közgyűlés fenti felosztási tervezetet egész terjedelmében elfogadja (jkv. 39.).41. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerületi és a soproni konventi pénztár egyesítésének előkészítésére Főtiszt, püspök úr sz. Radó La-



27jós, Berecz Ábel, Hanzmann Károly és Szabó Kálmán tagokból álló bizottságot küldött ki, amely a soproni egyházközség négy kiküldöttjével Héring Zsig- mond elnöklete alatt tárgyalta a pénztáregyesítés kérdését és annak keresztülvitele céljából egy tervezetet készített.A p. ii. b. ezt a tervezetet és általában a pénztáregyesítés kérdését beható tárgyalás alá vette és arra vonatkozólag a következő jelentést és javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:A javaslat lényege az, hogy mindegyik pénztártól átveendő egy-egy nyugdijképes, véglegesített tisztviselő, összes szerzett jogaiknak érvényben tartásával s az összes felmerülő kiadások 50— 50%-ának elvállalásával.A megtakarítás szempontján kívül a szakszerű ellenőrzés állandósításának biztosítása is ajánlatossá teszi az egyesítést.Pénztári helyiségül a konventi pénztári helyiség van kiszemelve.A p. ii. b. a bizottság által készített pénztár egyesítési tervezetnek egyes pontjaira a következő módosításokat ajánlja:ad 3. Az egyesített pénztár helyiségének azonnali kibővítése feltétlenül szükséges.ad 8. A p. ii. b. a könyvelő elnevezés helyett mindenütt az ellenőr elnevezést javasolja, mert a súlypont az ellenőrzésen van, nem pedig a könyvelésen, amelyet mindakét tisztviselő egyaránt végez.U. e. pont egy állandó havidíjas, nyugdíjigény nélküli segéderő alkalmazását is tervezi, de a p. ii. b. feleslegesnek tartja.ad 11. Az egyházkerület részéről nem a p. ii. b., hanem az egyházkerületi közgyűlés illetékes a tisztviselő választásra.ad 12. A p. ii. b. a közös állandó bizottságba kiküldeni javasolja a mindenkori p. ii. b. elnökön és főszámvevőn kiviii Zongor Béla és Scholtz Ödön egyházi, Rupprecht Olivér és Szabó Kálmán világi tagokat.U. a. pont másodikfele elhagyandó és helyébe fölveendő: „fegyelmi szempontból az E. A. 345. §. 1. a.) p. alá tartozó egvházi tisztviselőknek veendők a közös pénztár alkalmazottai.“ad 13. A könyvelés technikai módjának megnevezése nem zárhatja ki a nagyon is kívánatos egyszerűsítést és egyesítést.ad 16. Az egyházkerület a pénztári szolga mindenkori fizetésének egynegyedrészét vállalja el, tekintettel arra, hogy a pénztári-szolga idejének legalább felerészét az egyházi teendők foglalják le.ad 17. A pénztárak szétválasztása esetére egynegyedévi felmondás biztosítandó.ad 18. A közös pénztár ellenőre az egyházkerületi munkabeosztás szempontjából az eddigi ellenőr-alszámvevői ügykört, a pénztáros pedig az egy- házker. p. ii. b. jegyzői teendőit tartozik ellátni.A p. ü. b. ezek után a következő határoztad javaslatot terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé:a) Az egyházkerületi közgyűlés a soproni egyházközségnek az egyházkerületi és soproni konventi pénztárak egyesítésére vonatkozó ajánlatát elfő-
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gadja, a kút pénztárnak egyesítését határozatilag kimondja és áldáskivánattal köszönti a soproni egyházközséggel való ezen Szövetségkötést, úgyszintén a közös pénztárba átveendő tisztviselőket.b) Az egyházkerületi közgyűlés a pénztár egyesítésre vonatkozó tervezetet —  a p. ii. b. által javasolt módosításokkal —  elfogadja.c) Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a két pénztár egyesítése 1929. évi január hó 1 -vei lép életbe.d) Az egyházkerületi közgyűlés a közös állandó bizottságba hat képviselőjét, névszerint a mindenkori p. ii. b. elnököt, az egyházker. flfezámvevőt, továbbá Zongor Béla, Scholtz Ödön, Rupprecht Olivér és Szabó Kálmán tagokat kiküldi.e) A közös pénztár nyugdíjjogosult és véglegesített tisztviselőiként átveszi Wojtech G . Vilmos eddigi egyházkerületi és Miiül Nándor eddigi soproni konventi pénztárost, az előbbit, aki jelenleg a VIII. 1-ben van, mint ellenőrt, az utóbbit, aki jelenleg a IX. 1-ben van, mint pénztárost.f) Minthogy eddig is már mindkét tisztviselő fizetése a IX. 3.— VII. 1. í. o. és fokozat közt volt megállapítva, az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről mindkét tisztviselő fizetésének felét vállalja magára, úgy, amint az őket az állami tisztviselői fizetés osztályain és fokozatain belül a törvényes várakozási idő és automatikus előlépés szerint az összes járandóságaikkal együtt megilleti.h) A közös pénztár részletes szabályrendeletének elkészítésére az egyházkerületi közgyűlés az egvházk. részéről fölkéri Hanzmann Károly egyházker. főszámvevőt és Szabó Kálmán volt cgyházker. főszámvevőt. (jkv. 40)i) Az egyházkerületi közgyűlés —  a pénztár egyesítésre való tekintettel —  a W eisz Kornél egyházker. pénztáros betegsége folytán szükségessé vált helyettesítéseket 1928. december 31-vel beszünteti és Rozsonday Károly h. al- számvevőnek és Lauft Géza h. ellenőrnek hűséges és odaadó munkálkodásukért meleg köszönetét mond. (jkv. 41.)Az egyházker. közgyűlés a p. ii. b. fenti összes javaslatait elfogadja és határozati erőre emeli.42. A pénzügyi bizottság magáévá teszi a főiskolai nagybizottságnak a fizikai és természetrajzi gyakorlatok bevezetésére vonatkozó indítványát.A közgyűlés elvileg helyesli a gyakorlatok bevezetését és azt az intézetek érdekében feltétlenül szükségesnek Ítéli; mivel fedezetet erre a célra megállapítani nem tud, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól megfelelő államsegély engedélyezését kérelmezi.43. A pénzügyi bizottság elfogadja a főiskolai nagybizottság javaslatát, amely szerint egyházi érdekből lehetővé kell tennie egyházunknak a felekezeti tanárok külföldi tanulmányúját.Mivel az egyházkerületi közgyűlés ezen célra külön fedezetet biztosítani ez idő szerint nem tud, a kérdést a püspök ur figyelmébe ajánlja azzal a megkereséssel, hogy indokolt esetben külföldi tanul-



29mányidra menő tanár külföldi elhelyezkedését a magyar intézetekben kieszközölni és megfelelő rendkívüli államsegélyt biztosítani igyekezzék.44. A pénzügyi bizottság bemutatja Peschkó Zoltán soproni tanítóképzőintézeti tanár folyamodását, amelyben a helyettes és rendes tanári fizetéskülönbözetnek személyi pótlékként való engedélyezését kéri 1927. szeptember hó 1 -töl kezdődőleg.Az egyházkerületi közgyűlés —  a p. ti. b. javaslatára —  Peschkó Zoltán tariítóképzőintézeti tanárnak a kért személyi pótlékot 1928. évi szeptember hó 1 -töl kezdve engedélyezi, (jkv. 51.)45. Az egyházkerületi közgyűlés —  Főtiszt, püspök ur indítványára —  a lörintei gazdaságot ellenőrző külön bizottságot megszüntette és annak jogkörét az egyházkor, p. ii. b.-ra ruházza át. (jkv. 60.)46. Az egyházkerületi közgyűlés a p. ii. b. jkvének több pontjait, amelyek külön határozatot nem igényelnek, felolvasottnak tekinti és tudomásul veszi.Végül az egyházkerüieti közgyűlés hálás köszönetét és meleg elismerését fejezi ki a p. ü. b. nagyérdemű elnökének és a bizottságnak egyházkerületünk ételekéi en kifejtett buzgó és körültekintő munkálkodásukért. Jegyezte :
D r. A J  K A Y  B É L A ,
egyliázker. vil. főjegyző.47. Olvastatott az egyházkerületi véleményező bizottság 1928. évi október 16-án tartott ülése jegyzőkönyvének kapcsán:1. A somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének XII. a) pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés fölterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez az iránt, hogy Kaposvár missiói egyház szórványkörét a fölterjesztett jegyzék szerint állapítsa meg, azzal, hogy Edde szórványhely okvetlenül Kaposvárhoz csatoltassék, amelyet vasúton könnyen megközelíthet.Ezzel kapcsolatban olvastatott az eddei híveknek az egyházkerületi közgyűléshez intézett kérvénye, amelyben Edde községnek, mint szórványhelynek —  arra való hivatkozással, hogy Kaposvárt a kedvező vasúti összeköttetésnél fogva könnyebben megközelíthetik, mint a vasúti állomással nem rendelkező Somogyvámost s ennélfogva hitéletüket a kaposvári missiói egyházhoz való csatlakozással jobban ápolhatják —  a kaposvári missiói egyházhoz való csatlakozásukat kérik.Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel a megszállás folytán történt változásokra, továbbá uj anya-leány-fiókegyházaknak és szórványhelyeknek időközben történt alakulására — , az 1898. évben alkotott egyházkerületi kikerekítési szabályrendeletnek revisióját elrendeli és fölhívja az egyházmegyéket, hogy a megszállás és a szabályrendelet megalkotása óta létesült anya- leány-fiókegyházközségek és szórványhelyeknek hovatartozására, illetve ho- vacsatolására vonatkozó javaslataikat terjesszék be az egyházkerületi számvevőszékhez, mint egyházkerületi kikerekítési bizottsághoz.



30 Addig is, megállapítván, hogy a kaposvári missió egyház szervezése alkalmával az 1917. évi egyházkerületi közgyűlés 168. szánni és az 1918. évi egyházkerületi közgyűlés 189. számú határozatai a kaposvári missiói egyház helyrajzi határait szabatosan és kellő részletességgel nem állapítják meg, amennyiben a Kaposvár környékén levő községek közül csak néhány és pedig nem is a Kaposvárhoz legközelebb eső fiókegyháznak, illetve szórványhelynek (Antalszállás, Toponár, Basal, Magyarlad, Németiad, Merenye, Mozsgó, Patosfa, Szentlászló) az uj missiói egyházhoz való csatolását mondják ki, míg részint több, Kaposvár közelében fekvő községnek az uj missiói egyházhoz való csatolásáról nem intézkednek, elismeri annak szükségét, hogy a kaposvári missiói egyház helyrajzi határai szabatosan és minden kétséget kizáró módon kijelöltessenek.Tekintve a Kaposvár környékén levő községekben lakó ev. hívek lelki gondozásának sürgős szükségét, valamint azt a körülményt, hogy a somogyi egyházmegyének a fölterjesztéshez csatolt jegyzékében foglalt és eddig a tolna— baranya— somogyi egyházmegyéhez beosztott Edde, Osztopán és So- mogyjád községeknek ideiglenesen a kaposvári missiói egyházhoz való csatolásához a tolna— baranya— somogyi egyházmegye nevében annak főesperese is. hozzájárul, az egyházkerületi közgyűlés az uj kikerekítési szabályrendelet elkészültéig és életbelépéséig a kaposvári missiói egyház szórványkörét ideiglenesen a somogyi egyházmegye fölterjesztéséhez csatolt jegyzék alapján az alábbiak szerint állapítja meg:A kaposvári missiói egyházhoz tartoznak a következő községekben lakó
hÍVek; . U j jM :Almamellék, Almáskesztur, Alsónyires, Alsótapazdpaza, Antalszállás, Bárdibiikk, Bárdudvarnok, Bosal, Beleg, Bodrog, Boldogasszonyfa, Böszénía, Cserénfa, Csertő, Csombárd, Csombárdujfalu, Csököly, Dióspuszta, Edde, Elemérpuszta, Felsönyires, Felsőtapazd, Galambospuszta, Gálosfa, Gige, Gyótapuszta, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Hetes, Juta, Kadarkút, Kápolnás- visnye, Kaposfüred, Kaposgyarmat, Kaposbirnok, Kaposmérő, Kaposszent- benedek, Kaposszentjakab, Kaposszerdahely, Kaposujlak, Kardosfa, Kenézpuszta, Kisasszonyd, Kisbajom, Kiskorpád, Kiskeresztur, Kőkút, Középnyires, Kutas, Magyaregres, Magyardad, Magyarlukafa, Márcadó, Margitpuszta, Merenye, Mezöcsokonya, Mike, Mozsga, Nágyáiláspuszta, Németiad, Őrei, Osztopán, Pata, Palca, Patosfa, Poklosi, Szinyakovácsi, Santos, Simonyfa, So- mogyapáti, Somogyaszaló, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyjád, So- mogyszentimre, Somogyviszló, Szenna, Szentbalázs, Szentlászló, Szigetvár, Sziívásszentmárton, Szomajom, Szulimán, Taszár, Toponár, Töröcske, Várda, Vásárosbéc, Visnye, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál, Zsibát.48. Olvastatott a somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének XVIII. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés Margitpusztának Antalszál- lástól való elválását és leányegyházközséggé alakulását jóváhagyja —  tekintettel arra, hogy Antalszállás az elválásba békésen beleegyezett, azt a fentar- tási összeget, amellyel eddig Margitpuszta az alsószállási iskola fentartásá-



31hoz hozzájárult, magára vállalta —  és ezen határozatát jóváhagyás végett azE. A. 30. §-a értelmében az egyházkerületi közgyűléshez fölterjeszti.Az egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy az E. A. 32 §-a szerint leányegyházközséggé alakuláshoz csak az egyházmegyei hatóság jóváhagyása kívántatik meg —  a somogyi egyházmegye közgyűlésének határozatát tudomásul veszi.49. Olvastatott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 22. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés értesülvén arról a vallási sérelemről, hogy a nemesszalóki körzeti leventeverseny napján tartott tábori misére a r. kath. vallásu leventeoktató és a járási leventeparancsnok az ev. és ref. vallásu leventéket —  a dabronyi ev. lelkész tiltakozása ellenére —  kivezényelte és azokat a misén való részvételre kényszerítette, ezt a vallási sérelmet a szükséges megtorlólépések megtétele céljából Veszprémvármegye alispánjának és az Országos Testnevelési Tanácsnak azzal hozta tudomására, hogy hasonló, a íelekezetközi jó viszonyt sértő eseteknek megismétlését jövőben a maguk részéről is gátolják meg; kéri továbbá az alispánt, íiogy mivel a nemesszalóki sérelem elkövetésénél jelen volt a község helyettes jegyzője is, akinek módjában áliott volna ennek megtörténtét megakadályozni, de ezt nem tette, tegye ezt az esetet szigorú vizsgálat tárgyává és az eredményhez képest intézkedjék, kéri továbbá az O . T . T-t a legszigorúbb eljárás lefolytatására, végül ezt a sérelmi esetet további intézkedések megtétele céljából az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszti.Az egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy az 1927. évi egyetemes közgyűlés 16. sz. határozata szerint csak azok a íelekezetközi sérelmi esetek bocsátandók az egyetemes jogügyi bizottsághoz, melyek az eljárásra illetékes végső fokon sem nyertek elintézést, a nemesszalóki sérelmes esetet, minthogy annak a Veszprémvármegye alispánjától, illetve az O . T . T-tól miként történt elintézéséről még nincsen tudomása, nyilvántartja.Tekintve mégis, hogy az 1926. évi egyetemes közgyűlésnek ama megkeresésére, hogy V. K. M. utasítsa az 0 . T . T -t, miszerint gondoskodjék arról, hogy az ev. vallásu leventék saját istentiszteletükre vezényeltessenek ki, az1927. évi egyetemes közgyűlés jkvének 69. sz. határozata szerint a V. K. M 15478/1927. sz. leiratával azt a választ adta, hogy az ev. vallásu leventéket tábori misére nem vezénylik ki, —  a nemesszalóki esetet, mint amely a VKM hivatkozott leiratával ellenkezik, az egyetemes közgyűlés utján jogorvoslás céljából a VKM-nek is bejelenti az egyházkerületi közgyűlés, azzal a kérelemmel, hogy mivel ehhez hasonló sérelmi esetek nem szórványosan, hanem elég gyakran fordulnak elő, utasítsa az O . T . T -t, hogy ott, ahol isteni tisztelettel kapcsolatban tartatnak a leventeversenyek, gondoskodjék arról, hogy minden egyház részére biztosítva legyen a törvényben megállapított egyenjogúság és viszonosság.Végül fölkéri az egyházkerületi közgyűlés Főtiszt, püspök urat, szíveskedjék a maga hatáskörében és ebben a sérelmi ügyben a kormány részéről



32a kedvező döntést előmozdítani, annál is inkább, mert amennyiben ezen sérelem nem orvosoltatnék, ebben az esetben egyházkerületünk kénytelen volna lelkészeinket fölhívni, hogy az ev. vallásu leventéket tiltsák el a katii. istentiszteleten való megjelenéstől.50. Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye elnökségének Főtiszt, püspök úrhoz intézett fölterjesztése, amely szerint az egyházmegye í. évi közgyűlése fölhívja a felsőbb egyházi hatóságok figyelmét a német nyelvben kellőképén jártas lelkészek és tanítók hiányára, amely hiányon addig is, míg az elszakított részek visszakerülnek, azzal is lehetne némileg segíteni, ha a németajkú egyházközségek fölhivatnának, hogy minél több német anyanyelvű ifjút küldjenek középiskoláinkba, hogy ezekből kerüljenek ki a német nyelvet kellően biró lelkészek és tanítók.Az egyházkerületi közgyűlés a fölterjesztést magáévá teszi és örömmel veszi tudomásul, hogy Főtiszt, püspök ur ilyen irányban már intézett fölhívást a németajkú egyházközségek lelkészeihez.51. Olvastatott a soproni felső egyházmegye elnökségének Főtiszt, püspök úrhoz intézett fölterjesztése, amely szerint az egyházmegye f. évi közgyűlése fölkéri a felsőbb egyházi hatóságokat, tegyék meg a kellő lépéseket a néptombola megszüntetése érdekében.Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy ily értelmű föl- terjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.52. Tárgyaltatott a vasi közép egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 66. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az Agendahiányra való tekintettel intézkedjék az Agendának sürgős kiadása iránt.Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy egy Agendának kiadása közegyházi szempontból sürgősen szükséges, Főtiszt, püspök ur elnöklete alatt: dr. Kovács Sándor, Stráner Vilmos, Pálmai Lajos, Németh Károly, Ziermann Lajos, Zongor Béla, Takács Elek és Donner Frigyes tagokból álló bizottságot küld ki, egy rövid kézi Agendának megszerkesztésére, mely Agendának használata addig is, amig az egyetemes Agenda elkészül, kötelező lesz az egyházkerület minden egyházközségében.Ennek a kézi Agendának tervezetét a bizottság kiadja szakértőknek, és idejében megküldi az egyházmegyéknek, hogy azok az egyházmegyei lelkészi egyesületek véleményezése alapján jövő évi közgyűlésükön annak bevezetésére vonatkozólag határozatot hozhassanak.53. Olvastatott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 48.pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés egyházunk talpraállítása érdekében sürgeti a már egyszer elmaradt „Evangélikus nap“ -nák megtartását. ( ' ) , £  . 'Az egyházkerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy az orsz. Lutherszövetség már intézkedett az „Evangélikus nap“ -nak megtartása tárgyában és hogy az előreláthatólag í. év november havában meg lesz tartva.



3354. A veszprémi egyházmegye f. é. közgyűlésének szorgalmazására az. egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi Főtiszt, püspök urnák azt az előterjesztést, amely szerint Gyurátz Ferenc püspökünk nyugvó helyén, a pápai temetőben hat sirhalom van egy vasráccsal bekerített helyen elhelyezve és ugyanott már két sírkő is van, amelyeknek inegbolygatását a kegyelet tiltja és ezen okból a pápai temetőben egy méltó síremléknek felállítása a helyi viszonyok miatt bajosan volna keresztülvihető.Az egyházkerületi közgyűlés a fenti körülményeket figyelembe véve Főtiszt, püspök ur javaslatára határozatilag kimondja, hogy Gyurátz Ferenc püspökünk emlékének méltó megörökítése céljából síremlék helyett művészi alkotási! emlékművet kíván elhelyezni a pápai ev. templom falába.Az egyházkerületi közgyűlés a részletek tekintetében való intézkedésre fölkéri az egyházkerületi elnökséget és reábizza a „G y u rátz Ferenc alap“ létesítésére szükséges intézkedések megtételét is.55. Olvastatott a tolna— baranya— somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének kivonata, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés elhatározza, hogy az egyházkerület utján fölterjesztést kíván intézni az egyetemes egyházhoz olyan irányú lépések megtétele iránt, hogy az állam a közszolgálati alkalmazottaknak nyújtott adózási és egyéb kedvezményeket, amint azokat a felekezeti tanítókra kiterjesztette, terjessze ki ugyanolyan mértékben a lelkészekre is. Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy ilyen értelemben feliratot intéz az egyetemes közgyűléshez.56. Olvastatott a győri egyházmegye í. évi közgyűlése jkvének 12. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés az egyházkerületi közgyűlést fölkéri, hogy intézzen az egyetemes közgyűléshez fölterjesztést az iránt, hogy az 1895. évi egyetemes közgyűlés jkvének 65. pontjában foglalt és az egyházi esketések tárgyában kiadott ideiglenes utasítást az időközi tapasztalatok alapján megfelelően dolgozza át.Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt pártolólag terjeszti föl az egyetemes közgyűléshez.57. Olvastatott a zalai egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 28. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés elhatározza, hogy az eddig a vései anyaegyházközséghez beosztott Balatonszentgyörgy, Balatonkeresztur, Bala- tonberény községeknek a vései anyaegyházközségtől el —  s ezen községeknek, valamint az eddig sehova be nem osztott Máriatelep, Bélatelep és Fonyód községeknek a keszthelyi missiói egyházhoz csatolása iránt fölterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez.Az egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy jelen jegyzőkönyv 47. pontja alatt az egész egyházkerületre kiterjedő uj kikerekítési szabályrendelet készítését határozta el —  a fent nevezett községeknek uj beosztásába ez idő szerint nem bocsátkozik
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58. Olvastatott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 16. pontja, amely szerint abból az adott esetből kifolyólag, hogy a rendőri hatóság megkövetelte a veszprémi leányegyesület alapszabályainak belügyminiszteri jóváhagyását, az egyházmegyei közgyűlés az egyházkerületi közgyűléstől kér tájékoztató kijelentést arra nézve, hogy törvényes-e a rendőri hatóságnak az a követelése, hogy az egyháztársadalmi egyesületek minden esetben kérjék alapszabályaiknak belügyminiszteri jóváhagyását?Az egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy Főtiszt, püspök iir ezen kérdésben a belügyminisztériummal külön tárgyalást folytat, —  ezen tárgyalás befejezéséig ez ügyben határozatot nem hoz, hanem azt nyilvántartja.59. Olvastatott á tolna— baranya— somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése Jegyzőkönyvének kivonata, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés a kikerekítési szabályrendelet alkotására kiküldött bizottság által szerkesztett és az egyházmegyei számvevőszék által felülvizsgált javaslatot elfogadja és az egyházkerületi közgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott tervezetet —  az egész egyházkerületre kiterjedő uj kikerekítési szabályrendelet élet- beléptetéséig —  ideiglenesen elfogadja, azzal a módosítással, hogy a tervezetbe a keszöhidegkuti anyaegyházközséghez beosztott Miszla leányegyházközség —  tekintettel arra, hogy az az egyházkerületi közgyűlés megállapítása szerint eddig a gyönki anyaegyházközség kötelékébe tartozott és tévesen lett a tervezetben a keszöhidegkuti anyaegyházközség körébe beosztva —  Gyönk anyaegv- házközséghez visszacsatolandó.Az egyházkerületi közgyűlés egyúttal elrendeli az ily értelemben helyesbített tervezetnek egész terjedelmében az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvébe leendő felvételét.
Kikerekítési javaslat.A Tolna— Baranya— Somogyi ev. egyházmegye területén fekvő községek beosztásához az 1925. évi egyhm. jkv. 41. és az 1925. évi ehker. jkv. 57. határozataira. A tervezet figyelemmel van a községeknek közigazgatási hovatartozására és az előnyösebb közlekedési viszonyokra. A puszták külön nincsenek beosztva, mert azok az egyes községekhez tartozván, azokkal együtt nyernek beosztást az illető gyülekezetekhez.1. Alsónána: Alsónyék, Báta, Bátaszék, Kislajvér, Mórágy, Szálka, Várdomb.2. Bátaapáti: Dunaszekcs, Mőcsény, Ófalu, Palatinca, Zsibrik.3. Bikács: Németkér, Tápé, Vajta.4. Bonyhád: Belác, Cikó, Börzsöny, Bonyhádvarasd, Grábóc, Rakasd, Ladomány, Tabod.
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355. Csikóstöttös: Ág, Gerényes, Tarlós, Tékes, Alsómocsolád, Kisvaszar, Köblény, M ágocs, Szalatnak.6. Ujdombovár: Dombóvár, Döbrököz, Csibrák, Kurd, Kocsola, Szakos; Somogyból: Attala, Bate, Csorna, Kisberki, Kercseliget, Nagyberki, Mósdos, Pula. 7. Dunaföídvár: Bölcske, Fejérmegyéböl : Baracs, Dunapentele, Rácalmás. A pesti egyházmegyéből idecsatolandó lelkészválasztás esetén: Kis- apostag.8. Ecsény: Polány, Felsőmocsolád, Fiad, Gam ás, Geszti, Igái, Kisbér, Ráksi, Szentgáloskér, Mernye, Aszaló, Atalom, Büssii, Kazsók.9. Felsőnána:10. Gyönk: Udvardi, Szakadát, Miszla.11. Györköny: Nagy dörög.12. Hidas: Apátvarasd, Kisujbánya, óbánya, Püspöknádasd, Pusztakis- falu, Rácmecske, Maráza.13. Izmény: Győré, Máza.14. Kalaznó: Diósberény, Högyész.15. Keszöhidegkut: Belecska, Majsamiklósvár.16. Kéty: Murga, Harc, Dőrypatlan, Kisdorog, Tevel, Zomba.17. Kismányok: Váralja és Nagymányok.18. Kistormás: Hangospuszta.19. Kölesd: Medina, Szedres.20. Kötcse: Balatonlelle, B.-szárszó, B.-boglár, B.-csehi, B.-őszöd. B.-szemes, Karád, Látrány, Nagycsepely, Orda, Szolád, Csicsal, Szöllösgyö- rök, Szöllöskislak, Somogytur, Teleki, Visz.21. Kaposszekcsö: Bakóca, Baranyajenö, Barátur, Baranyaszentgyörgy, Felsőkövesd, Felsőegerszeg, Gödszentmárton, Godisa, Gyümölcsény, Hör- nyék, Jagonak, Kisbeszterce, Kishertelend, Felsömindszent, Egyházbér, Kishajmás, Kisbodolya, Komló, Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekjánosi, Meződ, Németszék, Oroszló, Pálé, Sásd, Szágy, Szopok, Tormás, Szatina, Varga, Vidák, Vázsonyok, Vásárosdombó.22. M ajos: Hant.23. Magyarboly: Beremend, Borjád, Ivándárda, Bezedek, Hercegszent- márton, Hercegmárok, Ivánbattyán, llocska, Alsószentmárton, Egyházasha- raszti, Izabellátok!, Kisharsány, Kistótfalu, Kisbudmér, Kistapolca, Kisjakab- íalu, Kislippó, Lapáncsa, Liptód, Lánycsók, Kölked, Mohács, Nagyharsány, Nagy tótfalu, Nagynyarád, Nagybudmér, Lippó, Kásád, Németboly, Németpal- konya, Németmárok, Old, Majs, Pócsa, Sárok, Sátorhely, Siklós, Siklósnagy- falu, Szajk, Ráctöttös, Ujbezdán, Versend, Villány, Villánykövesd, Virágos.24. Mekényes: Nagyhajmás.25. Mucsfa: Apar, Kisvejke, Kovácsi, Lengyel, Nagyvejke, Mucsi, Závod.26. Nagyszokoly: Tamási, Értény, Felsőnyék, Felsőireg, Fürgéd, Kop- pányszántó, Magyarkeszi, Nagykónyi, Pári, Szemcsád. 3*



27. Nagybábony: Adánd, Balatonkiliti, Koppánymegyer, Jut, Nagybe- rény, Nyom, Ságvár, Som, Tengőd.28. Paks: Dunakömlöd, Dunaszentgyörgy, Qerjen, Madócsa, Puszta-kencse. < * - ),29. Pécs: Belvárd, Birján, Egerág, Kisherend, Lothárd, Személy, Bosta, Garé, Őcsárd, Regenye, Rácpetre, Szilvás, Szőke, Hosszuhetény, Gyód, Keszii, Kökény, Málom, Kiskozér, Mislény, Pécsudvard, Cserkút, Kövágószőllös, Kő- vágótöttös, Mecsekszabolcs, Háságy, Magyarsarlós, Nagyárpád, Nagykozár, Püspökbogát, Romonya, Magyarürög, Mecsekszentkut, Patacs, Rácváros, Görcsöny, Keménygadány, Pécsarányos, Pellérd, Kiskassa, Pécsdevecser, Pe- terd, Hird, Somogy, Vasas, Martonfa, Áta, Németi, Szalánta, Szőkéd, Himes- háza, Szűr, Püspökmárök, Szilágy, Pereked, Eilend, Berkesd, Máriakéménd, Kátoly, Kékesd, Püspökszenterzsébet, Szellő, Nyomja, Szederkény, Olasz, Hi- dor, Monyorod, Szebény, Nagypall, Pécsvárad, Zopák, Zengővárkony, Faze- kasboda, Geresd, Püspöklak, Lovászhetény, Feked, Véménd, Diósviszló, Bisse,Gyüd, Csarnóta, Turony, Szava, Harkány, Ipacsfa, Márta, Terehegy, Cun, Kémes, Rátfalva, Szaporca, Tésenfa, Drávaszabolcs, D.-piski, D.-csehi, D.-csepely, D.-Palkonya, D.-szerdahely, Kovácshida, Sámod, Adorjás, Bara- nyahidvég, Kisszentmárton, Kórós, Vajszló, Vejti, Hirics, Besence, Luzsok, Páprád, Vókány, Abaliget, Bános, Mecsekrákos, Mecsekszakál, Orfü, Hetve- hely, Kán, Karácódfa, Okorvőlgy, Szentkatalin, Pécsbudafa, Szopok, Mánia, Babarcsszöllős, Baksa, Kisdér, Siklóbodony, Tengeri, Tésen, Cindéribogát, Alsóegerszeg, Monyorósd, Osztfalu, Ujmindszent, Dencsháza, Gerde, Kisvar- jas, Pécsbagoda, Rugásd, Velény, Biikkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Gorica, He- lesfa, Megyefa, Gyüriifü, Hörváthertelend, Ibafa, Korbát, Gilvánfa, Hernádfa, Kisasszonyfa, Magyarmecske, Magyartelek, Monosokor, Okorág, Ranótfa, Magyarszentiván, Sumony, Vásárosszentgál, Bakonya, Boda, Kisbicsérd, Nagybicsérd, Pázdány, Zók, Becefa, Botyka. Kispeterd, Nagypeterd, Nugot- szenterzsébet, Rózsafa, Kemse, Kiscsány, Nagycsány, Oszró, Piskó, Sósver- tike, Zaláta, Bogdása, Drávaiványi, Kákics, Marósa, Sellye, Szanadszentkirály, Bánfa, Katádfa, Szentdienes, Csonkamindszent, Kacsóta, Nagyvágy, Szentlö- rinc, Somberek, Hercegszabár, Pogány.30. Ráckozár: Bikái, Tófii, Császta, Csebény, Hegyhátmaróc, Kárász, Kisbattyán, Száráz, Szászvár, Vekó-ny, Magyaregregy.31. Sárszentlörinc: Pálfa, Kajdacs, Kisszékely, Nagyszékely, Uzdborjád.32. Sárszentmiklós: Alsóalap, Alsószentiván, Cece, Hercegfalva, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Szentágota, Pusztaegres, (Sárkeresztur, Székesfehérvárhoz csatolandó).33. Somogydöröcske: Bonnya, Gadács, Szil, Ácsa, Lápafő, Kára, Nak. Törökkoppány, Szorosád, Várong.34. Somogy vámos: Hács, Edde, Ősztopán, Pamuk, Somogy vár, Öreglak, Buzsák, Lengyeltóti, Gyugy, Fonyód, Somogyjád.35. Szárazd: Duzs, Gyulaj, Regőly, Szakály.



3736. Szekszárdi Decs, Sárpilis, Őcsény, Sióagárd, Simonmajor, Bogyiszló, ■Mőzs, Tolna.37. Tengelic: Gindlicsalád, Jánosmajor, Fadd.38. Tab: Lídia, Érsekszöllős, Magyarkér, Andócs, Bálványos, Kapoíy, Kereki, Kőröshegy, Nágocs. Balatonendréd, Zala, Zamárdi, Zieh, Pusztaszemes, Miklósi, Kánya, Németegres, Torvaly, (Szabadhidvég Lajoskomáromhoz csatolandó).39. Tolnanémedi: Görbő, Igar, Ozora, Pincehely, Simontornya.40. Varsád.Valamennyi somogymegyei község, amely itt beosztást nem nyert, a bel- sösomogyi egyházmegyéhez csatolandó.60. Olvastatott a soproni alsó egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata a szilsárkányi gyülekezetnek a hűtlen egyháztagokkal szemben tanúsítandó eljárását illetőleg.Az- egyházkerületi közgyűlés e kérdés rendezését szükségesnek tartja. Felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, hogy az egyháztagokkal szemben gyakorlandó egyházfegyelmet egyetemes érvényű szabályrendelettel biztosítsa.' 61. Olvastatott a somogyi egyházmegye í. évi közgyűlése jkvének XVIII. pontja, amely szerint az Antalszállás, Margitpuszta és Elemérpuszta leányegyházközségekben lakó evang. birtokosok a szentlászTóí r. kath. plébános részére évenkint bizonyos mennyiségű tűzifa kiszolgáltatására köteleztetnek, annak dacára, hogy ez a teher az általuk megvett birtokokra telekkönyvileg bekebelezve nincsen és ok bepereltetésük alkalmával eme jogtalan követelés ellen tiltakoztak.Az egyházmegyei közgyűlés ezeket a sérélmi eseteket orvoslás céljából fölterjeszti az egyházkerületi közgyűléshez.Az egyházkerületi közgyűlés a beterjesztett sérelmi eseteket megfelelő intézkedés és orvoslás kieszközlése végett fölterjeszti az egyetemes közgyűléshez.62. A véleményező bizottság jelentése alapján a törvényszéknél és az egyházkerületi bizottságoknál megüresedett helyek a következőképen töltetnek be:I. Az egyházkerületi törvényszéknél Pálmai Lajos lemondott biró helyébe Takács Elek.II. Az egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottságnál Pálmai Lajos lemondott tag helyébe Schöll Lajos.III. Az egyházkerületi főiskolai nagybizottságnál Pálmai Lajos lemondott tag helyébe Turóczy Zoltán. A soproni egyházközség képviseltetésércil a soproni egyházközség gondoskodik Pöttschacher István helyének betöltésénél.IV. Az egyházkerületi főiskolai kisbizottságnál Pöttschacher István helyének betöltéséről a soproni egyházközség gondoskodik.V. Az egyházkerületi népiskolai bizottságnál Payr Sándor, Benedek



38

Vince, Koczor Márton és Dukai Takách Ferenc helyébe Zongor Béla, Rupp- recht Antal, Czipott Géza.VI. Az egyházkerületi véleményező bizottságnál Pálmai Lajos lemondott tag és elnök helyébe elnöknek választatik Németh Károly, Varga Gyula lemondott tag helyébe választatik Nanzmann Károly, Németh Károly helyébe Moli- torisz János.VII. Az egyházkerületi számvevőszéknél Koczor Márton helyébe Magyar István. Jegyezte :
D r . A J  K A Y  B É L A ,
egyházker. vil: főjegyző.63. Püspök ur bejelenti, hogy a Fébé vezetősége által Bonyhádra kiküldött diakonissza nővér és a gyülekezet, valamint az egyházmegye vezetősége között nevezett nővér munkaprogram injára s a gyülekezetbe való beilleszkedésére vonatkozólag véleménykülönbségek merültek fel, melynek alapján a diakonissza nővér visszahívását kérelmezték. A diakonissza-intézet főnök- nője azonban a Püspök ur egyházjogi felfogásával ellentétben a diakonissza nővér visszahívását elvi és személyi okokból nem tartja keresztülvihetönek.Az egyházkerületi közgyűlés felír az egyházegyetemhez s a Fébé és egyetemes egyházunk jogi kapcsolatának pontos megállapítását sürgeti.64. Tárgyaltatott az 1928. október 17-én készült jegyzőkönyv alapján az egyházkerületi népiskolai bizottság jelentése.Egyházi elnök bemutatja az 1927/28. iskolaévi tanügyi statisztikát. Eszerint a dunántúli ev. egyházkerület 9 egyházmegyéjének a lélekszáma 162.483. A 6— Î2 éves tankötelesek száma 7267 fiú, 6850 leány, összesen 14.117. Az elemi iskolai tanulók száma a tanév végén volt 7190 fiú, 6803 leány, összesen 13.993. Az előző évi tanulólétszámhoz viszonyítva az emelkedés 990. A tanulók közül evang. volt 6570 fiú és 6298 leány, összesen 12.868. A másvallásuak száma összesen volt 1.125; ez az előző évihez viszonyítva 56 apadást jelent. Anyanyelv szerint volt a tanulók között 9540 magyar, 4361 német és 92 tót.A továbbképző (ismétlő) iskolába beiratkozott 3328 fiú, 3262 leány, összesen 6590; az előző évihez viszonyítva az apadás 686. Az ismétlőiskolások közül evang. vallásu volt 3063 fiú és 3076 leány, összesen 6139. Más- vallásu volt 451. A vizsgán megjelent 5511.Nem volt tankönyve az elemi iskolában 313 tanulónak (az előző évhez képest 213-mal többnek hiányzott; tankönyvdrágaság!), az ismétlőiskolában 392-nek hiányzott. A múlt évivel egybevetve a hiánynövekedés 143.A mulasztott félnapok száma az elemiben 133.975 igazolt, 7787 igazolatlan. Az igazolt mulasztások száma a múlt évihez képest 28.954-el apadt, az igazolatlanoké pedig 386-al növekedett. A továbbképző iskolában az iga-



39zolt mulasztások száma 18.053 (a múlt évivel szemben az apadás 1745), az igazolatlanoké 3690, ami 437-el kevesebb az előző évinél.A szorgalmi idő tartama a legtöbb el. iskolában 10 hónap; de volt 9l/3, 9. 8 y 2, 8, 7, 6 havi is. A továbbképző iskolában 10— 8 hó közt változik aszorgalmi idő, bár itt is akadt aránylag sok rövidebb idejű ismétlő iskola.A rendszeresített tanítói állások száma 365. Rendes tanítóval betöltött 340, helyettessel 11, üresedésben 14. Az alkalmazott tanítónők száma 32.Az iskolaépületre vonatkozó statisztika: A tantermek száma 368, jókarban van az iskola 300 helyen, rosszkarban 29 helyen. A többi helyen kisebb hiány mutatkozik. Játszótérrel rendelkezik 170 iskola; egyházi tulajdont képező faiskolája van 8-nak, gazdasági gyakorlótere 18-nak. Az év folyamán
Az iskolák felszerelése: 360 asztal, 448 szék, 280 dobogó, 1735 napló, 305 biblia, 1275 vezérkönyv, 563 feketetábla, 354 rajzszer, 270 számológép, 2728 fali olvasótábla, 2515 szemléltetőkép, 1030 térkép, 235 földgömb, 273 méter, 1253 sulymérték, 675 tirmérték, 3972 egyházi jellegű kép; 3158 történeti kép, 3128 természetrajzi képek, 6024 természettani eszköz. A tanítói könyvtár 8590, az ifjúsági könyvtár 28.577 kötetből áll. Előbbinél a gyarapodás 1347, az utóbbinál pedig 1082 a múlt évhez viszonyítva.Az iskolák számadása: Kiadás tanítói fizetésre 881.553 P, építkezésre 108.868 P, nagyobbfoku javításra 26.270 P, évi rendes tatarozásra 28.500 P, fűtés és világításra 32.167 P, felszerelésre 12.357 P, országos tanítói nyugdíj- járulékra 103.009 P, adó és biztosításra 25.547 P, iskolai könyvtárra 5.748 P. segélyezésre 1625 P, egyébre 7.617 P, összesen: 1,233.261 pengő. Bevétel: az iskolai vagyon jövedelme 23.457 P, tőkekamat 89 P, az egyháztól 530.254 P, állami tanítói fizetés-kiegészítés 675.764 P, tandíjkárpótl. segély 3.872 P, rendkivüli államsegély 53.667 P, községi segély 51.203 P, egyéb forrásból 12.773 P, összesen: 1,351.079 P, úgy hogy végeredményben az elmúlt iskolai
A tanítói földjavadalom hiányosan felterjesztett adatok miatt nem mutatható ki. Az egyházkerületi közgyűlés ezen részletes jelentést tudomásul véve, megnyugvással állapítja meg az anyagiakban és a felszerelésben mutatkozó gyarapodást s örömmel látja a tanulói létszám- emelkedést.65. A népiskolai biz. jzkv. szerint e. elnök beszámol az egész egyházkerületben felvett iskolavizsgálati kérdőpontok egybefoglaló eredményéről. A beiratás, évnyitás és a vizsgák az elemi iskolák legtöbbjében elöirásszerüen 

l o i vt le :  a to v á h h k é n 7 Ö  is k o lá k b a n  is  n o rm á l is  v o l t  A 7. i s k o la i  i i n n e n é lv e k e t

épült 7 iskola, nagyobb mérvben javíttatott 5.

számadás 117.818 pengő pénztármaradvánnyal zárul.
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lók .95%-a vett részt. A Gyámintézetre 920 P-t, egyebekre 1460 P-t gyűjtöttek a népiskolák. Egészségügyileg a legtöbb iskola megfelelő; felszerelés dolgában is javult a helyzet. A naplók, órarend, tananyag-beosztás mindenütt fellelhetők. Megtalálható a tanszer- és könyvtári szekrény is mindenütt. A könyvolvasási buzgalom észrevehető, de a hivatalos lapok nincsenek meg minden iskolában. Nagyfokú mulasztás nem igen fordult elő. A büntetőpénzt törvényes módon használják fel.Az előirt tananyagot kevés kivétellel elvégezték, még pedig az iskoláknak körülbelül felében kiváló, a többiben jó eredménnyel; gyenge eredmény csak néhány iskolában fordult elő szórványosan. A gyakorlati oktatás kiterjedt a konyhakertészetre, pomologiára, néhol a virágkertészetre, sőt a méhészetre is. Kézimunka és slöjd-tanítás az iskolák 60 százalékában van bevezetve; az eredmény e tekintetben is szép és biztató. A többhangu éneklés a legtöbb helyen dívik s kedvező benyomást kelt. A tanulók fegyelme, vallásos és hazafias szelleme mindenütt kiváló. A tanítóság módszere és nevelői bánásmódja felerészben mintaszerű, a többié kifogástalan. Tankönyvet, túl- drágavoltuk miatt sokan nem tudtak beszerezni; a könyvek magas ára ellen a panasz általános. Több helyütt ezen úgy segítettek, hogy az egyházközség szerezte be s adta csekély használati díjért kölcsönbe, avagy a nőegyesület s egyes hívek nyújtottak pénzbeli segélyt tan- és jutalomkönyvekre.Az ehker. közgyűlés a tanügy kedvező állapotára vonatkozó jelentést örömmel fogadja. Meghajtja az elismerés zászlaját a hivatása magaslatán álló kiváló tanítói kar előtt. Az itt-ott mutatkozó kisebb-nagyobb hiányok pótlását elrendeli s a netáni mulasztások jóvátételét elvárja.66. A népiskolai bizottság jelentése szerint beérkezett valamennyi egyházmegyei népiskolai bizottság jegyzőkönyve, amelyeknek a szokásos adatokon kívüli figyelemreméltóbb pontjai a következők:A győri egyházmegye kívánatosnak s elrendelőnek tartja a maga területén, hogy a szegényebb sorsú tanulók tankönyv beszerzésére nyújtsanak a gyülekezetek kellő anyagi támogatást. Ugyanez elrendeli kötelezően az u. n. „Értesítő könyvecske“  bevezetését, amint az már a soproni felső egyházmegyében régóta megvan, miként az utóbbi években már több más egyházmegye is használja.A kemenesaljai elrendelendőnek véli az egységes tanítási rendszer be- vezethetése céljából, hogy az egész egyházmegye területén a legjobban bevált, lehetőleg ugyanazon szerzők tankönyveit használják.A vasi közép egyházmegye megnyugvással fogadja a vallás- és közoktatásügy miniszter részéről a felekezeti iskoláknak a politikai községek által való támogatása érdekében kiadott rendeletét, de halaszthatatlanul szükségesnek tartja az egyházkerület utján a magas kormányhoz felírni aziránt, hogy a bel- és pénzügyminiszter kiküldöttjeinek fenti rendelettel ellenkező eljárását hatálytalanítsa és szüntesse meg. U. a. egyházmegye sajnálattal álla-



41pitja meg, hogy az 1927. nov. l.- i iíletményrendezés a tanítóság automatikus előlépési jogát elvette s több más régi jogos kívánságát teljesítetlenül hagyta.A veszprémi ehm. jzkv. az önálló tudatos éneklés megalapozása és fejlesztése céljából sürgeti a hangjegyismertetés rendszeres tanítását, különösen az osztott iskolákban.Az ehker. közgyűlés a felemlített javaslatok követését ajánlja az összes gyülekezeteknek; egyben felterjesztést intéz az egyetemes egyházhoz, kérve az államkormánynál való hathatós közbenjárását arranézve, hogy a V. K. M.-nek a politikai községekhez intézett, a felekezeti iskolafentartók némi tehermentesítését célzó rendelkezését más-minisztériumok kiküldött szakközegei ne érvénytelenítsék.67. A népiskolai biz. jkve szerint egyházi elnök beszámol az 1927— 28. iskolai évben nem evangélikus jellegű iskolákba járt evangélikus vallásit tanulók hitoktatásáról.Eszerint az'é’lmult tanévben a saját intézeteinken kívül tanuló evangélikus ifjúság hitoktatását 81 -cn látták el; még pedig 42 rendes lelkész, 2 h. lelkész. 8 önálló hitoktató, 6 segédlelkész, 1 nyug. lelkész, 3 evang. tanító, 8 állami tanító, 4 állami tanítónő, 3 községi tanító, 2 községi tanítónő, 2 társulati t̂anító, kik összesen tanítottak 4154 tanulót, 150-nel többet, mint az előző évben, kik közül 130 református, 2 unitárius és 1 baptista volt; úgy hogy a 133 másvallásut leszámítva, az evang. tanulók száma 4021 volt. Ezek 437 csoportban 564 heti órában, az egész év folyamán megtartott 16.895 órában nyertek hitoktatást. A hittanvizsgán megjelent 3.464 tanuló. A vizsga eredménye: 235 jeles, 169 jó, 33 elégséges.94 állami iskolába járt összesen 1887 fiú és leány alábbi részletezés szerint: 35 elemibe 760, 3 ismétlőbe 15, 2 ipari szakiskolába 17, 28 polgári iskolába 532, 5 főgimnáziumba 147, 2 reálgimnáziumba 29, 6 föreáliskolába 249, 5 felsőkereskedelmi iskolába 70, 4 tanító- és tanítónőképzőbe-49, 1 női ipariskolába 3, 2 siketnéma-intézetbe 10, 1 javítóintézetbe 6.71 községi iskola 1376 evang. tanulói a következő tipusu iskolákat látogatták: 15 elemit látogatott 323, 1 ismétlőt 12, 3 kereskedelmi iskolát 20, 27 iparostanonc-iskolát 751, 1 ipari szakiskolát 7, 15 polgári iskolát 143, 1 főgimnáziumot 4, 1 reálgimnáziumot 13, 6 felsőkereskedelmi iskolát 88, 1 női ipariskolát 15 fiú, illetőleg leány.A 67 más felekezeti iskolába járt 778 evang. tanulóból 27 elemire esik 228, 15 polgárira 182, 10 főgimnáziumra 198, 5 reálgimnáziumra 86, 1 főreáliskolára 7, 3 felsőkereskedelmire 25, 3 tanító, ill. tanítóképzőre 31, 1 óvónőképzőre 3, 2 női ipariskolára 18.81 tanuló 8 társulati iskolába járt; még pedig 4 elemibe 36, 2 kereskedelmi tanoncba 19, 1 iparostanonciskolába 18, 1 főgimnáziumba 8.3 magániskolába járt 32 tanuló, t. i. 2 elemibe 24, 1 polgáriba 8.Konfirmációi oktatásban részesült 318 tanuló. A hitoktatók lakóhelyén kívül 50 intézetben nyertek az evang. tanulók vallásiam oktatást. Tanképesí-



42töt szerzett 13 tanító, ill. tanítónő hittanból. Mindenütt az egyház által engedélyezett tankönyvet használtak, bár nem egy helyen már elavult kiadásban.A hitoktatói munka díjazására az elmúlt iskolai évre adott az egyház- kerület 4000 P-t, az állam 4222, városok, községek 4866, társulatok 528, magánintézmény 165 pengőt; a térítetlen fuvarköltség 4206 P.Az egyházkerületi közgyűlés a hitoktatásról szóló jelentést azon jóleső tudattal fogadta, hogy ez a magvetés sokszoros gyümölcsöt fog teremni az egyház ifjú tagjai szivében az Ur dicsőségére s az ő nyájának üdvösségére. Köszönetét nyilvánítja a sokat fáradozó hitoktatóknak.68. A népisk. biz. jzkv. 7. p. szerint egyházi elnök bejelenti, hogy az elmúlt tanévben az egyházmegyei tanítói egyes, legtöbbje tekintettel a küszöbön állott-III. tanügyi kongresszusra, költségkímélésből nem tartottak ülést. Mindössze két egyházmegye tanítótestülete, a soproni alsóé és a tolna— baranya — somogyi ülésezett. Az előbbi főleg belügyekkel foglalkozott és több mintatanítást hallgatott meg; az utóbbinak jegyzőkönyve hozza Grieszhaber egyesületi elnök nagyszabású megnyitó beszédét, amelyet az egyházmegyei lelkészegyesülettel közösen tartott ülésen mondott, hangsúlyozottan reámutat azon feltűnő jelenségre a jzkv., mely a nagymérvű tanítóvándorlásnál észlelhető. Kiváló idősebb kántortanítók állásukat felcserélték az osztálytanítói állással, s nem egy levita-kántortanítói állásra még pályázó sem akadt. Ezen különféle, az egyházra mindinkább súlyosabbá váló bajoknak forrását a jelenlegi tanítói sérelmekben általában, de kiváltkép abban látja, hogy a felekezeti tanítóság egy része nehéz és sokoldalú lekötöttséggel járó olyan ingyenmunkát végez, amelyre egyesek még rá is fizetnek. Javasolja, hogy egyházunk indítson az összes többi felekezeti főhatóságokkal karöltve erélyes mozgalmat aziránt, hogy a kántori, levitái és tanítói javadalom haladéktalanul választas- sék el és az így fennmaradó tanítói javadalom egészítessék ki a megfelelő államsegéllyel. (Egyben kéri a főhatóság újólagos közbenjárását, hogy a tanítóság eddigi törvényes jogainak épségben tartása mellett a bántó megkülönböztetések és sokféle sérelmek mielőbb orvosoltassanak a V. K. M. által.)Az egyházkor, közgyűlés ezen javaslattal azonosítja magát s annak megvalósítása érdekében felír az egyetemes közgyűléshez.69. A népiskolai biz. jelentése szerint tárgyaltatott az Országos Tanító- egyesület elnöke által benyújtott szabályzat-tervezet az egyházmegyei népiskolai szakfelügyelőről. A bizottság teljesen azonosítja magát etékintetben Zongor Béla, körmendi esperes-lelkész bírálatával, amely a következőleg hangzik:Az 1905. évi egyetemes közgyűlés 60. számú határozata megállapította az egyházmegyei elemi iskolai bizottság (iskolaszék) szervezetét és hatáskörét. Ezen szabályrendelet szerint az egyházmegyei elemi iskolai bizottság tagjai közé tartoznak az „iskolalátogatók".



Amennyiben az elemi iskolák látogatásáról szabályrendelet készíttetik, helyesebb volna olyan szabályrendeletet készíteni, amely nem csupán az iskolalátogatóknak csak egyikére, a tanítói hivatást betöltő iskolalátogatókra, hanem minden iskolalátogatóra, tehát az u. n. iskolalátogató-bizottságra vonatkoznék.Az E. A. 189. §-ának b) pontja értelmében: ,,A  népiskolák rendszeres megvizsgálása iránt az illetékes egyházmegyei közgyűlés intézkedik és pedig iskolai bizottsága közvetítésével“ . Ezen paragrafus alapján az egyházmegyék jó része úgy intézkedett, hogy az iskolalátogató-bizottságot három tagból: egy lelkészi tagból, akit az E. A. (85. §. a) körlelkésznek nevez, egy tanítói tagból és egy világi tagból alakította meg. Ezt a gyakorlatot a legnagyobb mértékben helyesnek kell tartanunk. A tárgyalás alatt levő tervezet ugyancsak az iskolalátogató-bizottságnak lelkészi és tanítói tagjairól szól, akiket körlelkészeknek, illetve szakfelügyelőnek nevez, de nagyon kívánatos, hogy az iskolalátogató-bizottságnak világi tagjuk is legyen, mert így egyházunk világi tagjait is belevonhatjuk az iskolák ellenőrzésének, irányításának és fejlesztésének munkájába és ezen a réven is ébren tarthatjuk ezeknek iskolaügyiink iránt való érdeklődését. Véleményem szerint tehát, ha az elemi iskolák látogatásáról szabályzatot készítünk, inkább helyénvaló volna olyan szabályzat készítése, mely az egész iskolalátogató-bizottságra tekintettel van, mint olyan szabályrendeletre, amely a szokásos bizottságoknak csak egyik, nevezetesen a tanítói tagjára vonatkozik. Véleményem szerint ennek megfelelően más címet és bővebb tartalmat kellene adni a tervezetnek, kiemelve abban a lelkészi és tanítói képviselet mellett —  legalább is kivánalom gyanánt —  a világiak képviseletét is. Ebbe a tervezetbe azután bele lehetne olvasztani a szóbanforgó tervezetnek azon elfogadható részeit, amelyek az iskolalátogatóbizottság tanítói tagjára, az úgynevezett szakfelügyelőre vonatkoznak.A szabályrendelet-tervezet az egyházmegyei népiskolai szakfelügyelőről készült. Ennek a tervezetnek a tartalmi elbírálásánál alapvető szabályként fel kell állítani, hogy az iskolalátogató-bizottság tanítótagjának, az u. n. szak- felügyelőnek iskolalátogató-társaival, tehát az u. n. körlelkésszel és a világi iskolalátogatóval azonos jogokkal és kötelességekkel kell bírnia. A kiadni szándékolt szabályrendelet ugyanis, mig az említett egyetemes szabályrendeletet meg nem változtatjuk, csak annak a keretei között mozoghat, vagyis csak annak részletezése és kiegészítése lehet, de semmiesetre sem lehet módosítása. Már most, ha az említett egyetemes szabályrendelet általában csak , .iskolalátogatókat“  említ, akkor ezen iskolalátogatóknak magától értetödő- leg csak azonos jogaik és kötelességeik lehetnek. Az iskolalátogatók egyenlő jogát az E. A. 85. §-a egyenesen kifejezi, amikor az egyházmegyei közgyűlés tagjai gyanánt a körlelkészeket és az iskolalátogatókat (ezen utóbbiak alatt mindenesetre az iskolalátogató-bizottság világi és tanítói tagjai értendők) az egymásmellettiség viszonyába állítja: ,,Az egyházmegyei közgyűlés tagjai a körlelkészek és iskolalátogatók“ . Amennyiben a népiskolák ellenőrzése és fejlesztése céljából mégis szüksége mutatkoznék annak, hogy az iskolalá-



44togató-bizottság tanítói tagja, a tervezetben „szakfelügyelőnek" nevezett tag, bizonyos különös jogokkal, illetve kötelességekkel bírjon, e jogok cs kötelességek mindenesetre csak a szakszerűség követelményéből származhatnak, olyan nagyobbinérviiek azonban nem lehetnek, amelyek'az u. n. szakfelügyelőt iskolalátogató-társai fölé helyeznék, illetve azoknál nagyobb mértékben terhelnék meg, annál kevésbbé, mert iskoláink meglátogatásánál az elbírálás vezérszempontjául mindig az iskola bélélete, egyházias szelleme tekintendő.Ebből a szempontból vizsgálva a javaslatot, megállapítható, hogy bár azt kimondja, miszerint a szakfelügyelő a körlelkésszel teljesen azonos hatáskörrel bir, mégis olyan módon állapítja meg a szakfelügyelő hatás- és jogkörét, amely nemcsak hogy az iskolalátogató-bizottság fogalmi körének nem felel meg (amennyiben a bizottság fogalmában benne rejlik, hogy annak tagjai együttesen látogatják meg az iskolát, a tervezet 8. pontja szerint pedig „a  szakfelügyelő rendes évi látogatását lehetőleg a körlelkésszel együtt végzi"), hanem az u. n. szakfelügyelőnek nagyobb jogot is biztosít, mint az iskolalátogató-társának, illetve a körlelkésznek (amennyiben —  bár a tervezel szerint a vallási tárgyak tanításának elbírálása inkább a körlelkész hatáskörébe, a többi tárgyak tanításának bírálata pedig inkább a szakfelügyelő hatáskörébe tartozik —  a tervezet 13. és 14. pontjai szerint csak a szakfelügyelő tart tanítótestületi értekezletet és mert a tervezet 15. pontja szerint a szakfelügyelő tiszteletdíjat és utiátalányt nyer, amelynek a körlelkészre való kiterjesztéséről a tervezet hallgat). A szakfelügyelőnek ilyen, a többi társaival, illetve a körlelkésszel szemben kiterjesztett hatás- és jogköre a fontiek alapján véleményem szerint nem fogadható el.Áttérve a tervezetnek egyes pontjaira, a következőket jegyzem meg:Ad 5. A tervezet szerint a szakfelügyelő az egyházmegyei közgyűlésnek csak tanácskozási joggal bíró tagja. Az E. A . 85. §-ának a) pontja több jogot biztosít az iskolalátogatónak, tehát az u. n. szakfelügyelőnek is, nevezetesen azt, hogy az az egyházmegyei közgyűlésnek hivatalánál fogva tagja.Ad 6. A tervezet szerint a szakfelügyelő a körlelkésszel együtt végzi a tanügy vezetésére és előmozdítására irányuló teendőket. Véleményem szerint a „vezetésére" szó egy kicsit sok, mert a tanügyet vezetni mégis csak inkább az egyházmegyei elemi iskolai-bizottság, illetve annak az elnöksége jogosult és hivatott.Ad 7. Ezen pont szerint az iskolák szükség esetén többször is látogatásban részesülnek. Az iskolák többszöri meglátogatása idő és pénz hiányában kivihetetlen. E mellett az évenként egyszer való meglátogatás elég.Ad 8. Az iskolalátogatás ideje az illető egyház iskolaszéki elnökével nem „lehetőleg", hanem okvetlenül közlendő, mert a látogatásról az iskolaszéki elnöknek előre kell tudnia.Ad 9. Kivihetetlen az, hogy az iskolalátogató-bizottság minden évzáró vizsgán megjelenjék és elnököljön. Az évzáró vizsgák majdnem minden iskolában egy időben tartatnak, úgyhogy a minden iskola vizsgáján való megjelenés még a legkisebb iskolakörök alkotása esetén is csak igen nagy nehézség-



45gel volna keresztülvihető. De fölösleges is volna az iskolalátogató-bizottságnak az évzáró vizsgán való megjelenése, mert az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló törvény végrehajtási utasítása szerint a népiskolai vizsgálattal kapcsolatban hazafias záróiinnep is tartandó lévén, az évzáró vizsgának nem csupán az iskolai munkásság eredményének megállapítása, hanem a hazafias érzések fölkeltése is a célja.Ezen pont második mondata, amely szerint a szakfelügyelő évzáró vizsgáján az alesperes, illetve az egyházmegyei tanfelügyelő elnököl, kivihetetlen azon egyházmegyében, ahol alesperesi, illetve egyházmegyei tanfelügyelői állás szervezve nincsen. Ha az alesperest, illetve egyházmegyei tanfelügyelőt az egyházmegye esperesével kivánnók helyettesíttetni, az amúgy is túlterhelt esperest még több teendővel rónánk meg.Ad 14. A tantestületi értekezlet kívánatos volna, de az időnek, amely az iskolalátogatóknak rendelkezésére áll, rendszerint rövid volta miatt alig vihető keresztül.Az értekezletről jegyzőkönyv fölvétele és a szakfelügyelő évi jelentése fölösleges, mert azokat az iskolalátogatási kérdöpontok kitöltése megfelelően pótolja. Tekintve, hogy az esperesnek ezen jegyzőkönyveket, illetve jelentéseket ál kell néznie, nem is kívánatos, hogy a teendőkkel amúgy is túlhalmozott esperes újabb munkával terheltessék.Ad 15. Ha a legtöbb egyházmegye még esperesének sem tud tiszteletdíjat és utiátalányt adni, épen nem lehet abban a helyzetben, hogy ezeket a szakfelügyelőnek biztosítsa.Az egyházkerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy az E. A . 189. §-ának b) pontja alapján a népiskolák rendszeres megvizsgálása iránt az egyházmegyei közgyűlések intézkednek, azok nagyobb része pedig az iskolalátogató-bizottságot nagyon helyesen 3 tagból: egy lelkészi, egy tanítói és egy világi tagból alakította meg, a szóbanforgó tervezet ellenben az iskolalátogató-bizottságnak csak lelkészi-és tanítói tagjairól szól és ezzel a világi tagot teljesen kizárja az iskolalátogató-bizottságból, ami alkalmas arra, hogy egyházunk világi tagjainak népiskola-ügyünk iránt való érdeklődését lelohassza; tekintettel továbbá arra is, hogy az egyházmegyei elemi iskolai bizottság szervezetéről szóló és érvényben levő egyetemes szabályrendelet általában csak „iskolalátogatókról” szól, akiknek a dolog természeténél fogva azonos jogokkal és kötelességekkel kell bírniuk, vagy ha jogaik, illetve kötelességeik között a szakszerűség szempontjából némi különbségek tétetnek is, azok nagyobbmérviiek nem lehetnek, ezzel szemben pedig a tervezet, bár kimondja, hogy a szakfelügyelő a körlelkésszel teljesen azonos hatáskörrel bir, mégis az u. n. szakfelügyelőnek külön nagyobb jogot, illetőleg kötelességet ád azzal, hogy csak a szakfelügyelő részére kiván tiszteletdíjat és utiátalányt biztosítani, illetve csak az u. n.



46 szakfelügyelővel kivan az iskolalátogatás után tanítótestületi értekezletet tartatni, a tervezetet általánosságban sem fogadja el.70. A népiskolai, bizottsági jegyzőkönyv 10. p. kapcsán behatóan tárgyaltatott az egész ev. egyházban használatos népisk. statisztikai ivek sürgős revíziójának kérdése. A nyomtatványtervezet1 és indokolása Somogyi Béla. körmendi igazgató munkája. Főbb pontjaiban a következő:Minden statisztika célja az adatgyűjtés. Minden adatgyűjtés az intézmények fejlődésének megállapítását szolgálja. Minden olyan adatgyűjtés —  szerény véleményem szerint —  értéktelen és kárbaveszett fáradtság, amelynek messzebbmenő, magasabb célja nincs, mert csak holt aktává lesz. A statisztika akkor értékes, ha a tényeknek megfelel, ha tehát nem hamis adatokat tartalmaz, hanem pontos és megbízható. Az adatgyűjtés eszközeinek: a statisztikai kérdőíveknek olyanoknak kell lenniök, hogy kérdéseikre csak határozott és csak egy bizonyos feleletet és számadatot lehessen közölni. Legyen azért a kérdőpont világosan, minden félreértést kizáróan megfogalmazott. Ne legyen a statisztika a minden ok nélkül túlságosan részletező, aprólékos. Nein az a kimutatás értékes, amely sok adatot tudakol, amelyen tehát sok számadat van, hanem az, amelyet pontosan töltöttek ki. A kérdések olyanok legyenek, hogy a tárgy, a szóbaníorgó ügy természetének, tényleges állapotának meg- íeleljenek, azokhoz igazodjanak s ne a szokásos ügyrendtől eltérő, más rendszerű adatcsoportosítást kívánjanak. Mennél nehézkesebb u. i. az adatgyűjtés, mennél több külön munkát, fáradságot kiván annak elvégzése, annál kevésbbé pontosan készítik azt el. Azért az adatgyűjtőig lehetőleg úgy állíttassék Ösz- sze, annak rovatai, összesítései olyan címeket foglaljanak magukban, mint ahogyan az iskolák megfelelő adatait a valóságban tényleg nyilvántartják. Fia valaki a szokástól, a gyakorlatban tényleg használatban álló módozatoktól teljesen elütő, uj adatgyűjtési rendszert vezet be, azzal csak megnehezíti, sőt valósággal kockára teszi a statisztika pontosságát. Tudjuk, hogy a legtöbb ember nem szeret statisztikát készíteni, csak kényszerűségből teszi azt. Ha már most olyan összesítő kimutatást kiván valaki, aminek összeállítása még a lelkiismeretes, pontos emberre nézve is nehézséggel jár, sok felesleges utánjárás, számítgatás, fáradság utján készíthető csak el, mennyire felületesen és hanyagul fogják a munkát elkészíteni az adatszolgáltatók nagy többségét képező, kevésbbé pontos, számokkal bánni nem szerető, vagy bánni nem tudó emberek.Elemi, illetőleg továbbképző iskolai statisztikai adatgyűjtésről van szó. Véleményem szerint felesleges tehát a'középiskolába járó ev. tanulók számát is egyúttal részletezni, amint az a régi iveken történt. A községi törzskönyvből is megállapítható, hogy mennyi a községben nyilvántartott 6— 12 éves és 13— 15 éves tankötelesek száma. Közép- vagy más jellegű iskolával rendelkező községekben belekerülnek e rovatba az idejáró ev. vallásu tanulók is. Ha a törzskönyvi számból 31., 32., 36. és 39. kérdése szerint a saját iskolánkba beiratkozott tanulók létszámát kivonjuk, megkapjuk a helyben közép-, vagy



41bármily jellegű iskolába járó tanulók együttes számát, de azok részletezése már az ev. elemi iskolai adatszolgáltatás szempontjából szerintem fölösleges.Ép igy szükségtelen a tanulók számát osztályokra tagolva részletezni. Az egyetemes próbaéves összesítő kimutatás is csak a 6— 12 éves tanulók együttes számát vette föl az összesítésbe. Hiába való veszödség volt tehát egy külön ivén az osztályok szerinti részletezés, mert minden olyan adat összegyűl- iése haszontalan, felesleges munka, ami az összesítésbe nem kerül bele s így nem megy a felsőbb fórumok elé. Céltalan tehát ilyen adatokat kutatni, mert helyi szükségletre is fölöslegesek. Ott vannak a rendtartási naplók, azokban egész éven át rendelkezésre állanak az összes adatok. A tanév végén az orsz. központi statisztikai hivatal részére készülő statisztikai kimutatás a legrészletesebben magában foglalja az iskola összes adatait és annak az iskola irattárába helyezett másodpéldánya segítségével szükség esetén bármikor feltárhatók a kívánt, legrészletesebb adatok. Se tanítót, se lelkészt, se esperest, vagy tanügyi előadót ne terheljünk céltalan, felesleges adatgyűjtő munkával, lordítsák e helyett munkaerejüket áldásos munkára.A több adatot kérdő, számszerinti statisztikai kérdések legyenek rovato- sak. A statisztikai kérdőpontokra nem szerkesztettem kétféle ivet, egy nagyobbat és kisebbet, mint a régi próbaéves ivek voltak, hanem csak egyet. De mivel az adatokat be kell minden iskoláról szolgáltatni, még a meg nem látogatott iskolákról is, azért külön ivén szerkesztettem meg a statisztikai és külön ivén az iskolavizsgálati kérdőpontokat. A próbaéves ivek összesítő ive azért sem volt praktikus, mert abból egy-egy példányt kapott az iskolaszéki elnök s rendesen úgy töltötte azt ki az iskola vezetőjével, hogy az ivet köröztette. Minden köröztetés igen késedelmes, elavult eljárás, mert rendesen van az adatszolgáltatók között egy-egy késedelmes ember, kinek íróasztalán indokolatlanul hosszú ideig hever az összesítő iv s ez részint a többi pontos ember munkáját, részint az iskolaszéki elnökökre nézve a határidő betartását lehetetlenné teszi. Az uj rendszernél —  egy iv bevezetésével —  ez elkerülhető, mert minden iskola vezetője határidőre kap kezébe ivet s nem lesz köröztetés.A tanszerek darabszámának pontos részletezése kivihetetlen. Ki tudja azt megállapítani, hogy egyes szemléltető eszközöket hány darabnak lehet, vagy kell feltüntetni? És mi a célja ennek? A felszerelés gyarapításának ellenőrzése? Erre van más mód. Az iskolai számadás megfelelő rovatában kimu- talható évről,-évre az erre fordított összeg s ott van a statisztikai kérdő ivén az a pont, mennyivel (itt lehet már darabot is venni) gyarapodott az elmúlt évben a felszerelés, vagy bútorzat? A fontos egyébként az, megvan-e a törvényben előirt tanszerkészlet és bútorzat?A próbaéves Ívnek az iskolai számadási rovatbeosztása nagyon ötletszerű volt s általánosabban használt számadási formát nem követel. Így a gyakorlatban ezen rovatok kitöltése pontatlan és megbízhatatlan volt. Sokan uj címeket Írtak be a rovatok közé, mert nem voltak tisztában azzal, hogy egyes tételeket, amikre rovat nem volt, hova iktassanak be. Legkönnyebb a



számadási rész összeállítása és bizonyos, hogy a legpontosabb is lesz akkor'; ha annak rovatai a szokásos gyülekezeti, illetőleg iskolai számadások címeihez igazodnak. Beleilleszthető oda a tervezet szerint nagyon könnyen minden iskolai természetű tétel, mert a tételek könnyen kiszedhetők a rendes gyülekezeti, (vagy iskolai) megfelelő rovataiból. Mindig biztosabb lesz az eredmény, ha az adatok összeállításában rendszer van és áttekinthetőség, mintha nehéz fejtöréssel lehet csak azokat megállapítani. A magasabb egységbefoglalás szempontjából azonban feltétlenül utasítani kell az adatszolgáltatókat arra, hogy senki semmiféle uj címet, rovatot a meglévő rubrikába vagy azok közé be ne Írjon, amint az a múltban sokszor megtörtént. Ha valahol van valami különlegesebb kiadás, vagy bevétel, ott van azok számára az egyéb rendes jövedelem, vagy kiadás, vagy a rendkívüli bevétel, illetőleg kiadás.Olyan községben, ahol evangélikus iskola nincsen, az A) iv felzete 1. és 2. rovata, azután a 31., 32., 33. és 65., 76. rovat töltendő csak ki.Hiszem, hogy az itt felsorolt indokolás és alapeivek értelmében készült el. iskolai statisztikai ivek —  a kiküldött szerkesztőbizottság számára tárgyalási alapul megállhatnak s lelkiismeretes átvizsgálás, letárgyalás után véglegesen megállapítva hasznos szolgálatot tesznek iskolaügyünknek s megkönnyítve a kellő adatok nyilvántartását, a fokozatos fejlődést hathatósan elősegítik.Iskolavizsgálati kérdöpontok.Tervezetem kibővítette a próbaéves egyetemes ivén levő kérdőpontokat. Az iskolaügy fejlődése, a tanítási eredmény, az iskola belélete és külső képe csak akkor mutat állandóan emelkedő tendenciát, ha az iskolát nem felületesen vizsgálják meg, hanem alaposan és az iskolalátogatók betekintenek annak munkájába, a felsőbb hatóság pedig több oldalról figyelemmel kiséri és törődik vele.Ehhez jobb, részletesebb kérdőpontok kellenek, mint voltak a próbaéves ivek kérdőpontjai. Állandóan számon kell kérni a tanítási eredményt minden mozzanatában s a hibákat kiküszöbölő figyelmeztetéseket napirenden tartva, évről-évre kevesebb lesz a kifogásolni való s több a dicséretes, kiemelni való mozzanat. Tapasztalatok igazolják mindezt.A statisztikai kérdöpontoknál nem vettem föl s itt sem részletezem teljesen azt a kérdést, hogy mi a tanító járandósága az egyháztól, államtól. Ehelyett azt a rovatot állítottam be, melyik fizetési osztályban és fokozatban van a tanító s mi ennek megfelelően összes javadalma az államtól s mennyi a helyi javadalomnak a fizetés-kiegészítés szempontjából megállapított értéke. Ez a rovat nem kerül a statisztikai összegezésbe s például a fizetési osztály és fokozat rovat nem is összegezhető. Itt látszólag ellentmondók önmagámnak, mert alapelvül szögeztem le fentebb, hogy semmi statisztikát ne kívánjunk, ami összesítve nem lesz. Az ellenmondás csak látszólagos, s ha némileg el is térek itt alapelvemtöl, meg is indokolom azt. Az egyházi hatóságnak, az esperesnek bármikor szüksége lehet arra a kimutatásra, hogy mennyit ad az egyház tisztviselők fizetésére az állami fizetés-kiegészítés mellett. Minden



49tanító tudja, melyik fizetési osztályban van s ott mennyi a járandósága s így mindig számon lehet azt is tartani, hogy mennyiben van a helyi javadalom értékelve. A családi pótlékot is jó föltüntetni, mert sem annak kiutalását, sem az egyes fizetési osztályokban való elölépéseket nem közli az egyházi hatósággal. Pedig ezek is fontos körülményei a tanító személyi ügyeinek. Hiszen magának a tanítónak, sőt egyházi hatóságának is figyelemmel kell kisérni a tanítói fizetési fokozatokba való élőhaladását, hogy kellő időben lépések tétessenek az előlépések foganatosítása érdekében. Gondolok itt arra, hogy most már nemcsak a VII., hanem a Vili. és IX. fizetési osztályokba való elő- lépésnél is visszamaradhat a tanító, mert az előző fizetési osztályokban visszatartható „indokolt esetben“ . Azanban semmiképen sem tartom szükségesnek a helyi járandóságot a próbaéves ivek módjára mennyiségileg s kántori és tanítói járandóságra részletezve föltüntetni. E járandóságok a legkülönbözőbb mértékegységekben kifejezhető mennyiségekben voltak kitüntetve. Ki tudja azok értékét egységesen megállapítani s összegezni? Az egyedüli irányadó ilyen megállapításnál a javadalmi jegyzőkönyv volna, de annak egyes tételei is elavultak már. Ezenkívül újabban egész más rendszerű javadalmi jegyzőkönyveket vesznek fel, ezért a régi bevallás adatai nem ellenőrizhetők.Az iskola tannyelvére vonatkozó kérdés nj, de fontos, bent van a tanfelügyelő látogatási jegyzőkönyvében is. A régi Ívnek a naplókra vonatkozó kérdése elavult, azt az uj törvény szerint módosítottam.Fölöslegesnek találtam a tankönyvek részletes fölsorolását. Ez bent van az állami statisztikai kimutatásban részletesen, onnan mindig megtudható. Az a fontos, az egyetemes egyház részéről engedélyezett tankönyveket használnak-e? Néhol a tanítók nem respektálják a felsőség határozatait. Azért kérdi egy rovat, hogy mi nincs esetleg engedélyezve? M ég akkor is, ha az a nem engedélyezett tankönyv jó, segédeszköz, sikerült alkotás, az egység, az ellenőrzés könnyebb volta szükségessé teszi annak kiküszöbölését.Az eredmény megállapítása szempontjából fontos, hogy a minősítés egységesen történjék. Azért megállapítottam a minősítési fokokat s jegyzetben közöltem. Más megjegyzések az eredményre fölöslegesek. A tanfelügyelői kérdőpontokból átvettem a kisebbségi iskoláknál a magyar nyelv eredményét megállapító rovatot. A közismereti tárgyakat egyébként egy minősítési fokkal kell jelezni, minden osztály és tantárgy eredményének külön osztályozása teljesen céltalan és nem egyéb, mint naiv utánzása holmi iskolás rendszernek; a tanító már nem középiskolai tanuló, kinek munkáját minden tárgy aprólékos osztályozásával kellene megítélni. Elég ha a három vallási tárgynál külön megállapítja a bizottság az eredményt (mivel evangélikus iskoláról van szó) s a közismereti tárgyakat egy osztályzattal jelzi, kisebbségi iskoláknál külön kitüntetve a magyar nyelv eredményét, az összes iskoláknál az egyházi és töbhangu ének, a slöjd és kézimunka eredményénél kap még a tanerő minősítést, hogy ez utóbbi tárgyak tanítására olyan tanerőket és olyan iskolákat is buzdítsunk, akiknél és ahol még e,ddig e gyakorlati tárgyakat nem ka-4



50rolták fel a kellő mértékben. E kérdőpontokkal teljesen és alaposan megvizsgálták a 'látogatók a tanítók működését. A tanfelügyelői kérdőpontok még ilyen részletes eredmény megállapítást sem kívánnak, mert osztályonként kívánnak ugyan minősítést, de nem tárgyanként, hanem összefoglaló, általános jellegű megállapításokat tartalmaznak. Hanem igenis ma, különösen a legújabb modern pedogógiai törekvések parancsára fontos a konkrét tanítási eredmény mellett a tanítók nevelői bánásmódjának, az iskolai figyelem és fegyelemnek, a vallásos és hazafias szellemnek és ezek külső kifejezésének megállapítása. Annál is inkább szükséges ez, mert a tanulók tudását a tanítótól nem függő körülmény befolyásolhatja és hátráltathatja és nem volna igazságos és méltányos, ha az ilyen tanító rosszabb minősítésben részesülne, ha egyébként modora, módszere, nevelői bánásmódja, az iskola vallásos és hazafias szelleme mintaszerű. Van az uj tantervnek a 111— IV. osztályban olyan új tárgya: a beszéd- és értelemgyakorlat, amiből tulajdonképen vizsgán sem lehet betanult anyagot kérdezni, hanem szinte tanítani kell, beszélgetést folytatni valami tárgykörből. Itt nem a kapott feleletek döntenek az eredményt illetőleg, hanem a módszeres eljárás, a metódus. A 17— 20. pontok tekinthetők statisztikának is, de mégis inkább itt van a helyük, mert az intézmények folytonos fejlődését, a folytonos építést és alkotást célozzák.A szorosan vett belső élete után az iskolának annak a külső világgal szemben elfoglalt helyzete, az iskolán kívül állók kapcsolata az iskolával, mások érdeklődése, az anyagi vagy erkölcsi támogatása szintén olyan tények, amelyek a fejlődés szempontjából a felsőbb hatóságok előtt nem lehetnek közömbösek.Ha azután valami különös észrevétele, vagy tapasztalata lenne az iskola- látogató bizottságnak, szolgáljon annak közlésére az utolsó, „Egyéb esetleges észrevételek“ rovat.A népiskolai bizottság a tanító munkájának tantárgyanként történő osztályozását nem tartja keresztülviendönek, hanem helyette javasolja, hogy megfelelő és meg nem felelő osztályozással történjék a tanítói munkálkodásnak minősítése. Amennyiben a tanítás eredménye s az iskola fegyelmezése és szelleme minden tekintetben kiváló, annyiban az iskolalátogató ezt jegyzőkönyvbe véteti „kiváló“ minősítéssel.A közgyűlés ezen munkálatot a stat. ivmintákkal együtt további elbírálásra és egyetemleges bevezetésre felterjeszti az egyetemes tanügyi bizottsághoz.
71. Tárgyaltatott az ostffyasszonyfai egyházközség presbytériumának a Kapi-Papp-féle olvasó- és tankönyv túlmagas ára ügyében érkezett felterjesztése. Az ehker. népiskolai bizottság azonosítva magát ezen ügy referensének, Graf Samu soproni igazgatónak véleményével, azt javasolta a közgyűlésnek, hogy egy netáni újabb kiadásnál nagyobb anyagredukció eszközöltessék, viszont az első kiadásból befolyó jövedelemnél a tanítóság mondana le az ehker. közgyűlés felkérésére azon 25% jutalékról, amelyet a tanítói jóléti



51intézményekre, (balatoni iidülőházra) juttat; másrészt szólíttassék fel a Frankün-társulat, hogy a maga részéről a 111. oszt. könyveknél 30% -al, aIV. oszt.-nál 40%-al, az V . és VI. oszt. könyveknél 50%-al szállítsa le a 'könyvek árát, mert különben ezen igen sok szülő számára megfizethetetlen könyvek bevezetése leküzdhetetlen akadályba ütközik.Az egyházkerületi közgyűlés püspök ur felszólalása alapján nem tartja ildomosnak, hogy a tanítóságot megfossza a kiadó által tanítói jóléti intézményekre biztosított kedvezménytől, de igenis felkéri püspök urat, hogy igyekezzék a kiadót arra bírni, hogy egy újabb kiadásnál rövidebb terjedelmű és feltétlen olcsóbb könyvekkel szolgáljon.72. A népiskolai bizottság jzkve kapcsán tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése, amelyben sérelmezi, hogy a vármegyei általános tanítóegyesületi közgyűlésre vonatkozóan a felekezeti tanítók napidijainak kifizetését a község vezetősége egyes helyeken megtagadta, holott arra a gyűlésre tanítóságunk a világi hatóság megkeresésére rendeltetett be. Az egyházmegye az egyházkerülettől kéri, miszerint kötelezze a községi pénztárakat ezen napidijak kifizetésére.Az egyh. keir. közgyűlés ezen kérelmet nem teljesítheti, mert nincs módjában a községeknek parancsolni.73. A népiskolai bizottság jkve megemlíti, a somogyi egyházmegye fel- terjesztését a tanítók családi pótlékának felemelése tárgyában.Az indokolt kérelmet a közgyűlés pártolólag továbbítja az egyházegyetemhez.74. A népiskolai bizottság jkve tartalmazza a somogyi egyházmegyének olcsó gyermek ima- és énekeskönyv kiadása tárgyában tett felterjesztését.A közgyűlés a fontos kérelem teljesítését napirenden tartja.75. A népiskolai bizottsági jegyzőkönyv 15. p. alapján a soproni felső és tolna-baranyai egyházmegyék felterjesztése kapcsán újból tárgyalásra került a német nyelvű olvasó- és tankönyvek immár égetően szükséges kiadatásának ügye. A közgyűlés tisztelettel felkéri püspök úr Öméltóságát, aki e kérdésben már oly sokat fáradozott, hogy kísérelje meg mégegyszer a V. K. M.-nél e célra nagyobb államsegély megszerzését, de egyúttal felhatalmazza az egyh. kér. elnökségét, hogy amennyiben megint hiábavalónak bizonyulna minden fáradozása, úgy az egyház- kerület nevében felveendő, hosszú lejáratú kölcsön segítségével tegye ezen sürgős ügy végleges megoldását lehetővé.76. A népiskolai bizottság jelentése kapcsán, Bakonycsernye és Zala- galsa evang. népiskoláinak államosítására vonatkozó törekvése tárgyában beadott felterjesztés feletta közgyűlés napirendre tér, amennyiben püspök úr Öméltóságának részben személyes közbelépése és a tanügyi kormánnyal folytatott tárgyalása kedvező mederbe terelte ügyüket. 4*



52 77. A népiskolai bizottság jkve szerint olvastatott a zalai egyházmegye félterjesztése a kisdörgicsei tanítói fizetés államsegélyének újbóli folyósítása tárgyában. Tekintettel arra, hogy a falu egyetlen iskolájának szüneteltetését jelentené az államsegély megvonása, a közgyűlés felkéri püspök urat, hogy már csak ezért is szorgalmazni kegyeskedjék a tanügyi kormánynál ezen iskola fennmaradásának államsegéllyel való biztosítását.78. Minden egyéb iskolaügyi felterjesztést —  mivel azok már előbbi pontoknál kerültek tárgyalás alá —  a közgyűlés elintézettnek tekint.Jegyezte :
szentmártoni R A D Ó  G Y U L A

ehker. vil. aljzö.79. Tárgyaltatott a számvevőszék jelentése az egyházmegyék számadásairól. A  jelentés szerint a számvevőszék az egyházmegyék számadásait, vagyonleltárait, költségelőirányzatát átvizsgálta és mindent rendben talált. A számvevőszékhez küldött kikerekítési javaslatokat (tolna-baranya-somogyi és zalai egyházmegye részéről) elfogadja és jóváhagyva, a véleményező bizottsághoz tette át.Tudomásul szolgál.80. Az egyházkerületi gyámintézeti bizottság jelentése az egyházkerületi gyámintézet közgyűlési jegyzőkönyvének becsatolása és e jegyzőkönyv függelékében kinyomatása kapcsántudomásul szolgál.81. Az egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy az 1927/28. év folyamán 27 ügyirat érkezett a levéltárba, köztük az 1927— 1923-ig tartott egyházkerületi közgyűléseknek iratai. A múlthoz képest egyéb változás nincsen.Tudomásul szolgál.82. A Dunántúli Luther-Szövetség jelentése a Szövetség közgyűléséről felvett jegyzőkönyvnek becsatolása és e jegyzőkönyv függelékében kinyomatása kapcsántudomásul szolgál. Kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy a Harangszó-könyvtár kiadványainak beszerzésére a gyülekezeteket a gyülekezeti könyvtár javára kötelezi, egyúttal kívánatosnak tartja, hogy amint az Ev. Népiskolára minden iskolafentartó gyülekezet kötelességszeriien előfizet, úgy a Lelkipásztor cimü homiletikai havi folyóirat fennmaradását és megerősödését is támogassa előfizetésével.83. Az egyházkerületi Lelkészegyesület jelentése az egyesület közgyűléséről felvett jegyzőkönyvnek becsatolása és e jegyzőkönyv függelékében kinyomatása kapcsán



53tudomásul szolgál. Az egyesület javaslata alapján a közgyűlés elrendeli, hogy az egyházunk kárára reverzálist adó egyháztagok neve a szószékről kihirdettessék.84. Ugyancsak a lelkészegyesület jelentésében foglalt indítvány alapján a közgyűlés azt a javaslatot terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez, hogy a jelenleg Sopronban felállított theol. fakultással kapcsolatos Theologus Otthon külső és belső berendezésében olyanképen alakittassék át, hogy annak keiretei között —  külön szeminárium felállítása nélkül —  a gyakorlati szeminárium feladatai is megoldhatók legyenek.85. Az Egyházkerületi Tanítóegyesület javaslatai a népiskolai bizottság jelentésének tárgyalása során elintézést nyertek.86. A lőrintei birtok ellenőrzésére kiküldött bizottságot aközgyűlés feloszlatja és teendőinek elvégzését a pénzügyi bizottságra ruházza.87. Az egyházkerületi elnökséghez érkezett miniszteri leiratok és átiratok elintézést nyertek.Tudomásul szolgál.88. A kérvények és indítványok sorána közgyűlés püspök urnák azt a bejelentését, hogy az egyetemes nyugdijintézeti szabályrendeletben biztosított ama jogát, amely szerint egyházi közérdekből lelkészeknek nyugdíjaztatása iránt a nyugdíjintézetnél előterjesztéssel élhet, olyan módon kívánja gyakorolni, hogy minden egyes esetben egy az egyházkerület elnökségéből, az egyházkerület egyházi főjegyzőjéből, az illetékes egyházmegyei elnökségből és egy lelkészből álló bizottságot hiv össze, a közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul.89. A jövő évi közgyűlés színhelyéül Sopront jelöli ki a közgyűlés, Sopron után pedig Kaposvár következik.90. Püspök ur a közgyűlés nevében meleg köszönetét mond, a vendéglátó győri egyházközségnek, vezetőségnek, különösen Turóczy Zoltán lelkésznek s a vallásos estély szereplőinek.91. Püspök ur buzgó imája után az elnökség a közgyűlést bezárta.Jegyezte :
N É M E T H  K Á R O L Y

e. főjegyző.Ezen jegyzőkönyv hitelesíttetett Győrött, 1928. október 30-án.
M E S T E R H Á Z Y  E R N Ő

kér felügyelő
T A K Á C S  E L E K  

H A N Z M A N N  K Á R O L Y  
T U R Ó C Z Y  Z O L T Á N

K A P I B É L A
püspök

nagy egy házasi M IK L Á S  M IH Á L Y  
dr. R U H M A N N  J E N Ő  

G R A F  S A M U



54

F Ü G G E L É K .

i.
JEGYZŐKÖNYV.Készült a Dunántúli Ág. hitv. Evangélikus Egyházkerületi Gyámintézet 1928. évi október hó 16-án Győrött tartott rendes évi közgyűlésén.Jelen voltak: Scholtz Ödön esperes-lelkész, egyházi elnök és virtsologi Rupprecht Olivér főrendiházi tag, világi elnök vezetése alatt az egyházkerületi gyámintézeti választmány tagjai és több egyházkerületi képviselő, élükön dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő úrral.M ely alkalommal Horváth Béla csikvándi lelkész, a győri egyházmegyei Gyámintézet elnöke buzgó imával és szdntirásbeli szakasz olvasásával {II. Kor. 9.6— 15.). Ahoz irányította a sziveket, akitől jő minden áldás és kegyelem.1. Világi elnök lelkes szavakkal rámutatva a gyámintézeti munka még fokozottabb .mértékben való felkarolására s elismerését fejezve ki az elért eredmény felett, meleg szeretettel köszönti az egybegyiilt közgyűlési tagokat, az ülést megnyitottnak jelenti ki.2. Világi elnök megnyitó beszéde után bejelenti, hogy a Pöttschacher István volt egyházkerületi gyámintézeti jegyző távozása folytán megüresedett jegyzői állás betöltésre vár, amelyre a választmány Hanzmann Károly soproni lelkészt ajánlja,akit a közgyűlés egyhangúlag megválaszt.3. A jegyzőkönyv hitelesítésére világi elnök felkéri Hollós János és Hamar Gyula közgyűlési tagokat.4. Scholtz Ödön esperes-lelkész, egyházi elnök felolvassa az egyházkerületi Gyámintézet 1927— 28. évi működésére vonatkozó következő jelentését:Nagytiszteletű és NagyságosEgyházkerületi Gyámintézeti Közgyűlés!„H a pedig valaki az övéiről és főképen az ő hazanépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, az rosszabb a hitetlennél“ . Úgy látszik, hogy mi gyámintézeti munkások szintén fokozott mértékben megszívleltük az apostolnak



55ezen kemény Szavát, mert idei évi bevételünk 11,720 P 04 fillérre emelkedett s így 4724 P. 80 f-rel meghaladtuk a tavalyi bevételeinket. De megszívlelték Kedves Munkatársaim azon tavalyi kérésemet is, hogy ne nyugodjunk, míg a békebeli bevételeket el nem érjük; mert idei bevételünk, egyházkerületünk mostani területét véve figyelembe, ezidén 3201 P. 64 f-rel nagyobb volt az 1913. évi összesen 8519 P. 40 1. bevételnél. De még ha egyes u. n. külön gyűjtéseket s alkalmi adományokat, amelyek nem tartoznak gyámintézeti elszámolás alá, de amelyeket egyes helyeken nagyobb összegek kimutatása végett mégis beállítottak a számadásba, (amiről egyébként még szó lesz) levonásba hozunk is, idei bevételünk még így is legalább 2488 P-vel meghaladta a tavalyi és 965 P-vel a háború előtti gyűjtések eredményét.Erre nézve az egyes esperességi gyámintézetekről a következő táblázatos kimutatást közölhetem:

Folyósz
ám | Az esperesi gyámintézet neve 1913.évibevétel 1927.évibevétel 1928.évibevétel Szaporulat a múltévhez Több V. kevesebb 1913-nál? A bék

ebeli hány %
-a

Pengő Pengő Pengő Pengő Pengő
1 . G y ő r ..................................... 1144.22 973.36 1569.52 596.17 +425.23 1372. Kemenesalja . . . . 779.52 543.55 628.88 85.33 -150.64 803. Som ogy................................ 448.92 439.54 520.86 89.32 +  79.94 1184. Soproni alsó . . . . 641.48 512.19 631.67 119.48 +139.29 1005. Soproni felső . . . . 1497.56 948.59 3610.32 2661.73 +2112.76 2406. Tolna-Baranya-Somogy. 1328.20 1356.76 1786.85 430.09 +458.65 1347. Vasi közép......................... 924.35 930.51 1143,86 212.35 +219.51 1248. V eszp rém .......................... 1371.12 982.62 1418.08 428.46 +  46.96 1039. Z a l a ...................................... 383.96 301.13 4 0 2 .- 100.87 +  18.04 105Összesen 8519.40 6995.24 11720.04 4724.80 i békebeli126%)

Ezen kimutatásból látjuk, hogy a tavalyi gyűjtést valamennyi esperességi gyámintézetünk meghaladta s a békebeli összeget is csupán a kemenesaljai esperességi gyámintézet nem érte el, amely egy kissé nagyobb buzgóság és áldozatkészség mellett azonban jövőre bizonyára szintén elfogja érni ezt a célt.Külön nagyobb gyámintézeti adományokról vagy tett gyámintézeti alapítványról ezidén nem jött értesítés, azonban Rupprecht Olivér világi elnökünk több mint 100 Pengő költséggel 10.000 példányban új gyűjtöiveket nyomatott, ami még szintén hozzászámítandó bevételünkhöz s indítványozom, hogy neki a közgyűlés ezen áldozatkészségért jegyzőkönyvileg fejezze ki köszönetét. A gyűjtöiveket, amelyekhez Kapi Béla püspök úr volt szives buzdító felhívást írni, szétküldtem az esperességi gyámintézetek egyházi elnökeihez s remélem, hogy azok felhasználásával jövőre gyűjtési bevételeink még szaporodni fognak, mert senki sem élhet majd azzal az utóbbi időben gyakran hallott kicsinyes kifogással, hogy nem gyííjthettem, mert nem volt gyűj-



tőiV. Ití említeni meg, hogy az egyetemes gyamintézet is kínyömatta a már szintén régebben nélkülözött gyülekezeti es esperességi számadási iveket, amelyeknek felhasználásával az elszámolás egységessé tehető.Adakozás tekintetében első helyen állt, amint illik is, két legnagyobb városi gyülekezetünk, Sopron 777 P. 1 lf-rel és Győr 753 P. 84 f-rel. Egyébként az egyes esperességek szerint gyűjtöttek: a g y ő r i b e n  tehát 700 P-nél többet Győr, 100 P-nél többet Bönyrétalap, 5ü P-nél többet Lébény, Lovászpatona, Nagybarátfalu, Tét; —  a k e ni e n e s a I j a i b a n 100 P-ön felül egy sem, 50 P-őn felül Boba, Csönge, Kissomlyó, Nemesdömölk, Ostfíy- asszonyfa; —  a s o m o g y i b a n  100-nál többet Kaposvár, 50-nél többet Nagykanizsa; —  a s o p r o n i  a l s ó b a n  100-nál többet Nagygeresd, Va- dosfa, 50-nél többet Beled, Farád, Felsőszakony, Rábaszentandrás, Szilsárkány; —  a s o p r o n i  f e l s ő b e n  700-nál többet Sopron, 200-nál többet Ágfalva, 50-nél többet Harka; —  a v a s i  k ö z é p b e n  200-nál többet Szentgotthárd és Szombathely, 100-nál többet Kőszeg, Körmend, Sárvár, 50-nél többet Uraiujfalu, Répcelak— Csánig, Meszlen; —  a v e s z p r é m i b e n  300-nál többet Veszprém, 250-nél többet Pápa, 100-nál többet Bakony- szombathely, 50-nél többet Lajoskomárom, Nagyalásony, Somlyószőilős, Várpalota; —  a t o l  n a - b  a r a n y  a - - s o m o g y i b a n  100-nál többet Hidas, 50-nél többet Bonyhád, Felsőnána, Kalaznó, Kaposszekcső, Paks, Ráckozár, Sárszentlőrinc, Szekszárd és Varsád; —  a z a I a i b a n 50-nél többet Kővágó- őrs. Összesen tehát 2 gyülekezet gyűjtése haladta meg a 700, 1 a 300, I a 250, 3 a 200, 9 a 100 és 33-é az 50 Pengőt. Ha figyelembe vesszük, hogy az évröl-évre megismételt kérés és figyelmeztetés dacára még mindég 96 helyen nem mutattak ki templomi perselygyűjtést, 23 helyen nem volt iskolai gyűjtés (T .— B.— S.-ban a házi és iskolai gyűjtést egyáltalában sehol se mutatták ki elkülönítve), 7 anyagyülekezetben pedig offertorium sem tartatott a nagy szeretetadományra, láthatjuk, hogy milyen gyűjtési lehetőségek állnak meg egy kissé nagyobb lelkiösmeretesség mellett nyitva gyülekezeteinkben. Különösen ha látjuk azt is, hogy hány helyen lehetne még a gyűjtési eredményt általában véve is fokozni. De nem akarok panaszkodni, hanem hálát adva az Urnák az elért szép eredményért s bízva gyámintézeti munkatársaim további lelkes és minden akadályt legyőző buzgóságában, a legnagyobb bizalommal nézek a további fejlődés elé.S fokozódniok kell bevételeinknek, mert fokozott bevételekre van szükségünk. Ugyanis a bevételeknél nrég jobban szaporodik a szükség is vagy legalább is a segélykérvények száma. Ezidén épen ö t v e n e n kopogtatnak segélyért egyházkerületi gyámintézetünk ajtaján, és pedig 48 kérvény terjesztetett fel az esp. gyámintézetek utján, inig kettő u. m. a theol. Otthoné s a szarvasi Luther-árvaházé közvetlenül érkezett hozzám. A közgyűlés lesz hivatva a választmány előterjesztése alapján elhatározni, hogy mely kérvényezőket részesíti segélyben, itt a kérvények beható és lelkíösmeretes elbírálása alapján csak azt jelenthetem, hogy a kérvényezők igazán mind igen nehéz helyzetben vannak s mivel a gyámintézet filléreivel sajnos nem segíthetünk



57rajtuk eléggé, egyházunknak az egész vonalon a legszerényebb apostoli viszonyokra kellene berendezkednie, hogy minden megtakarítható fillérrel segíthessünk ezen legszegényebbjein. Vannak azonban a kérvényezők között olyanok is, akik elismerjük, hogy szent lelkesedéssel, de mégis erejüket túlhaladó építkezésbe kezdtek s most a rajtuk maradt adósság terhét viselik s annak leapasztására kérnek a gyámintézettöl „számottevő nagy segélyt“ . Aki erre számít, az mind csalódni fog, mert ha az összes rendelkezésre álló összeget egyetlen kérvényezőnek adhatnék, akkor sem lenne rajta segítve. Azért mégis kérnem kell, hogy az esperességi gyámintézetek rostálják meg a kérvényeket, az építkező gyülekezetek figyelmét pedig újra felhívom azon tavalyi határozatunkra, hogy egyházkerületi gyámintézetünk az ilyeneket ezentúl csak azon esetben támogatja építkezésükben, esetleg fennmaradó adósságuk törlesztésében, ha azt az építkezés megkezdése előtt kérelmezték és biztosították maguknak. Bár ezidén több gyülekezet kezdett építkezésbe, Keszthely kivételével mind elfelejtette ezt megtenni, de nem mulasztották el segélykérvényüket benyújtani. Úgy érzem, hogy már példanyujtás végett is Keszthelyt különösen figyelembe kell vennünk.A kiosztásra kerülő segélyek száma a mai közgyűléstől kezdve eggyel szaporodott. Világi elnökünk elkészítette 2000 pengős alapítványáról az alapítólevelet 4 példányban, amelyeket leteszek a közgyűlés asztalára. Méltóz- tassék elhatározni, hogy hova terjesszük azokat. Az alapítólevél értelmében az alapító maga és Antal fia számára a segély kiosztásánál a meghallgatta- tás jogát kötötte ki. A segély ezidén kerül először kiosztásra, s felhasználom az alkalmat, hogy ez alkalomból Isten áldását kérjem úgy a nemesszivű ala- pítványozóra, mint azon gyülekezeteinkre, amelyek az idők folyamán ezen alapítvány áldásait élvezni fogják.Szegény egyházkerületünkben gyülekezeteink ügyén azzal is segítve lesz ezentúl némileg, hogy múlt évi azon kérésünket, miszerint egyházkerületünk tekintettel egyetemes egyházunk mai megcsonkított helyzetére s az abból előállt eltolódásokra, az eddiginél többször részesüljön a n a g y  s z e r e -  t e t a d o m á n y  áldásaiban, az egyetemes gyámintézeti közgyűlés honorálta. Az erre vonatkozó egyetemes gyámintézeti határozat így szól : ,,A  nagy szeretetadományt a jövő évben még a dunáninneni egyházkerületnek juttatja ugyan, de azontúl a bányai és dunántúli egyházkerületek egészében, a két kisebb egyházkerület pedig (t. i. a dunáninneni és tiszai) minden harmadik esztendőben közösen fognak egyenlő összegben részesülni, mig a viszonyok ismét nem változnak“ . Ennek értelme az, hogy mig eddig minden n e g y e d i k  esztendőben jutott egyházkerületünkre a nagy szeretetadomány, addig ezentúl minden harmadik esztendőben fogja azt egyházkerületünk egyik ‘szegény gyülekezete megkapni, amig Trianon bilincseit le nem rázzuk magunkról.Múlt évi közgyűlésünk azon határozata, hogy régi alapítványaink újbóli felértékelését kíséreljük .meg az egykori alapitványozók családai által, folyamatban van, de ezidőszerint még nem számolhatunk be éredményröl.
*



58 A népjóléti miniszter úr az egyet, gyámintézet útján cipőadományban részesített egyházkerületünkből is nehány lelkész- és tanító özvegyet és árvát, minek folytán az ezúton ruhasegélyt kérvényezők száma is nagy mértékben megszaporodott.De legnagyobb jóltevönk tavaly is a német Gusztáv Adolf Egyesület volt, amely egymaga több segélyben részesítette rászoruló kérvényező gyülekezeteinket és intézményeinket, mint egyetemes gyám intéz etünk teheti az egész vonalon. És a segélyosztásnál nem tekinti a kérvényező nyelvét, nemzetiségét, hanem ahol igazi szükséget lát, ott segít, igazi evangélikus hittestvéri szeretetből és könyörületből. Aki tavaly részt vett ezen szeretetével az egész világot átölelő egyesület gráci közgyűlésén, s egyházkerületi gyámintézetünk megbízásából én is részt vettem, az soha sem fogja elfelejteni azt a mély benyomást, amelyet ezen ünnepély mély evangélikus határozottságával és öntudatosságával, s amellett a segíteni törekvő szeretet túláradásával mindnyájunkra gyakorolt. A Gusztáv Adolf Egyesület idei Freiburgban tartott közgyűlésén már szintén jelenthette Rendtorff elnök, magyarhoni diasporánknak ezen nagylelkű barátja, hogy a bevétel 8 millió német birodalmi márka ösz- szegben már túlszárnyalta a békebeli bevételt, s így remélhetjük, hogy abból a mi szegényeink is még fokozódó segélyben fognak részesülni. Fejezzük ki a Gusztáv Adóit Egyesületnek egyházkerületi gyámintézetünk hálás köszönetét s ajánljuk kérvényező gyülekezeteinket s intézményeinket további állandó hittestvéri könyörületébe.Hogy az egyházkerületünkben a gyámintézet érdekében vezető helyen működő munkatársaknak alkalmat adjunk a gyámintézet érdekében nem csak az anyagi eszközök gyűjtése körül, hanem szellemi munkával is közreműködni, azért püspök úrral egyetértőleg ezidén a tolna— baranya— somogyi esperességi gyámintézet e. elnökét, Fábián Imre sárszentlőrinci lelkészt kértem fel az idei gyámintézeti szent beszéd és Horváth Béla csikvándi lelkészt, mint a győri esperességi gyámintézet e. elnökét a mai megnyitó imádság tartására. Fogadják erre való készségükért elismerő köszönetiinket.Még csak egy mulasztásért kérem közgyűlésünk jóindulatú elnézését. Az én utolsó 6 éves megbízatásom a mai közgyűléssel lejárt s mulasztás azzal terhei, hogy ezt tavaly elfelejtettem bejelenteni, hogy a választást már meg lehetett volna tartani. Midőn azért megköszönöm az egyházkerületi gyámintézetnek eddig belém helyezett bizalmát, most kérem,méltóztassék az egyházi elnöki állásra a választást elrendelni s a ma kezdődő új közigazgatási évre az állás betöltéséig, tehát a jövő évi közgyűlésig, valakit megbízni.Én azon boldogító tudattal válók meg ezen szeretettel ápolt munka- mezőtől, hogy azt a háború utáni évek zord idején át sikerült vinnem egy új tavaszt Ígérő korszakba, melynek rügyei és virágai már gazdagon mutatkoznak és egy sok gyümölcsöt ígérő gazdag nyarat helyeznek kilátásba. Csak arra kérem gyámintézeti munkatársaimat, akik hű munkásságának köszönhető a tavasz gazdag viránya, hogy ne feledjék el soha sem az apostol kemény szavát: „H a pedig valaki az övéiről és főképen az ő házanépéről gondot nem



59visel, a hitet megtagadta és rosszabb a hitetlennél“ és gondoljanak, gyámintézeti szent munkánkra átvitt értelemben, mindég Megváltónk ama szavára: „Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül én velem cselekedtétek meg!“Fenti jelentéssel kapcsolatban az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés sokat fáradozó elnökének nagy körültekintéssel készült elnöki jelentését igaz köszönettel tudomásul veszi, egyúttal a következő határozatokat hozza:a) Elismerésének és örömének ad kifejezést a felett, hogy az évi gyűjtési eredmény nemcsakhogy elérte a békebeli gyűjtési eredményt, hanem azt felül is multa s ezzel a múlt évi bevételt tetemesen fokozta.b) Meleg köszönettel adózik világi elnök úrnak azon áldozat- készségéért, amellyel a gyülekezeti gyüjtőivnek 10.000 példányban való kinyomatási költségét magára vállalta.c) Tudomásul veszi azon bejelentést, hogy világi elnök úr által adományozott 2000 P-re vonatkozó alapító-levél 4 példányban elkészült s további eljárásra az egyházkerületi számvevőszékhez teszi át.d) Tudomásul veszi, hogy a múlt évi egyetemes gyámintézeti közgyűlés elfogadta a nagy szeretetadományra vonatkozó múlt évi felterjesztésünket, minek következtében ezentúl minden harmadik esztendőben jut a nagy szeretetadomány egy egyházkerületünkben gyülekezetnek. (Múlt évi jegyzőkönyvünk IV. pontjának f) pontja.e) Hálás köszönettel iktatja jegyzőkönyvébe a németországi Gusztáv Adolf Egyesületnek múlt évben is sok szegény gyülekezetünk által tapasztalt áldozatkész szeretetmunkáját és kifejezi azon kérelmét, hogy kérvényező gyülekezeteinket s intézményeinket továbbra is részesítse hittestvéri könyörülő jóvoltában.f) Vonatkozással egyházi elnök azon bejelentésére, mely szerint mandátuma lejárt a jelen közgyűléssel, elrendeli a szavazást, felhíva az egyházmegyei gyámintézeteket, hogy a világi elnök úrhoz, Sajtoskálra, 1929. augusztus hó 15-ig zárt borítékban beküldendő egyházi elnököt választó szavazatukat Bojtos László vados- tai lelkész, Bakó János mihályi-i földbirtokos és Horváth János va- dosfai igazgató-tanítóból álló bizottság bontsa fel és jelentését a jövő évi közgyűlés elé terjessze. Egyben bizalommal felkéri és megbízza eddigi kiváló egyházi elnökét a további ügyvitelre.5. Egyházi elnök bejelenti, hogy a múlt évi egyetemes gyám intézeti közgyűlés elrendelte az egyházi elnöki állásra való szavazást, s felhívja az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlést, hogy adja le a maga szavazatát.Az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés nagy lelkesedéssel egyhangúlag Ziermann Lajos, kormányfőtanácsos, eddig is oly ki-



60 váló eredményes munkát kifejtett egyetemes gyámintézeti elnökre adja szavazatát és további működésére az Ur megsegítő kegyelmét és áldását kéri.6. Czipott Géza pénztáros előterjeszti jelentését, amely szerint az 1027 — 28. évi összbevétel 11.720 P 04 fillér volt. Amiből a kerületi gyámintézet pénztárába 5448 P 30 fillér küldetett be. Ebből szabad rendelkezésre áll 3823 P 82 fillér; a nagy szcretetadományra 1495 P 41 fillér és a gyámintézeti vallásos estély offertóriumának fele 32 P 50 fillér, a Gusztáv Adolf Egyletre 97 P 02 fillér, egyetemes tökére 8 P 48 fillér s a kerületi árvaházra 22 P 61 fillér.A közgyűlés a jelentést örömmel tudomásul veszi és kimondja, hogy a németországi Gusztáv Adolf Egyesületnek céljára befolyt összeget kikerekíti 100 márkára, (vagyis 137 P-re). A szabadrendelkezésre álló összegből telkük! az Egyetemes Gyámintézethez 1750 P-t és a nagy szcretetadományra 1500 P —  fillért, a megmaradó többletet folyó költségek fedezésére fordítja. Ugyancsak elhatározza, hogy ezidén kiosztja első Ízben a Rupprecht-féle alapítvány kamatát, 130 P-t.7. Egyházi elnök jelenti, hogy az idén 50 kérvény érkezett az egyházkerületi Gyámintézethez. A közgyűlés a választmány előterjesztésére elhatározza, hogy a Rupprecht-féle kamaton kívül egy 200 P-ös, nyolc 100 P-ös és tizenhat 50 P-ös adományt oszt ki:a) a 200 P-ős segélyt Kaposvárnak adja.b) 100 P-ös segélyben részesül: Bakonyszentlászló, Nagybarátfalu, Pusztaszentlászló, Csorna, Szentgotthárd, Zalagalsa, Tapolcáid, Szekszárd.c) 50 P-ős segélyt kap: Győri Szeretetház, Lenti, Barcs, Nagykanizsa. Nemeskér, Sopronbánfalva, Sárvár,- Mezőlak-Békás, Ászár, Hánta, Öskii, Dombóvár, Nagyszokoly, Nagyvázsony, Tés, Felsödörgicse.d) A Rupprecht-féle gyámintézeti alapítvány kamatát, 130 P-t az alapítványt tevő óhajának megfelelően Tarrósnak juttatja a közgyűlés.8. Az Egyetemes Gyámintézethez a következő kérvényező gyülekezeteket terjeszti fel segélyezésre:a) Kisszeretetadományra Keszthelyt.b) Az Egyetemes Gyámintézetnek rendelkezésére álló összes segély- forrásaiból való részesedésre: öttevény, Győri Szeretetház, Zalaegerszeg, Kaposvár, Barcs, Csorna, Nagykanizsa, Nemeskér, Szentgotthárd, Sárvár, Kőszegi diakonissza állomás, Bakonycsernye, Csögle, Fehérvárcsurgó, Tés, Veszprém, Tarrós, Szekszárd, Dombóvár, Nagyszokoly, Keszthely, Alsódörgicse.9. A németországi Gusztáv Adolf Egylethez segélyezésre a következőket ajánlja a közgyűlés:



61a) már eddig is segélyezettekként: Szekszárd, Szentgotthárd, Sopron- bánfalva,* Kaposvár, Keszthely, Dombóvár, Tarrós.b) Uj segélyezésre: Zalaegerszeg és Nagyszokoly.10. Dr. Tirtsch Gergely egyházkerületi gyámintézeti ellenőr következő jelentést olvassa fel: „Tisztelettel jelentem, hogy Czipott Géza egyházkerületi gyámintézeti pénztáros 1926— 27. évi számadását átvizsgáltam és jelentésemet a következőkben terjesztem elő: I. összes bevétel 4946.79 P, II. összes kiadás 4949.76 P, hiány mint egyenleg 2.97 P. Az alapok, alapítványok és tőke- pénzek összege 2009.87 P. A számadásban előforduló bevételi és kiadási tételeket a megfelelő okmányokkal megegyezőnek találtam. Az értékpapírokat és a takarékpénztári könyveket szintén megvizsgáltam és azokat is a számadásba felvett összegekkel megegyezőnek találtam. Kérem jelentésem tudomásulvételét és Czipott Géza pénztárosnak az 1926— 27. évi számadásra vonatkozólag a felmentés megadását“ .Az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés az ellenőri jelentést megnyugvással tudomásul veszi és Czipott Géza pénztárosnak az 1926— 27. évi számadására vonatkozólag a fenntartandók fentar- tásával a felmentvényt megadja.11. a) Tolna— baranya— somogyi esperességi Gyámintézet felterjesztésére kimondja a közgyűlés, hogy az úgynevezett rendkívüli gyűjtések eredménye sehol sem állítandó be az évi gyámintézeti számadásba.b) A zalai espcresség indítványa felett, hogy a belügyi kormánytól éven- Ként egy gyámintézeti gyűjtési nap engedélyezését kérjük az egész ország területére, a közgyűlés jobb idők bekövetkeztéig napirendre tér.c) Egyházi elnök indítványára kimondja a közgyűlés a Luther- és Lőw- alapítványok felértékelésének megkezdését, és felhívja az esperességi es helyi Gyámintézeteket, hogy a jövő évtől kezdve a szabad rendelkezésre álló ősz- szegből juttassanak valamit ezen alapítványok helyreállítására. Rupprecht Olivér világi elnök a Luther-alapítványra 20, a Lőw-alapítványra 10 P-őt ad át a pénztárosnak, amit a közgyűlés köszönettel vett tudomásul.Több tárgy nem lévén, egyházi elnök megköszönve a megjelentek érdeklődését, közgyűlést imával bezárja.
virtsologi R U P P R E C H T  O L IV É R  sk. S C H O L T Z  Ö D Ö N  sk. 
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JEGYZŐKÖNYVfelvétetett a Dunántúli Luther-Szövetség 1928. évi október hó 17-én tartott választmányi és rendes közgyűléséről.Jelen vannak: Kapi Béla püspök, egyházi elnök, dr. Ittzés Zsjgmond világi elnök, dr. Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő, továbbá az esperesi és lelkészi kar nagy számban.1. Dr. Ittzés Zsigmond elnök megnyitó-beszédében meleg szavakkal üdvözli elnöktársát, Kapi Béla püspököt, ki mint győri lelkész új munkatéren folytatja eddigi fáradhatatlan munkásságát és rá és munkájára Isten gazdag áldását kérve, a választmányi ülést megnyitja.Püspök-elnök hálásan köszöni a szives üdvözlést. Istennek rendelését látja idehivatásában. Nem a maga, hanem az egyház érdekét tekintve hajtotta, meg fejét a meghívás előtt. Arra törekszik, hogy itteni munkálkodása egyháza s ebben a Luther-Szövetség ügyét is szolgálja.2. Az ülés megalakulván, jegyzőkönyvhitelesítésre felkéretnek : Nagy Lajos és Takács Elek esperesek és Mikiás Mihály egyházközségi felügyelő.3. A jegyzői tiszt ideiglenes betöltésére az elnökség László Miklós püspöki titkárt kéri fel.4. Elnök bejelenti, hogy Németh Gyula szekszárdi lelkész, a Szövetség titkára, ezen állásról lemondott. Miután marasztalása meddő dolog volna, a lemondás elfogadását ajánlja. A választmány őszinte sajnálattal s a lemondott titkár hűséges munkálkodásának elismerésével, a lemondást tudomásul veszi. A lemondás feletti sajnálatát és az eddigi munkálkodásért köszönetét jegyzőkönyvben is megörökíti.5. Egyházi elnök indítványozza, hogy miután a Szövetségnek nagyobb munkát igénylő szervezkedése van küszöbön, az eddigi tiszti-kar egészíttes- sék ki, hogy a perifériákon is legyenek vezetőemberek, kik a szervezkedési munkát keresztülviszik. Javasolja, hogy létesíttessék 2 alelnöki állás, több titkári állás. Alelnökül javasolja Schöll Lajos főesperest és Turóczy Zoltán győri lelkészt, titkárul: Fábián Imre, Kiss Samu, Budaker Oszkár, Molitórisz János, Novák Rezső lelkészeket. Szende Ernő, Grieszháber E. Henrik és Gráf Samu tanítókat és M agassy Sándor soproni líceumi tanárt. Központi titkárul javasolja László Miklós püspöki titkárt.A választmány a javaslatot elfogadja s a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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636. Kovács Zsígmond szövetségi pénztáros beterjeszti az elmúlt közigazgatási évről számadását. Bevétel volt 1749.44 P, kiadás 887.10 'P, pénztári maradvány 862.34 P.A választmány a számadást köszönettel tudomásul veszi és a pénztárosnak a felmentvényt a fenntartandók fenntartásával megadja.7. Czipott Géza a Harangszó szerkesztője számot ad a múlt közigazgatási év sajtómunkájáról és eredményeiről. Panaszolja, hogy a Harangszó előfizetői közül nagyon sok a hátralékos és hogy a Harangszó-Könyvtár füzetek árát mindeddig nagyon kevesen küldötték be.A választmány sajnálattal veszi tudomásul a jelentés ezen részét. Czipott Gézának a Harangszó és a Harangszó-Könyvtár szerkesztési és kiadási munkálataiért meleg köszönetét és elismerését nyilvánítja és kéri a hátralékosokat, hogy kötelezettségeiknek mielőbb tegyenek eleget.8. Nagy Lajos esperes indítványára felkéri a választmány az egyházker. közgyűlést, hogy a Harangszó Könyvtár kiadványainak beszerzésére a gyülekezeteket a gyülekezeti könyvtár javára kötelezze.9. Egyházi elnök beterjeszti a múlt év munkálkodásáról szóló jelentését.A választmány a nagyarányú missziói munkáért elismerését és köszönetét fejezi ki. Ugyancsak köszönetét fejezi ki püspök urnák a folyó évi, nagy körültekintéssel szerkesztett Belmissziói Munkaprogrammért.10. Egyházi elnök jelenti, hogy az elmúlt év sajtónapjának jövedelme 1202.81 P, a múlt évinél 226.77 P-vel több volt. Ezen összeget a Harangszó és az egyházkerület többi egyházi lapjai között szétosztotta. Nagy morális jelentőséget tulajdonít annak, hogy a Luther-Szövetség is érezze kötelességét a sajtóorgánumokkal szemben.A jelentést a választmány köszönettel tudomásul veszi.11. Egyházi elnök rámutat arra, hogy a múlt évi Luther-szövetségi gyűlés foglalkozott hegyeshalmi Fischer Kálmán magyarázatos Biblia kiadására vonatkozó indítványával. Az indítványt az egyházkerületi közgyűlés magáévá tette s felterjesztést intézett a rnult évi egyetemes közgyűléshez, amely oly tartalmú határozatot hozott, hogy a magyarázatos Biblia kiadását ezidő szerint nem tudja biztosítani. Egyházi elnök indítványárakimondja a választmány, hogy önmagunk, a Dunántúli Lüther-Szö- vetségünk anyagi és erkölcsi erejével teszünk kísérletet az indítvány megvalósítására. A kérdés részleteinek kidolgozását és az • anyagi erő biztosítását az elnökségre bízza.12. Czipott Géza indítványára javasolja a választmány, hogy amiként az Evang. Népiskolára minden gyülekezet előfizetni tartozik, úgy tartozzék előfizetni a gyülekezeti pénztár terhére a Lelkipásztorra is.



64 13. Az elnökség bejelenti, hogy a tagsági dij tárgyában a legközelebb munkálatot dolgoztat ki.14. Kovács Zsigmond indítványára a választmány az Evangélikusok Lapjának támogatását határozza el és e célra 200 P-t javasol a közgyűlésnek, Németh Károly szerkesztőnek és Pálmai Lajos kiadónak, teljesen önzetlenül végzett munkájukért őszinte elismerését és köszönetét nyilvánítja. A sajtó-offertórium jövedelméből eddig is részesült az Evangélikusok Lapja, tekintetbe kellett azonban venni az összeg megállapításánál, hogy itt az Országos Luther-Szövetség lapjáról van szó, melyet a többi egyházkerületi és az egyetemes Luther-Szövetségnek is kötelessége volna támogatni.Németh Károly hálás köszönetét mond a nem várt anyagi és erkölcsi elismerésért. Sajnálattal jelenti be, hogy a lap igen nagy anyagi nehézségekkel küzd, amelyeknek hordozását már nem soká bírja el.A Luther-szövetségi választmánynak egyéb tárgya nem lévén, az elnökség a gyűlést bezárja.A választmányi gyűlés ezután közgyűléssé alakul át. A közgyűlés mindazokat, amelyeket a választmány letárgyalt és amelyekre vonatkozó határozatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolt elfogadja és határozati erőre emeli.Püspök-elnök a közgyűlést ezek után bezárja.Kmft.
dr. I  T T Z É S  Z S I G M O N D  sk.
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JEGYZŐKÖNYVfelvétetett a dunántúli evang. egyházkerületi lelkészegyesületnek 1928. október 17-én Győrött tartott közgyűléséről.A közgyűlést megelőző istentiszteleten Németh Károly lébényi lelkész, győri egyhm. esperes, ügyv. alelnök tartott Ján. 7, 37— 39. alapján mélységes hitből fakadó, erős meggyőződéstől áthatott beszédet.A közgyűlésen jelen vannak: Kapi Béla püspök, elnök, dr. Mesterház}' Ernő kér. felügyelő, dr. Ajkay Béla kér. v. főjegyző; Németh Károly ügyv. alelnök, Kiss Samu titkár. A tagok közül: vitéz Balogh Ernő, Baráth József, Bácsi Sándor, Bojsza János, Bojtos László, Czipott Géza, Farkas Elemér, Gőcze Gyula, Győrffy Béla, Hanitfel Sándor, Héring János, Hérints Lajos, Kakas József, Kovács Zsigmond, Magyary Miklós, Menyhár István, Mester- liázy Sándor, Mikolás Kálmán, Mód Aladár, Mód Lénáid, Molitórisz János, Molnár Gyula, Müller Róbert, Nagy István, Nagy Lajos, Pálmai Lajos, Pócza Ferenc, D . dr. Prőhle Károly, Puskás Jenő, Schermann Sándor, Schöll Lajos, Szabó János, Szabó József, Szekeres Sándor, Takács Elek, Takács Béla, dr. Tirtsch Gergely, Tompa Mihály, Turóczy Zoltán, Varga Gyula, Vértessy Zoltán; s mint vendég: Balogh István bokodi lelkész, fehér-komáromi esperes. 1. Németh K ároly. iiv. alelnök Istennek megsegítő kegyelméért hálát adva, szeretettel üdvözli a megjelent lelkésztestvéreket. A gyűlést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Mesterházy Sándor és Takács Elek tagokat kéri fel.2. Mesterházy Sándor indítványára a közgyűlés Németh Károlynak jegyzőkönyvi köszönetét mond a gyűlést megnyitó szép és tartalmas beszédéért. 3. Az egyhm. lelkészegyesületek jelentéseit, mivel azok a püspöki jelentésben kimerítő részletességgel fel vannak véve, a közgyűlés felolvasottaknak tekinti.4. Az alapszabályok 9. §-a értelmében a tisztikar választatása a következőképen ejtetett meg: elnök Kapi Béla püspök, ügyvezető alelnök Németh Károly lébényi lelkész-esperes, titkár Kiss Samu nagybarátfalui lelkész, pénztáros Horváth Olivér nagykanizsai lelkész, ellenőr Hanzmann Károly soproni lelkész.5. Horváth Olivér pénztárosi jelentése szerint az összes bevétel 1777.23 P, kiadás 1170.54 P. Készpénz maradvány: 606.69 P, amihez még vagyon-
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66képen járul 1990 tlrb. Keresztyén Családi Emlékkönyv 1152.36 önköltségi árban. A Kapi Béla-alap vagyonállapota: 815.70 P.A közgyűlés köszönetének kifejezése mellett a szokásos fenntartással megadja pénztárosnak a felmentést.6. Dr. Ajkay Béla kér. v. főjegyző a közgyűlés színe előtt újabb 15 pengőt ad a kér. lelkészegyesületnek, amiért ügyv. alelnök a közgyűlés nevében hálás köszönetét mond.7. Németh Károly alelnök bemutatja a lelkészegyesület kiadásában megjelent Keresztyén Családi Emlékkönyvet, melynek áráta közgyűlés 1 P-ben állapítja meg, amiből azonban az előre megrendelők 10% kedvezményt kapnak, vagyis példányonként 90 fillért fizetnek. A Családi Emlékkönyv kezelésével Horváth Olivér pénztáros bizatik meg, akihez a további megrendelések intézendők. 10 példányon felüli rendelés esetén portómentes küldés.8. Német és tót nyelvű gyülekezetek érdeklődésére a közgyűlés örömmel veszi, hogyha a Keresztyén Családi Emlékkönyvek német és tót nyelvre is lefordíttatnak; azonbana tulajdonjogot ezen fordításokra nézve is fenntartja magának a kér. lelkészegyesület.9. A Gyurátz Ferenc-íéle emlékalapra néhai nagy püspöke iránt való tisztelete és kegyelete kifejezéséül 100 pengőt szavaz meg a gyűlés.10. Kapi Béla püspök, elnök jelenti, hogy a kerület Gyurátz Ferenc emlékét a nevét viselő emléklap mellett egy a pápai templom homlokzatába elhelyezendő igazi művészi emlékkel szándékozik megörökíteni, amihez a közgyűlés is készséggel felajánlja erkölcsi és anyagi támogatását.11. Németh Károly alelnök jelenti, hogy a múlt évi közgyűlésen elhatározott nyári konferencia részvétlenség miatt nem volt megtartható, amennyiben mindössze csak 9— 10-en jelentkeztek.A közgyűlés a jelentést sajnálattal veszi tudomásul s egyúttal Kapi Béla püspök ajánlatára újból elhatározza, hogy a jövő évben minden körülmények között megtartja Sopronban a lelkészi és tanítói együttes konferenciát; s az előkészítő munkálatok megindításával és lefolytatásával megbízza az elnökséget.12. Az előbbi ponttal kapcsolatban a közgyűléselhatározza, hogy évenként egy külföldi tanulmányútra kimenő lelkésztestvérnek 100 P-ig menő segélyt ad s felkéri az egyes egyhm. lelkészegyesületeket, hogy a saját kiküldöttüket szintén részesítsék bizonyos mérvű anyagi támogatásban.13. A választmány ajánlatára a közgyűlés Payr Sándor egyetemi tanárt, tekintettel azon nagy érdemeire, miket a dunántúli egyházkerület történeté-



67nek megírásával, valamint a dunántúli új énekeskönyv kiadásával kapcsolatban szerzett.egyhangú lelkesedéssel tiszteletbeli tagjává választja.14. Ugyancsak a választmány javaslatára a lelkészeknek oly nagy szolgálatot tevő s belmissziói tevékenységüket nagyban megkönnyítő beim. munkaprogramm újabbi füzetéérta közgyűlés püspök úrnak, szeretett elnökének hálás köszönetét mond.15. A közgyűlés tudomást nyervén a győri egyhm. belmissziói szövetség kiadásában megjelent Népiskolai Értesítő Könyvecskékről, felkéri nevezett egyesületet, hogy azokat nagyobb példány számban nyomassa ki, hogy a többi egyházmegyék részére is beszerezhetők legyenek.16. Nagy Lajos zalai esperesnek az evangélikus köszöntésre vonatkozó indítványa felett, mivel azt egyrészt kivihetetlennek, másrészt pedig a társadalom újabb megosztására vezetőnek tartjaa közgyűlés napirendre tér.17. A somogyi egyházmegyének és a kölesd-vidéki lelkészi körnek az 1848/20. te. végrehajtására vonatkozó indítványáta közgyűlés elfogadja s azt a maga részéröl is sürgeti.18. Ugyanezen egyesületeknek a lelkészi korpótlék valorizálására irányuló követelését is melegen pártolja a közgyűlés.19. A vasi közép egyhm. lelkészegyesületnek a gyermekek számára készítendő imakönyvre vonatkozó indítványát tárgyalván,örömmel értesül a közgyűlés, hogy ilyen imakönyv a győri egyházmegyében már készülőben van és befejezéshez közeledik.20. Héring János az előbbi ponttal kapcsolatban azt indítványozza, hogy a betegek, kórházban szenvedők számára is irattassék rövid kis imakönyv.A közgyűlés az indítványt magáévá téve a szóban forgó ima- könyv elkészítésére felkéri indítványt tevőt.21. A somogyi egyházm. lelkészegyesületnek indítványára a K. I. E. munkát melegen ajánlja a közgyűlés a lelkészek figyelmébe, amivel kapcsolatban Abaffy Gyula orsz. evang. titkárnak e téren kifejtett ügybuzgó tevékenységéért elismeréssel adózik.22. A soproni alsó egyhm. lelkészegyesületnek indítványa kapcsán Mi- kolás Kálmán, Varga Gyula, Magyary Miklós, Molitórisz János, Scholtz Ödön, Czipott Géza, Mesterházy Sándor, Nagy Lajos, Fábián Imre, Vértesi Zoltán és Schöll Lajos hozzá szólásai után a lelkészegyesület a kér. közgyűlés útján egyrészt a maga fedezete, másrészt az egyházvédelmi intézkedés nagyobb nyomatékossága végettegyházhatósági intézkedést, felülről jövő utasítást kér arra nézve, hogy az egyházunk kárára reverzálist adók a templomi szószékről kihirdettessenek. 5*



68 23. A soproni felső egyhm. lelkészegyesületnek a Theol. Otthon létesítésére és a theol. fakultás épületére a VKM -től engedélyezett 700.000 P államsegély folyósítása felett a közgyűlés örömének ad kifejezést.24. A lelkészi szemináriumra vonatkozólag a lelkészegyesület a kér. közgyűlés útján azt indítványozza az egyet, közgyűlésnek, hogy alelkészképzés egységes szellemben való biztosítása végett a theol. fakultással kapcsolatos Theol. Otthon alakíttassék át külső és belső berendezésében olyképen, hogy annak keretei között —  külön szeminárium felállítása nélkül —  a gyakorlati szeminárium feladatai is megoldhatók legyenek.25. A teljesen elfogyott Kézi Agenda pótlására vonatkozólag a közgyűlés örömmel vesz tudomást a kér. véleményező bizottság azon határozati javaslatáról, mely szerint az ügy sürgősségére való tekintettel egyházkerületünk kötelező erejű rövid Kézi Agendát fog kiadni.26. A veszprémi egyhm. lelkészegyesületnek indítványára a közgyűlés a magyar Lutheránia mozdulatlansága miatt való sajnálkozásának adva kifejezést kívánatosnak tartja, hogykellő előkészítés után az evangélikus nap tartassék meg, s az azzal kapcsolatos konferenciába —  annak egyetemes jellegére való tekintettel —  előadók által a dunántúli egyházkerület is vonattassék be.27. A dr. Luther Márton-féle Kiskáté megjelenésének közeledő négyszázados jubileuma alkalmából a Kiskáté népies ismertetésérea közgyűlés Kiss Samu titkárt kéri fel.28. A Kölesd-vidéki lelkészi körnek azon javaslata felett, hogy István- király helyett március 15-ike tétessék nemzeti ünneppé,a közgyűlés napirendre tér.29. A veszprémi egyhm. lelkészegyesületnek a Luther-köntös egyöntetű szabására vonatkozó indítványa kapcsán a közgyűlés kimondja, hogy az egyházi funkciók, szertartások végzésénél használt papi ruházathoz okvetlenül szükségesnek tartja a Luther-köntöst, Mózes-táblát és barettot. Azonban sajnálattal látja azt a már szabadosságba menő nagyfokú eltérést, mely e ruhadarabok szabásában és készítésében mutatkozik. Miért ismegbízza az elnökséget, lépjen érintkezésbe a gyakorlati theológia professzorával, hogy a lelkészi öltöny e három kellékére nézve egy helyes és egyöntetű típus jelöltessék és állapíttassék meg.30. A napirenden levő levente-ügyi felekezeti sérelmek megszüntetése végett a lelkészegyesület a kér. közgyűlés utján arra kéri az egyet, közgyűlést, hogya legnagyobb komolysággal és eréllyel hasson oda, hogy az állam a maga tételes és érvényben levő törvényeinek szerezzen érvényt, mert nem helyes, hogy az ország polgárai a törvényekben válogatnak.



31. Zulauf Henriknek’a tolna— baranya— somogyi egyhm. lelkészegyesület által felterjesztett „Oltári unió és uniónizmus“ c. munkáját Takács Elek elismerő bírálata alapjána közgyűlés az Evangélikusok Lapjában való közlésre ajánlja.32. Az előbbi ponttal kapcsolatban a közgyűlés a választmány elé utalja annak az eldöntését, hogya háború előtti évekhez hasonlóan adjon-e a kér. lelkészegyesület évkönyvet, melynek függelékében azután az érdemesebb munkák, értekezések is megjelennének.33. Zsiray Lajos indítványa felett, hogy október 6-ikát mindenkor a napján ünnepeljük meg templomi istentisztelettel,a közgyűlés napirendre tér.34. A „N e temeré“ -t ismertető s a szórványban élő vegyesházasok számára Írandó népies munkára vonatkozó indítvány kapcsán a közgyűléskimondja, hogy az ilyen nagyobb horderejű javaslatok ne pillanatnyilag terjesztessenek elő, hanem előkészítés és véleményadás végett kellő időben bocsáttassanak a választmány elé.35. A közgyűlés végül kimondja, hogy jövőben a lelkészértekezletnekkezdő 15 percét mindenkor kizárólag a lelkészek számára, zárt jellegűvé fogja tenni. i"#^* -Több tárgy nem lévén, ügyv. alelnök a közgyűlést buzgó imádsággal bezárta. Kmft.
K IS S  S A M U  N É M E T H  K Á R O L Y

titkár iiv. alelnökjegyzőkönyvet hitelesítők :
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* Az egyházkerületi tisztikar:Püspök: Kapi Béla, főrendházi tag. Szombathely (1916 óta.)Egyházkeriileti felügyelő: dr. Mesterházy Ernő, Nagygeresd, Sopron m. (1923 óta).Egyházkerületi egyh. főjegyző: Németh Károly, Lébény (1934).Egyházkerületi vil. főjegyző: dr. Ajkay Béla, Répcelak (1930).Egyházkerületi egyh. aljegyző: Zongor Béla, Körmend (1934).Egyházkerületi vil. aljegyző: ifj. Radó Gyula, Vése (1930).Egyházkerületi föszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron (1930).Egyházkerületi ügyész: Berecz Ábel, Sopron (1930).Egyházkerületi pénztáros: Wojtech Vilmos, Sopron (1928 óta).Egyházkerületi levéltáros: Németh Sámuel, Sopron (1930).Püspöki titkár: László Miklós, Győr (1917— 1921-ig és 1925 óta).Püspöki m. lelkész: Schöck Gyula, Győr (1922 óta).
Az egyházmegye elnöksége.Győri egyházmegye: esp.: Németh Károly, Lébény; felügyelő: Csemez István földbirt., kormányfőtanácsos, Téth.Kemenesaljái egyhm.: esp.: Varga Gyula, Vönöek; felügy.: Dukai Takách Ferenc, Duka.Somogyi egyhm.: esp.: Mesterházy Sándor, Nemespátró; felügy.: dr. lttzés Zsigmond várni, főorvos, Kaposvár.Soproni alsó egyhm.: esp.: Farkas Elemér, Bük; felügy.: dr. Ajkay Béla földbirtokos, Répcelak.Soproni felső egyhm.: esp.: Scholtz Ödön, Ágfalva; felügy.: dr. Zer- gényi Jenő ügyvéd, kormányfőtanácsos, Sopron.Tolna— baranya— somogyi egyhm.: föesp.: Schöll Lajos, Hidas; alesp.: Müller Róbert, Felsönána; felügy.: belecskai Mechwart Ernő, földbirt., kor- mányfötanácsos, Belecska.Vasi közép egyhm.: esp.:Zongor Béla, Körmend; felügy.: Szentmártoni Radó Lajos, főrendiházi tag, Szombathely és Répcelak.Veszprémi egyhm.: esp.: Takács Elek, Flomokbödöge; felügy.: Mihály Sándor, gazd. felügyelő, Pápa.Zalai egyhm.: esp.: Nagy Lajos, Szentantalfa; felügy.: dr. Berzsenyi Jenő, nyug. járásbiró, Keszthely.

IV.
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Egyházkerületi állandó bizottságok./. Egyházkerületi főiskolai nagy bizottság.Elnökök : Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő.1. Választott tagok az egyházkerület részéről:'a) egyháziak: Varga Gyula, Vönöck, Scholtz Ödön, Ágfalva, Schöll Lajos, Hidas, Takács Elek, Homokbödöge, Magyary Miklós, Kapolcs, Farkas Elemér, Bük, D. dr. Pröhle Károly, Sopron, Zongor Béla, Körmend, Németh Károly, Lébény, Turóczy Zoltán, Győr.Póttagok: Nagy Sándor, Celldömölk, Hérints Lajos, Farád, Eösze Zsig- mond, Tolnanémedi, Mesterházy Sándor, Nemespátró.b) Világiak: dr. Ajkay Béla, Répcelak, Stráner Gyula, Sopron, Mech- wart Ernő, Belecska, dr. Heimler Károly, Sopron, Héring Zsigmond, Sopron, dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár.Póttagok: Stráner Vilmos, Sopron, dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Rupp- recht Olivér, Sajtoskál, dukai Takách Ferenc, Duka, dr. Pesthy Pál, Budapest és Űzd, Strasser Sándor, Győr, Csemez István, Tét.2. Hivatalból tagok:a )  Hollós János, a soproni líceum, Hamar Gyula, a soproni tanítóképző intézet, Arató István, a kőszegi leányközépiskola, Fáik Henrik, a bonyhádi reálgimnázium igazgatója.b) szentinártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak, az egyházker. pénzügyi bizottság elnöke, Hanzmann Károly, egyházker. főszámvevő, Berecz Ábel, egyházker. ügyész, Sopron, dr. Schneller Aurél, kőszegi leányközépiskolai helyi biz. elnök.c) A tanárikar részéről: dr. Ruhmann Jenő, Sopron, Bognár Károly, Sopron. 3. Tagok a soproni egyházközség részéről:Ziermann Lajos, Hanzmann Károly, Budaker Oszkár, dr. Zergényi Jenő, dr. Töppler Kálmán, Forster Gusztáv.Póttagok: Klausz Lajos, Albrecht Alfréd.Jegyző: dr. Ruhmann Jenő, Sopron.
I I . Egyházkerületi főiskolai kisbizottság.Elnök: dr. Heimler Károly, Sopron.Tagok: a) Választottak: Albrecht Alfréd, Sopron, Héring Zsigmond, Sopron, Payr Sándor, Sopron, dr. Zergényi Jenő, Ziermann Lajos, Budaker Oszkár.b) Hivatalból: Hollós János, líceumi, Hamar Gyula, képezdei igazgatók, Hanzmann Károly, íöszámvevő, Szabó József, efórus.c) A tanárikar kiküldöttei: Rosta Ferenc és Bognár Károly.Jegyző: Rosta Ferenc.



72 ///. Egyházkerületi legfőbb fegyelm i bizottság.Elnökök: Kapi Béla, püspök cs dr. Mesterházy Ernő, egyházkeriileti felügyelő. éTagok: a) egyházi részről: Horváth Sándor, Paks, Payr Sándor, Sopron, Schöll Lajos, Hidas.b) világi részről: szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Mechwart Ernő, Belecska, dr. Zergényi Jenő, Sopron, dr. Dukavits Vilmos, Győr.
IV . Egyházkerületi törvényszék.Elnökök: Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: a) egyházi közbirák: Ziermann Lajos, Sopron (1930), Schöll Lajos, Hidas (1930), Zongor Béla, Körmend (1930), Németh Károly, Lébény (1930), Takács Elek, Homokbödöge (1930).b) világi közbirák: dr. Grosch József, Paks (1930), dr. Valkó Miklós, Szombathely (1930), dr. Rásó Béla, Vasvár (1930), dr. Ajkay István, Kisfalud (1930), Jánossy Gábor, Szombathely (1930).c) A tanári és tanítói kar részéről: Hollós János, Sopron, Gráf Samu, Sopron.d) Jegyzők: dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1930), dr. Zimmermann Arthur, Körmend (1930).e) Ügyész: Berecz Ábel, Sopron (1930).

V. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdíjügy; i bizottság.Elnök: szentmártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak.Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.Választott tagok: a) egyháziak: Scholtz Ödön, Ágfalva, Varga Gyula. Vönöck, W agner Ádám, Ráckozár, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend. 'b) világiak: dr. Berta Benő, Celldömölk, Héring Zsigmond, Sopron, dr. M ihály Kálmán, Sopron, dr. Zergényi Jenő, Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, dr. Visnya Ernő, Pécs, dr. bellusi Baross József, Sopron, Rupprecht Olivér, Sajtoskál.c) Hivatalból tagok: dr. Heimler Károly, főiskolai felügyelő, HollósJános, líceumi, Hamar Gyula, tanítóképezdei igazgatók, Berecz Ábel, ügyész.^ Sopron, ^jjb^yöß^^ojtech Vilmos, V»
VI. Egyházkerületi népiskolai bizottság.Elnökök: Hanzmann Károly, Sopron és koltai Vidos Dániel, Mersevát. Tagok a) egyházi részről: Stráner Vilmos, Sopron, Hérints Lajos, Farád, Müller Róbert, Felsőnána, Zongor Béla, Körmend, Czipott Géza, Szentgott- 

hárd.



73b) Tanári és tanítói karból: Hamar Gyula, Sopron, Krug Lajos, Sopron, Grieszháber Henrik, Majos, Somogyi Béla, Körmend, Gráf Sámuel, Sopron, Nagy Pál, Pápa.c) Világi részről: dr. Ajkay Béla, Répcelak, Berzsenyi Ádám, Kemenes- sömjén, Koritsánszky Ottó, Kölesd, szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Rupprecht Antal, Sajtoskál.Jegyző: Grieszháber Henrik, Majos.
VII. Egyházkerilleti véleményező bizottság.Elnökök: Németh Károly, Lébény és dr. Ajkay Béla, Répcelak.Tagok: a) egyházi részről: Hérints Lajos, Farád, Mesterházy Sándor, Nemespátró, Schöll Lajos, Hidas, Stráner Vilmos, Sopron, Zongor Béla, Körmend, Takács Elek, Homokbödöge, Müller Róbert, Felsőnána, Czipott Géza, Szentgotthárd, Hanzmann Károly, Sopron, Molitórisz János, Ostífyasszonyfa.b) Világi részről: dr. Berzsenyi Jenő, Keszthely, dr. Grosch József, Paks, Mechwarth Ernő, Belecska, dr. Zergényi Jenő, Sopron, lttzés Zsigmond, Kaposvár, Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Krug Lajos, Sopron, Mihály Sándor, Pápa.

V ili. Egyházkeriileti számvevőszék.Elnökök: Varga Gyula, Vönöck és dr. Ajkay Béla, Répcelak.Tagok: a) egyháziak: Szabó István, Kemenesmagasi, Mód Aladár, Nagy- simonyi, Weisz Vilmos, Kemeneshőgyész.Világiak: dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Berzsenyi Dezső, Celldömölk, Rupprecht Antal, Sajtoskál, Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, M agyar István, Felpéc.
IX . Lelkészvizsgáló bizottság.Elnökök: Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: Stráner Vilmos, Sopron, D. dr. Profile Károly, Sopron, Farkas Elemér, Bük, Scholtz Ödön, Ágfalva.Póttagok: Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend, dr. Stráner Gyula, Sopron, dr. Zergényi Jenő, Sopron.

X . Egyházkeriileti tanképesitő bizottság.Elnökök: Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Krug Lajos,. Sopron.Póttag: Hérints Lajos, Farád.
X I . Egyházkeriileti leányközépiskolai helyi bizottság.Elnök: dr. Schneller Aurél.Tagok: Czeke Gusztáv, Weörös Elemér, Rótli Jenő, Karner Frigyes, Freyler Lajos, Kiss István, Suhajda Lajos, Unger Károly, Seybold Rezső és hivatalból tag az internátusi vezetőnő.
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Püspöki jelentés
a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 
1928. évi október hó 18-án Győrött tartandó 

közgyűlése elé.

Fötisztelendö és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés !Tisztelettel beterjesztem az elmúlt egyházközigazgatási évről szóló püspöki jelentésemet s csendes hálaadással viszem munkálkodásunk gyümölcsét, gyarlóságom terhét, szándékaimat és csalódásaimat, reménykedéseimet és terveimet a minden áldások Atyjához, ki az elmúlt évben is cél, erő, kegyelem és megtartás volt számunkra.
I . A z  é v  e s e m é n y e i .1. A kormányzó üdvözlése. Az elmúlt évben ünnepet ült magyar nemzetünk. Hódolattal, hálával és szeretettel köszöntötte a Kormányzó Úr őfőmél- tóságát, ki nyolc év óta áll Isten rendeléséből és a nemzet akaratából hazánk élén s bölcseséggel, eréllyel, önzetlenséggel és előrelátással intézi magyar államunk sorsát. Ugyanez évben ünnepelte a bizalommal övezett államfő születése 60. évfordulóját.Istent magasztalom nagy kegyelméért, hogy veszélyeket rejtegető válságos időben hős lelkű és erős kezű Vezért támasztott számunkra vitéz Horthy Miidós kormányzó személyében. Hű vezérünk a kötelesség acélláncával kö- töztette magát hazánk konnányrudjához s elhatározásai, cselekedetei egyetlen forrásává nemzete közjavát tette. Bölcs és hűséges tanácsadói támogatásával átvezette nemzetünk hajóját szirtek és szakadékok tömege között s halál és megsemmisülés veszedelmeiből kivezetett bennünket. Előretekintő kormányzásával biztosította nemzetünk anyagi és erkölcsi konszolidációját, a haza határai közt a békességet, a nemzetek nagy együttesében pedig visszaszerezte nevünk becsületét.Egyházkerületünk közgyűlése bizonyára egy szívvel és lélekkel emléke-1



2zik meg a Kormányzó Űr Őföméltósága kettős jubiláns ünnepségéről s Isten gazdag áldását kéri életére és a nemzet javát szolgáló munkálkodására.2. Munkára kötelező évfordulók. A küszöbön álló 1929-ik esztendő két hatalmas egyháztörténeti és világtörténelmi esemény emlékét hozza elénk.1529. január 20-án egyszerű plakát-alakban, 1529. május 16-án pedig könyvecske alakjában megjelent Luther Márton örökértékíí hitvallási irata, a világirodalom örökszép és örökbölcs, szinte tökéletesnek mondható pedagógiai irata: a Kis Káté. 1529. április 23-án megjelent Luther Nagy Kátéja.1529. március 15-én összeült a speyeri birodalmi gyűlés, melyen az evangélikus rendek 1529. április 19-én protestáciőt jelentettek be a birodalmi gyűlésnek a reformáció ügyét veszélyeztető és a lelkiismer.eti szabadságot elnyomó határozatai ellen.Négy évszázad történelmi tanuságtételeivel megerősítve áll előttünk a hitvallástevés és protestáció történelmi jelentősége. A nagy reformátor világos egyszerűséggel, klasszikus tömörséggel belevitte a Kis Kátéba evangélikus egyházunk tanításának teljességét. Megtaláljuk benne mindazt, amire a hit és erkölcs dolgaiban szükségünk van. Kis bibliát kapott a hivő ember kezébe s családok, paloták és házikók falai között új világosságra lobbant az istenes életre eszmélő emberek lelke. Iskolák katedráján újra megzendiilt a hit és erkölcs hamisítatlan tudománya. Kicsoda számlálhatná meg ennek az áldott könyvnek jótéteményeit! Négy évszázad alatt édesanyák és édesatyák milliói mondottak csendes könyörgésben áldást az alkotó mesterre. Pedagógusok magasztalják tartalmának, módszerének, bölcseségének és lelki íinom- * ságának utolérhetelenségeit. De a theologus különösképpen boldog újongás- sal emeli magasba, mert a Kis Káté néhány lapja erőteljes bizonyságtétel egyházunk krisztusi eredetéről. Mindent, amit tanítunk, a biblia alapján tanítunk: egyházunk a Krisztus egyháza!Hálás emlékezettel gondolunk arra is, hogy Luther Márton a nép lelki tanításán kívül a pásztorok és tanítók lelki kiművelésére is gondot fordított. Egyházunknak még ma is nélkiilözhetelen kincsét képezi a Nagy Káté. Mégis szomorú tényként kell megemlítenünk, hogy a Nagy Káté nem részesül abban a megbecsülésben, amely azt feltétlenül megilletné. Vájjon olvasták-e azt műveltjeink, vájjon kézben tartják-e azt lelkipásztoraink és tanítóink? A reformátor, —  vallomása szerint, —  imádkozó és pihenő idejében sokszor elővette a Kis Kátét, olvasta, tanulgatta, imádkozta annak egyes részeit. Vájjon elértük-e egyházi vallásosságunk ama fokát, hogy nem iskolai tantárgynak, hanem a lelki épülés,imádkozás, az Isten csudálatos titkaiba való elmerülés gazdag áldásának tekintjük ezt a csudálatos könyvecskét? A kátémagyarázó pásztorok és tanítók pedig megkeresik-e a Nagy Kátéban a Kis Káté magyarázatát és élő értékké teszik-e annak kincseit?A négyszázéves jubileum alkalmával gondoljunk isten iránt eltelt hálával és a nagy reformátor alkotó zsenijére való kegyeletes emlékezéssel a Kis Káté és a Nagy Káté jelentőségére. A Kis Kátét evangélikus egyházunk a jubileum emlékezetére ismét közkinccsé teszi. Vajha a Nagy Káté magyar fordításával



âis megajándékozná anyaézentegyházunk mindazokat, akik számára azt a reformátor megírta: a lelkipásztorokat, tanítókat és a müveit egyháztagokat. De az emlékezés ünnepét tegyük az önvizsgálás és számadás napjává is. Lelkiismeretűnk itélőszéke előtt vessük fel a komoly kérdést: megbecsültük-e. felhasználtuk-e, kihasználtuk-e a Kátéban rejlő örök kincseket egyéni élelmikben, családunkban, gyülekezetünkben, iskoláinkban?A második jubileumi ünnepség a speyeri birodalmi gyűlés eseményeit újítja fel emlékezetünkben. Midőn a birodalmi gyűlés meghozott határozataival létalapjaiban támadta meg a reformációt és annak terjedését lehetetlenné tette, midőn az emberi lélek Isten-adta méltóságát: a lelkiismereti szabadságot meg akarta semmisíteni, megmozdultak az evangélikus rendek s ünnepélyes protestációt jelentettek be. Hat fejedelem és 14 birodalmi város írta alá az ünnepélyes tiltakozást. Az uralkodó és az állam iránti hűségnyilatkozattal kezdődik ez a manifesztáció. Isten Igéjének szuverenitása előtt való alázatos meghajolással végződik. Csudálatos erő zeneiül ki soraiból. Hűséges szívvel és alattvalói hódolattal viseltetnek a császári felség, és a birodalom iránt, melynek nagysága, jóléte és virágzása szivükön fekszik. Múltjukhoz híven ezután is alávetik magukat az állam érdekeinek és hajlandók azt életük végéig becsülettel szolgálni. De a lélek üdvösségének kérdésében egyedül és kizárólag Isten igéjét és lelkiismeretüket tekinthetik parancsoló uruknak és egyedül annak engedelmeskedhetnek. „Protestálunk és bizonyságot teszünk nyilvánosan Isten előtt, hogy mi mindabba, amit Isten, az ő  szent Igéje, mindnyájunk lelki üdve, jó lelkiismerete s a korábbi speyeri birodalmi gyűlés ellen határoztatnék, bele nem egyezünk, hanem azt semmisnek és érvénytelennek tekintjük.“A speyeri protestáció döntött a reformáció ügyéről. A hatalmas manifesztáció után következhetett küzdelem, üldöztetés, martiromság, de' megalkuvás, vágy gyáva megszűnés nem következhetett. Worms Luther egyéni vallástétele, Speyer pedig a reformáció hívei táborának bátor elkötelezése.Jelentőségét növeli, hogy innen nyertük a protestáns elnevezést. Rohanó idő s felületes gondolkodás kiszakaszthatta ezen név tulajdonképpeni tartalmi gazdagságát. De éppen azért a négyszázéves jubileum alkalmával újítsuk fel a speyeri hithősök emlékezetét és erősítsük meg híveink lelkében, egyházunk és nemzetünk köztudatában azt az igazságot, hogy a protestáns név negativ tartalma mellett egy örök pozitív tartalmat rejt magában. P r o te  s t á 1 u n k, ' d e u g y a n a k k o r  b i z o n y s á g o t  t e s z ü n k !  Tiltakozunk ma is a lelkiismereti szabadság, az ember örök isteni méltóságának elnyomása és rabigába hajtása ellen, de ugyanekkor bizonyságot teszünk arról, hogy egyházunk tanításaiban, annak szervezetében és életében, az egyháztagok meggyőződésében és magatartásában Isten Igéjének és az Isten Igéjéből megtisztult lelkiismeretnek örök szuverenitással kell uralkodnia. Ez nem tiltakozás, hanem egy nagy isteni állítás, egy örökkévaló követelés. A kettő együtt ad egy egészet, adja a protestáns karaktert és annak lényegét. 1*



Emlékezzünk a speyeri birodalmi gyűlés eseményeiről s értsük meg annak hozzánk intézett követeléseit!Közgyűlésünk bizonyára helyesléssel veszi tudomásul azon intézkedésemet, hogy Luther Kis Kátéja megjelenésének, valamint a speyeri birodalmi gyűlés négyszázéves jubileumának a gyülekezetekben és iskolákban történő méltó megünneplésére vonatkozólag a szükséges intézkedéseket megtettem.3. Általános helyzetkép.a) Egyházunknak az államhoz való viszonya ez évben is kifogástalan volt. A kormány, különösképpen pedig a kultuszkormány részéről megértésre és támogató segítségre találtunk. Különös hálával gondolok a kormány azon jóakaratára, mellyel nyugdíjasaink, különösen lelkészözvegyeink sorsának enyhítését számunkra lehetővé tette. Egyes építkező, ínséget szenvedő gyülekezetek és lelkészek szintén kaptak rendkívüli segélyeket.Sajnálattal említem azonban meg, hogy sem az általános államsegélyek nem emeltettek, sem pedig a lelkészi kar nem kapta meg lelkészi korpótlékának beígért 100 százalékú valorizálását. Az első segélyemelkedésnek elmaradása minden vonalon nagy nehézségek elé állította egyházkerületünket. Az egyházközigazgatás állandóan növekedő terhei mellett elviselhetetlen terhet jelent számunkra a lakbérek állandó emelkedése, melyre fedezetet csak az általános államsegély biztosíthatna. Lelkészi karunk anyagi helyzetének szomorú voltáról pedig felesleges szóláhom. A folyton súlyosodé drágaság, az iskoláztatási terhek valóságos anyagi lehetetlenségek elé állítják lelkészeinket. Fizetésük minimuma és maximuma anyagi és erkölcsi képtelenséget jelent. Újból azon meggyőződésemnek kell kifejezést adnom, hogy a lelkészi fizetés mostani rendezettsége nemcsak financiális, hanem erkölcsi okokból, az egyház és a lelkészi kar presztízse szempontjából is tarthatatlan. Egyháznak és államnak be kell látni azt, hogy 1898. óta az államtársadalmi és g a zdasági életben sok minden megváltozott s hogy ezen változásoknak megfelelően meg kell változnia a lelkészi állás törvényszerű jövedelmének is.Sajnálattal mutatok rá arra, hogy különböző minisztériumokban, fontos kérdésekben hiányzik az egységes állásfoglalás. Iskolafentartó gyülekezeteink keserűén megszenvedik ennek következményeit. íme, egy példa. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr hivatalos leirataiban sürgeti a tanítók nyugdíjjárulékainak a politikai községekre való áthárítását. Meggyőződésünkkel összhangban utal arra, hogy az egyházak a politikai községek terheit vállalják magukra, midőn iskolákat építenek és tartanak fenn. Méltányosnak, jogosnak és szükségesnek ítéli tehát ezen nyugdíjjárulék terheinek a politikai község által történő átvállalását. Ezzel szemben a belügyminisztérium tiltakozik a politikai községek minden újabb tehervállalása ellen. Ha nagy utánjárással és ügyes taktikázással el vállaltatja a gyülekezet vezetősége a politikai községgel a nyugdíjjárulékot, a belügyminisztérium törli azt a község költségvetéséből.Felhjvtam ezen sajnálatos ellentétre a vallás- és közoktatásügyi minisz-



51er úr figyelmét s egyébként is igyekeztem a belügyminisztériumot elvi álláspontjának megváltoztatására rábírni.Aggódva állapítom meg azt is, hogy adócsökkentési államsegélyünk teljes valorizációja még most sem volt keresztülvihető. Dunántúli szegény, kicsiny missió-gyiiiekezeteink jórésze az adócsökkentési államsegélyben élet- existenciájának számbavehető biztosítékát bírta. Ezek a gyülekezeteink kibírhatatlan terhet hordoznak s ha segítséget nem kapnak, csakhamar össze- roskadnak. Ebben a kérdésben és ennek gyors megoldásában egyetemes egyházunk legégetőbb progranunpontját látom.b) A felekezetközi viszony javulást nem, legfeljebb rosszabbodást mutat. Sajtóban, népgyíiléseken állandóan támadásoknak vagyunk kitéve. Egyházi és világi vezéreinket kisebbítik, történelmi hivatásunkat kétségbe vonják, nemzetfentartó jelentőségünket megtagadják. A gyűlölet tüze lassanként felemészti az eddig védelmezett összekötő hidakat s ha enyhülés nem következik be, lassanként a nemzet javára irányuló közös munkálkodás lehetőségei veszélyeztetnek.A pápa mortalium animos encyklikája újabb elvi fundamentumot ad a felekezeti békétlenségnek. A hercegprímásnak az iskolai zászlóavatásokra vonatkozó rendelkezései állandó feszültség okozóivá válnak. A cserkész- és levente-mozgalmakon mindjobban átütközik az erre irányuló tendencia. Keserű mosolygással halljuk a különösen hangzó megállapítást, hogy hazánkban a róni. katholikusok egyházi hovatartozandóságuk miatt mellőzést kénytelenek elszenvedni. Ha így volna, magunk is helytelenítenénk, mert evangéliumi meggyőződésünk szerint jogrenddel biró, egészséges szellemű államban rátermettség, szellemi és erkölcsi érték szerint klassziflkálódnak az emberek, de soha és semmiesetre sem vallásuk szerint. Ellenben igenis jogosnak érezzük azon szomorú tény megállapítását, hogy vezető állásokba jutásnál nehéz akadállyá vált a prot. egyházak bármelyikéhez való tartozás. Szomorú példákkal tudjuk igazolni, hogy becsületes köztisztviselői emelkedést kettétör a velünk szemben érvényesített numerus kaluzus s a többségi elv.A felekezetközi viszony egyetemes keresztyén szempontból történő megítéléséről régebbi püspöki jelentésemben részletesen szóltam. Megvilágítottam a felekezetközi jőviszony nemzeti jelentőségét is és nyíltan kifejeztem azon meggyőződésemet, hogy a felekezeti harcot a nemzet mostani helyzetében hazaárulásnak ítélem.Hazánkért aggódó lelkem minden erejével, mint a nemzeti lelkiismeret egy parányi, gyenge megnyilvánulása, szeretném belékiáltani honfitársaim leikébe évezredes történelmünk ama megdönthetetlen igazságát, hogy külső ellenségnél mindig vérvesztőbb sebeket ejtett rajtunk belső egységünk hiánya, egymással szembetámadó, egymást becsmérlő és fogyasztó tusakodásunk.Vezéri polcról intézem e szót saját egyházamhoz: tartsunk önvizsgálatot s keressük éber lelkiismerettel, ha vájjon valamiben és valamikor is nem ter- heli-e lelkünket elhamarkodott szó, meggondolatlan cselekedet a békesség kötelékének megszaggatásáért.



A róni. katli. egyház vezetőire hasonló honfikötelesség hárul, mely súlyban és felelősségben együtt növekszik az egyház számbeli és anyagi erejével.Államunk kormánya előtt pedig felelősségem teljes tudatában újra elis- métlem azon igazságokat, hogy a felekezetközi békének fentartása mindenekelőtt állami érdek és annak biztosítása kormányzati kötelesség. Sérelmet szenvedő egyházunk nem akar a róni. kath. egyházzal hadbaszállani törvényben biztosított viszonossága és egyházi méltósága védelmében. Hanem igenis az államkormánytól jogosan várjuk az állami törvényben biztosított egyházi viszonosság érvényesítését. Nem szádunk perbe a mortalium animos encyk- likával s elhallgatjuk szivünk legkeserűbb érzéseit afelett, hogy sokan papjaink imádságos áldását átkos szennynek érzik közös zászlóinkon. De igenis, a kormánytól joggal elvárhatja egyházunk, hogy az állam törvényeinek legalább saját hatáskörében érvényt szerezzen. Pedig ez irányban is vannak sérelmeink! Állami iskolákban is tartanak zászlószentelést, melyen tiltakozásunk ellenére mellőzik egyházunkat. Vájjon ezekben az iskolákban a róni. kath. egyház dogmája parancsol-e, avagy az állam törvényei? Levente-mozgalmainkat állami törvény hozta létre s a benne való részvételt állami törvény teszi mindnyájunkra kötelezővé. Hogyan lehetséges akkor, hogy ezen mozgalmunkban is lépten-nyomon megalázás éri egyházunkat? Számunkra a védekezés is nehézzé válik, másoknak pedig a támadás is könnyű. És sokszor nem is a támadót bélyegzik a békétlenség bélyegével, hanem a védekező kerül a nemzet közvéleményének vádlott székébe!Letaposott, elszegényedett, magára hagyott nemzetünk mindent elveszít, ha önmagát is elveszti. Eszméljünk való helyzetünkre s önfegyelmezéssel, a békesség és testvériség komoly átérzésével emeljük önmagunkat azon komoly magaslatra, ahol jobban szeretik az emberek hazájukat, semmint amennyire gyűlölik egymást. És ha a'Krisztus keresztfája egyetemes keresztyén igazságai mind elerőtleniilnének s képtelenné válnának arra, hogy a krisztusi megváltás kegyelmének boldogságával összekovácsolják egy egységbe a kereszt tövében imádkozó sereget, akkor legalább lássuk meg közös édesanyánk könnytől ázott, halavány arcát s az ő kedvéért, az ő javáért, boldogságáért és boldogulásáért temessük el a gyűlölködést s tegyük nemzeti törvénnyé a megértő szeretedet!c) Saját belső viszonyaink is kevés kedvező változást mutatnak. Szegénységünk miatt féltett terveinket sem tudjuk megvalósítani. Gyülekezeteink nyögnek a nagy adóteher alatt, lelkészeink száraz kenyéren élnek s belefásulnak a családfenntartás nehéz gondjaiba. Alkotásokra nem gondolhatunk, vagy ha igen, akkor is számílgató, keserves tépelödések közepette. Kevés a pásztorunk. A szükséges szórványhelyekre nem tudunk embert küldeni. Nincs pénzünk és nincs emberünk. Sokszor a belátás hiánya is egyházi károkat szül. Megfáradt öregek idegenkednek a jól megérdemelt pihenéstől, pedig gyülekezeti és egyházi érdek kívánatossá tenné azt.De a lélcképítés munkájából boldogan kivesszük részünket. Szószékeinken Isten igéje tisztán és hamisítatlanul zeneiül. Iskoláink krisztusi szellemben



7Munkálkodnak. Gyülekezeteink belmissziói munkálkodása szélesedik és mélyül. Belső erőink újulnak s vele együtt reménységeink is megvidámulnak. Töretlen hittel hisszük, hogy minden az egyedül igaz és örökkévaló szent igéből fejlődik, táplálkozik és győzedelmeskedik. Isten igéjét kell elevenné tenni templomban. iskolában, családban s az egyesek életében. Isten igéjét kell öntudatossá tennünk egyháztársadalmi szervezeteinkben s akkor hitünk átalakul szeretetté, alkotó erővé, akadályokat legyőző hatalommá.Ne csüggesszen tehát a szomorú jelenségek sötétségtől beárnyékolt helyzetképe. Gazdag jubiláns észtének') tanulságaként vigyünk magunkkal két nagy kötelezést: erősítsük meg egyházi életünk és vallásos életünk hitvallási karakterét és tegyük azt gazdaggá! Azután legyünk mindnyájan bátor hitvalókká, kik nemcsak tiltakoznak minden elnyomatás ellen, hanem kiépített önmagukkal érvényt szereznek a protestantizmus örök értékeinek!Álljunk erősen az egyetlen fundamentumon! Emeljük magasra az emberi jogok fáklyáját! Neveljünk hazafias, vallásos, erkölcsös, öntudatos és munkás egyháztagokat. Keressük meg szociális feladatainkat s ebben az irányban is adjuk meg tovább az emberiségnek azt, amivel minket Isten ineggazdagított. Mindéhez pedig kettő kell: isteni kegyelem és emberi erő. Isten kegyelmében bizonyosak vagyunk. Ez a kegyelem szólított életre, erősített és megtartott négy évszázad küzdelmei között. Amint nélküle ezerszer elvesztünk volna, úgy vele ezer ellenség ellen is győzedelmeskedünk. De az isteni kegyelem mellett emberi erőre is szükségünk van. Van hivatásunk és program- inunk, de embereket kell nevelnünk azok megvalósítására. Egész embereket, kik küldetésnek érzik életüket, szolgálatnak munkálkodásukat s kik, ha minden erejüket és tehetségüket odaáldozzák is egyházunknak, Isten trónusához hulló adósoknak mondják magukat, mivelhogy minden javukkal, erejükkel, vágyódásukkal, prőfétálásukkal és álomlátásukkal anyaszentegy- házunk építését ismerik kötelességüknek.4. Az év kimagasló mozzanatai.a) Nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a Lutheránus Világgyülés Végrehajtó Bizottsága múlt évi egyetemes közgyűlésünk idejében Budapesten tartotta tanácskozásait. Ezen örvendetes tény egyházunk világközi helyzetében nagy jelentőséggel bír. Ezenfelül pedig alkalmat nyújtott arra, hogy a lutheránus világgyülés végrehajtó bizottságának nagynevű reprezentánsai személyes tapasztalás alapján megismerjék egyházunkat, annak helyzetét és intézményeit.b) Isten iránt eltelt hálával emlékezem meg arról, hogy a new-yorki Kossuth szobor leleplezésével kapcsolatosan egyetemes egyházunk képviseletében meglátogathattam az amerikai egyház vezetőségét és látogatást tehet- met az amerikai magyar evangélikus gyülekezeteknél. Amerikai útamról részletes jelentésemet beterjesztettem báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő Úrhoz. Ezen helyen csupán arról kívánok bizonyságot tenni, hogy erre az amerikai egyházlátogatásra nemzeti és egyházi szem-



8pontból egyformán szükség volt. Szavakban kifejezhetetlen szeretettél és gondoskodással vettek körül az amerikai egyház vezetői, nemkülönben honfitársaim is. Hálás szívvel gondolok erre. Amerikai tartózkodásom alatt hivatalos látogatást tettem az Amerikai Egyesült Evangélikus Egyház vezetőségénél: Knubel elnöknél, Morchead elnöknél, Scherer főtitkárnál stb., továbbá Philadelphiában a pennsylvániai kerület elnökségénél és theologiai szemináriumában. Meglátogattam a new-yorki, clevelandi, pittsburgi, akroni, buffalói, beth- lehemi gyülekezeteket. Mindenütt prédikáltam s a gyülekezet szeretetvendég- ségein is résztvettem. Akronban felavattam a gyülekezet újonnan épült templomát. Megnyugvással tapasztaltam, hogy a sok és sokféle nehézséggel küzdő amerikai gyülekezeteink állandóan élvezik az Amerikai Egyesült Evangélikus Egyház gondoskodását és támogatását. Még így is néhány gyülekezetünk nehéz küzdelmek között él, amit nemcsak a lélekszám csekélysége, hanem egyszersmind az amerikai typus tesz természetessé. Boldogan tapasztaltam, hogy magyar gyülekezeteinknek az Amerikai Egyház vezetősége előtt van becsületük, jó nevük s hogy bíznak ezen gyülekezetek egyházi missiójában. Jóllehet egyetemes egyházunk a Theologusok Otthonát építteti s voltam tisztán dunántúli származású gyülekezetekben, hol dunántúli célokra is kérhettem volna a hívek anyagi támogatását, egész amerikai utamon következetesen kikapcsoltam minden gyűjtési akciót. A gyülekezetekben állandóan hangsúlyoztam, hogy nem dollárt, hanem szivüket kérem magyar hazánk és egyházunk számára. Eljárásomat annál is inkább heíyesn'ek tartom, mert a sokféle gyűjtöív, segélykérési mozgalom az amerikai magyarokat némiképpen bizalmatlanná teszi.E helyen is hálával gondolok az amerikai egyház vezetősége részéről tapasztalt vendégbarátságra és sokféleképpen megnyilatkozott szeretetre. Hálával és köszönettel emlékezem meg az amerikai magyar evangélikus gyülekezetek híveinek és a lelkésztestvéreknek felém sugárzó szeleteiéről és testvéri indulatáról. Vajha a jó Isten Amerikában végzett munkámat megáldaná és gyümölcsözővé tenné!c) örömmel jegyzem fel jelentésem lapjain, hogy Sopronban megkezdődött a Theologusok Otthonának építése. A jó Isten tegye lehetővé a mű. befejezését és tegye annak munkáját áldotta lelkészképzésünk és közegyházunk szolgálatában.d) Örömmel jelentem be, hogy a kultuszkormány a soproni theol. fakultás épületének megépítésére 700.000 pengő építési összeget állapított meg. Az épület terveit Sándy Gyula műépítész, egyetemi tanár készítette.Egyházkerületünk közgyűlése bizonyára örömmel értesül arról, hogy theol. fakultásunk végre-valahára megfelelő otthont nyer. Szívből kívánjuk, hogy az új otthonban való működése áldásos legyen. Ezzel kapcsolatosan szeretném egyházkerületünk közvéleményének figyelmét felhívni a magasabb theologiai képzés égető követeléseire. Theol. fakultásunk ez idő szerint kedvező és a theologiai tudományosság művelésének megfelelő szintjét csak akkor tarthatjuk fenn, ha közegyházunk öntudatos tervszerűséggel gondosko-



(lik kiváló theológusaink továbbképzéséről, tudományos látókörének kiszélesítéséről és tudományos felkészültségének megerősítéséről. Egész egyházunkra katasztrofális lenne, ha ezirányú kötelességünket szem elöl tévesztenénk, kevésre értékelnénk s teljesíttetlenül elejtenénk.De nemcsak a theológiai tanárképzés teszi elsőrendű kötelességünkké a theol. tudás képzését, hanem általában lelkészeink tudományos nívójának emelése is. Egyházunk kifelé és befelé ható ereje jórészt lelkészeink hivatás- érzetétől és képzettségétől függ. Vajha ez irányban is megtenné egyházunk a maga kötelességét!e) Örömmel és jogos reménykedéssel tekintek az Evangélikus Papnék Országos Szövetségének kibontakozó munkálkodása elé. A papnék szövetsége két évvel ezelőtt alakult meg s egyházunk belső erősítését s a nők és papnék hivatásával egybekapcsoló hivatásszolgálatot irta zászlójára. És íme: a sok részről bizalmatlansággal fogadott, néhol olcsó gúnyolódással illetett Szövetség nem prédálja erejét lassú szervezkedési és alakulási gyiilésezéssel, mérföl des jegyzőkönyvezésekkel, hanem gyorsan rálép a munka és alkotás útjára. Lélektől áthatott lapjával propagandát csinál, toboroz, programmot alkot és irányt szab. Nyáron pedig a Balaton-partján nyaralást biztosít egyházi tisztviselők árváinak és gyermekeinek.Kívánatosnak tartom, hogy a Szövetség eme munkáját, egyházunk, gyülekezeteink értékeljék, támogassák és megbecsüljék. Heverő drága gyöngyök selyemfonálra fűzését jelenti a papnék szövetkezése. Midőn erre a munkára Isten gazdag áldását kérem s a Szövetséget egyházkerületünk, gyülekezeteink, világi és egyházi vezérek és papi családok támogatásába melegen ajánlom, egyszersmind azon reménységemnek adok kifejezést, hogy egyház- kerületünkből egyetlen egy papné sem fog hiányozni a Szövetség munkás táborából.f) Jelentős és örvendetes eseménynek tartom, hogy dr. Balthazár Dezső ref. püspök elnöklete mellett megalakult a Protestáns Központi Hiteliroda, mely evang. gyülekezeteink és intézményeink építésére kedvező feltételek mellett építési kölcsönöket folyósít. A Protestáns Hiteliroda közreműködését már több gyülekezetünk s a Líceumi Diákotthon részére egyházkerületünk is igénybe vette.5. Egyházkerületünk viszonya az egyetemes egyházhoz. Az egyetemes egyházhoz való viszonyunk teljesen kielégítő. Az elmúlt évben is megnyugvással győződhettem meg arról, hogy egyetemes egyházunk kormányrudján egy kiváló, a vezéri méltóságra elhívott férfi nyugtatja erős kezét Báró Rad- vánszky Albert egyetemes felügyelő személyében. Bölcsesége, nyugodt megfontolása, tervszerű céltudatossággal vezeti egyetemes egyházunkat s állandó érzékeny lelkiismeretességgel hordozza az egyházkormányzás mindennapi kötelességeinek terhét is. Köszönettel gondolok arra, hogy az egyetemes fe- iigyelő úr egyházkerületünk iránt meleg érdeklődést tanúsít s erkölcsi és anyagi támogatásával mindenkor megajándékozott.Mint megoldatlan kérdés, egyedül az államsegélyek megosztási kulcsa



10szerepel. Nagyon kívánatosnak tartom, hogy ebben a kérdésben az ez évi egyetemes közgyűlés előtt végleges megállapodásra juthassunk a testvér egyházkerületekkel s ez a kellemetlen kérdés tárgyalásainkból kiküszöbölhető legyen.6. Sajtónap, Bibliavasárnap és fogházmisszió. Husvét után való második vasárnap ez évben is megtartottuk a S a j t ó n a p o t. örömmel állapítom meg, hogy ez évben az oífertóriumok végeredménye a mull évihez képest emelkedést mutat. Befolyt egyházmegyénként: 1. Győri egyházmegye 222.03 P, 2. Kemenesaljái 68.05 P , 3. Somogyi 78.42 P, 4. Soproni alsó 77.35 P, 5. Sopron' felső 59.41 P, 6. Tolna— baranya— somogyi 283.41 P, 7. Vasi közép 230.53 P, 8. Veszprémi 155.58 P, 9. Zalai 28.03 P. Összesen 1202.81 P a múlt évi 976.04 P-vel szemben.A rendelkezésemre álló összeget a következőképen osztottam fel: Harangszónak 402.81 P. Ev. Lapjának 140 P, Gottholdnak 100 P, Ev. Hausfreundnak 180 P, Ev. Népiskolának 180 P, Lelkipásztornak 200 P.Az egyetemes egyház rendelkezéséhez képest 1927. évi október hó 23-án ez évben is megtartottuk egyházkerületünk gyülekezeteiben a „ B i b l i a -  v a s á r n a p o t“ . Az egyházkerületünkben befolyt 899.79 P offertorium ösz- szeg a Brit és Külföldi Bibliaterjesztő' Társulat céljaira beküldetett az egyetemes egyház pénztárába.' Az ofíertoriumok eredménye egyházmegyénként: 1. Győri egyházmegye 159.55 P, 2. Kemenesaljái 104.32 P, 3. Somogyi 60.55 P, 4. Soproni alsó 52.12 P, 5. Soproni felső 54.26 P, 6. Tolna— baranya—  somogyi 220.88 P. 7. Vasi közép 144.06 P, 8. Veszprémi 85.18 P, 9. Zalai 18.87 pengő.Ugyancsak egyetemes egyházunk rendelkezése szerint gyülekezeteinket f. évi január 2-án kelt 544/I./1927— 28. számú körlevelemben felhívtam I o g- h á z m i s s z i ó i o f f e r t ó r i u m tartására. Az egyházkerületünkben befolyt 392.92 P összeg befizettetett az egyetemes egyház pénztárába. Az egyházmegyék gyűjtése a következő: 1. Győri egyházmegye 84.84P, 2. Kemenesaljái 34.09 P, 3. Somogyi 18.46 P, 4. Soproni alsó 24.73 P, 5. Soproni felső 18.98 P, 6. Tolna— baranya— somogyi 95.64 P. Vasi közép 51.30 P, 8. Veszprémi 46.88 P, 9. Zalai 18.—  P.7. Gyász, öröm és munkára való elhívás. Kegyeletes érzéssel emlékezem meg protestáns egyházunk nagy veszteségeiről.F e r e n c  J ó z s e f ,  a magyarországi unitárius egyház patriarchai életkorú püspöke, 1928. évi február hó 19-én meghalt.B á r ó S o l  y m o s s y L a  jő  s egyetemes egyházunk volt felügyelője f. évi augusztus hó 27-én Budapesten befejezte földi pályafutását. A lozsi családi sírboltban helyeztük örök nyugovóra. A temetési szertartást Lózson én végeztem s a gyászoló családnak dr. Mestcrházv Ernő egyházkerületi felügyelő úrral kifejeztük egyházkerületünk részvétét is.Kiejtette kezéből zs,óltáros lantját S á n t h a K á r o l y ,  volt sárszent- lörinci lelkész, egyházunk kiváló énekköltője. 88 évet élt s értékes egyéniségével, napsugaras leikével, hűséges pásztori munkájával s igazi irodalmi értéket



11jelentő költészetével beleírta nevét a halhatatlanok sorába. Szeptember hó 9-én kísérték pihenő helyére Budapesten. Ezen a vasárnapon volt a sobori gyülekezet templomavatási ünnepélye s így a temetésen nem vehettem részt.Elköltözött a minden halandók utján egy hűséges derék lelkipásztor- testvérünk: M e s t e r h á z ) '  L á s z l ó  pápai lelkész. F. évi április hó 25-én fejezte be életét. Tűzben égő lélek volt, ki önmagát emésztette meg áldozatos életében.Egyházkerületünk meleglelkü, képzett, sokra hivatott és áldott munka- eredményekre visszatekintő munkását búcsúztatja: F á i m  a i L a j o s t .  M egrongált egészségére hivatkozással lemondott a győri lelkészi állásáról s ezzel kapcsolatosan az egyházkerületi főjegyzői állásról s bizottsági tagsági állásairól. Pálmai Lajost egész életmunkája jellemzi. Meleg szivii. képzett elme és megvesztegethetetlen judicium ékesítik. Érzelmessége ment az érzelgősségtől, emelkedett lelkiilete az érthetetlen elvontságtól. Egyenes és határozott érdesség nélkül, tud Védekezni sebző támadás nélkül. Theologiai tudása gazdag, elvhűsége szilárd, egyházunk igazságai mellett megállása bátor és következetes. És mindezt beragyogja a pásztori s z í v  melegségének közvetlensége s az Isten kegyelmét megtalált ember kedélyének szelíd mosolygása. Tisztelni kellett, mert megérdemelte és szeretni kellett, mert nem lehetett nem szeretni.Elismeréssel, hálával és1 köszönettel emlékezem meg papi állásában, az esperesi kormányrudnál, az egyházkerületi főjegyzői székben, az egyházkerületi bizottsági állásokban, az egyházkerületi törvényszéki bírói hivatás-körben kifejtett eredményes, áldott munkájáról. Isten gazdag áldását kérem pihenése idejére, életére és családjára!A gyász és veszteség mellett örömöt is nyújt Isten keze.D r . A j k a y B é l a ,  a soproni alsó egyházmegye felügyelője, egyház- kerületünk fáradhatatlan főjegyzője jubilánsként áll egyházkerületi közgyűlésünk előtt. 40 évvel ezelőtt indult el egyházközéleti munkálkodása utján. Mint egyházmegyei jegyző kezdte szolgálatát s már évtizedek óta mint egyházmegyei felügyelő, egyházkerületi főjegyző, a véleményező bizottság elnöke, több egyházkerületi bizottságunk tagja tevékenykedik. Többféle munkatéren működik, de mindenütt ugyanazon lélek és hűség jellemzik. Neki szolgálatot jelent működése. Lépcsőfok helyett oltárrá teszi egyházi tisztségeit. A hűség- pontosság, kötelességtudás embere, kit méltán öVez jubileuma napján egész egyházkerületünk osztatlan hálája, tisztelete és szeretete.A soproni alsó egyházmegye tavaszi közgyűlésén ünnepelte jubiláns felügyelőjét. A jubiláló közgyűlésen dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelővel együtt személyesen is résztvettem s egyházkerületünk áldáskiván- ságait szeretettel tolmácsoltam. De nem hallgathatunk egyházkerületi közgyűlésünkön sem, mert hálával telik meg szivünk s a szeretet 'köszöntő-szavával üdvözöljük egyházkerületünk hűséges, puritán-lelkű, munkában fáradhatatlan világi főjegyzőjét!F a r k a s  E l e m é r  büki lelkész, a soproni alsó egyházmegye esperese 1927. évi október hó 20-án töltötte be 40 éves lelkészi szolgálatát. A gyiile-



12kezel december hó 4-én tartott lélekemelő ünnepségén elnöktársammal egyti“. iésztvettem s a jubilánst egyházkerületünk nevében melegen köszöntöttem.M a g  y  a r y M i k l ó s  kapolcsi lelkész, a zalai egyházmegye volt esperese mult évi november hó 3-án töltötte be érdemes lelkészi szolgálatának 40-ik esztendejét, kit is ez alkalommal levélben melegen köszöntöttem.A tiszai egyházkerület szeptember hó 5-én ünnepelte G e d ' u l y H e n r i k  p ii s p ö k, építő, eredményekben gazdag lelkészi szolgálatának 40. évfordulóját. Az ünnepségen személyesen fejeztem ki egyházkerületünk áldáskiván- ságait.A bányai egyházkerület október hó 11-én ünnepli D r . R a t  f a y  S á n d o r  10 éves püspöki jubileumát.Egyházkerületünk közgyűlése bizonyára meleg érzésekkel pecsételi meg ama üdvözlő szavakat, melyekkel Geduly Henrik püspököt köszöntöttem s Isten áldáskivánságaival fordul Raffay Sándor püspök felé, hogy őt érdemes, eredményes és messzekiható püspöki jubileuma alkalmával ünnepelje!A 1 t d ö r f e r V i k t o r  evangélikus zeneéletünk kiváló reprezentánsa 40 éves jubileumát ünnepelte a soproni gyülekezet és nagyszámú tisztelői körében, ö t is melegen üdvözöltem jubileuma alkalmával.A theologiai fakultás vallásbölcsészeti és pedagógia tanszékére a Kormányzó b á r ó P o d m a n i c z k y P á l  oki. theol. tanár, ev. lelkészt nevezte ki. Szeretettel és bizalommal köszöntőm öt lelkészképzésünk és egyházunk szempontjából egyaránt fontos pozíciójában..Egyházunk keretein túl is találunk örvendetes mozzanatokat. A testvér református egyház g r ó f  D é g e n f e l d - S c h  o m b u r g  J ó z s e f  halála után a konvent elnöki székébe Dókus Ernő íögondnokot ültette. Ugyancsak őt ültette a közbizalom a Protestáns Közös Bizottság elnöki székébe is. A kiváló egyházi vezért eme újabb elhívása alkalmával szeretettel és bizalommal köszöntőm.A dunamelléki református egyházkerület g r ó f  s z é k i  T e l e k  y J ó z s e f  V. b. t. tanácsossal töltötte be fögondnoki székét. A főgondnok instal- lálógyülésén egyházkerületünk képviseletében résztvettem.A tiszántúli református egyházkerület v i t é z  H o r t h y  I s t v á n  nyugalmazott lovassági tábornokkal töltötte be fögondnoki székét.Egyházunk és egyházkerületünk bizonyára igaz örömmel értesül arról, hogy egyházunk ügyeinek a minisztériumban lelkes intézőjét, d r. T ó t h I s t v á n t ,  II. ügyosztályfönököt, a kormányzó helyettes államtitkárrá nevezte ki. Becsületes, érdemes hivatali munkát, de egyszersmind koncepciózus vezéri alkotásokat jutalmazott a kormányzó úr kegye, melyhez teljes szívvel és igaz örömmel kiált üdvözletét evangélikus anyaszen tégy házunk is. Dr. Tóth István h. államtitkárt kitüntetés-számba menő előléptetése alkalmával egyházkerületünk nevében is szeretettel köszöntőm.8. Hivataos részvételek. Az elmúlt egyházközigazgatási év utazásai, gyii- lésezési, tárgyalási munkái nem kevesbedtek, hanem inkább megnövekedtek. Erőimhez képest igyekeztem egyházunkat a szükséges esetekben nemcsak



13képviselni, hanem a minisztériumi tárgyalásokon és gyűléseken egyházkerületünk, gyülekezeteink és tisztviselőink érdekeit is megvédelmezni.Az elmúlt egyházközigazgatási év részvételeiről és utazásairól a következőkben terjesztem elő jelentésemet:1927. é v i  s z e p t e m b é r  h ó  30-án egyetemes egyházunkat képviseltem a soproni theologiai fakultás szigorlatain.O k t ó b e r  h ó  2-án lelkészavatást végeztem Szombathelyen; október 9-én egyetemes egyházunk képviseletében résztvettem a soproni theol. fakultás tanévmegnyitó ünnepségén; október hó 12-én Budapesten az elnökségi értkezleten; október hó 13-án fontos egyházi ügyeket tárgyaltam a vallásos közoktatásügyi minisztériumban; október 18-án elnököltem Sopronban a főiskolai nagybizottság ülésén; október 19— 28-ig résztvettem az egyetemes egyház bizottsági gyűlésein és közgyűlésén; október hó 21-én Budapesten résztvettem Darányi Ignác dunamelléki ref. fögondnok emlékére tartott gyászünnepségen; október hó 22-én résztvettem gróf Teleky József dunamelléki ref. fögondnok beiktatásán.N o v e m b e r  h ó  13-án felavattam a pápai gyülekezet két új harangját; november hó 17-én a soproni Nőegylet kulturestelyén előadást tartottam, november hó 20-án résztvettem és emlékbeszédet tartottam Győrött Györy Vilmos emléktáblájának leleplezési ünnepségén; november hó 27-én Budapesten rádióistentiszteleten prédikáltam.D e c e m b e r  h ó  3-án Szombathelyen lelkészavatást végeztem; december hó 4-én dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő úrral résztvettem Farkas Elemér soproni alsó egyházmegyei esperes 40 éves lelkészi jubileumán s üt egyházkerületünk nevében üdvözöltem; december hó 6-án résztvettem a Budapesten tartott lelkészvizsgálaton; december hő 7-én a kultuszminisztériumban tárgyalásokat folytattam; december hó 17-én Balassagyarmaton kulturestélyen előadást tartottam, másnap pedig ugyanott az istentiszteleten prédikáltam.1928. j a n u á r  h ó  4— 5. napjain résztvettem a theol. fakultás vizsgálatain; január 19-én ugyanott résztvettem a theol. fakultás szigorlatain; január hó 22-én Szomathelyen lelkészavatást végeztem.F e b r u á r h ó 3— 4-én a kultuszminisztériumban tárgyalásokat folytattam; február hó 6-án résztvettem az elnökségi konferencián; február hó 7-én résztvettem a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek közgyűlésén; február hó 20-án a Luther Otthon főiskolai ifjúságának Budapesten előadást tartottam; február hó 21-én Budapesten a Betlen Gábor Szövetség kulturestélyén előadást tartottam.M á r c i u s  h ó  4-én Budapesten rádióistentiszteleten prédikáltam; március hó 5-töl április hó 8-ig amerikai utón voltam.Á p r i l i s  h ó  10— 13-ig Budapesten tárgyalást folytattam a kultuszminisztériumban, belügyminisztériumban és miniszterelnökségen; április hó 30-tól május hó 4-ig dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelővel együtt meglátogattam a soproni líceumokat és tanítóképző-intézetünket.



*

14 M á j u s  h ó  12-én Szombathelyen kulturestélyen előadást tartottam; május hó 14— 15-ig iskolalátogatást végeztem bonyhádi reálgimnáziumunkban; május hó 20-án a soproni evangélikus Nőegylet kulturestélyén előadást tátottám; május 22— 23 napjain elnöktársammal együtt látogatást végeztem kőszegi leánynevelö intézetünkben; május 23-án elnöktársammal együtt az egyházkerület törvényszéki ülésén vettem részt.J u n i u s  h ó  2— 3-án résztvettem Budapesten a 11. ref. nagygyűlésen; junius 5— 6-án résztvettem Budapesten a zsinati előkészítő bizottság ülésén; junius hó 7-én résztvettem a győri egyházmegyei lelkészegyesület Győrött tartott presbyteri értekezletén; junius hó 9-én kőszegi leánynevelő intézetünkben kuturestélyen előadást tartottam; jun. hó 17— 18-án Budapesten a minisztériumokban tárgyalásokat folytattam; junius hó 27-én résztvettem Szombathelyen a vasi közép egyházmegye felügyelő-beiktató közgyűlésén s azon szentmártoni Radó Lajost egyházkerületünk nevében üdvözöltem; junius hó 29-én Nemeskéren elnöktársammal együtt résztvettem a soproni alsó egyházmegye közgyűlésén s azon dr. Ajkay Béla egyházmegyei felügyelőt 40 évi egyházi szolgálata alkalmával az egyházkerület nevében üdvözöltem.A u g u s z t u s  h ó  28-án Sopronban elnöktársammal együtt értekezletet tartottunk a lyceumi Diákotthon és a tanítóképzöintézet építése ügyében; augusztus hó 30-án elnöktársammal együtt résztvettem báró Solymossy Lajos volt egyetemes felügyelő temetésén Nagylózson, illetőleg ott a temetési szertartást végeztem.S z e p t e m b e r h ó  4-én és 6-án Budapesten a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban tárgyalásokat folytattam; szeptember hó 5-én résztvettem Nyíregyházán Geduly Henrik püspök 40 éves lelkészi jubileumán s Öt egyházkerületünk nevében üdvözöltem; szeptember hó 9-én Soboron templomavatást végeztem; szeptember hó 21-én résztvettem Budapesten egyetemes egyházunk ama ünnepségén, melyen Ormay János buffalói lelkész az amerikai egyesült evangélikus egyház üdvözletét átadta s az ünnepségen beszédet tartottam. . ÄJ .

II . A z  e g y h á z i  é le t .9. Egyházi élet általában. Az egyházmegyék esperesi jelentései szerint a hitélet nem esést, hanem inkább emelkedést mutat. Az istentisztelet látogatásában híveink kellő buzgósagot tanúsítanak. A gazdasági munka időszakai ugyan természetszerűleg befolyásolják a templomlátogatást, mégis még ezen időszakokban is majdnem mindenütt kellő buzgóságot tanúsítanak híveink. Ez évben is feljegyzem azonban ama többször hangoztatott aggályomat, hogy a leányegyházak az anyagyülekezet istentiszteletein sok helyen csak néha-néha vesznek részt s így mindig jobban kiesnek a lelkipásztor vezető keze alól. Általánosan tapasztalható jelenség, hogy a nagyon jó templomjáró íiliák is elmaradnak az anyagyülekezet templomából, mihelyt önmaguk részére templomot építenek, avagy a lelkész évenkint néhányszor istentisztelet tartá-



5sara hozzájuk kiszáll. Mégis a hivek leghöbb vágyát képezi a templomépítés. Nagyon kérdésesnek látszik, hogy egyházi szempontból ez olyan nagy értéket jelent-e? A leánygyülekezet temploma az önállóságnak látszatát, vágyát, az egyházi élet különállóságának töredék-darabját felébreszti és megadja ugyan, anélkül azonban, hogy anyagilag képesítené a rendesen csekély lélekszámú gyülekezetei a tényleges önállóságra s megadná neki a külön pásztorolt gyülekezet egyházi és lelki előnyeit.A vallásos élet mélységének statisztikai mutatóját az u r v a c s  o r á z ó k számában keresem. Ürömmel állapítom meg, hogy az elmúlt évben az úr Asztalához járulók száma emelkedést mutat. Míg az előző évben 69.550-en járultak az Úr Asztalához, addig az elmúlt évben 72.934-en, vagyis az emelkedés 3384. Bizalommal kérem a lelkésztestvéreket, hogy a bűntudat fel- ébresztését és a bünbánat mélyítését tartsák legelső feladatuknak. Igehirdetésükben legyen ez állandó vezetőgondolat, melyre vissza-visszatér a lélek, mint egy elutasíthatatlan igazságra, mint egy nélkülözhetetlen alapgondolatra. Ne elégedjenek meg a bűntudat és bünbánat szavainak ismételgetésével, hanem szedjék elemeire vallási fogalmainkat, konkretizálják és realizálják azokat, alkalmazzák az élet és lélek mindennapi jelenségeire, hogy híveink önön lelkűkben önmagukkal találkozzanak és megismerjék emberi életük nyomorúságait, gyalázatait, szakadékait és tehetetlenségeit. Hasonlóképpen tárják híveik szeme elé az isteni kegyelem teljes gazdagságát. Ezt is konkretizálva és realizálva, mert a kegyelem általános hangoztatásában sokszor üressé válik a fogalom s helytelen gondolatokat ébreszt a lelkekben, úgyhogy az emberek nem eszmélnek azon kötelességekre, amelyeknek teljesítésétől függ az isteni kegyelem. Kívánatos, hogy bünbánatos vallásosság felébresztését munkálják a hivek lelkipásztori gondozása, vallásos estélyek által is.A s z ü l e t é s e k  száma az elmúlt évben is esést mutat. Míg az előző évben 4.214 gyermek született, addig most 4.024. Ezek között is feltűnően sok a törvénytelen szülött: 161.Hasonlóképpen esést mutat a k o n f i r m á l t a k  száma. 2.810-en tették le a konfirmációi fogadalmat, míg az előző évben 3.405 konfirmált volt.H á z a s s á g o t  kötött 1.463 pár, ezek közül vegyes házasság 494, tiszta 969. Különben ez a szám is esést mutat, mert az előző évben 1597 házasságot kötöttek. Sajnálattal iktatom ezen számok mellé, hogy vadházasságban 124 pár él, ezek közül pedig 69 pár a tolna— baranya— somogyi egyházmegyére esik.Szenteljenek lelkipásztoraink figyelmet ezen kérdésnek is. öntudatos, tervszerű igehirdetéssel, felvilágosítással törekedjenek arra, hogy evang. híveink evang. élettársat válasszanak maguknak. Jóllehet száz és Száz boldogságban élő vegyesházas életpéldája ellentmondani látszik ezen intelemnek, mégis a jelen idők szomorú tapasztalatai s a házasságról alkotott meggyőződésünk arra köteleznek, hogy ebben az irányban is lelkiismeretes hűséggel teljesítsük pásztori feladatainkat. Külön is kérem lelkipásztorainkat, hogy a vadházasságban élő híveknél kövessenek el mindent, hogy eme vallás- és



egyházellenes bűntől önmagukat s egyházunkat is megszabadítsák. Valószínűnek tartom, hogy a német vidéken sajátságos előítélet gyökereztette meg ezt a rossz szokást. Hiszem azonban, hogy az igehirdetés céltudatossága, egyesülve a pásztori szeretet gondosságával, meg fogja szüntetni ezt a rossz szokást.A r e v e r  z. á l i s - s t a t i s z t i k á t  ez évben sem tartom megbízhatónak, mert az egyházi statisztika nem egyezik meg a statisztikai hivatal kimutatásával. Az összesített kimutatások szerint javunkra 189, kárunkra pedig 85 reverzális köttetett, míg az előző évben javunkra 160, kárunkra pedig 68 reverzálist kötöttek. Itt jegyzem fel, hogy egyházunkból más egyházba kitért 214 egyháztag, az előző évben 158, egyházunkba pedig áttért 172 egyháztag, az előző évben pedig 121. Az egyházunkból kitértek nagy számát (214) némiképpen magyarázza, hogy a tolna— bárány,a— somogyi-egyházmegyében 137 áttérési eset történt, melyből 46-an a reí. egyházba tértek át, valószínűnek tartom, hogy tértek vissza.Vizsgálgatom a statisztikai adatokat s megerősítve látom azon tapasztalatomat, hogy különösen városi gyülekezetekben vannak híveink sok veszélynek és kisértésnek kitéve. Ez a jelenség éppen azon örtállóink lelkiismeretes vigyázására ap pel Iái, akik egyébként is a városi lelkészek száz és száz gondjaival vannak megterhelve. Kérem őket, hogy nyitott szemmel vigyázzanak, éber lelkiismerettel őrködjenek, eréllyel, hűséggel és szeretettel pásztorkod- janak.Megemlítem végül, hogy az egyházi szertartásokat aránylag elég sokszor és pedig 58 esetben mellőzték híveink. Ebből a számból 1 1 törvénytelen születésű esetekre esik, 16 egyházkelésre, 28 házasságkötésre és 3 temetésre. Megjegyzem azonban, hogy az egyházkezelési szertartást némely városi gyülekezetben egyáltalában nem tartják meg. Fontosnak tartom azonban a törvénytelen születések szigorú ellenőrzését és oly irányú pásztori gondoskodást, hogy éppen ezek az édesanyák különösképpen érezzék az any ászén tegyház lelki gondozását, mely természetesen nemcsak kemény szavú feddésben, hanem velük való törődésben, a feléjük nyújtott jobbkéz segítésében, lelkűk és életük megmentésében nyilatkozik meg.íme, ezek az egyházkerületünk elmúlt évi statisztikai adatai. Nemcsak üres, holt számok, hanem a való élet mutatói, melyek közt lüktet, fejlődik, vagy hanyatlik, újjong, avagy sir anyaszenteggházunk.10. Belmissziói munka. Dunántúli Lutherszövetségiink az elmúlt évben is kiadta belmissziói munkaprogrammját. A gyülekezetek lelkészei ennek alapján elkészítették a saját gyülekezetükben megvalósítandó munkaprogrammöt s azt gyülekezetükben megvalósították, örömmel és megnyugvással teszek bizonyságot lelkészeink odaadó buzgóságáról és fáradhatatlan munkálkodásáról. Vannak ugyan gyülekezeteink, melyekben a gyülekezeti belmissziói munka csak lassú ütemben halad előre s vannak olyanok is, melyeknél a beszámoló hivatalos jelentés többet mutat a tényleg elvégzett munka értékénél,



Í 7de azért egészben véve nagyon meg lehetünk elégedve gyülekezeteink ez- Irányú tevékenységével.Az alábbi táblázat világos képet nyújt az egyes egyházmegyék gyülekezeteinek belmissziói munkálkodásáról.
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Győri . . . . 17 3 12 2 14 14 142 146 14 5 13 13 8 __ 15 1 17 lóKemenesaljái . 11 7 5 '2 8 8 142 35 7 1 11 5 4 — 8 — 10 9Somogyi . . . 10 4 5 2 6 7 112 22 8 2 8 2 9 — 8 1 9 8Soproni alsó 9 6 3 7 9 83 43 7 2 7 5 5 — 7 — 9 5Soproni felső . 4 4 2 3 3 50 16 3 3 4 4 3 — 1 — 4 4T. B. S.-i . . 39 14 21 13 2 21 308 197 35 24 27 25 24 5 26 2 39 28Vasi közép . . 11 11 3 11 11 97 118 9 3 10 7 8 3 8 11 — 11Veszprémi . . 23 12 10 7 22 22 194 127 17 14 22 12 16 — 20 — 22 16Zalai . . . . 7 3 3 1 1 3 36 13 6 1 6 7 5 i l 5 7 7131 I 64 591 32 74 981 1164 717 106 55 108 80 82 9 98 15 117 104A táblázat adatai alapján megállapítom, hogy a n é p i s k o l a i  i f j ú -  s á g g a l  131 lelkész foglalkozott. G y e r m e k i s t e n t i s z t e l e t e t  123 gyülekezetben tartottak és pedig 64-ben liturgiával, 59-ben liturgia nélkül. V a s á r n a p i  i s k o l a  32 gyülekezetben működött. Megszervezett i f j u- s á g i e g y e s ü l e t  működött 74 gyülekezetben, szervezetlenül 98 gyülekezetben foglalkoztak az ifjúsággal. Az elmúlt évben 91 megszervezett ifjúsági egyesületünk volt, most pedig 74. Ezt az esést magyarázhatja az a körülmény, hogy az elmúlt évben íélig-meddig megszervezett ifjúsági egyesületet jelentettek be, mint állandó, beszervezett egyesületet s ezek közül néhány az elmúlt évben megszűnt és széthullott. De jelentheti ez az esés azt is, hogy néhány ifjúsági egyesület tényleg kénytelen volt munkálkodását beszüntetni. Ha az okokat keresem, talán a szervezés nehézségeire, népünknek az egyesületektől való idegenkedésére kell utalnom. De gondolok a levente egyesületekre is s attól tartok, hogy néhány ifjúsági egyesület munkáját a leventemozgalom teszi kereszttilvihetetlenné.Kérnem kell lelkipásztorainkat és tanítóinkat, hogy az evangélikus ifjúsági egyesülethez, annak szervezettségéhez és megszervezéséhez feltétlenül ragaszkodjanak. Bármily magasra értékeljem nemzeti szempontból a leventemozgalmat, semmiképpen sem tehetem függővé evangélikus- ifjúságunk egyházi és valláserkölcsi nevelését rajtunk kivülesö tényezőktől. Ifjúságunk egyházi öntudatának, evangélikus karakterének, egyházi szellemének megvalósítása elvitathatatlan egyházi kötelesség. Egyházunk jövendőjét illetőleg pedig elsőrangú egyházi érdek. Ezt a kötelességet senki és semmi le.nem veheti lelkiismeretűnkről. És ezt az egyházi érdeket senki és semmi helyettünk nem munkálhatja. Arra kell tehát törekednünk, hogy az ifjúsági egyesület munkálkodása feltétlenül biztosítva legyen. 2*



Az elmúlt évben is a kidolgozott és rendelkezésre bocsátott munkaprogram m alapján nagyon beható és áldásos munkát végeztek a k ö z é p i s k o l á k  e v a n g é l i k u s  d i á k s z ö v e t s é g e i .  Eddig 19 ily diákszövetségünk működött, mely az elmúlt éven 20-ra emelkedett.A f e l n ő t t  g y ü l e k e z e t i  t a g o k r a  vonatkozó belmissiői munkálkodás, vallásos emlékünnepségek, vallásos estélyek, sorozatos előadásoK és a presbitériumnak tartott külön előadások keretében történt. Tartottak a gyülekezetek 1927. évi október hó 23-án biblia-vasárnapot, azonkívül reformációi emlékünnepet, március 15-én hazafias ünnepséget. A v a l l á s o s  e s t é l y e k  keretében az á d v e n t i  i dö s z a k b a  n négy előadásban foglalkoztak a keresztyén családdal és pedig a következő kérdéseket tárgyalták: 1. A keresztyén házasság és annak előfeltételei. 2. A házastársak egymáshoz való viszonya. 3. A gyermek. 4. Az édesanya. A b ö j t i  i d ő s z a k b a n  a következő témáról nyújtottak sorozatos előadást: Akik Krisztus keresztje alatt állanak. Erről a kérdésről öt előadást nyújtottak a következő címek alatt: 1. Aki nem áll a kereszt alatt, mégis mindig ott van. 2. Péter apostol, a hűség. 3. János apostol, a szeretet. 4. Mária, az önmagát feláldozó szolgálat. 5. A pagan y százados, ki ellenségből hivő lesz.Ezenkívül 1928. évi április hó 22-én sajtónapot tartottunk. 1927. évi november 6-ra pedig kötelező gyámintézeti ünnepséget állapítottam meg.A f e l n ő t t e k  i s k o l á j a  cím alatt folytattuk a keresztyén egyház történetének ismertetését a IV. századtól a reformáció koráig, négy előadás keretében.A p r e s b i t e r e k  számára rendelt külön két előadás keretében pedig magyarországi evangélikus egyházunk intézményeit és szükségleteit ismertettük.A s z o c i á l i s  é s  e g y h á z v é d e l m i  m u n k a  keretében gyülekezeteink folytatták és remélhetőleg befejezték a gyülekezeti törzskönyv ösz- szeállítását. Szorgalmaztam a városi gyülekezetekben az utcagondozás megszervezését is. Ezenkívül kidolgozott utasítást és tájékozást nyújtottunk a gyülekezeti sajtópropaganda megszervezésére.A felsorolt előadások összes munkaanyagát gyülekezeteink rendelkezésére bocsátottuk, hogy ezáltal is megkönnyítsük lelkészeink belmissiői munkálkodását.A fentebb közölt táblázat tanúsága szerint a felnőtt egyháztagok részére megállapított gyülekezeti belmisszió gondozás számszerű adataival is meg lehetünk elégedve. Az egyházkerületben v a l l á s o s  e 1 ö a d á s t tartottak 1164 (1029), a f e l n ő t t e k  i s k o l á j á b a n  sorozatos előadást tartottak 717 (731 ), a p r e s b i t é r i u m o k részére külön előadást tartottak 106 ( 110)-ot. B i b l i a o l v a s á s i  k ö r  működött 55 (49). N ö e g y e s ü l  e t intenziven munkálkodott 108 gyülekezetben. S z e g é n y -  é s  á r v  a- g o n d o z á s  volt 80 gyülekezetben. S - z ó r v á n y g o n d b z á s  82 gyülekezetben. A c s a l á d i  t ö r z s k ö n y v  készen van 98 gyülekezetben, munkában van 9 gyülekezetben. Az u t c a  g o n d o z á s t  megszervezte 9



19gyülekezet, úgyhogy ez idő szerint 15 gyülekezetben van utcagondozás. S a j t ó p r o p a g  a n d á t végez 117 gyülekezet.Hálával és elismeréssel emlékezem meg lelkésztestvéreink odaadó és lelkiismeretes behnissiói munkálkodásáról s kérem az egyházkerület közgyűléséi, hogy ezen munkálkodásról vegyen elismeréssel tudomást s fejezze ki köszönetét a gyülekezeti behnissiói munka érdemes munkásainak.Kívánatosnak tartom egyszersmind azt is, hogy a tanítói kar is vegye ki részét a gyülekezeti behnissiói munkából s aktiv tevékenységével álljon azon munkások közé, kik egyházunk megerősítésén becsületes igyekezettel munkálkodnak.Dunántúli Luther Szövetségünk az 1928— 29. évre is kibocsátja munka- programmját. Ezzel kapcsolatosan többször hangsúlyozott meggyőződésem megerősítésére és annak megszívlelése céljából néhány gondolattal m e g- v i l á g í t o m  b e 1 m i s s i ó i mii n k á 1 k o d á s u n k i r á n y e s z m é i t.Munkaprogrammunk nem esetleges, avagy véletlenség, hanem az átgondolt megfontoltság és tervszerűség eredménye. A gyülekezeti behnissiói munkálkodás a püspök egyházkormányzati munkálkodása spirituális részének megvalósítását jelenti. Arra szolgál, hogy az egyházkormányzásra kötelezett szolgája az egyháznak necsak hivatalos iratokkal, intézkedésekkel, tárgyalásokkal és gyűlési határozatok végrehajtásával kormányozzon, hanem irányítsa az egyházkerület lelki életét is és erősítse a lutheri vallásos típus kifejlődését, az egyházi öntudat erősítését, a lélek, az értelem, a szív és akarat megragadása által.Ezért behnissiói munkaprogrammunk megmaradó, változatlan eleme a vallásosság mélyítése, a bűntudat és bűnbánat felébresztése s mindez által a vallásosság lutheri vonásának kidolgozása.Állandó törekvésünk a tartalmas, megfundált, a megyőződéi igazságaiból táplálkozó egyházi öntudat kiművelése. Szakítani akarunk a szegényes, írázisos egyházi önérzettel, mely esetleges, al.kalomszerűséggel, íellobanó szalmatüzként, érdekekhez való alkalmazkodással jelentkezik. Ki akarjuk művelni az igazi komoly egyházi öntudatot, mely egyházi igazságaink reális ismeretével, egyházi életeszményünk szépségének, harmonikusságának gyönyörérzetével, történelmi tradícióink megbecsülésével és egyházunk hivatásának világos tudatával áll egyházi közösségünkben. Megismeri az egyház által feléje nyújtott kimondhatatlan kincseket és megérti az egyházzal szemben fennálló nagy életközösséget.Belmissziói munkálkodásunkkal általában, a presbitériumokkal való foglalkozással pedig különösképen egyházunk Gedeon ostromcsapatát akarjuk megnövelni, mely hajlandó éhezni, szomjuhozni, messze futamatnyi utakat tenni, időt, erőt feláldozni az egyház javáért. Azt akarjuk, hogy minden gyülekezetben átalakuljon a presbitérium és teljes világossággal rajzolódjék eléjük a presbitérium és a presbiter hivatása. Ne egy tanácskozó és egyházközigaz- gató szerv legyen, melyben vagyon, társadalmi állás, befolyás, önérvényesii-
2*



20lési vágy a döntő tényező, hanem a lélek, szív, vallásosság, egyházhűség, az elhivatottság átérzése és az elkötelezettség ereje.Ezen szempontok figyelembe vételével állítottam össze e z é v i m u n k a p r o g r a m  in un k á t  is . A vallásos estélyek és előadások témáinak kiválasztásánál arra törkedtem, hogy azok Krisztus keresztjéhez, másfelől evangélikus egyházunk történelmi egyéniségének megértéséhez vezessenek közelebb. Kevesbbítettem az általános vallásos esték számát s inkább bojt nagyhetének és a reformációi ünnep erőteljes kidolgozására fektettem súlyt. Tervem szerint böjt( nagyhetén virágvasárnap estjétől kezdve nagycsütörtök estjéig minden nap foglalkozzunk híveinkkel és iépésről-Iépésre vezessük őket közelebb Krisztus megváltó keresztjéhez. Tapasztalatból tudom, hogy ez a munka nem hiábavaló, hanem gazdag lelki áldással fizet.R e f o r m á c i ó  üt n n e p e  szerdai napra esik, tehát az előző és utána következő vasárnap távolsága nem igen teszi lehetővé azt, hogy vasárnap tartsuk azt meg. Tervezetem szerint a reformáció föiinnepét a reformáció napján, október hó 31-én szerdán tartjuk meg. De előző vasárnaptól, október hó 28-tól kezdődőleg minden nap foglalkozzunk híveinkkel. Ilyen módon építsük ki a reformáció ünnepének nagy jelentőségét és tegyük minden egyes összejövetelünket a megvilágítás, megerősítés, egyházban élés, egyházhűség alkalmas eszközeivé. Ne ijedjünk meg a képzelt, de nem próbált nehézségektől. Kisérlet-tevés nélkül ne állítsuk, hogy hiábavaló fáradozás az egész, mert a hívek nem jeninek el négy nap egymásután a templomba. Még a gyülekezet tagjai szétszórtságára se hivatkozzunk. Nézzük magát a célt, ragadjuk meg a szeretettel felajánlott eszközöket, a többit pedig bízzuk a jó Istenre. Lehetséges, hogy néhány éven át csak kevesen vesznek részt a reformációi sorozatos előadásokon. De az eredmény a lélek gazdagodása és nem a jelenlevők fejszáma szerint dől el. Azonfelül pedig hűséges munkánk után bizton remélhetjük Istentől munkánk belső és külső eredményeit.A reformáció jubiláns eseményei közül kettőnek szentelünk ez évben ünnepet: L u t h e r  K i s  K á t é  j a megjelenésének és a s p e y e r i p r o i e s -  t á c i ó il a k. Gazdag alkalmat nyújtanak ezen ünnepek is a lutheri karakterű vallásosság mélyítésére és az igazi protestáns öntudat kidolgozására.Ezévi munkaprogrammunk keretei közt felújíttatom gyülekezeteinkben Istenben boldogult áldott, nagy püspökünk, G y u r á t z  F e r e n c  emlékezetét. Egyháznevelő szempontokon kívül azon törekvés is vezet, hogy egyház- kerületünk határozata értelmében szeretett volt püspökünk sírját az ö érdemeihez és egyházunk méltóságához méltó emlékkel örökítsük meg.A vallásos előadások sorába beiktattam a k ti I m i s s z i ó r ó I szóló előadást. A múlt évben a Gyámintézet munkáját ismertettük vallásos estély keretében. Ez évben egyházunk kühnissziói tevékenységére akarom ráirányítani a figyelmet. Szeretném azonban, , ha legalább a gyámintézeti vallásos estély minden gyülekezetben állandósulna.Ezenkívül külön előadásban foglalkozom az i f j ú s á g g a l  szemben fennálló kötelességeinkkel. Teszem ezt azért, mert most épül a Theologusok



21Otthona. Soproni és bonyhádi középiskoláink pedig most készülnek diákotthonaik megépítésére. Szükséges, hogy egyházunk összes gyülekezetei beleilleszkedjenek eme egyházépítő munkába, megértsék annak jelentőségét és imádságukkal, érdeklődésükkel és adományaikkal támogassák ezt a munkát. Alkotó munkát egyházunk csak akkor végezhet, ha összes lelki és anyagi erőit egyesíteni tudja. Ennek felébresztésére és ébren tartására egy parányi eszköz kíván lenni ez az előadás.A presbitériumok részére ez évben az e g y h á z i  f e g y e l e m r ő l  kívánok előadást tartatni. A nyújtott anyagban megvilágítom az egyházi fegyelem történelmi megjelenési formáit. Az egyház lényegéből igyekezem kiemelni azon szempontokat, melyek az egyházi fegyelmet kívánatossá, elkerülhetetlenné, szükségessé, mondhatnám az egyház lényegmegnyilatkozásává teszik. Azután ismertetem a református egyház utolsó zsinatán hozott egyházfegyelmi törvényeket-.Ezen munkaprogramul megállapításánál azon meggyőződés vezet, hogy evangélikus egyházunk sem zárkózhatik el egy egységes, evangéliomszerü egyházi fegyelem bevezetésétől. Az egyház komolyan vett lényege, hivatása, a jelenlegi idők kényszerítő ereje egyformán követelik egy túlzás nélküli, evangéliomszerü. egyházunknak az egyéni szabadságot respektáló felfogásával összhangban álló egyházfegyelem bevezetését. Zsinat elé azonban csak akkor kerülhet egy ily törvényjavaslat, ha azt az egyházköztudat már fnegér- lelte s annak törvényhozás utján történő rendezését követeli. Zsinati atyák bölcs, jóakaratú. kifogástalan munkálata meddő marad, ha nincsen előkészítve az egyház köztudata által az egyház közönségének lelke. Ezen kettős belátás irányítása alatt vettem fel ezévi belmissziói munkaprogrammunkba az egyházfegyelem kérdését.Kérem immár munkatársaimat: keressék meg és értsék meg a belmissziói munkaprogramul alapját képező alapvető szempontokat s elmélyedéssel vigyék keresztül gyülekezeteik és egyházunk javára az egész munkaprogram mot.Hálás köszönetét mondok mindazoknak, kik munkaprogrammom részletkidolgozásában segítségemre voltak! .11. Hitoktatás. Az egyházkerületben végzett hitoktatási munkáról a következő számadatok nyújtanak tájékoztatást:Egyházkerületünkben, saját intézeteinket nem számítva, összesen 94 helyen végeztek hitoktatást lelkészek, segédlelkészek és tanítók. Hitoktatásban részesítettek 4.021 ev., 130 ref., 2 unit. és 1 baptista, összesen 4154 tanulót. Ezek közül 94 állami iskolába járt 1887, 71 községi iskolába járt 1376, 67 másfelekezeti iskolába járt 778, 8 társulati iskolába járt 81 és 3 magániskolába járt 32 tanuló. A tanulók 437 csoportban, 564 heti órában, 16895 tanévi órában nyertek hitoktatást. Konfirmációi oktatásban részesült 318 tanuló. Tanképesítöt nyert hittanból 13 tanító és tanítónő. A hitoktatási eredmény 235 jeles, 169 jó és 33 elégséges. A hitoktatók lakhelyén kívül 50 intézetben nyertek az ev. tanulók vallástanítást.



A hitoktatói munka díjazására adott: az egyházkerület 4000 P-t, az állam 4222 P-t, városok, községek 4866 P-t, társulatok 528 P-t, magánintézmény 165 P-t. Térítetlen fuvarköltség 4206 P.A hitoktatási munkát az egyházmegyék esperesei ellenőrizték, illetőleg a győri egyházmegyében az esperes megbízottai végeztek ellenőrző látogatást.Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg hitoktatóinknak buzgó és lelkiismeretes munkálkodásáról. Az egyházmegyék espereseit újból felkérem, hogy az egyházkerület Hitoktatási Szabályrendeletének rendezéseit pontosan keresztülvigyék s különös gonddal figyeljenek arra, hogy a hitoktatás tanterve kidolgoztassék és betartassák.Sajnálattal állapítom meg, hogy a hitoktatók munkáját ez évben sem tudtuk tisztességesen díjazni. Az állam is minimumot, sok tekintetben megszégyenítő díjazást állapít meg és a rendeletileg biztosított fuvarköltségeket sem téríti meg. Valóban sok hitoktatónk .díjazása megszégyenítése az állásnak és az elvégzett munkának.Itt hívom fel az egyházkerület közgyűlésének figyelmét ö n á l l ó  h i t o k t a t ó i n k  sajátságos helyzetére. Az önálló hitoktatói állások szervezése idején a kultuszminisztérium a IX. fizetési osztály 3. fokozatába osztotta be őket. Később, a köztisztviselők státusának rendezésekor kivette őket a státusból és külön fizetési fokozatot állapított meg részükre, úgy azonban, hogy a kezdő fizetésük kb. a X . fizetési osztály 3. fokozatának felel meg. Három évenkénti előléptetésük biztosítva van ugyan, de ennek anyagi előnye minim ális . Előléptetés esetén a havi fizetéskülönbözet kb. 6 P-t jelent.Kívánatosnak tartom, hogy az egyetemes közgyűlés tegyen lépéseket a kormánynál az önálló hitoktatók helyzetének javítására. Keresztülviendő lenne nevezetesen a köztisztviselői státusba való újbóli beosztásuk, megfelelő kezdő fizetésű osztály biztosítása, nem különben a fizetési osztályokba való szabály- szerű előléptetés biztosítása is.12. Püspöki egyházlátogatás. Az elmúlt egyházközigazgatási évben püspöki egyházlátogatást őszinte sajnálatomra nem végezhettem. A tavaszi időszakban amerikai útam, az őszi időszakban pedig Szombathelyről Győrbe való költözködésem tette azt számomra lehetetlenné.13. Esperesi látogatások. Az egyházmegyék esperesei az elmúlt évben nem látogatták meg egyházközségeiket. Felhasználták azonban hivatalos kiszállásaikat arra, hogy a gyülekezetek lelki, valláserkölcsi és anyagi helyzetéről közvetlen szemlélet által is meggyőződést szerezzenek.14. A soproni országos fegyintézet lelki gondozása. Évtizedes nemes hagyományok gazdagságával és apostoli buzgóságának teljességével szolgálta a soproni országos fegyintézetben híveinek lelki javát Heszler Sámuel megbízott fegyintézet]- ev. lelkész. Beterjesztett jelentése mély bepillantást enged abba az elmélyedő pszichológiai munkába, mellyel a társadalom eme szerencsétlen áldozataival foglalkozik, keresgeti szivük ajtajának rejtett kulcsát, mutatgatja számukra a lelki szabadulás útját. Jelentésében a moralista élet- bölcselete, a pszichológus élet megfigyelése s az Istenben hivő kegyelem-



23bizonyossága egyesülnek. Munkájáról szóló számadásából látom, hogy külön » bibliaórákon foglalkozik híveivel, egyházi éneket tanít, kül- és belmissziói előadásokat tart, havonkint néhányszor közhasznú dolgokról tart ismeretterjesztő oktatásokat, állandóan látogatja a fegyenceket s a fegyintézet alkalmazottai közül az evangélikusokat. Ellenőrzi az érkező és menő leveleket. Emésztő gonddal utal a kiszabaduló fegyencek nehéz és kétes sorsára s lelki- ismerctrázó követeléssel szól a társadalom boldog tagjaihoz, hogy tegyék meg ezirányban is kötelességeiket. Jelentésének záró mondatában így szól: „Nincsen szó, sem gondolat, sem érzés, amely méltóképpen tolmácsolhatná mennyei Atyám előtt való hálámat, midőn 41 évi és 8 havi itt töltött szerény életem és szolgálatom után leteszem a tollat és kérem az Ür megsegítő kegyelmét".Heszler Sámuelt íegyintézeti megbízott lelkészi állása alól felmentette az igazságügyminiszter Ür és kiváló érdemes munkálkodásáért elismerését fejezte ki. A megüresedett ev. íegyintézeti lelkészi állásra folyó hó március hó 16-án kelt 14.986/928. sz. rendeletével pályázatot hirdetett, majd a pályázat határidejét meghosszabította. A X . fizetési osztályú lelkészi állásra a pályázat előírása szerint nálam benyújtott kérvényeket az igazságügyminiszter Úrhoz véleményes javaslatommal felterjesztettem. Az állásra Kiss Ferenc felsönánai segédlelkész neveztetett ki.Heszler Sámuel lelkész 41 évi munkálkodás után búcsút vett működési körétől. Benne a társadalom szerencsétlenjei kiváló, tisztalelkű, apostoli buz- góságú pásztort veszítettek el. Vasrácsos ablakok, erős zárú cellák világában élt. Gyilkosok, rablók és más bűnözők társaságában töltötte négy évtizedet meghaladó működési idejét. Szive mégis mindvégig megőrizte az emberi lélek jóságába és kegyelem után való sóvárgásába vetett hitét. Lelket ostorozó prédikációi Isten felé mutató újjmutatássá változtak: hitte, tudta azt, hogy minden bűnösben van egy megmentésre érdemes örökkévaló mag, az isteni élet eltaposatlan, életcsirázásra képes magja: a lélek. Hivatása és boldogsága volt, hogy lelkek megmentéséért dolgozzon. Az Úr áldja meg elvégzett munkáját. Őrizze meg életét, tegye csendessé és boldoggá pihenése esztendeit!15. Az evangélikus sajtó. Evangélikus sajtóügyünkről kevés mondanivalóm van. Fennáll a régi helyzet a régi feladatokkal és régi nehézségekkel.Egyházunk a sajtóval szemben kemény követelésekkel lép fel. M egkívánja, hogy a sajtó gondoskodjék népies iratokról, vallásos néplapokról, építő irodalomról, ifjúsági könyvekről, a műveltek számára kiadott lapokról, folyóiratokról, könyvekről's terjessze ki figyelmét külön is a lelkészek egyházközigazgatási, lelkipásztori, igehirdetői és a tanítók tanítói és nevelői munkájára.A követeléssel azonban nem tart lépést sem az elvégzett munka méltánylása, sem a vele szemben tanúsított támogatás.Gyűléseink hangosak a követelésektől. Felsorolják a sajtó hiányait, a meglévő sajtóorgánumok fogyatkozásait stb. A meglévő sajtómozgalom pedig nélkülözi az egyház propagandáját, a szellemi támogatást, az anyagi erősítést és úgyszólván minden sajtóakció saját szellemi és anyagi erejére van hagyatva.



Hálával emlékezem meg evangélikus sajtónk áldozatos munkát végző vezéreiről. Czipott Géza lelkész a Harangszót, Németh Károly esperes az Evangélikusok Lapját, Kurg Lajos igazgató az Evangélikus Népiskolát, Scholtz Ödön esperes a Gottholdot, Straner Vilmos lelkész az ev. Hausfreundot, Kovács Sándor egyetemi tanár az Ösvényt szerkeszti. Alulírott szerkesztésében pedig a Lelkipásztor emui folyóirat jelenik meg.Külön evangélikus ifjúsági lapunk nincsen, de az Erő nagyszerű gazdagsággal és pedagógiai célkitűzéssel irányítja ifjúságunk szellemi fejlődését.M ég most is sajnálattal nélkülözzük egyházunk sajtópolitikáját. Kiépítetlen sajtóorgánumainkat nem építjük ki. Az ösvény ma is csak negyedévenként jelenik meg, holott egyházunk életkövetelése lenne a művelt egyháztagjaink szellemi igényéről való gondoskodás. Nincsen egyetlen olyan lapunk, vagy folyóiratunk, mely a világnézetek forrongása idejében biztos irányt mutatna evangélikus műveltjeink számára. Problémák nyitott kérdések maradnak, avagy megoldja azokat egy rajtunk kiviil álló irányzat, de bizonyára nem a mi meggyőződésünk szerint.A gyülekezeti lapok száma állandóan emelkedik. Helyes, okos és jó dolog. Vigyázni kell azonban arra, hogy a gyülekezeti lapok saját gyülekezeti érdekeiket szolgálják és ne akarják feleslegessé tenni az országos jelleggel és hivatással megindított lapok munkáját. Elég erőtékozlásnak látszik egyébként is az, hogy a mindenütt jól bevált és derék munkát végző Harangszó mellé hasonló hivatást szolgáló néplapot állítottak.Amint nincsen egységes sajtóprogram in, ép úgy hiányoznak a terjesz- résre alkalmas szerveink. A legtöbb megjelenő könyv élettörténete befejezést nyer a megjelenéssel. M ég a Luther Társaság sem tudta kiépíteni kiadványai terjesztését szolgáló hálózatát. Minden más magánvállalkozás nagy anyagi és erkölcsi kockázatot jelent. Lelkészeink, tanítóink nagyrésze nem tartozik a szenvenclélyes könyvolvasók táborába. Nem csoda tehát, ha a könyvet meg sem vásárolják, hiszen nyomasztó anyagi helyzeteik erre többé-kevébbé kényszerítik is. De veszélyesnek tartom azt, hogy sokan a megfelelő jó könyvnek a gyülekezetben való, mások által történő terjesztését is félelemmel és bizalmatlansággal tekintik. Ha azt akarjuk, hogy buzgó és lelkes emberek egyházunk sajtó-kötelességeit is elvégezzék, akkor nyújtsunk nekik segítő kezet és tegyük számukra lehetővé, hogy az egyházépítő könyveket gyülekezeteinkben terjeszthessék.Nagy veszélyt jelent az a körülmény, hogy még ma sincs kiépítve egyházvédelmi sajtónk. Igazságtalan, félremagyarázó támadások pergőtüzében állunk. Támadják hitigazságainkat, erkölcsünket, határozatainkat, jelentőségünket, vezéreinket. Ezek a támadások majdnem kivétel nélkül válasz nélkül maradnak. Pedig a köztudat könnyen igazságként fogadja be az olvasott dolgokat s ha sokszor hallja ugyanazt az állítást, bibliai szónak veszi annak tartalmát.Örömmel jegyzem fel, hogy az elmúlt évben is a sajtótudósító tisztséget



25Farkas Sándor, a protestáns sajtóiroda vezetője látta el buzgó utánjárással, lelkiismeretes hozzáértéssel és életrevaló mozgékonysággal.Örömmel jelentem a sok kedvezőtlen jelenség között, hogy külföldi sajtószolgálatunkat egyetemes egyházunk a református testvérekkel karöltve kiépítette. Evangélikus részről Kuthy Dezső egyetemes főtitkár, református részről pedig Benedek Zsolt konventi egyháztag nyert megbízást a szerkesztői teendők ellátására.16. Szektamozgalom. Az elmúlt évben az egyházkerületben észlelhető szektamozgalomban változás nem mutatkozott. Csupán az öskiii gyülekezetben erősödött a szektamozgalom, ahol is 88 tagot számláló baptista-mozgalom ütötte fel fejét.A szekta-mozgalomban érdekelt lelkészek hűséges munkával igyekeznek egyházunk érdekeit és egységét megvédelmezni. Az ösküi mozgalomra külön is felhívtam az illetékes egyházmegye esperesének figyelmét s az ö jelentéséből látom, hogy ezen mozgalommal szemben mindeddig nem mutatott a gyülekezeti vezetőség eredményeket biztosító, kellő aktivitást.17. Lelkészavatás. A múlt évben lelkésszé avattam a következő lelkészjelölteket: 1927. évi október hó 2-án Asbóth Gyulát, Balázs Bélát és Sokoray Miklóst, 1927. évi december hó 3-án Havasi Dezsőt, Ittzés Mihályt és Orbán Lajost, 1928. évi január 22-én Nágel Henriket, 1928. szeptember hó 23-án Kovács Mihályt.Isten áldását kérem a felavatott fiatal Timotheusokra.18. Segédlelkész kérdés. A segédlelkész probléma évek óta sulyosodó teherrel nehezedik egyházkerületünkre. A probléma egyik oldala a financiális nehézségben van, melyről jelentésem egy más pontjában külön is szólok. A probléma lényege pedig a segédlelkész hiányban jelentkezik. Évek óta jóval kevesebb segédlelkészünk van. mint amennyire egyházi érdekből okvetlenül szükségünk lenne. Éhez járul, hogy segédlelkészeink közül többen elhagyták egyházkerületünket s legnagyobbrészt az elszakított Burgerland gyülekezeteiben találtak végleges elhelyezkedésre. A helyzet jelenleg az, hogy nagyobb gyülekezetek állandó segédlelkészi állásait sem tudom betölteni. Nincsenek betöltve már 2 év óta a püspöki irodában a második egyházkerületi segédlelkészi, a vadosfai, a paksi, homokbödögei, ágfalvai, büki, magyarbólyi, nagyatádi, körmendi segédlelkészi állások. Ezen névsor figyelmes átolvasása jelzi a kapcsolatos kérdések egész tömegét. Körmenden, Homokbödögén és Ágfalván nagy egyházmegye élén álló espereseink vannak, a segédlelkészi állás betöltése tehát az esperes egyházközigazgatási tevékenységét biztosítja. Pakson a paróchus 88 éves, tehát a segédlelkészt nem nélkülözheti. Magyarból}' nagy szórványterülettel rendelkezik s vasárnaponként két lelkész szolgálatára lenne szükség, nem is beszélve arról, hogy a hitoktatási munka is két embert igényelne. Nagyatád az anyagyiilekezettö! távoleső exponált kis gyülekezetünk, melyet misszió-központtá kellene tennünk. A pécsvidéki misszió-körzetet is meg kellene szerveznünk, hogy sok gondozás nélkül maradó szórványközségeket beszervezhessünk.



26 Előfordul az is, hogy a segédlelkészt anyagi kényszer hajtja el egyház- kerületünkből. Fizetése annyira minimális, hogy ebből ruházkodási költségeit sem tudja fedezni. Ha tehát akad valahol kedvezőbb feltételeket biztosító gyülekezet, akkor elfogadja annak meghívását.El kell ismernem, hogy segédlelkészeink anyagi helyzete a nyomorúsággal határos. Lakásukon, élelmezésükön, fűtésükön kívül 43 P 44 f javadalmuk van. Szükségesnek tartom tehát, hogy a segédlelkésztartó gyülekezetek legyenek belátóak és méltányosak. Szükségesnek tartom azt is, hogy oly gyülekezetekben, ahol a lelkész magas életkora teszi szükségessé a segédlelkész működését, az illető lelkészek hozzanak önmagukra vonatkozólag súlyosabb áldozatot, meggondolván, hogy ezt az áldozatot tulajdonképen önmagukért hozzák.19. Egyházközigazgatás. Az egyházközigazgatás munkájában lényeges változás nem történt. Legfeljebb azt kell megállapítanom hogy az egyházközigazgatási munka állandóan fokozódik. Hálával emlékezem meg hű munkatársaimról, az egyházmegyék espereseiről, László Miklós püspöki titkárról, Takó István egyházkerületi segédlelkészröl, a gyülekezetek lelkészeiről, tanintézetek igazgatóiról, az egyházkerület főszámvevőjéröl és helyettes pénztárosáról, kik állandó, hűséges kötelességteljesítéssel lehetővé tették egyházkerületünk közigazgatási rendjének fenntartását és növelését.Az egyházközigazgatást érintő következő ügyeket jelentem be:A Jugoszláviához csatolt örihodosi gyülekezet magyar részen maradt szórványaiban (Szentgyörgyvölgy, Velemér, Gödörháza, Kerca, Magyar- szombatfa és Szomoróc) lakó evangélikus hívek lelki gondozását néhány évvel ezelőtt a zalaegerszegi lelkészre bíztam. Mivel azonban a nagy távolság miatt híveink lelki gondozását ily módon intenzívvé tenni nem lehetett, folyó évi jnlius hó 11-én kelt 1.100/1/1927— 28. sz. leirattal további intézkedésig híveink lelki gondozását Hári Lipót domonkosfai lelkészre bíztam. A szentgyörgyvölgyi hívek gondozását továbbra is a zalaegerszegi lelkésztestvér fogja ellátni.A nagybábonyi gyülekezet nagy mértékű elszegényedése miatt nem képes lelkészét megfelelően dotálni. Az illetékes főesperes részletesen megindokolt javaslatára és az egyházközség sürgető kérésére, nehéz lelkiismereti aggodalmak után, hozzájárultam ahhoz, hogy a gyülekezet a lelkészi állás betöltését szüneteltesse. A gyülekezetbe adminisztrátort küldöttem ki. Az adminisztrátor javadalma olyképp állapíttatott meg, hogy a gyülekezet a lelkészi jövedelem megtakarított részéből gyülekezet fenntartási alapot létesíthet, biztosítván így további fennmaradását.20. Egyházi gyűjtések. Egyházkerületünk a nagy gyűjtési invázióval szemben olymódon intézkedett, hogy az egyházkerület gyülekezeteire vonatkozólag a püspök külön engedélyétől tette függővé a gyűjtés eszközölhetését. A püspök pedig az engedély megadása előtt meghallgatja az egyházmegyék espereseit arra vonatkozólag, hogy az egyházmegyékben mily időpontban volna a gyűjtés legalkalmasabb. Megjegyzem azonban, hogy ez az intézkedés



27nemcsak szűkkeblű védekezés akart lenni, hanem egyszersmind a gyűjtő- gyülekezetek védelme is. Kellemetlenségek és csalódások ellen kívánjuk ily- módon megvédelmezni építkező gyülekezeteinket.Sajnálattal állapítom meg. hogy ez az intézkedés nem kecsegtet eredménnyel. Más egyházkerületek gyülekezetei nem akarják respektálni egyház- kerületünk határozatát, hanem azon felfogásban vannak, hogy a belügyminisztériumi engedély minden egyházt'öhatósági engedély kérést feleslegessé tesz. Volt arra is eset, hogy az érdekelt gyülekezetek kiküldöttei kellemetlenkedő magatartást tanúsítottak, követelödztek, sőt egyik esperesünk kifogásolását éles kritika tárgyává tették.Vannak a gyűjtő gyülekezetek között túlbuzgók is. Előfordul az is, hogy másodszor, sőt harmadszor akarják látogatni a gyülekezeteket.Ez a helyzet a gyűjtési akció teljes lejáratására vezet és azt fogja eredményezni, hogy a „hitünk cselédeivel“ szemben fennálló segítő-kötelesség elveszti belső kötelező erejét. A túlzók, követelődzők, tapintatlanok és az egyházkerület határozatait negligálok magatartása miatt azután szenvedni fognak azok a szemérmes szegény gyülekezetek, kiknél mindennapi falat kenyeret és életexistenciát jelent az evangélikus gyülekezetek testvéri segítése.21. Lelkészegyesületek munkája. Az egyházmegyei lelkészegyesületek munkálkodásáról a következőkben számolok be:I. G y ő r i  e g y h á z  m e g y e. Őszi értekezletén Németh Károly esperes A szentségek szociális jelentőségéről tart előadást, Hörényi Lajos györ- szemerei lelkész A gyakorlati életben való lelkészi szolgálatról gondolatokat olvas fel.Második őszi értekezletén Németh Károly elnök Efezus 1.1— 10. alapján az egységre törekvésről tart megnyitó beszédet. Az értekezlet felkéri, hogy tegye közzé a Lelkipásztorban.A tavaszi presbiteri konferencián lelkészek, felügyelők, tanítók és presbiterek voltak jelen minden gyülekezetből, annyian, hogy a konferenciát a templomban kellett megtartani. Istenitisztelet után, melyet Turóczy Zoltán győri lelkész tartott, dr. Berta Benő lébenyi felügyelő az egyház és állam egymáshoz való viszonyáról, Abaffy Gyula Kié titkár az Ifjúsági Egyesületekről s ennek kapcsán a presbiterek utánpótlásáról, Szalay Mihály lovászpatonai lelkész a protestantizmus világközi helyzetéről, Magyar István felpéci ig. tanító Az egyház és az iskola viszonyáról tartott előadást. Jelen voltam a konferencián én is s végül összefoglalva a konferencia tanúlságait, megállapítottam, hogy az előadások tengelyében az ev. egyház áll. Ezt erősíteni a célunk.Elhatározza a koní., hogy az énekkarok szervezését a gyülekezetek figyelmébe ajánlja; a vasárnapi munkaszünet betartásáért a gyülekezetek állandóan küzdjenek, és, hogy a presbitéri konf.-t rendszeresíti s arra minden ev. egyháztagot meghív.II. S o m o g y i  e g  y.h á z in e g y e őszi értekezletén Mesterházy Sándor elnök ismertette az „Európai Kér. Szövetségi Konferenciát“ , Seregély István „A  felnőttek iskolájáról“  értekezett.



28 Tavaszi értekezletén Seregély István szepetneki lelkész „A  temetési beszéd liturgiái és homiletikai szempontból“ címen értekezett. Kiss József surdi lelkész ismertette a ..Tervezet az ev. egyetemes egyház által egyházmegyei népiskolai szakfelügyelői állás szervezése tárgyában“  c. elaborátomot.
III. S o p r o n i  a l s ó  e g y h á z m e g y e  a csepregi leventezászló avatással kapcsolatos sérelmet tárgyalja s kimondja, hogy az ev. levente oktatóktól az ily, egyházunkra sérelmes ünnepélyről való távolmaradást elvárja. A kath. szertartással felavatott zászlót csak kath. jelvénynek és nem közös hazafias jelvénynek tekinti.A tavaszi értekezletén tárgyalta a szilsárkányi gyülekezet közgyűlési határozatát, mely szerint azokat, aki vegyesházasság esetén egyházunk kárára adnak reversálist, mint hűtleneket és árulókat a gyülekezetből kizárja, velük minden közösséget megtagad. Sürgeti fegyelmi szabályzat hozatalát egész egyházunkra nézve. Mikolás Kálmán szilsárkányi lelkész ,,A  halotti beszéd homiletikai és liturgikai tekintetben“ címen értekezett.IV. S o p r o n i  f e l s ő  e g y h á z m e g y e  tavaszi értekezletén Scholtz Ödön elnök ,,Az ev. egyház jelen helyzetéről és a jövő kilátásairól“ értekezik. Tekintettel különösen a németnyelvű segédlelkészek csekély számára kívánatosnak tartja, hogy a theol. fakultáson a kisebbségi nyelvek tanítására nagy gond fordíttassék.V . T o l  n a— b a r a n y  a— s o m o g y i  e g y h á z m e g y é b e n  a K ö- I e s d V i d é k i k ö r  elnöke, Müller Róbert alesperes közegyházunk helyzetképét vázolta gondos tanulmányban. Pass László kölesdi lelkész ,,Az élet mysteriuma“ c. értekezett. Kívánatosnak tartja, hogy a felettes hatóságok a zsinat bevárása nélkül szorgalmazzák 32?' alkotmány szerinti adózási rendszerre való áttérést, mert sok helyen a nagyon aránytalanul megosztó egyházi teher miatt sokan a szektákhoz térnek. Felülről jövő rendelkezéssel kevesebb zökkenéssel lehetne segíteni a bajon.A k ö l e s d i  I e 1 k é s z i k ö r  tavaszi értekezeletén Fuchs János gindli- családi h. lelkész „A  temetési beszéd homiletikai és liturgiái szempontból“ Ciliién munkát olvas. Indítványokat fogad el az értek, a lelkészi fizetések, az adókulcs és az adószedés rendezése, a íixfizetések megállapítása tárgyában.VI. V a s i  k ö z é p  e g y h á z m e g y e  értekezletén Schöck Gyula piisp.

111. lelkész ,,A klerikalizmus előnyomulásának eszközei. Mi a teendőnk?“  címen munkát olvas. Zongor B. esperes indítványára tárgyalja a Gyurátz-féle Agenda kiadásának ügyét. Szükségesnek tartja, hogy azt az egyházkerület mielőbb kiadja. Az értekezlet esperest megbízza a kézirat megszerzésével. Kimondja, hogy ha az új A . nem volna kiadható, úgy a régi adassék ki némi bővítéssel. Állapítsa meg az egyh. kerület az Agenda formulákat s azokat alternatív alakban tegye kötelezővé gyülekezeteiben.Tavaszi értekezletén esperes jelenti, hogy a Gyurátz-féle Agenda kéziratát beszerezte. Mivel azonban az 1. kötet azonos a régivel, a II. kötet pedig főként alkalmi beszédeket tartalmaz s mivel az új Agenda kiadása körül jogi nehézségek támadtak, a régi A. kiadását némi kiegészítéssel tartja célszerű-
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nek. Ha pedig ez nehézségekbe ütköznék, az A. át volna dolgozandó azzal a kevés változtatással, melyet másfél évtizeddel ezelőtt Payr S. th. tanár az egyházker. lelkészi értekezletén ajánlott. Schöck Gyula „A  temetési beszéd Uturgikai és homiletikai szempontból“  cimen, munkát oivas. ,Vil. V e s z p r é m i e g y  h á z m. értekezlete sürgeti a Gyurátz-féle Agenda megjelentetését, vagy a Gyurátz-féle egyetemes agenda kiadatását. Hering János veszprémi lelkész munkát olvas „A  lelkészek öltözködése“ cimen. Az értekezlet a Lutherköntösök szabásának és egyöntetűségének érdekében kéri az egyházi főhatóságot, hogy erre nézve egységes irányelvet szabjon és kötelező mintát adjon. Kéri továbbá, hogy a belmissziói munkapro- grammban vétessék figyelembe a filiás lelkészek helyzete, kapjanak a levita- tanítók is munkaprogrammot, továbbá a tanítók szólíttassanak fel a belmisz- sziói munkába való bekapcsolódásra; eddigi offertóriumokon kívül több offertórium különleges célokra ne rendeltessék el, mert erre a bevételi forrásra a gyülekezeteknek is nagy szükségük van; az egyházi főhatóság hasson oda. hogy ev. men helyi gyermekek lehetőleg ev. családoknál nyerjenek elhelyezést. Értekezlet szükségesnek tartja végül kerületi és egyetemes közgyűlések tárgyalási módjának bizonyos reformját, hogy a résztvevők számára lehetővé tétessék a munkaközösségbe való bekapcsolódás. Az egyház lelki feladataival kapcsolatos ügyek és kérdések behatóbb tárgyalás homlokterébe állíttassanak; a bizottsági helyek betöltésénél egyházker. közgyűlés legyen figyelemmel az egyházmegyék nagyságára.Tavaszi értekezlet kéri az egyh. főhatóságot, hogy a rendkívüli adóalapi államsegély a ref. egyház eljárásához hasonlóan folyósíttassék azoknak az egyházközségeknek, amelyek azt ezelőtt is kapták, olyan arányban, amilyenben az államsegély kiutaltatott. A fii iák szavazati jogának gyakorlása tárgyában beható vita indult meg. Síkos Gyula „Luther Márton Kiskátéjának méltatása a négyszázéves jubileum alkalmából“ cimen, Ihász Mihály „A  lelkész tekintélye“ cimen munkát olvas. Értekezlet sürgeti, hogy egyházunk a szó szoros értelmében talpra álljon s hogy a már egyszer elmaradt Evangélikus Nap megtartassék.Vili. Z a l a i  e g y h á z m e g y e  őszi értekezletet nem.tartott. Tavaszi értekezletén Nagy Lajos esperes „A  tekintély elve egyházunkban“ cimen, Magyary Miklós „A  szentségek szociális jelentősége“ címen tart előadást. A Luther Kátéra vonatkozó kérdés kitűzését a jubileumi évre újra kéri. Temetési liturgia kidolgozására a fakultás szaktanárának felkérését javasolja. Külön ifjúsági énekeskönyv kiadását nem tartja célszerűnek. Adjuk kezükbe a teljes énekeskönyvet az ifjúságnak, hogy azt megismerje. Nagy Lajos esperes indítványozza, hogy az ev. öntudat emelésére hozzuk be az „Erős várunk a jó Isten“ kezdetű köszöntést.Az egyházkerületi lelkészegyesület széleskörű és értékes munkájáról a lelkészegyesület jegyzőkönyvé nyújt tájékoztatást.Az elmúlt évben az egyházmegyei lelkészcgycsiil.etek számára kidolgozásra és megvitatásra a következő kérdések tűzettek ki: 1. A tekintély-elv



30egyházunkban (a Szentirás, a hitvallási iratok, az egyház, az egyéni lelki- ismeret tekintélye), 2. A szentségek szociális jelentősége, 3. Luther Márton Kis Kátéjának méltatása a négyszázéves jubileum ( 1929) alkalmából. Irat- terjesztési célok szem előtt tartásával lenne kidolgozandó, 4. A temetési beszéd liturgiái és homiletikai szempontból, ő. Ifjúsági énekeskönyvbe felveendő énekek jegyzéke, különös tekintettel a népiskolai tanulókra.22. Tanítóegyesületek munkája. Az egyházmegyei tanítóegyesületek az elmúlt évben is kitűzött programmjuknak megfelelően munkálkodtak. Tanügyi és iskolaszervezeti kérdéseken kívül a tanítóság érdekeit érintő problémákat tették megbeszélés tárgyává.Az egyházkerületi Tanítóegyesület elnökének megkeresésére az egyház- kerület esperesi karának meghallgatása után hozzájárultam ahhoz, hogy az egyházmegyei tanítóegyesületek tavaszi gyiilésezése ez évben elmaradjon. Egyházi érdeket láttam ugyanis abban, hogy az Országos Tanügyi Kongresz- szuson az evangélikus tanítóság is megfelelően legyen képviselve s dunántúli tanítói karunk is méltóképpen reprezentálja ezen kongresszuson egyház- kerületünk tanítóságát.Az egyházkerületi Tanítóegyesület az elmúlt évben is egyházépítő és iskolafejlesztő munkát végzett. Működésében erőteljesen kidomborítja evangélikus karakterét s ezt minden viszonylatban érvényesíteni törekszik. Az egyesület tagjainak nemcsak szellemi és lelki, de anyagi jólétének biztosításán is fáradozik. Ez évben felállította Révfülöpön a tanítói üdülőházat. Kiterjeszti figyelmét a kántorképzés kérdésére is, melynek szakszerű megoldását fontos egyházi érdeknek ítéli.23. Gyámintézet. Egyházkerületi Gyámintézetünk az elmúlt évben is hűségesen munkálkodott a reábizottakban. A gyűjtési munkát az eddiginél valamivel élénkebb propaganda előzte meg. Ennek szolgálatába állítottam azon intézkedésemet, mely szerint 1927. évi november hó 6-án Gusztáv Adolf svéd király halála napján minden gyülekezetben gyámintézeti ünnepség volt tartandó. Ezen ünnepségen a gyámintézet javára 1.111 P. 38 f. offertorium gyűlt össze.Kívánatosnak tartom, hogy a Gyámintézet saját propagandáját erőteljesebben dolgozza ki. Nincsen kétségem aziránt, hogy egyházunk minden fokozatán belátja a gyámintézeti munka egyházi jelentőségét s így örömmel nyújt segítő kezet a Gyámintézet anyagi megerősítéséhez is.24. Dunántúli Lutherszövetség. Dunántúli Lutherszövetségünk munkálkodása a szokott keretek között folyt le. Belmissziói munkaprogrammunkról és az ezzel kapcsolatosan kifejtett gyülekezeti belmissziói munkáról tájékoztatást nyújt a püspöki jelentésnek erről szóló pontja. Ez évben is kiadtuk Czi- pott Géza lelkész szerkesztésében megjelenő Harangszó c. lapunkat.A Lutherszövetség gyülekezetenként! megszervezéséről, a tagsági díjakról, a Gyermeklant cimii régi kiadványunk újabb kiadásáról az őszi közgyűlés lesz hivatva határozni.
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III . I s k o la i  ü g y e k .A) Népiskolai ügyek.25. Népiskoláink működése. A beterjesztett esperest jelentések szerint egyházkerületünk népiskolái az elmúlt tanévben is lelkiismeretes buzgalommal munkálkodnak, úgy, hogy tanítói karunk közvetlen egyházi hatósága elismerését is kiérdemelte.Rá kell azonban mutatnom azon sajnálatos körülményre, hogy az itt-ott mutatkozó emberi gyengeségen kívül két fontos körülmény megnehezíti népiskoláink működését.Egyetemes egyházunk még most sem állapította meg népiskoláink új tantervét. Egyházkerületünk népiskolái püspöki intézkedés alapján az új állami tanterv szerint dolgoznak ugyan, így tehát a régi tantervvel szemben feltétlenül előnyöket élvezünk, mégis ezen tanterv ideiglenes jellege tanítóink működését károsan befolyásolja. Sajnálnom kell azt is, hogy az állami tantervből természetszerűleg hiányzik egyházunk szelleme s nélkülözi egyházunk tanítási és nevelési eszményeit.A második nehézséget iskoláink felszerelésének hiányosságában látom. Ebben a tekintetben sohasem volt sok dicsekedni valónk. A háborús esztendők és az azokat követő nyomorúságos időszak alatt pedig oly nagy mértékben leszegényedett minden iskolánk, hogy a tanítónak alig áll valami szemléltető eszköz avagy felszerelés rendelkezésére.Megújítom a múlt évben is előterjesztett véleményemet és bizalommal kérem az iskolaszékeket, hogy az iskolák felszerelését a törvény követelményeinek megfelelően megújítsák, másfelől pedig kérem egyházkerületi közgyűlésünket, hogy ev. népiskoláink tantervének elkészítését az egyetemes közgyűlésnél megsürgessék.Itt emlékezem meg arról, hogy a német tanítási nyelvű kisebbségi iskolák megfelelő tankönyvekkel való ellátása még most is a lehetetlenséggel határos. A tanítóság képviselőinek megkeresésére nemcsak a vallás- és köz- oktatásügyi miniszter Urnái, hanem a miniszterelnökségnél is tárgyalásokat vezettem be és folytattam le az iránt, hogy a kormány megfelelő államsegély engedélyezésével tegye ily tankönyvek kiadását lehetővé. A tárgyalás még folyamatban van.26. Törpeiskolák államsegélyének megszüntetése. Az elmúlt közigazgatási évben az 1923. évi X X X V . t. c. 4. §-ának tiltó rendelkezésére való hivatkozással a vallás- és közoktatásügyi miniszter a következő népiskolák tanítói államsegélyeit szüntette be:1. Tarrós; 2. Vásárosmiske; 3. Iharos; 4. Kisdörgicse; 5. üyóró; 6. Akaii.Éveken át kifejtett szívós küzdelmem, mellyel törpeiskoláink tanítói államsegélyét biztosítani és megmenteni igyekeztem, hajótörést szenvedett az 1923. évi X X X V . t. c. rendelkezésén. így azután meddővé vált az egyes esetekben megkísérelt küzdelmem is, mellyel a veszélyeztetett iskolák fenntartását az államsegély biztosításával megtartani igyekeztem.



32 A gyúrói iskola államsegélyét sikerült még ez évre biztosítani oly módon hogy a római katholikus iskolaépítés elhalasztása következtében a hozzánk járó római katholikus tanulók ez évben is iskolánkba Írattak be.Az akalii iskola pedig működését, mint előkészítő tanfolyam folytatja, melyhez a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi május hó 15-én kelt 2U.252/928/VIII. a. számú leiratával hozzájárult.27. Iskolaépítési államsegélyek. Iskola, illetőleg kivételes esetben tanítólak építésére egyházkerületünkből a következő gyülekezetek kaptak az Országos Népiskolai Alapból államsegélyt: Boba 8.00U P .; Dabrony (renoválásra)1.000 I*; Homokbödöge 10.000 P; Alsómesteri 14.000 P és 4.000 P kölcsönt; Szentgotthárd 3000 P; Rábafiizes 17.000 P és 3000 P kölcsön; Sur10.000 P; Csánig 14.000 P és 4.000 P kölcsön, Kőszeg 20.000 P és10.000 P kölcsön; Tés 16.000 P; Pórládony 12.000 P; Kisbaráthegy 16.000 P; Nagybarátíalu (átépítés) 4.000 P.Több gyülekezet folyamodása benyújtásánál elkerüli az egyházi hatóságot s szívesen veszi igénybe politikai tényezők segítségét az államsegély megszerzésénél. Semmi kifogást nem emelek az ellen, hogy bármely gyülekezet anyagi ügyei előmozdításánál befolyásos faktorok támogatására támaszkodik, mégis feltétlenül kifogásolnom kell az eljárás szabálytalanságát.28. Tanítók előléptetése a VII. fizetési osztályba. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium az egyházi főhatóság javaslatának bekérése után 1927. évi december hó 31-én kelt 86.532/927/VIII. b. sz. rendeletével egyházkerületünk tanítói karából a következőket nevezte ki a VII. fizetési osztály 3-ik fokozatába: Nádor János pusztaszentlászlói, Aikelin Lajos udvari, Németh Jenő ivánegerszegi, Vörös Sámuel neineskoltai és Bátz Kálmán kőszegi népiskolai tanítókat. A kitüntetésszámba menő előléptetésről egyházkerületünk őszinte örömmel vesz tudomást s melegen üdvözli evangélikus népoktatásunk érdemes tanítóit.29. Igazgatói cimniel felruházott tanitók. A népiskolai igazgatók szolgálati szabályzatának H. pontja alapján az illetékes esperesek előterjesztésére a következő tanítókat ruháztam fel igazgatói cimniel: Csatáry Kálmán po- gányszentpéteri, Pfeiler Lajos némethidasi, Illés László hegyháthodászi és Magyar István felpéci tanítókat. Őszintén örülök annak, hogy az egyházkerületünk által teám ruházott jog lehetővé tette számomra eme kiváló tanítók iskolai és egyházi érdemeinek elismerését.
B) Középiskolák és Tanítóképzöintézet.30. Iskolalátogatás. Az elmúlt tanévben mindhárom középiskolánkat és tanítóképző-intézetünket meglátogattam. És pedig dr. Mesterházy Ernő cgy- házkeriileti felügyelővel együtt soproni lyceunumkat és tanítóképzöintézetün- ket április hó 30-től május 4-ig, kőszegi leánynevelöintézetiinket május 22— 23. napjain. Bonyhádi reálgimnáziumunkban pedig május hó 14— 15. napjain végeztem iskolalátogatást.



33Elnöktársammal egyetértőig örömmel állapítottuk meg, hogy iskoláinkban öntudatos és tervszerű pedogógiai munka folyik. A növendékek tanulmányi előmenetele, magaviseleté, erkölcsi fegyelmezettsége kifogástalan. Intézeteink tanári kara tudatában van azon különleges feladatoknak, melyek egy egyházi karakterű intézetre várnak.Örömmel jelentem be, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr vitéz Z e r i n v á r y  János, bonyhádi feálgimnáziumi tanárt a cserkészet terén kifejtett eredményes tevékenységéért elismerő okirattal tüntette ki. A bonyhádi cserkészcsapatot iskolai látogatásom alkalmával megtekintettem s örömmel győződtem meg arról a kiváló vezetésről, melyet a miniszteri elismerés megkoszorúzott. A kitüntetett tanárt e helyen is szeretettel köszöntőm.A tanulók felekezeti megoszlása különösen soproni és kőszegi tanintézeteinkben nagyon kedvező. A soproni lyceum 266 (251) tanulója közül 234 evangélikus, 8 református, 19 róni. kath., 3 izr., 2 unit., 1 gör. keleti.Soproni tanítóképzőintézetünk 116 beírt tanulója közül 91 evangélikus, 4 református, 21 rom. kath.Kőszegi leányközépiskolánk tanulóinak felekezeti megoszlása szintén év- röl-évre kedvezőbb képet mutat. 155 tanuló közül 93 evangélikus, 14 ref., 34 róni. kath., 13 izr.Bonyhádi reálgimnáziumunk középiskoláink közül a legnépesebb. Elhelyezkedése és Bonyhád város lakosságának jellege, nemkülönben a város vidéke természetessé teszik, hogy a tanulók felekezeti megoszlása egyházi szempontból kedvezőtlenebb számokat mutat. 323 tanuló közül 170 evangélikus, 20 református, 119 r. kath., 13 izr., 1 gör. kath.Múlt évi püspöki jelentésemben megemlékeztem arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr a soproni lyceumi sportpálya építésére államsegélyt engedélyezett. Örömmel fűzöm ehhez hozzá, hogy a már kiutalt 6.000 P építési segélyhez a kultuszminisztérium újabb 6.000 P segélyt engedélyezett. Ezzel szemben egyházkerületünk szerződésileg biztosította a sportpálya 10 évi használatát a bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola hallgatói számára.31. A középiskolai diákotthonok ügye. Múlt évi püspöki jelentésemben örömmel bejelentettem, hogy a kultuszminiszter Úr soproni Diákotthonunk építési költségeihez 35 éven át évi 18.000 P annuitásos államsegélyt biztosított.Ez évben örömmel bejelentem, hogy ezen államsegélyt ugyanazon feltételek mellett biztosította a kultuszminiszter Úr a bonyhádi reálgimnázium mellett megépítendő Diákotthon részére.Mély hálával mondok e -helyen köszönetét a vallás- és közoktatásügyi miniszter Úrnak megértő jóakaratáért. Külön is hálás szívvel gondolok Petri Pál kultuszminiszteri államtitkár és dr. Tóth István h. államtitkár ama megbecsülhetetlen jóakaratára, mellyel diákotthonaink ügyét felkarolni szívesek voltak.Végül megemlítem, hogy soproni lyceumi diákotthonunk építését már előkészítettük és a tervek elkészítésére Sándy Gyula műegyetemi tanár, műépítész Urat kértük fel. 3



34 32. Kőszegi leányközépiskolánk ügyei. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr kőszegi leányközépiskolánk építési segélyének törlesztésére 500 millió K államsegélyt biztosított évi 3.600 P annuitásos kölcsön által. Ezen kölcsönt egyházkerületünk a Protestáns Központi Hiteliroda közvetítésével kívánja felvenni.Előterjesztésemre a vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr 1928. évi december hó 16-án kelt 92.392/297. számú leiratával hozzájárult ahhoz, hogy a leánylyceumi tantervet egyidejűleg nemcsak a lyceum I., hanem annak V. osztályában is életbe léptethessük. Ez az 1927, 928. tanév elején meg is történt.33. A soproni tanííóképzöintézet építési ügye. Személyes tárgyalások és felterjesztések elintézéseképpen a vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr 1928. évi márc. 24-én kelt 81.499/VI. sz. leiratában kijelentette, hogy szükségesnek ismeri el soproni evangélikus tánítóképzőintézetünknek újraépítését. Kijelenti egyszersmind, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezetek keretei között hajlandó ezen célra megfelelő építési államsegélyt rendelkezésünkre bocsátani. Mivel azonban egy összegben megfelelő államsegélyt engedélyezni nem képes, néhány költségvetési évre beosztottai! óhajtana ezen szükségletről gondoskodni.A kultuszminiszter Úr eme leiratát hálás köszönettel vettem tudomásul s eleget téve a kultuszminiszter Úr nyilvánított óhajtásának: elkészíttettem a tanítóképzöintézet új épületére vonatkozó hozzávetőleges költségvetést s azt további személyes tárgyalások megindíthatása céljából a kultuszminiszter Úrhoz felterjesztettem.Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelővel együtt megtekintettük a Sopron város által ajánlatba hozott építési telket s mivel ezen telket meg- szerezhetönek nem tartottuk, újból alkalmas telek kijelölését kérelmeztük.Addig is, míg új, tágasabb épületet emelhetünk tanítóképzésünk céljaira, szükségesnek láttam tanítóképzöintézettink tanulói kontingensének emelését. A felekezeti iskolák tanítói szükséglete, továbbá az állami népiskolák számának növekedése szükségessé teszik tanítóképzésünk számbeli erősítését. Ezért az intézet igazgatóságának bevonásával intézkedtem, hogy célszerű tanteremátalakítással az I. osztályba felvehető; tanulók létszámát 25-röl 35-re emelhessük fel. Hamar Gyula igazgató úr utánjárása pedig lehetővé tette számunkra azt, hogy externátus céljaira megkapjuk a Move eddigi helyiségeit, ahol is 25 növendéket tudtunk elhelyezni. A tanterem-átalakítás s az externátus berendezése természetesen anyagi áldozatot követelt tőlünk. Meggyőződésem szerint ez elöl semmiképpen sem zárkózhattunk el.34. Tanítóképzőintézeíiink német tanfolyamának jelentősége. A vallásos közoktatásügyi miniszter Úr évekkel ezelőtt soproni tanítóképzőintézetünk- ben német tanfolyamot szervezett, hogy így lehetővé tegye német tanítási nyelvű iskolák számára tanítóink kiképzését. A tanfolyam feltétlenül szükséges, egyházi szempontból szinte nélkülözhetetlen. Sajnálattal állapítom azonban meg, hogy mostani alakjában nem képes hivatását betölteni. Ahoz, hogy német iskolákban tanítani tudó tanítókat kapjunk, a német nyelv sokkal inten-



35zivebb művelése s azon kívül bizonyos pedagógiai tárgyak német nyelven való előadása is szükséges. Épen azért a vallás- és közoktatásügyi miniszter uirai a német tanfolyam kibővítése céljából tárgyalásaimat megkezdtem.Rámutatok azonban e helyen is arra, hogy német nyelven tanítani képes tanítókat s hozzávehetem még: német nyelven íungálni képes lelkészeket csak akkor kaphat egyházkerületünk, ha német anyanyelvű ifjakat küldenek tanítóképző-intézetünkbe és theol. fakultásunkra. A tantervhez kötött túlhalmozott kötelező tanulmányi rend nem teszi lehetővé, hogy a német nyelvet bárki is teljesen elsajátítsa és pedig oly mértékben, hogy azt azután élethivatásában állandóan használja.35. Középiskolai tanárok státusrendezése, örömmel jegyzem fel, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur f. évi május hó 10-én kelt 33.175/928.V. számú leiratával a középiskolai tanárok státusrendezését keresztülvitte s ezáltal sok bántó igazságtalanságot éliminait. Egyházkerületünk tanárai uj beosztásukban megnyugodtak, a kérelmezők előterjesztését pedig a kultusz- miniszter ur revízió alá vette s nagyrészt teljesítette.36. Iskolai látogatások. Kőszegi ev. leányközépiskolánknak magas vendége volt ez év tavaszán. Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter ur Kőszegen tett látogatása alkalmával intézetünket is megtekintette, s a látottak felett elismerésének adott kifejezést.A kultuszminiszter úr márc. hó 4-én Sopronban tett látogatása alkalmával fogadta egyházkerületünk küldöttségét is, melyet dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő vezetett eléje. Ez alkalommal is kifejezést adott egyházkerületünk tanintézetei iránt érzett elismerésének és jóindulatának. Őszinte sajnálatomra ebben az időben amerikai utamon voltam s így a miniszter ur üdvözlésénél és látogatásánál részt nem vehettem.Soproni lyceumunkat és kőszegi leánynevelö-intézeti'mket dr. Dsida'Ottó tankerületi főigazgató, bonyhádi reálgimnáziumunkat pedig dr. Vass Bertalan főigazgatók meglátogatták. A hozzám beterjesztett jegyzőkönyvek elismeréssel emlékeznek a tanárok buzgó munkálkodásáról.A kultuszminiszter ur 1927. évi október hó 21-én kelt 78.292/927/V. számú leiratával dr. Tolnay Vilmos egyetemi tanárt, az Országos Közoktatási Tanács tagját kőszegi leányliceumunkhoz kiküldötte a magyar nyelv és irodalmi tanítás megfigyelésére.A kultuszminiszter ur 4.369, XIII. számú rendeletével pedig Kócza Géza megbízott szakfelügyelőt kiküldötte a középfokú tanintézetek testnevelési szempontból történő megvizsgálására.A kiküldötteket tanintézeteink őszinte örömmel fogadták s hisszük, hogy ők is kedvező benyomással távoztak intézeteinkből.
IV . A n y a g i  ü g y e k ,  s e g é l y e z é s i  m o z g a l m a k .37. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete nyomasztó. Évek óta csak az ügyes pénzügyi politika segített át a3*



deficitek örvényein. De úgy látszik, most már ez sem segíthet. Költségvetésünk deficittel zárul. Lyceumi és tanítóképzö-intézeti pénztárunknak, épen úgy a közigazgatási pénztárnak hiányai vannak. Kötelező kiadásaink állan dóan emelkednek, ellenben a bevételeknél a remélt emelkedések is elmaradtak. Ennek illusztrálására utalok arra, hogy míg 1927-ben 29.200 P volt a kifizetett lakáspénzek végösszege, addig a jelen évben 38.850 P-re emelkedett ez a tétel. Az új lelkészi nyugdíjintézeti teher 1399 P többletkiadást jelent. A soproni villanytelep forgóáramra való áttérése 1650 P váratlan kiadást jelent. És így tovább. Elkerülhetetlen kiadásaink állandóan emelkednek, de ezzel szemben államsegélyünk csupán 198 P-vel emelkedett.Gyülekezeteink járulékaikat semmi esetre sem emelhetjük. Más irányban válik tehát szükségessé, hogy emelkedő szükségleteink fedezetéről gondoskodjunk.Itt emlékezem meg arról, hogy ismét tárgyalás alá vettük egyházkerületünk pénztárának és a soproni gyülekezet pénztárának egyesítését. A soproni gyülekezet konventjének előterjesztését magamévá téve egyházkerületünk részéről szőkébb bizottságot küldöttem ki a soproni gyülekezet által kiküldött bizottsággal való tárgyalásra. A közös bizottság az ügyet tárgyalta s munka latát beterjesztette. A tervezet szerint az egyesített pénztári helyiség a soproni gyülekezet konvent-épiiletében lenne, egyházkerületünk egy tisztviselői állás fenntartásáról, a gyülekezet szintén egy tisztviselői állás fenntartásáról gondoskodnék. így tehát egyházkerületünk anyagi terhei kevesbednének.38. W eisz Kornél egyházkerületi pénztáros lemondása, őszinte sajnálattal jelentem be, hogy W eisz Kornél, egyházkerületünk buzgó pénztárosa betegségéből nem épült fel és így lelkiismerete szavára hallgatva, állásáról lemondott-s 1928. évi február hó 1-től kezdödöleg nyugdíjba vonult.Az egyházkerületi pénztáros nyugdíjazása és nyugdíjának megállapítása törvényeink és szabáyainknak megfelelően történt.Pénztárosunk helyettesítését Wojtech Vilmos ellenőrre, mint helyettes pénztárosra bíztuk.Ez alkalommal őszinte melegséggel, hálával és szeretettel búcsúzom egyházkerületünk volt pénztárosától. Weisz Kornéltól. Évtizedes munkálkodása alatt neve fogalommá lett s számunkra a megtisztult becsületességet, pontosságot, szorgalmat és szaktudást jelentette. Hivatalát második otthonává tette s boldog volt, ha annak sötét, füstös falai között tartózkodhatott. Reggeltől estig szorgalmatoskodva járt hatalmas törzskönyvei és számadási könyvei között s bodogan dolgozott azok labirintusaiban. Betegsége is ott érte utol munkamezején. Szélütött embert emeltek fel a pénztári iroda padlózatáról s azóta egészségét nem is nyerte vissza. Távozásakor felújul lelkűnkben hűséges szolgálatainak száz és ezer bizonysága s meleg szeretettel küldjük feléje becsülésünkkel együtt köszönetünket és áldásunkat.39. Államsegélyek. Köszönettel emlékezem meg arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium nagy megértéssel rendkívüli államsegélyeket



37adományozott építkező, vagy ínségben sínylődő gyülekezeteink részére. A portómegtéri té'si államsegélyt szintén kiutalványozta.Templom-építő, vagy templom, lelkészlak-tatarozó gyülekezetek az alábbiak szerint kaptak egyszersmindenkorra szóló rendkívüli államsegélyt: Nagyvázsony templom és lelkészlak jav. 200 P, Dunaföldvár költségvetési hiányára 150 P,Bikács templomtatarozásra 400 P, Bátaapáti lelkészlak és templom renov. 200 P, Szentantalfa templom renov. 300 P, Somogydöröcske templom renov. 200 P, Nemespátró templom renov. 300 P, Somogyvámos lelkészlak építés 250 P, Dabrony templom renov. 3C0 P, Kölesd költségvetési hiányához 200 P, Zalaegerszeg lelkészlak építéséhez 1000 P, Somogyvámos lelkés/lak építéshez 500 P, Dabrony toronyjavításhoz 200 P, Nemeskér tem- ploi i és orgonatatarozáshoz 500 P, Dombóvár templom építéshez 500 P, Kölesd költségvetési hiányához 300 P, Nemesleányfalu templom renov. 400 P. Pécsi gyülekezetnek kölcsön törlesztéshez 500 P, Nagyatádnak költség- vetési hiányaihoz 300 P, Kissomlyó toronytetö renov. 400 P, Zalagalsa költségvetési hiányhoz 300 P, Rábaszentandrás templom és lelkészlak renov. 400 P, Hántn lelkészlak építéshez 300 P, Ajka tatarozáshoz 300 P, Pécs kölcsön- törlesztésnez 500 P, Várpalota templom renov. 500 P, Őrimogyorósd lelkészlak renov. 300 P, Barcs imaháztatar. 200 P.Tanszerelet adományozott a kultuszminiszter ur a következő gyülekezetek iskoláinak: Szentantalfa, Felpéc, Bakonytamási, Ciecse, Győrszemere, Nagydém, Lovászpatona, Magyarbóly, Takácsi, Sur, Magyargencs, Maráza, Tolnanémedi, Kiilsővat, Nemescsó, Marcalgergelyi, Tapolcafő. Szergény és Várpalota.Büki ev. iskolánknak 2000 P értéket képviselő Minerva-rendszerü vetítőgépet és hozzá 695 drb. diapozitív-képet adományozott.40. Lelkészek anyagi helyzete. E helyen is aggódó lélekkel mutatok rá lelkészeink anyagi helyzetének siralmas voltára. A lelkészi helyi javadalom egyes tételei sok helyen papiroson maradnak s lelkészeink csak csorbult javadalmat húznak. A kongnia meg van ugyan, de valorizált értéke sem tud változtatni azon a szomorú tényen, hogy a lelkészi fizetés maximuma 1600 a. K-ban van megállapítva. Reménységeink nem váltak valóra a lelkészi korpótlék teljes valorizációt illetőleg sem.Aggódva gondolok minderre. Ebből nemcsak a szerény, de sok helyen nyomorúságos dotációból lelkészi álláshoz méltóan élni, családot fenntartani, gyerekeket nevelni, sokszor házonkiviil iskoláztatni, teljesen lehetetlenség.Elérkezett immár huszonnegyedik órája annak, hogy egyetemes egyházunk a lelkészek javadalmazásának kérdését komoly megfontolás tárgyává tegye s kellő bölcscséggel, körültekintéssel, előzetes számítással és eréllyel megtegye a szükségesnek mutatkozó lépéseket.Hálával jegyzem fel, hogy dr. Tóth istván h. államtitkár ur önmegtagadó készséggel ez évben is kiszállt több gyiilekeztünkbe, felülbírálta a megcsonkult helyi lelkészi javadalmakat, a lelkészi kongruát megállapította, illetőleg



felemelte Ily feliilbirálás történt öskii. Kistormás, Bakonytamási, Bikács. 
Nagyvázsony, Gyékényes, Rácközár, Hidas, Gyönk, Keszöhidegkut, Icsény és 
Nagyharátfalu gyülekezetekben.Sajnálattal kell rámutatnom arra, hogy a lelkészek családi pótlékának rendszeres folyósítása állandó nehézségekkel történik és pedig azért, mert a lelkészek a kötelező kimutatásokat rendetlenül terjesztik fel a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz. A miniszter ur ismételt kérelmére újból felhívtam ezen sajnálatos és szégyenletes dologra lelkészeink figyelmét. E helyen is jelzem, hogy ezen bizonylatok beküldésében tanúsított késedelmesség az illetők anyagi károsodását vonja maga után. Két esztendő tapasztalatain okulva, a közel jövőben gondoskodni fogok arról, hogy a kultuszminisztérium ily felesleges sürgető munka alól felmentessék.41. Segédlelkészek kongrua-áliamsegélye. Megújítva múlt évi előterjesztésemet újból rámutatok a segédlelkészi kongrua-államsegély-átalány elégtelen voltára. Egyházkerületünk évek óta súlyos ráfizetésekkel küzködik, jóllehet ezen hiányok fedezésére egyáltalában nincsen anyagi ereje.

Szükségesnek tartom, hogy egyházkerületi közgyűlésünk újból ama meg
keresést intézze egyetemes közgyűlésünkhöz, hogy a segédlelkészi kongrua- 
átalány felemelését a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal keresztül
vinni s eddigi hiányunk fedezéséről is gondoskodni szíveskedjék.42. Nyugdíjasok és özvegyek anyagi helyzete. Az állam ez évben is rendelkezésére bocsátotta egyetemes egyházunknak a nyugdíjasok és özvegyek tisztességesebb nyugdíjának biztosításához szükséges államsegélyt. Azon lelkészek, akik a folyó évben mentek nyugalomba s azon özvegyek, kiknek ellátási díja ez évben állapíttatott meg, már az új egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet értelmében biráltattak el.43. Az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet újraalakulása. Egyetemes egyházunk 1927. évi közgyűlése kimondotta az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet újraalakulását, elfogadta és megerősítette annak Szabályrendeletét. Azon szívből fakadó kívánságomnak adok kifejezést: vajha a jó Isten az új nyugdíjintézet munkájának megindítását és annak zavartalanságát biztosítaná, hogy nehéz csalódások és még nehezebb anyagi áldozatok után végre biztos kenyeret és hajlékot biztosítson nyugdíjas lelkészeinknek és özvegyeinknek.Ezzel kapcsolatosan rámutatok a nyugdíjintézeti szabályzat 17. §-a c) pontjára, mely szerint az egyházi közérdek halasztást nem tűrő megvédelme- zésének szüksége esetén felmerült nyugdíjazásnál a bizottság a püspök előterjesztésének meghallgatása után határoz. Van tehát oly nyugdíjazási eljárás, melyet nem az illető maga kérelmez, melyet nem is lefolytatott bírósági eljárás tesz szükségessé, hanem az egyház közérdeke. Ezen megállapításhoz hozzáfűzöm azon második megállapítást, hogy ezen §-ra egyházunknak feltétlenül szüksége van. Mindenesetre nehéz felelősséggel jár a nyugdíjbakiildés jogával való élés, de épen oly nehéz felelősséggel jár annak eltűrése, hogy jogos, vagy jogtalan emberi érdekek miatt az egyházi élet érdeke veszélyez-



tessék. Mig egyfelől elkerülhetetlennek tartom az egyházi érdek szempontjából mindazoknak nyugdíjba ajánlását, akiknek működése akár elagottságuk, akár más egyéni gyarlóságuk következtében az egyházra káros, addig másfelől oly joggyakorlatot szeretnék biztosítani, mely a püspök személyére háruló felelősséget másokkal megosztja. Törvényváltoztatásra nincsen jogom, de van jogom arra, hogy az ily ügyeket az egyházkerület felügyelőjéből, egyházi főjegyzőjéből, illetékes espereséből és egyházmegyei felügyelőjéből és végül az egyházkerületi Lelkészegyesület ügyvivő elnökéből, vagy alel nőkéből álló bizottság elé terjesszem tárgyalás céljából.44. A püspöki földbirtok ügye. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság 1927. évi április hó 4-én kelt 33.267/927. számú Ítéletével egyházkerületünknek juttatta a Pátka község határában lévő Wahl-léle birtok kihasított részét. A pénzügyi kormányzat azonban nem nyugodott meg az O. F. B. Ítéletében, hanem annak megváltoztatását kívánta. Így azután a szeptember hó 6-ra kitűzött átadási eljárás is elhalasztatott. Azóta a püspöki földbirtok ügye végleg és kedvezően eldőlt és egyházkerületünk szeptember hó 20-án azt birtokába is vette.Az évek óta húzódó ügyben egyházkerületünk felkérésére dr. Rásó Lajos kormányfőtanácsos, egyetemes egyházunk főügyésze végezte az összes tanácsadói, közbenjárói és ügyvédi munkákat. Fáradhatatlan pontossággal és lelkiismeretességgel tárgyalt az Országos Földbirtokrendező Bíróságnál, argumentált, kapacitált, résztvett több ízben a Pátkán tartott tárgyalásokon, birtok megtekintésen, elkészítette az összes beadványokat, felebbezéseket stb. s mindig és mindenben hűséges védelmezője volt egyházkerületünk érdekeinek. Meleg hálával emlékezem meg dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész kiválóan értékes működéséről s érte hálás köszönetét mondok. Bizonyos vagyok abban, hogy egyházkerületünk közgyűlése a legnagyobb mértékben értékeli ezen értékes munkásságát s a maga részéről is' kifejezésre juttatja az egyetemes főügyész iránt érzett elismerését, háláját és köszönetét.

3f)

V .  E g y é b  ü g y e k .  H a l á l o z á s o k ,  s z e m é ly  v á l t o z á s o k ,  m e g ü r e s e d e t t  á l l á s o k ,  s t a t i s z t i k a i  a d a t o k .45. Halálozás. Fájdalmas érzéssel jegyzem fel e gyászkeretes pontba Boczkó Gyula suri lelkész nevét. Folyó évi augusztus hó 1 1-én 45 éves korában hirtelen elhunyt. Küzdelmes élet állt mögötte. Mint menekült lelkész keresett egyházkerületünkben új hazát és otthont. Hűséges munkása volt gyülekezetének, pásztora népének. Az Úr áldja meg pihenését, őrizze meg elvégzett munkáját, lelkének pedig adjon örök boldogságot.'46 . Személyváltozások. Letette a munka eszközét Polgár János meszleni lelkész, ki 1874 óta 54 éven át működött az Úr szőlőjében. Hűség, szeretet, j ó  s z í v  jellemezték pásztori munkáját .Leiratban búcsúztam megfáradt társunktól s kértem életére, munkájára, pihenésére Isten gazdag áldását.
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Elvesztette egyházkerületünk egyik kiváló költő-papját, Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkészt, kit a szegedi gyülekezet hivott meg lelkipásztorául. Emelkedett gondolkodású, képzett, a gyülekezet építésében fáradhatatlan pásztort veszítettünk el benne, kit új gyülekezetébe nemcsak híveinek, hanem mindnyájunknak áldása is kisér.Fadgyas Aladár pápai önálló hitoktató, ki 1918. óta hűségesen szolgálta a pápai gyülekezetét, a komáromi gyülekezetbe hivatott meg lelkészül. Isten áldásával bocsátottuk el Öt is.Szeretettel köszöntőm egyházkerületünk új lelkészeit. Thuróczy Zoltán győri lelkészt, kit ózdról hivott el a gyülekezet osztatlan bizodalma. Jó hire megelőzte, bizalom kisérte s napról-napra megvalósuló reménység veszi körül gyülekezetében. Neki sok adatott, éppen azért tőle sokat vár gyülekezete s vele együtt egyházkerületünk is. Az Úr áldja meg hozzánk való bejövetelét és köztünk való munkálkodását.Pöttschacher István soproni lelkész állásáról lemondott s Amerikában vállalt lelkészi állást. Helyébe a soproni gyülekezet bizalma Budacker Oszkár kőszegi segédlelkészt hívta el. Teljes bizalommal tekintek eme fiatal Timotheus munkálkodása elé és bízom abban, hogy beváltja minden tekintetben a hozzáfűzött reménységeket. Isten kegyelme legyen segítségére.Köszöntőm a meszleni gyülekezet lelkészi állására meghívott Rácz Sándor lelkészt s munkálkodására Istcwi áldását kívánom.E helyen is melegen üdvözlöm az újonnan választott gyülekezeti felügyelőket. Fleischhacker Gyula Kaposváron másodfeliigyelövé, dr. Ajkay István Nemeskéren, Sokoray Elek Szentgotthárdon, Szabó Imre Keltán, Vitéz Draskóczy István Pápán, dr. Zauner Róbert Veszprémben, Rudnay Gyula Nagybábonyban választatott felügyelővé. Gyülekezeteink körében és egyházunk szolgálatában kifejtendő munkálkodásukra Isten gazdag áldását kívánom.Érdemes működés után nyugalomba vonultak a tanítói karból: Koczor Kálmán borgátai, Ludván János nagysimonyii, Csatáry Kálmán pusztaszent- péteri, Záborszky Kálmán porrogszentkirályi, Simon Jenő páti, Kiss Lajos magyarkereszturi, Csonka Róza alsónánai, Coriáry István kismányoki. Vágó József majosi, Klenner Teoíil nagyhajmási, Ktiifer János tabi, Bereczky Géza inencshelyi tanítók.Hálával gondol egyházunk e helyen is a népoktatás szolgálatában kifejtett értékes munkálkodásukra. Isten kegyelme őrizze meg annak eredményeit és tegye boldoggá és megelégedetté jól megérdemelt pihenésük esztendeit.47. Megüresedett bizottsági tagsági helyek. Elhalálozás, lemondás, vagy nyugdíjba vonulás folytán egyházkerületünknél a következő tisztségek, vagy bizottsági tagsági helyek vannak üresedésben:Egyházkerületi főjegyzői tisztség Pálmai Lajos lemondásával.Egyházkerületi pénztárosi állás Weisz Kornél lemondásával.Az egyházkerületi főiskolai nagybizottságnál Pálmai Lajos helye és a soproni egyházközség képviseletében Pöttschacher István helye.
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Egyházkeriileti főiskolai kisbizottságnál Pöttschacher István helye.Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottságnál Pálmai Lajos helye.Egyházkerületi törvényszéknél Pálmai Lajos helye.Egyházkerületi népiskolai bizottságnál Payr Sándor, Benedek Vince (nyugdíjazás), Kocor Márton, dukai Takách Ferenc (lemondás) helye.Egyházkerületi véleményező bizottságnál Pálmai Lajos helye.Egyházkerületi számvevőszéknél Kocor Márton helye.Lőrintei gazdaságot ellenőrző bizottságnál dukai Takách Ferenc (lemondás) helye.48. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. Az egyházkerül népességére vonatkozó, más helyen közölt adatokon kívül a bel missiói mo galmakra, iskolákra, vallásoktatásra és a gyülekezetek vagyoni helyzeté vonatkozólag az esperest jelentések alábbi összesített adatait közlöm:Gyülekezeti belmissiói egylet van az egyházkerületben 104 (98); he gyámintézet 138 (151); egyházi énekkar 99 (101); ifjúsági egylet 109 (108 nöegylet 175 (189); lelkészi napló 70 (74); gyülekezeti Aranykön 185 (203).Rendes lelkész vallásoktatást végzett köznapi iskolában 11 (19), métl.öiskolában 104 (100) helyen. A konfirmandusokat az anyagyülekezetbj mindenütt, sok helyen a leánygyülekezetben is a lelkész oktatta.Az egyházmegyék összes bevétele volt 38.952.08 P, kiadása 36.368.13 Pénztári maradványa 2.583.95 P. Gyámoldai alaptőkék 9.439.81 P. Beim siói alaptőkék 565.06 P. Egyéb alaptőkék 13:264.55 P.Az egyházközségek összesített vagyona az 1927. év végén a követke volt: összes bevétel 2.096.811.09 P, összes kiadás 1.930.956.50 P ; pénztLi maradvány 155.854.56 P. El nem használható alapítványok 276.451.44 P, alapok 425.041.77 P, öröktökck 172.996.95 P. A gyülekezeti magtárak száma 71.
Elérkeztem püspöki jelentésem végére. Munkálkodásom maroknyi kévéjét szeretettel helyezem egyházunk oltárára. Kérem a közgyűlést: ne tekintsen csupán az elért eredmény csekélységére, hanem nézze inkább azt a jószándékot és becsületes igyekezetei, mellyel egyházkormányzati és pásztori kötelességeimnek megfelelni igykeztem.A kegyelem Istene pedig legyen egyházkerületünkkel, annak gyülekezeteivel, iskoláival, intézményeivel, vezéreivel és vezetettjeivel, pásztoraival és pásztoroltjaival. Egyesítsen mindnyájunkat azon szent munkában, melynek első és örökkévaló célja a szegletkőre való építés. Hivatásunk meglátásával együtt növelje Isten erőnket és lelkiismeretünket, hogy egy pillanatra se felejtsük el az írás komoly intelmét: „Aki e kőre esik, szétszúzatik, akire pedig ez a kő reáesik, szétmorzsolja azt!“  (Máté, 21. 42.)Szombathely, 1928. évi szeptember hó 23-án.

tC a p i Béla s. k.,
püspök.

Bnross-nyomda, Győr.



Püspöki jelentés
a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 
1929. évi október hó 17-én Kaposvárott 

tartandó közgyűlése elé.

Fötisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!Múlt évi egyházkerületi közgyűlésünk elfogadta a soproni gyülekezet meghívását s ez évi közgyűlési helyéül Sopron városát jelölte ki.A soproni gyülekezet azonban az egyházkerület elnökségéhez terjesztett kérelemben azon óhajtásának adott kifejezést, hogy tekintettel az 1930-iki augsburgi gyűlés 400 éves jubileumára, melyen az egyházkerület jubiláns ünnepségének szereitne templomában helyet adni, az ezen évi közgyűlés helyett a jövő évi közgyűlés tartassék Sopronban.Múlt évi £ közgyűlésünk tanúsága szerint a kaposvári gyülekezet szintén nughivta egyházkerületi közgyűlésünket, ezért az egyházkerületi elnökség mélltányosnak Ítélvén a soproni gyülekezet óhajtását, dz évi közgyűlését Kaposvárra tűzte ki.Tisztelettel beterjesztem az elmúlt cgyházközigazgatási é v r ő l  szóló részletes püspöki jelentésemet s kérem annak tárgyalás alá V é t e lé t .
I .  A z  é v  e s e m é n y e i .1. Régi és új emlékkövek, a) Az 1929. esztendő gazdag prédikációja világtörténelmi események négyszázados évfordulóját szólaltatta m eg: 

a sp eyeri p w te stá ció  és L u th e r  K is k á té já n a k  négyszázéves jubileumát.Múlt évi püspöki jelentésemben részletesen méltattam ezen két, hatásában beláthatatlan történelmi eseményt, melyek közül az első örök protes- tációnk és bizonyságtételünk programmja, a második pedig vallásos világnézetünk, iskolai és népmívelési munkánk klasszikus rövidségü summája.Mivel a jubileumi eseményeket múlt évi püspöki jelentésemben részletesen méltattam, ez alkalommal beszámolóként csak egészen röviden utalok



arra, hogy az 1928. évi szeptember hó 11-én kelt 853/1/928—29. számú és ugyanakkor kelt 855/1/928—29. számú leirataim alapján egyházkerületünk minden gyülekezete április hó 21-én a speyeri protestáció, május hó 20-án pedig Luther Kiskátéja megalkotása emlékére ünnepet szentelt. Ezen ünnepségbe harmonikusan illeszkedtek bele iskoláink is.b) Május hó 5-én Istenben boldogult nagynevű püspökünk, Gyurátz 
Ferenc emlékét újították fel gyülekezeteink. Az ünnepségek offertóriumi adományai a Pápán létesítendő Gyurátz-emlékműre fordíttatnak.c) Junius hó 26-tól, julius hó 4-ig Kopenhágában tartotta a Lutheránus 
Világszövetség harmadik közgyűlését. Egyházunk delegációját báró Rad- vánszky Albert egyet, felügyelő vezette. Gazdag lelki benyomásokkal lelkem- bem, őszinte örömmel jegyzem fel, hogy a világkongresszuson résztvettem’ s boldog vagyok, hogy a vezetőség felkérésére egyik kopenhágai templomban Isten igéjét hirdethettem. Büszkeséggel jegyzem fel azt is, hogy a magyarországi evangélikus egyházunkat a világkongresszus megtisztelő módon megbecsülte s báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt alelnökké választotta. Egyébbként is lépten-nyomon, mindenféle oldalról állandóan tapasztalhattuk a külföldi nagy evangélikus egyházak képviselőinek érdeklődését és szeretetét.d) A z Amerikai Egyesült Evangélikus Egyház 1928. év őszén ünnepelte szövetkezésének 10 éves jubileumát. Az egyház vezetőségének kérésére az egyház nagy egyháztársadalmi és hivatalos lapja ünnepi számában üdvözlőcikket Írtam. Dr. Knubel, az Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház elnöke meleghangú levélben mondott köszönetét a jubileumi üdvözlésért.e) A hivő bátorság és erős hitü alkotásvágy egy új emlékkövére mutatok, midőn az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége megvásárolt Otthonára hívom fel a figyelmet. Ez az emeletes épület Cinkota közelében, Kistarcsa-Zsófiatelepen áll, az E P O S Z  tulajdonát képezi s vezetők és tagok hangyaszorgalommal dolgoznak a vételár letörlesztéséért. Ha Isten is úgy akarja, néhány év múlva átalakul az épület s megnyitja kapuit a hajléktalan, Ínséggel küzdő lelkészözvegyek előtt. Csodálattal és megbecsüléssel állok meg az E P O S Z  bátor munkálkodása előtt. Ez a kicsi munkás női tábor szembeszáll gúnnyal, közönnyel, olcsó ócsárlással és bizalmatlansággal s csendes imádkozással szivek ajtaját nyitogatja, útszélen heverő köveket ha- lomragyűjt s igaz gyöngyökké változtatja a szemek kibuggyanó könnyeit.Lelkiismereti kötelességet teljesítettem, midőn az E P O S Z  mozgalmát támogatásban részesítettem s felhívtam f. évi április hó 29-én kelt 877/VIII/ 928— 29. számú körlevelemben egyházkerületünk gyülekezeteit, a paróchiák lakóit s egyházunk áldozni képes tagjait, hogy az özvegy papnék házára hozzák meg áldozati ajándékaikat. Gyülekezeteink szeptember hó 15-én tartottak ezen célra vallásos ünnepséget.f) Az év folyamán dr. Baltazár Dezső és dr. Raffay Sándor püspökök kezdeményezésére megalakult az Országos Protestáns Sajtószövetség. A  Szövetség a protestáns sajtó felkarolását, propagálását, megszervezését és egy-



3házvédelmi feladatokat tűzött maga elé. A kitűzött célok feltétlen szükséget jelentenek és támogatást érdemelnek. A  Sajtószövetség előkészítő munkálataiban részt nem vettem, igy a részleteket illetőleg nem bírok teljes tájékozottsággal. Hiszem azonban, hogy kötelességet jelent számomra és számunkra a Prot. Sajtószövetség támogatása. Mégis tekintettel protestáns népünk sokszor átszenvedett csalódásaira, kívánatosnak tartom a Sajtószövetség oly irányú, tényleg aktiv munkát jelentő munkálkodását, hogy munkával igazoljuk létjogosultságát. Az Orsz. Prot. Sajtószövetségre és annak támogatására felhívom az egyházkerület figyelmét.g) Évekkel ezelőtt mozgalmat indítottam, hogy dunántúli gályaiab lel
készeink emlékezetét márványtáblával is megörökítsük. Annak idején egyház- kerületünk minden gyülekezete emlékünnepséget rendezett s a befolyt offer- tóriumok segélyével támogattuk az egyes gyülekezeteket gályarab lelkészeik emlékének emléktáblával való megörökítésében. Ezen közigazgatási évben az újmalomsoki gyülekezet helyezte el Edvi Illés Gergely gályarab-lelkész emléktábláját, amely 1928. december 19-án adatott át rendeltetésének. így azután dunántúli gályarab-lelkészeink emléke minden gyülekezetben meg- örökittetett.h) Örömmel örökítem meg annaleseink lapjain, hogy a theologusok 
soproni Otthona felépült s boldogan várja magasztos rendeltetésének való átadását.A theologiai fakultás felépítéséhez szükséges összeget a kultuszminiszter úr felvette az állami költségvetésbe. Sándy Gyula műegyetemi tanár, műépítész elkészítette a hatalmas épület tervét, úgyhogy ez év őszének folyamán az építkezés megkezdődhetik.Eme két nagy alkotásban is új emlékkő áll előttünk s indít Isten- magasztalásra és hálaadásra.i) Az év eseményei között Isten iránt való gyermeki hálával s munkatársaim iránt érzett meleg köszönettel emlékezem meg arról, hogy ez évben 
befejeztem püspöki egyházlátogatásomat. Meglátogattam egyházkerületünk minden anya- és leánygyülekezetét, a nagyobb fiókgyülekezeteket, sőt néhány szórványhelyet is. Mindenütt hirdettem Isten igéjét, intettem anya- szentegyházunk szeretetére, az evangéliom drága kincseinek hűséges megőrzésére. Megvizsgáltam gyülekezeteink anyagi, hitbeli és erkölcsi viszonyait, szemébe tekintettem minden lelkipásztornak, tanítónak, felügyelőnek s presbiternek, láttam a gyülekezet népét, énekeltem és imádkoztam velük.Püspöki munkálkodásom Isten kegyelméből kapott drága kincsét bírom e munka befejezésében, ami nemcsak a befejezett munkáért drága nekem, hanem az általa lehetővé váló új munka kezdetéért is.A püspöki látogatásról jelentésem egy következő pontjában szólok.2. Történeti emlékeztető. Az 1929/30. évben is gazdag sugárkévékben ömlik lelkűnkbe Isten gondviselő jósága s Isten országának évszázados mezőségeit járva, boldogan szedegetjük marokba az emlékezés életszemeit tartalmazó kalászokat. l*



Emelkedjünk törtétalmi bércormokra s gyújtsuk meg az emlékezés tüzét..a) Négy évszázaddal ezelőtt tanácskozó asztalnál ült a reformáció két világhistóriai hőse: Luther és Zwingli. A m a rb u rg i co llo q u im  a~ theologiai egyeztetési munkát és az egyház világpolitikai irányának megszabását kívánta szolgálni. Az egyeztető nemes törekvés nem járt eredménnyjel. Mi pedig mégis ünnepet szntelhettink, mert ez a tárgyalás a szellemi éstérzelmi harcok közepette ráütötte evangélikus egyházunk urvacsorai tanára Luther íráshüségének hitelesítő zárópecsétjét.Kifejezésre juttatta a reformáció Zwingli irányával szemben testvéri indulatát is.De ugyanekkor Luther lelkiismereti mentalitásának megfelelőien értékegymásutánt állapított mag. Drága a közös bölcsőben születés ténye. Drága a közös szenvedés, közös munka, közös álom-látás és közös történelmi hivatás. Testvér üljön testvér mellé. Az evangéliom gyermekei küzdjenek vállvetve az isteni igazság napkeletje felé fordítva fejüket. Mert mindez drága Isten-adta ajándék. De ennél drágább Isten igéje, mely megmarad örökké.Ezt ünnepeljük a marburgi colloquium 400 éves évfordulóján. Hűséggé] őrizzük a szent Úrvacsorában Krisztás theologiáját s a református testvéregyházzal való dogmatikai különbözőségünk mellett is védjük és becsesnek tartjuk testvéri közösségünket.b) 400 évvel ezelőtt, 1530. junius 25-én érces hang zeneiül az augsburgi püspöki palota egyik termében. Az elnöki asztal körül koronás férfiak ülnek, mellettük tudósok, egyházfejédelmek és theologusok vigyázzák a szót. Az 
á g o sta i h itv a llá s  ünnepélyes felolvasásának napja elz. De \a tárt ablakokon át áramlik a beszéd s megrendülnek aiz emberiség vallási életének emberkéz építette kőoszlopai. Ugyanakkor Koburg várában, égfelé tekintő szemekkel és imádkozó lélekkel vigyáz Luther Márton.A világtörténölmi esemény nagyságához és egyházunkhoz is méltó, hogy ünnepet szenteljünk az ágostai hitvallás 400 éves fordulóján. Emlékezésünk legyen Isten előtt csendes hálaadás, az ágostai hitvallás megteremtői és első vallástevői előtt babérágat nyújtó elismerés, egyházunkkal szemben legyen erős hüségfogadás, önmagunkat illetően pedig életet betöltő újabb dkötslezés.c) 400 évvel ezelőtt született K á r o li G á s p á r , a magyar biblia-fordító. Tudománya föléje emeli kortársainak, Biblia-szomja pedig az örök é^etviz kútfejéhez állítja. Hol született, melyik házban ringott bölcsője, hol játszotta gyermekjátékait és hol álmodta itjusága álmait, mi volt férfiküzdelme, kevesen tudják, de azt, hogy a Bibliát magyar nyelvre fordította, azt áldással mindenki tudja.Csak hivő, engedelmes, alázatos és imádkozó -ember fordíthatja lélek szerint a Bibliát, ki lelke oldott sarujává] megrettenve és boldogan áll meg az isteni kijelentés égő csipkebokra előtt. Károli Gáspár ilyen lelkű ember volt. Előszóban megírta, hogy a próféták és az apostolok írása töké-letes, teljes, fogyatkozás nélkül való, tiszta és igaz. Érdemes szót fűz az igaz



5szóhoz, mikor azt mondja, hogy nem szabad ahoz semmit adnunk, nehogy Istennél bölcsebbnek láttassunk, sem abból elvennünk vagy attól elhajolnunk, hanem azokat mindenestől fogva meg kell tartanunk úgy, mint a mi hitünknek és vallásunknak mozdíthatatlan reguláját. Mert mindenki tartozik engedelmeskedni azon tudománynak, mely a próféták írásaiban vagyon.Emlékezzünk a bibliafordító KároJi Gáspárról kegyelettel és hálával. De legyen emlékezésünk legdrágább tartalma, hogy olvassuk és megtartjuk, mint hitünk és vallásunk mozdíthatatlan reguláját.d) B eth len  G á b o r . Három évszázad távolságán át fellobog Bethlen G á bor katafalkjának bucsuzkodó gyertyalángja, hogy kormos füstfelhőjét ráborítsa a, gyászoló Erdély és a magyar protestánsság szétomlott reményein-Erdély hatalmas nagy fejedelme, tekintete havasokon, nagyalföldön, magyar határokon büszke sasként szárnyalt át s fejedelmi kúriájában európai diplomácia százszor bogozott, százszor oldozott fonalait szövögette rejtélyes figuráju szőnyeggél. Sok törekvését elejtette, sok álmát végigálmodás nélkül megszakította, sokszor feileuton megfordult s következmény és csapda elől siklott kigyóügyességgel, de a nemzleti és lelkiismereti szabadság lelke benső szentélyének oltárára helyezett szentségei maradtak végiglein. Kinyújtott karja Konstantinápolytól Moszkváig és Stokholmig akarta dirigálni a világhistóriát, midőn egy nehéz, csontos kéz ránehezedett vállára.Sirbahanvatlott a legkiválóbb magyar diplomata, a hős fejedelem, a tudományok, iskolák istápolója. Koporsóba roskadt az a nagy ember, ki aranynyal támogatja Káldy jezsuita páter bibliafordítását s ugyanakkor nemesi koronát helyez dtiletíeiző paróchiák magyarattilás igehirdetőinek ftjjére, mert „arte et marte dimicandum“, tudománnyal és fegyverrel kjdll küzdeni, ő  maga is sokszor eloilvaista a Bibliát s Isten előtt térdelve kezdte és végezte napi munkáját.Egyházkerületünk közgyűlése felújítja elme nagy történelmi események emlékezetét s örömmel vfcszi tudomásul, hogy azoknak gyülekezeteinkben való megünneplésére a szükséges intézkedéseket megtettem.3. Általános helyzetkép, a) E g y h á z u n k n a k  a z  á lla m h o z  va ló  [v isz o n y a  ez évbein is kifogástailan volt. A kormány, különösképen pedig a kultuszkormány részéről sok mie'gértélsre, megbecsülésre, erkölcsi és anyagi támogatásra találtunk. Mi.'Ieg hálával és köszönettel gondolok külön is arra, hogy a protestáns ügyosztály, különösen pedig Dr. Petri Pál politikai államtitkár és Dr. Tóth István h. államtitkár, az ügyosztály főnöke, személyes tárgyalások 'alkalmával is a legmesszebbmenő jóakaratot tanúsították gyülekezz teink, ,lelkészünk és intézményeink iránt.Sajnálattal állapítom azonban meg, hogy áh am segélyeink semmiféle eimkedéist nem mutatnak. Azelőtt éveken át növekedett az államsegély,’ sőt évenként rendkívüli államsegély is könnyítette anyagi gondjainkat. Most azonban a rendes' államsegély ugyanazt az összeget mutatja, a rendkívüli államsegély pedig teljesen megszűnt.Aggódó lékkke’l mutatok rá arra, hogy az adócsökentési államsegély



valorizálását nun sikerült kieszközölnünk. Pedig a néhány száz ,lelket számláló missziói gyülekezetek anyagi életében kimondhatatlan sokat jelentett ez a sicigéily. Egyházunk legégetőbb szükségét és legsürgősebb követelését látom -ebben. Most is leghevesebbnek tartom, ha egyházunk vezetősége a református egyházzal egyetértőén jár el ebben az ügyben. Hasztalan sürgettük és vártuk a lelkészi korpótlék teljes valorizálását is. Ez a kormányigéref is szertefoszlott.A kultuszkormány evangélikus iskolapolitikáját súlyos aggodalmakkal szemlélem. Iskolafenntartó gyülekezeteink számára semmiféle könnyítést nem nyertünk. Az elviselhetetlen tanítói nyugdíjjárulék -megmaradt, a tandíjpótló államsegélyt nem kaptuk vissza, a dologi költségeik súlya alatt clöbb-utóbb össze kell roskadniok gyülekezeteinknek.Ehhez járul a kultúrpolitika újabb programmja, mely történeti kialakulással, -egyházi iskolaprogrammal, felekezeti érzékenységgel nem törődve, rideg financiális elvek alkalmazásával akarja megreformálni vérevesztett nemzetünk iskoilaügyét. A miniszter úr felvetette a kérdést, hogy vájjon nem volna-e hajlandó egyházunk hozzájárulni több felekezeti iskola községivé tételéhez, hogy ezzel könnyítse az államháztartás gondját s szolgálja a tanulók kedvezőbb megoszlása álta.l az iskola didaktikai munkájának eredményességét. Egyházkerületünkben 35 iskola veszítette volna el ilymódon felekezeti jollegét.Jelentésiemnek az iskolaügyekről szóló részében részletesen foglalkozom ezzel ,a remélhetőleg végleg meghiúsult tervezettel. Ezen a helyen, ahol az államhoz való viszonyunk elvi kérdéseiről szólok, két sajnálatos körülményre kell az egyházkeiületi közgyűlés figyelmét irányítanom.Az ejlső az, hogy egyházunk birtokállományának fenntartásánál, törvényekben biztosított jogai érvényesítésénél] hiányzik az -egységes felfogás a kultuszkormányzat és a pénzügyi kormányzat között. Hiábavalóvá válik az egyház vezetőinek minden elvi harca a kultuszkormánynál, ha a- pénzügyi kormányzat nem ismeri lel, vagy legalább is nem honorálja a protestáns egyházak jogait. Felfogásaink között Ó£lásL_szak^d.éJí tátong. Mi úgy érezzük, hogy nemcsak magunkért, hanem nemzetünkért folytatjuk áldozatos munkánkat s iskoláink fenntartásával óriási terhet veszünk le az állam válláról. A pénzügyi kormányzat pedig úgylátszik nem annyira az állam tehermentesítését, mint annak megterhelését látja az egyházak iskolai munkájában. Mind világosabbá éts biztosabbá válik azon meggyőződésem, hogy protestáns egyházainknak immár életfeltétellé váló igényeik kielégítése tárgyában nem egyik vagy másik miniszterről, hanem a kormány fejével és magával a kormánnyal kell tárgyalnia.A második aggasztó tünet az, hogy e/zen iskolapoilitika megvalósulása 
■esetén ismét miniszteri rendelet érvényesül a tételes törvénnyel szemben. Ez 
országban mindenkinek, de legelső sorban protestáns egyházainknak érdeke az, hogy miniszteri rendeletek ne tegyék érvénytelenné jogbiztosító törvé
nyeinket.
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7A törpeiskolák törvénytelen megszüntetésére és -egyels iskoláink községivé tételére vonatkozó iskolaprogramm reménységem szerint ezidő szerint nem fenyeget ugyan, mégis, tekintettel a programún elvi hátterére, kénytelen voltam vele bővebben foglalkozni.b) A  fe le k e z e tk ö zi v iszo n y  a kívülről szemlélőnek sem igér örömet, - az egyházi éliót sodrában küzdő ember számára pedig csak aggodalmat, fájdalmat és keserűséget jelent. Az állami és társadalmi életben rejtve bujkál a felekezeti harc. Hovatovább államkormányzati princípiummá válik a többségi elv érvényesítése. Nyíltan vagy rejtetten alkalmazást nyer az új numerus clausus. Az új emberértékelésnél intellektuális képességek és etikai érték fejlett uralkodóan érvényesül az egyházi hovatartozandóság. A társadalmi életben is érezhető a felekezeti tagoltság bomlasztó hatása. Barátokból idegeinek, idegenekből ellenségek válnak. Bizalmatlanság, idegenkedő érzés húzódik a szivekbe. A sajtóban is gyűlölködő hang mérgez. Cikkek, beszédek, tudományos értekezésük nélkülözik a fefekezeiti békesség felső törvényét: saját hitbeli meggyőződésemet értékelem, ha másét megbecsülöm.A felekezeti békességet kettővel szolgálhatjuk: beszéddel és hallgatással. Fontos azonban, hogy mind a kettőt ai maga helyén és megfellfellő módon alkalmazzuk s mindkettővel összhangban álljon minden cselekedetünk. A felekezeti békesség nagy érték, annak biztosítása tehát állami érdek. Mondjuk mfeg ezt világosan a kormány felelős tényezőinek és tárjuk fel előttük a felekezeti harc ama okait, amelyek állami törvények félretolása, avagy e/őtle- nítésö és a kormány politikai irányzata következtében állottak elő.Megtámadás esetén helyezkedjünk a védekezés álláspontjára. Ilyenkor azonban ne hallgassunk, hanem védekezzünk az igazság és szeretet fegyvereivel. És jól vigyázzunk arra, hogy ne mi legyünk a támadók, a becsmérlők és a tiizcsóvát dobálok. Mipdenekfelett pedig törődjünk magunkkal, időnkéit, erőinket fordítsuk belső építésre, mfert a felekezeti harc ellen al legjobb óvószeír, ha keveset beszélünk róla.Vigyük bele nemzetünk köztudatába, hogy a nemzeti organizmusnak minden egyház egy eleven húsdarabja, mely magában hordozza az egész organizmus hivatásának, érte valló felelősségének egy részét. A nemzeti organizmus akármelyik darabját ostorozod, vérz'ed, sározod és gyálázod, akármelyik erejét gyengíted és fogyasztod, mindig a nemzet egésze ellen vétkezed, mert organizmusa egy darabját gátolod szolgálatában és erőáldozásában.Trianont sokszor nemzeti sírként emlegetik. Minél több igazságot látunk e felfogásban, annál fontosabbá válik, hogy a sírhalomra gördített sziklakőre ne multat dicsőítő eipitáfiumot véssünk, hanem feltámadást munkáló mély igazságokat.Három igazságot véssünk szivünk hustáblájára:Minda'n egyház Isten lélekmentő munkájának szolgája, becsüld inéig hát mindegyikben a lélek örök üdvösségének munkását.



Minden egyház a nemzet egészének egy darabja, becsüld hát meg mindegyikben saját nemzeted szerves élő részét.Minden egyház nemzeti értéke életteremtő etikai értékeitől és egységet teremtő kohéziós erejétől függ, azért értékeld az egyházak erkölcsi ideáljait és védelmezd meg kohéziót biztosító kapcsolatait.Nemzeti jövendőnkben a felekezeti békesség olyan, mint a'nap, levegő, mindennapi kenyér.c) S a já t  b e lső  v isz o n y a in k  lényeges változást nem mutatnak. Templomaink, iskoláink munkájára jogos önérzettel mutathatunk rá. x Szószékeink a nemzeti mívelődés, a néperkölcs, a felvilágosodottság táplálói és pedig nem emberi tudomány, hanem Isten igéje által. Az egyszerű paplakok ablakaiból tiszta, megbízható mécsláng világít a magyar éjszakába. Egyházi autonómiánk nemcsak erős bástyákat mutató végvár, hanem a közéletijnunkára, a közért való felelősségre nevelő ember-iskola.Nem hunyom be azonban a szememet egyházi életünk sötéEárnyékai előtt. Lelkészek, tanítók választásánál sokszor hiányzik a békesség és böl- cseség lelke. Pártharcok bomlasztják gyülekezeteink egységét s választási küzdelmek után a viaskodó táborok között porbadöntve, megalázva,' külső díszétől megfosztva, belső értékeiből megrabolva fekszik az egyház.'A/alóban elérkezett annak ideje, hogy a választási szabályrendeletek korlátot vessenek a választás előtti és utáni visszaéléseknek.Mind égetőbbé válik kisnépességü gyülekezeteink szegénysége. Aggódva keresem fenntartásuk és fejlődésük lehetőségeit. De éppen ily kinzó öngyötrődéssel kérdezgetem magamtól, hogy vájjon közegyházunk is mikor vál- hatik gyümölcstermő fává ? Nehéz feladatok, szociális, kulturális kötelességek döngetik kapuját. Nemcsak erőpróbáról, hanem a jövendő egy darabjáról s egyházi hivatásunk egy programm részéről van sző. Az a kérdés, hogy egyházunk meglátja-e egyetemes feladatait, megkeresi-e azok megvalósítására az erőket s bir-e elhatározással, kiviteli energiával azok megvalósítására ? Bizonyos azonban, hogy a régi felfogással, mely állandóan a gyülekezetek autonómiáját állítja homloktérbe s mely nem teszi egyházalkotmányi és egyetemes egyházgazdasági elvvé az evangélium intését : egymás terhét hordozzátok ! egyházunk történetének új fejezetét nem lehet megírni. M íg az óriás gyülekezetek feladatai kimerülnek önön fenntartásukban s a néhány száz lelket számláló nyomorult kicsi gyülekezet is csak önerejére támaszkodhatik, mig a gyülekezet fenntartásán kívül más intézmények létesítése és fenntartása nem lesz a gyülekezetek és egyháztagok egyetemes kötelességévé, addig sem egyetemes egyházprogrammról, sem új fejlődésről nem beszélhetünk.Mind kinzóbbá válik koldus-szegénységünk. Áldozati oltárra dobhatja szolgálattá tett életét mindennap az egyházkerület püspöke, állandóan a tehetetlenség és lehetetlenség göröngyös vándorútját járja, mert nem áll rendelkezésre misszió-mentésre, terv-megvalósításra, munkások kiküldésére annyi pénz sem, amennyit egy napszámos havonként keres.



94. Egyházkerületünk viszonya az egyetemes egyházhoz ez évben is teljesen kielégítő volt. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőben kiváló, lelkiismeretes, kötelességhűségben pedig példaadó világi vezér áll egyházegyetemünk élén, ki évről-évre növeli iránta való bizalmunkat, szere- tetíinket és hálánkat. Egyházkerületünk ügyei iránt is a legnagyobb megértéssel van, űgyhogy csak hálával és köszönettel gondolhatok sokszor élvezett jóindu'atára.Fájdalmas érzéssel kell azonban megjegyeznem, hogy az államsegély megosztási kulcs tekintetében mindeddig nem történt megállapodás. E g y házkerületünk terhei éppen az utolsó közigazgatási évben olyan nagy mértékben emelkedtek s anyagi helyzetünk annyira válságossá vált, hogy az egyetemes egyház részére kiutalt, de az egyházkerületeket is megillető államsegélynek a szükségletnek és a tényleges helyzetnek megfelelő igazságos felosztását kell sürgetnünk.5. Sajtónap, Biblia-vasárnap, fogházmisszió és Gyurátz püspök emlékünnepe. — Egyházkerületünk az eddigi gyakorlatnak megfelelően husvét utáni második vasárnapot az e v a n g é lik u s s a jt ó -iig y  propagálására fordította. Gyülekezeteink külön vallásos ünnepségen emlékeztek meg az evangélikus sajtó nagy jelentőségéről s híveink offertóriumi ajándékkal szolgálták evangélikus sajtónkat. A sajtó-offertóriuin a múlt évihez képest némi esést mutat ugyan, mégis hálával gondolok lelkes testvéreim adaadó buzgóságára s híveink áldozatkészségére.Egyházmegyénként a következő sajtó-offertórium folyt be : 1. Győri egyházmegye 202.15 P, 2. Kemenesaljái ehm. 55.94 P, 3. Som ogyi ehm. 68.79 P, 4. Soproni alsó ehm. 63.35 P, 5. Soproni felső ehm. 72.45 P, 6. Tolna-baranya-somogyi ehm. 225.61 P, 7. Vasi közép ehm. 152.20 P , 8. Veszprémi ehm. 148.84 P, 9. Zalai ehm. 20.12 P. Összesen 1009 P 45 f.A rendelkezésre álló összeget a következőképen osztottam fel : Harangszónak 389 P 45 f, Ev. Lapjának 100 P, Gottholdnak 80 P, Ev. Hausfre- undnak 140 P, Ev. Népiskolának 140 P, Lelkipásztornak 160 P.Az egyetemes egyház közgyűlésének rendelkezéséhez képest 1928. évi október hó 21-én gyülekezeteinkkel megtartattam a B ib lia -v a sá rn a p o t, amikor is a Brit és Külföldi Bibliaterjesztő Társulat javára offertóriumot tartottunk. Befolyt összesen 727 P, 08 f. Ez az összeg az egyes egyházmegyék között a kővetkezőképpen oszlik m eg: 1. Győri egyházmegye 116.41 P, 2. Kemenesaljái ehm. 74.52 P, 3. Som ogyi ehm. 37.73 P, 4. Soproni alsó ehm. 56.50 P, 5. Soproni felső ehm. 47.43 P, 6. Tolna —baranya— somogyi ehm. 220.01 P, 7. Vasi közép ehm. 55.33 P, 8. Veszprémi ehm. 95.85 P; 9 Zalai ehm. 23.30 P.Egyetemes egyházunk rendelkezésére ez évben is offertóriumot tartottak a fo g h á z m is s z ió  javára. Összesen befolyt 374 P 60 fillér és pedig a kővetkező részletezés szerint: 1. Győri ehm. 74.40 P, 2. Kemenesaljái ehm. 29. 51 P, 3. Somogyi ehm. 25.37 P, 4. Soproni alsó ehm. — , 5. Soproni felső ehm. 19.62 P, 6. Tolna-baranya-somogyi ehm. 105.62 P, 7. Vasi közép



10ehm. 46.83 P, 8. Veszprémi ehm. 56.83 P, 9. Zalai ehm. 16.50 P. Ezen összeghez csatoltattam az 1929. évben e célra utólag befizetett 56 P 13 fillért, úgyhogy az egyetemes egyház pénztárába befizettetett 430 pengő 83 fillér.A soproni alsó egyházmegye gyülekezeteinek megkésve befizetett 25 P 95 f offertóriuma a jövő évi gyűjtéshez fog csatoltatni.Egyetemes egyházunk felügyelője f. évi március hó 27-én kelt iratában elismeréssel emlékezik meg egyházkerületünk gyülekezeteinek áldozatkészségéről. vEgyházunk K ü lm is s z ió i E g y e s ü le te  újra szervezkedett s Hanzmann K ároly soproni lelkészt és dr. Schneller Aurélt, a vasi közép egyházmegye másodfelügyelőjét állította kormányrúdhoz. Az új vezetőség elismerésre méltó buzgósággal és szemmel látható eredménnyel igyekszik munkaprog- rammját megvalósítani. Az elnökség kérésére gyülekezeteink Vizkereszt ünnepén a külmisszió javára offertóriumot tartottak, mely 740 P. 49 f. eredménnyel járt és pedig: 1. Győri ehm. 189.53 P. 2. Kemenesaljái ehm. 50.16 P. 3. Somogyi ehm. 25.88 P. 4. Soproni alsó ehm. 31.70 P. 5. Soproni felső ehm. 113.13 P. 6. Tolna-baranya-somogyi :Jhm. 142.93 P. 7. Vasi közép ehm. 95.15 P. 8. Veszprémi ehm. 79.30 P. 9. Zalai ehm. 12.71 P.Említettem már, hogy gyülekezeteink f. élvi május hó 5-én Istenben boldogult püspökünk, Gyurátz Ferenc emlékének szenteltek iipnepet. A kegyelet, hála és szeretet lángját gyújtottuk újból fel nemcsak emlékének megújításáért, hanem példájának szemléléséért és egyházi munkánkhoz szükséges erőink felifrissítéséért.A gyülekezetek a Gyurátz-féle emlékműre offertóriumot tartottak s isko-lásgye.rmekdnk is ezen célra adakoztak. Befolyt ezen célra összesen 1220 P 04 f. és pedig: 1. Győri ehm. 219.89 P. 2. Kemenesaljái ehm. 153.19 P.3. Somogyi ehm. 112.44 P. 4. Soproni alsó ehm. 9.1.45 P. 5. Soproni felső ehm. 56.48 P. 6. Tolna-baranya-somogyi ehm. 201.49 P. 7. Vasi közép ehm. 158.52 P. 8. Veszprémi.ehm. 195.28 P. 9. Zalai ehm. 31.30 P.Itt emlékezem m'eg arról, hogy Gyurátz Ferenc püspöknek a pápai telmplom homlokzati falába ölhelyezendő emléktáblája elkészítése tárgyában tárgyalásba, bocsátkoztam egyházunk művész hívével, Lux Elek szobrászművésszel, kinek hozzâVEitôkïges költségVetése szerint a művészi emlék kb. 
4— 6000 P-be kerülne.A terv ,elkészítésére, annak kivitelére nézve csak akkor tehetjük meg további intézkedéseinket, ha a szükséges összeg már rendelkezésünkre áll.Megjegyzem különben, hogy a Gyurátz püspök emlékműre gyűjtési felhívást bocsátottam ki, molyét nemcsak egyházkerületünk, de magyarországi evangélikus egyetemes egyházunk mindem gyülekezetének, világi vezetőinek megküldöttem. E helyről is bizalommal kérem mindazokat, kikeket a hála, szeretet és kegyelet soha el nem szakadó kötelékei fűznek Gyurátz Ferenc emlékéhez: hozzák meg a nemes célra áldozati ajándékaikat, hogy egyházunk leróhassa nagynevű püspökével szemben szivének adóját.



A legnagyobb elismerés és köszönet hangján emlékezem meg gyülekezeteink sokféle, áldozathozataláról s lelkésztestvéreinkről, kik az áldozatkészség tiizét a szivekben Isten igéjével, pásztori intésekkel, felvilágosító tanításokkal, kilkiismeretdt ébresztő intelmekkel cfbrJntartják.6. Gyász, öröm és munkára való elhívás. Kegyeletes érzéssel em- kezem meg egyházunk nagy veszteségeiről.
D r. Zsigm ondy Jenő, a bányai egyházkerület felügyelője 1928. évi október hó 24-én Budapestéin, 80 éves korában elhunyt. Temetésén elnöktársammal, Dr. Mesterházy Ernő egyházkeri'ileti felügyelővel együtt résztvet- tem s a gyászoló családnál, valamint a bányai egyházkerületnél egyház- kerületünk nevében is kifejeztem mélyen átérzett részvétünket.Dr. Zsigmondy Jenő tisztes emlékezéssel körülvett alakja mindig eleven színekben fog lelki szemeink előtt állni. Nevét egy élet odaadó munkájával írta belé egyházunk történetébe. Szívjóság, emelkedett-lelküség, törhetetlen egyházszeretet, minden munkára és áldozatra való készség, maleg, mosolygós kedély és finom úri tapintat jellemezték egyéniségét Nem volt egyházkerületünk vezére, mégis mindnyájan tisztelettel és szeretettel tekintettünk feléje.Eltávozott az élők sorából dr. Zergényi Jenő, a soproni felső egyházmegye és a soproni gyülekezet laváló felügyelője. 1929. évi május hó 18-án, 63 éves korában fejezte be munkás életét.23 éven át állott a történelmi múltú és történelmi hivatási! soproni gyülekezet élén. Elmondhatjuk, hogy a gyülekezet életének legválságosabb esztendeiben. Hosszú időn át volt a soproni felső egyházmegye erős kezű, biztos kormányzási! világi vezére is. Egyházkerületünk gyűlésein, bizottsági és törvényszéki tanácskozásain, az egyetemes törvényszék birói székében állandóan ott láttuk s egyházi értékeink közé számítottuk széles látókörét, koncepciózus tehetségét, egyéniségének diplomáciai ügyességét, egyházhűségének mindenütt helytálló bátorságát. Május hó 21-én kísértük utolsó pihenőhelyére. Egyházkerületünket a temetésen az egyházkerületi elnökség vezetésével külön küldöttség képviselte. A temetésen én tartottam az egyházi beszédet.A soproni gyülekezetei még egy fájdalmas veszteség érte. Schleiffer 

Richárd másodfelügyelő halálával. Zöldelő pálmák között egészséget s életerőt keresett s íme, koporsóba zártan, holtan tért vissza szülővárosába. Hálával és szeretettel gondolunk egyházi munkájára.Az alma-materek ormán is többször lengetett gyászlobogót a szél. 
Papp József, nyug. tanítóképző-intézeti igazgató, ki egész élete munkáját soproni tanítóképző-intézetünknek szentelte s 1883 szeptember 1-től, 1905 szeptember 1-ig annak rendes tanára, 1917 augusztus 31-ig pedig igazgatója volt. 1928 november hó 22-én, 70 éves korában befejezte földi pályafutását.

Gyalog István, bonyhádi nyug. igazgató, ki 35 évig volt ez intézet tanára, 29 évig pedig igazgatója, 73 éves korában 1928 november 2-án Bonyhádon elhunyt. Neve láthatatlanul is az intézet homlokán ragyog, amint



élete munkája, szívós akarata eggyé vált a bonyhádi főgimnázium csodálatosan szép fejlődésével és felvirágzásával.
Bothár Dániel, soproni líceumunk érdemes és kiváló nyugalmazott tanára 1929. évi február hó 8-án, 73 éves korában elhunyt.
D r. Lauringer János, kőszegi ev. tanintézetünk kezdettől fogva hűséggel működött intézeti orvosa ugyancsak befejezte földi pályafutását.Egyházkerületünk közgyűlésének egyik jegyzői széke is üresen áll Ifj. 

szentmártoni Ráció Gyula, egyházkerületi világi aljegyző, április 22-én befejezte földi pályafutását és sírba vitte sok s z í v  feléje szálló reménységét. Váratlan elhunyta nemcsak a szentmártoni Radó-családot, hanem szeretett egyházkerületi felügyelőnk családját is sötét gyászba borította.Súlyos veszteség érte szentmártoni Ráció Lajos, főrendiházi tagot, egyházkerületi pénzügyi bizottságunk elnökét, feleségének szül. Szűcs Rafaellá- 
nak augusztus hó 16-án, Répcelakon történt elhunytával. A  magam és egyházkerületem résztvétét és együttérzését írásban juttattam kifejezésre a szomorú ( veszteség alkalmával.Egyházunk körén kívül tekintve, megpihen áldást kérő imádságunk nemzetünk nagy költője, Vargha Gyula, ny. államtitkárnak koporsójánál, ki 1929 május hó 2-án, 76 éves korában ejtette ki kezéből nemzetébresztő lantját. És magunk elé idézzük a nagy magyar publicista, Rákosi Jenő  alakját, ki nemzetszolgáló, gazdag építésű munka után 1929 február 8-án 87 éves korában lépett be a nemzet Panteonjába.Lelkészi karunk erdejéből két fát döntött ki a halál vihara. Povázsay 
György  bákonycsernyei lelkész f. évi február hó 9-én, 39 éves szolgálat után, 62 éves korában elhunyt. Mögötte egy élet igehirdető és pásztori szolgálata : egy befejezett élet. A  másik életfa sudárba szökkent fiatal fa, szélesedő lembozatával, ég felé nyúló ágkarjaival úgy állott előttünk, mint egy földre ejtett isteni Ígéret. N ágel Henrik hidasi segédlelkész f. évi május hó 27-én, 26 éves korában kiejtette kezéből a Bibliát. Mögötte csak a készülés lelkiismeretes munkája és az álmok tündérvára, előtte pedig az összeomlott ígéret, reménység s a szertefoszlott álom.Eltávozott a minden halandók utján Weisz Kornél is, egyházkerületünk nyugalmazott pénztárosa, kit f. évi julius hó 1-én váltott meg Isten jósága földi szenvedéseitől. Lezárt szemei életében egyházkerületünk nagy számadáskönyveit vizsgálgatták, megpihent agya és imádságra kulcsolt kezei egyházkerületünkért munkálkodtak.Legyen szivünkben egy meleg érzés, szemünkben egy forró könnycsepp s lelkűnkben hálás emlékezés, mellyel az elköltözőitek nevét, munkáját közgyűlésünk lapjain megörökitjük.

Varga Gyula, a kemenesaljai egyházmegye esperese f. évi julius hó 3-án tartott egyházmegyei közgyűlésen esperesi tisztségéről lemondott. 34 éven át hordozta az esperesi állás terheit s fogalommá vált egyházmegyéjében és egyházkerületünkben. Sok küzdés és állandó munka közt hanyatlóra fordult életének napja, de ő megőrizte öregségében is lelke fiatalságát s



csodálatos rugékonysággal nemcsak alkalmazkodni tudott az egyház megváltozott követeléseihez, hanem ő maga is meg tudta azokat keresni s tudta azokat hűséggel szolgálni. Egyházmegyéje esperesi tisztségének hűséges betöltése mellett bőségesen ajándékozott egyéni értékeibőEegyházkerületünk- nek is, mely bizottságainak egyik legbuzgóbb és legmunkásabb tagját birta őbenne. Áldáskivánsággal és köszönettel emlékezem meg azon esperesi tisztes munkáról, melynek zárófohászához most mondottuk el az áment.Varga Gyula csak esperesi hivataláról mondott le, lelkészi hivatalát megtartotta. Isten iránt eltelt hálával s a jubiláns felé áradó szeretettel g o n dolok arra, hogy ez év október hó 23-án tölti be érdemes testvérünk lelkésszé avatásának 50. évét. A bucsuzás mellé hozzácsatolom tehát a köszöntés szavát, mellyel áldást kérek a jubiláns lelkipásztor életére és munkájára.A jubilálok között áll id. Reichert Gyula  nyug. lelkész, ki ugyancsak 1870. október 23-án avattatott lelkésszé. Nyugalma éveiben is hűséges szolgája maradt Krisztusunknak s évekkel ezelőtt keszthelyi misszió-gyülekezetünkben szemléltette a hű .pásztor jellemvonásait, most pedig Sopronban nagy hűséggel teljesít hitoktatói szolgálatot.
Nagy György  nemeskoltai lelkész ez év szeptember 29-én tölti be lelkészkedésének 40. évét. Mikor e sorokat irom, lelkésztestvérünk betegágyon pihen és súlyos betegségére keresi a gyógyulást. A jó Isten megsegítő kegyelme mellé álljon oda egyházunk szeretete, hálája, elismerése és érte könyörgő imádsága.40 évvel ezelőtt nyert lelkésszé avatást Stráner Vilmos, felszentelt lelkész, egyetemi theol. tanár, ki élete munkás évtizedeinek egy részét a kőszegi és pinkafői gyülekezet szolgálatában töltötte, azután pedig a soproni theol. akadémiának, majd pedig theol. fakultásunknak katedráján találta meg méltó helyét. Isten gazdag áldását kérjük eddigi és ezután is elvégzendő munkájára.Jubiláns ünnepséget ült egyházkerületünk két munkabíró tagja : Németh Károly, a győri egyházmegye esperese, egyházkerületi főjegyző és Zongor Béla, a vasi közép egyházmegye esperese, az egyházegyetem egyházi főjegyzője. 25 évvel ezelőtt nyertek lelkészi hivatásukra felavatást. Őszinte bizalommal köszöntőm őket életük eme Istenadta fordulóján.
Báró Prónay Dezső , volt egyetemes felügyelő, 1928. évi október hó 22-én töltötte be 81. évét, mely alkalommal a budapesti tudományegyetem egyetemes jogi doktori diplomával tüntette ki. Egyetemes egyházunk nov. hó 17-én nagyobb küldöttséggel kereste fel az érdemes, közéleti férfiút, én pedig külön levélben fejeztem ki egyházkerületünk köszöntését, melyért a jubiláns meleghangú levélben mondott köszönetét.A bányai egyházkerület dr. Zsigmondy Jenő elhalálozásával megüresedett felügyelői székébe dr. Peslhy Pál, nyug. igazságügyminisztert ültette. A bányai egyházkerület közgyűlése f. évi április hó 15-én iktatta be az érdemes férfiút felügyelői állásába. Az ünnepségen elnöktársammal, dr. Mes-
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terházy Ernő, egyházkerületi felügyelővel együtt résztvettem s egyházkerib létünk küldöttsége élén az új egyházkerületi felügyelőt üdvözöltem.

Mechwarih Ernő, a tolna -  baranya — somogyi egyházmegye felügyelője állásáról,-őszinte sajnálatomra, lemondott. Mindig hálával és köszönettel gondolok vissza az ő részéről tapasztalt támogatásra és készséges közreműködésre, melyeknek mindig, különösen pedig az egyházmegyében végzett püspöki egyházlátogatásom alkalmával számos bizonyságát szolgáltatta. Szeretettel és köszönettel búcsúzom tőle.Az egyházmegye a lemondás folytán megüresedett felügyelői székbe Dr. 
Pesthy P á l nyug. igazságügyminisztert ültette s őt az egyházmegye közgyűlése f. évi julius hó 2-án hivatalába beiktatta. Közelebbi pátriája nyújtotta ezzel feléje a rendelkezésre álló legnagyobb kitüntetést, melynek dunántúli egyházkerületünk is szívből örvendezik. Boldog vagyok, hogy közéletünk ama kiváló férfija, ki élete ifjúságában eljegyezte magát anyaszentegyházunkkal s ki egyénisége, képessége, egyházias lelkülete értékeivel szolgálta és gazdagította egyházunkat, egy újabb kötelékkel még szorosabban kapcsolódik belé egyházkerületünk életébe. Mivel a beiktató egyházmegyei közgyűlés idején Kopenhágában voltam, az ünnepségen személyesen részt nem vehettem, hanem üdvözlő táviratban küldtem el áldáskívánságaimat.A tolna—baranya—somogyi egyházmegye másodfelügyelői állást is szervezett s erre Koricsánszky Ottó budapesti gyógyszerészt, az Orsz. Gyógyszerészegylet elnökét, az egyházmegye egyházhű, buzgó fiát választotta meg, kit ugyancsak bizalommal és szeretettel köszöntök.A soproni felső egyházmegye D r. Schindler Andrással, Sopron város polgármesterhelyettesével töltötte be Dr. Zergényi Jenő egyházmegyei felügyelő örökét, kit f. évi július hó 28-án iktatott hivatalába az egyházmegye közgyűlése. Az új egyházmegyei felügyelőt szeretettel és bizalommal köszöntőm. Benne is kivaló, alkotásra és vezetésre hivatott egyéniséget nyer egyházmegyénk és egyházkerületünk.A Kormányzó úr Őfőméitósága D r. Ajkay Béla egyházkerületi főjegyzőnket, a soproni alsó egyházmegye felügyelőjét, kormányfőtanácsossá nevezte ki. A jól megérdemelt .kinevezés megkoronázása azon 40 évi hűséges egyházi munkálkodásnak, melyről múlt évi püspöki jelentésemben megemlékeztem. A kinevezési okmány ünnepélyes átadásán, mely f. évi március hó17-én történt meg Sopronban, Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelővel együtt résztvettem s a kitüntetett férfiút meleg szavakkal köszöntöttem.

Pálmai Lajos nyug. esperes-lelkészt, egyházkerületünk volt egyházi főjegyzőjét a Kormányzó úr Őfőméitósága, az egyházi élet terén szerzett érdemeiért legmagasabb kormányzói elismerésben részesítette. Az erről szóló okmányt és kitüntetést meleg szavak kíséretében adtam át.A soproni gyülekezet D r. Töpler Kálmán nyug. polgármestert, kormányfőtanácsost ültette a gyülekezet felügyelői székébe. Benne az egyházközség és egyházszolgálás családi tradíciói lépnek a gyülekezet világi vezéri székéhez s a legszebb reményeket ébresztik bennünk. A gyülekezet két másodfelügyelői



15állást is szervezett, melyekre Róth Gyula  főiskolai tanárt (kulturális ügyek) és Zergényi Arthur nyug. bankfőnököt (gazdasági ügyek) választotta meg A gyülekezet új felügyelőjét és másodfelügyelőit levélben köszöntöttem s ezen köszöntést és áldáskivánságot most is szeretettel megújítom.Örömmel jelentem be, hogy a Kormányzó ur Öfőméltósága Lie. D r. Kar
ner F . Károly egyetemi theol. magántanárt a pécsi egyetem theol. fakultásának újszövetségi Írásmagyarázati és rendszeres theol. segédtudományi rendkívüli tanárává nevezte ki. Karner F. Károly tanár soproni theológiánk hallgatója volt, ki azóta is egyházkerületünkben működött s évek óta a theol fakultás katedráján teljesített hűséges szolgálatot. Rendkívüli egyetemi tanári székében őt szeretettel és bizalommal köszöntőmA kemenesaljai egyházmegye a lemondás folytán megüresedett esperesi tisztségére Molitórisz Já nos  ostffyasszonyfai lelkészt választotta meg. Az egyházmegye új esperese az egyház spirituális feladatait világosan látó ember, ki tetterős munkabírását és evangéliomí lelkületét bizonyára felhasználja az egyházmegye belső, hitbeli erősítésére.A magyarhoni unitárius egyház gondnokhelyettesi tisztségére D r. Mikó 
Ferenc igazságügyminiszteriumí h. államtitkárt választotta meg. Ez alkalommal az unitárius egyházat és elhívott világi vezérét levélben szeretettel köszöntöttem.7. Hivatalos részvételek. Az elmúlt közigazgatási év utazási, gyülekezési, tárgyalási munkái nem kevesbedtek, hanem inkább megnövekedtek. Erőmhöz képest igyekeztem egyházunkat a szükséges ügyekben nemcsak képviselni, hanem személyes tárgyalásokon biztosítani egyházunk érdekeinek védelmét. Aggodalommal gondolok azonban arra, hogy bizonyos rendszerváltozás következtében mindig nélkülözhetetlenebbé válnak a személyes tárgyalások s ezek fogyasztják a munkaidőt s őrlik az idegzetet.Az elmúlt közigazgatási év részvételeiről és hivatalos utazásairól a következőképen terjesztem elő jelentésemet.

1929 szeptember hó 26-án résztvettem dr. Antal Géza református püspök 40 éves lelkész-tanári jubileumán Pápán. Szeptember 30-án a theol. fakultás megnyitási ünnepségén Sopronban.
1928 október hó 7-én elhagytam szombathelyi gyülekezetemet s elfoglaltam győri lelkészi állásomat Október 14-én győri lelkészi állásomba beiktatást nyertem. Október hó 15-én Budapesten résztvettem a protestantizmust védelmező Világszövetség gyűlésén s azon magyarországi evangélikus egyházunk helyzetéről előadást tartottam Október hó 16-ától 18-ig résztvettem az egyházkerületi gyűlésen Győrött. Október 21— 22. napjain résztvettem az egyetemes Gyámintézet Békéscsabán tartott gyűlésén s ugyanott prédikáltam. Október 26-án résztvettem Budapesten dr. Zsigmondy Jenő temetésén. Október 31-én"résztvettem Budapesten a Bethlen Gábor Szövetség közös protestáns reformációi ünnepségén s azon beszédet mondottam.
1928 novernbei hó 4-én felavattam a nagyhajmási leánygyülekezet templomát. Ugyanaznap este Pécsett a Protestáns Irodalmi Társaság kulturestélyén
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előadást tartottam, másnap pedig a gyülekezet vezetőségével gyülekezeti és közegyházi ügyben tanácskoztam November 10-én résztvettem Balassagyarmaton a Luther Társaság évi közgyűlésén s este a kulturestélyen előadást tartottam. Novembér hó Ll — 16-ig résztvettem Budapesten az egyetemes bizottságok és a közgyűlés tanácskozásain. Az egyetemes közgyűlés megnyitó istentiszteletén prédikáltam. November 17 én résztvettem Ózdon a Protestáns Irodalmi Társaság kulturestélyén s azon előadást tartottam, másnap pedig ugyanott prédikáltam. November 19-én résztvettem Miskolcon a Protestáns Irodalmi Társaság kulturestélyén s azon előadást tartottam. November 28-án résztvettem Budapesten a közös protestáns bizottság tanácskozásán.

1928. december 1-én résztvettem a Veszprémi Ev. Leányegylet kulturális ünnepségén s azon előadást tartottam ; december 4—5. napjain iskolalátogatást végeztem Kőszegen ; december 16-án felavattam a szekszárdi gyülekezet templomát s előtte való nap a gyülekezet kulturestélyén előadást tartottam ; december 17-én résztvettem a Luther Társaság Budapesten tartott felolvasó ülésén.
1929. január hó 18-án és 29-án Győrött előadást tartottam a presbitériumnak ; január hó 22-én résztvettem Budapesten az egyetemes felügyelő ur által tartott bizalmas értekezleten ; január 25-én résztvettem Sopronban a rendkívüli főiskolai nagybizottsági gyűlésen ; január hó 27-én Budapesten prédikáltam rádió-istentiszteleten.
1929. február 8-án Budapesten résztvettem a magyar evangélíomi Diák- szövetségek országos diákgyülésén s azon előadást tartottam; február 4 - 6 .  napjain a minisztériumban tárgyalásokat folytattam ; február 10-én résztvettem Rákosi Jenő temetésén ; február 17-én és 24-én szociális előadást tartottam Győrött ; február 25-én a Luther Otthon ifjúságának előadást tartottam ; február 26-án résztvettem Budapesten a püspöki konferencián.
1929. máicius 3-án Győrött a Protestáns Asszonyok Nemzeti Szövetsége kulturestélyén előadást tartottam ; március 7-én résztvettem Budapesten a KIÉ vezetőképző tanfolyamán s azon előadást tartottam; március 17-én résztvettem a Protestáns Irodalmi Társaság soproni kulturestélyén s azon megnyitó- beszédet tartottam ; március 18—22. napjain iskolalátogatást végeztem soproni tanintézeteinkben.
1929. április hó 1-én Budapesten rádió-istentiszteletet tartottam; április5-én résztvettem Budapesten a protestáns közös bizottság ülésén és a püspöki konferencián; április 18-án résztvettem Sopronban az egyházkerületi pénzügyi bizottság gyűlésén.
1929. május 5-én Győrött Gyurátz püspök emlékünnepén előadást tartottam ; május 9 — 1 -ig egyházlátogatást végeztem a vasi közép egyházmegyében ; május lo-én résztvettem Budapesten Dr Pesthy Pál bányakerületi felügyelő beiktatásán, május 16— 17. napjain tárgyalásokat folytattam a minisztériumban ; május hó 22-től
1929. jun iu s hó 3-ig egyházlátogatást végeztem a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében; junius 8 — 17-ig egyházlátogatást végeztem a soproni felső



egyházmegyében; junius 21-én résztvettem Sopronban égyházkerületi törvényszékünk ülésén és Dr. Zergényi Jenő temetésén ; junius 23-án felavattam a kaposvári gyülekezet templomát ; junius 30-án prédikáltam Kopen- hágában ; junius 25-től.
1929. jiilius  4-ig résztvettem Kopenhágában a Lutheránus Világkonvent tanácskozásain; július 16-án résztvettem Sopronban az adóreviziós bizottság gyűlésén.
1929. augusztus 4-én felavattam a keszthelyi gyülekezet templomát ; augusztus 11-én istentiszteletet tartottam Balatonszemesen ; augusztus 25-én felavattam az öttevényi gyülekezet templomát
1929. szeptember 1-én torony- és iskolaavatást végeztem Nagybarátfalun és Kisbarátin ; szeptember 15-én lelkészavatást végeztem Győrött.

II. Az egyházi élet.8. Az egyh ázi élet á lta lá b a n . Az egyházmegyék esperesi jelentései szerint a hitélet csak elvétve mutat esést, a legtöbb helyen örvendetes emelkedést mutat. Különösen emelkedik a vallásos hitélet a városi gyülekezetekben. A gazdasági munka időszaka sok helyen befolyásolja ugyan a templomlátogatást, de azért egészben véve a helyzet örvendetesnek mondható.Általános megfigyelésként megállapítom, hogy az anyagyülekezettől való nagy távolság befolyásolja a filiai hívek templombajárását. Viszont ahol a hívek templomot építenek, avagy számukra külön istentiszteletről gondoskodnak, ott az anyagyülekezettel való kapcsolat meglazul s az anyagyülekezet templomának felkeresése majdnem teljesen megszűnik.Károsan befolyásolja a templomlátogatást a vasárnapi munkaszünet időnként történő felfüggesztése. Az ifjúság templomi életét pedig sokhelyen a levente-oktatás érinti károsan.A vallásos élet mélységének statisztikai mutatóját az úrvacsorázók számában kereshetjük. Fájdalom, az előző évivel szemben ez évben némi esést láthatunk. Míg 1927—28-ban összesen 72.934 egyháztag járult az Úr asztalához, addig 1928—29-ben 71.515-en, tehát a statisztika 1419 esést mutat.A születések száma 3676, a törvénytelen szülöttek száma 161, összesen tehát 3837. Lz a szám is esést mutat, mert az előző évben 4U84 volt a megkereszteltek száma, tehát 247-tel több, mint ez évben.A konfirmáltak száma 1793, az előző évivel szemben (2810) 1037-el kevesebb.Házasságot kötött 948 tiszta és 451 vegyespár, összesen 1399 pár. Az elmúlt évivel szemben (1463) 64-el kevesebb. Sajnálattal jegyzem meg, hogy a vadházasságban lévők száma még mindig elég nagy. Összesen 120 pár él vadházasságban, 4 párral kevesebb, mint az elmúlt évben.Az egyházi szertartást mellőzték: keresztelésnél 4 esetben, házasságkötésnél 16 esetben, temetésnél 1 esetben.A kimutatás szerint egyházunkba áttértek 230-an, az azelőtti évben 172,2
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tehát idén 58-cal többen. Egyházunkból kitért 194 egyháztag az előző évinél (189) 5-tel kevesebben. Egyházunk kárára reverzálist adtak 91-en, az előző évinél (85) 6-taI többen.A gyülekezetek lélekszáma 174 555-ről 176.731-re emelkedett, vagyis az emelkedés 2176.Kötelességszerűen feljegyzem a beérkezett statisztikai adatok összesített számait, mégis megjegyzem, hogy ezek a számok csak hozzávetőleges képet nyújtanak s nem tekinthetők teljesen megbízhatóknak.Külön is melegen kérem a lelkésztestvéreket, hogy ne tekintsék befejezettnek munkájukat a statisztikai táblázat összeállításával, hanem tekintsék azt egy új egyházmentő munka eszközének. Amint a háborút viselő hadvezér számításba vesz minden erőelosztódást, geográfiái helyzetet, külső és belső viszonyokat, úgy készítse el minden lelkész saját gyülekezetének lelki terep- térképét s komoly elmélyedéssel állapítsa meg védelmi és építőmunkájának megvalósítandó program inját.9. B elm isszió i m un ka. Dunántúli Luther Szövetségünk az elmúlt évben is kiadta Belmissziói Munkaprogrammját. Múlt évi püspöki jelentésemben már jeleztem a munkaprogramm összeállításában érvényesített fő alapszempontokat. Ez évben is munkaanyagot nyújtottunk a népiskolai ifjúsággal való foglalkozáshoz, továbbá az ifjúsági egyesületeknek, a középiskolai diákszövetségeknek. Néhány vallásos estély munkaanyagán kívül teljesen részletes munkaanyagot adtunk a történelmi emlékünnepek számára : a speyeri protestáció és Luther Kiskátéja 400 éves emlékünnepe számára. A presbitériumok részére az egyházi fegyelemről állítottunk össze ismertető munkálatot azon céltól vezettetve, hogy az egyházi fegyelem kérdését belévigyük a presbitériumok köztudatába A felnőttek iskolája címen folytattuk egyháztörténeti előadás-sorozatunkat. Különösképen kidolgoztuk ez évben a reformációi es a böjt nagyheti ciklusokat. Mindkettőt előadásciklussá tettük. Azon meggyőződés vezetett, hogy a böjt nagyheti ciklussal a vallásos gondolkodás bűntudati részét mélyítjük ki, a reformációi ciklussal pedig híveink evangélikus egyházi öntudatát töltjük meg való tartalommal.Az alábbi táblázat világos képet nyújt az egyes egyházmegyék behnisz- szió munkálkodásáról
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A táblázat âdatait összahasonlítom a mult évi adatokkal, zárójelben jegyezvén az előző évben felmutatott eredményeket. Megállapítom, hogy a népiskolai ifjúsággal 132 lelkész foglalkozott (131), gyermekistentiszteletet 125 gyülekezetben tartottak (123) és pedig 62-ben liturgiával, 63-ban liturgia nélkül. Vasárnapi iskola 32 (29) gyülekezetben működött. Megszervezett ifjúsági egyesület működött 77 (74) gyülekezetben, szervezetlenül 92 (98) gyülekezetben foglalkoztak az ifjúsággal. Középiskolai diákszövetség működött 20.A felnőtt gyülekezeti tagokra vonatkozó belmisszió munkálkodás vallásos ünnepségek, vallásos estélyek, sorozatos előadások és a presbitériumnak tartott külön előadások keretében történt. A gyülekezetek kötelezően megtartották a speyeri birodalmi gyűlés, Luther Kiskátéja emlékünnepségeit, Gyurátz püspök emlékünnepét és a papnék Szeretetházára tartott vallásos ünnepséget. Vallásos estély tartatott 1488 (1164), felnőttek iskolájában sorozatos előadást tartottak 730 at (717), a presbitériumok részére külön előadást tartottak 107 gyülekezetben (108), Biblia-olvasási kör működött 58 gyülekezetben (55). Nőegyesület intenziven működött 111 gyülekezetben (82). A családi törzskönyv készen van 103 gyülekezetben, munkában van 2 gyülekezetben. Utcagondozást 4 gyülekezet végez, sajtópropagandát 130 gyülekezet szolgál, a belmisz- szió bizottság L08 gyülekezetben van megszervezve.Bejelentem, hogy az 1929—30. évre szóló Belmisszió Munkaprogramm elkészült s az gyülekezeteink rendelkezésére bocsájtom.A népiskolai ifjúsággal való foglalkozáson, az ifjúsági egyesület és középiskolai ifjúság részletesen kidolgozott muukaanyagain kívül a következő történelmi emlékünnepségek képezik belmisszió munkálkodásunk főrészeit: l . a z  ágostai hitvallás 400 éves jubileuma. 2. Bethlen Gábor halálának jubiláris emlékünnepe. 3. A biblia-fordító Károli Gáspár születésének jubiláris emlékünnepe.Általános vallásos estélyi témákon és munkaanyagon kívül folytatjuk az egyháztörténeti előadásciklust. Ez évben is szorgalmazzuk a reformáció hetének és böjt nagyhetének elmélyülő kidolgozásását. A reformációi hétre a következő összefoglaló témát dolgoztuk ki. A reformáció lényege Luther életének tükrében. 5 előadást nyújtunk és pedig: 1. A Biblia szerepe és jelentősége. 2. Bűn és kegyelem. 3. A házasság jelentősége. 4. Az életideál.A böjt nagyheti ciklusban Jézus keresztfán elmondott hét szavát dolgozzuk ki.A presbitériumok részére az országos református nap lefolyását és elvégzett munkáját ismertetjük azon reménységgel, hogy ezáltal lelkileg előkészíthetjük az országos evangélikus nap megszervezését.Hálás szívvel állapítom meg, hogy belmissiói munkánknak munkás tábora, különösen a lelkészi kar munkában, kötelességtudásban és lelkesedésben nem hanyatlik, hanem inkább egyre erősödik. Hiszem, hogy ezen jelenség magyarázata részben a belmisszió-munka eredményeinek szemléletében

19

2*



So

rejlik. Aki becsületesen keresztüldolgozza belmissziói munkaprogrammunkat, az saját gyülekezete belső lelki fejlődésén tapasztalhatja annak áldásait.Kérem az egyházkerület közgyűlését, emlékezzék meg elismeréssel és köszönettel mindazokról, kik egyházkerületünk belmissziói munkaprogrammját gyülekezeteinkben keresztülviszik s ezzel egyházi életünket emelik és erősítik.10. H ito k ta tá s . Az egyházkerületben végzett hitoktatásról a következő számadatok nyújtanak tájékoztatást :A nem evangélikus jellegű iskolákba járó evangélikus tanulók hitoktatását az 1928 — 29. tanévben 85 városban és községben működő 258 intézetben 89-en látták el. Ezek közül volt 46 rendes leikész, 1 nyug. lelkész, 2 helyettes lelkész, 8 önálló hitoktató-lelkész, 5 segédlelkész, 1 vallástanár, 1 oki. tanítónő-diakonissza, 6 ev. tanító, 8 állami tanító, 4 állami tanítónő, 2 községi tanító, 2 községi tanítónő, 2 társulati tanító és 1 theol. hallgató, akik összesen 4012 tanulót — 142-vel kevesebbet mint az előző évben — tanítottak, közülök ág. hitv evang. volt 3888, ref. 123, unitárius 1. A hitoktatási munkát 445 csoportban heti 583 óraszámmal végezték. A hittanvizsgán megjelent 3530 tanuló. A vizsga eredménye: 189 jeles, 175 jó, 46 elégséges, 40 ismeretlen.102 állami iskolába járt összesen 1752 ev. fiú és leány, 135-el kevesebb, mint tavaly. Az iskolatípusok szerinti eloszlás a következő : 42 elemibe járt 701 tanuló, 4 ismétlőbe 38, 1 fémipari szakiskolába 9, 28 polgári iskolába 463, 2 főgimnáziumba 40, 4 reálgimnáziumba 81, 3 leányliceumba 97, 5 főreáliskolába 188, 5 felsőkereskedelmibe 70, 4 tanító és tanítónőképzőbe 51,1 tanonciskolába 6, 2 siketnéma intézetbe 8.76 községi iskolába járt összesen 1394 ev. tanuló, 13-al több, mint tavaly. A részletezés szerinti kép azt mutatja, hogy 19 elemibe járt 436 tanuló,2 ismétlőbe 5, 3 kereskedelmi tanonciskolába 35, 29 iparostanonciskolába 675, 16 polgáriba 158, 1 női ipariskolába 2, 6 felsőkereskedelmibe 83.68 más felekezetű iskola 767 ev. tanulója — tavalyhoz képest az apadás 11 — alábbi iskolákba járt: 29 elemire esik 271 tanuló, 13 polgárira 144, 9 főgimnáziumra 216, 3 reálgimnáziumra 45, 4 felsőkereskedelmire 19, 7 tanító és tanitónőképzőre 57, 1 óvónőképzőre 3, 2 női ipariskolára 12.9 társulati vagy egyesületi iskolába a tavalyi 81-el szemben 70 tanuló járt ; mégpedig 6 elemibe 53, 1 kereskedelmi tanonciskolába 2, 1 leányliceumba 11, 1 javítóintézetbe 4.3 magániskolába járt 29 tanuló, (tavaly 32) t. i. 2 elemibe 19 és 1 polgáriba 10 tanuló.Konfirmációi oktatásban részesült a saját intézeteinken kívül tanuló ifjúságból 236 (m. é. 318). A hitoktatók lakóhelyén kívül 56 intézetben végeztek hitoktatást. A hitoktatói munka díjazásáról nem volt statisztika készíthető, mert a jelentésből az eddig erre vonatkozó kérdőpontok ismeretlen okból kimaradtak.A nem evangélikus jellegű iskolákban végzett tanítóképzős növendékek közül 11-en tettek tanképesítőt vallástanból. (Győrött: Máry Ilona, Sopronban: Neubauer Ella, Pápán : Farkas Irma, Nagy Irén, Winkler Karola, Balogh



Ferenc, Bertalan Sándor, Bokányi Jenő, Ernst Alfréd, Gömböcz József, Csurgón : Ádám János, Hild Henrik. Winkler Karola érdemjegye 2, a többié mind 1). Kántorképesítést ti kapott. Vallástanításra képesíttetett 4.A szentbiblián és a dunántúli magyar énekeskönyvön kívül 54 féle engedélyezett tankönyv volt használatban, köztük 2 református szerzőé.A hitoktatói munka díjazására egyházkerületünk a múlt évi összeget áldozta. Fájdalom, az anyagi dotáció nem érhette el erkölcsi elismerésünket.Ezzel kapcsolatosan sajnálattal utalok arra, hogy önálló hitoktatóink jogi és anyagi helyzete még ma sem rendeztetett Egyetemes egyházunkra vár ezen kérdés szorgalmazása és megoldása.A hitoktatási munkát rendszerint az egyházmegyék esperesei ellenőrzik s ez évben is meggyőződtem arról, hogy ez az esperesi ellenőrzés nagymértékben biztosítja a hitoktatói munka eredményességét. Ez évben espereseink a következő ellenőrző látogatásokat végezték: A győri egyházmegyében Kovács Zsigmond megbízott lelkész, Győrött pedig Turóczy Zoltán lelkész látogatta meg az egyes iskolákat. A soproni alsó egyházmegyében Csornán, Kapuváron és Csepregen tett látogatást az esperes a hittani órákon. A soproni felsőegyházmegye esperese mindenütt ellenőrizte a hitoktatást. A tolna— báránya—somogyi egyházmegye alesperese 9 helyen végzett ellenőrző látogatást. Örvendetes haladást jelent, hogy az Ecsényhez tartozó Rákson is megszervezték a hitoktatói munkát. Megszervezték a Várpalotához tartozó Peremarton- ban is a hitoktatási munkát. A zalai egyházmegye esperese a nagyvázsonyi, révfülöpi és zánkai állami iskolák hitoktatását ellenőrizte, a keszthelyi hitoktatás ellenőrzésével megbízta Novák Elek kővágóőrsi lelkészt, a tapolcai hitoktatás megvizsgálásával Nagy Lajos polgári iskolai tanárt, a sümegi hitoktatás megvizsgálásával pedig megbízta Remete Aladár felügyelőt.11. Püspöki e g y h á zlá to g a tá s . Az elmúlt egyházközigazgatási évben május hó 9 — 14-ig a vasi közép egyházmegyében meglátogattam Kőszeg, Körmend, Szentgotthárd, Örimagyarósd anya- és Németzsidány, Nádasd, Szarvaskend, Hegyháthodász, Rábafüzes, Alsórönök leány- és Katafa fiókgyülekezeteket.Május hó 23-tól junius hó 2-ig a tolna—baranya—somogyi egyházmegyében meglátogattam Szekszárd, Kölesd, Kistormás, Felsőnána, Kéty, Kalaznó, Varsád, Gyönk, Nagyszokoly, Szárazd, Keszőhidegkut, Tolnanémedi anya-, Jánosmajor, Kistengelic, Murga, Udvari, Tamási, Belecska leány- és Hangospuszta fiókgyiilekezetet.Junius hó 8— 18-ig a soproni felső egyházmegyében meglátogattam Sopron, Harka, Balf, Ágfalva anya-, Sopronbánfalva leánygyülekezeteket, Brenn- bergbánya fiókgyiilekezetet és a sopronkőhidi állami fegyintézetet.így meglátogattam ez évben 36 gyülekezeteiAz egyházlátogatás külső mozzanatai és belső élményei is megegyeznek az eddigi egyházlátogatásí körutakéival. Az egyházmegye egyházi és világi vezetőjének, a világi közigazgatási hatóság vezetőjének kíséretében, egyházi és világi munkatársaim közreműködésével végeztem azt a vizitacionális mun-
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kát, melyet a püspöki munkakör legszükségesebb, leggyönyörűségesebb és legfelelősségteljesebb részének tekintek.Örömmel állapítom meg, hogy az összes gyülekezetekben rendet, megnyugtató egyházi és vallási életet találtam Igyekeztem bepillantást nyerni a gyülekezet templomi életébe, a lelkész igehirdető, közigazgatási és pásztori munkájába, épen azért meghallgattam a lelkész igehirdetését, megvizsgáltam lelkészi irodáját, a gyülekezet anyakönyveit, számadáskönyveit, jegyzőkönyveit, iktatókönyvét, levéltárát stb. Mindenütt meglátogattam a gyülekezet iskoláját, meghallgattam a tanítók magyarázatát, a gyermekek feleleteit, megvizsgáltam az összes épületeket, az iskola felszerelését, nyilvántartási könyveit. Mindenütt Isten igéjével szóltam a gyülekezethez, esetleg észlelt fogyatkozásaikra rámutattam s buzdítottam őket gyülekezetük áldozatos szeretetére, anyaszentegyházunk iránt való hűségre s ama nagy evangeliomi igazságra, hogy mindez egyedül és kizárólag a Megváltó Krisztus által valósítható meg és adatik nekünk kegyelemből. Kifogásaimat a közgyűlésen, a presbitériumok előtt, vagy bizalmasan négyszem közt közöltem az illetékesekkel aszerint, amint azt szükségesnek tartottam.Külön is meg kell említenem, hogy mindegyik egyházmegyében pontosnak, lelkiismeretesnek ismertem az illető esperesek munkálkodását. Megnyugta tó ig  hatott rám annak tapasztalhatása, hogy az érdekelt esperesek nem merülnek ki az egyházközigazgatási munkában, hanem egyházunk vallási feladatait szolgálják, lelket ébresztenek és lelkeket gyűjtenek Krisztus táborába.A különböző vármegyékben élő, különböző anyanyelvű és különböző faji bélyeget hordozó gyülekezetekben nagyon különböző, de úgyszólván mindenütt nagyon értékes és kedves benyomásokat nyertem. Felejthetetlennek tartom tolnai utamat, német gyülekezeteink egyházias karekterét, kulturális szintjének emelkedettségét s még sokáig lelkemben hordozom esti szerenádokon előadott karénekeik tiszta harmóniáját s a kétyi kézimunkakiállítás bámulatos remekmunkáit. Nem felejtem el többek között a maroknyi Hangospusztát, ahol 16 család épített szép Isten hajlékot, mert templom nélkül élni nem tudnak és nem akarnak.Hálás szívvel gondolok vissza a régi egyházmegyémben és a régi gyülekezetemben végzett egyházlátogatásomra, a vasi közép egyházmegyében, annak gyülekezeteiben, különösen pedig Körmenden ajándékul nyert drága szeretetre és felejthetetlen benyomásokra. Örülök annak, hogy a határmelletti német gyülekezeteinket is meglátogathattam és szólhattam evangélikus népünkhöz.Mély meghatottsággal, Isten iránt eltelt hálával s az emberek felé szálló köszönettel gondolok a soproni felső egyházmegyében végzett egyházlátogatásomra. Sopronban négy napot töltöttem, kora reggeltől késő estig nekem boldogságot jelentő munkálkodásban. Vasárnap délelőtt a megnyitó istentiszteleten német nyelven hirdettem Isten igéjét, szerdán este pedig a záró Istentiszteleten, magyarul szóltam gyülekezetem népéhez. Meghallgattam a gyülekezet három lelkészének és két önálló hitoktatójának igehirdetését. Prédikáltam



23a város Polgári Otthonában, az Eggenberg hercegné házban, a kórházban, fogházban, a gyülekezet temetőjében. Meglátogattam a gyülekezet népiskolájának minden osztályát, megvizsgáltam a tantestület munkáját, a más iskolába járó tanulók hitoktatását. Meglátogattam és megvizsgáltam a különböző gyülekezeti, egyháztársadalmi szervek munkáját is. Hálával gondolok Isten jóságára, hogy az evangélium vigasztalását elvihettem a sopronkőhidai fegyintézet falai közé s prédikálhattam a bűnhődő bűnösök között a Golgotha halmán felállított két keresztről : a bűn büntetésének és Isten kegyelmének keresztjéről. Meglátogattam az egyházmegye többi gyülekezeteit is, voltam Harkán, Balfon, Ágfalván, Sopronbánfalván és meglátogattam a brennbergi bányatelepet is.Utamon, a gyülekezetekbe való megérkezésemkor mindenütt a járás fő- szolgabirája s a községek elöljárósága üdvözölt. Kőszegen Jambrits Lajos polgármester, Körmenden Markó István városbiró, Szekszárdon vitéz Vendel István polgármester fejezte ki a város jókívánságait. Sopronban dr. Simon Elemér főispán, dr. Gévai Wolf Lajos alispán és dr. Thurner Mihály polgár- mester fogadtak. De mindez a sok figyelem elhomályosodott a gyülekezet és egyházmegye vezetőségének s a gyülekezetek népének meleg szeretete mellett.A szavakban elmondhatatlan jóságárt és szeretetért hálás köszönetét mondok. Köszönöm a világi és egyházi hatóságoknak, egyházmegyék és gyülekezetek vezetőinek, a nekem otthont nyújtó paróchiák boldog lakóinak mindazt, amivel számomra munkámat megkönnyítették s munkás napjaimat felejthetetlenné tették.Ezzel az egyházlátogató kőrúttal, az egyházkerület püspöki egyházlátogatását egyelőre befejeztem. 1919 évi október hó 26-án kezdettem meg az egyházlátogatást s 1929. évi junius hó 16-án fejeztem azt be. A szivemet eltöltő alázatos és hálás érzéseket püspöki jelentésem elején már érvényre juttattam. Itt ezen a helyen jegyzékbe akarom venni egyházlátogatásom egymásutánját.
Püspöki e g y h á zlá to g a tá so k  1919 — 1929.I. Vasi közép egyházmegye. 14. 1919. XI. 6. NemeskoltaSorsz. Idő Helység II. Soproni alsó egyházmegye.1. 1919. X . 26. Nemescsó2. „  X . 26. Köszegdoroszló3. „  X . 27. Meszlen4. „  X- 29. Sárvár5. „  X . 29. Rábabogyoszló6. „  X . 30. Uraiujfalu7. „  X . 30. Terestyénjákfa8. „  X . 31. Ivánegerszeg9. „  X . 31. Hegyfalu10. „  X . 31. Zsédeny11. „  XI. 1. Répcelak12. „  XI. 1. Csánig13. „  XI. 6. Rábaszenttamás

Sorsz. Idő Helység15. 1919. X . 28. Bük16. „  XI. 2. Vadosfa17. „  XI. 2. Zsebeháza18. „  X I. 3. Potyond19. „  XI. 3. Magyarkeresztur20. „  XI. 3. Mihályi21. „  XI. 4. Kisfalud22. „  XI. 4. Gyóró23. „  XI. 5. Beled24. „  XI. 5. Vásárosfalu25. „  XI. 5. Ed ve
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IU Kemenesaljái egyházmegye. Sorsz. dő HelységSorsz. Idő Helység 71. 1920. X. 22. Kiilsövat26. 1920. VI. 3. Pötréte (szórv. isten- 72. ,, X . 22. Mihályházatisztelet) 73. ,, X. 23. Dabrony27. , VI. 4. Pusztaszentlászló 74. » X . 23. Nemesszalók28. VI. 5. Zalaegerszeg 75. „ X. 24. Nagyalásony29. VI. 6. Zalaistvánd ■ 76. „ X . 24. Vid P30. VI. 6. Zalaszentgrót 77. • « X. 24. Somlóvecse78. ” X. 25. SomlőszőllősIV. Zalai egyházmegye. 79. X. 25. Kerta31. VI. 12. Kapolcs 80. X . 26. Karakószörcsök32. VI. 12. Talliándörögd 81. „ X. 26. Kiskamond33. VI. 12. Öcs 82. „ X. 27. Zalagalsa34. VI. 13. Nemesleányfalu 83. ,, X . 27. Nemeshany35. VI. 13. Mencshely 84. „ X. 28. Rigács28. Zalameggyes fiókgy.36. VI. 13. Nagyvázsony 85. „ X .37. VI. 14. Alsódörgicse 86. „ X . 28. Kisberzseny „38. VI. 14. Felsődörgicse 87. , , X . 29. Ajka39. VI. 14. Akaii 88. X. 29. Pusztamiske40. VI. 15. Szentantalfa 89. X. 30. Csékut41. VI. 15. Zánka 90. „ X. 31. Lajoskomárom42. VI. 16. Szepezd 91. 1921. Pécs43. VI. 16. Kövágóörs VI. Soproni alsó egyházmegye.V . Veszprémi egyházmegye. 92. 1922. V. 7. Farád44. 1920. X . 3. Pápa 93. „ V. 7. Jöbbaháza45. X. 4. Mezőlak 94. „ V. 8. Szilsárkány46. X . 4. Nagyacsád 95. „ V. 8. Szilnémeti47.. X. 4. Takácsi 96. „ V. 16. Nagygeresd48. X. 5. Homokbödöge 97. „ V. 16. Répceszemere49. X . 5. Tapolcafő 98. „ V. 17. Nemesládony50. X. 6. Nagygyimót 99. , , V. 17. Pórládony51. X. 6. Csőt 100. » V. 17. Felsöszakony52. X . 7. Vanyola 101. „ V. 18. Nemeskér53. X. 7. Gecse 102. „ V. 18. Alszopor54.55. X.X. 8.8. BakonytamásiBakonyszentlászló VII. Kemenesaljái egyházmegye.56. X . 9. Sikátor 103. 1922. VI. 6. Vönöck57. X. 9. Vcszprémvarsány 104. „ VI. 7. Ostffyasszonyfa58. X . 9. Bakonybánk 105. , , VI. 7. Kemenesmihályfa59. X . 10. Bakonymagyar- 106. „ VI. 7. Tokorcsszombatliely 107. „ VI. 8. Gérce60. X . 10. Ászár 108. „ VI. 8. Nagysitke61. X. 11. Hánta 110. „ VI. 9. Káld62. X . 11. Sur 111. „ VI. 9. Kissomlyó63. X. 12. Bakonycsernye 112. 1923. VI. 6. Borgáta64. X . 12. Tés 113. „ VI. 7. Duka65. X . 13. Várpalota 114. „ VI. 7. Egyházashetye66. X . 13. Öskü 115. , , VI. 8. Jánosháza67. X . 14. Veszprém 116. „ VI. 8. Kemenespálfa68. X. 15. Fehérvárcsurgó 117. „ VI. 9. Boba69. X. 21. Marcalgergelyi 118. » VI. 9. Nemeskocs70. X. 21. Szergény 119. » VI. 10. Celldömölk



Sorsz. Idő Helység120. 1923. VI. 10. Alsóság121. .. VI. 11. Kisköcsk122. VI. 11. Alsómesteri123. .. VI. 12 Kemenesszentmárton124. VI. 12. Kemenesmagasi125. „ VI. 13. Kemeneshőgyész126. „ VI. 13. Kemenessömjén127. ■> VI. 14. MagyargencsVIII Tolna-baranya-somogyi egyházul.128. 1923. IX. 30. Hács129. IX. 30. Somogyvámos130. „ X . 1. Polány131. „ X. 1. Ecsény132. ,, X . 2. Somogyszil133. •d X. 2. Gadács134. „ X. 3. Somogydöröcske135. f f X . 3. Bonnya136. ,, X. 4. Kötcse137. „ X . 5. Tab138. „  v X . 5. Magyarkér139. X . 6. Szőllőssérsek140. ,, X. 6. Torvaj141. » X. 7. NagybábonyIX. Somogyi egyházmegye.142. 1923. X. 28. Gyékényes143. „ X. 29. Szepetnek144. 1925. VI. 7. Nagykanizsa145. ff VI. 8. Surd146. ff VI. 8. Liszó147. ff VI. 9. Nemespátró148. ff VI. 9. Porrog149. ff VI. 10. Porrogszentkirály150. ff VI. 10. Csurgó151. ff VI. 11. Iharosberény152. VI. 11. Iharos153. ff VI. 11. Pogányszentpéter154. ,, VI. 12. Sand155. ,, VI. 12. Pat156. VI. 12. hike fiókgyül.157. ff VI. 13. Vése158. J.> VI. 13. Szőkedencs159. ff VI. 14. Kaposvár160. ff VI. 15. Antalszállás161. ff VI. 15. Nagyatád fiókgyül.162. ff VI. 16. Barcs163. ff VI. 17. Somogyfajsz fiókgy.164. ff VI. 17. Nikla fiókgyül.X . Tolna-baranya-somogyi egyházm.165. 1925. XI. 4. Sárszentmiklós

Sorsz. Idő Helység166. 1925. XI. 5. Dunaföldvár167. ,, XI. 6. PaksXI. 7. Paks168. „ XI. 8. Bikács169. „ XI. 9. Györköny170. XI. 9. Sárszentlörinc171. XI. 10. Pálfa172. 1926. VI. 15. Csikostöttős173. VI. 16. Gerényes174. VI. 16. Ág175. VI. 17. Tékes176. VI. 17. T  arrós177. ff VI. IS. Kapsszekcső178. ff VI. 18. Szabadi179. ff VI. 19. Dombóvár180. ff VI. 20. MagyarbólyVI. 21. Magyarbóly181. ff VI. 21. Ivándárda182. VI. 22. Borjád183. » VI. 22. PogányXI. Győri egyházmegye.184. 1926. V. 29. Nagydém185. ff V. 29. Lovászpatdna186. ff V. 30. Kispéc-Kajár187. ff V. 30. Tény őfal u188. ,, V. 31. Nagy barátfalu189. ff VI. 1. G  y őrság190. ff VI. 1. Ménfő1-91. ff VI. 2. Tét192. ff VI. 3. Győrszemere193. ff VI. 3. Nagymórichida194. ff VI. 4. Csikvánd195. ff VI. 4. Ujmalomsok196. ff VI. 5. Felpéc197. 1927. VI. 8. Lébeny198. ff VI. 9. Tárnokréti199. ff VI. 9. Rábcakapi200. ff VI. 10. Bezi— Enese201. ff VI. 10. Mérges202. ff VI. 11. Kisbabot203. VI. 12. BőnyrétalapXII. Tolna-baranya-somogyi egyházm.204. 1927. V. 19. Némethidas205. „ V. 19. Ráchidas206. V. 20. Maráza207. V. 21. Alsónána208. „ V. 21. Bátaapáti209. V. 22. Zsibrik210. „ V. 22. Bonyhád
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VI. 14. Köhidai fegyház
X I V T o ln a -b a ra n y a -so m o g y i e g y h a zn i. 256. VI. 14. Brennberg233. 1929. V. 23. Szekszárd 257. VI. 15. Ágfalva234. „ V. 24. Jánosmajor VI. 16. Ágfalva235. „ V. 24. Kistengelic 258. „ VI. 16. SopronbánfalvaIsten áldását kérem elvégzett munkámra s gyülekezeteinkre !12. E sp eresi e g y h á zlá to g a tá so k . Az egyházmegyék esperesei az elmúlt közigazgatási évben a következő gyülekezet- és iskolalátogatásokat végezték: Varga Gyula kemenesaljai esperes és dukai Takách Ferenc egyházmegyei felügyelő meglátogatták a gércei, kemeneshőgyészi és magyargencsi gyülekezeteket.Farkas Elemér soproni alsóegyházmegyei esperes és Dr. Ajkay Béla elun. felügyelő meglátogatták a nemeskéri, alszopori, szakonyi, nagygeresdi pórládonyi, répceszemerei, nemesládonyi és büki gyülekezeteket.A soproni felső egyházmegyében, tekintettel a tavaszi püspöki egyházlátogatásra, külön esperesi egyházlátogatás nem volt.Schöll Lajos tolna —baranya—somogyi főesperes a jánosmajorií kisten- gelici, dunaföldvári, paksi, györkönyi, bikácsi és sárszentlőrinci gyülekezeteket látogatta meg, részben hogy a püspöki egyházlátogatás rendelkezéseinek végrehajtását ellenőrizze, részben hogy a gyülekezetek jelenlegi állapotát megismerje. Ezen egyházlátogatással sikerült Kistengelic—Jánosmajorban az anyásítás kérdését a megoldáshoz közelebb vinni. Fájdalmas benyomást nyert azonban a főesperes a dunaföldvári gyülekezetben.



Müller Robert alesperes 15 népiskolát látogatott meg.A vasi közép egyházmegye esperese, tekintettel a püspöki egyházlátogatásra, nem végzett ez évben látogatást.Takács Elek, a veszprémi egyházmegye esperese egyházlátogatást végzett Bakonycsernyén, Gecsén, Bakonyszentlászlón, Kisberzsenyen, Zalagalsán és Nemeshanyon.Nagy Lajos zalai egyházmegyei esperes meglátogatta a nagyvázsonyi és leányfalui gyülekezeteket, az egyházmegyei felügyelő pedig a kővágóőrsi iskolát látogatta meg.Hálával és köszönettel gondolok az egyházkerület esperesi karának odaadó és buzgó munkájára.13. A soproni országos fegyintézet lelki gondozása. Az igazságügyminiszter űr Heszler Sámuel fegyintézeti megbízott lelkészt állása alól felmentette s helyére Kiss Ferenc lelkészt nevezte ki. Az új lelkész lelkiismeretes hűséggel gondozza a gondjaira bízott protestáns fegyenceket. A vasárnapi és ünnepi igehirdetésen kívül 3 csoportban biblia-órákat tart, minden negyedik héten ismeretterjesztő előadásokat, hetenként egyszer pedig énekórát tart. Naponként meglátogatja a fegyenceket, átnézi a jövő és menő leveleket s egyáltalában mindent elkövet hivatása hűséges betöltésére.Az Úr áldja meg őrtálló helyén munkálkodását s koronázza fáradozásait sikerrel.14. Evangélikus sajtó. Evangélikus sajtóügyünkben új mondanivalóm nincs. Változatlan fennál a régi helyzet : a régi szervezetlenséggel, egyetemes programmnélküliséggel, közönnyel, erőfeszítéssel és csalódással összekötve.Hálával gondolok mindazokra, akik egyházkerületünkben az evangélikus sajtóügyet dicséretes önzetlenséggel és hozzáértéssel szolgálják. Névszerint is hadd emlékezzem meg Németh Károly esperesről, ki az Evangélikusok Lapját nemcsak szerkeszti, hanem úgyszólván egyedül megírja, sőt a lap fenntartásáért nagyon tekintélyes anyagi áldozatokat is hoz. Egyházunk nagyon szegény, mégis nem tudom, hogy vájjon nyugodt lelkiismerettel ezt a munkát és áldozatot elfogadhatjuk-e? Hálával gondolok Czipott Gézára, a Harangszó szerkesztőjére, ki ezt a régi kedves lapunkat megfelelő szinten tartja s elterjedését is életrevaló propaganda-munkával biztosítja.Német anyanyelvű evangélikus népünkről Scholtz Ödön esperes által kiadott Gotthold és a tolna—baranya— somogyi egyházmegye által kiadott Christliche Hausfreund gondoskodnak. Elismeréssel emlékezem meg munkájukról s kérem őket, hogy a lap egyházi szolgálatát mindenkor úgy töltsék be, hogy azáltal nemzetünk javát is szolgálják.Hálával gondolok Krug Lajosra, az egyházkerületi és országos Tanító- egyesület elnökére s az Ev. Népiskola munkájára.Bizalommal kérem a gyülekezeteket, lelkész- és tanítótestvéreket, hogy az evangélikus sajtót hathatós támogatásukban részesítsék.15. Egyházi Agenda ügye. Dunántúli egyházkerületi Lelkészegyesületünk, tekintettel arra, hogy a Gyurátz-féle Agenda immár teljesen elfogyott, ellia-
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tározta egy Agenda összeállítását. Egyházkerületünk bizonyára örömmel 
üdvözli a Lelkészegyesület eme munkaprogrammját s bizalommal várja az új 
Agenda elkészülését.16. Szektamozgalom. A szektamozgalom az egyházkerületben nagyobb térfoglalást nem mutat. Lelkészeink Isten igéjében ismerik fel a szektamozgalom ellen való védekezés egyedüli eszközét s pásztori gondoskodással vigyáznak nyájukra. Legerősebb a szektamozgalom a tolna— baranya—somogyi egyházmegyében, ahol egyes gyülekezetekben kisebb-nagyobb számban, jórészt azonban csak sporadikusan vannak a szektamozgalomnak hívei. így például Bonyhád, Dombóvár, Gyönk, Györköny, Belecska, Váralja, Majos, Mucsfa, Paks, Szárazd, Tolnanémedi, Kistengely, Tékes, Hidas, Kaposszekcső, Magyarboly, Borjád, Pécs, Pogány, Ráckozár, Bikái, Ecsény, Bonnya. Tab gyülekezetekben. A veszprémi egyházmegyében Bakonycsernén, Öskön, Súron és Várpalotán észlelhető némi szekta mozgalom. A zalai egyházmegyében Kapolcs, Szentantalfa, Mencshely, Felsődörgicse gyülekezetekben.A győri egyházmegyében Mórichidán, Téten, Pony vádpusztán babtisták, Győrött adventisták, Lovászpatonán nazarénusok vannak.A jövőben is mindent elkövetünk egyházunk egységének és épségének megoltalmazására.17. Templomavatások. Isten iránt eltelt hálával s a gyülekezetek iránt való elismeréssel emlékezem meg arról, hogy egyházkerületemben az elmúlt évben nagy áldozatkészséggel és csodálatos erőmegfeszítéssel több templom épült.A szekszárdi gyülekezet befejezte évtizedes munkáját. Sok tervezés, gyűjtés, értékelvesztés és csalódás, új és új erőmegfeszítés és nagy áldozatkészség után megépítette templomát, gyülekezeti termét és paplakját. A szép templomot 1928. decemcer 16-án adtam át magasztos rendeltetésének.A kaposvári gyülekezet minden elismerésre méltó áldozatkészséggel ugyancsak felépítette szép templomát és paplakját, mely méltán büszkeségét képezi a gyülekezetnek és egyházunknak A szép alkotás Sandy Gyula műépítész tervei alapján készült. Junius hó 13-án avattam fel ünnepélyesen.A keszthelyi gyülekezet Isten kegyelméből, szintén céljához érkezett. Megépült szép temploma és paplakja a hívek nagy áldozatkészségéből és el- beszélhetetleíi örömére. A templomot augusztus 4-én avattam fel.Ugyancsak felavattam 1928 november 4-én a nagyhajmási leánygyülekezet nagy áldozattal felépített templomát. Schöll Lajos főespeies pedig megbízásomból 1928 október 28-án az izményi renovált templomot avatta fel.A régi öttevényi gyülekezet is életrekelt évszázados halottaiból. A hívek kicsi serege nagy buzgósággal és áldozatkészséggel templomot épített, melyet augusztus 25-én avattam fel.Hálával és elismeréssel emlékezem meg a vezetők céltudatos munkájáról, a hívek áldozatkészségéről és Isten áldását kérem a felszentelt templomok Istent szolgáló munkájára.18. Lelkészképző szeminárium. Múlt évi egyetemes közgyűlésünk to-



29vábbmenőleg foglalkozott a lelkészképző szeminárium felállításával. A tavasz folyamán a kiküldött bizottság gyűlést tartott, mivel azonban ugyanakkor a soproni felső egyházmegyében, régi megállapított munkaprogrammomnak megfelelően, egyházlátogatást végeztem s különben is ezen fontos gyűlésre csak néhány nappal előbb, a bírálat tárgyát képező munkálattal együtt kaptam meg a meghívót, részt nem vehettem. Az egyetemes felügyelő úr által megküldött bizottsági jegyzőkönyv szerint a bizottság a lelkészi szeminárium őszszel való megnyitását határozta el.Távol áll tőlem, hogy egyéni véleményemmel, vagy akciómmal elgáncsoljam a bizottság törekvését és az egyetemes közgyűlés esetleges többségének akaratát. De egy esetleges többségi akarattal szemben is lelkiismereti kötelességet teljesítek, midőn aggodalmaimat csendes hangon bár, mégis elmondom. A lelkészképző szeminárium ügyét előkészítetlennek, munkaprogramm- ját még kialakulatlannak tartom. Hasonló intézményeknél első, szinte egyedül álló tételnek latom a megfelelő vezető egyéniséget. Ha látnám ezt az Isten küldötte, épen a szeminárium vezetésére teremtett lelket, akkor örömmel mondanám : munkaprogramm nélkül is induljunk el Isten nevében. De vezető személyiség nélkül az elindulást céltalannak és kockázatosnak tartom, nem is beszélve arról, hogy maroknyi evangélikus egyházunkban fényűzésnek látszik három különálló lelkészképző-intézmény fenntartása. Ennek elmondására lelkiismeretem kényszerített.19 Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkésszé avattam a következő lelkészjelölteket : Csabv József, Egyházy János, Knábel Imre, Sülé Zoltán, Thüringer Lajos.Lengyen Isten gazdag áldása a felavatott ifjú Thimoteusokon.20. Segédlelkészeink dotációja. Múlt évi püspöki jelentésemben rámutattam segédlelkészeink szomorú anyagi helyzetére Utaltam arra is, hogy részben a szűkös anyagi viszonyok miatt távoznak dunántúli fiaink más egyházkerület segédlelkészí állásába. Ezzel kapcsolatosan felhívást intéztem a segédlelkészi állással bíró gyülekezetekhez és lelkészekhez s felkértem őket a segédlelkészi dotáció lehető emelésére. Örömmel állapítom meg, hogy megkeresésemre a legtöbb helyről kedvező választ kaptam.21. Egyetemes nyugdíjintézet. Örömmel töltheti el mindnyájunkat az a tudat, hogy egyetemes lelkészi nyugdíjintézetünk új alapszabályai alapján megkezdette működését. Az első esztendő természetesen súlyos anyagi nehézségeket jelentett sok gyülekezetünkre és lelkésztestvérünkre vonatkozólag. Mégis örömmel állapítom meg, hogy egyházkerületünk kevés gyülekezet és lelkész kivételével eleget tett kötelezettségének. Ez a legnagyobb mértékben szükséges is, mert csak igy biztosíthatjuk a nyugdíjintézet működésének zavartalanságát.22. Egyházközigazgatás. Az egyházkerület egyházközigazgatási munkájában lényeges változás nem állott be. A püspöki iroda állandóan emelkedő munkáját ma is csak két ember végzi : László Miklós püspöki titkár és Takó István püspöki segédlelkész. Elismeréssel és hálával gondolok az ő odaadó,
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buzgó s a végletekig is kitartó munkálkodásukra s biztosítom az egyház- kerület^ közgyűlését arról, hogy ők a közgyűlés elismerésére is méltók.23 Egyházi gyűjtések. Sajnálattal állapítom meg, hogy az építkező gyülekezetek gyűjtési láza ez évben sem lanyhult. Egyházkerületi közgyűlésünk határozata ellenére valósággal ellepik egyházkerületünket a gyűjtők, kik artyagi érdekeltségük miatt gyakran megfeledkeznek az egyházi hatóság s a gyülekezetek vezetői iránt tartozó tiszteletről. Az adakozás és testvéri támogatás kötelessége alól bizonyára egy gyülekezetünk sem vonja ki magát, de másfelől ragaszkodnunk kell azon határozatunkhoz, hogy a gyűjtés alkalmas időpontját egyedül és kizárólag az egyházkerület főhatósága állapítja meg az egyházmegyék espereseinek meghallgatásával.24. Lelkészegyesületek munkája. Az egyházmegyei Lelkészegyesületek munkálkodásáról a következőkben számolok be :
I . G y ő r i  egy h á zm e g y e .Az Egyesület az 1928/29. évben kél értekezletet tartott és pedig 1928. november 22-én és 1929. március 20-án, mind a kettőt Győrött. A novemberi értekezleten Németh Károly, a márciusin Szalay Mihály szolgáltatta ki az Úrvacsorát. A novemberi értekezleten az elnök üdvözölte az egyesület új tagjait: László Miklós püspöki titkárt éts Takó István püspöki segédlelkészt; majd Kiss Samu, a Belmissziói Szövetség pénztárosa terjesztette elő pénztári jelentését. Az e-lnök ismertette a november 16-án Budapesten tartott egyetemes közgyűlés fontosabb határozatait, amellyel kapcsolatban az értekezlet áliást foglalt a halottakról való megemlékezés tárgyában ; szükségesnek tartja a gyermekeiket házon kívül neveltető lelkészek nagyobb mérvű anyagi támogatását; megkeresi az egyházmegyét, hogy állapítsa meg az egyházmegyében a hivatalos napidíjat az útiköltségen kívül 5 pengőben ; kívánatosnak tartja, hogy az egyetemes egyház a sajtóügyet rendezze. Pálmai Lajos tb. esperes ismertette a zsinati bizottság munkálatait és a győri diakonissza-intézet erkölcsi és anyagi támogatását kérte a lelkészi kartól Ihász László az egyházmegyei, Kiss Samu az egyházkeriileti közgyűlés határozatait ismertette, mely utóbbival kapcsolatban az értekezlet felhívta a lelkészeket, hogy a Családi Emlékkönyvet vezessék be; Gyurátz Ferenc püspök emlékének megörökítésére az egyesület pénztárából 20 pengőt szavaz meg. — Több apróbb ügy elintézése (iskolásgyermekek imakönyve, nyuggdijintézet, Kiskáté jubileumi kiadása, papi öltöny, Nagykáténak kiadása stb.) után foglalkozott az értekezlet Hörényi Lajos levele alapján a reverzálisok kérdésével Kovács Zsigmond az egyházkerületi Belmissziói Munkaprogramm 1928/29. évfolyamát ismertette, melynek alapján az értekezlet kívánatosnak tartja az ismétlőiskolai vallástanítás anyagának összeállítását és az /elemi iskolában az állami tantervtől eltéirőleg a hittanórák számának felemelését. Végül foglalkozott alz értekezlet a presbiteri konferencia előkészítésével is.A márciusi értekezlet: a tagok támogatásába ajánlja az Evengélikus Papnék Országos Szövetségét. Megbeszélés tárgyát képezte a gyülekezetek



31ben rendezendő Gyurátz Ferenc-emlékünnep. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének áldásos munkáját elismerve, az egyesület azzal a kéréssel fordul a püspök úrhoz, hogy az evangélikus ág titkári állásának betöltését szorgalmazni szíveskedjék; hálás elismeréssel eimlék'e’zett meg az evangélikus ág elnökének, Scholtz Oszkárnak buzgó munkásságáról. Szalay M ihály előterjie'sztésébe'n megbeszélés tárgyát képezte az ádventi és böjti időszakra, valamint a szombatra és vasárnapra eső házasságkötések ügye, a keresztszülői tisztség elhanyagolása és a vasárnapi munkaszünet kérdése. Az értekezlet Mikiás Mihály győri egyházközs. felügyelő levele alapján megütközését fejezte ki a protestántizmust érő támadásokon és a püspök úr utján megkereste az egyetemes egyház elnökségét, hogy tegye megfontolás tárgyává a támadások ellen való védekezést és keressen ellenük orvoslást. Végül Kiss Samu felolvasta „Luther 40Ö éves Kiskátéja“ cinü munkáját, amely jubileumi kiadványként nyomtatásban is immár megjelent.A május 30-án tartott egyházmegyei presbiteri értekezleten körülbelül 300-an vjettek részt. Németh Károly esperes prédikált. Előadásokat tartottak dr. Vélsz Aladár egyházközségi felügyelő a sajtóról; Kiss Samu lelkész a házasságról; Garan János tanító az iskola és a szülői ház viszonyáról.Javaslatok: 1. A lelkészek a halottak napjához legközelebb eső vasárnap emlékezzenek meg a halottakról.2. A gyermekeiket házon kívül neveltető lelkészek részesüljenek bővebb támogatásban.3. Az egyház sajtóügye rendeztessék.4. Keresztyén Családi Emlékkönyv bevezetése.5. Akció indítandó Payr Sándor a Dunántúli egyházkerület története c. munkája II. kötetének kiadása érdekében.6. A Luther-Társaság adja ki a Nagykátét.7. Az ismétlőiskolai vallástanítás anyaga állapíttassék meg.8. Az elemi iskolákban az állami tantervtől eltérőleg a hittanórák száma emeltessék fel.9. A K1E evangélikus ágának titkári állása mielőbb töltessék be.10. Az egyházunk elleni támadások ellen fokozott védelmet tart szüksége sínek.
11. Szombati és vasárnapi lakodalmak ellen.12. Az ádventi és böjti időszakban házasságok ne köttessenek.13. Nagyszülők keresztszülők gyanánt ne alkalmaztassanak.14. A jegyespárok házasságkötési szándékukat a lelkésznél is jelentsék, be akkor, mikor a polgári anyakönyvvezetőnél jelentkeznek.

I I .  K e m e n e sa ljá i eg y h á zm e g y e .Az egyesület Varga Gyula esperes elnöklete alatt két értekezletet tartott Celldömölkön : október 30-án és julius 2-án. Az őszi értekezleten Kovács István csöngei lelkész „A  bűn jelentősége az igehirdetésben“ , Weiss Vilmos kemeneshőgyészi lelkész „Krisztus jelentősége az igehirdetésben“ c. dolgoza



32taikat olvasták fei. A júliusi értekezleten Szabó István kemenesmagasi lelkest ismertette az egyházi javádalmasok házasságkötésére vonatkozó szabályrendelettervezetet, módosító javaslatokat tett, amelyeket az értekezlet elfogadott (módosítások nincsenek a jegyzőkönyvben). Ugyancsak Szabó István ismertette az iskolalátogatási szabályrendelet tervezetet, amelyet az értekezlet nem fogad el. Molitorisz János ostffyasszonyfai lelkész a lelkészválasztási szabály- rendelet tervezetet ismertette ; az értekezlet a tervezetet nem fogadta el. Nem tartja szükségesnek az értekezlet a papi köntös megváltoztatását sem.Javaslatok: 1. A már korábban nyugalomba vonult lelkészek nyugdijai az uj nyugdíjintézet tagjait megillető összegben utaltassanak ki s ezáltal biztosíttassék számunkra a szerény megélhetés.
I I I .  S o m o g y i  e g y h á zm e g y e .Az egyesület Mesterházy Sándor esperes elnöklete alatt szeptember 24-én és junius 19-én tartott értekezletet Nagykanizsán. Az őszi értekezlet csak hivatalos ügyeket tárgyalt. A júniusi értekezleten Teke Dénes felolvasást tartott „Szeretet, szolgálat és testvéri közösség gyülekezeteink életében“ címen. Elhatározta egyházmegyei presbiteri konferencia tartását. Tárgyalta a papi öltöny, a javadalmasok házassága és az iskolalátogatás ügyét.Javaslatok: 1. Az egyetemes tanügyi bizottság készítsen szabályrendeletet, melyben előírja úgy a körlelkész, mint az iskolavizsgáló tanító jogait.2. Lelkészi korpótlék 100°/o-os valorizációja3. Adóalapi államsegély 100°/o-os valorizációja.

I V .  S o p r o n i a lsó  egy h á zm e g y e .Az egyesület Hérints Lajos elnöklete alatt szeptember 8-án Rábaszent- andráson, junius 11-én Beledben tartott értekezletet. Tárgyalták a tisztviselők házasságára vonatkozó szabályrendelettervezetet és a papi köntös ügyét.
V. S o p r o n i f e ls ő  e g y h á zm e g y e .Az egyesület Scholtz Ödön elnöklete alatt junius 21-én tartott értekezletet Sopronban. Az elnök megemlékezett a Kiskáté, a speyeri birodalmi gyűlés és a marburgi kollokvium jubileumáról. Stráner Vilmos a Kiskáté jubileumával kapcsolatban felemlíti, hogy Gaudy László dr a budapesti vallástanárok igazgatója doktori disszertációjában a Kiskátéról azt Írja: „Luther Kiskátéja a mai kor vallási élményeinek a kiváltására már nem alkalmas, hagyomány és relikvia c s a k ;4 az értekezlet tagjai megdöbbenésüknek adnak kifejezést, hogy egy valiástanár igy nyilatkozhatik. Ugyancsak Stráner Vilmos azt a nézetét nyilvánítja, hogy az úrvacsorán való részvételt csak úgy tudjuk fokozni, ha lehetőleg minden második vasárnap a rendes istentisztelet után kiszolgáltatjuk az Úrvacsorát. A javadalmas tisztviselők házasságáról szóló szabály- rendelet tervezetet az értekezlet nem fogadta el.



Javaslatok í1. A vallástanítás korszerű díjazása2. A takarékossági nap október 3 1-ról más napra tétessék.
V I. T o ln a -b a r a n y a -s o m o g y i e g y h á zm e g y e .

a) Balalonvidéki lelkészt kör.Gyarmathy Ferenc elnöklete alatt május 22-én Tabon tartotta értekezletét.Javaslatok :1. Templomaink a szektáknak nem engedendők át használatra.2. Gyűjtések korlátoztassanak.3. Lelkészek kapjanak féláru vasúti jegyet.4. Lelkészi alapfizetés megfelelően emeltessék.5 Korpótlék 100°/o-os valorizációja.
b) Kölesdvidéki lelkészi kör.Müller Róbert elnöklete alatt Kölesden tartotta értekezletét junius 20-án. Az elnöki megnyitó az egyháznak az államhoz való viszonyával és a feleke- zetközi helyzettel foglalkozik. Pass László „A  hazai német nemzetiségi kérdés és evangélikus egyházunk“ c. tanulmányát olvasta fel. A papi öltöny ügyével és a javadalmas tisztviselők házassági szabályrendeletével foglalkozott az értekezlet ; az utóbbi tekintetében elegendőnek tartja a felsőbb egyházi hatóság eljárását is.Javaslatok :1. Sántha Károly síremléke

c) Sióvidéki lelkészi kör.Horváth Sándor elnöklete alatt junius 11-én Sárszentmiklóson tartotta értekezletét. \Javaslatok:1. Egyházmegyei presbiteri konferencia tartása.2. Vasárnap megszentelése.
d) Egyházmegyei lelkészegyesiilet.Baldauf Gusztáv elnöklete alatt júllius 1-én tartotta közgyűlését Gyön- kön Az egyes lelkészi körök munkálkodásán és javaslatain túlmenő mozzanat nem volt.
V II. Vasi közép  egy h á zm e g y e .Az egyesület Nagy György elnöklete alatt november 27-én és június 17-én tartott értekezletet Szombathelyen. Az őszi értekezlet alkalmával Kiss István Luther Kiskátéjáról tartott előadást, Bélák János a spiritizmusról írt munkáját olvasta fel. A júniusi értekezleten Kiss István felolvasta ,,A  káté mint tankönyv“ cirníí értekezését.Javaslatok:1. Az evangélikus latc-iner osztály megszervezése.
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V i l i .  V eszp rém i e g y h á zm e g y e .Az egyházmegye lelkészei és felügyelői Takács Elek esperes és Mihály Sándor egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt november 7-én közös értekezletet tartottak Pápán. Az értekezleten egyideig résztvettek a papnék is. Novák Rezső ajkai lelkész : „Az egyházközségi felügyelő az egyházvédelem szolgálatában“ , Hering János veszprémi lelkész: „Lelkész és felügyelő együttmun- kálkodása“ , Kovács Béla pápai hitoktató: „Ifjúsági énekeskönyvbe felveendő énekek jegyzéke, különös tekintettel a népiskolai ifjúságra“  címen olvastak fel; Horeczky Béila volt mtzöberényi segédlelkész, a Brit- és Külföldi Biblia- Társulat képviselője beszélt a Biblia terjesztésről.A lelkészegyesület Takács Elek esperes elnöklete alatt május 22-én tartotta értekezletét Pápán. Schöck Gyula Mesterházy Lászlóról, Bödecs Károly Boczkó Gyuláról mondott nekrológot. Sokoray Bálint: „Protestantizmus jogosultsága a keresztyénségben“ címen tartott felolvasást; Szlovák Pál bakonycsernyei lelkész az „Isten gyülekezetei“ nevű szektát ismertette.Javaslatok:1. Jövendőbeli felügyelők nevelése.2. A tanuló ifjúsággal betanítandó énekek jegyzéke.3. A vallástanári, Ml. hitoktatói állások megszervezése az anyagiakat illetőleg.4. A kerületlie'Z bármi címen beküldendő offertóriumok az egyházmegyei pénztár utján legyenek beküldhetők.5. Egyházmegyék képviselete az egyházkerületi pénzügyi bizottságban.6. Korpótlék valorizációja.7. 'Családi pótlék valorizációja.8. Hadikölcsönök valorizációja.9. Egyházunk államsegélyeinek (külön kiemelve az építési segély) pontos kimutatása.10. Adócsökkentési államsegély.11. Liturgia egységesítése és új agenda kiadása.12. Lelkészválasztási szabályrendelet.
I X .  Z a la i  e g y h á zm e g y e .Az egyesület Fenyves Ede elnöklete alatt junius 15-én tartotta értekezletét Nagyvázsonyban. Magyary Miklós: „A  protestantizmus jogosultsága a keresztyénségben“ , Fenyves E de: „Az isteni kegyelem“ és „A  lutheri reformáció maradandó elemei“ , Nagy Lajos: „Szeretetszolgálat és testvéri közösség gyülekezeteink é$ egyházunk életében“ , Zsiray Lajos: „A z evangéliom és egyházunk jelen helyzete“  cimen olvastak fel. Tárgyalta az értekezlet a tisztviselők házasságáról szóló szabályrend.-tervezetet („bár a javaslat szelleme szigorú egy kissé, azonban egyházunk védelme legyen az irányadó“).Javaslatok:1. Törvénykezés alkalmával a vádlott mellé védő is rendelendő.2. Minden templomban egyforma Biblia-fordítás használandó.



3. A lelkészi kongruának 2400 aranykoronára való felemelése.4. A korpótléik 100%-os valorizációja.Az egyházkerületi lelkészegyesület értékes munkájáról a lelkészegyesület jegyzőkönyve nyújt tájékoztatást.Az elmúlt évben az egyházmegyei lelkészegyesület számára kidolgozásra és megvitatásra a következő kérdéseket tűzte ki az egyesület elnöksége:1. A Kiskáté jubileuma alkalmából a Kiskáténak valamely speciális szempontból való méltatása. Például mint tankönyv; vagy a Kiskáté tanítása az egyházról, a szentségekről, a Kiskáté szociális tanításai, a Kiskáté mint áhítatossági könyv stb.2. A protestantizmus jogosultsága a keresztyénségben.3. Az isteni kegyelem.4. Szeretetszolgálat és testvéri közösség gyülekezeteink és egyházunk éiletében.5. Az evangéliom és egyházunk jelen helyzete.6. A lutheri reformáció maradandó elemei.25. Tanítóegyesületek munkája. Az egyházmegyei Tanítóegyesületek az elmúlt évben is kitűzött munkaprogrammjuknak megfelelően munkálkodtak Munkálkodásukat erőteljes nemzeti és egyházi szellem hatotta át. Minta- tanításokat tartottak, pedagógiai és didaktikai tudományos szakkérdésekkel foglalkoztak s tárgyalták a tanítói kar elkölcsi és anyagi ügyeit.Az egyházkerületi Tanítóegyesület Győrött tartott közgyűlésén Neubauer János soproni tanító értékes előadást tartott a következő címen : Reformtörekvések a tanítás és nevelés terén a háború után.A vasi közép egyházmegyében Orbán Károly kőszegi tanító a fonomimi- kális módszerről, Szeles Gyula kőszegdoroszlói, Major Gyula szakonyi tanító játékos irás-olvasásáról tartott előadást. Badics Ádám igazgató tanító a bibliatörténeti könyveket bírálta. Kühn János a világi dal fejlődéséről, Karner Frigyes Sárvárról, a magyar Wartburgról és Rousseau Jakabról tartott előadást. Somogyi Béla körmendi igazgató-tanító a III. osztály földrajz-anyagáról beszéltA kemenesaljai Tanítóegyesületben Vincze Jolán celldömölki tanítónő mintanítást mutatott beA veszprémi Tanítóegyesületben Szuttor Dániel nyug. igazgató-tanító tanügyi kérdésekről beszélt. Somogyi János bakonybánki tanító pedig az iskolánkivüli népmívelésről. Vitéz Magyar János nemesszalóki tanító ezen kérdésről : az evangélikus tanító mint az evangélikus egyház szebb jövőjének legfőbb biztosítójaA veszprémi egyházmegye somlóvidéki tanítói körében Németh Lajos szergényi tanító költeményt tárgyalt, Komjáthy Gyula pedig nyelvtanítást mutatott be.A győri egyházmegyében Garan József népiskolai tankönyveinkkel foglalkozott.A tolna baranya-som ogyi Tanítóegyesület mecsekvidéki körében Griesz-3*



héber Henrik majosi igazgató-tanító a gyermeknevelésről, a szülök és tanítók közötti viszonyról tartott előadást, továbbá az uj népiskolai tanterv evangélikus szellemben való végrehajtásáról értekezett. Felolvasást tartott még Knábel Vilmos bonyhádi igazgató-tanító és Reidl Sebestyén mekényesi tanító.A zalai elun.-ben Németh Béla tanító Szülő és gyermek cim alatt értekezett.A somogyi Tanítóegyesület gyűlésén Hajas Gyula a Kiskátéról, Teke Lajos iharosberényi tanító A tanító munkája az ifjúság lelkének megmentése szolgálatában cim alatt értekezett. Balázsovits Gyula szepetneki tanító a háború következményeiről beszélt.A soproni felső egyházmegyében Gráf Samu a tanügyi kongresszussal foglalkozott. Gats Sándor soproni tanító a globális módszerről értekezett, Fel- kay Sándor ágfalvai tanító pedig mintatanítást tartott.Elismeréssel emlékezem meg az egyházkerületi Tanítóegyesületek céltudatos és egyházias munkálkodásáról is.26. Gyámintézet. Egyházkerületi Gyámintézetünk az elmúlt évben is hűséggel töltötte be szamaritánusi szeretet-munkáját Örömmel tapasztalom, hogy a gyülekezetek gyűjtése emelkedő tendenciát mutat s hiszem, hogy kitartó és céltudatos propaganda m 'g  ennél is nagyobb eredményeket fog elérni.27. Dunántúli Luther Szövetség, A Dunántúli Luther Szövetség munkálkodása a szokott kerelek között folyt le. Belmissziós Munkaprogrammunk- ról és elvégzett belmissziói munkánkról a püspöki jelentés egy másik pontjában részletesen beszámoltam.Megemlítem, hogy a múlt évben a Luther Szövetség vezetőségének körét kibővítettük s ez év őszén igyekezünk a vidékre tervezett propaganda evangélikus-napokat megszervezni.
I I I . I s k o la i  ü g y e k .A) Népiskolai ügyek28. Népiskoláink működése. A beterjesztett esperesi jelentések szerint egyházkerületünk népisko’ái az elmúlt tanévben is lelkiimeretes hűséggel munkálkodtak s egyházkerületünk tanítói kara ez évben is kiérdemelte felsőbb- sége elismerését és háláját.Az 19:'8. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 71. pontjában kimondotta, hogy az állami népiskolai tantervet ideiglenesen elfogadja Felhívta egyszersmind a tanügyi bizottság elnökét, hogy ezen tantervnek egyházi szempontból való kiegészítésére szolgáló munkálatot, a püspöki kar hozzájárulása után, az iskolafenntartókkal közölje.Azóta megjelent a következő címet viselő munkálat: „Útmutatás a vallásosságnak s az evang. öntudatnak a magyarhoni ev. egyetemes egyház elemi iskoláiban való ápolására az állami tanterv keretein belül“ , melyet az esperesi hivatalok útján az iskolafenntartó gyülekezetek rendelkezésére bocsátottam.Az egyetemes közgyűlés 1926. évi közgyűlési felhatalmazása alapján, előzetes hozzájárulásommal Neubauer János soproni ev tanító küldetett ki



a majosi, csikostöttősi, alsónánai és ráckozári népiskolák meglátogatására. Az iskolavizsgáló megfigyeléseit, melyek jórészt kedvezők a jelzett iskolákra nézve, felterjesztettem.Itt emlékezem meg arról, hogy a vallás és közoktatásügyi minisztérium a kisebbségi iskolák tankönyv-kérdését az egyházegyetemmel és a Luther Társasággal karöltve, megoldotta.29 Törpeiskolák sorsa s felekezeti iskolák községivé tétele. Avallás és közoktatásügyi miniszter úr f. évi március hó 16-án 800—50/929 — V ili. szám alatt közölte azon iskolaprogrammját, mellyel a néptelenné vált törpeiskolákat megszüntetni, vagy más iskolába beolvasztani óhajtja s mellyel általában a felekezeti iskolák községivé tételét hozza javaslatba. A leirat szerint a minisztert két szempont vezette eme tervezetének kidolgozásánál : az államháztartás súlyos anyagi helyzete, másfelől pedig a tanulók osztályonkénti kedvezőbb elosztódásával az iskola intenzivebb és eredményesebb munkálkodásának biztosítása.Szembetűnik mindenekelőtt, hogy ez a tervezet nemcsak az úgynevezett törpe, hanem a népesebb iskolákat is értené. Dunántúli egyházkerületünkben a tervezet keresztülvitele esetén 35 evangélikus népiskola szűnnék meg. Ezek közül 16-ban a tanulók száma nem éri el 20-at, 7-ben nem éri el a 30-at, 3-ban nem éri el a 4ü-et, 1-ben eléri a 40-et, 4-ben 50 és 60 között van, 2-ben 60 és 70 között van, l-ben pedig 80 felett van.Az érdekelt iskolák a következők: 1. Ászár; 2. Csikvánd (rk. iskolában 30 tanuló, községiben 41, evang. iskolában 15. Tervezet: mindkét felekezeti iskola beszüntetésével két tanerős községi iskola lenne felállítandó. Községi iskolában azonban mindegyik tanuló evangélikus). 3. Bezi (rk. iskola 35 tanuló, 2 tanerős evang. iskolában 65 tanuló. Terv. : mindkét felekezeti iskola megszüntetése, községi iskola felállítása). 4. Bőnyrétalap (ev. iskolába 14 tanuló jár). 5 Jobaháza (rk. iskolába 72, ev. 19; terv.: mindkét felekezeti iskola megszüntetésével községi iskola állítandó fel, 1 rk. és 1 ev. tanerővel).6. Sobor (rk. iskola 60, ev. 24 ; terv. : felekezeti iskolák helyett községit felállítani 1 rk. és 1 ev. tanerővel). 7. Győr) ev. iskolába 19 tanuló, ezek közül csak 7 evang. Terv. : járjanak a rk. iskolába. 8. Súrd (rk. iskola 37, ev. iskolában 65 tanuló ; terv. : mindkét iskola megszüntetése, községivé tétele). 9 Bonnya (rk. 21, közös prot. iskola 70; terv.: községivé tétel). 10. Polány (rk. 73, ev. 26; terv.: községivé tétel). 11. Kötcse (rk. 26, ref. 14, ev. 62; terv.: községivé tétel, 2 tanerővel). 12. Barcs ev. iskolába 56 tanuló jár, de ezek közül csak 10 ev. ; terv.: rk. gyermekek átutalása kát. iskolába s az ev. iskola államsegélyének megszüntetése. 13. Iharos ev. iskolába 18 tanuló; terv: államsegély megszüntetése. 14. Liszó 14 tanuló; terv. : államsegély megszüntetése. 15. Szőkedencs 13 tanuló; terv.: államsegély megszüntetése. 16. Egyhazashetye (rk. 81, ev 23; terv.: iskolák községivé tétele). 17. Duka (rk. 28, ev. 57; terv.: községivé tétel). 18. Körmend (ev. 47; terv.: II. tanítói állás államsegélyének beszüntetése. Szeptemberre a tanulók száma 65-re emelkedett). 19. Vásárosmiske (ev. iskolába 16, rk.-ba 5 7; terv.: államsegély



megszüntetése, tanulók beiskolázása a rk. iskolába). 20 Fehérvárcsurgó (ev. 10, ref. 91 s van rk. iskola is ; terv.: államsegély megszüntetése s tanulóknak a ref. iskolába beiskolázása). 21 lvánciárda (rk 18, ev. 55; terv.: iskolák községivé tétele 2 tanerővel, az egyik, tanító evangélikus lenne) 22. Pogány (rk. 65, ev. 33; terv.: iskolák községivé tétele 2 tanerővel, az egyik tanító evang. lenne). 23. Tékes (rk. 17, ev. 39; terv.: állami iskola felállítása).24. Gerényes (rk 13, ev. 40; terv. állami iskola feliállítása) 25. Nagyszokoly (ev 15, a községben ref. és rk. iskola is van; terv: államsegély megszüntetése s tanulóknak a ref. iskolában való beiskolázása) 26. Pálfa (ev. 22, de van ref. iskola is ; terv.: protestáns iskolává tenni) 27. Nemeshany (rk. 62, ev. 17; terv.; iskolát községivé tenni, egyik tanító ev. lenne). 28. Zalagalsa (rk. 29, ev. 16; terv. állami iskola felállítása). 29. Nagygyimót (rk 64, ev. 27, ref. 19; 2 tanerős községi iskolát felállítani). 30. Tapolcafő (2 tanerős ref. iskola 108 tanulóval, rk. 30, ev. 21 ; terv 3 tanerős községi iskolát felállítani). 31 Öcs (rk. 71, ev. 23; terv.: községivé tétel). 32. Somlószöllős (rk. 64, a 2 tanerős ev 81 ; terv. : közs. tétel) 33. Bakonybánk (a 2 tanerős rk. 61, ev. 30; terv.: 2 tanerős közs. tétel). 34. Csőt (rk. 3 tanerős, ev 17; terv.: községivé tétel). 35. Kiskamond (ev. 19, rk. tanulók Nagy.kamondra járnak át; terv: községivé tétel). — A miniszter úr a tervezetet tervezetnek kívánja tekinteni s az egyházi főhatóság véleményét és tanácsát kérte ki.Részletes memorandum alakjában és élőszóval is kijelentettem a tervezetet illető aggodalmaimat, melyek a tervezet teljes visszautasítására kényszerítettek Érveim: 1. a tervezet keresztülvitelét állami törvények nem, legfeljebb miniszteri rendelkezés teheti lehetővé. Az 1907. évi XXVII. te. 15 d )  pontja a törpeiskolák számára is biztosítja — hogyha időközben a tanulólétszám 30 alá esett is, — az államsegélyt, csupán tanítóváltozás esetén .engedi meg annak beszüntetését. 2. A tervedet egyformán érintené a rk. és ev. egyház iskola-birtokállományát, mégis természetszerűleg nagyobb veszteséget jelentene a csekély népességű evang. misszió egyházra nézve. Egyháztagjaink felekezeti érzékenységét a tervezet nem kíméli. Vásárosmiske, Csőt evang. tanulóit a rk. iskolába utalja, de ugyanakkor Kiskamond egyetlen iskoláját, a gyenge népességű ev. iskolát községivé akarja tenni, hogy a rk. tanulóknak ne kelljen Nagykamondra átjárniok. 3. A felekezeti tanítók egyházi karakterének és egyházunkhoz fűző egyházjogi kapcsolatának megszüntetése egyházi károsodást jelentene. 4. Abnormis idők statisztikája alapján készült tervezet okvetlenül igazságtalanságokat eredményez. 5. A gyenge népességű iskolában s iskolán kívül is értékesül a tanító működése annyira, hogy nemzeti és kulturális szempontból érdemes az iskolát fenntartani 6. Egyházi alkotmányunk a tanítói iskolai birtokokat egyházi tulajdonként leköti, úgyhogy az iskola községivé tétele esetén ezen javadalmi forrásokra számítani nem lehet 7. A tervezet keresztülvitelét egyházunk öröklött iskoláihoz való törhetetlen ragaszkodás s egyházunk kultúrpolitikája is lehetetlenné tesziA vallás és közoktatásügyi miniszter úr közölte velem, hogy a memorandumban feltárt érveket megfontolás tárgyává teszi s ez évben az iskolák államsegélyén semmit sem változtat.



Úgy gondolom, az egyházkerület közgyűlése eme jelentésemet megnyugvással veszi tudomásul.30. Iskolaépitési államsegélyek. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr a következő építési államsegélyeket engedélyezte : Rábaszentandrásnak iskolára 12.000 P , Pórládonynak iskolaépítésre pótlólag 25U0 P , Zalaistvándnak tanítólakásra 3500 P, Örimogyorósdnak iskolaépítésre 16 000 P  segély és 4000 P kölcsön, Bakonycsernyének két tanterem és tanítólakásra 25.000 P, Ágfalvának iskolaépítésre 24 000 P segély és 4000 P kölcsön, Kemenes- szentmártonnak iskolaépítésre 16.000 P segély és 4000 P kölcsön, Szent- antalfának új tanteremre 6500 P , Alsórönöknek iskolatatarozásra 875 P.Midőn hálával emlékezem meg a miniszter úr megértő támogatásáról, egyszersmind fájdalmas érzéssel állapítom meg, hogy fedezet hiányában az iskolaépítési programm csak lassú lépésekkel haladhat előre.31. Tanszerek adományozása. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr a következő gyülekezetek népiskoláinak adományozott tanszereket: Homok- bödöge, Nagysimonyi, Bakonycsernye, Nemeskolta, Szentgotthárd, Kapolcs, Kisköcsk, Szergény, Várpalota, Pusztamiske, Öcs, Németzsidány, Győrszabad- hegy, Nádasd, Körmend, Nemescsó, Rábabogyoszló, Zsédeny, Kőszegdoroszló, Őrimagyarósd, Ivánegerszeg, Acsád, Rábaszenttamás, Hegyháthodász, Ászár, Bakonyszombathely, Bakonybánk, Mezőlak— Békás, Györköny, Alsónána.A tanszerek adományozásáért a miniszter úrnak hálás köszönetét mondunk.32. Lelkész-tanítói állások szervezése. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr az 1927. évi egyetemes közgyűlés határozatából kifolyólag körvonalazta álláspontját a lelkész-tanítói állások kérdésében. Ez ügyben részletesen kifejtettem álláspontomat s azt az egyetemes felügyelő úr rendelkezésére bocsátottam.33. Tanítók előléptetése a VII. fizetési osztályba. A vallás és köz- oktatásügyt miniszter úr, az egyházfőhatóság javaslatának bekérése után 1929 évi január hó 5-én kelt 89.296/928—VIII. számú rendeletével egyházkerületünk következő tanítóit léptette elő a VII. fizetési osztály 3. fokozatába: Bauer János tolnanémedii, Mohar Ilona lajoskomáromi, Ormosi Ernő hántai, Rónai Kálmán somlószöllősi, Purt Gyula ágfalvai, Weber Gyula vönöcki és Welter György egyházashetyei tanítókatA kitüntetésszámba menő előléptetésről egyházkerületünk közgyűlése bizonyára örömmel értesül s a maga részéről' is szeretettel köszönti érdemes tanítóit.34. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók szolgálati szabályzatának H pontja alapján az illetékes esperes előterjesztésére a következő tanítókat ruháztam fel igazgatói címmei : Kisfaludy Károly büki, Horváth János vadosfai, Horváth Mihály nemeskocsi, Gál Sándor alsómesteri, Pflug István csikostöttösi, Weil János kölesdi, Asbóth József őrimogyorósdi és Badics Ádám nemescsói tanítókat.35. Népiskolák előkészítő tanfolyamának engedélyezése. Személyváltozás esetén a törpenépiskolák államsegélyének megtartása kérdésessé válik



Adott esetből kifolyólag utalok arra, hogy ily esetben a vallás és közoktatás- ügyi miniszter úr külön kérvényezésre megengedheti az iskola nélkül maradó tankötelesek részére előkészítő tanfolyam fenntartását. A tanulók természetesen nyilvános jogú népiskolában tartoznak vizsgázni A tanfolyam vezetése rábízható nyugdíjas tanítóra, ki a gyülekezet tanítólakásában otthont találhat s a gyülekezet egyházi munkájában is részt vállalhat.B) Középiskolák és tanítóképző-intézet.36. Iskolalátogatásaim. Az elmúlt tanévben december hó 3—5 napjain kőszegi leánylíceumunkat, március hó 17— 19 napjain soproni tanítóképzőintézetünket, március hó 20— 22-ig soproni líceumunkat látogattam meg. Ez évben őszinte sajnálatomra a bonyhádi reálgimnáziumot nem tudtam meglátogatni.Ugyanitt említem meg, hogy soproni tanítóképzőintézetünk zászlóját f. évi június hó 9-én a soproni ev. templomban ünnepélyesen felavattam. Az avatás után résztvettem az intézet nagyon szép és értékes tornaünnepélyén.Örömmel állapítom meg, hogy intézeteinkben egészséges egyházi és iskolai szellemet találtam s az iskolalátogatás befejeztekor elismeréssel emlékezhettem meg a tanári kar odaadó munkájáról s az intézeti igazgatók céltudatos vezetéséről.Örömmel jegyzem itt fel, hogy a vallás és közoktatásügyi miniszter úr Fáik Henrik bonyhádi igazgatót az V. fizetési osztályba léptette elő. Az érdemes tanférfiút kitüntetésszámba menő előléptetése alkalmával szeretettel köszöntöttem.37. intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlása a következő:a soproni líceumban ev. 241, ref. 11, róni. kát. 22, izr. 2, unit. 2, gör. kel. 2, összesen 280;a soproni tanítóképző-intézetben ev. 113, ref. 1, róm. kát. 17, összesen131 ;a kőszegi ev. leánylíceumban ev. 93, ref. 16, róm. kát. 37, gör. kát. 1, izr. 14, összesen 161 ; 9a bonyhádi reálgimnáziumban ev. 179, ref. 28, róm. kát. 125, izr. 15, gör. kát. 1, összesen 348.38. A soproni tanítóképző-intézet építési ügye. Fájdalmas érzéssel jelentem be, hogy a soproni tanítóképző-intézet építési ügyében tárgyalásunk holtpontra jutott. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr 1928 évi szeptember hó 25-én kelt 73.385 928. számú leiratában bekérte az építési terveket. Nehogy e tekintetben bármiféle mulasztás terheljen, Sándy Gyula műépítészt felkértem mostani tanítóképző-intézetünk épületének megvizsgálására és annak eldöntésére, hogy vájjon a régi épület modernizálása és kiegészítése lehető volna-e? A műépítész úr véleménye szerint azonban a mostani épület semmiképpen sem volna felhasználható, úgyhogy feltétlenül egészen új épület építését kellene szorgalmaznunk. Az új épület terveit fel



41terjesztettem a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz s e tárgyban többszőrönként személyesen is tárgyaltam. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr .1928 évi november hó 26-án kelt 77.869/928. számú leiratában megjegy- % zéseket tesz az építési tervekre, megállapítja hozzávetőlegesen az építéshez szükséges összeg nagyságát, de végül is azon lesújtó kijelentést teszi, hogy „építési államsegélyt kiutalni ezidőszerint nem áll módjában“ .Itt említem meg, hogy Sopron város polgármestere 1928 évi december hó 1-én kelt 17.915 928. számú átiratában a tanítóképző-intézet gazdasági kertjéből telek átadását kéri a Siketnéma-intézet bővítésére. A feltételeket a tanítóképző-intézet igazgatóságával egyetértőleg megállapítottam s azt f. évi január hó 28-án kelt 295/VI/928— 29 számú átiratomban közöltem a város vezetőségével.39. A tanítóképző-intézet tanári létszáma. Évek óta szorgalmazom soproni tanítóképző-intézetünk üresedésben levő tanári állásainak betöltését. Fájdalom, a vallás és közoktatásügyi minisztérium kedvező előterjesztése ellenére a pénzügyminisztérium nem járult hozzá 'ezen állások betöltéséhez.Többszöri tárgyalás és hivatalos felterjesztés után a vallás- és köz- oktatásügyi miniszter ur 55.977/928. sz. leiratával kijelentette, hogy hozzájárul egy helyettes tanár alkalmazásához. Mikor azonban 1929. évi január hó 24-én Mechle József középiskolai rajzszakos tanárral betöltöttük ezt az állást a kultuszmiuiszterium 840/11/103— 929. számú leiratával sajnálattal tudatta, hogy a pénzügyminiszter ehez az egy álláshoz sem nyújthat államsegélyt.A miniszter úr előzetes hozzájárulására hivatkozással újabb felterjesztéssel éltem ez ügyben, de jóllehet a minisztérium elismeri előzetes hozzájárulását, mégis fedezetet nem képes 'elő térem feni.40. Kőszegi leányközépiskolánk kölcsön-ügye. Ismeretes az egyház- kerület közgyűlése előtt, hogy az építkezéssel kapcsolatosan kőszegi leányközépiskolánk 'egyik kőszegi pénzintézetnél kölcsönt vett fe l A kölcsön részbeni fedezésére évekkel -ezelőtt sikerült annuitásos államsegélyt kieszközölnöm. A Protestáns Központi HiteJiroda közvetítésével 15.000 dolláros kölcsönt óhajtottunk felvenni, de1 a hosszas tárgyalások nemleges eredménnyel végződtek, mert a ki-látásba helyezett kölcsönt a pénzintézet nem tudta rendelkezésünkre bocsátani. Dr. M-esterházy Ernő cgyházkerületi felügyelővel, szentmártoni Radó Lajos egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnökkel és Hanzmann Károly ' egyházkerületi főszámv:vővel -egyetértőleg a kölcsönt a Pesti Magyar Kereskdelmi Bank soproni fiókjánál vettük fel. Erről a kérdésről különben a pénzügyi bizottság jegyzőkönyve közöl részletes jelentést.41. Leánytanulóink iskolai túlterhelése. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr éviek tapasztalatai alapján megállapította, amit különben saját tapasztalatunkból is megerősíthetünk, hogy a leányliceum tanulói oly nagymértékben túl vannak terhelve1 tanulmányi munkákkal, hogy az nemcsak egészségüket, hanem egyszersmind az iskola tanulmányi eredményeit is ve-
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szélyezteti. A vallás- és köoktatásügyi miniszter úr a tanterv anyagredukcióval óhajtana az országszerte észlelt jelenségen segíteni. E kérdésnek a leányliceum igazgatójával történt tüzetes letárgyalása alkalmával, teljes egészében elfogadtam Arató István igazgatónak azon felfogását, hogy tantervied ukció va 1 a tényleg fennálló bajon segíteni beim lehet, hanem okvetlenül a heti órák redukcióját kell keresztülvinnünk. A szomorú helyzet ugyanis az, hogy -leáríyliceumunk tanulói reggel 8-tól 1-ig s délután is legtöbbször 2— 3 órán át tanórákon ülnek.Kisé/rletképen elfogadtam az intézet igazgatójának aizon előterjesztését, hogy az 1929— 30. tanévben 40 perces órák tartassanak. Reménységünk van arra, hogy ezen rövidített órák lelkiismeretes és hozzáértő kihasználása tanár és tanuló részére lehetővé teszi a kívánatos tanálmányi eredmény elérését s ugyanakkor az időbeli megtakarítás lehetővé teszi a délutánok felszabadítását.Kísérletről van sző s végleges határozatra legfeljebb a kísérlet eredményeinek kedvezősége 'esetén kerülhet sor.42. Középiskolai tanulók külföldi csereakciója. Budapest székes- főváros tanácsa a népjóléti minisztérium támogatásával 200 vidéki középiskolai tanulót helyezett el külföldön a nyaraltatási diákcsereakcióval kapcsolatosan. Örömmel jegyzem fel, hogy soproni líceumunkból két tanulót hoztunk javaslatba.43. A Diákotthon ügye. Az egyházkerület közgyűlésének van tudomása arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a soproni licejüm és a bonyhádi reálgimnázium mellett felállítandó Diákotthonok részére 35 éven át, évi 18.000 P annuitásos államsegélyt engedélyezett.Mivel a bankkölcsön drágasága az államsegély-összegnek jórészét kamatra íejmésztettc fel, m á s fe lő l mivel a k u ltu sz m in is z té r iu m  az úgynevezett garancia-levél kiadását megtagadta, 1929. évi március hó 9-én 695/V. 1928— 29. számú felterjesztésemben azon javaslatot terjesztettem a kultuszminisztérium elé: tegye (lehetővé a Diákotthonnak részletenként történő megépítését. A kidolgozott tervezet szerint a soproni Diákotthon első részletépítkezése 1934-ben, az addig folyósított államsegély 'erejéig, a II. 1939- ben, az ugyanaddig folyósított államsegély erejéig, a későbbi részletépítkc- zések későbbi időpontban volnának te szk ö 'Z íe n d ő k . A minisztérium tehát évenként folyósítaná az annuitásos államsegélyt, amit az egyházkerület tartoznék vinculált takarékpénztári könyvben kezelni.A tőrvezet financiális előnyének megvilágítására csak elgy számadatot közlök. A 35 évre biztosított államsegély lekötés mellett 190.198 P. 51 fillér volna építkezésre fordítható, az államsegély többi részét felemésztenék a bankkölcsön kamatai, elenben részletépítkezés esetén nemcsak a körülbelül630.000 P-t kitevő államsegély összeg volna az intézmény létesítésére fordítható, hanem annak időközi kamata is.A vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral személyesen letárgyaltam a tervezetet s örömmel jelentem be, hogy a miniszter ur f. évi május hó 7-én



43kelt 210—2/127— 929. számú leiratával a tervezetet elfogadta. A miniszter ur kijelentései között lényegesek : érvényben tartja az annuitásos államsegélyt engedélyező rendeletet s biztosítja 35 éven át a két Diákotthon részére az évi 18,000 P. annuitásos államsegélyt s félévenként az összegeket az egyház pénztárába befizeti : az egyházkerülettől a Diákotthonok tervrajzának alkészíttetését s jóváhagyás céljából való felterjesztését kívánja. A tervrajz elkészítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az intézmény 3—4 részletben legyen megvalósítható, esetleg pavillon-rendszer szerint ; az egyházkerület tartozik felterjeszteni a részletépítkezés terminusaira vonatkozó tervezetet is és kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az annuitásos államsegélyt kamatos kamataival együtt feltétlenül az építkezésre fordítja ; a betéti takarékkönyv vinculálandó ; az első részletépítkezésnek 1934-ben, a másodiknak 1939-ben kell megtörténni, a későbbi építkezések a részletes tervben megállapított időben lesznek eszközlendők.Azt hiszem, hogy ez a tervezet lehetővé teszi a Diákotthonok megépítését.44. Iskolai látogatások. Tanintézeteinket az illetékes tankerületi főigazgatókon kívül a következők látogatták m eg: kőszegi leányliceumunkat az egyetemes egyház megbízásából Dr. Böhm Dezső budapesti ev. leánykollégiumi igazgató, a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur megbízásából Walter Béla c. főigazgató, az Országos Közoktatási Tanács tagja, aki ,a mennyiségtan és természettan tanítási módszerét tanulmányozta. Soproni líceumunkat és tanítóképző-intézetünket Kócza Géza testnevelési felügyelő, tanítóképző-intézetünkben pedig Szomjas Frigyes szarvasi ev. tanítónőképző- intézeti zenetanár tanulmányozta az ének- és zenetanítást, továbbá a kántorképzést.Érettségi kormányképviselők voltak : a soproni líceumban : Dr. Lersch Ernő újpesti leányliceumi igazgató ; a bonyhádi reálgimnáziumban Strasser Sándor győri leányliceumi igazgató; a kőszegi leányliceumban Bolemann Géza soproni bánya- és erdőmérnöki főiskolai tanár; a soproni tanítóképzőintézetnél Lux Gyula állami tanítóképző-intézeti tanár.Az érettségi és képesítő vizsgálatra egyházi elnökül felkértem : a soproni líceumhoz Takács Elek veszprémi e'gyházmegyei esperest, a bonyhádi reálgimnáziumhoz Schöll Lajos főesperest, a kőszegi leányliceumhoz Pálmai Lajos nyug. tb. esperest, illetőleg Czipott Géza szombathelyi lelkészt, a soproni tanítóképző-intézethez' Hanzmann Károly lelkészt, az egyházkerületi népiskolai bizottság elnökét.I V .  A n y a g i  ü g y e k ,  s e g é l y e z é s i  m o z g a l m a k .45. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Múlt évi püspöki jelentésemben azt mondottam, hogy egyházkerületünk pénzügyi helyzete aggasztó. Most már kénytelen vagyok azt mondani, hogy pénzügyi helyzetünk válságos lett. Az 1928. évet tekintélyes deficittel zártuk s ez a deficit 1929. év végére 45,000 P-re fog emelkedni.
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Pénzügyi válságunkat két tényező okozza : bevételeink apadása s kiadásaink emelkedése.Bevételeink minden vonalon apadtak. 1914-ben egyházkerületünk összes államsegélye, a főgimnázium, képezde minden néven nevezendő segélye 329.233 P értéknek felelt meg. Ma ugyanezen címek alatt összesen 159.497 P-t kapunk, vagyis a békebeli államsegélynek még csak a felét sem. Ebből az összegből 1914-ben 77.904 a. K, vagyis 105.849 P volt egyházkerületünk rendes államsegélye, ezzel szemben 1929-ben ily címen csak 20.068 P-t kaptunk. M ég egy évvel ezelőtt ezen a címen 22.940 P-t, 1927-ben pedig 23.731 P-t kaptunk, úgyhogy nemcsak hogy nem emelkedett, hanem egyenesen esett államsegélyünk. Az 1848. évi X X . t.-c. alapján járó közigazgatási államsegély az egyetemes egyház utján 70.000 K volt, vagyis 93.800 P, ez évben pedig ugyanezen a címen 28.000 P-t kaptunk.A békebeli állami hozzájárulás tehát' a jelen évben majdnem Vi-re csökkent csupán e két tételnél. A  dunántüli egyházkerület gyülekezeti járulékai pedig 40.710 K-ról, azaz 55.366 P-ről 28.748 P-ne estek.A bevételi tételek csökkenésével állandóan emelkednek a kiadási tételek. A lakbér az új lakbérrendelet szerint 47.234 P-re emelkedik. A nyugdíjintézeti járurék 16.859 P-re.Államsegélyünk pedig folyton fogy, az egyetemes egyháztól kapott járulékok évek óta kisebbednek, gyülekezeteink teherbírása kemény próbára van téve, hiszen a 100 százalékon felül adózó gyülekezetek nem ritkák egyházkerületünkben, de vannak 200-on felül, sőt 300 százalékot is elérő gyülekezetek.Az egyházkerületi pénzügyi bizottság és az egyházkerület közgyűlése feladatát képezi pénzügyi helyzetünk szanálása. Nézetem szerint pénzügyi válságunk oly nagy, hogy csak minden eszköz alkalmazása biztosíthatja pénzügyi egyensúlyunk helyreállítását. A vallás és közoktatásügyi minisztériumban tárgyalást kíséreltem meg, rendkívüli államsegély engedélyezésére. Egyetemes egyházunk részéről is megértést és igazságos kulcs alkalmazását kell kérnünk. Évek óta kérve kérjük ezt. Nem mellőzhetjük gyülekezeteinket is, tőlük is új áldozathozatal elvállalását kell kérnünk. Egyébként pedig a rideg takarékosság szempontjait' kell alkalmaznunk, bár lelkiismeretünk nyugodt, hogy eddig is csak a szükségesre fordítottuk anyagi tehetségünket. Gondolnunk kell arra is, hogy új anyagi forrásokat keressünk különösen tanintézeteink emelkedett költségeinek fedezésére. E tekintetben a részletek nem tartoznak ide.46. Egyházi pénztárak egyesítése. Bejelentem, hogy az 1928 évi egyházkerületi közgyűlés 41. közgyűlési határozata alapján dunántúli egyházkerületünk és a soproni gyülekezet pénztárait 1929. évi január hó 1 -ével egyesítettük, a két pénztár szabályrendeletét megállapítottuk s az egyházi pénztári felügyelő-bizottság megalakult. A jegyzőkönyv szerint Mühl Nándor pénztárosnak a soproni gyülekezet, Wojtech Vilmos ellenőrnek pedig áz egyházkerület tartozik a végleges hiványt kiállítani.



47. Államsegélyek. Köszönettel emlékezem meg arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium építkező, vagy sínylődő gyülekezeteink részére a rendelkezésre álló fedezet mértékéig rendkívüli államsegélyeket engedélyezett. A segélyben részesített gyülekezetek a következők : Kapolcs lelkészlakrenoválásra 200 P, Szentantalfa lelkészlakrenov. 300 P, Csorna templomépítéshez 100 P, Öttevény templomépítéshez 500 P, Nagyhajmás templomépítéshez 300 P, Taljándörögd templomrenov. 200 P, Nemeskér orgonabeszerzésre 300 P, Bakonybánk templomépítéshez 200 P, Kaposvár templomépítéshez 500 P, Zalaegerszeg paplaképítéshez 1000 P, Zánka templomrenov. 300 P, Liszó templomrenov. 200 P, Kővágóőrs lelkészlak- épitéshez 300 P, Homokbödöge templomrenov. 200 P, Kissomlyó templomrenov. 200 P, Kölesd 150 P, Magyarboly 300 P, Súr lelkészlakrenov. 200 P, Kötcse templomrenov. 300 P.48. Lelkészek anyagi helyzete. Lelkészeink anyagi helyzete maradt a régi. A  lelkészi fizetésminimum emelése és a lelkészi kongrua természetes emelkedése ügyében semmiféle látható mozgalom, avagy emelkedés nincs. A lelkészi korpótlék beígért valorizálása is elmaradt, pedig lelkészeink anyagi helyzete a kedvezőtlen gazdasági viszonyok, különösen a gabonaárak lehetetlen árzuhanása következtében napról-napra tarthatatlanabbá válik.Egyházunk önmagát védi s jövendőjét biztosítja, ha a nyomor ellen védi lelkészeit s biztosítja azok családját.Hálával emlékezem meg arról, hogy Tóth István h. államtitkár, a protestáns ügyosztály főnöke, sok megértéssel és igazságszeretettel több lelkész helyi javadalmait felülvizsgálta a kongrua és korpótlék szempontjából. Ily felülbírálás történt: Uraiujfalu, Kalaznó, Bőnyrétalap, Bátaapáti, Szom bathely, Kerta, Mucsfa, Tab, Porrogszentkirály, Rábaszentandrás, Meszlen, Izmény, Kötcse, Somogydöröcske gyülekezetekben.49. Segédlelkészek kongrua-államsegélye. Sajnálattal jelentem, hogy a segédlelkészek kongrua-államsegélyét, mely átalányösszegben folyósíttatik, mindeddig a vallás- és közoktatásügyi minisztérium nem emelte fel. E g y házkerületünk eddig ráfizetéssel tette lehetővé a segédlelkészi állások fenntartását. Elképzelhetetlen helyzet alakulna ki, ha segédlelkészeink nyomorúságos, szinte szégyenletes dotációját sem tudnánk biztosítani.50. Nyugdíjasok és özvegyek anyagi helyzete. Az állam ez évben is egyetemes egyházunk rendelkezésére bocsátotta a régi nyugdíjasok és özvegyek tisztességesebb nyugdíjához szükséges összeget. Erről mély hálával és köszönettel emlékezem meg.51. Lelkészek családi pótlékának folyósítása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1928. évi november hó 5-én kelt 84.000 928. II. számú rendeletével olymódon intézkedett, hogy a jövőben lelkészek és segédlelkészek nem kötelesek életbenlétüket és családi állapotukat félévenként hatósági bizonyítvánnyal igazolni. Az igazolást az egyházi főhatóság teljesíti. Szükséges azonban, hogy a c sa lá d i p ó tlé k o t é lvező le lkészek  c sa lá d i v isz o 
nyaiba n  beálló m in d en n em ű  vá ltozá st „ a n y a g i és b ü n te tő jo g i fe le lő s s é g  terhe
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a la tt“  a  v a llá s - és k ö zo k ta tá s ü g y i m in isztériu m n á l, a z  esperest és p ü s p ö k i hi
va ta l u tjá n  b ejelen tsék . Ezen rendelkezést 1928. évi november hó 21-én kelt 108/1V/928—29. szám alatt, I. számit körlevelemben közöltem.A vallás- és közoktatásügyi miniszter űr 1929. évi január hó 9-én kelt 210— 1/50— 1929. számú leiratban a k o n g n ia  és csa lá d i p ó tlé k  igén ylések  
sü r g ő s  bejelen tésére fig y e lm e z te t. Ezen rendeletet 1929. évi április 11-én 505/IV/928—29. szám alatt, II. számú körlevelemben közöltem.Emlékeztetőül e helyen is felhívom a figyelmet ezen miniszteri rendelkezésekre, mert fájdalom, a sok késedelmes bejelentés megzavarja és túlterheli a közigazgatási munkát.52. Püspöki földbirtok ügye. Múlt évi püspöki jelentésemben bejelentettem, hogy az Országos Füldbirtokrendező Bíróság 1927. évi október hó 4-én kelt 33.267/928. számú Ítéletével egyházkerületünknek juttatta a Pátka község határában levő Wahl-féle birtok máriamajori részét. A birtok f. évi szeptember hó 18-án adatott át hivatalosan egyházkerületünknek s az egyházkerületi felügyelő és az egyházker. pénzügyi bizottsági elnök urakkal egyetértőén a régi bérlőnek, dr. Szegő Miklósnak adtuk bérbe.A püspöki birtok kijelölésével, 1929. évi október hó l-ével természetesen megszűnt az úgynevezett püspöki államsegély, mert az állam tulajdonképen ezt az állami dotációt váltja meg a püspöki földbirtok adományozásával. Anyagi előnyt ezidő szerint a püspöki földbirtok nem jelent, sőt inkább károsodást. Mégis jelentősnek kell ítélnünk a földbirtok-adományozást, mert a változó kormányok tetszésétől vagy politikai irányától függetlenítik az egyház egyik legfontosabb dignitáriusát.
V .  E g y é b  ü g y e k ,  s z e m é l y v á l t o z á s o k , m e g ü r e s e d e t t  á l l á s o k ,s t a t i s z t i k a i  a d a t o k .53. Személyváltozások. A lelkészt karban a következő változások állottak be: Czipott Géza szentgotthárdi lelkész a szombathelyi gyülekezetbe, Scherer József szombathelyi önálló hitoktató pedig a szentgotthárdi gyülekezetbe választatott meg. Schöck Gyula püspöki másodlelkészt a pápai gyülekezet választotta meg lelkészévé, de ez a választás törvényszéki eljárás tárgyát képezi. Nagy Miklós bobai lelkész a zalaegerszegi gyülekezetbe, Lukács István győri önálló hitoktató pedig a bobai gyülekezetbe választatott meg. A suri gyülekezet egyhangúlag Bödecs Károlyt választotta meg lelkészévé.A felügyelői karban : Dr. Dukavits Vilmos győri gyülekezeti felügyelő állásáról lemondott s a gyülekezet öt tiszteletbeli felügyelőjévé választotta. A felügyelői széket Mikiás Mihály nyug. ezredessel, a másodfelügyelői állást Jausz Lajos főmérnökkel töltötte be. Felügyelővé választatott Börcsön Dr. Vélsz Aladár, Szilsárkányban Dr. Szabó István, Szekszárdon Knefely Ödön földbirtokos. Pakson Becht Ödön főszolgabíró, Varsádon Haffner János, Kis-



47hiányokon Nágel Vilmos, Nemescsón Weöreös Elemér nyug, ezredes, Szent- antalfán Vratarits Lajos.A  felügyelői állásról lemondott Dr. Móritz Dénes Bobán és Schmidt Jenő Kővágóőrsön.A tanítói karból nyugalomba vonultak: Sas József mórichidai, vitéz Egyed Lajos győrszabadhegyi, Szekér József magyarszombathelyi, Nagy Sándor mihályházai és Feilerné Sas Aranka szergényi tanítók.Isten áldását kérjük a távozókra és érkezőkre.54. Megüresedett bizottsági tagsági helyek. Mielőtt a megüresedett bizottsági tagsági helyeket felsorolnám, utalok néhány egyházmegye azon panaszára, hogy egyes egyházmegyék vezetői nem nyernek a bizottságokban képviseletet. A kérdést az egyházkerület közgyűlésének figyelmébe ajánlom.Egyházkerületi világi aljegyzői tisztség szentmártoni Radó Gyula halálával.Főiskolai nagybizottságban a soproni egyházközség részéről : Dr. Zer- gényi Jenő helye.Egyházker. főisk. kisbizottságban : Dr. Zergényi Jenő helye.Egyházker. legfőbb fegyelmi biz. : Dr. Zergényi Jenő helye.Egyházker. pénzügyi biz. : Dr. Zergényi Jenő helye.Egyházker. népisk. biz. : Nagy Pál helye.Egyházker. véleményező biz. : Dr. Zergényi Jenő helye.Lelkészvizsgáló biz. : Dr. Zergényi Jenő helye.55. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok.Az egyházkerület népességére vonatkozó, más helyen közölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, iskolákra, vallásoktatásra és a gyülekezetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentések alábbi összesített adatait közlöm :Gyülekezeti belmissziói egylet van az egyházkerületben 108 (104); helyi gyámintézet 150 (138); egyházi énekkar 118 (99); ifjúsági egylet 103 (109); nőegylet 167 (175); lelkészi napló 79 (70), aranykönyv 194 (185).Rendes lelkész vallásoktatást végzett köznapi iskolában 10(11), ismétlőiskolában 113 (104) helyen. A konfirmandusokat az anyaegyházban mindenütt, sok helyen a leáriygyülekezetben is a lelkész oktatta.Az egyházmegyék összes bevétele volt 29.881'86 P, kiadása 26.563-60 P. Pénztári maradványa 3318 26 P. Gyámoldali alaptőkék 1630-54 P. Belmissziói alaptőkék 2367-58 P. Egyéb alaptőkék 11.730-32 P.Egyházközségek összesített vagyona az 1928. év végén a következő volt: összes bevétel 2,454.610-53 P, összes kiadás 2,290.025-62 P. Pénztári maradvány 164-584-91 P. El nem használható alapítványok 219.937-04 P, alapok 271.984-34 P, öröktőkék 215.910-89 P. Gyülekezeti magtárak száma 81.
*
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Püspöki jelentésem végén arra kérem az egyházkerület közgyűlését : ne csak az elért eredményeket, hanem jószándékaimat is vesse az Ítélet sçrpe- nyőjébe. Lelkiismeretem megnyugtatására csak annyit mondhatok, hogy életemet sem tekintettem drágának anyaszentegyházam szolgálásában és soha mást szóval, cselekedettel nem akartam, hanem egyházam erősítését, hivatásának mélyítését és kifelé való tekintélyének öregbítését.Az örökkévaló szent Isten kegyelme nyugodjék meg hazánkon, egyházunkon és értük végzett munkánkon !Győr, 1929. évi szeptember hó 14-én.
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Kapi Béla s. k.püspök.
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HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET

1929. ÉVI OKTÓBER HÓ 23-ÁN KAPOSVÁROTT TARTOTT
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEKJEGYZŐKÖNYVE

G Y Ő R , 1929.GYŐRI HÍRLAP NYOMDÁJA, CZUCZOR GERGELY-UTCA 15. -  9840.





JEGYZŐKÖNYV.A  dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület 1929. évi október hó 23-án méltóságos és fötisztelendő D . K a p i  B é la  püspök és méltó- ságos dr. M e s t e r h á z y  E r n ő  egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett Kaposvárott rendes közgyűlést tartott, amelyenj e l e n  v o l t a k :
I .  A z  e g y h á z k e r ü le t  t is z tv is e lő i k a r á b ó l:Németh Károly egyházi főjegyző, dr. A jk a y  Béla világi főjegyző, Zon- gor Béla egyházi aljegyző, Hanzmann Károly főszámvevő, W ojtech G . V i l - mos'ellenőr, Mühl Nándor pénztáros, László Miklós püspöki titkár.
I I .  A z  e g y h á z k e r ü le ti tö r v é n y s z é k  b írá i k ö z ü l:Schöll Lajos, Zongor Béla, Németh Károly, Takács Elek, dr. Grosch Jó zsef, Hollós János, G ráf Samu.
H í .  A z  e g y h á z m e g y é k  k é p v is e le t é b e n :1. Győri egyházmegyéből: Németh K ároly esperes. Egyháziak: a )  M egbízólevéllel Ihász László és Sikos Kálm án, b )  jegyzőkönyvi kivonattal Kiss Samu, Túróczy Zoltán. V ilágiak: megbízólevéllel — , b )  jegyzőkönyvi kivonattal M agyar István.2. Kem enesaljái egyházmegyéből: Molitorisz Ján os esperes. Egyháziak: 

a )  megbízólevéllel Weiss Vilmos és Kovács István, b )  jegyzőkönyvi kivonattal Tompa M ihály, Lukács István. Világiak a j  megbízólevéllel Szórády D énes, b )  jegyzőkönyvi kivonattal Nagy Pál, Nits István, Szabó Jenő , Szakály József.3. Somogyi egyházmegyéből: Mesterházy Sándor esperes, dr. Ittzés Zsigmond felügyelő. Egyháziak: a )  megbízólevéllel Seregély István, b )  jegyzőkönyvi kivonattal Horváth Olivér, Horváth Lajos, Takács Béla, Teke D énes, K áld y  Jó zsef, Németh Pál. V ilágiak: a )  megbízólevéllel Petrik Dezső. Fuchs Pál, b )  jegyzőkönyvi kivonattal dr. Rim ler János, dr. Kring Jenő, Boleman M ihály, Kengyel Miklós, Fleischhacker G yula , Báliké Jó zsef, dr. Vetter Ambrus, dr. Wiesner G éza, Kardos Jó zsef, Sass István, Kurz József.4. Soproni alsó egyházmegyéből: Farkas Elemér esperes, dr. A jkay  Béla felügyelő. Egyháziak: a )  megbízólevéllel vitéz Balogh Ernő, b)  jegyzőkönyvi kivonattal — . Világiak: a )  megbízólevéllel — , b )  jegyzőkönyvi kivonattal Rupprecht Olivér,
V
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5. Soproni felső egyházmegyéből: Scholtz Ödön esperes. Egyháziak a)  megbízólevéllel Budaker Oszkár és Danielisz Róbert, b )  jegyzőkönyvi kivonattal Hanzmann Károly, dr. Kiss Jen ő , báró Podmaniczky P á l. Világiak:

a )  megbízólevéllel dr. Töpler Kálm án, b )  jegyzőkönyvi kivonattal GráfSam u. 11 j I  j j \ ijjfj6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből: Schöll Lajos esperes. E gy háziak: a )  megbízólevéllel M üller Róbert, Fábián Imre, Sparass E lek és Zulauf Henrik, b )  jegyzőkönyvi kivonattal.Vértesi Zoltán, Lang János, W ág- ner Ádám , Dörmer Frigyes, Németh Sándor, Frank Károly, Pass László, Berger Lajos. V ilágiak: a )  megbízólevéllel Koricsánszky Ottó, dr. Grosch Jó zse f, Grieszhaber E . Henrik, b )  jegyzőkönyvi kivonattal Mechwart Ernő, Hoffmann Károly.7. V asi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes, Szentmártoni Radó Lajos felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Czipott G éza és Rácz Sándor, b )  jegyzőkönyvi kivonattal dr. Tirtsch G ergely. Világiak: a )  megbízólevéllel dr. Beyer János, b )  jegyzőkönyvi kivonattal dr. Krenner György, Somogyi Béla.8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács E lek esperes, M ihály Sándor felügyelő. Egyháziak: a )  megbízólevéllel Somogyi Károly és Kakas József,
b )  jegyzőkönyvi kivonattal Hering János, Pócza Ferenc, Molnár G yula . V ilágiak: a )  megbízólevéllel — , b )  jegyzőkönyvi kivonattal Szupper Ernő, Szupper István, G álos G y u la , Somogyi János.9. Zalai egyházmegyéből: N agy Lajos esperes, dr. Berzsenyi Jenő felügyelő. Egyháziak: a )  megbízólevéllel Zsiray Lajos, b )  jegyzőkönyvi kivonattal M agyary Miklós, Menyhárt István. Világiak: a j  megbízólevéllel — , 
b )  jegyzőkönyvi kivonattal Oppel Ödön, Sándor Endre/

I V .  A  ta n in t é z e te k  k é p v is e le t é b e n :  Hollós János, Arató István, Hamar G yula , Fáik Henrik igazgatók.
V . N é p is k o la i  ta n ít ó k : Karner Frigyes kőszegi és M agyar István, fel- péci tanító. M e l y  a l k a l o m m a l :1. A  közgyűlést megelőzőleg istentisztelet tartatott, amelynek keretében Németh Károly főjegyző buzgó imát mondott és szentigét olvasott.
2 . A z  istentisztelet bevégeztével dr. Mesterház^1 Ernő egyházkerületi felügyelő úr a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés!A  jóságos Isten, kinek akaratából és parancsára létesült, fejlődött és fennáll a véges emberi elmével felfoghatatlan Mindenségnek nevezett csuda, megajándékozta a nagy Mindenség kicsi alkatrészén, a földön érő gyermekeit- lélekkel.
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Lényünk ezen fenséges adományát felruházta a hit, a hiten alapuló remény és szeretet drága kincseivel.Ügy az egyes embernek, mint közületeknek erős hitre, bizakodó reménykedésre, megértő szeretetre nagyobb szüksége soha nem volt, mint volt a közelmúltban és van ma a világháborút követő szomorú és örömtelen években.A  háború a maga rémségeivel, ember és vagyonpusztításaival immár 11 éve befejezést nyert, de nem követte a béke, a megnyugvás jobb és szebb kora, mert a békeszerződéseket a gyűlölet szelleme hatotta át.Igaz, megindult a folyam at ezen győzőre és legyőzöttre egyaránt káros békeszerződéseket módosítani és javítani, ez által Európa nemzeteinek életét türhetőbbé, egymásra elviselhetőbbé tenni.Történtek és folyamatban vannak oly események, melyek kedvezőbbé tették a helyzetet és annak sivárságát némiképpen enyhítették. A  nemzetek szövetségének legutóbbi tárgyalásai, a leszerelési, m ajd a hágai konferencia, most pedig a keleti államok jóvátételének rendezése ügyében folyam atban levő tanácskozások lassan jobb helyzetet fognak teremteni.Dé mindez csak egy-egy csepp a fájdalom , a szenvedés és nyomor tengerében és ezen gyógyítani akaró cseppecskék is oly hosszú időközökben követik egymást, hogy azok kedvező hatását a háborút átélt generációnk alig fogja élvezni.Ez a kedvező hatás is inkább a nagy nemzetek életnyilvánulását érinti. A  mi szegény sorsüldözött hazánk, mely embertelen megcsonkítása folytán a legkedvezőtlenebb helyzetbe került és mi, annak agyongyötört lakói, hiába várjuk azon jobb belátástól vezetett intézkedéseket, melyek a mi helyzetünk enyhítésére szolgálhatnának.Mi ellenünk a trianoni békediktátummal befejezettnek mondott háború az utódállamok részéről most is folyik. Am int azt a tönkrement existenciák, az elhelyezést nem találók, a munkanélküliek, az ősi rögtől megfosztott, hazájukból kiüldözött magyarok ezrei tanúsítják.Bárhova tekintünk az elesettség, a bizonytalanság rendkívül szomorú képe tárul elénk és önkéntelenül ajkunkra tóiul a kérdés, miért nem tudnak tizenegy év szomorú megpróbáltatása után az emberiség sorsát intéző földi hatalmasságok a megértés, a kölcsönös megbecsülés és szeretet útjára térni, miért kell a XX-ik. század keresztyén társadalmának saját hite szellemét megtagadva egymás életét tűrhetetlenné tenni?Miért kell nekünk, akik a háborút elleneztük, akik szomszédainktól egy talpalatnyi földet elvenni nem akartunk, a háborúban résztvett összes nemzetek között a legtöbbet szenvedni. Miért támad a legkíméletlenebbül minket a környező ellenséges érzelmű népek hada. akik velük szemben mikor hatalmon voltunk, a legmegértőbb és legelnézőbb magatartást tanusí tottuk? Hogyan magyarázható az, hogy az egyedeiben oly kiváló magyarság századokon át meddő harcokban emésztette fel legjobb fiai erejét.



M iért kell mai válságos helyzetében felekezeti kérdések feszegetésével, magyar és magyar között szükséges egyetértést megbontani, miért kell közös nyomorúságban sínylődő társadalmi rétegeket egymás ellen ingerelni? Mi hom ályosítja el szemünk tisztán látását, hogy inkább egymás ellen hadakozunk, semmint összes erőnket egybe vetve, buzgó munkával helyzetünk megjavításán fáradoznánk.Mindezen kérdésekre, melyek a hazája és egyháza sorsán aggódó lelkű emberek értelmét foglalkoztatják, megnyugtató választ véges emberi elménk adni nem tud.Lemondás, a kétségbe esettek szomorú élete, legjobb esetben fatalista belenyugvás lenne sorsunk, ha a hit és remény világító fáklyája fényt és világosságot nem vetítene oda, ahol a büszke emberi ész tova vezetni nem képes, mert nem tudja kifürkészni, miért mérte reánk a Mindenható e csapásokat és képtelen megérteni a Gondviselés útjait, de a hivő lélek szenvedések és küzdelmek között is vigaszt talál, mert a hit ei'eje felemel, felmutat a magasságok felé és biztossá tesz bennünket arról, hogy nem hagyja el az Ür azokat, kik benne bíznak.Hisszük és reméljük, hogy ezen megpróbáltatásunkat is hasznunkra fogja fordítani, hisszük, hogy amint ezer év vész veszélye között átsegítette a nemzetet, e mostani szomorú korszakon át is velünk van és velünk lesz megsegítő kegyelme. Hisszük, hogy világosságot bocsát szemeinkre és felismerni engedi a tévelygőknek az egyedüli útat, a szeretet útját, melyen minden szellemi és anyagi erőnket egybefogó közös munkával vállvetve kell haladnunk, hogy a magyar feltámadás útját egyengessük. H ála és köszönet a mindenható Istennek a hit és remény isteni eredetű adományáért, kit buzgó fohászkodással és imádkozó lélekkel kérünk, jobb jövőnkbe vetett hitünk beteljesítésére.Különös véletlen, vagy tán az is a Gondviselés kifürkészhetetlen akarata, hogy a közel múlt szomorú évek telve oly évfordulókkal, melyek alkalmasak hitünk, reménységünk erősítésére. Ez év is bővelkedik oly évfordulókkal, melyek különösen minket protestánsokat tanítanak, intenek, bátorítanak és legfőképp köteleznek és amelyekről ehelyütt is meg kell emlékezni.Négyszázéve jelent meg Luther Márton Kis és N agy K átéja, mely nekünk evangélikusoknak örök értékű kincsünk. A  Kis Kátén keresztül ismertette meg Luther Márton négy évszázad ifjú evang. nemzedékét hitünk tanaival és ezen munka egyházunknak ma is egyik nélkülözhetetlen kézi könyve.Örök értéküségének titka az, hogy az evangélium alapján áll és így az örökké élő hit szól belőle gyermekeinkhez és mihozzánk felnőttekhez egyaránt. Hitünk erősítésének egyik legkiválóbb eszközévé vált és örök hálára kötelez azon kiváló férfiú iránt, aki minket vele megajándékozott.A  másik nevezetes évforduló a speyeri birodalmi gyűlés jubileuma.
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1529. I I I . hó 15-én a Speyerben egybe hívott birodalmi gyűlés által elfogadott öt pontból álló határozat ellen, ez évi ápril. 19-én nyújtották át az ev. rendek azt a nyilatkozatot, mely történelmileg oly nevezetes „Protestáció“ elnevezést nyerte.A  rövid, de erővel és tiszta elvi megállapításokkal telt nyilatkozat é lesen elválasztja a császárnak és birodalomnak tartozó hűséget, az Istennek tiszteletére és a lélek üdvére vonatkozó dolgoktól, amelyekben egyedül Istent tekinthetik minden urak Urának és ezekben a dolgokban a királyi fenségnek. és a többségnek semmiképpen sem engedelmeskedhetnek. Protestálnak és bizonyságot tesznek, hogy ami Isten Igéje, lelki üdv és lelki ismeret ellen határoztatnék, bele nem egyeznek, hanem azt semmisnek tartják. Rendkívüli hatású ezen pár mondatba foglalt protestáció és nincs mit csodálkozni azon, hogy a hit javítók és követőik ezen hatalmas nyilatkozatban foglalt , ,Protestálunk“ szó után nyerték elnevezésüket. Ezen nyilatkozat örökké szép proklamálása a lelkiismereti szabadságnak, melyet senki másnak, mint a jó Istennek alárendelni nem lehet.Hasson át mindnyájunkat a hála érzete azon bátor, hitük és meggyőződésük mellett tanúbizonyságot tevő férfiak iránt, akik a tiltakozást benyújtották. és az ő határozott fellépésükből merítsünk erőt és hitet a mai idők megpróbáltatásai között. M i is tegyük a lelkiismereti szabadságot e lidegeníthetetlen kincsünké és legyen bátorságunk igazainkért helytállani. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy minket e csonka hazában is megillet a tökéletes egyenlőség és viszonosság és tiltakozunk oly jelenségek ellen, melyek ezt a törvény biztosította jogunkat csorbítani akarnák. Miként a speyeri protestáció tiltakozás mellett bizonyság tevést is tartalmazott, azon képen mi is tegyünk bizonyságot életünkkel, munkákkal, hithűségünkkel arról, hogy nem vagyunk méltatlanok a protestáns névre.November hó 9-én lesz háromszáz éves évfordulója Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halálának. Ő nemcsak szűkebb hazájának, Erdélynek és Magyarországnak nagy fia, de a X V II- ik  század Európájának is egyik legkimagaslóbb alakja. M éltó utóda a speyeri protestációt benyújtó fejedelmeknek, ki mint hitének és hazája szabadságának hatalmas védője arany betűkkel írta be nevét a protestántizmus és M agyarország történelmébe. Ezt a fényes nevet a legújabb kor történelmet átértékelő iránya sem tudja arról a piedesztálról elmozdítani, melyre őt minden igaz magyar szemében mély vallásossága, izzó hazaszeretete, katonai és politikai képességei, önzetlensége és háromévszázad történelmi értékelése állították.A  három nevezetes évforduló mellett hadd emlékezzem meg Károlyi Gáspár születésének négyszáz éves fordulójáról. Kihatásában és jelentőségében ugyancsak korszakalkotó esemény volt az c  munkássága, melynek eredménye az addig hozzáférhetetlen szent bibliának a magyar protestánsok ezrei részére való hozzáférhetővé tétele. Felmérhetetlen az a lelki gazdagodás, amit a szent írásnak mindenki által érthető nyelven való olvasása



fi
nyújtott a magyar protestantizmusnak. Gondoljunk hálával az első magyar bibliafordítóra.M élyen tisztelt Közgyűlés!A  reformáció dicső m últjából felidézett ezen lélekemelő évfordulók után a sivár jelen egy örvendetes és biztató reménység magvát magába foglaló eseményéről kívánok megemlékezni, a koppenhágai Lutheránus Világ- konventről. Ezen konferenciának, melyet az összetartozandóság és testvéri egymásra utaltság mindinkább erősödő érzése mellett legfőkép a szeretet ereje létesített, rendkívüli fontosságot tulajdonítok. A  túlnyomóan más val- lásuak közé ékelt, kisebbséget alkotó, elhagyatottságuk érzetében elernyedő evangélikusokra felemelő, bátorító hatással, önérzet fokozással jár az, ha ezen konferenciák alkalm ával a hatalmas egységben élő, életerős testvérek zárt sorait látják.A  mi helyzetünk szempontjából pedig különösen fontos, hogy a személyes érintkezés semmivel sem pótolható egyéni varázsa, a kölcsönös eszmecsere, alkalm at ad egyházi és politikai viszonyaink megfelelő ismertetésére és közelebb hoz a világ vezető lutheránusaihoz, ami által nem csak egyházunk, de hazánk szent ügyét is szolgálni engedi.Egyházunkat egy küldöttség képviselte a világ gyűlésen, melyet br. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és Kapi Béla püspökünk vezetett. M ondjunk őszinte köszönetét úgy br. Radvánszky Albert egyet, felügyelőnek^ mint K api B éla püspökünknek a küldöttség vezetése, valamint az ott tartott és általános elismerést aratott felszólalásukért.Egyúttal üdvözölje a közgyűlés mindkettőjüket abból az alkalomból, hogy a közelmúlt napokban a pécsi Erzsébet tudományegyetem theologiai facultása őket tiszteletbeli doktoraivá avatta.A  megértés és református testvéreinkkel való szorosabb együtt működés eredménye a Protestáns Sajtószövetség megalakulása.Nem kell megokolni, hogy minő nagy szüksége van ma a magyarországi protestantizmusnak megfelelően szervezett és vezetett sajtóra. Osztatlan örömmel fogadjuk az első lépést, mely hisszük, hogy a ma szétforgácsoltán működő erők összefogásából megteremti az egységes protestáns sajtót.A z t a sajtót, mely éberen őrködik jogaink felett, bárhonnan jövő támadásokat meggyőző erejű érvekkel visszaver, mely céltudatosan és következetesen harcol jogos igényeink minden vonalon való érvényesítése mellett de ezentúl a hang finomságában, a tárgyalás nyugodtságában és egész működésében a megértő szeretet alapján áll és ír akkor is, mikor másoldalról az igaz keresztyén szellemmel össze nem egyeztethető hangot hall. Szent meggyőződésem, hogy csak az a sajtótermék méltó hozzánk protestánsokhoz, mely nem gyűlölködik, nem személyeskedik, nem ököllel akar felebarátja 

és  honfitársa ellen támadni akkor, mikor az érvekből kifogyott.
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Melegen ajánlom az Országos Protestáns Sajtószövetséget a hívek 

megértő támogatásába.
Nagy le lk i örömmel emlékezem meg ev. egyházunk életében bekövet

kezett nevezetes eseményről, az ev. theologiai fakultás új nagyszabású épü
letének és a Theológusok Otthona épületének ünnepélyes felavatásáról.

A  magyar állam áldozatkészsége, a kultuszkormány jóakarata, híveink 
támogatása és Sopron város megértő segítsége mellett az összes érdekelt 
tényezők éveken át tartó buzgó munkálkodása tette lehetővé, hogy lelkész- 
képzésünk ezen nélkülözhetetlen hajlékai Isten segítségével létesültek.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt év sem kiméit meg fájdalmas bucsúzkodásoktól.
Mély szomorúsággal emlékezem meg szeretett főpásztorunk nagy vesz

teségéről, mely a szerető jó édesanya elhunytéval gyászba borította a drága 
elköltözöttet oly odaadóan szerető püspökünket. A  minden oldalról meg
nyilvánult részvét bizonyára enyhítette a fájdalmas veszteség felett érzett 
bánatot.

A  gyászszertartáson küldöttség élén résztvettem és egyházkerületünk 
nevében koszorút helyeztem a ravatalra.

őrizzük meg kegyelettel annak a drága nagyasszonynak emlékét, aki 
szeretett püspökünket nevelte egyházunknak.

Fájdalommal emlékszem a soproni felső egyházmegye felügyelője, dr. 
Zergényi Jenő elhunytáról, k i évtizedeken át szolgálta híven és nagy jogi 
tudásával szülővárosa gyülekezetét, egyházmegyéjét és egyházkerületét. 
Gondoljunk hálával egyházépítő munkájára.

Végül köszöntőm a minket gyűlésezésre szeretettel meghívó kapos
vári gyülekezetei.

Azt hiszem mindannyiunk, k ik itt egybegyűltünk, meghatottan és lelki 
örömmel léptük át az egyszerűségben is gyönyörű templom küszöbét, mert 
hófehér falakban, nemesen felfelé törő kőpilléreken és boltívekben meglát
tuk azt a bizakodó hitet és törhetetlen reményt, mely e templom építését 
megkezdte és azt az áldozatkész szeretet, melynek támogatása Isten H a j
lékát befejezte.

Vezesse a gyülekezetei, vezessen mindnyájukat a hit, a remény és sze
retet hármas csillagzata a magyar éjszakából egy jobb és szebb hajnalhasa
dás felé.Ezekután hitrokoni szeretettel üdvözölve az egyházmegyék, tanintézetek kiküldötteit és a szép számban megjelent híveket, az 1929. évi rendes közgyűlést Isten nevében megnyitom.

A közgyűlés a nagy helyesléssel fogadott és örök, nagy igaz
ságokat megszólaltató elnöki megnyitó beszédnek a püspök úr
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indítványára egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vételét határozta el.3. A z  egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízóleveleiket. Elm aradásukat kimentették dr. Pesthy P á l, Dukai Takách Ferenc, Varga Gyula, dr. Schneller A urél, Vidos Dániel. A  megbízólevelek számbavétele utánaz elnökség kijelenti, hogy a közgyűlés törvényszerűen megalakult.4. Fölvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító megválasztásáról szóló jegyzőkönyv, amely szerint egy évi időtartamra megválasztattak Karner Frigyes kőszegi és M agyar István felpéci tanítók a vasi közép és a győri egyházmegyékből.Tudomásul szolgál. A  közgyűlés a jövő évre a zalai és veszprémi egyházmegyéket jelöli ki, amelyekből egy-egy tanítóra adandó a szavazat.5. A  közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és jegyzői karon kívül Szentmártoni Radó Lajos, Takács Elek, Hanzmann Károly, Hollós János, M agyar István küldetnek ki.6. Dr. Kring Jenő , a kaposvári egyházközség felügyelője, a kaposvári egyházközség nevében üdvözli a közgyűlést. A z  üdvözlést a püspök úr a közgyűlés nevében megköszöni.7. Olvastatott az Országos Bethlen Gábor Ünnepélyek Intéző Bizottságának az egyházkerülethez intézett átirata, amelyben a nagy erdélyi fe jedelem halála 300 éves évfordulója alkalmából Budapesten, a f. év november hó 9. és 10. napjain tartandó sorozatos ünnepélyekre meghívja az egyházkerületet. Örvendetes tudomásul szolgál. A z  egyházker. közgyűlés kéri tagjait, hogy az ünnepélyeken minél nagyobb számban vegyenek részt.8. Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi november hó 15-én, Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója.A z  egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület képviseletében a következőket küldi ki: I. M e g b íz ó le v é lle l :1. E g y h á z ia k :  Farkas Elemér, Schöll Lajos, Scholtz Ödön, Németh Károly, Hanzmann Károly, Takács Elek, Mesterházy Sándor, Nagy Lajos.2. V ilá g ia k :  dr. A jk a y  Béla, Szentmártoni Radó Lajos, M ihály Sándor, Csemez István, dr. Ittzés Zsigmond, dr. Berzsenyi Jen ő , Rupprecht Olivér, Krug Lajos.3. T a n á r i k a r b ó l: Hollós János, Hamar G yula.
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II . J e g y z ő k ö n y v i  k iv o n a t t a l:1. E g y h á z ia k :  Molitórisz János, M üller Róbert, Czipott Géza, Turó- czy Zoltán, báró Podmaniczky Pál, Pálm ai Lajos, W ágner Ádám , dr. Tirtsch Gergely, Kiss Samu, Kovács Zsigmond, Ihász László, Szekeres Sándor, Tompa M ihály, Szabó István, Kovács István, Weiss Vilm os, H orváth Olivér, Horváth Lajos, Takáts Béla, Seregély István, vitéz Balogh Ernő, Tóth Kálm án, Gőcze G yula, Puskás Jenő, Bojtos László, Hérints Lajos, M ikolás Kálm án, Gyarm athy Dénes, Danielisz Róbert, Dörmer Frigyes, Fábián Imre, Vértesi Zoltán, Sparass Elek, Pass László, Zulauf Henrik, Németh Sándor, Németh G yula, Eősze Zsigmond, vitéz Berkényi Ede, Lang János, Berger Lajos, Fuchs János, Rónai B. G y u la , Varga J ó zsef, Hering János, Kakas Jó zsef, Novák Rezső, M olnár G yula , dr. Mohácsi Lajos, Mogyoróssy G yula , Pócza Ferenc, dr. Schlitt G yula, Somogyi Károly, Menyhár István, Jónás Lajos, Novák Elek.2. V ilá g ia k :  dr. Schindler András, Dukai Takách Ferenc, dr. Kori- csánszky Ottó, dr. Schneller A urél, dr. Töpler Kálm án, Mechwart Ernő, Jánossy Gábor, Purgly Pál, M ikiás M ihály, dr. Szent Ivány G éza, dr. Bertha Benő, A jk a y  Elemér, Arató István, dr. Beyer János, dr. Krenner György, dr. Zimmermann Artur, dr. Kovácsics Sándor, dr. Guoth Béla, dr. Csemez Béla, Vidos Dániel, Barcza Zoltán, dr. Berzsenyi Ádám , Petrik Dezső, Boleman M ihály, dr. Rim ler János, dr. Takáts Jó zsef, dr. A jk a y  István, Rupprecht A ntal, dr. M ihály Kálm án, Szilvássy Dénes, G rá f Samu. Mechwart A lad ár, dr. Grosch Jó zse f, dr. Halassy Tibor, Nendtwich A n dor, Visnya Ernő, Koricsánszky Dénes, Knefély Ödön, dr. Zauner Róbert, dr. Götze Sándor, N agy Sándor, dr. Sümegi László, Obetkó Vilmos, Kirch- mayer Győző, Boda László, Vratarits Lajos, Oppel Ödön, Sándor Endre dr. H azay Árpád, V allach G y u la , Szalay István, Fleischhacker G yula, Lehner Vilmos, Lelbach Keresztély, Strém Dénes, dr. Nádossy Elek.Jegyezte: 
Z O N G O R  B É L A ,
egyházker. e. aljegyző.9. Püspök úr beterjeszti az 1928/29. közigazgatási évről szóló püspöki jelentését.A  közgyűlés köszönettel veszi tudomásul a nagy gonddal és lelkiismeretességgel készített püspöki jelentést, am ely az év eseményeit, az egyházi életet, az iskolai ügyeket, az anyagi ügyeket és egyéb ügyeket tárgyaló öt szakaszban, 55 pontban (lásd e jegyzőkönyv függelékét) számol be az eseményekről, hü képét adja a tanintézetek, egyházmegyék, gyülekezetek körében folyó egyházi munkának s az egyházkerület hitéletének. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy az egyházkerületi elnökség a közgyűlés helyéül a soproni gyülekezet kérelmét méltányolva, Kaposvárt tűzte ki, amely a
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közgyűlést szintén meghívta, s a tavalyi jegyzőkönyv 89. pontja szerint Sopron után következett.A  püspöki jelentés egyes pontjait illetően a közgyűlés a következő határozatokat hozza:
I .  A z  é v  e s e m é n y e i.

1. Régi és új emlékkövek.
a )  A  speyeri protestác'ó s a Kiskáté négyszázéves jubileumának a gyülekezetekben történt megünneplése tudomásul szolgál.
b)  A  Gyurátz Ferenc püspök emlékére rendezett ünnepségek és offer - tóriumok tudomásul szolgálnak.
c )  A  Lutheránus Világszövetség Kopenhágában tartott második közgyűléséről szóló jelentése örvendetes tudomásul szolgál; örömmel értesül a közgyűlés arról, hogy külföldi hittestvéreink érdeklődése és szeretete ezen nemzetközi összejövetel által is nagyobb mértékben irányul magyarhoni egyházunk felé. Köszönetét mond báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőnek és D. K api Béla püspöknek.
d) A z  Am erikai Egyesült Evangélikus Egyházat 10 éves jubileuma alkalmából a közgyűlés is hittestvéri szeretettel üdvözli.
e )  A z  Evangélikus Papnék Országos Szövetségét a közgyűlés a gyülekezetek, a lelkészek és az egyháztagok támogatásába melegen ajánlja.
f) A z  Országos Protestáns Sajtószövetséget a közgyűlés az egyháztagok támogatásába ajánlja.
g )  Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a dunántúli gályarab- lelkészek emléke immár kivétel nélkül megörökíttetett. A d ja  Isten hogy a hitvalló ősök hűsége éljen továbbra is egyházunkban.
h) Örvendetes tudomásul szolgál, hogy Sopronban felépült a Theoló- gusok Otthona, s megindult a fakultás épületének építkezési munkálata is.
i)  Köszönetét mond a közgyűlés püspök úrnak, hogy testi-lelki erőit nem kiméivé, sorba látogatta az egyházkerület minden anya- és leánygyülekezetét, a nagyobb f'ókgyülekezeteket, sőt néhány szórványhelyet is. és az idén befejezte püspöki egyházlátogatásait. Kéri Istentől, hogy ezek a látogatások teremjenek gazdag gyümölcsöket a gyülekezetek hitéletében és szeretet-munkájában, Isten dicsőségére, egyházunknak és hazánknak javára. Isten áldását kéri a közgyűlés a püspök úrnak további egyházépítő munkájára.2. Történeti emlékeztető.
a )  A  marburgi colloquium 400 éves évfordulóját a közgyűlés jegyzőkönyvében megörökíti, s az evangéliomi egyházi tanban kifejezett hit:gaz- ságokhoz ragaszkodva, ápolni kívánja a református testvéregyházhoz való jó viszonyt, melyre a protestántizmus magyarországi története is utal és kötelez.
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b )  A z  Ágostai H itvallás 400 éves jubileumának méltó megünneplésére vonatkozólag a közgyűlés bizalommal várja a további intézkedéseket.
c )  Kegyelettel és hálával emlékezik meg a közgyűlés a bibliafordító Károli Gáspárról születésének 400-ik évfordulóján. Isten szent igéjében gyökerező és azon növekedő egyházunk hálát ad Istennek mindazon á ldásért, amelyet a Károlí-féle magyar biblia-fordítás által nyújtott a magyar nemzetnek és evangélikus egyházunknak.
d )  Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy püspök úr megtette az intézkedéseket Bethlen Gábor halálának 300 éves jubileumára.3. Általános helyzetkép,
a )  A  püspöki jelentésből tudomásul veszi a közgyűlés, hogy az állam hoz való viszonyunk kifogástalan volt, köszönetét mond a kultuszminisztérium protestáns ügyosztályának, különösen dr. Petri Pál politikai állam titkárnak s az ügyosztály főnökének, dr. Tóth István h. államtitkárnak. Tekintettel egyháztagjaink és gyülekezeteink fokozódó szegénységére s növekedő terheire, a közgyűlés az egyetemes egyházi közgyűlést megkeresi olyan irányban, hogy az államsegélyeknek emelését és az adócsökkentési államsegélynek valorizálását a kormánynál kérje és szorgalmazza. Sa jn álattal látja, hogy a pénzügyi kormányzat egyházunk munkájának nemzetépítő munkáját nem m éltányolja, s a legsúlyosabb aggodalm akkal látja, hogy az ország tételes törvényeit sértő miniszteri rendeletek jelennek meg. Kívánatosnak tartja, hogy az egyetemes elnökség a kormánynál tegyen lépéseket törvényes jogaink védelmére.
b )  Sajnálattal látja a közgyűlés, hogy a felekezetközi viszony évről - évre áldatlanabb lesz s a bujkáló felekezeti harc bomlasztja és megmérgezi az állami és társadalmi életet, s az államkormányzati elvvé alakuló többségi elv új numerus clausussá növi ki magát. M ég sajnálatosabb, hogy a felekezeti harcnak vannak olyan okai is, amelyek a kormány törvénykezelése és politikai irányzata folytán támadtak.
c )  A  püspöki jelentésnek egyházunk belső viszonyait vázoló része amilyen igaz, olyan szomorú is. A  választási pártharcok sok gyülekezetnek békességét feldúlják, s a gyülekezetek egymástól elszigetelődve, nem éreznek a kellő mértékben felelősséget és kötelezettséget az egyháznak átfogóbb nagy feladatai és munkái iránt. Igaz másfelől az is, hogy a gyülekezetek tekintélyes része nyomasztó anyagi viszonyok közt él, s egynémelyik szinte kilátástalan harcot vív a szegénységgel. A z  egyházkerületi közgyűlés szükségesnek látja , hogy az egyháztagok figyelmét és érdeklődését le lkészek, .felügyelők, tanítók szószékről, az iskolában és a közgyűléseken hívják fe l egyházunk egyetemesebb jellegű feladataira és ismertessék velük azokat.
4. A  közgyűlés köszönetét és elismerését fejezi ki az egyetemes fe lügyelő úr Öméltóságának azon jóakaratáért, am ellyel egyházkerületünk irányában viseltetik. Kéri azonban az egyetemes közgyűléstől, hogy az ál-
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lams «gél y megosztási kulcsot olyképpen állapítsa meg, ahogyan a kerületek szükséglete és a tényleges helyzet azt megkövetelik.5. A  közgyűlés köszönetét mond a gyülekezeteknek áldozatkészségükért, am elyet különböző gyűjtések felkarolásával és offertóriumok tartásával mutattak. Üdvözli a Külmissziói Egyesület új elnökségét és munkájukra Isten áldását kívánja.6. Kegyelettel örökíti meg a közgyűlés az elhunyt dr. Zsigmondy Jenő bányai egyházkerületi felügyelő, dr. Zergényi Jen ő  soproni felső egyház- megyei és soproni felügyelő, Schleiffer Richárd soproni másodfelügyelő, Papp Jó zse f nyug. tanítóképző-int. igazgató, G yalog István bonyhádi nyug. igazgató, Bothár Dániel nyug. tanár, dr. Lauringer János kőszegi tanintézeti orvos, ifj. Szentmártoni Radó G yula  egyházkerületí vil. aljegyző, Povázsay G yörgy bakonycsernyei lelkész, Nágel Henrik hidasi segédlelkész, W eisz Kornél egyh. kér. pénztáros, Vargha G yula ny. államtitkár és Rákosi Jen ő  publicista emlékét. Őszinte részvétét fejezi ki püspök úrnak édesanyja, özv. Kapi Gyuláné szül. Hirschfeld Adrienne elhunytán, Szentmártoni Radó Lajos ehker. pü. biz. elnöknek hitvese, szül. Szűcs Rafaella elhunytán.Elismerését és köszönetét fejezi ki V arga Gyulának, a kemenesaljai egyházmegye esperesének, amidőn 34 esztendei lelkiismeretes munka után az esperesi hivataláról lemondott s őt, valamint id. Reichert G yula  nyug. lelkészt szeretettel üdvözli lelkészkedésüknek 50-ik, N agy György nemes- koltai lelkészt és D. Stráner Vilmos egyetemi tanárt lelkésszé avatásuknak 40-ik évfordulója alkalm ából. Üdvözli báró Prónay Dezsőt, akit a budapesti tudományegyetem egyetemes jogi doktori diplomával tüntetett ki; dr. Pesthy P ál nyug. igazságügyminisztert a bányai egyházkerület s a tolna- baranya-somogyi egyházmegye új felügyelőjét, Koritsánszky Ottót a tolna-baranya-somogyi egyházmegye új másodfelügyelőjét, dr. Schindler Andrást a soproni felső egyházmegye új felügyelőjét, dr. Töpler Kálmánt, a soproni egyházközség felügyelőjét, dr. Stráner G yulát a soproni egyház- község tb. felügyelőjét, Róth G yula  és Zergényi Arthur soproni másodfelügyelőket; Molitorisz Jánost, a kemenesaljai egyházmegye új esperesét; dr. M ikó Ferencet, a magyarhoni unitárius egyház gondnokhelyettesét és működésűkre Isten áldását kéri. Sajnálattal veszi tudomásul a közgyűlés Mechwarth Ernőnek, a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felügyelőjének ezen tisztségéről való lemondását s neki eddigi működéséért köszönetét mond.Üdvözli dr. A jk a y  Bélát, az egyházkerület világi főjegyzőjét, a soproni alsó egyházmegye felügyelőjét abból az alkalomból, hogy a kormányzó kormányfőtanácsossá nevzete ki, Pálm ai Lajos nyug. esperest, akit a kormányzó legmagasabb elismerésében részesített, Lie. dr. Karner F . Károlyt, mint a theol. fakultás rendkívüli tanárát.7. A  közgyűlés köszönetét mond püspök úrnak, hogy különböző gyű-



Vo•léseken és tárgyalásokon egyházunkat képviselte és annak érdekeit előmozdította. A  jelentés e pontja köszönettel örvendetes tudomásul szolgál.
I I .  A z  e g y h á z i é le t .8. A  püspöki jelentést statisztikai kimutatásai tudomásul szolgálnak; a közgyűlés reméli, hogy az adatok jól felhasználva, az egyházépítési és egyházmentési munkában jól szolgálatot tehetnek.9. Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a Belmissziói Munka- programm tavaly is alapjául szolgált a gyülekezetekben folyó belmissziói tevékenységnek, s annak alapján egységesen és tervszerűen folyik a munka az egyházkerület gyülekezeteiben. A  Munkaprogramm igen áldásos segédeszköznek bizonyult, s a közgyűlés köszönetét mond püspök úrnak, hogy a Luther-Szövetség révén évek sora óta eredményesen fáradozik a belmisz- sziói munka fellendítésén és elmélyítésén. Köszönetét mond mindazoknak, akik a programmot a gyülekezetekben feldolgozzák s ezzel egyházi életünket erősítik. A  vonatkozó statisztikai adatok örvendetes tudomásul szolgálnak.10. A z  egyházkerületben végzett hitoktatás számadatai tudomásul szolgálnak. A  közgyűlés köszönetét fejez ki a hitoktatóknak. Sa jn álja , hogy a hitoktatókat nem áll módjában kellően díjazni. Felterjesztéssel él az egyetemes közgyűléshez az önálló hitoktatók jogi és anyagi helyzetének rendezése végett. A  hitoktatás ellenőrzésére vonatkozó jelentés tudomásul szolgál.11. Köszönetét mond az egyházkerületi közgyűlés a püspök úrnak az elmúlt közigazgatási évben a vasi közép, a tolna-baranya-somogyi és a soproni felső egyházmegyék 36 gyülekezetének meglátogatásáért, amely látogatásokkal egyházlátogatási munkáját befejezte. (Lásd 1. i.) Itt megjegyeztetik, hogy a meglátogatott gyülekezetek kimutatásából kimaradt Csönge (következnék a 104. sorszám alatt), melyben püspök úr 1922 június 6-án végzett egyházlátogatást.12. A  jelentésnek az esperesi egyházlátogatásokra vonatkozó pontja tudomásul szolgál.13. A  közgyűlés Isten áldását kéri a soproni orsz. fegyintézet új lelkészének, Kiss Ferencnek munkájára.14. A  közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki az egyházi sajtó érdemes munkásainak: Németh Károly, Czipott G éza, Stráner Vilmos, Scholtz Ödön és Krug Lajos szerkesztőknek. Sajnálattal látja a sajtóügy szervezetlenségét. A  gyülekezeteket, lelkészeket és tanítókat felkéri az egyházi sajtó támogatására.15. A  közgyűlés kívánatosnak tartja, hogy a térvbevett Agenda mielőbb elkészüljön.16. Örvendetes tudomásul szolgál, hogy a szektamozgalom az egyház- kerületben nem terjed.
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...i Elismerését fejezi k i a közgyűlés a templomépítő gyülekezeteknek^ 
Szekszárdnak, Kaposvárnak, Keszthelynek, Nagyhajmásnak és Ötte- 
vénynek.18. A  közgyűlés a felállítandó lelkészképző szemináriummal szemben szintén a püspöki jelentésben foglalt aggályokat táplálja.19. A  közgyűlés Isten áldását kéri a felavatott lelkészek: Csaby J ó zsef, Egyházy János, Knábel Im re, Sülé Zoltán és Thüringer Lajos munkájára.20. Örömmel értesül a közgyűlés arról, hogy a segédlelkészi állással biró gyülekezetek és lelkészek hajlandóságot mutatnak a segédlelkészi dotáció emelésére.21. A z  egyetemes nyugdíjintézetre vonatkozó pont tudomásul szolgál.22. A  közgyűlés elismerését fejezi ki László Miklós püspöki titkárnak és Takó István püspöki segédlelkésznek.23. A z  egyházi gyüjétsek engedélyezésére vonatkozólag a közgyűlés fenntartja eddigi álláspontját.24. A z  egyházmegyei lelkészegyesületek munkálkodásáról szóló jelentés örvendetes tudomásul szolgál.25. A z  egyházmegyei tanítóegyesületek m unkájára vonatkozó jelentés örvendetes tudomásul szolgál.26., 27. A  kerületi Gyámintézetre és Luther-Szövetségre vonatkozó jelentés tudomásul szolgál.

111. I s k o la i  ü g y e k .
A) Népiskolai ügyek.28. Közgyűlés elismerését fejezi ki a tanítói karnak hü és lelkiismeretes munkálkodásáért.29. Teljes mértékben helyesli a közgyűlés püspök úrnak azon érveit, amelyeket a kultuszminiszter úr iskoláink egy részét megszűntetni akaró tervezetével szemben felsorakoztatott. A z  egyházkerület gyülekezeteit felhívja, hogy iskoláik mellett rendületlenül tartsanak ki s ne engedjék egyházunkat megfosztani veteményes kertjeitől. A z  egyházkerületi közgyűlést nem tudja megnyugtatni a miniszter úrnak az a közlése, hogy a feltárt érveket megfontolás tárgyává teszi, mert ez még mindig nem zárja ki azt, hogy törvénybe ütköző tervét keresztülviszi. A  közgyűlés kéri a püspököt, hogy a minisztériumban egyházunk iskolai érdekeit tovább is éberen védelmezze.30., 31. A z  iskolaépítési államsegélyekért és tanszerek adományozásáért a közgyűlés a kultuszminiszter úrnak köszönetét mond.32. A  lelkésztanítói állások szervezésére vonatkozó pont tudomásul szolgál.33., 34. A  közgyűlés üdvözli a V II . fiz. osztályba előléptetett és igazgatói címmel kitüntetett tanítókat.
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35. Népiskolák előkészítő tanfolyamának engedélyezése tudomásul szolgál.

B) Középiskolák és tantóképzőintézet.36. A  püspöki iskolalátogatásokról szóló pont köszönettel tudomásul szolgál.37. A  tanulók felekezeti megoszlása (920 tanuló közül 626 evang.), tudomásul szolgál.38. A  soproni tanítóképző intézet építési ügyének holtpontra jutását sajnálattal veszi tudomásul, felkéri püspök urat, hogy a V K M . úrnál az intézet érdekeit szorgalmazza.39. A  soproni tanítóképző intézetnél üresedésben levő tanári állások betöltése körül felmerült nehézségek sajnálattal szolgálnak tudomásul. S é relemnek tekinti az egyházker. közgyűlés a miniszter úr azon eljárását, hogy megszervezett régi állások betöltését az államsegély megvonásával lehetetlenné teszi.40. A  kőszegi intézet kölcsöne ügyében a közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentésével kapcsolatban határoz.41. A  kőszegi intézetben 40 perces órák tartása tudomásul vétetik.42. Középiskolai tanulók csereakciója tudomásul szolgál.43. A  soproni líceum és a bonyhádi reálgimnázium mellett felállítandó Diák-otthonokra vonatkozó jelentés örvendetes tudomásul szolgál.44. A z  iskolalátogatásokra vonatkozó' pont tudomásul szolgál.
I V .  A n y a g i  ü g y e k , s e g é ly e z é s i  m o z g a lm a k .45. A  püspöki jelentésnek az egyházkerület válságos anyagi helyzetéről szóló pontjában foglaltakra vonatkozólag a közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentésével kapcsolatban fog határozni.46. A  dunántúli egyházkerület és a soproni egyházközség pénztárainak egyesítése tudomásul szolgál. A z  erre vonatkozó szabályrendeletet és pénztári szabályzatot 1. a függelékben.47. Rendkívüli államsegélyek engedélyezése építkező, vagy sínylődő gyülekezeteink részére köszönettel tudomásul szolgál.48. Közgyűlés köszönetét mond Tóth István h. állam titkár úrnak a lelkészi javadalm ak felbecslése körül kifejtett fáradozásáért. Aggodalom mal látja a lelkészi javadalm ak értékének csökkenését.49. A  segédlelkészek kongrua-államsegélyének ügye sajnálattal szolgál tudomásul.50. A  régi nyugdíjasok és özvegyek részére juttatott segély köszönettel tudomásul szolgál.51. A  lelkészek családi pótlékának kiutalása körül elrendelt eljárásra a közgyűlés felhívja az érdekelt lelkészek figyelmét.52. A  jelentésnek a püspöki földbirtok ügyére vonatkozó pontja tudomásul szolgál.
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V. E g y é b  ü g y e k , s z e m é ly v á lt o z á s o k , m e g ü r e s e d e tt  á llá s o k , 
s ta tis z tik a i a d a to k .53. Közgyűlés a lelkészi, felügyelői, tanítói karban beállott személyi 

változásokról szóló jelentést tudomásul veszi, érkezőkre és távozókra Isten 
áldását kéri.54. A  megüresedett bizottsági tagsági helyek betöltéséről a közgyűlés a véleményező bizottság előterjesztése alapján fog határozni.55. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok tudomásul 
szolgálnak.

Jegyezte: 

N é m e t h  K á r o ly
ehker. e. főjegyző.10. Olvastatott az egyházkerületi főiskolai nagybizottság 1929 október hó 22-én tartott gyűléséről felvett jegyzőkönyv személyi változásokat tartalmazó 3. b )  pontja, mely szerint az 1929. január 22-iki nagybizottsági ülés a soproni tanítóképzőbe a rajztanári tanszékre helyettes tanári minőségben M echle Jó zsef oki. középiskolai rajztanárt megválasztotta azon kikötéssel, hogy a V K M . folyósítja a megfelelő fizetéskiegészítő államsegélyt; a V K M . a 840— 11 103— 929. sz. leirata szerint az intézet tanári államsegélyét a pénzügyminiszter ellenzése folytán nem emelheti fel. A  soproni tanítóképző zenetanára, Peschkó Zoltán, szeptember hó 18-án állásáról lemondott, A  pályázati hirdetés kiírására az intézkedés megtörtént.Tudomásul szolgál.11. A  főiskolai nagybizottság jegyzőkönyvének ú. a. pontja szerint a kőszegi leányközépiskolában Krafka Borbála betegsége folytán a németfrancia szakra tanárnevelőnői helyettesül Strausz Györgyi oki. középiskolai tanár az iskolai bizottság javaslatára f. évi szept. 1-től 1930. évi augusztus hó végéig elnöki intézkedéssel alkalmaztatott. Javadalm azása a főiskolai végzettségű gyakornokok számára megállapított havi 134 pengő, és pedig 80 pengő készpénzben és 54 pengőre értékelt telies ellátás. A  kőszegi leányközépiskolában G raf Hildegard testnevelési tanárnevelőnő az elmúlt iskolai év végén megvált az intézettől. Helyébe az iskolai bizottság javaslatára Fab- riczy O lga testnevelési főiskolát végzett és középfokú iskolákra képesített testnevelési tanár f. évi szeptember 1-től 1930. augusztus végéig helyettes tanári minőségben alkalmaztatott. Javadalm azása havi 134 pengő, és pedig 80 pengő készpénzben és 54 pengőre értékelt teljes ellátás. A  kőszegi leányközépiskolában dr. Schmidt G izella, Künsztler Anna és Sturzenegger Minna tanárnevelőnők megbízatása az eddigi jelleggel és fizetés mellett újabb egy esztendőre (1929. szept. 1-től 1930. aug. végéig) meghosszabbíttatott.Jóváhagyó tudomásul szolgál.



1912. A  főiskolai nagybizottság ugyanazon 3. b )  pontja szerint a kőszegi leány középiskolánál dr. Lauringer Ján os intézeti orvos meghalt. A z  intézeti orvosi teendők ellátására az isk. bizottság dr. Beyer Jánost kérte fel. P á ly á zat kíirására megtörtént az intézkedés.A  közgyűlés dr. Lauringer Ján os elhuny tát részvéttel veszi tudomásul és három évtizeden át kifejtett odaadó munkássága felett elismerésének adva kifejezést, emlékét jegyzőkönyvében megörökíti. Jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az orvosi teendők ellátásával ideiglenesen dr. Beyer Ján os bízatott meg, s hogy a végleges betöltés iránt a szükséges lépések megtétettek olyan értelemben, hogy az intézeti orvosi állás egy bentlakó orvosnővel töltetnék be, olyannal, aki speciálisan ki van képezve a gyermekgyógyászatban és a fogászatban.13. A  főiskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 3. d )  pontja szerint az illetékes soproni gyülekezet dr. Zergényi Jen ő  és Pöttschacher István megüresedett tagsági helyére dr. Töpler Kálm ánt és Budaker Oszkárt küldötte ki.Tudomásul szolgál.14. A  főiskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 4. pontja szerint tár- jpgyalta a nagybizottság Hollós Ján os soproni líceumi igazgató 1928 29. évijelentését, A z  iskolaév zavartalanul folyt le, az intézet értékes munkát végzett. Örvendetes tudomásul szolgál. A  közgyűlés a nagybizottság jelentéséből sajnálattal értesül, hogy a fizikai gyakorlatokra kérelmezett államsegélyt az intézet nem kapta meg. Örvendetes tudomásul szolgál, hogy a V K M . f. évi március 7-én kelt 550— 05 29— 929. sz. leiratában megengedte, hogy a soproni theol. fakultás rendkívüli hallgatói görög nyelvi érettségi kiegészítő vizsgálatukat a soproni ev. reálgimnáziumban tehessék le.15. A  főisk. nagybizottság a jegyzőkönyv 5. pontja szerint tárgyalta Hamar G yula  soproni tanítóképzőintézeti igazgató előterjesztését az 1928/29. tanévről, amelyben az igazgató reámutat arra, hogy a tanári testület fáradságot nem ismerő munkával igyekezett legyőzni azokat a nehézségeket, amelyek részint tanárhiány, részint elhelyezés miatt még mindig fennállanak. A  közgyűlés a jelentést tudomásul véve, sajnálattal látja, hogy a 70 éve fennálló intézet még mindig nagy bajokkal küzd s kéri az egyházkerületi elnökséget, hogy azoknak megszüntetésére ragadjon meg minden lehetőséget. Örömmel értesül a közgyűlés a jelentésből arról, hogy a V K M . 1432 P  értékű tornaszert adományozott az intézetnek- 2*



16. A  főiskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 5. a )  pontja alapján
a közgyűlés elhatározza a soproni tanítóképző intézetben 

szükséges magyar— német szakos helyettes tanári állás megszerve
zését és betöltését, ha a VKM . az állás betöltéséhez fizetéskiegé 
szítő államsegélyről az egyházkerületet biztosítja.17. A  főiskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 5. b )  pontja alapjána közgyűlés felkéri az egyházkerületi elnökséget, hogy az állami tanítóképző intézetek számára megjelent rendtartási szabályzatnak, tantervnek és tanítóképesítő-vizsgálati szabályzatnak evangélikus tanítóképző intézeteinkre való alkalmazását, illetőleg elrendelését az egyetemes egyházi elnökségnél szorgalmazza. A  közgyűlés egyúttal elfogadja a soproni tanítóképző intézet tanári karától benyújtott módosító javaslatot és azt felterjeszti az egyetemes elnökséghez.Í8 , A  nagybizottsági jkv. 6. pontja szerint tárgyalta a nagybizottság A rató Istvánnak, a kőszegi leánynevelő intézet igazgatójának 1928/29. évi jelentését, mely szerint az intézet különösebb akadály nélkül, a szokott keretekben folytatta működését.Tudomásul szolgál. A  közgyűlés örömmel látja, hogy f. évi április hó 1-től a betegápolónői teendőket diakonissza nővér látja el s hogy az internátusi növendékek részére az intézet bevezette a ritmikus tornát, mint rendkívüli tárgyat és a mindennapi reggeli tornát.19. A  főísk. nagybizottság jkvének 7. pontja szerint a nagybízottság tárgyalta Fáik Henrik bonyhádi reálgimnáziumi igazgató múlt évi jelentését, amely szerint az intézet munkája zavartalan volt.Tudomásul szolgál. A  közgyűlés örömmel értesül, hogy az intézet fenntartója Fáik Henrik igazgatót 33 évi áldásos tanári és ebből 11 évi tevékeny igazgatói működésének elismeréséül végleges igazgatóul megválasztotta s őt ebből az alkalomból melegen üdvözli.20. A  nagybizottság jkvének 8. pontja szerint tárgyalta Hollós János igazgató előadói javaslatát a Magyarországi ág. h. ev. középiskolák tanárainak szolgálati viszonyairól szóló szabályrendelet-tervezet módosítása és kiegészítése tárgyában s azt magáévá tette.A  közgyűlés a javaslatot magáévá teszi és felterjeszti az egyetemes egyházhoz.21. A  nagybizottsági jegyzőkönyv 9. pontja szerint a miniszteri megbízottak látogatásairól felvett jegyzőkönyvek örvendetes és elismerésre méltó képet vázolnak tanintézeteink munkásságáról.
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A  közgyűlés örömmel értesül a tanintézetek eredményes munkásságáról s különös elismeréssel emlékezik meg a soproni tanítóképző intézet igazgatójának és tanári karának önzetlen, odaadó munkásságáról. Jegyezte: 
N é m e t h  K á r o ly
ehker. e. főjegyző.

Az egyházkeriiletí pénzügyi bizottság1929. évi április hó 18., október hó 8. és október hó 22. üléseinek jegyzőkönyvéből, az egyházkerületi főszámvevő előterjesztésében, a következő ügyek tárgyaltattak idői sorrend szerint:22. I. A z  1929. április 18. piib. jegyzőkönyv 1. pontja behatóan foglalkozik az'egyházkerület felette súlyos pénzügyi helyzetével. A  takarékossági elv szemmeltartása dacára is, önhibáján kívül oly nehéz körülmények közé jutott az egyházkerület gazdálkodása, hogy komoly mérlegelésre ajánlja  az 1929. évi adóalapi segélynek a mutatkozó múlt évi deficit fedezésére való felhasználását; az 1929. évi hiány és az ezentúl elkerülhetetlen szükséglet (pl. lakáspénz) előteremtése céljából ajánlja , hogy új összeírás alapján á llapíttassák meg már 1929-re az összesített egyházkerületi járulék. Evégett külön adóreviziós bizottságot alakít meg, amelynek szentmártoni Radó Lajos püb. elnök vezetése alatt tagjai az egyházkerületi elnökségen kívül: Berecz Ábel ügyész, dr. Blickle Gusztáv pénzügyigazgatósági főtitkár, Friedrich Nándor sopronvárosi főszámvevő, Hanzmann K ároly egyházkerületi főszámvevő, Hollós János líceumi igazgató, M ühl Nándor egyházi pénztáros, Scholtz Ödön esperes, Takács Elek esperes, W agner Ádám  le lkész, W ojtech G . Vilmos ellenőr, Ziermann Lajos lelkész és Zongor Béla esperes. Jóváhagyólag tudomásul szolgál.23. U . a. jegyzőkönyv 4. pontja alapján az ehker. közgyűlés megerősíti a püb. azon javaslatát, amelynek értelmében a napidíj hivatalos kiküldetésben Budapestre 16 pengőre emeltetik —  az egyetemes egyház múlt évi hasonló intézkedését követve — , egyébként azonban megmarad a 12 P napidíj.24. A z  1928. évi egyházkerületi közgyűlés 45. p.-val megszüntetett lőrintei gazdálkodást ellenőrző bizottság ügyköre a pénzügyi bizottságra juháztatván át, a közgyűlés tudomásul veszi, hogy u. a. piib.-jzkv. 8 p. szerint ezen ellenőrzést a bizottság nevében ezentúl dr. M esterházy Ernő, szentmártoni Radó Lajos, virtsologi Rupprecht Olivér és Hanzmann Károly fogják gyakorolni.25. U . a. jzkv. 13. p. szerint a püb. azt javasolja az Országos Evang.
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Tanítóegyesületnek, hogy a révfülöpi üdülőház céljára felvenni szándékolt10.000 dolláros 35 éves amortizációs kölcsönhöz szerezze meg az egyetemes egyház garantálását, hiszen országos egyesületről van szó. A  V .KM . által biztosított évi 4500 P . államsegély és a berendezett üdülőházból várható évi jövedelem, emberileg biztosítja az annuitást, ép azért az esetre, ha az egyetemes egyház nem vállalhatná —  ingatlan hiányában —  a garanciát, egyházkerületünk lehetne e tekintetben a tanítóságnak segítségére.A  közgyűlés nem zárkózik el a kérelem teljesítésétől, de mégis elsősorban az egyetemes egyház dolgának jelenti ki garancianyújtást. Ha azonban tényleg Dunántúl vállalná a jótállást a felveendő kölcsönért, akkor az Orszg. Ev. Tanítóegyesület teljes garanciát köteles vállalni egyetemlegesen és tagonkint a kölcsön erejéig kerületünkkel szemben, valamint összes pénzügyeit az egyházkerület szabad ellenőrzése alá helyezni tartozik. A  végleges döntést az egyetemes egyház állásfoglalása után az ehker. közgyűlés az egyházkerületi elnökségre bízza.26. U . a. jkv. 16. p. alapján megdöbbenve értesül a közgyűlés arról, hogy a f. é. febr. 1-vel a soproni tanítóképzőhöz —  a V K M . előzetes hozzájárulásával helyettes tanárrá megválasztott Mechle József alkalmaztatását jóváhagyta ugyan a miniszter, de a fizetéskiegészítési államsegélyt, határozott kijelentése dacára sincs módjában megadni.A  közgyűlés a maga részéről az ismételt szorgalmazás álláspontjára helyezkedik, ahogy ezt püspök úgyis már újabb felterjesztésével megesel ekedte.II . A z  1929. évi október hó 8-iki p . ii. b . je g y z ő k ö n y v e  alapján tárgyaltattak a következő ügyek:27. A  2. p. kapcsán az egyházkerületi pénztár 1928. évi számadása olvastatott főbb vonásokban, amint egyébként teljes részletességgel a külön füzetben megjelent pénztári kimutatás tartalmazza.A z  egyházkerületi közgyűlés a számadást —  a pénzügyi bizottság jelentése alapján —  jóváhagyja és a pénztárkezelőknek a felmentvényt —  a szokásos óvások fenntartása mellett — megadja.28. Elnök jelenti, hogy a hetenkénti rovancsoláskor és az évi főrovan- csoláskor a pénztárkezelés teljesen rendben találtatott.A z  egyházkerületi közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul veszi és a rovancsolást végző bizottsági tagoknak köszönetét fejezi ki (jkv. 3.).29. Elnök beterjeszti az 1929. évi költségelőirányzatot, amely nyomtatásban minden gyülekezetnek megküldetvén, felolvasottnak vétetett. A  jőve-
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delem  fokozására vonatkozó határozati javaslat az okt. 22. p. ü. b. jzkv. m egfelelő pon tjával kapcsolatban van felvéve.A z  egyházkerületi közgyűlés az 1929. évre szóló költségelőirányzatot, részletes vita m ellőzésével —  a p. íi. b. javaslatára —  elfogad ja  és a főszám vevő á ltal osztályonként felvett 1— 1 ingyenes h ellyel szemben a tápintézetnél az osztályonkénti 2— 2 k ed vezm énynek jövőre is m egadását határozza el a líceum nál és tanító- képezdénél (jkv. 4.).30. A z  1929. évi költségvetéssel kapcsolatban az ehker. közgyűlés sa jn á la tta l értesül arról, hogy az egyházkerületi á llam segély  nem hogy em elkedne, hanem az ú. n. p ótállam segély  elm aradása m iatt tetemesen csökkent. A. tényleg beutalt 20.068 P  egyházkerületi á llam segélyt a püb. javaslatára következőleg osztja  fel:közigazgatási p é n z t á r ...................................................reálgim názium i p é n z t á r ............................................tanítóképezdei p é n z t á r ....................................................kőszegi leányliceum i p é n z t á r ..............................főiskolai nyugdíjintézeti pénztár . . . .  h itoktatás d í j a z á s á r a ....................................................Összesen

3728 P 4000 P  4000 P  1000 P  4000 P  3340 P20068 P31. E gyházkerületünk az egyet, egyháztól 1929. évi adócsökkentési segély címén 14.000 P -t  kapott, am elyet a püb. és adóreviziós bizottság a m. é. deficit fedezésére javasolt esetleg felhasználni s ezáltal az egész eg y házkerület adóterhének csökkentését szolgálni. H a  azonban a közgyűlés úgy határozna, hogy kiadandó az egyes gyülekezeteknek, úgy a következő segélyek kiutalását ja v a so lja :1000— 1000 P -t  k ap : K ap osvár, Dom bóvár, Sárvár, K eszth ely.600— 600 P -t  kap : N agyb arátfalu , Zalaegerszeg, K ötcse és Szekszárd .400— 400 P -t  kap : N agyk anizsa, N agyszokoly , Szentgotthárd , A jk a , Sur, Z alag alsa , Szentantalfa .200— 200 P -t  k ap : M énfő, P usztaszentlászló , V ön öck, P á lfa , Tarrós, Tolnaném edi, Bakonyszentlászló , K e rta , T és, V á rp a lo ta , A ls ó - és Felső- dörgicse, N agyvázsony.150— 150 P -t  kap: E gyh ázashetye, K á ld , K em enespálfa , Lenti, Duna- földvár, P olán y, Fejérvárcsurgó, N em eshany, T allián dörög, K ap olcs.100— 100 P -t  kap : Já n o sh á za , Nem espátró, Sand , Lu llap u szta , Érsek- szőllős, T o ln a v á ra lja , T o rv a j, Á szá r , C sőt, H om okbödöge, Bakonybánk, Öcs, Bonnya. A z  egyházkerületi közgyűlés az adóalapi segély kiadását határozza el és a p. ü. b. á ltal beterjesztett fölosztási tervezetet a maga egészében e lfo g ad ja  (jkv. 7.).



32. Föszám vevö jelenti, hogy a b. B ald ácsy  alapítványból az 1929. év első felére osztalék címén 6000 P  fo lyt be.A  m ásodik félévi osztalék az ügyvivő jelentése szerint a búzaáresés és a bérlők fizetési nehézségei miatt egyelőre nem állap ítható  meg.Ép azért föszám vevö az 1929. év m ásodik felére osztalék címén csak 4000 P -t  szám ítva, az egész évi jövedelm et 10.000 P-ben veszi szám ításba.Am ennyiben az osztalék nagyobb összegre rúgna, a  többletnek főtiszt, püspök úr dispozitiójára bocsátását ja v a so lja , amennyiben azonban 10.000 P -n él kevesebb, úgy az összes részesedés ennek m egfelelően csökkentendő A  10.000 P  osztalék felosztására nézve a p. ü b. javasolja , hogy az eddigi, évtizedes szokásnak m egfelelően annak egyharm adrésze, vagyis 3333 P , ezúttal is főtiszt, püspök úrnak utaltassák ki tiszteletdíju l.A z  ezen összeg levonása után fennm aradó 6667 P  felerészben szem élyek , felerészben pedig egyházközségek segélyezésére fordíttassék. A  bizottság erre nézve a következő felosztási tervezetet terjeszti elő :I. Személyi segélyekre:
a )  a k tív  le lk é s z e k n e k :300 P -t  k ap : M esterh ázy Sándor.200— 200 P -t  k a p : M ikolás K álm án , Rónai G y u la , Z u lau f H enrik.100— 100 P -t  k ap : H éring Já n o s , H orváth O livér, K iss Sam u, Németh G y u la  és V a rg a  Jó z s e f.

b )  n y u g d íja s  le lk é s z e k  r é s z é r e :100— 100 P -t  kap : H ü tter L a jo s , R eichert G y u la  és Schleining Vilm os.
c )  le lk é s z ö z v e g y e k  r é s z é r e :150— 150 P -t  k a p : Ja k a b  Ivánné, M enyhárd F n g y esn é , P éter Sándorne Zettl Józsefn é .100 P -t  k a p : D ubovay G ézáné.80— 80 P -t  kap : B ándi M iklósné, H affn er Vilm osné, Szűcs Imréné.60— 60 P -t  k a p : H orváth Dezsőné, Je s k ó  Lajosn é, K rach er G yörgyné N a g y  L ajo sn é, Szabó L ajo sn é, Révész Sándorné, K irá ly  M átyásr.é -30— 30 P -t  k ap : Becht H enrikné. Berke Jó zse fn é , B orb ély  Gyulán*? K iss Já n o sn é , S z ili Lénárdné és Ja u s z  Vilm osné.
d )  le lk é s z le á n y o k  r é s z é r e :80 P -t  kapnak: a Porkoláb nővérek:20— 20 P -t kap n ak: a P ie ler nővérek és Schrödl nővérek.II. Egyházközségi segélyekre:200— 200 P -t  k a p : G yőrszem ere, Zalaegerszeg, K ap osvár, Szilsárkány. Dom bóvár, Szekszárd , Sárvár, K eszthely.100— 100 P -t  kap : Tényőfalu , Liszó, Sopronbánfalva, K ölesd , Kötcse,
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Szentgotthárd, C sögle , B akonycsernye, Fehérvárcsurgó, T ap o lcafő , N a g y vázsony, Szentan talfa , Öttevény.50— 50 P -t  k a p : Lenti, A n ta ls zá llá s , N agyszokoly , P a t, C sőt, N agy- gyim ót, N em esleányfalu , T allián dörögd .A  fennm aradó 7 P  Liszó segélyéhez csatolandó.A z  egyházkerületi közgyűlés a bem utatott felosztási tervezetet egész terjedelm ében határozati erőre em eli.33. Főszám vevő jelenti, hogy a közép- és alsófokú iskolák evang. tanulóinak hitoktatására az egyetem es egyháztól ez évben is csak 660 P  á llt  rendelkezésre. A z  egyházkerület a maga részéről kiegészítette 3340 P -v e l, úgyhogy a nagy buzgalom m al végzett hitoktatói munka d íjazására 1929-ben 4000 P  fordíttatott, a következő felosztás szerint, ú. m .:G y ő ri e g y h á z m e g y e .................................................................. 400 P -tK em en esaljái e g y h á z m e g y e ..................................................... 360 P -tSom ogyi e g y h á z m e g y e ........................................................... 320 P -tSoproni alsó e g y h á z m e g y e ...................................................  360 P -tSoproni felső e g y h á z m e g y e ...................................................  360 P -tT oln a— baranya— som ogyi egyházm egye . . . 800 P -tV a si közép e g y h á z m e g y e .................................................... 400 P -tV eszprém i e g y h á z m e g y e .................................................... 750 P -tZ a la i e g y h á z m e g y e ..................................................................  250 P -tÖsszesen 4000 P

Jóváhagyólag tudomásul szolgál azon megjegyzéssel, hogy a 
jövő évben elsősorban a hitkotatói munka méltóbb díjazására ke
ressen a p. ü. b. fedezetet (jkv. 10.).34, Főszám vevő jelenti, hogy a V K M . 1700 P  állam segélyt utalt ki állam i elem i iskolai hitoktatói d íja k ra  am ely  összeget főtiszt, püspök úr a főszámvevő javaslata  szerint teljes összegében fölosztotta.Tudom ásul szolgál a zza l, hogy az esperesek nrnden év m á ju sában részletes kim utatás felterjesztésére kérendők fel a püspöki h ivatalhoz, am elynek a lap ján  nvndig hitelesen és igazságosan m egállapítható , hogy kicsoda végezte, m ely helyeken s heti hány órában az állam i elemi népiskolai evang. tanulók hitoktatását.35. A  p. ü. b. beterjeszti az adóalapi segélyre vonatkozó javaslatát, am ely szerint újból is indítványozza, hogy az egyházkerületi közgyűlés szorgalm azza nyom atékosan az egyet, egyháznál, hogy ren delje  el az új összeírást s a segélyt az egyedül igazságos módon százalék szerinti részesedés a lap ján  ossza föl. Ép ezért alakítsa  meg újból az egyetem es adóalap! bizottságot. A z  egyházkerületi közgyűlés a javaslatot m agáévá teszi (jkv. 13.).
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36. A  p. ü. b. jelentése a lap ján  a K le e b la tt ház gondnokának beterjesztett és felü lvizsgálva  rendben ta lá lt, az 1929. évről szóló szám adását, am ely a pénztári kim utatás függelékeként nyom tatásban is m egjelent,az  egyházkerületi közgyűlés jóváh agyja  és a gondnoknak a felm entvényt m egad ja (jkv. 24.).37. A  p. ü. b. jav aslatára  Fü rst K á ro ly  pénztári szolga fizetését kérelm ére —  tekintettel az előállott nagy m unkatöbbletre —  1930. január 1-től kezdve havi 10 P -v e l em elte a közgyűlés (jkv. 26.).38. Főszám vevő jelenti, hogy az A jk a — csingervölgyi bánya temetkezési v á lla la ta  a lőrintei birtokból egy 2 holdnyi terület átengedését kérte temető cé ljá ra . A  p. ü. b. javaslatára az ehker. közgyűlés kim ondja, hogy a kért területet átengedi azzal, hogyha bárm ikor a terület használa- tonkívül helyeztetnék, ebben az esetben az visszaszáll a lőrintei birtokra (jkv . 31.).39. Főszám vevő jelenti, hogy özv. Lepossa A n taln é hagyatékánál az utóöröklés joga telekkönyvileg bekebeleztetett.Tudom ásul szolgál (jkv. 34.).40. Főszám vevő b eterjeszti az egyházm egyék á ltal az egyházkertileti közgyülés elé terjesztett következő ügyeket:
1. A  kem enesaljai egyházm egye a régi nyugdíjas lelkészek n yu gd íjügyében tesz előterjesztést.2. A  som ogyi és zala i egyházm egye a hitoktatói munka fokozottabb d íjazását kéri.
3.  A  som ogyi egyházm egye a közigazgatási á llam segély  arányos elosztását kéri.
4.  A  som ogyi egyházm egye a lelkészek és tanítók fizetésének csökkenése tárgyában tesz előterjesztést.5. A  za la i egyházm egye az egyházm egyei átalány fölem elését kéri.A z  egyházkerületi közgyűlés —  a p. ü. b. javaslatára —  m indezeket az előterjesztéseket m agáévá teszi és részben pártolólag terjeszti fel őket az egyetem es közgyűléshez, részben pedig saját hatáskörében igyekszik a jogos kérelm et teljesíteni.41. A  zalagalsai egyházközség állandó segélyezésért folyam odik.A z  egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel a pénzügyi helyzetre —  állandó jellegű  segélyezést nem nyújthat, azonban az 1929. évre a szabadrendelkezési alapból 500 P -t utal ki a z a la galsai egyházközségnek. (36. jkv. p.)42: “ A  veszprém i egyházm egye fölterjesztésében az egész országra vonatkozó statisztikai kim utatás készítését k íván ja , am elybe fölvétetnék az
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egyes egyházkerületek és minden vallásfelek ezet állam segélye, valam int a hivek adózási viszonyai.A z  egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is szükségesnek ta rtja  egy ilyen statisztika készítését, am elynek egybegyűjtését és kiadását az egyetem es közgyűléstől v árja  (jkv. 36.).I I I .  A z  egyházker. p. ü b. 1929. évi október hó 22-én tartott ülése jkvének kapcsán tárgyaltattak  a következő ügyek:43. A z  egyházkerületi pénztár rendkívül válságos helyzetének rom lása és nevezetesen a pénztárnál az 1929. év végéig előreláthatólag előálló30.000 P  és az 1928. évi 15.000 P  hiánynak fedezése céljáb ó l az egyházker. p. ü. b. á ltal 1929. évi április hó 18-án tartott üléséből kiküldött adóalapi bizottság július 16. és okt. 7. előkészítő m unkálatai (új összeírás és szám ítás) alap u l vételével, hosszas tanácskozás után m egállapított javaslatot az egyházm egyei elnökségek 1929. évi október hó 21-én tartott értekezlete m egváltoztatandónak tartván, azt az indítványt terjeszti —  az egyházker. p. ü. b. útján  —  az egyházkerületi közgyűlés elé, m iszerint az egyházközségek egyházkerületi járulékai a fo lyó 1929. évre csak 25% -k a i, ellenben az 1930. évre 100 százalékkal em eltessenek és a hiány fedezésére az eg y házkerület h aszn álja  föl az 1929. és 1930. évi adóalapi segélyt.A z  egyházkerületi közgyűlés m indvégig a megértő testvéri szeretet és az egyházkerület javát szem előtt tartó békés hangú, beható eszm ecsere után, névszerinti szavazással többségi határozattal ez ügyben a következő- kép dönt: K ötelezően kim ondja, hogy az egyházközségek egyházkerületi járulékainak kivetésénél a földadó teljes egészében, a házadó 25 százalékig, a kereseti adó pedig 50% -ig veendő szám ítási a lap u l.H atározatilag  kim ondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy az adócsökkentési segély nem használható föl az egyházker. p énztárnál m utatkozó hiány fedezésére, hanem úgy az 1929. évi, valam int az 1930. évi adóalapi segély teljes összegében felosztandó az eg y házközségek között.H atározatilag  kim ondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy az 1876-ik évben a csonkítatlan egyházkerületre m egállapított 40.800 aranykorona összesített járulékot a javaslatn ak m egfelelően. 17000. szorzószám  alkalm azásával 1929. évi január hó 1-étől kezdő h a tá lly a l v alo rizálja .E z  a valorizáció az 1929. évre úgy hajtandó végre, hogy a gyülekezetek összessége a folyó évre m ár kivetett összhozzájáru- lás kétszeresét fizessék be az év végéig az egyházkerületi pénztárba.Felh atalm azza  az egyházkerület elnökségét a közgyűlés, hogy indokolt esetben egyes gyülekezeteknek 1930. év szeptem ber 30-ig fizetési halasztást engedélyezzen.
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V égü l utasítja  az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságot, hogy 1930 január hó folyam án az egyházm egyei elnökségek bevonásával tartandó ülésén dolgozzon ki az egyházker. pénztárra vonatkozólag egy norm ál költségvetést, am ely a szükséglet m egá llap ítására  tám pontul szolgáljon  (jkv. 1.).44. A z  egyházkerületi közgyűlés az átm eneti nehézségek leküzdhetése érdekében felhatalm azza az egyházkerületi és püb. elnökséget, hogy a szükséghez képest a jóváhagyott költségvetés keretén belül folyószám la kölcsön felvételével biztosítsa a fennakadás nélküli ügyvitelt.45. Főszám vevő jelenti, hogy dr. Szigeth y  L a jo s , budapesti fasori ev. főgimn. nyug. tb. igazgató bold, szülei em lékére 1000 P , Fehér G é za , ev. leányliceum i igazgató és felesége pedig néh. Feh ér Sám uel soproni ev. líceum i tanár és neje em lékére 400 P  ösztöndíj alap ítván yt tettek a soproni líceum  javára.A z  egyházker. közgyűlés az alap ítván yt tevőknek hálás köszönetét fe je zi ki, az alap ítván yokat e lfogad ja  és egyúttal elrendeli azokról az alapítólevélnek 4— 4 példányban való kiállítását és jelen jegyzőkönyvbe való felvételét (jkv. 2— 3.).45. a) U gyanazon jegyzőkönyv 2 pontja szerint főszámvevő bem utatja a dr. Szigeth y  L a jo s  féle soproni líceum i 1000 pengős ösztöndíj alapítvány a lap ító levél tervezetét.

A l a p í t ó l e v é l .D r. Szig eth y  L a jo s , nyug. főgim náz:umi tanár és cim . igazgató a budapesti fasori ev. főgim názium ban 1929 október hó 12-én Budapesten kelt következő levelet intézte K a p i B éla  dunántúli püspök úr Öméltóságához:..K ö ze l száz éve már, hogy áldott em lékű édesatyám  a soproni líceum növendéke lett. U gyan ide jártak utóbb, illetőleg előbb két testvérem, két nagybátyám , két nagyatyám  és nem zetségemnek, ki tudja hány sarjadéka a szép D unántúlról közel félezeresztendőn át. Én m agam  félszáz esztendővel ezelőtt, 1880 júniusában á lltam  m eg ott az érettségi vizsgálatot.M élységes hálaérzésem ből k ifolyólag teszem a következő alapítványt: A z  alap ítván y neve: Szigeth y D ániel újm alom soki lelkész és felesége koltai H a lá sz  Jo z e fa  , .Luther le lk e “ ösztöndíj alap ítván ya. H a okvetlenül rövidíteni k e ll a cím et, kivételes esetekben, Szigeth y D ániel alapítvány is használható. A z  alapítvány tulajdonosa a dunántúli ág. h :tv. evang. egyházkerület. A z  alap ítván y rendeltetése: Évenként a reform áció ünnepén a dunántúli egyházkerület álta lam  is nagyon tisztelt és nagyon szeretett püspökének, illető leg  utódainak döntése a lap ján  adassék ki az alap  jövedelm ének 90 
% - a  egy, illetőleg utóbb esetleg több jóravaló lelkes m agyar és lelkes lutheránus fiúnak, aki a soproni líceum  (jelenleg reálgim názium ) növendéke és akinek a ty ja  a dunántúli egyházkerület kebelében paróchus lelkész. A z  új-



m alom soki, a celldöm ölki és a nem eskoltai papok fiai a püspök különös jó indulatába a ján ltatn ak ; továbbá azok a p apfiak, akikben hajlandóság á l la pítható meg a lelkészi p ályára . A z  alap ítván y összege egyelőre 1.000, azaz egyezer pengő, m elyet Luther lelke cím ű könyveim  jövedelm éből gy ű jtö gettem össze. A z  alap  jövedelm ének 1 0 % -a  m indig a tőkéhez csatolandó, sőt az egész jövedelem  is olyan évben, mikor a liceum  dunántúli kerületbeli papfiú-növendékei között nem akad, aki az ösztöndíjra m éltó volna. H a  id ővel beállana, az az álta lam  a lig  elképzelhető eset, hogy a soproni liceum (reálgim názium ) m egszűnnék, illetőleg nem volna már az egyházkerületé, akkor az a lap ítván y jövedelm e az alap ító levél szellem ének m egfelelően hasznosítandó. B udapest, 1929 október 12., I ., C sap  u. 5. D r . Szigeth y  L ajo s s. k ., nyug. ev. főgimn. tanár, cim . igazgató .“A  dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület az 1929 október hó 23-án K aposvárott tartott közgyűlésén a jegyzőkönyv 45. p o n t j á v a l  az a la p ítványt hálás köszönettel elfogadta , az 1.000 pengőt kitevő alap ítván yi tőkét az egyházkerületi a lap ítván yi pénztár tömegesen kezelt tőkéi között g y ü mölcsözően elhelyezi s belőle a m agyarországi ág. hitv. evang. kér. egyet, egyház 1904. évi decem ber hó 4-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 112. pontjában m egállapított s az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet értelm ében a  következő alap ítván yt létesíti:
I .

Az alapítvány címe: A  dr. Szigethy Lajos által létesített ,,Szigethy 
Dániel újmalomsoki lelkész és felesége koltai Halász Jozefa „Luther lelke" 
ösztöndíj-alapítványa; avagy röviden: „Szigethy Dániel alapítvány".II .A z  alap ítván y c é lja : egy, idővel több soproni líceum i (reálgim názium i) tanuló ösztöndíjban részesítése. III.A z  alap ítván y tőkéje a m agyarhoni evang. egyház alkotm ányának 231. §-a értelm ében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakban, állandóan pedig árvaszerű biztosítékot n yújtó  ingatlanokra adott kölcsönben, avagy idővel, javulván a helyzet, óvadékképesnek nyilvánított közértékpapirokban helyezhető el, vagy pedig m egfelelő jövedelm ű ingatlan vásárlására fordítandó.

IV.A z  alapítvány évi jövedelm ének 90% -a évenként a reform áció ünnepén egy, a  soproni ev. líceum ban (reálgim názium ) tanuló olyan jóravaló lelkes m agyar és lelkes lutheránus papfiúnak adandó ki, akinek édesatyja  a dunántúli ev. egyházkerületben parochus-lelkész. A z  újm alom soki, celldöm ölki és nemeskoltai lelkészek fiai, ha egyébként a feltételeknek m egfelelnek,
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elsőbbségben részesülnek. Előnyben részesítendők ezeken kívül a lelkészi 
pályára készülő —  az egyéb követelményeknek is eleget tevő dunántúli 
papfiak is.

Az alapítvány elnyerésének feltétele az egyházias és hazafias érzület 
mellett a példás magaviselet és legalább is általános „ jó "  tanulmányi 
előmenetel.

A  gyermeki szeretet és tanítványi hála sugalta alapítványi tőkének 
minden újabb ezerpengőnyi növekedésével mindig eggyel több tanuló része
sítendő az ösztöndíjban.

Ha a fenti feltételeknek megfelelő dunántúli papfiú nem akadna időn
ként az intézet tanulói között, akkor az egész kamat a tőkéhez csatolandó, 
ahogyan az évi jövedelem 10%-a különben is rendszeresen a tőke növelé
sére fordítandó.

V.

Az ösztöndíj adományozására, a soproni evang. liceum tanári karának 
évenként teendő javaslata alapján, a mindenkori dunántúli ág. hitv. evang. 
püspök jogosult.

V I.A z  alap ítván y tulajdonosa a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület, am ely  az alap ítván yra nézve a teljes vagyoni felelősséget e lv á lla lja  s az alap ítván y kezelésére, az alapítványi tőke gyüm ölcsöztetésére, az a la p ítv án yi jövedelem nek az alapító akaratának m egfelelő felhasználására nézve kötelező kezességet v á lla l.
V II.A z  alap ítván yt peres és perenkívíili jogügyekben a fentidézett egyházi alkotm ány 119. §-a értelm ében a püspökből és az egyházkerületí felügyelőből á lló  egyházkerületi elnökség, illetve az egyházkerületi pénzügyi bizottság m indenkori elnöke képviseli.

V III.E zen öt példányban k iá llíto tt alapítólevélből egy-egy példányt kap: 1. a v allás- és közoktatásügyi m inisztérium ; 2. az egyetem es ev. egyház fe lü g y elő je ; 3. a  dunántúli ev. egyházkerületi püspöki hivatala; 4. a dunántúli ev. egyházkerületi levéltár; 5. az egyházkerületí számvevőség.K e lt  K aposvárott, az 1929. év október havának 23. napján.A  pénzügyi bizottság az alapító-levélnek hálás köszönettel való elfogadását s az alap ító-levél fenti tervezetének elfogadását a ján lván  az egyházkerületi közgyűlésnek, ez egész terjedelmében örömmel tudom ásul veszi a bejelentést, az alapítványt tevőnek legm elegebb köszönetét fejezi ki és az alapítólevelet változatlanul jóváhagyja.



3145. b) U gyanazon jegyzőkönyv 3. pontja a lap ján  főszám vevő bem utatja a Feh ér G é za , békéscsabai állam i leányliceum i igazgató és neje á lta l ad om ányozott soproni líceum i 400 pengős ösztön díj-alapítvány alapító levél tervezetét.
A la p ít ó le v é l .Feh ér G é za , a békéscsabai m. kir. állam i L orán tffy  Zsuzsánna leány- liceum  igazgatója , Békéscsabán 1929 április hó 18-án kelt és H ollós Já n o s , soproni liceum i igazgató úrhoz intézett levelében a következőkép intézkedik: . Régen beszéltünk m ár ilyenről feleségem m el, azonban most k ed ves karácsonyi m eglepetés lett szám om ra a gondolat m egvalósítása. A  „F e h é r Sám uel alap ítv án y " alapítványtevőiképpen feleségem m el mind a ketten óhajtunk m egneveztetni, mint Fehér G é z a  és neje szü l. F ircsa K ornélia . A  tanári testület tetszésére bízzuk a jutalom díj odaítélését. K a p ja  a tanévek végén, egy, vagy később több szorgalm as, jó előm enetelü és jó m agaviseletű tanuló a záróünnepély keretében. A z  alap ító levélbe fe lvehető annak a szándékunknak m egem lítése, hogy a jövőben újabb adom ányokkal gyarap ítju k  m ajd  az összeget, anyagi tehetségünk m értékéhez képest. A z t  az egyet k ik ötjü k , hogy a kiosztást végző igazgató em lékezzék meg boldogult édesatyám ról, ki az evangélikus középiskolai tanítás ügyét 34 esztendőn át szo lgálta , mint a v á lla lt  kötelességek teljesítésének kiváló példaképe."A  dunántúli ág, hitv. evang. egyházkerület az 1929. évi október hó 23-án K aposvárott tartott közgyűlésén a jegyzőkönyv 45. p on tjával hálás köszönettel elfogadta, a 400 pengőt kitevő alap ítván yi tőkét az egyházkerü leti alapítványi pénztár tömegesen kezelt tőkéi közé helyezi gyüm ölcsö- zésre s belőle a m agyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyetem es e g y ház 1904. évi decem ber hó 4-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 112. pontjában m egállapított s az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet értelmében a következő alap ítván yt létesíti:

I .

Az alapítvány címe: A  Fehér Géza és neje, szül. Fircsa Kornélia által 
létesített „Fehér Sámuel alapítvány".

II.A z  alapítvány c é lja : egy, esetleg több soproni líceum i (reálgim názium i) tanuló ösztöndíjban részesítése.
I I I .A z  alapítvány tőkéje a m agyarhoni evang. egyház alkotm ányának 231. §-a értelmében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakban, állandóan pedig vagy árvaszerű biztosítékot n yújtó  ingatlanra adott kölcsönben, vagy óvadékképes értékpapírban, vagy  m egfelelő jövedelm ű ingatlan vásárlására fordítandó.
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IV .A z  alap ítván yn ak évi jövedelm ét, az iskolai évzáró ünnepélyen egy, vagy  később több, szorgalm as, legalább általán os jó előm enetelű és jó m aga- viseletü soproni líceum i tanuló k a p ja . A  kiosztást végző intézeti igazgató a  kiosztás a lk alm áv al évente m egem líteni tartozik b. e. Feh ér Sám uel, volt líceum i tanár nevét, akinek em lékére a hálás fiú i szeretet ezt az alapítványt tette s azt még növelni szándékszik.
V.A z  ösztöndíj adom ányozására, a soproni evang. líceum  tanári karának évenkénti javaslata  a la p já n , a főiskolai kisbizottság jogosult.
VI.A z  alap ítván y tulajdonosa a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület. A z  egyházkerület kötelezi m agát az alap ítván y kezelésére, az alapítványi tőke gyüm ölcsöztetésére, az a lap ítván y jövedelm ének az alapító akaratával m egegyező felhasználására, egyúttal k ijelen ti, hogy az alapítványra nézve a telje s vagyoni felelősséget e lv á lla lja .
V II.A z  alapítványt peres és perenkívüli jogügyekben az egyházi alkotmány 119. §-a értelmében az egyházkerületi elnökség, illetőleg az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenkori elnöke képviseli.

V III.Je le n  a lap ító levél öt példányban állíttatik  ki, am elyből egy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi m inisztérium nál, egy az egyetem es evang. egyházi felügyelőn él, egy a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület püspöki hivatalán ál, egy az egyházkerületi levéltárban, egy pedig az egyházkerületi szám vevőségnél h elyeztetik  el.Kelt Kaposvárott, 1929. évi október hó 23-ik napján.A  pénzügyi bizottság az alapítványnak hálás köszönettel való elfogadását és a m ellékelt alapítólevél tervezet jóváhagyását a já n lja  az egyházkerületi közgyűlésnek.A  közgyűlés az alap ítván yt m eleg köszönettel elfogadja  s a bem utatott alapító levél tervezetet jóváhagyja.46. Dr. M esterházy Ernő egyházkerületi felügyelő jelenti, hogy a múlt p. ü. b. ülésen nyert megbízás folytán (jkv. 14.) a kőszegi leánygimnázium részére 80.000 P , a tanítók üdülőháza javára 50.000 P  felvett folyószámla- kölcsönnek amortizációs kölcsönné való convertálása ügyében a Pesti M agyar Kereskedelmi Bank azt az ajánlatot tette, hogy hajlandó egyház- kerületünknek a convertálás céljából kívánt kölcsönt 35 évi annuitás [8 '8 % )  mellett 84 kibocsátási árfolyamon folyósítani.



33A  kölcsönt az egyházkerület a lőrintei birtokra kebeleztetné be, az özvegy haszonélvező hozzájárulásával.A z  egyházkerületi közgyűlés az ajánlatot —  a p. ü. b. javaslatára —  elfogadja és felkéri és felhatalm azza az egyházkerületi felügyelő urat ebben az ügyben a további lépések megtételére (jkv. 7.).47. A  három p. ü. b. jegyzőkönyvnek határozatot nem igénylő többi pontjait az egyházker. közgyűlés felolvasottnak tekinti és tudomásul veszi.48. Végül az egyházkerületi közgyűlés meleg elismerését és hálás köszönetét fejezi ki a p. ü. b. buzgó elnökének, a főszámvevőnek és a p. ü. b. tagjainak egyházkerületünk érdekében kifejtett és a mai nehéz viszonyok között igen nagy körültekintést kívánó, szakavatott és önzetlen munkálkodásukért. Jegyezte:
D r . A j k a y  B é lae g y h á z k e r .  v i l .  f ő j e g y z ő .

49. Tárgyaltatott az október hó 22-én készült jegyzőkönyv alapján az egyházkerület! népiskolai bizottság jelentése.A z  egyházi elnök bemutatja a magyarországi ág. h. ev. egyetemes egyház elemi és továbbképző iskolái számára készült statisztikai gyűjtőív kérdőpontjai alapján az 1928— 29. iskolai év statisztikai adatait. Eszerint a dunántúli egyházkerület 9 egyházmegyéjének lélekszám a: 176.731; a rendszeresített tanítói állások száma: 371; ezek közül rendes tanítóval betöltve 347, helyettessel 12, üresedésben 12; a tanítónők száma 47. A  tantermek száma 368; a tanítólakások száma 312; újonnan épült tantermek száma 17, újonnan épült tanítólakások száma 13; a nagyobb mértékben javított tantermek száma 23, javítási költsége 18.003 P ., a nagyobb mértékben javított tanítólakások száma 25, javítási költsége 14.062 P ., a kellő tanszerrel felszerelt iskolák száma 308, a kellő bútorzattal felszerelt iskolák száma 313; a tanszerkészletüket gyarapító iskolák száma 90, a bútorzatukat gyarapító iskolák száma 42. A z  ifjúsági könyvtár 28.443, a tanítói könyvtár 9.017, az iskolai könyvtár összesen 37.460 kötetből á ll; az if jú sági könyvtár 1425, a ianítói könyvtár pedig 607 kötettel gyarapodott. A  tanév kezdete szeptember első fele, befejezése június második fele a legtöbb helyen. A  munkanapok száma átlagszámítás szerint 209.A z iskolák körzetébe tartozó 6— 12 éves evang. vallásu tankötelesek száma 14.738, az emelkedés az előző évihez képest 621, a 13— 15 évesek száma 5.341, az apadás az előző évihez képest 798; összes tanköteles 20.079. A z  iskolába járt összes (evang. és másvallású) tanulók számszerinti megoszlása a tanév végén: mindennapi iskolás fiúk száma 8.072, leány3
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7.833, összesen 15.905; a továbbképző iskolai fiúk száma 2.699, leányoké 2.694, összesen 5.393.A  tanulók tanévvégi számának vallás- és anyanyelv szerinti megoszlása a mindennapi iskolában: ág. hitv. evang. 7.332, ref. 227, r. kath. 510, izr. 47, más 12, összes nem evang. vallásúak 796 a fiúknál. A  leányoknál viszont ág. hitv. evang. 7.213, ref. 188, r. kath. 414, izr. 42, más 11, összes másvallásúak száma 655. A  másvallású tanulók számának emelkedése 326. A  továbbképző iskolai tanulók közül a tanév végén volt 2.527 ág. h. ev. fiú és 2.531 leány; a másvallásúak száma 348; az ismétlőiskolák tanévvégi száma összesen 5.406. A  mindennapi iskolában magyar anyanyelvű volt 5.359 fiú és 5.098 leány, német 2.708 fiú és 2.712 leány, tót 59 fiú és 54 leány, más 2 fiú és 4 leány. A  továbbképzősök közt magyar anyanyelvű 1.971 fiú és 1.967 leány, más 721 fiú és 747 leány.A  mulasztott félnapok száma a mindennapi iskolában: igazolt 169.754, igazolatlan 4.901, a mindennapi iskolában az igazolt félnapi mulasztások számának növekedése 35.779, az igazolatlan félnapi mulasztások számának csökkenése 2.886; a mulasztott félnapok száma a továbbképző iskolában: igazolt 16.251, igazolatlan 2.867, a továbbképző iskolában az igazolt félnapi mulasztások számának csökkenése 1.802, az igazolatlan félnapi mulasztások számának csökkenése 823.Bevétel: Előző évi pénztári maradvány 25.952; iskolai ingatlanok jövedelme 45.297; ingóságok (alapítványok, tőkekamat) jövedelme 3.000; önkéntes adományok 6.331; rendes fizetés 436.005; tandíjkárpótlási állam segély 21.214; községi segély tanítói nyugdíjra 17.460; községi egyéb segély 32.793; beiratási díj 10.706; más rendes jövedelem 62.157; rendkívüli jövedelem 195.727 P ., összesen: 856.642 P.Kiadás. Előző évi túlkiadás 169; tanítói fizetésre (helyi javadalom, lakbér, államsegély nélkül) 351.045; épületek s telkek fenntartása 77.332; adók 22.301; országos tanítói nyugdíjintézeti járulék 41.281; felszerelésre 20.687; iskolai könyvtár gyarapítására 8.041; egyéb rendes kiadás 109.923; rendkívüli kiadás 210.582; összes kiadás: 841.361 P . Végösszesítés: Bevétel 856.642, kiadás 841.361, pénztári maradvány 21.598, túlkiadás 6.317 P.A z  egyházker. közgyűlés ezen részletes jelentést megnyugvással veszi tudomásul s a bizottság kértére hangsúlyozottan felkéri az összes érdekelteket a stat. ívek lelkiismeretes pontossággal való kitöltésére.50, A  népiskolai bizottság jegyzőkönyve alapján felolvastatott az egész egyházkerületben a B. stat. ív kérdései szerint az egybefoglaló iskolavizsgálati eredményről szóló jelentés. Eszerint az egyházkerület összes tanítói családi pótlék címén évi 89.865 P-t, fizetéskiegészítési államsegély címén 450.741 P-t, helyi javadalom címén 351.045 P-t kaptak a fenntartóktól. A z összes évi fizetés eszerint 860.173 pengő.
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A  szervezett 371 tanítói állás osztályai közül 260 magyar tannyelvű, 17 a), 70 b), 24 c) tipiisu kisebbségi iskola.A z  1921. évi X X X . t.-c. végrehajtási utasításának előírása szerinti naplók két hely kivételével mindenütt rendesen vezettettek.A  tanszerek számára 5 hely kivételével mindenütt van külön szekrény és rend. A  legtöbb helyen az egyetemes egyház által engedélyezett könyveket használják. Néhol a K alász könyveit vezették be, ezek apróbálásra szorulnak.Megerősített órarend és tananyag beosztás mindenütt van.A z előírt vallástani anyagot 3 hely kivételével mindenütt elvégezték. A z  összefoglaló eredmény bibliatörténetből, kátéból és egyháztörténetből 50% kiváló, 40% jó, 9% megfelelő, 1% nem megfelelő.A  kisebbségi iskolákban a magyar nyelv tanításának eredménye nemcsak kifogástalan, hanem sok helyen kiváló.A  közismereti tárgyak elvégzésére vonatkozó eredmény: 45% kiváló, 45% jó, 9% megfelelő, 1% nem megfelelő.Női kézimunkát 65 osztályban tanítottak igen szép eredménnyel.Szlőjdöt 219 osztályban tanítottak, sok helyütt gyönyörű szép sikerrel.A z  előírt egyházi énekeket betanulták, sok helyütt a legszebb eredménnyel.Többhangú éneklést 85 osztályban tanítottak.A  gyermekek rendes tiszta megjelenésére és a tanterem tisztaságára mindenütt kellő gondot fordítottak.A  tanítók módszere és nevelői bánásmódja circa 45%-nál mintaszerű, 45%-nál kifogástalan, 9%-nál megfelelő, 1%-nál nem megfelelő.A z  iskolák hazafias szelleme a legtöbb helyen mintaszerű és mindenütt kifogástalan.A z  előírt egyházi, iskolai és nemzeti ünnepeket mindenütt megtartották.A z iskolaépület és tanítólakás 31 hely kivételével jókarban van.A z iskola udvara, játszótere, kertje circa kétharmadrészben tágas, az iskolák egyharmadánál szűk.A  mellékhelyiségek, kút, illemhelyek elhelyezése s állapota az egészség és közerkölcs követelményének kevés hely kivételével megfelelő.A z iskolaépületre vonatkozóan netán halaszthatatlan javításokat az illetékes esperességi közgyűlésen elrendelték.Egyházközségek, nőegyesületek, szövetkezetek és egyesek jótékony adományai szegény tanulók részére circa 30.000 P-t tesznek ki.A  tanítás igen sok helyütt szünetelt néhány napig az óriási hideg, tü zelőanyag hiánya miatt. 2— 4 heti szünet kanyaró és influenza járvány miatt az iskolák circa egyhatodában volt.Iskolalátogatást végzett: püspök úr, az illetékes esperesek, tanfelügye-
3’
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lök, néhány gyülekezeti felügyelő, egy, a V . K . M . kiküldött szakfelügyelő, az egyetemes bizottsági elnök által felkért tanító.A z  egyházkerületi közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul, hogy a hivatása magaslatán álló tanítói kar mindenben igyekezett hűséggel szolgálni egyházunkat s hazánkat. Amidőn ezért köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt iskolai évben szebb jövendőnk lelkes munkásaiként fáradoztak, másrészről elvárja a bár ritkán, de mégis csak néhol mutatkozó hiányok sürgős pótlását.
51. A  népiskolai bizottsági jkv. szerint az egyházi elnök beszámol az 1928— 29. iskolai évben nem evangélikus jellegű iskolába járt ág. hitv. evang. vallású tanulóink hitoktatásáról.Eszerint a nem evangélikus jellegű iskolákba járó evangélikus vallású tanulók hitoktatását az 1928— 9. tanévben 85 városban és községben működő 258 intézetben 89-en látták el. Ezek közül volt 46 rendes lelkész, 1 nyug. lelkész, 2 helyettes lelkész, 8 önálló hitoktató-lelkész, 5 segédlelkész, 1 vallástanár, 1 oki. tanítónő diakonissza, 6 ev. tanító, 8 állami tanító, 4 állam i tanítónő, 2 községi tanító, 2 községi tanítónő, 2 társulati tanító és 1 tehol. hallgató, akik összesen 4012 tanulót —  142-vel kevesebbet mint az előző évben —  tanítottak, közülök ág. hitv. evang. volt 3888, ref. 123, unitárius 1. A  hitoktatási munkát 445 csoportban heti 583 óraszámmal végezték. A  hittanvizsgán megjelent 3530 tanuló; a vizsga eredménye: 189 jeles, 175 jó, 46 elégséges, 40 ismeretlen.102 állam i iskolába járt összesen 1752 ev. fiú és leány, 135-el kevesebb mint tavaly. A z  iskolatípusok szerinti eloszlás a következő: 42 elemibe járt 701 tanuló, 4 ismétlőbe 38, 1 fémipari szakiskolába 9, 28 polgári iskolába 463, 2 főgimnáziumba 40, 4 reálgimnáziumba 81, 3 leányliceumba 97, 5 főreáliskolába 188, 5 felsőkereskedelmibe 70, 4 tanító- és tanítónőképzőbe 51, 1 tanonciskolába 6, 2 siketnéma intézetbe 8.76 községi iskolába járt összesen 1394 ev. tanuló, 18-al több mint tavaly. A  részletezés szerinti kép azt m utatja, hogy 19 elemibe járt 436 tanuló, 2 ismétlőbe 5, 3 kereskedelmi tanonciskolába 35, 29 iparostanonc- iskolába 675, 16 polgáriba 158, 1 női ipariskolába 2, 6 felsőkereskedelmibe 83.68 más felekezetű iskola 767 ev. tanulója —  tavalyhoz képest az apadás 11 —  alábbi iskolákba járt: 29 elemire esik 271 tanuló, 13 polgárira 144, 9 főgimnáziumra 216, 3 reálgimnáziumra 45, 4 felsőkereskedelmire 19, 7 tanító és tanítónőképzőre 57, 1 óvónőképzőre 3, 2 női ipariskolára 12.9 társulati vagy egyesületi iskolába a tavalyi 81-gyei szemben 70 tanuló járt; még pedig 6 elemibe 53, 1 kereskedelmi tanonciskolába 2. 1 leányliceumba 11, 1 javítóintézetbe 4.
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3 magániskolába járt 29 tanuló (tavaly 32), t. i. 2 elemibe 19 és 1 polgáriba 10 tanuló.Konfirmációi oktatásban részesült a saját intézeteinken kívüli tanuló ifjúságból 236 (m. é. 318). A  hitoktatók lakóhelyén kívül 56 intézetben végeztek hitoktatást. A  hitoktatói munka díjazásáról nem volt statisztika készíthető, mert a jelentésből az eddig erre vonatkozó kérdőpontok ismeretlen okból kimaradtak.A  nem evangélikus jellegű iskolákban végzett tanítóképzős növendékek közül 11-en tettek tanképesítőt vallástanból. (Győrött M áry Ilona, Sopronban Neubauer E lla , Pápán Farkas Irm a, N agy Irén, W inkler K a rola, Balogh Ferenc, Bertalan Sándor, Bokányi Jenő, Ernst A lfréd . Göm- böcz József, Csurgón Ádám  János, Hild Henrik. W inkler Karola érdemjegye 2, a többié mind 1.) Kántorképesítést 6 kapott. Vallástanításra képe- síttetett 4.A  szentbiblián és a dunántúli magyar énekeskönyvön kívül 54-féle e n gedélyezett tankönyv volt használatban, köztük két református szerzőé.A  hitoktatás díjazására ebben a tanévben is csak 4.000 P . volt fordítható, ami sehogysem felel meg sem a végzett nagy munka csak némileg is való elismerésének, sem nem méltó az egyházkerület presztízséhez. M á srészt azonban az egyházkerület válságos pénzügyi helyzete leküzdhetetlen akadályt jelent.A  közgyűlés meleg elismeréssel és köszönettel adózik mindazoknak, akik oly szép sikerrel és önzetlenül fáradoztak a hitoktatás teljesítésében. Egyben nyomatékosan újból felír az egyetemes egyházhoz és megkeresést intéz a V . K . M .-hez, hogy tetemesen nagyobb összeget bocsássanak a hitoktatás díjazására rendelkezésünkre.52. A  népiskolai bizottság jkve alapján tárgyaltatott a valamennyi egyházmegyei népiskolai bizottság beérkezett jegyzőkönyve. A  részletesen fe lsorolt iskolai eredményről az A ) és B) stat. íven külön számolt be a bizottság. Van azonban néhány egyházmegyei tanügyi biz. jzkvben egyéb külön említésre méltó tény és határozat is.A  győri egyházmegyei jegyzőkönyv nagy elismeréssel emlékszik meg a kisbaboti gyülekezetben már több mint 50 éve gyakorolt azon szép szokásról, amelynélfogva a gyülekezet az iskolásgyermekeknek minden tankönyvét ingyen bocsátja rendelkezésükre. Amennyiben az anyagi körülmények megengedik, melegen ajánlja  követésre a bizottság e jól bevált szokást a többi gyülekezeteknek.Ugyanezen egyházmegyei tanügyi bizottság javaslatára kimondta az egyházmegyei közgyűlés, hogy az egész egyházmegyében az ismétlőiskolás fiuk és leányok ádvent I. vasárnapján tanítóik vezetésével az Urasztalához járuljanak, előző nap pedig mindenütt deprekáció tartassák.



A  vasi közép egyházmegyei népiskolai bizottság javaslatára az egész egyházmegye népiskoláiban a tanítás előtt és után mondandó imák egységes m egállapítását rendelte el az ehm. közgyűlés.Ugyanott szintén a tanítóegyesület indítványa és a tanügyi bizottság javaslatára kimondták az egyházmegye valamennyi népiskoláira nézve az egységes bibliatörténeti kézikönyvek kötelező bevezetését.A z  egyházmegyei elnökség a kötelező tanszerbeli fölszerelések hiányainak pótlása iránt oly módon intézkedett, hogy néhány évi beosztással, legkésőbb 1932. végéig minden gyülekezet költségvetésileg tartozik a hiányzó tanszereket pótolni.Behatóan foglalkozott ugyanezen egyházmegye tanügyi bizottsága az ú. n. törpe iskolák súlyos kérdésével.Több egyházmegye tanügyi bizottsága az új statisztikai ívek bírálatával foglalkozott.Néhány ehm. bizottságban tanítói sérelmeket tárgyaltak.Valam ennyi egyházmegye népiskolai bizottsága behatóan foglalkozott az egyetemes egyház által kiadott ,,Egyházmegyei iskolalátogató-tanítókra vonatkozó szabályzat-tervezettel“ , amiről külön pontban lesz szó.A z  egyházker. közgyűlés a felhozott eszméket és határozatokat a maga részéről is elfogadhatóknak látja és megvalósításra ajánlja .53. A  népiskolai bizottság jkve jelentést tesz az összes egyházmegyei tanítóegyesületek múlt évi munkálkodásáról, amelyről a püspöki jelentés 25. pontja teljes részletességgel megemlékezik.A  közgyűlés elismeréssel vesz tudomást a derék tanítói kar munkáját elősegítő és alapos szakképzettségét fejlesztő egyesületi ténykedésről.54. A  népiskolai bizottság jelentése alapján tárgyaltatott az egyet, tanügyi bizottság által készített és ,,A z  egyházmegyei iskolalátogató-tanítókra vonatkozó szabályzat“ c. tervezet, amelyre észrevételeiket az egyházmegyék beterjesztették. A  bizottság Zongor Béla esperes előadása alapján a tervezetet és az egyházmegyéknek arra vonatkozólag beterjesztett észrevételeit beható tárgyalás alá véve, javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy:A z  egyházmegyei iskolalátogató-tanítókra vonatkozó szabályzat-tervezetet, tekintettel arra, miszerint a tervezet címében, alakjában, sőt jórészt tartalmában is csak az iskolalátogatók egyikére, a tanítói tagra vonatkozik, az iskolalátogató-bizottság lelkészi és világi tagjairól pedig csak ezen összefüggésben emlékezik meg és intézkedik, holott az egyházmegyei elemi iskolai bizottság szervezetéről szóló és érvényben levő egyetemes szabályrendelet „iskolalátogatókról“ szólván, csak olyan szabályzat lehet
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helyénvaló, am ely mind címében, mind alakjában, mind tartalmában az „iskolalátogatókra“ , tehát az iskolalátogató-bizottságra vonatkozik és a n nak keretei között rendezi a bizottság mindhárom tagjának jogait és kötelességeit, —  amely módon való szabályozás az iskolalátogató-bizottság egyik tagjára sem jelent mellőzést és az ehker. közgyűlés véleménye szerint mégis alkalmas arra, hogy a tanítói tag részére az őt a méltányosság és szakszerűség alapján megillető jogokat biztosítsa; tekintettel arra, hogy a tervezet kizárólag a bizottság tanítótagja részére kívánja fönntartani azon jogot és kötelességet, miszerint észrevételeit a tanítóval, illetőleg a tanító- testülettel közölje, holott a bizottság tagjainak a dolog természeténél fogva is azonos jogaik és kötelességeik lévén, ezen jogból és kötelességből sem zárható ki a bizottság lelkészi és világi tagja sem; tekintettel arra, hogy a tervezet a bizottság tanítótagját az iskolák egyedül való m eglátogatásának jogával is fölruházza, ami annál kevésbbé helyeselhető, mert az egyházkerület véleménye szerint a bizottsági vizsgálat elve és gyakorlata föltétlenül fönntartandó és mert iskoláink megvizsgálásánál mindig azoknak egyházias szelleme lévén az elbírálásnak vezérszempontjául tekintendő, az elsősorban a tanítási és nevelési módszernek megfigyelésére hivatott tanító ellenőrző munkája mellett az elsősorban az egyházias szellemet és a vallásos nevelést ellenőrző körlelkész közreműködése egyáltalában nem m ellőzhető; tekintettel arra is, hogy a tervezet kizárólag a bizottság tanítótagja tényleges kiadásainak méltányos fedezéséről kíván gondoskodni, ezt a gondoskodást azonban a bizottság lelkészi tagját illetőleg mellőzi; tekintettel végül arra is, hogy a tervezet a bizottság világi tagját az iskola, illetőleg a tanító munkájának minősítéséből kizárja, amely körülmény a világi tagnak a bizottságban való közreműködését majdnem tisztán formai jellegűvé tenné és így egyáltalán nem volna alkalmas arra, hogy egyházunk világi tagjainak iskolaügyünk iránt való érdeklődése ébrentartassék, a tervezetet általánosságban sem fogadja el, ellenben kívánja új, a fönti kifogásokat megszűntető szabályzatnak készítését és e tekintetben fogadja el és az egyet, tanügyi bizottság útján az egyet, közgyűléshez terjessze föl pártoló- lag a Zongor Béla esperes által ,,A z  egyházmegyei iskolalátogatásra vonatkozó szabályzat" címén, az egyes egyházmegyék megjegyzéseinek és a tanfelügyelőségi iskolalátogatók részére kiadott állam i Utasításnak tekintetbevételével készített, az ehker. népiskolai bizottság által egyhangúlag elfogadott, következő tervezetet:

A.Z egyházmegyei iskolalátogatásra vonatkozó szabályzat.A z egyetemes közgyűlés az elemi népiskolák belső életének ellenőrzése és működési eredményeinek fokozása céljából szükségesnek tartván az egyházmegyei iskolalátogatási intézmény rendszeresítését, a következőket rendeli:
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1. Minden egyházmegye, a területén levő elemi népiskolák számára és földrajzi fekvésére való tekintettel, iskolavizsgálati köröket létesít.2. Minden egyházmegye annyi iskolavizsgáló-bizottságot választ, ahány iskolavizsgálati köre van.3. A z  iskolavizsgáló-bizottság három tagból: egy lelkészi, egy világi és egy tanítói tagból á ll..4. A  lelkészi tagot (körlelkész) az egyházmegye rendes lelkészei közül, a világi tagot az egyházunk, különösen pedig az iskoláink működése iránt szeretetteljes érdeklődéssel viseltető, intelligens világi férfiak sorából, a tanítói tagot elsősorban az egyházmegye területén működő, kiváló és egy- házias lelkületű és másodsorban az ugyancsak az egyházmegye területén működött, hasonló, nyugalmazott tanítók közül, mindig 6— 6 évre szóló megbízással, az egyházmegye közgyűlése választja. A  megbízás újabb hat évenként meghosszabbítható.5. A  jelen szabályzat 4. pontjában fölsorolt iskolalátogatók az egyházmegye tanügyi bizottságának és az egyházmegyei közgyűlésnek teljes jogú tagjai (az egyházmegyei elemi iskolai bizottság szervezetéről szóló egyet, szabályrendelet II I . a )  é s az E . A . 85. §. a )  pontja).6. A z  iskolavizsgáló-bizottság lehetőleg közvetlenül az iskolai év befejezése előtt iskolavizsgálati körének minden iskolájában beható vizsgálatot tart.7. A z  iskolalátogatás kiterjed: a )  az iskola külső rendjére; b )  az iskola tanulmányi és nevelői munkásságára, különös figyelemmel a vallásos és egyházias tanításra s nevelésre; c )  a tanítók továbbképzésére.8. A z  iskola külső rendjét illetőleg a bizottság megfigyeli, hogy az iskolaépület és tanítólakás jókarban van-e; az iskolaépület udvara, játszótere, illetőleg kertje elég tágas-e; a mellékhelyiségek, kút. illemhelyek e lhelyezése és állapota az egészség és közerkölcs követelményeinek megfelel-e; az épületeknek és azok környékének állapotában, melyek a szükséges és elkerülhetetlen javítások; a tanterem tisztaságára, szellőztetésére és a gyermekek rendes, tiszta megjelenésére kellő gond fordíttatik-e; az iskola az előírt tanszerekkel és bútorzattal föl van-e szerelve és a tanszerek rendben tartatnak-e; van-e megerősített tananyagbeosztás, órarend és általános óraterv; az iskolai év ideje és a munkanapok száma a törvény követelményeinek m egfelel-e; milyen mérvű az iskolamulasztás; van-e céljának megfelelő ifjúsági könyvtár. Általában megfigyeli, hogy az iskolának rendelkezésére áll-e mindaz, ami az eredményes tanítói és nevelői munkához elengedhetetlenül szükséges.9. A z  iskola tanulmányi és nevelői munkásságát, illetve vallásos és egyházias tanítását s nevelését illetőleg a bizottság megfigyeli, hogy a tanítás a jóváhagyott tananyagbeosztásnak, órarendnek, általános óratervnek megfelelő módon és arányban történt-e; az egyet, egyház által engedélyezett tankönyvek használtatnak-e; milyen a tanító módszere és nevelői bá-
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násmódja; milyen összbenyomást kelt figyelem és fegyelem dolgában az iskola; milyen az iskola hazafias és vallásos szelleme; az előírt egyházi, iskolai és nemzeti ünnepek megtartattak-e; elvégeztetett-e és milyen eredménnyel a vallástani és a közismereti tananyag; taníttatott-e kézügyességi munka; az iskola vallásos szelleme és egyházias jellege az iskola fölszereléseiben is kidomborodik-e; a kisebbségi iskolákban a magyar nyelv kellő eredménnyel taníttatott-e. M egfigyelése kapcsán a bizottság minden módon elősegíteni igyekszik az iskola céltudatos és kiváltképen vallásos s egyházias irányú munkásságát.10. A  tanítók továbbképzését illetőleg kiterjeszti figyelmét a bizottság arra, hogy a tanító az önképzésre szükséges segédeszközökkel rendelkezik-e és ezen célból van-e és megfelelően gyarapíttatik-e a tanítói könyvtár; á ltalában buzdítással és tanáccsal odahatni igyekezik, hogy a tanító a modern pedagógia és didaktika követelményei felől a szükséghez képest á llandóan tájékozódjék.11. A  bizottság tagjainak ugyan azonos jogai és kötelességei vannak, de a bizottság lelkészi tagja elsősorban mégis a vallásos és egyházias tanításnak s nevelésnek, tanítói tagja elsősorban az általános tanulmányi és nevelői munkásságnak, nevezetesen a tanítási és nevelési módszernek, világi tagja pedig elsősorban az iskola külső rendjének tekintetében hivatott az ellenőrzésre és az iskola támogatására.12. Amennyiben a bizottság másképen nem állapodik meg, elnöke a lelkészi tag.13. Iskolalátogatásának időpontját —  az illetékes iskolaszéki elnökkel és tanítóval (vezetőtanííóval. igazgatóval) egyetértésben, előzetesen kellő időben m egállapítja a bizottság, ügyelve arra, hogy iskolalátogatásá nak időpontjai a bizottság tanítói tagját annak saját tanítói teendőiben a lehető legkevésbbé akadályozzák.14. A  bizottság a vizsgálat befejeztével megfigyelésének eredményeit megbeszéli, lehetőleg összhangba hozza és a tanító működésének minősítését is magábanfoglaló iskolavizsgálati kérdőívnek lelkiismeretes kitöltése által jelentését elkészíti. Amennyiben azt a rendelkezésre álló idő megengedi, osztatlan iskolában a tanítóval, osztott iskolában pedig előbb az illető osztálytanítóval, m ajd pedig az egész tantestülettel, az iskolaszéki elnök bevonásával, bizalmas megbeszélésen, illetve értekezleten a tapasztalt észrevételeket és az esetleges Irányokat közli és m egtárgyalja.Ha a megfigyelés eredményei tekintetében a bizottság tagjai között véleménykülönbség állana elő, különvéleményét a bizottság bármelyik tagja az esperes (alesperes, egyházmegyei tanfelügyelő) elé terjesztheti és az egyházmegye tanügyi bizottságában is előadhatja.15. Minden iskola tanítója, illetőleg igazgatója köteles az iskolai évet megelőző július hó 15-ig az egész évi tananyagbeosztást (heti fölosztással), Órarendet és általános óratervet az espereshez (alespereshez, egyházme
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gyei tanfelügyelőhöz) beküldeni, aki a bizottság tanítói tagja szakvéleményének meghallgatása után azokat az illetékes iskolaszéki elnökség útján augusztus hó 15-ig a tanítóknak, illetőleg igazgatóknak visszaküldi. Ezen egész évi tananyagbeosztás, órarend és általános óraterv a jóváhagyás megtörténte után változás esetén küldendő be újra.16. A z  egyházmegye a bizottság lelkészi és tanítói tagja tényleges kiadásainak méltányos fedezéséről — az általa lehetőnek és szükségesnek tartott módon —  gondoskodik.A z  egyházkerületi közgyűlés az ehker. népiskolai bizottságnak ,,A z  egyházmegyei iskolalátogató-tanítókra vonatkozó szabályzat-tervezetre tett észrevételeit teljes egészükben a magáévá teszi. A  bizottság által „ A z  egyházmegyei iskolalátogatásra vonatkozó szabályzat“ címen beterjesztett tervezetet elfogadja és azt egyet, szabályrendeletté való emelés céljából az egyet, tanügyi b izottság útján meleg pártolással terjeszti föl az egyet, közgyűléshez.55. A  népiskolai bizottság jegyzőkönyve alapján tárgyaltatott a somogyi egyházmegye azon felterjesztése, amely megkeresi az egyházkerületi közgyűlést, hogy adjon ki mind az osztatlan, mind az osztott iskolák számára egyöntetű tanmenetet.A z  egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy a tanmenet csak úgy lehet valóban értékes és gyakorlatilag is kitünően használható, ha elkészítésénél mindazok a módszeres elgondolások, didaktikai irányelvek alapul vétetnek, amelyeket részletesen csak az 1925. évi tantervhez kiadandó részletes utasítás tartalmaz; tekintettel arra, hogy a jó tanmenetnek az anyag felsorolásában mind az olvasó-, mind a tankönyvek anyagához alkalmazkodnia kell, az általánosan használt Kapi— Papp-féle tankönyvsorozat pedig revízió alá vétetik s új, módosított kiadásban jelenik meg, mind az osztott, mind az osztatlan iskola számára részletes tanmenet (hetekre részletezett tananyagbeosztás) kiadását csak a részletes állam i tantervi utasítás kibocsátásával és a Kapi— Papp- féle tankönyvsorozat új kiadása teljes elkészültével tartja lehetségesnek.56. A  népiskolai bizottság jegyzőkönyve alapján olvastatott a soproni alsó egyházmegye azon felterjesztése, miszerint írjon föl az egyhker. közgyűlés az egyet, egyházhoz a hatosztályú elemi iskola számára készült tanterv mielőbbi kinyomatása és életbeléptetése érdekében.A z egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy az 1925. évi új állami tanterv kibocsátásakor a miniszter részéről a tanítóság számára a tantervbírálatra kitűzött két évi idő már régen le
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telt ugyan, de a beterjesztett észrevételek alapján kilátásba helyezett tantervmódosítás még nem történt meg; hogy az egyetemes közgyűlésnek az evangélikus elemi iskolai tanterv elkészítésére kiküldött bizottsága munkálatát szintén az állam i tantervmódosítás megtörténtével akarja elkészíteni; hogy az állam i és evangélikus tanterv mindenképen kívánatos összhangjának megóvása végett az evangélikus tanterv kiadásával akkor is várni kell, ha az á llami tanterven nem történik módosítás, hanem a felmerült kételyek, a függő, nyitva hagyott és a tanítóság által tisztán nem látott, vagy vitatott kérdések az állam i tantervi utasítás során osz- lattatnak, illetve intézteinek el; hogy végül, ,,A z  evangélikus szellemű nevelés és tanítás az állami tanterv keretében" c. utasítás, bár nem tekinthető az evangélikus tantervvel egyenlő értékű és azt pótló, vagy feleslegessé tevő munkálatnak, mégis ideiglenesen irányt szab a tanterv evangélikus szellemű megvalósításának, e lhatározza, hogy felír az egyetemes egyházhoz, miszerint az hívja fel az evangélikus tanterv elkészítésére általa kiküldött bizottságot, hogy az evangélikus elemi iskolai tantervet a teljes állami tantervi utasítás után, vagy amennyiben az állam i tantervmódosítás mégis előbb kiadatnék, az állami tantervmódosítás m egjelenése után, haladéktalanul készítse el és hogy az elkészült tantervet tegye az egyetemes közgyűlés kötelezővé.57. A  népiskolai, bizottság jegyzőkönyve alapján olvastatott a soproni felső egyházmegye fölterjesztése, amely a részletes ev. tantervnek elkészítését csak a most megjelenő állam i tantervi utasítás teljes kiadása után látja szükségesnek.A z egyházker. közgyűlés közvetlenül megelőző határozatával meg van haladva.58. A  népiskolai bizottság jkve kapcsán olvastattak a soproni alsó, vasi közép és veszprémi egyházmegyék fölterjesztései a V K M . 800— 0-50/1929. sz., a néptelenné vált törpe iskoláink megszüntetését, vagy m ásjellegű iskolába való beolvasztását, illetve iskoláink községivé, vagy államivá tételét célzó, sérelmes tervezetével szemben.A  püspöki jelentés 28. pontjánál elintéztettek.59. A  népiskolai bizottság jkve kapcsán olvastattak a kemenesaljai és zalai egyházmegyék fölterjesztései a tanítóság helyi javadalmának m egállapításánál alkalmazott értékegység leszállítása, illetve a tanítóság sérelmeinek orvoslása tárgyában.A z  értékegység helyesbbíttetése iránt az egyházkerülethez intézett fölterjesztés a véleményező bizottság jkvének kapcsán elintézést nyert.
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A  tanítóság sérelmeinek orvoslása iránt az Egyházkerületi Tanítóegyesület jelentésével kapcsolatban fog intézkedni a kö zgyűlés.60, A  népiskolai bizottság jkve kapcsán olvastatott a veszprémi egyházmegye fölterjesztése az iránt, hogy gondoskodjék az egyházkerület egy- házias jellegű, vallásos képek sorozatáról és azoknak minden iskolában való egyöntetű alkalm aztatásáról.A z  egyházkerület ezen ügyben már határozott, 1926. évi közgyűlése jkvének 102. sz. határozatában kötelezően kimondván az evang. jelleg kidomborítására alkalm as, az egyház által kiadandó vallásos képeknek minden iskolánk számára való megszerzését.Tekintettel arra, hogy a sorozatnak a kívánatos mérsékelt ára csak nagyobb mennyiségben való előállítás által lehetséges, az egyházker. közgyűlés fölkéri az egyet, közgyűlést, hogy megfelelő sorozatról gondoskodni és annak több évi részletfizetés mellett a hazai összes ev. iskolákba való kötelező bevezetése iránt intézkedni szíveskedjék, oly módon, hogy azon iskolák, amelyek a sorozatban foglalt képekkel egészben, vagy részben már rendelkeznek, a kötelező beszerzés alól mentessenek föl, ellenben legközelebb beálló szükségletüknek kizárólag a hivatalosan megállapított sorozatból leendő beszerzésére utasíttassanak.61, A  népiskolai bizottság jkve kapcsán olvastatott a V K M . 392— 81/ 1929. sz rendelete az iskolai kötelező oktatófilm-előadások zavartalan lebonyolításának biztosítása céljából teendő intézkedések tárgyában.A z  egyházker. közgyűlés készségesen elismeri az oktató-film^ elöadásoknak a népoktatásügy szolgálatában való kiváló jelentőségét, de mivel az iskolafönntartás nagy terheivel sújtott szülőktől a részvételi díjak beszedése csak a legnagyobb nehézségek és kellemetlenségek mellett eszközölhető, fölkéri az egyet, közgyűlés útján a miniszter urat, hogy az oktatófilm-előadásokat tegye ingyenessé, illetve azokon csak az ingyenessé tétel után mondja ki kötelezőnek a tanulók részvételét.62, A  népiskolai bizottság jkve kapcsán olvastatott a veszprémi egyházmegye belmissziói egyesületének fölterjesztése, amely kívánatosnak tartja, hogy tankönyveink a Luther-Társaságnál adassanak ki és hogy íróink, iskoláink, intézményeink támogassák a Társaságot.Tekintve, hogy amennyiben a Luther-Társaság a többi kiadókéval azonos árban, sőt annál jutányosabban biztosítja iskolai és egyházi kiadványainkat, méltán várható, miszerint minden írónk, iskolánk és intézményünk készséges odaadással fogja támogatni a Társaságot, az egyházker. közgyűlés fölterjesztést intéz az egyet.
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közgyűléshez, hogy igyekezzék a jelzett célból a Luther-Társa- sággal megfelelő megállapodást létesíteni.63. Olvastatott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűléséről felvett jegyzőkönyvének 64. pontja. A  veszprémi egyházmegye, a tanítóegyesület azon felterjesztésére, hogy a kántori stóladíjak egy átalányösszegben meg állapítva külön kereseti adóval megadóztatnak, holott az értékegységelés- nél már beszámíttattak és adóval megrovattak, ezen jogtalan és m éltánytalan megadóztatás ellen védelmet kér.A z  egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy a kántori stóla külön való megadóztatása csak szórványos esetben történik, azt ajánlja , hogy a sérelmes adóval megrótt kántortanító felebbezzen a sérelmes adókirovás ellen. Jegyezte: 
Z O N G O R  B É L A ,

ehker. e. aljegyző.64. Olvastatott a z  e g y h á z k e r ü le t i  v é le m é n y e z ő  b iz o ttsá g  1929. évi október hó 22-ikén tartott ülése jegyzőkönyvének kapcsán:A z  1929. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 7. pontja értelmében készített és az egyházkerület által az egyházmegyékhez alkotmányos tárgyalás és véleménynyilvánítás céljából leküldött egyetemes szabályrendelettervezet a lelkészek alkalm azásáról.A z  egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy e fontos kérdésben az egyházi közvélemény még nem alakult ki, elhatározza, hogy a szabályrendelettervezetet újabb alkotmányos tárgyalás végett leszállítja az egyházmegyékhez, alkalm at nyújtván arra, hogy minden egyházmegye behatóan foglalkozhassék ezzel a fontos üggyel.65. Tárgyaltatott az ág. hitv. ev. javadalmas egyházi tisztviselők házasságkötéséről szóló szabályrendelet tervezet.A z  egyházkerületi közgyűlés a bemutatott tervezetet általánosságban elfogadja, a következő módosításokkal:
a d  2. Ezen pont kiegészítendő azzal, hogy: „tekintet nélkül arra, hogy a viselt állásra való kinevezés joga a vallás és közoktatásügyi minisztert illeti s az általa kinevezett tisztviselő javadalm azását kizárólag az állam tól kap ja” .Ez a kiegészítés azért veendő fel, mert vannak, illetve lehetnek olyan államilag segélyezett középiskolák, amelyekhez 1— 2 tanár kinevezését a vallás- és közoktatásügyi miniszter magának tartotta, illetve tartja fenn.
a d  3. A z  eredeti szöveg ezzel a közbeszurással hagyandó meg: „illetve a viszonosság alapján ugyanilyen előfeltételü református félle l” .



41)

Ezzel szemben a 18. pont törlendő.
a d  4 . A  4. pont ekképen helyesbítendő: „M inden ilyen tisztviselő csak felettes egyházi hatóságának tudtával és beleegyezésével köthet házasságot, ezért házasságkötési szándékát az igazoló okiratok kapcsán bejelenteni s a szándékolt házasság megkötéséhez annak beleegyezését tartozik kikérni.“A z  igazoló okiratoknak már a bejelentésnél való csatolása azért célszerű, mert az eljárás, illetve elintézés ezzel is megrövidül.
a d  6 . Ez a pont következőleg módosítandó: „ A  házasságkötési ügyek elbírálására s a házasságkötési engedély megadására bizottság közreműködése nélkül s attól függetlenül jogosultak az 5. pontban m egjelölt illetékes elsőfokú hatóságok (esperes, püspök, egyetemes felügyelő), jogukban áll- ván azonban e hatóságoknak, az esetben, ha az engedély megadhatása tekintetében aggályaik lennének vagy ha a házasságot kötni szándékozó felek ezt kifejezetten kérik, az ügy elintézését az e célra választott bizottság elé utalni s a döntést ezzel együttesen meghozni.“„ A  házasságkötési engedély iránti kérelem elbírálásához kiküldendő egyházmegyei, illetve egyházkerületi bizottság az esperes, illetve püspök elnöklete alatt álló s 3 évre választandó bizottság, melynek az elnökön kívül 1 lelkész, 1 világi tagja és egy tanár, ill. tanító tagja van. A z  egyetemes felügyelő mellé rendelt eme bizottságot a püspöki kar képezi." A  fentiekben foglalt módosítás azért indokolt, mert az eljárást meggyorsítja, amennyiben nem teszi szükségessé minden esetben a bizottság összehívását, ami már egymagában kitolja az elintézés időpontját, de különösen megnehezíti az ügynek érdemleges elintézését akkor, ha a bizottsági ülésen a bizottsági tagok vagy azoknak egyike elháríthatatlan akadály miatt nem jelenhetik meg.
a d  7. Ez a pont következőleg módosítandó: „ A  házassági engedélyt megadó hatóságnak, illetve bizottságnak lehetőleg 15 nap alatt kell határozatát meghoznia."Ezen módosítás fölvétele azért indokolt, mert a 15 napi záros határidő alatti elintézést valam ely elháríthatatlan ok (betegség, távoliét) akadályozhatja.
a d  8 . Ezen pont következőleg módosítandó: „A z  egyházmegyei esperes, illetve bizottság elutasító I. fokú határozata ellen az illetékes püspökhöz, illetve egyházkerületi bizottsághoz a püspök, illetve egyházkerületi bizottság I. fokú határozata ellen az egyetemes felügyelőhöz, illetve az ennek elnöklete alatt működő s a püspöki karból álló bizottsághoz egyszeri feleb- bezésnek van helye.Ez a módosítás az 5. p. alatti módosításnak logikus folyománya.
a d  9. Ez a pont következőleg módosítandó: „ A z  egyházmegyei bizottsági tárgyalásokkal felmerülő költségeket az egyházmegyei pénztár, az egyházkerületi bizottsági tárgyalásokkal fölmerülő költségeket az egyházkerü-
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letí pénztár, az egyetemes bizottság tárgyalásával fölmerülő költségeket az egyetemes egyházi pénztár viseli, illetve fedezi."Ez a módosítás azért indokolt, mert nem méltányos dolog az egyház részéről az, hogy tisztviselőit —  akiknek nagyrésze szerény anyagi javadalmazást élvez —  a házasságkötési engedély iránti eljárásból kifolyólag anyagilag is megterhelje, ami jogilag sem indokolt.

a d  12. Ezen pont következőleg módosítandó: ,,A  felülvizsgálati bizottság az eléje terjesztett kérvényeket nem nyilvános tárgyaláson, hanem zárt ülésen tárgyalja s e helyen hozza meg nyomban írásbafoglalandó indokolt határozatát, melyet kizárólag az érdekelt felekkel, 3 napon belül, postai kézbesítés útján közvetlenül közöl." „Am ennyiben a kérelmező felek meghallgatása szükségessé válna, úgy a bizottság a tárgyalást megnyitja, arra a meghallgatni kívánt felet megidézi s annak meghallgatása után, ugyancsak zárt ülésben hozza meg határozatát."„Amennyiben a megidézett fél a bizottsági ülésen idézés dacára, indokolatlanul nem jelenne meg s ezáltal az ügy elintézésére döntő befolyással biró meghallgatását meghiúsítaná, kérelme érdembeli elintézés nélkül elutasítandó s kérelmező a bizottsági tagok tárgyalási költségeiben elm arasztalandó."
a d  13. E z a pont a 12. pontban foglalt módosítás első bekezdése folytán tárgytalan.
a d  14. Ez a pont következőleg módosítandó: „ A  házasságkötésre engedélyt nyert javadalmas tisztviselő tartozik házasságát a polgári házasság megkötésétől számított 8 napi záros határidőn belül egyházilag megáldatni, amennyiben ezt tenni elmulasztaná s házasságát fölöttes egyházi hatósága fölszólítására újabb 8 napi határidőn belül sem áldatná meg indokolatlanul egyházilag, úgy állásától felfüggesztendő, ellene fegyelmi eljárás s ezzel kapcsolatban az állásától való elmozdítás iránti közigazgatási eljárás teendő folyamatba."Ez a módosítás azért veendő föl, mert az eredeti szöveg ama kitételének, hogy: „állásáról lemondottnak tekintendő", sem gyakorlati, sem jogi sanctiója nincsen.A  szabályrendelettervezetnek egyéb pontjait az egyházkerületi közgyűlés változatlanul elfogadja.66. Olvastatott Duszik Lajos miskolci lelkésznek az egyetemes közgyűléshez beterjesztett indítványa, amelyben arra kéri az egyetemes közgyűlést, hogy az utóbbi időben ev. egyházunkban lábrakapott címadományozást, amely szerint egyes lelkészek tiszteletbeli esperesekké, egyes tanítók pedig címzetes igazgatókká neveztettek ki, mint egyházunk demokratikus szellemével ellentétben álló gyakorlatot helyteleníti és minden eddigi cím- adományozást hatályonkívül helyez.



A z  egyházkerületi közgyűlés az eddigi gyakorlathoz, illetőleg szabályrendeletéhez ragaszkodik és az indítvány fölött napirendre tér.67. Olvastatott a vasi közép egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének 49. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés a kőszegi egyházközség szabályrendeletét —  a képviselőtestületről szóló B) 13— 22. pontjai kivételével —  az E . A . 16. §-a alapján jóváhagyja és a szabály- rendeletnek a képviselőtestületről szóló B) 13— 22. pontjait az E . A . 48, §-a alapján jóváhagyás céljából pártolólag fölterjeszti az egyházkerületi közgyűléshez.A z  egyházkerületi közgyűlés a szabályrendeletnek B 13— 22. pontjait jóváhagyja.68. Olvastatott a győri egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének 7. pontja, am ely szerint az egyházmegyei közgyűlés elhatározta, hogy az egyházkerületi közgyűlést megkeresi az iránt, hogy a speieri protestació történetét írassa meg és díszes formában adja ki, hogy azt a hívek minél szélesebb rétegében terjesztve, ezáltal a hitbuzgóság és hithűség szelleme ápoltassék. A z  egyházkerületi közgyűlés a győri egyházmegye határozatát magáévá teszi és annak értelmében felír az egyetemes közgyűléshez.69. Olvastatott a zalai egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének 49. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés fölkéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a törvényellenes és viszályok szítására alkalmas „M ortalium  animos" kezdetű pápai encyklika kihirdetésének megakadályozására a kormánynál tegye meg a kellő lépéseket.A z  egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy ezzel az üggyel mindkét hitvallású prot. egyház már több ízben foglalkozott —  a beterjesztett indítványt mellőzi.70. Olvastatott a veszprémi egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének 7. pontja, am ely szerint az egyházmegyei közgyűlés annak az óhajtásának ad kifejezést, hogy a két prot. testvéregyház sürgősen keresse módját annak, hogy tagjai között ne tűrje a reversalist, mert ez a testvériség magasztos eszméjével össze nem egyeztethető. A  közgyűlés ezt a gondolatot, mint megvalósítandó eszmét, az egyházkerületi közgyűlés, illetve e közös prot. bizottság figyelmébe ajánlja.A z  egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy ezt a kérdést az 1894: X X X I I . t.-c. szabályozza —  ezen ügynek tárgyalását időszerűnek nem tartja és afölött napirendre tér.71. Olvastattak a somogyi, vasi közép, veszprémi és zalai egyház
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megyék folyó évi közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonatai, amelyek szerint nevezett egyházmegyék megkeresik az egyházkerületi közgyűlést az iránt, írjon fel az egyetemes közgyűléshez, hogy szorgalmazza a kormánynál a lelkészi korpótléknak és az adócsökkentési államsegélynek 100%-os valorizációját, valamint önálló hitoktatóink megélhetésének biztosítását, továbbá a lelkészi nyugdíj járuléknak, mint a lelkészi fizetést terhelő kiadásnak a congrua megállapításánál leendő beszámítását s végül az egyházak tulajdonában levő hadikölcsönkötvények valorizációját és addig is, míg ez megtörténhetik, az egyházak részére a hadikölcsönkamatoknak teljes értékben való kifizetését.A z  egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyék előterjesztését magáévá teszi, az ügyet napirenden tartja és ilyen értelemben felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.72. Olvastatott a tolna— baranya— somogyi egyházmegye lelkészegyesülete folyó évi gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata, am ely szerint a lelkészegyesület megkeresi az egyházmegyei közgyűlést, tegyen előterjesztést az egyházkerületi közgyűléshez, hogy az hasson oda a kormánynál, hogy a lelkészek ugyanolyan kedvezményekben részesíttessenek, mint a közalkalmazottak.A z  egyházkerületi közgyűlés, eltekintve attól, hogy a lelkészegyesület megkeresését az egyházmegyei közgyűlés tárgyalta s ezért ez a kérdés legfeljebb mint külön indítvány kerülhet az egyházkerületi közgyűlés elé, céltalannak tartja a kormányhoz ilyen értelmű megkeresés intézését, mert az állam  az eddigi utazási kedvezmények és más a tisztviselőknek járó kedvezmények csökkentését vette tervbe, az államháztartás súlyos helyzetére való tekintettel és így nincs semmi kilátás arra, hogy a kedvezményeket a lelkészi karra kiterjessze.73. Olvastatott a soproni alsó egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének X . 4. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés megbotránkozását fejezi ki afelett, hogy sokan vasárnaponkint, nem egyszer az istentisztelet komolyságát és a vallásos érzést mélyen sértő megjegyzések kíséretében, korcsmában, boros pohár és pipaszó mellett hallgatják rádión az istentiszteletet és kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy ezen visszás állapotok megszüntetése végett szorgalmazza az illetékes közigazgatási hatóságnál oly értelmű szigorú rendelet kiadását, am ely büntetés terhe alatt tiltsa meg a korcsmák és más nyilvános helyek tulajdonosainak rádiójuknak az istentiszteletek vételére való bekapcsolását.A z  egyházkerületi közgyűlés elismeri, hogy a rádión közölt istentiszteleteknek korcsmái és egyéb nyilvános helyeken való vétele és leadása nem egy esetben a vallásos érzés megbotránkozására lehet alkalmas.Mégis az egyházkerületi közgyűlés lehetségesnek tartja, hogy a bár
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mely helyen hallott szent ige által is hódíthat meg közönyös szíveket a szentlélek.Mindezeket tekintetbevéve és figyelemmel annak szükségességére, hogy a korcsmahelyiségek rádióinak az istentiszteletek vételére való bekapcsolásának kérdése egyetemes jellegű megoldást nyerjen,az egyházkerületi közgyűlés a szóbanforgó kérdésben a saját hatáskörében nem kíván intézkedni, hanem fölkéri főtiszt, püspök urat, hogy a kormánynak az e tárgyban esetleg hozzáintézendő megkeresésével kapcsolatban ezen nagy körültekintést kívánó kérdésnek kielégítő és egyetemes jellegű megoldása iránt az általa helyesnek talált módon a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjék.74, Olvastatott a soproni felső egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének X . d )  pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházi főhatóságot, tegyen lépéseket a kormánynál az iránt, hogy az október hó 31-én megtartandó takarékossági nap helyeztessék át más napra, mivel ev. egyházunk ezen a napon ünnepli a reformáció emlékünnepét.Bár a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az egyetemes felügyelő úrhoz e tárgyban intézett leirata szerint a nemzetközi takarékossági kongresszusnak azon határozatához, mely a takarékossági napot október hó 31-ikére állap ítja  meg, az összes államok, köztük a kimondottan prot. á llamok is egyértelmüleg csatlakoztak, amiért is a nemzetközi kapcsolat m egerősítése érdekében a takarékossági napnak egységesen megállapított időpontjától a kormány nem kíván eltérni, mégis abból a célból, hogy a nemzeti érdekből olyan fontos takarékossági eszme templomainkban is propagálható legyen, —  amire a reformáció emlékünnepe nem ad megfelelő alkalm at — az egyházkerületi közgyűlés annál inkább kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a kormánynál a takarékossági napnak október hó 31-ikéről valam ely más napra való áthelyezését szorgalmazza, mert tudomása szerint a takarékossági nap már Németországban is más napra helyeztetett át.75. Olvastatott a tolna— baranya— somogyi egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének 77. pontja, amely meleg pártolással terjeszti föl az egyházkerületi közgyűléshez a siklósi fiókegyházközség 1929 március hó 3-án tartott közgyűlésének azt a kérelmét, hogy az egyházkerület engedélyezze Siklós központtal és székhellyel missziói segédlelkészi állás szervezését, eszközölje ki a szervezésnek a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr részéről való elismerését és utalja ki a missziói segédlelkész részére a segédlelkészi államsegélyt, tekintettel azon körülményre, hogy a magyar-
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bolyi lelkész két nagy leányegyházközségének és kiterjedt szórványainak gondozásával oly mértékben le van kötve, miszerint a tőle 17 km távolságra fekvő siklósi fiókegyházközség és a Siklós körül fekvő községek közel 200 hívőjét még akkor sem tudná megfelelő lelki gondozásban részesíteni, ha a Magyarbolyban rendszeresített segédlelkészi állás be volna is tölthető, tekintettel továbbá arra, hogy az új déli ev. központból a Siklóstól 3 km távolságra fekvő Harkány-fürdőn is megfelelő lelki gondozásban részesülhetnének a szervezés által az ev. vallású betegek és üdülők, továbbá, hogy Siklóson mintegy 100, a siklósi járásnak a magyarbolyi anyaegyházközséghez tartozó és az újonnan szervezendő önálló missziói egyházhoz csatoltatni kért községeiben pedig mintegy 50 ev. lélek van, Siklóson a különböző iskolákba évenkint mintegy 30 ev. vallású tanuló jár, akik a szervezés esetén a mostani havonkénti hitoktatás helyett hetenkint rendszeres hitoktatásban részesülhetnének.A  siklósi fiókegyházközség a missziói segédlelkésznek egy, illetve két szobából álló lakást vagy az annak megfelelő évi 2500 P  lakásbért biztosítja, továbbá egy füthető imaházat, ifjúsági otthont és segédlelkészi lakást magábanfoglaló Kultúrház létesítéséhez, államsegély kérelmezése mellett, anyagi hozzájárulását helyezi kilátásba.A z  egyházkerületi közgyűlés Siklós központtal és székhellyel missziói segédlelkészi állás szervezését elvileg annál inkább helyesli, mert a szer vezni szándékolt missziói egyház híveinek lélekszáma mintegy 250-et tesz ki.Minthogy azonban a missziói segédlelkész megélhetését csupán a segédlelkészi államsegély nem biztosíthatja, a rendes segédlelkészi állam segélynél magasabb összegű államsegélyt pedig az egyházkerület a missziói segédlelkész részére annál kevésbbé képes folyósítani, mert az ilyen rendeltetésű átalányösszeg most sem fedezi a szükségletet,ezért az egyházkerületi közgyűlés a missziói segédlelkészi állás szervezését csak abban az esetben engedélyezheti, ha a szervezendő önálló misz- sziói egyház a saját részéről is megfelelő összeggel járul segédlelkészének megélhetéséhez.A  missziói segédlelkész megélhetésének ilyen módon való biztosítása esetén, továbbá annak kimutatása esetén, hogy a szervezendő önálló misz- sziói egyház és a magyarbolyi anyaegyházközség között vitás kérdések nincsenek, valamint az önálló missziói egyház helyrajzi határának szabatos és minden kétséget kizáró megjelölése után, az egyházkerületi közgyűlés készséggel engedélyezi a missziói segédlelkészi állás szervezését.Egyben mindezen feltételek teljesülése esetén az egyházkerületi közgyűlés felhatalm azza főtiszt, püspök urat a jelen határozat alapján a missziói segédlelkészi állás szervezésének az egyház- kerület nevében való végleges elismerésére és fölkéri missziói segédlelkésznek a lehetőség szerint való kiküldésére. 4*
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76. Olvastatott a somogyi egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének X I I . pontja alatt foglalt —  az illetékes lelkészek kimutatásai alapján készített —  következő kikerekítési javaslata:1. G y é k é n y e s , Zákány, Zákányhegy, Zákánytelep, Perecsenypuszta, Nagyberekpuszta, Vázsonypuszta, Gyékényes-hegy, Gyékényes-telep, G óla- állomás, Lankócpuszta, továbbá
N a g y a t á d , mely ideiglenesen, missziói egyházzá fejleszthetéséig, csatol- tatott Gyékényeshez, körzetével: Bolhás, Görgeteg, Bodvica, Henész, Tarany, Lábod, Bolhó, Kuntelep, Visonta községekkel.2. lh a r o s b e r é n y , Inke, Alivár-puszta, Csőd-puszta, Inkeantalfalu, Fazekasdencs-puszta, Felső- és Alsóagarás-puszta, Ganna-puszta, P ád puszta, Jolánta-puszta, Istvánmajor, Magasd-puszta, Ság-puszta, P o g á n y  - 

s z e n t p é t e r , Ih a r o s , Csicsó-puszta, Józsefm ajor, Lajosm ajor, Kanizsaberek- puszta, Kászó-puszta, Darvas és S o m o g y c s ic s ó .3. K a p o s v á r , Alm am ellék, Almáskeresztur, Alsónyires, Alsólapard- paca, A n t a ls z á l lá s , Bárdibükk, Bárdudvarnok, Basal, Beleg, Bodrog, Boldogasszonyfa, Bőszénfa, Csertő, Csombárd, Csom bárdújfalu, Csököly, Dióspuszta, E d d e ,  Elemér-puszta, Felsőnyires, Felsőtapard, Galambos-puszta, Gálosfa, Gige, Gyóta-puszta, Hajm ás, Hedrahely, Hencse, Hetes, Ju ta, Kardoskut, Kápolnásvisnye, Kaposfüred, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposmérő, Kaposszentbenedek, Kaposszentjakab, Kaposszerdahely, Kapós- újlak, Kardosfa, Kenézpuszta, Kisasszond, Kisbajom , Kiskorpád, Kis- keresztur, Kőkút, Középnyires, Kutas, Magyaregres, M agyarlad, Magyar- hekofa, Mariadó, M a r g it -p u s z t a , Merenye, Mezőcsokonya, Mike, Mozsgá, Nagyállás-puszta, Németiad, Őrei, Osztopán, Pata, Patca, Patorfa, Poklos, Runyakovácsi, Sántos, Simonfa, Somogyapáti, Somogyaszaló, Somogy- hárságy, Somogyhatvan, S o m o g y já d , Somogyszentimre, Somogyvíszló, Szenna, Szentbalázs, Szentlászló, Szigetvár, Szilvásszentmárton, Szórna jóm, Szulim án, Taszár, Toponár, Törözskes, Várda, Vásárosbéc, Visnye, Zselic- kisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál, Zsibót.
4. N a g y k a n iz s a , A lsórajk , Bákónak, Csapó, Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Somogyszenímiklós, Karos, Kilim án, Kis- és Nagyrécse, Sárszeg, Újudvar, Ujnép-puszta, Bágolasánc, Kisfokos, Nagyfokos, Palin, Ú jlak, Murakeresztur, Korpavár, Kotori. —  Továbbá a balatoni helyek közül Sávoly, Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Balatonkeresztur, Balatonuj- lak, Kéthely, M áriatelep, Bélatelep, Fonyód, — Komorváros.5. N e m e s p á tr ó .6. P o r r o g s z e n t k ir á ly , Porrog, Alsók, Berzeme, Csurgó, Csurgónagymarton, Porrogszentpál, Sarkad, Szenta, Udvarhely. Továbbá Barcs és környéke, Agarcoháromfa, Arács, Babócsa, Bécz, Bélavár, Bürüs, Dovány, Drávatamási, Gárdony, Endrőcs, Gyöngyösmellék, Herennye, Homokszent- györgy, Istvándi, Kálm áncsa, Kastélyosdombó, Kis- és Nagydobsza, Kom- lósd, Lakóca, Lukafa, M agyarújfalu, Nagyharsány, Pálfalu, Péterhida,
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Patony, Révfalu, Sztára, Szentborbás, Szentmárton, Szülök, Tarnóca, Tekla- falu, Tótkeresztur, Tótújfalu, Ujnép, Vízvár.7. S a n d , Pat, M iháld, Zalaszentjakab, Kiskomárom.8. S u r d , Liszó, Belezna, Bükkösd, örtilos, Janka-puszta, Feketesár- puszta, Sándormajor, Kakonya, Szentmihály-hegy.9. S z e p e t n e k , Egyeduta, Letenye, Póla, Rígyác, Sormás, Tolmács, Tót- szentmárton, Tótszerdahely, Valkonya, B ajcsa, Bécsehely, Bécs, Eszter- egnyes, Homokkomárom, Molnári, Petrivente, Sem jénháza, Z ajk , Bánok- szentgyörgy, Borsfa.

J e g y z e t :  A lsó- és Felsőszemenye, Erdőhát és Kíscsernec Zalaegerszeghez lennének csatolandók, jobb vasúti összeköttetés miatt.10. V e s e , S z ő k e d e n c s , A lsó- és Felsősegesd, Bárdszerászló, Besenyő, Bize, Boronka, Bökönye, Biinák, Csákány, Csömend, F ájsz , Fehéregyház, Felsőzsitfa, Fönyed, Nagygomba, H ollád, Horvátkút, Já k ó , Kelevíz, N a g y bajom, Nagykorpád, Pusztakovácsi, Kisbereki, M arcali, Nagyszoháni, Nemesdéd, Nemesvid, Nikla, Nemeskisfalud, Somogysárd, Tapsony, Tót- szentpál, Vrácsik, Visnye, Simonyi (Kis), Szénné, Szenyér, Táska, Tikos, Varjaskér, Szőcsény, Vórs.A z  egyházmegyék régi gyülekezetei közül jugoszláv megszállás alá kerültek: Légrád, Antunovác, Hrasztovác, Pozsega és Zágráb, Brsljanica.A z  egyházkerületi közgyűlés a somogyi egyházmegye kikerekítési javaslatát a maga teljes egészében jóváhagyja.77. Olvastatott a somogyi egyházmegye esperesének fölterjesztése Barcs, Nagyatád és Somogyszobbnak Nagyatád központtal önálló missziói lelkészi körzetbe való csoportosítása tárgyában.A z  egyházkerületi közgyűlés, tekintettel a barcsi iskolának fennmaradását veszélyeztető miniszteri tervezetre, már egyházvédelmi szempontból is elismeri a nagyatádi missziói gyülekezet megszervezésének sürgős szükségét s a törvényben előírt szervezési munkálatok elvégzésére a somogyi egyházmegyét fölhívja.78. Olvastatott a soproni felső egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének X I I . pontja, am ely szerint az egyházmegyei közgyűlés a m. é. egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 47. pontja alapján az ezelőtt Fertőmeggyeshez tartozott felsőrákosi szórványhelyre vonatkozólag azt javasolja, hogy a közlekedési viszonyokra való tekintettel egyházilag a soproni anyaegyházközséghez osztassék be.A z  egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel a könnyebb közlekedésre, nemkülönben a felsőrákosi szórványhelyen lakó ev. híveknek és iskolás gyermekeknek intenzív lelki gondozására — elhatározza a felsőrákosi szórványhelynek az általános rendezésig Sopronhoz való csatolását.
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79. Olvastatott az egyetemes felügyelőnek 297/1929. sz. a. főtiszt, püspök úrhoz intézett leirata, melynek kapcsán megküldi a vallás- és köz- oktatásügyi miniszternek 865-11/36-1929. V II I . d. sz. leiratát a nazarénus és baptista felekezetre áttért szülők evangélikusnak anyakönyvezett, de keresztségben nem részesített iskolásgyermekeinek a hittanból való osztályozása tárgyában, azzal a kéréssel, hogy mivel ev. egyházunk részéről ebben a fontos kérdésben egyöntetű állásfoglalásra van szükség, az ügyet alkotmányos tárgyalás alá bocsátani szíveskedjék, hogy ebben a kérdésben az egyetemes közgyűlés határozhasson s a válasz a határozat alapján legyen a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak megadható.A z  egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy sem egyházi, sem jogi szempontból nem fogadható el az a megoldás, hogy az ilyen gyermekek hittanból való osztályozás nélkül léphessenek felsőbb osztályba, mert ez a megoldás a hittannak, mint iskolai tantárgynak jelentőségét a közismereti tárgyakkal szemben lényegesen csökkentené —  kívánatosnak tartja, hogy az ilyen iskolás gyermekeket ev. egyházunk rendes hitoktatásban részesítse és a tanév végén nekik a hitoktató a hittanból osztályzatot adion80. Olvastatott a veszprémi egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének 58. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés a szórványok intenzívebb lelki gondozása céljából egyházmegyei belmissziói segéd- lelkészi állás szervezését kéri az egyházkerülettől.A z egyházkerületi közgyűlés örömmel látja a szórványok intenzívebb gondozása érdekében a belmissziói segédlelkésznek munkábaállítását. M indazáltal a belmissziói segédlelkészi állás szervezését nem vállalhatja, mert ezen állásnak szervezése az egyházmegye feladata. Nem vállalhatja ezt az egyházkerület azért sem, mert ebben az esetben a segédlelkész javadalmazása is az egyházkerületet terhelné. Azért is az egyházkerületi közgyűlés felhívja a veszprémi egyházmegyét ezen segédlelkészi állás hiányának megállapítására és felülvizsgálat végett a püspöki hivatalhoz való felterjesztésére.81. Olvastattak a somogyi, veszprémi és zalai egyházmegyék folyó évi közgyűléseinek fölterjesztései, amelyekben kérik, hogy az egyházkerületi pénzügyi bizottságban mindegyik egyházmegye egy-egy taggal képviselve legyen. A z  egyházkerületi közgyűlés m egállapítja, hogy a tagsági helyek betöltésénél a vonatkozó szabályrendelet értelmében, a gyakorlati szempont s a szaktudás figyelembevételével járt el. Mégis nevezett egyházmegyék fölterjesztésének intencióját és a bizottsági munkában való részvétel készségét méltányolva, a tag



sági helyek megüresedésekor, azoknak betöltésénél a jövőben alkalmazkodni kíván ahhoz az elvhez, hogy az egyházkerületi pénzügyi bizottságban a lehetőség szerint 1— 1 taggal mindegyik egyházmegye képviselve legyen.82. Olvastatott a zalai egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének 48. pontja, am ely szerint az egyházmegyei közgyűlés fölterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez aziránt, hogy a prot. óraadó hitoktatók a tantestületekben szavazati joggal ruháztassanak föl és fölkéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy elnöksége útján ez irányban a kormánynál közbenjárni szíveskedjék.A z  egyházkerületi közgyűlés elhatározza, miszerint fölhívja az egyetemes egyház figyelmét erre az ügyre és fölkéri, hogy a javaslat keresztülvitele érdekében a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral bocsátkozzék tárgyalásba.83. Olvastatott N agy Sándor nemesdömölki lelkész fellebbezése a kemenesaljai egyházmegye folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének 19. pontjában foglalt ama határozat ellen, amelyben az egyházmegyei közgyűlés kimondotta, hogy a bobai lelkész és gondnok ellen fölhozott rágalm ak, illetve sértő vádaskodások elbírálására magát illetékesnek nem tartja.Tekintettel arra, hogy sem az E . A .-ban, sem a szabályrendeletekben nincsen olyan rendelkezés, am ely az egyházmegyei közgyűlésnek ilyen értelemben hatáskört biztosítana és tekintettel arra, hogy az E . A . 345. §-ának a ) , b ) , c )  és d )  pontjai határozzák meg azokat az ügyeket, melyek az egyházmegyei törvényszék hatáskörébe vannak utalva és a panaszlott ügy ezeknek egyikéhez sem sorozható és így azt az egyházmegyei elnökség az egyházmegyei törvényszékhez se tehette át ítélkezés céljából, ezért isaz egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyei közgyűlés határozatát indokainál fogva helybenhagyja.Minthogy azonban az iratok mellett elfekvő jegyzőkönyvi k ivonatban foglalt közgyűlési határozat tanúsága szerint a lelkész és gondnok ellen felhozott vádak beigazolást egyáltalán nem nyertek, holott azok beigazolás esetén alkalm asak lennének arra, hogy a lelkész és gondnok ellen az E . A . 345. §-ának b )  pontja alap ján az eljárás megindítását és az E . A . 324. §-ának d )  pontja alap ján megfelelő büntetés kiszabását vonják maguk után. a sértettek az őket ért alaptalan vádaskodás alapján a polgári bíróság előtt kereshetnének elégtételt, ha a büntető eljárás megindulásának a büntető törvénykönyvben megállapított 3 havi elévülési idő nem szolgálna akadályául.84. Tárgyaltatott Vides Dániel egyházfelügyelő fellebbezése a kemenesaljai egyházmegye folyó évi közgyűlésének azon határozata ellen, am ely
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ben kimondotta, hogy az egyházmegye esperesének eddig folyósított esperesi tiszteletdíját a jövőben beszünteti, azzal az indokolással, hogy az esperes az egyházkerülettől úgyis kap esperesi tiszteletdíjat.A z  egyházkerületi közgyűlés a fellebbezésnek helyt adva, az egyházmegyei közgyűlés határozatát megsemmisíti és kötelezi a kemenesaljai egyházmegyét, hogy az esperesi tiszteletdíjat a mindenkori esperesnek továbbra is folyósítsa.Megsemmisítendő volt az egyházmegyei közgyűlés határozata a következő indokokból:A z  egyházmegyei közgyűlés az egyházmegyei költségelőirányzatot, amelyben az esperesi tiszteletdíj is föl van véve, már előzőleg ennek határozatával elfogadta, már pedig az E . A . 21. §-a szerint valam ely közgyűlésnek szabályszerűen hozott határozatát csak egy későbbi közgyűlés változtathatja meg újabb szabály- szerű határozattal.Továbbá az E . A . 292. §-a értelmében az egyházmegye köteles esperesének tiszteletdíjat és irodaátalányul megfelelő évi összeget utalványozni.Végül az egyházmegye határozatának méltányossági alapja sincs, tekintve, hogy az egyházmegye a tiszteletdíjat az esperes részére azokért a munkálatokért adja, amelyeket az egyházmegye érdekében végez, ellenben az egyházkerület pénztárából nyert tiszteletdíj az esperes reprezentációs kiadásainak fedezésére szolgál.Egyházkerületi szabályrendeletünk kimondja, hogy az egyházi javadalmasok javadalmai meg nem csorbíthatok, vissza nem vonhatók s így az esperes részére, annak az egyházmegye érdekéhen végzett munkájáért nyújtott tiszteletdíj megvonása sem lehet tör-' nyes, de semmiesetre sem lehet méltányos.85. Olvastatott a tolna— baranya— somogyi egyházmegye lelkész- egyesülete folyó évi közgyűlése jegyzőkönyvének 2. c )  pontja, amely szerint a lelkészegyesületi közgyűlés megkeresi az egyházmegyei közgyűlést, hogy tegye meg a kellő lépéseket arra nézve, hogy Sántha Károly volt sárszent- lőrinci lelkész, és országos nevű költő emlékét az egyetemes egyház örökítse meg méltó síremlékkel.Ezzel kapcsolatban olvastatott a tolna— baranya— somogyi egyházmegye főesperesének főtiszt, püspök úrhoz intézett fölterjesztése, amelyben előadja, hogy a lelkészegyesület előadója a lelkészegyesület fölterjesztésének előterjesztését másra bízta, aki viszont azt elfelejtette a közgyűlés elé terjeszteni és így az egyházmegyei közgyűlés azt az ügyet nem tárgyalhatta. M indazáltal főesperes Sántha Károly síremlékének ügyét közegyházi fe ladatnak tekinti s azt pártolólag terjeszti föl az egyházkerületi közgyűléshez.
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A z  egyházkerületi közgyűlés a lelkészegyesület javaslatát magáévá teszi és annak értelmében megkeresi az egyetemes közgyűlést.86. Olvastatott a pápai ev. egyházközség folyó évi február hó 10-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 7. pontja, am ely szerint az egyházközségi közgyűlés a m. é. egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 54. pontja alatt foglalt azon határozatnak megváltoztatását kéri, amely kimondja, hogy az egyházkerület bold. Gyurátz Ferenc nagynevű püspökünk emlékének méltó megörökítése céljából síremlék helyett, művészi alkotású emlékművet kíván elhelyezni a pápai ev. templom falába.A  pápai ev. egyházhözség közgyűlése hivatkozott határozatában kijelenti, hogy Gyurátz Ferenc püspök emlékének a templom homlokzatába beépítendő domborművel való megörökítését nem tartja célszerűnek, tekintve, hogy ez a dombormű nem érvényesülne annyira, amint kellene és azt nem is lehetne szimetrikusan elhelyezni a templom homlokzatán.A z  egyházmegyei közgyűlés felterjesztésében arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy múlt évi határozatát megváltoztatva, Gyurátz Ferenc püspök emlékét egy bronzból öntendő mellszoborral örökítse meg, melyet a templom udvarán lehetne elhelyezni.A z  egyházkerületí közgyűlés mu'lt évi idevonatkozó határozatát fenntartja.87, Tárgyaltatott dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelőnek az egyházkerületí közgyűléshez felterjesztett indítványa az orsz zsinat m egtartása tárgyában, amelyben a következő javaslatokat terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé, ú. m. :1. mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a zsinat összehívását most korainak tartja; 2. ha a zsinati törvények újjáalakítása válnék szükségessé, ez megfelelően készíttessék elő; 3. a zsinati bizottság munkálatai megfelelő módon tétessenek közzé s az összes illetékes tényezők (egyház- kerület, egyházmegyék, egyházközségek, lelkész- és tanítóegyesületek, fő- és középiskolák, egyházi bizottságok tagjai, egyházi ügyészek stb.) véleményadásra és hozzászólásra hívassanak föl.Tekintettel arra, hogy a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének7. pontjában fölkérte a zsinati nagybizottságot, hogy az előkészítő munkálatokat minél előbb fejezze be, a zsinat összehívása tekintetében az elnökségnek adott fölhatalmazást megújította és azt olyan irányban is megadta, hogy az elnökség belátása szerint csak az E . A . sürgősebb változtatást igénylő részeinek módosítására korlátoztassanak az előmunkálatok, —tekintettel arra, hogy az indítványnak három pontja összefoglalható abban a kívánságban, hogy a zsinat kellően készíttessék elő, főleg azáltal is, hogy a zsinati bizottságok munkálatai a közvélemény és az illetékesek elé jussanak megbeszélés, véleménynyilvánítás céljából. Am i az első illeti,
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az előkészítés munkája a bizottságokban nem tekinthető elhamarkodottnak, hiszen a bizottságok már évek óta dolgoznak. M ivel tehát csupán az a kíván ság, hogy a munkálatok az illetékes tényezők elé vitessenek, —tekintettel arra, hogy az indítványban említett közigazgatási hatóságok nem tekinthetők illetékeseknek, mert az E . A . szerint egyházunknak törvényhozó gyűlése kizárólag a zsinat, amelyen a zsinattagok által vannak képviselve az egyházkerületek, az egyházmegyék, a fő és középiskolák, és az elemi iskolák. A z  indítványban említett tényezők véleményének kikérését tehát nem kérhetjük az egyetemes elnökségtől, mert hiszen az illetékes tényezők úgyis képviselve vannak a zsinaton.Tehát csak arról lehetne szó, hogy a bizottságok munkálaiai nyomtatásban jelenjenek meg a közvélemény tájékoztatása céljából és hogy a zsinat a közvélemény álláspontjáról is tájékozva legyen, ha majd összeül.A  m. é. egyet, közgyűlés hivatkozott határozata szerint az elnökség fölhatalmazást kapott arra, hogy az előkészítő munkálatok az E . A.-nak csak egyes részeire korlátoztassanak.Ha az elnökség ezzel a felhatalmazással élt, akkor csak ama munkálatok kiviteléről lehet szó, amelyekre az elnökség a munkálatokat korlátozta . . .Mindezeknek figyelembevételével,az egyházkerületi közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 7. pontjába foglalt ama határozatát, amely szerint az elnökségnek fölhatalmazást adott arra, hogy a zsinat előkészítő munkálatai esetleg csak az E . A . sürgősebb változtatást igénylő pontjainak módosítására korlátoztassanak s bizalommal várja az elnökség ily irányú intézkedését.88. Olvastatott a somogyi ev. tanítóegyesület f. évi őszi közgyűlése jkvének 7. pontja, amely szerint nevezett tanítóegyesület fölkéri Főtiszt. Püspök urat arra, hogy a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszternél kegyeskedjék hathatósan közbenjárni a tanítói helyi javadalom értékének leszállítása iránt, tekintve, hogy

a )  a hús és zsir jelenlegi ára 18, ill. 13.50 P .;
b )  a bor ára literenkint 16— 30 fill., ha ugyan értékesíteni lehet;
c )  ezek az áresések állandó természetiteknek Ígérkeznek és a tanítók károsodása az 1923-ban megállapított, sokkal magasabb értékelésekkel szemben állandóan igen nagy lenne.A z egyházkerületi közgyűlés magáévá teszi a tanítóegyesületnek fenti indítványát és a maga részéről is fölkéri Főtiszt, püspök úrat, hogy ebben az ügyben a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál hathatósan közbenjárni kegyeskedjék.



89. Tárgyaltatott a vasi közép egyházmegyének —  az egyházker. számvevőszék, mint kikerekítési bizottság által változatlanul jóváhagyott — következő kikerekítési javaslata azon megjegyzéssel, hogy a tervezet figyelemmel van a községek közigazgatási hovátartozására és az előnyösebb közlekedési viszonyokra. A  puszták az egyes községekhez tartozván, nem neveztetnek meg külön.
I .  K ö r m e n d :  1. Darabos, 2. Döbörhegy, 3. Döröske, 4. Egyházashollós,5. Egyházasrádóc, 6. Egyházasszecsőd, 7. Felsöberkifalu, 8. Gerse, 9. H a lastó, 10. Halogy, 11. Harasztifalu, 12. Hegyháthodász, 13. Hegyhátsál, 14. Hidashollós, 15. H orvátnádalja, 16. Karátföld, 17. K atafa, 18. Kemesmál, 19. Kiskölked, 20. Kissároslak, 21. M agyarnádalja, 22. Molnaszecsőd, 23. Nádasd, 24. Nagycsákány, 25. Nagykölked, 26. Nagym ízdó, 27. Németsze- csöd, 28. Pinkamindszent, 29. Pusztarádóc, 30. Rábadoroszló, 31. Rádóc- újfalu, 32. Rempehollós, 33. Sárfimizdó, 34. Szarvaskend, 35. Taródfa, 36. Telekes, 37. V asalja .
I I .  K ő s z e g :  1. Horvátzsidány, 2. Németzsidány, 3. Ólmod.
I I I .  M e s z lé n :  1. Acsád, 2. Alsószilvágy, 3. Felsőszilvágy, 4. K isasszonyfalva, 5. Köveskut, 6. Nagyasszonyfalva, 7. Salfa, 8. Tömörd, 9. Vassurány, 10, Vát.
I V .  N e m e s c s ó :  1. Bozsok, 2. Cák , 3. Gyöngyösludad, 4. Kiscsömöt, 5. Kőszegdoroszló, 6. Kőszegpaty, 7. Kőszegszerdahely, 8. Lukácsháza, 9. Nagycsömöte, 10. Pöse, 11. Pusztacsó, 12. Velem .V. N e m e s k o lt a :  1. Alsóoszkó, 2. A lsó u jlak , 3. Andrásfa, 4. Balozsa- meggyes, 5. Bárdos, 6. Bozzai, 7. Csempeszkopács, 8. Csipkerek, 9. Dömö- töri, 10. Egervölgy, 11. Felsőoszkó, 12. Geregye, 13. Gutaháza, 14. Gyanó,15. Hegyhátszentpéter, 16. K a jd , 17. Kám , 18. Kísm ákfa, 19. Kozm afa, 20. Lipárt, 21. Nagym ákfa, 22. Nemeshollós, 23. Olaszka, 24. Pácsony, 25. Pecöl, 26. Petőm ihályfa, 27. Püspöktamási, 28. Rábahidvég, 29. Rábako- vácsi, 30. Rábamolnári, 31. Rábatőttős, 32. Rum, 33. Sorkikápolna, 34. Sorkikisfalud, 35. Sorkipolány, 36. Sorkitótfalu, 37. Sorkiújfalu, 38. Sze- menye, 39. Szentléránt, 40. Tana, 41. Vasszécsény, 42. Vasvár, 43. Zsennye.
V I .  Ő r im a g y a r ó s d : 1. Bőrönd, 2. Budafa, 3. Csődé, 4. Dávidháza, 5. Felsőjánosfa, 6. Felsőm arác, Gödörháza, 8. Hagyáros, 9. Hegyhátszent- jakab, 10. Hegyhátszentmárton, 11. Ispánk, 12. Ivánc, 13. Kávás, 14. Ke- ménfa, 15. Kerca, 16. Kerkáskápolna, 17. Kisrákos, 18. Kondorfa, 19. Ko- tormány, 20. M agyarföld, 21. M agyarszombatfa, 22. Nagyrákos, 23. Ozmán- bük, 24. Örbajánháza, 25. Öriszentpéter, 26. Pankasz. 27. Salomvár, 28. Senyeháza, 29. Szaknyér, 30. Szalafő, 31. Szatta, 32. Szentgyörgyvölgy, 33. Szomoróc, 34. Szőce, 35. Vaspör, 36. Velem ér, 37. Viszák, 38. Zaiacséb, 39. Zalaháshágy, 40. Zalalövő, 41. Zalaszentgyörgy.
J e g y z e t :  Dávidháza, Kerkáskápolna, Kotormány, M agyarföld, Őrba- jánháza, Öriszentpéter, Senyeháza, Szalafő átmenetileg a megszállott területen levő ő r ih o d o s i le lk é s z ;  Gödörháza, Kerca, Magyarszombatfa, Szó-
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moróc, Velem ér átmenetileg a megszállott területen levő d o m o n k o s fa i l e l 
k é s z ;  Szentgyörgyvölgy átmenetileg a z a la e g e r s z e g i le lk é s z  lelkigondozása alatt áll.

V I I .  R é p c e la k — C s á n ig :  1. Dénesfa, 2. Nick.
V i l i .  S á r v á r :  1 .  Alsópaty, 2. Bőgőt, 3. Csénye, 4. Ikervár, 5. Kenéz,6. Megyehid, 7. Ölbő, 8. Porpác, 9. Rábabogyoszló, 10. Rábasömjén.
I S z e n t g o t t h á r d : 1 . Alsórönök, 2. Alsószölnök, 3. Apátistvánfalva, 4. Csörötnek, 5. Farkasfa, 6. Felsőrönök, 7. Felsőszölnök, 8. Gasztony, 9. H á romház, 10. Jakabháza, 11. M agyarlak, 12. Nemesmedves, 13. O rfalu, 14. Permise, 15. Rábafüzes, 16, Rábagyarm at, 17. Rábakéthely, 18. Rábakisfa- lud, 19. Rábatótfalu, 20. Rátót, 21. Ritkaháza, 22. Szakonyfalu, 23. Tala- patka^ 24. U jbalázsfalva, 25. Vasszentmihály, 26. Zsida.
J e g y z e t :  Apátistvánfalva és Felsőszölnök átmenetileg a megszállott területen levő p é t e r h e g y i  le lk é s z  lelkigondozása alatt áll.
X .  S z o m b a t h e ly :  1. Alsócsatár, 2. Balogfa, 3. Búcsú, 4. Dozmat, 5. F e lsőcsatár, 6. Gyöngyösapáti, 7. Gyöngyöshermán, 8. Gyöngyösszentkereszt, 9. Gyöngyösszőllős, 10. Herény, 11. Horvátlövő, 12. Já k , 13. Kámon, 14. Kisnarda, 15. Kisunyom, 16. Magyarkeresztes, 17. Nagygencs, 18. Nagy- narda, 19. Nagyunyom, 20. Nárai, 21. Nemesbőd, 22. Németkeresztes, 23. Ó lad, 24. Ondód, 25. Perenye, 26. Perint, 27. Pornóapáti, 28. Seregélyháza,29. Sé, 30. Söpte, 31. Szentkirály, 32. Szentpéterfa, 33. Táplánfa, 34. Torony, 35. Vép, 36. Zanat, 37. Zarkaháza.
X I .  U r a i u jfa lu :  1. Felsőpaty, 2. Hegyfalu, 3. Ivánegerszeg, 4. Kemény- egerszeg, 5. Pósfa, 6. Szentivánfa, 7. Terestyénjákfa, 8. Vámoscsalád, 9. Zsédeny. A z  egyházkerületi közgyűlés a vasi közép egyházmegye kike- kítési javaslatát teljes egészében jóváhagyja.90. Fölvétetett a tolna— baranya— somogyi egyházmegye következő kikerekítési javaslata, amelyet az egyházkerületi számvevőszék, mint kikerekítési bizottság jóváhagyott és az egyházkerületi közgyűlésnek elfogadásra ajánl:
1. A ls ó n á n a :  Alsónyék, Báta, Bátaszék, Kislajvér, Szálka, Várdomb.2. B á b o n y m e g y e r :  Adánd, Balatonkiliti, Koppánymegyer, Ju t , Nagy- berény, Nyom, Ságvár, Som. A  veszprémi egyházmegyéből idecsatolandó: Siófok.
3. B á t a a p á ti: Dunaszekcső, Mőcsény, Ófalu, Palatinca, Zsibrik, Mórágy.
4. B i k á c s :  Németkér, Tápé, V ajta .5. B o n y h á d :  Belác, Cikó, Börzsöny, Bonyhádvarasd, Grábóc, Kakasd, Ladomány, Tabód.
6. C s ik o s t ö t t ö s :  Ág, Gerényes, Tarrós, Tékes, Alsómocsolád, Kis- vaszar, Köblény, Mágocs, Szalatnak.7. D o m b ó v á r : Üjdombóvár, Döbrököz, Csibrák, Kurd, Kocsola, Szakcs,
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Somogyból: Attala , Csorna, Kisberki, Kercseliget, Nagyberki, Mosdós, Pula, Szabadi.8. D u n a fö ld v á r :  Bölcske, Fehérmegyéből: Baracs, Dunapentele, R ácalmás. A  pesti egyházmegyéből idecsatolandó lelkészválasztás esetén: Kis- apostag. Előszállás Sárszentmiklóstól ide.9. E c s é n y :  Polány, Felsőmocsolád, Fiad, Gam ás, Geszti, Igái, Kisbár- apáti, Raksi, Szentgáloskér, Mernye, Aszaló, Patalom , Büssü, Kazsók.

10. F e ls ő n á n a :
11. G y ö n k :  Udvari, Szakadát, M iszla.
12. G y ö r k ö n y :  Nagydorog, Pusztahencse.
13. H i d a s :  Apátvarasd, Kisújbánya, Óbánya, Püspöknádasd, Pusztakisfalu, Rácmecske, M aráza.
14. I z m é n y :  Győré, M áza.
15. K a la z n ó :  Diósberény, Högyész.
16. K e s z ő h id e g k ú t :  Belecska, M ajsapuszta.
17. K é t y :  Murga, Harc, Dőrypatlan, Kisdorog, Tevel, Kovácsi, Zomba.
18. K is m á n y o k :  V áralja , Nagymányok.
19. K is t o r m á s :  Hangospuszta.
20 . K ö t e s d :  Medina, Szedres, Borjád.
21. K ö t c s e :  Balatonlelle, B.-szárszó, B.-boglár, B.-csehi, B.-őszöd, B.-szemes, Csicsal, Karád, Látrány, Nagycsepely, Orda, Szólád, Szöllös- györök, Szöllöskislak, Somogytur, Teleki, Visz.22. K a p o s s z e k c s ő :  Bakóca, Baranyajenő, Barátur, Baranyaszentgyörgy, Felsőkövesd, Felsőegerszeg, Gödreszentmárton, Godisa, Gyümölcsény, Hörnyék, Jagonak, Kisbeszterce, Kishertelend, Egyházbér, Kishajm ás, Kis- bodolya, Komló, Magyarhertelend, M agyarszék, Mecsekjánosi, M eződ, N émetszék, Oroszló, Pálé, Sásd, Szágy, Szopok, Tormás, Szatina, Varga, Vidák, Vázsnyok, Vásárosdombó, Csebény, M ánfa.
23. M a j o s :  Hant.
24. M a g y a r h ó ly :  Beremend, Borjád, Ivándárda, Bezedek, Hercegszent- márton, Hercegmárok, Ivánbattyán, Ilocska, Alsószentmárton, Egyházas- haraszti, Izabellaföld, Kisharsány, Kístótfalu, Kisbundér, Kistapolca, Kis- jakabfalu, Kislippó, Lapáncsa, Liptód, Lánycsók, Kölked, Mohács, Nagy- harsány, Nagytótíalu, Nagynyárád, Nagybudmér, Lippó, Kásád, Németboly, Németpalkonya, Németmárok, O ld , M ajs, Pócsa, Sárok, Sátorhely, Siklós, Siklósnagyfalu, Szajk, Ráctöttös, Ujbezdán, Versend, V illán y, V illány- kövesd, Virágos, (Diósviszló, Bisse, Gyüd, Csarnóta, Turony, Szava, H arkány, Ipacsfa, M ária, Terehegy, Cun, Kémes, Rátfalva, Szaporca, Tésenfa, Drávaszabolcs, D.-piski, D.-csehi, D .-csepely, D.-palkonya, D.-szerdahely, Kovácshida, Sámod, Adorjás, Baranyahidvég, Kisszentmárton, Kórós, Vajszló, V ejti, Hirics, Besence, Luzsok, Páprád), Vokány. A  zár jelbe tett helységek, a tavalyi javaslatnak megfelelően P é c s h e z  csatoltassanak.25. M e k é n y e s :  Nagyhajm ás, Mucsi.
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26. M u c s f a :  A par, Kisvejke, Lengyel, Nagyvejke, Závod.27. N a g y s z o k o ly :  Tamási, Értény, Felsőnyék, Felsőireg, Tengőd, Kop- pányszántó, M agyarkeszi, Nagykónyi, Pári, Szemcséd, Majsamiklósvár.
28. P a k s :  Dunakömlőd, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Madocsa.29. P é c s :  Belvárd, Birján, Egerág, Kisherend, Lothárd, Szem ély, Rosta, G aré, Ócsárd, Regenye, Rácpetre, Szilvás, Szőke, Hosszuhetény, Gyód, Keszü, Kökény, Málom , Kiskozér, Misleny, Pécsudvard, Cserkút, Kővágó- szőllős, Kővágótöttös, Mecsekszabolcs, Háságy, Magyarsarlós, Nagyárpád, Nagykozár, Püspökbogát, Romonya, Magyarürög, Mecsekszentkut, Patacs, Rácváros, Görcsöny, Keménygadány, Pécsarányos, Pellérd, Kiskassa, Pécs- devecser, Peterd, Hird, Somogy, Vasas, M ártonfa, Á ta , Németi, Szalánta, Szőkéd, Himesháza, Szűr, Püspökmárok, Szilágy, Pereked, Eilend, Ber- kesd, Máriakéménd, K átoly, Kékesd, Püspökszenterzsébet, Szellő, Nyomja, Szederkény, O lasz, Hidor, Monyoród, Szebény, N agypall, Pécsvárad, Zo- bák, Zengővárkony, Fazekasboda, Püspöklak, Lovászhetény, Feked, Vé- ménd, Abaliget, Bános, Mecsekrákos, Mecsekszakál, Orfü, Hetvehely, Kán, Karácodfa, Okorvölgy, Szentkatalin, Pécsbudafa, Szopok, Babarcsszőllős, Baksa, Kisdér, Siklóbodony, Tengeri, Tésen, Cinderibogát, Alsóegerszeg, Monyorósd, Osztfalu, Ujmindszent, Dencsháza, Gerde, Kisvarjas, Pécs- pagoda, Rugásd, Velény, Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Gorica, Helesfa, M egyefa, Gyürüfa, Horváthertelend, Ibafa, Korbát, Gilvánfa, Hervánfa, Kisasszonyfa, Magyarmecske, M agyartelek, Monosokor, Okorág, Ranotfa, Magyarszentiván, Sumony, Vásárosszentgál, Bakonya, Boda, Kísbicsérd, Nagybicsérd, Pázdány, Zók, Becefa, Botyka, Kispeterd, Nagypeterd, Nugodtszenterzsébet, Rózsafa, Kemse, Kíscsány, Nagycsány, Oszró, Piskó, Sósvertike, Zaláta, Bogdása, Drávaiványi, Kákics, Marócsa, Sellye, Szabadszentkirály, Bánfa, Katádfa, Szentdienes, Csonkamindszent, Kacsóta, N agyvágy, Szentlőrinc, Somberek, Hercegszabár, Pogány.
30. R á c k o z á r :  B ikái, Tófű, Császta, Hegyhátmaróc, Kárász, Kisbatyán, Szárász, Vékény, M agyaregregy, Szászvár.
31. S á r  s z e n t lő r in c :  Pálfa , K ajdacs, Kisszékely, Nagyszékely, Űzd.
32. S á r s z e n lm ik ló s :  A lsóalap, Alsószentiván, Cece, Hercegfalva, N agylók, Sárbogárd, Sáregres, Szentágota, Pusztaegres, (Sárkeresztur Székes- fehérvárhoz csatolandó.
33. S o m o g y d ö r ö c s k e :  Bonnya, Gadács, Szil, Ácsa, Lápafő, Kára, Nak, Törökkoppány, Szorosad, Várong.
34. S o m o g y u á m o s :  Hács, Edde, Osztopán, Pamuk, Somogyvár, Öreglak, Buzsák, Lengyeltóti, G yugy, Fonyód, Somogyjád.35. S z á r a z d :  Duzs, G y u la j, Regöly, Szakály.
36. S z e k s z á r d :  Decs, Sárpilis, Öcsény, Sióagárd, Simonmajor, Bo- gyiszló, M özs, Tolna.37. T e n g e l ic :  Gindlicsalád, Jánosm ajor, Fadd.38. T a b :  Lulla, Sérsekszöllős, Magyarkér, Andocs, Bálványos, Kapoly,
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Kereki, Kőröshegy, Nágocs, Balatonendréd, Zala, Zamárdi, Zieh, Puszta- szemes, M iklósi, Kánya, Németegres, Torvaj, (Szabadhidvég, Lajoskomá- romhoz csatolandó).

39. T o ln a n é m e d i:  Görbő, Igar, Ozora, Pincehely, Simontornya.
40. V a r s á d :Valam ennyi somogymegyei község, am ely itt beosztást nem nyert, a belső-somogyi egyházmegyéhez csatolandó.A z egyházkerületi közgyűlés a bemutatott kikerekítési javaslatot jóváhagyja, a következő módosításokkal:Borjád a kölesdi anyaegyházközséghez csatolandó. Edde, Osz- topán és Som ogyjád fiókegyházközségek a kaposvári missziói egyházközséghez csatolandók.A  Pécstől Magyarbolyhoz csatolt 34 község közül 33 az újabb hatósági kívánságnak megfelelően —  amint az a múlt évi javaslatba föl van véve —  Pécshez csatolandók.Kis-Apostag leányegyházközség —  lelkészváltozás esetén — a pesti egyházmegyéhez tartozó Dunaegyházától el és Dunaföld- várhoz csatoltassék.A  községek betűrendben illesztendők be a névtárba.91. Olvastatott a dunántúli ref. egyházkerület f. é. közgyűlése jkvének 166. pontja, amely szerint az egyházkerületi közgyűlés a szombathelyi ref. egyházközségnek az ottani evang. egyházközségtől való szétválásával kapcsolatos ügyek rendezése céljából a szétválás anyagi részének m egvizsgálására a maga részéről Benedek Sándor és Bernáth G éza urakból álló bizottságot kéri föl és egyúttal fölkéri a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületet ugyancsak két jogi képzettséggel biró egyháztagnak kiküldésére oly célból, hogy ez a közös bizottság a szétválásnak anyagi módozataira nézve készítsen javaslatot és azt mindkét egyházkerületnek küldje meg.A z  egyházkerületi közgyűlés a dunántúli ref. egyházkerület javaslatához hozzájárul és a szétválással kapcsolatos anyagi kérdések megvilágítására hivatott közös bizottságba a maga részéről Tomcsányi V . Pál és dr. vitéz Péteri A lad ár urakat kéri fel, azzal, hogy amennyiben nevezett urak avagy azoknak egyike a megbízást nem vállalná el, ebben az esetben az egyházkerületi elnökség helyettük saját belátása szerint más tagot, illetve tagokat küldjön ki egyházkerületünk részéről a jelzett közös bizottságba.Végül kijelenti az egyházkerületi közgyűlés, hogy ebben az ügyben dönteni a nagygeresdi egyezség alapján összeállítandó külön vegyes bizottság van hivatva. Jegyezte: 

d r . A j k a y  B é la ,
ehker. v il. főjegyző.

■
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92. A  véleményező bizottság jelentése alapján az egyházkerületi törvényszéknél és bizottságoknál megüresedett helyek a következőképpen töltetnek be:I. A z  egyházkerületi törvényszéknél dr. V alkó Miklós lemondott bíró helyébe dr. Szent Ivány Géza.II. A  Szentmártoni Radó G yula halálával megüresedett világi aljegyzői tisztségre megválasztatik dr. Berzsenyi Ádám.I I I .  A z  egyházkerületi pénzügyi bizottságnál dr. Zergényi Jen ő  halálával megüresedett helyre Ja u sz  Lajos.IV . A z  egyházkerületi népiskolai bizottságnál N agy P ál lemondása folytán megüresedett helyre Rónai Kálmán.V . A z  egyházkerületi véleményező bizottságnál dr. Zergényi Jenő halálával megüresedett helyre dr. Schindler András. Je g y e zte : 

N é m e t h  K á r o ly ,
ehker. e. főjegyző.93. Tárgyaltatott a számvevőszék jelentése az egyházmegyék számadásairól. A  jelentés szerint a számvevőszék az egyházmegyék számadásait rendben találta. A  somogyi egyházmegye leltárt, a tolna— baranya— somogyi egyházmegye pedig leltárt és költségelőirányzatot nem terjesztett be. Tudomásul szolgál. A  közgyűlés fölhívja az egyházmegyéket, hogy a jövőben leltárukat és költségelőirányzatukat is terjesszék föl az egyházker. számvevőszékhez.94. A z  egyházkerületi gyámíntézeti bizottság jelentése az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvének becsatolása és e jegyzőkönyv függelékében való kinyomatása kapcsántudomásul szolgál.95. A z  egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy az 1928/29. év folyamán 32 ügyiratot helyezett el a levéltárban. A  múlthoz képest egyéb változás nincsen. Tudomásul szolgál.96. A  Dunántúli Luther-SzÖvétség jelentése a Szövetség közgyűléséről fölvett jegyzőkönyvnek becsatolása és e jegyzőkönyv függelékében való k inyomatása kapcsánazzal szolgál tudomásul, hogy az egyházker. közgyűlés elvárja a gyülekezetektől, egyháztársadalmi egyesületektől és Diák- szövetségektől, miszerint a Szövetség által elhatározott tagdíj-fi zetési kötelezettségüknek örömmel fognak eleget tenni.



6597. A z  Egyházkerületi Lelkészegyesület jelentése az egyesület közgyűléséről fölvett jegyzőkönyvnek becsatolása és e jegyzőkönyv függelékében való kinyomatása kapcsánazzal szolgál tudomásul, hogy az egyházker. közgyűlés kívánatosnak tartván, miszerint a lelkészek gyermekneveltetési segélye fölemeltessék, e tárgyban fölír az egyet, közgyűléshez.98. Tárgyaltattak az Egyházkerületí Tanítóegyesület azon kívánalmai, hogy: 1. a tanítóság számára megállapított értékegység szállíttassék le, ill. újra állapíttassák meg; 2. a V K M . 1928. júl. 1-től minden érdekelt tanítónak értékegységenkint 5 P . térítést utaljon ki; 3. a kántori, ill. lévitai és tanítói javadalom megfelelő méltányos százalék szerint haladéktalanul külö- níttessék el és az így fönnmaradó tanítói javadalom egészíttessék ki a megfelelő állam segéllyel; 4. a felekezeti tanítóság az egyházak külön és újabb megterheltetése nélkül részeltessék az állam i tanítóság által élvezeti összes kedvezményekben.A  kívánalmak 1. pontja a véleményező bizottság jkvének kapcsán elintézést nyert.A  többi kívánalmakat —  kiegészítve azokat a zalai egyházmegye fölterjesztése alapján azzal, hogy a tanítók részére a V II . fiz. osztály föltétel nélkül nyittassák meg és a kedvezményes vasúti utazásra jogosító igazolvány díja téríttessék meg, —  a kormánynál leendő közbenjárás végett, pártolólag terjeszti föl az egyházkerület az egyet, közgyűléshez.99. A z  Egyházkerületi Tanítóegyesület, tekintettel arra, hogy egységes éneklés csak egységes korálkönyv használata mellett lehetséges és hogy a jelenleg használt, sokféle korálkönyvben az egyházunkban énekelt összes dallamok nincsenek meg, kéri az egyházker. közgyűlés intézkedését a hiányzó dallamoknak összegyűjtésére, a gyülekezeteinkben különböző dallamok szerint énekelt korálok eredeti dallamainak lehető megállapítására és arra, hogy ennek eredményeként az újonnan összegyűjtött, illetve eredeti dallamukban megállapított korálok csatoltassanak függelékképen a Kapi G yula által az egyet, közgyűlés megbízásából szerkesztett Korál- könyvhöz, amely így a német és tót anyanyelvű gyülekezetekben minden más korálkönyv nélkül is használhatóvá válik.A z  egyházker. közgyűlés felín- az egyet, közgyűléshez, hogy a Kapi G yula által szerkesztett Korálkönyvből hiányzó, de egyházunkban használatos dallamok jegyzékét a társegyházkeríiletek- től is beszerezve, azokat összeállíttassa, a gyülekezetekben különböző dallamok szerint énekelt korálok eredeti dallam ait a lehetőség szerint megállapíttassa és az így készített munkálatot a Kapi G yula által szerkesztett Korálkönyv függelékeként kiadja.
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100. A z  Egyházkerületi Tanítóegyesület, arra való tekintettel, hogy a népiskoláink I I I . osztályától kezdve előírt hangjegy szerinti énektanítás eredményesebb lehessen és hogy a gyülekezeti énekkarok tagjai, az énekkarok eredményes működésének érdekében, már gyermekkorukban, az iskolai tanítás révén, a hangjegyek alapján való énekléssel a lehetőség szerint megismerkedjenek, kívánatosnak tartja hangjegyekkel ellátott népiskolai énekeskönyvnek szerkesztését, esetleg a régi tantervhez készített Bognár— Kárpáti-féle énekeskönyv megfelelő átdolgozása útján.A z  egyházker. közgyűlés az Egyházkerületi Tanítóegyesület ezen, hiánypótlást célzó indítványát helyesli és megvalósítás végett az egyet, közgyűléshez pártolólag terjeszti föl.
101. A z  egyházkerületi elnökséghez érkezett miniszteri leiratok és átiratok elintézést nyertek.Tudomásul szolgál.
102. A  jövő évi közgyűlés színhelyéül Sopront jelöli ki a közgyűlés. Azon kérdésben, hogy Sopron után Zalaegerszeg, vagy Veszprém meghívását fogadja-e el az egyházkerület, a jövő évi közgyűlés fog határozni.
103. Püspök úr a közgyűlés nevében meleg köszönetét mond a vendéglátó kaposvári egyházközségnek, vezetőségének, valamint a gyámintézeti istentisztelet és vallásos ünnepély szereplőinek.
104. Püspök úr buzgó im ája után az elnökség a közgyűlést bezárta.Jegyezte:

Z O N G O R  B É L A ,
egyházker. e. aljegyzőEzen jegyzőkönyvet hitelesítjük:

D r . M E S T E R H Á Z Y  E R N Ő  s . k . K A R I  B É L A  s. k .
egyházkerületi felügyelő. püspök.

s z e n tm á r to n i R A D Ó  L A J O S  s . k . T A K Á C S  E L E K  s. k .
hit. biz. tag. hit. biz. tag.

H O L L Ó S  J Á N O S  s. k . H A N Z M A N N  K Á R O L Y  s. k .
hit. biz. tag. hit. biz. tag.

M A G Y A R  I S T V Á N  s . k.
hit. biz. tag.
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JEGYZŐKÖNYV.felvétetett a dunántúli ev. egyházkerületí gyámíntézetnek 1929. évi októberhó 22-én Kaposvárott tartott rendes évi közgyűlése alkalm ával.1. T e k e  Dénes somogyi esp. gyámintézeti e. elnök im ája után R u p p -  
r e c h l O l iv é r  világi elnök megnyitja a közgyűlést, rámutatva a gyámintézet.' munka nagy jelentőségére s felhívja az esp. és helyi gyámintézetek elnökségeit, hogy kövessenek el mindent abban az irányban, hogy a gyámintézet egyre fokozottabb mértékben segélyezhesse a gyülekezeteinket és intézményeinket. Javaslatára a közgyűlés N a g y  L a jo s  esperest és K i s s  Sam u le lkészt küldi ki a jegyzőkönyv hitelesítésére.2. Világi elnök előterjeszti az egyházkerületi gyámintézet egyházi elnöki állásának betöltésére leadott szavazatok felbontásáról a felvett jegyzőkönyvet, amely szerint az összes kilenc esp. gyámintézet szavazatával egyhangúlag ismét S c h o lt z  Ödön esperes választatott meg újból hat évre egyházi elnökké. M eleg szavakkal üdvözli a megválasztott elnököt, azon kívánsággal, hogy Isten segítségével s eddigi buzgóságával vezesse tovább ezen egyhangú bizalomnyilvánítás által is buzdítva, az egyházkerületi gyám intézet ügyét. Scholtz Ödön esperes hálás szívvel megköszöni az újból belé- helyezett bizalmat, a választást elfogadja, arra kéri a gyámintézet összes tényezőit, hogy lelkes közreműködésükkel is támogassák őt, hogy a gyámintézeti munka Isten áldásától is kísérve egyre szebb virágzásnak induljon.3. Virtsologi R u p p r e c h t  O l iv é r  világi elnök bejelenti, hogy boldogult alsókáldi K áld y  O ttilia részéről 500 pengőt bocsát az ehkerületi gyám intézetnél az elhunyt édesatyja alsókáldi K áld y  Jó zsef által létesített a lapítványnak részbeni felértékelésére.A  közgyűlés hálás köszönettel veszi tudomásul nagyérdemű világi vezérének ezen bejelentését és felkéri őt az alapítólevél elkészítésére.
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4. S c h o lt z  Ö d ö n  e. elnök előterjeszti az ehkerületi gyámintézet működéséről szóló következő évi jelentését:
M é ly e n  t is z t e lt  E g y h á z k e r ü le t i  G y á m in t é z e t i  K ö z g y ű lé s !
S z e r e t e t t  H i t t e s t v é r e k !Engedjék meg, hogy idei elnöki jelentésemben, tekintettel a rendelkezésünkre álló idő rövidségére, csak a legszükségesebbekre szorítkozzam.Ezen hely, ahol most közgyűlésünkre összegyűltünk, még csak néhány hét előtt avattatott szent hellyé, Istennek lélekben és igazságban való imá- dására. Ügy mint Kaposvár, múlt évi közgyűlésünk óta Szekszárd, Keszthely, Öttevény és Nagybarátfalu is felavatták új templomukat, tornyukat, esetleg paplakukat, Dombóvár és Csorna lerakták ezen épületekhez az alap követ, sok helyen pedig iskolát és tanítói lakásokat emelnek gyülekezeteink. Mindezen építkezések mindennél jobban igazolják Gyámintézetünk szükségességét, mert nagyon kevés azon gyülekezetek száma, amelyek építkezésüknél nem számítanának a Gyám intézet támogatására. A  felsoroltak is mind segélyezettjeink közé tartoznak s míg azokat az egyházközségeket s köztük Kaposvárt is, ahol az építkezést már befejezték, szívből köszöntjük, addig a többieket nagy vállalkozásuk szerencsés befejezéséhez Isten megsegítő kegyelmébe ajánljuk.Am ilyen örvendetes azonban gyülekezeteinknek ezen építkezési buzgó- sága, mert feltesszük, hogy forrását híveink belső életének s áldozatkészségének mélységében és gazdagságában bírja, éppen olyan szent kötelességünknek tartjuk őket e helyről különös nyomatékkai felhívni és kérni, hogy nemes vállalkozásuknál ne igen terjeszkedjenek túl saját anyagi erejükön, mert amennyiben ezt tennék, nagy csalódás érhetné őket. Ügy a Gyám intézet, mint a Gusztáv A d o lf Egylet ereje, sajnos, nagyon korlátolt s  csodát nagy adósság terhe alatt roskadozó gyülekezeteink megmentésére, avagy csak terheik tetemesebb csökkentésére is, nem tehet.Tavaly (1928-ban) egyházkerületünkből 51 gyülekezet folyamodott gyámintézeti segélyért s közülök az egyházkerületi gyámintézettől csak 26 részesült összesen 1930 pengőben, míg az egyetemes gyámintézet 25 kérvényezőnek összesen 2650 pengőt juttatott. A  legnagyobb segélyt, összesen 400 pengőt Keszthely kapta, Kaposvárnak 350 pengő jutott, Zalaegerszeg 250 pengőt, Tarrós 230 pengőt kapott, míg a többiek mindkét forrásból együtt 200, 150, 100 és 50 pengős adományokkal voltak kénytelenek megelégedni. Ezen csekély összegek körültekintő hittestvéri szeretetiinknek jelei, de semmiképpen sem elegendők arra, hogy bármely gyülekezetünk építkezésénél különösebb mértékben támaszkodjék a Gyámintézetre, hanem tartsa sokkal inkább szem előtt Jézus szavait: „M ert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén, felszámítja a költséget, ha van-é mivel elvégezze? —  Nehogy minekutána fundamentumot vetett és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja, ezt mondván: Ez az ember elkezdette az építést és nem bírta véghez vinni!" (Lukács 14,
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28—30.) —  Csak egy esetben tehetne a Gyámintézet többet, ha t. i. a saját bevételei is megsokasodnának. Erre azonban a mai nehéz gazdasági viszonyok között s mikor annyi más külön gyűjtő ugyancsak gyámintézeti segélyezettek javára, gyakran egy helyről többször is, külön is letarolja a rendelkezésünkre álló egyetlen mezőt, híveink áldozatkészségét, egyelőre legalább nem igen számíthatunk.Igazolja ezen feltevésemet az alábbi kimutatás is, mely az előbbi évek szép fellendülése után helyenként máris tekintélyes visszaesést mutat:
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1. G y ő r ................................. 1144 22 1569-52 1558-48 -  1104 +  414-26 136
2. Kemenesalja 779-52 62888 747-07 +  118-19 -  32-45 96
3 Somogy 4481)2 520-86 430-30 —  90 56 —  18-62 96
4. Soproni alsó (341-4S 631-67 547-96 83-71 -  9352 85
5. Soproni felső 1497-56 3616 32 2519-68 -1096-64 +1022 12 168
6. Tolna-Baranya-Somogy 1328 20 1786-85 1615-87 -  170-98 +  287-67 122
7. Vasi közép 924 35 1143 86 134901 4- 20515 t- 524 66 146
8. Veszprém . . . . 1371-12 141808 927-43 -  490-65 -  443 69 68
9. Zala 383-96 402 - 413-70 F 11-70 +  29-74 107

Összesen . 8519 40 1172004 10109-50Tekintélyesebb' bevételi emelkedés a múlt évhez képest tehát csak a vasi közép esperességben volt, ami különös elismerést érdemel, mivel ez ott már évről-évre így van, mióta Czipott G éza lelkész áll az ottani espe- rességi gyámintézet élén. Ezenkívül még a kemenesaljai és a zalai esperes- ségi gyámintézetek mutatnak ki némi bevételi emelkedést. A  többi hat esp. gyámintézet hanyatlást mutat, legnagyobbat a soproni felső, ahol ez azonban inkább csak a helyesebb elszámolási eljárásnak tudható be. Gyám intézeti gyűjtésűnk ezidén az egész egyházkerületben 1610 P  54 f-rel maradt alatta a tavalyinak.A z  esperességi gyámintézeteken kívül csupán a soproni líceum ifjúsága küldött be az egyházkerületi gyámintézet pénztárába 43 P  50 f adományt. Midőn ezt elismerő köszönettel felemlítem, felvetem a kérdést, miért nincsen többi tanintézeteink ifjúsága az adakozók között? A  háború kitörése előtt ez így volt s tenni kellene róla, hogy ismét így legyen.Nem dicséretképpen, — mert a jótett önmagában hordja a dicséretet — hanem példaadásul felsorolom azon gyülekezeteinket, amelyek ezidén több mint száz pengőt gyűjtöttek. Ezek a következők: Sopron 2153.04 P, (amiből házi gyűjtés 775.46 P ), Győr 850.80 P , Szombathely 382.52 P , Szentgotthárd 200.03 P , Ágfalva 168.55 P , Kőszeg 161.81 P , Pápa 160 P , Hidas 140.78 P, Körmend 138.08 P , Kissomlyó 133.14 P , Vadosfa 122.57 P , Várpalota
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116.94 P , Celldöm ölk 108.72 P , Sárvár 100.54 P , Ostífyasszonyfa 100 P . — Ezen 14 egyházközségből 5 esik a vasi közép egyházmegyére, ellenben a somogyi, tolna— baranya— somogyi és zalai esperességben egy gyülekezet sem érte el a 100 pengőt.M int örvendetes eredményt említem meg, hogy tavalyi felkérésünkre a helyi és esperességi gyámintézetek a szabadrendelkezésükre álló összegből 154.34 P -t szavaztak meg a Luther-alap és 131.41 P -t a Löw-alap fel- értékelésére. Ha ezt következetesen folytatjuk, úgy ezen alapjaink évi kamatából nemsokára ismét nagyobb segélyt nyújthatunk egy-egy segélyre érdemes kérvényezőnek. Ez annál szükségesebb, mivel többi alapítványunkat nem sikerült újból felértékelni, amint szerettük volna.Hogy bevételeinket gyarapítanunk kell, m utatja az, hogy ezidén ismét 40 segélykérvény érkezett hozzánk. Átnéztem alaposan valamennyit s jólélekkel mondhatom, hogy nincsen a kérvényezők között egy sem, akit el kellene, avagy csak el is lehetne utasítani. Sőt ellenkezőleg, oly nagy a kérvényekből kitűnő nyomor, hogy összeszorul szívünk azon keserű tudatnál, hogy legfeljebb 50 vagy 100 pengőt nyújthatunk egy-egy kérvényezőnek. M ég jó, hogy ezidén a nagy szeretetadomány dunántúli gyülekezetre esik. Tavaly Tatatóváros nyerte el ezen, akkor 3723.70 P  segélyt. így tehát ezidén egy különösen rászoruló és érdemes gyülekezetünk hasonló, már számottevő segélyben fog részesülni. S mivel többen reménykednek a nagy- szeretetadomány elnyerésében, holott csak egyet érhet a szerencse, némi vigasztalásul megemlítem, hogy ezentúl nem minden negyedik, hanem már minden harmadik esztendőben esik ezen segély egyházkerületünkre, tehát legközelebb 1932-ben. Felvetem azonban a kérdést, nem lehetne és kellene-e valamiképpen oda hatnunk, hogy egyházkerületi gyámintézetünk is osszon ki évenként a sok apró adomány mellett legalább egy némiképpen már segélyszámba menő összeget?Ez persze csak akkor válna lehetségessé, ha mindnyájan fokozott mértékben teljesítenők a Gyámintézet iránti kötelességünket s ha a fösvénység nem tenné gyakran fukarokká éppen azokat, akiknél nagyobb összeg felajánlása sem lenne áldozat. Gondoljunk gyakrabban ama bibliai szegény özvegy asszonyra, aki az ő szegénységéből, amije csak volt, mind betevé a perselybe. Mennyit kellene hálából nekünk áldoznunk, ha meggondoljuk, hogy Isten kegyelméből talán családi boldogságnak örvendünk, szegénységünk sem olyan nagy, mint volt ama bibliai özvegyé s az Ür arra is méltatott, hogy szolgálatot is végezhessünk az ő anyaszentegyházában.M élyen tisztelt Közgyűlés! Csak ha érezni fogjuk, hogy valóban á ld o 
z u n k  évről-évre valamit a Gyámintézetre, csak akkor fogja az nagyobb és megfelelő mértékben betölteni a szeretet parancsát szentegyházunk hozzánk forduló segélyt kérő gyülekezetei és jótékony intézményeivel szembenEgyházi elnök az egyházkerületi gyámintézet évi működéséről szóló jelentését előterjesztve, a közgyűlés a következő határozatokat hozza:
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1. A  közgyűlés világi elnök indítványára tudomásul veszi az előterjesztett évi jelentést s azt egész terjedelmében jegyzőkönyvébe iktatja.2. Felkéri a közgyűlés az egyházkerület területén fekvő közép és felsőfokú tanintézeteket, hogy az ifjúság között évenkint szintén tartsanak gyűjtést a gyámintézet javára s azt közvetlenül az esp. gyámintézetek útján küldjék be az egyházkerületi gyámintézet pénztárába.3. Elvben hozzájárul a közgyűlés egyházi elnök azon nézetéhez, hogy az egyházkerületi gyámintézet is juttasson évenkint egy már igazán segélyszámbamenő összeget egy különösen reászoruló gyülekezet felkarolására s felkéri a helyi gyámintézeteket, hogy egy ilyen ,,egyházkerületi gyámintézeti szeretetadomány" létesítésére bocsássák gyűjtésűknek szabadrendelkezésükre álló 1 j részét egészben vagy részben az egyházkerületi gyámintézet rendelkezésére.4. M egújítja a közgyűlés a Luther-alap és Lőw-alap felértékelésére vonatkozó m. évi határozatát s felkéri a helyi és esperes- ségi gyámintézeteket, hogy ezen akciót továbbra is támogassák.5. Czipott G éza pénztáros előterjeszti a következő pénztári zárszámadást:

A  dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi Gyámintézet
1929. évi zárszámadása.
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1. G yőri 1558 48 807 72 574 76 157 36 40 _ 35 60 _ _
2. Kemenesaljái . 747Í07 494 25 35753 116 72 10 — 10 — — —
3. Somogyi . 430 30 295 06 214 - 74 06 3 5(1 3 50 — —
4. Soproni alsó . 547 9fi 352,94 248^93 6030 20 — 17 31 6 4 0
5. Soproni felső . 251968 86508 662163 143 45 30 — 24 — 5f i . 1 olna-Baranya-Som. 161587 1001 42 775 07 197 51 1 34 2 50 25
7. Vasi . . . . 1349 01 887 24 687 24 140 25 - 25 — 10
8. Veszprémi 927 43 586 49 529,98 4101 9 50 5 — 1 - -
ít. Zalai 413 70 300 70 200! - 90;70 5 — 5 — —

10. Soproni líceum — — 43|50 25 — 5 - 10 - 3 50 -

Összesen 10109 50 5034 40 4275 14 1026 11
1

154 34 131 41 47 40

Ezen számadásból kitűnik, hogy közgyűlésünk a szabadrendelkezésre álló 4,375.14 P  fele, vagyis 2,137.57 P  felett szabadon rendelkezhetik. A  nagyszeretetadományra 1,026.11 P , valamint az esti offertóriumi részesedés (53.08 P) fordítható. A  közgyűlés ezt tudomásul veszi, valamint azt is;



72
hogy a Luther-alap felértékelés é t é  154.34 P , a Lőw-alap felértékelésére 131.41 P , a Gusztáv A d o lf Egyesület támogatására pedig 47.40 P  küldetett fel.6. M iután az egyetemes gyámintézeti közgyűlés által nyújtott nagy- szeretetadomány ezidén egyházkerületünket illeti, a közgyűlés ezen nagy- szeretetadományra a választmányi ülés előterjesztése értelmében Kaposvárt terjeszti fel, a kisszeretetadományra pedig Zalaegerszeget jelöli ki.Takács Béla lelkész hálás szívből meleg szavakkal megköszöni a kaposvári gyülekezet nevében az egyházkerületi gyámintézet azon nagy jóindulatát, hogy a nagyszeretetadományt nehéz adóssággal küzdő gyülekezetének juttatja.7. A  szabadrendelkezésre álló összegből a közgyűlés ugyancsak a választmány előterjesztésére, a következő segélyeket szavazza meg:200 P  segélyt kap: Keszthely.100 pengőt kap: Nagybarátfalu, Csorna, Pusztaszentlászló, Egy- házashetye, Nagykanizsa, Barcs, Liszó, Szekszárd, Tolnanémedi, Felsődörgicse, Bakonybánk, Ászár, Nemeshany, Bakonyszentlászló és Hánta.70 P  segélyt kap: Tapolcafő, Csőt, Zalagalsa, Tés, Sur.50 P  segélyt kap: a győri szeretetház.A  Rupprecht-alap 140 P  kamatait világi elnök javaslatára Lenti kapja. A  fennmaradó 37.57 P-t a Luther-alap felértékelésére fordítja a közgyűlés. A  felmerült kezelési költségek az időközi kamatokból nyernek fedezetet.8. A z  egyetemes gyámintézethez a következő gyülekezeteket terjeszti fel segélyezésre:Győrszemere, Öttevény, Nagybarátfalu, Sopronbánfalva, Szent- gotthárd, Sárvár, Dombóvár, Szekszárd, Nagyszakály, Nagyvázsony, Keszthely, Alsódörgicse, Szentantalfa, Fehérvárcsurgó, továbbá a győri Szeretetházat és a kőszegi diakonisszaállomást.9. A  német Gusztáv A d o lf egylethez az annak segélytervezetébe már felvett eddigi kérvényezőket terjeszti fel:Szekszárd, Kaposvár, Keszthely, Zalaegerszeg, Sopronbánfalva Dombóvár, Szentgotthárd, Tarrós, továbbá a soproni theol. otthont és tanítóképzőt, végül a , ,Gotthold" és a „Christlicher Hausfreund" című lapokat.10. Dr. Tirtsch Gergely pénztári ellenőr előterjeszti az 1927. és 1928. évi gyámintézeti számadásra vonatkozó következő jelentését:Czípott G éza gyámintézeti pénztáros 1927/28. évi gyámintézeti számadásait átvizsgáltam, a pénztárvizsgálat eredményeiről a következőket jelentem: Összes bevétel: 5,640.88 P  volt, összes kiadás: 5,479.41 P . A  pénztári maradvány, mint egyenleg: 161.47 P . A z  alapok, alapítványok és tőkepénzek összege: 2,185.48 P , mely összegből régi alapok, alapítványok fel-
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értékelt egyenértéke 9.87 P , Rupprecht Olivér alapítvány tőke és kam atértéke 2,143.21 P, Luther-alap 21.60 P , Lőw-alap 10.80 P . A  számadásban előforduló bevételi és kiadási tételeket a megfelelő okmányokkal megegyezőnek találtam. A z  értékpapírokat és takarékpénztári könyveket szintén megvizsgáltam és azokat is a számadásba felvett összegekkel megegyezőnek találtam . Kérem jelentésem tudomásulvételét és Czipott G éza pénztárosnak lelkiismeretes munkájáért hálás köszönetünk kifejezése mellett az 1927/28. évi számadásra vonatkozólag a felmentvény megadását.A  közgyűlés az ellenőri jelentést tudomásulveszi, Czipott Géza pénztárosnak buzgó fáradozásáért köszönetét mond s neki az 1927/28. számadási évre a felmentvényt megadja.11. A  soproni alsó egyhm. gyámintézet azon indítványa felett, hogy minden gyülekezet %  évenkint tartson gyűjtést s abból honorálja a gyülekezetekben miniszteri engedéllyel megjelenő gyűjtőket, mivel azt kivihetetlennek tartja, napirendre tér.12. A  tolna— baranya— somogyi esp. gyámintézet felterjesztéséreelhatározza a közgyűlés németnyelvű gyüjtőívek nyomtatását.13. A  veszprémi esp. gyámintézet azon kérését, hogy a háború előtt rendelkezésre állott folyamodvány űrlapok és számadási ívek újból ki- nyomattassanak, felterjeszti az egyet, gyámintézeti közgyűléshez.Több tárgy nem lévén, a közgyűlés egyházi elnök im ája után bezáratott.Km ft.
H a n z m a n n  K á r o ly  s. k., R u p p r e c h t  O l iv é r  s. k., S c h o lt z  Ö d ö n  s. k.,

jegyző világ i elnök egyházi elnök.

K is s  S a m u  s. k., N a g y  L a jo s  s. k.,
hite lesítő  hitelesítő.



JEGYZŐKÖNYVfelvétetett a dunántúli ev. egyházkerületí lelkészégyesíiletnek 1929. évi október hó 22-én Kaposvárott tartott közgyűléséről.A  közgyűlést bevezető istentiszteleten Pass László kölesdi lelkész tartott Luk. 9, 51— 56. alapján tartalmas, aktuális beszédet.A  gyűlésen jelen vannak: D . Kapi Béla püspök, elnök; dr. Mesterházy Ernő kér. felügyelő; dr. A jk a y  Béla kér. vil. főjegyző; Németh Károly üv. alelnök; Horváth O livér pénztáros; Kiss Samu titkár. A  tagok közül: vitéz Balogh Ernő, Budaker Oszkár, Danielisz Róbert, Dörmer Frigyes, Czipott G éza, Farkas Elemér, Frank Károly, Gyarm athy Ferenc, Hanzmann Károly, Héring János, Horváth Lajos, Ihász László, Kakas József, K áldy József, M agyary M iklós, M esterházy Sándor, Molitorisz János, M olnár Gyula. M üller Róbert, N agy Lajos, Németh Sándor, Scholtz Ödön, Schöll Lajos, Seregély István, Síkos Kálm án, Sparas Elek, ifj. Stráner Vilmos, Takács Béla, Takács Elek, Teke Dénes, dr. Tirtsch Gergely, Tompa Mihály, Turóczy Zoltán, W ágner Ádám , Vértesi Zoltán, Zongor Béla, Zulauf Henrik.1. Németh K ároly íigyv. alelnök meleg szeretettel köszöntvén a megjelent lelkésztestvéreket s a jegyzőkönyv hitelesítésére M e s t e r h á z y  S á n d o r  és M o lit o r is z  J á n o s  espereseket kérvén fel,2. hálásan köszöni a méltóságos és főtisztelendő elnökségnek, hogy lelkészegyesületünk közgyűlésén személyesen is megjelentek s ezzel érdeklődést mutatnak egyházunk lelkészeinek munkássága iránt. Különösen üdvözli a püspök urat abból az alkalomból, hogy az isteni kegyelem megengedte érnie 50-ik születésnapját. Kívánja mindnyájunk szívéből, hogy az Isten még soká éltesse egyházkerületünk és hazánk javára. Üdvözli abból az alkalomból is, hogy gyönyörű szép munkálkodásáért a pécsi tudomány- egyetem theol. fakultása a tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. Ezzel a kitüntetéssel egyházkerületünkre és egész anyaszentegyházunkra fény hullott.3. Kapi Béla püspök a kér. elnökség nevében kijelenti, hogy jól esik lelkének megmondani azt, hogy örömmel jöttek ide. M ert az itt töltött pillanatok és félórák nekik lelki örömöt és lelki gazdagodást jelentenek. A  maga részéről úgy érzi, hogy az ilyen évfordulón nemcsak hálával telik meg a
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lelke, hanem csendes bűnbánattal is, mely arra indítja, hogy vessen számot magával. Am ikor én számadást tartottam, akkor ebben a számadásban benne voltatok ti is, az én lelkésztestvéreim. És akkor volt számotokra meleg érzésem és egy gondolatom; és a lelkem köszöneté szellő szárnyán szerte szállt ebbe az egyházkerületbe. Szerettem volna, ha megéreztétek volna, hogy mennyi szeretettel gondoltam arra a megértésre, barátságra, munkatársi hűségre, am ellyel támogattatok. A rra kérlek, ezt tartsátok meg számomra a jövőre is. V olt még egy érzésem: amikor munkálkodásomon végig tekintettem és az én erőim fogyatékosságát láttam, akkor nagyon eltöltötte a szívemet a gyarlóságom érzése. De mióta a ti bizalmatokból azon a helyen állok, ahova az Ür állított, soha mást cselekedni nem akartam, hanem csak jót; soha mást keresni nem akartam, hanem csak, hogy szolgáljak és soha másra nem törekedtem, hanem hogy magamat elfelejtve Isten dicsőségét építsem az anyaszentegyházban. Ezt a nyilatkozatomat vegyétek a jövendőre vonatkozólag komoly ígéretnek. Végül köszönöm a tiszteletbeli doktorsággal való kitüntetésem alkalm ával a szeretetteljes köszöntést. Becsületes munkával arra fogok törekedni, hogy azzal a munkával, mit a kegyelem Istene írótollal a kezemben még számomra enged, m éltóvá legyek arra a címre, amelyet a legérdemesebben az a reformátor viselt, aki soha másnak nem nevezte magát, mint a Szentírás doktorának.4. Ügyv. elnök köszönetét mond Pass Lászlónak, hogy a közgyűlést megelőző áhítatot vezette és az írásmagyarázatot tartotta. Ugyancsak köszönetét mond Takács Bélának is azért, hogy hajlékot adott Istennek e szép házában lelkészegyesületi közgyűlésünknek.5. Németh Károly elnöki megnyitójában utal arra, hogy a történelmi egyházak között a mi helyzetünk a legnehezebb. Ebben a szerencsétlen magyar hazában, akiknek még hatalom maradt a kezükben, meg kellene gondolniok azt, hogyha ők így bánnak el az ő szolgatársaikkal, mi módon várhatnak igazságot azoktól, akiknek igazság- és jogérzetére folytonosan apellálnak. De ha nehéz is a helyzetünk, azért ne engedjük meg azt, hogy ezek a gyűlölködő hatalmasok, törvénytiprók elérjék céljukat olyan formán is, hogy bennünket elcsüggesszenek, elkeserítsenek; vagy a magyar hazának és a magyar nemzetnek szeretetétől elhidegítsenek. Erre ad minekünk az Isten olyan erőforrást, amely soha el nem apadhat. Ez pedig az igaz isteni evangélium; és az isteni evangélium alapján állva a mi örök és e lévülhetetlen igazságunk. Am int a magyar nemzet abban reménykedik, hogy előbb-utóbb diadalra juttatja Isten a maga igazságát: mi is elmondhatjuk, hogy a mi igazságunk elévülhetetlen igazság és ennek az igazságnak, ha könnyön és véren, gyalázaton és elnyomáson is, diadalmaskodnia kell. Mert a mi igazságunk az evangélium igazsága: a Jézus Krisztus igazsága. Ennek az igazságnak győznie kell. És én meg vagyok győződve arról, hogy akik

i  az evangéliumi egyház ellen küzdenek, Isten örök igazsága ellen küzdenek;Í s bármily fegyverbe öltözzenek és bármily lobogók alatt vonuljanak fel az
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evangélium i egyház ellen, kétségtelen, hogy az evangélium i igazság ellen vonulnak fel. Ebből a tudatból táplálk ozva nem fogunk elcsüggedni. A k ik  most a gályarabok énekét énekeltük, tu d ju k , hogy voltak már ebben az országban ilyen idők, sőt cudarabb idők, —  és az evangélium  igazsága mégis m egm aradt. M ert az  evangélikus egyháznak a szolgái az evangélium i igazság a la p já n  á llo tta k  és azt hordozták szívükben. A  mi evangélikus egyházunk meg fog m aradni, ha hü m arad az evangélium hoz. A zo k  a jubileum i ünnepségek, am elyek különösen az evangélikus egyházban most ünnepeltetnek: a K isk áté  és az ágostai h itvallásnak a jubileum a legyen figyelm eztető m indegyikünknek arra, hogy am ikor reá gondolunk a Szentírás doktorára, Luther M árton ra, aki K isk átéjáb an  egy olyan hatalm as könyvet, olyan erős táplálékot adott az evangélium  népének; és reá gondolunk őseinkre, akik  A u gsburg városában bizonyságot tettek az ő hitükről : —  akkor mi nem fe led jü k  el sohasem azt a kősziklát, am elyből kivágattunk és azt a forrást, am elyből szárm aztunk. N em  szabad felejtenünk azt, hogy amint Luther M árton négyszáz esztendővel ezelőtt m egindította azt a szellem i áram latot, am ely  az újkorn ak legerősebb és legjellem zőbb áram lata: úgy ez a mi á lta lunk vallott örökös reform áció azt jelenti, hogy az evangélium i egyházaknak és ezen egyházak szolgáinak mindenkor széles látókörrel kell bírniok; és azokat a kultúr-kincseket, am elyek egyházunkra bízattak iskoláiban és tem plom aiban, őrizni és gyarap ítan i k e ll. E z  nemcsak kötelességet jelent szám unkra, hanem egyúttal erőforrást is, m ert ez a széles látókör m eglá tta tja  velünk nem csak ezt a szerencsétlen, önm agával meghasonlott M agyarországot, hanem a nagyvilágot is és azokat az egyházakat, am elyek a mi időnkben előbbre viszik a világot. És akkor lá tju k  meg azt, hogy az a hatalm as ellenség, am ely  bennünket fo jtogat, az egész világot fojtogató erő akar lenni. D e  a protestantizm us sikerrel védekezik ezen erő ellen. A  nagyvilágba nézve m eglátjuk azt is, hogy az evangélium  m ily diadalm asan terjed. M i itthon panaszkodunk a m ateriálista felfogás, az egyház iránti közöny, vallási kérdések iránti érdektelenség m iatt; azonban kívülről jönnek más üzenetek, am elyek azt m u tatják , hogy az evangélium  még mindig Istennek ereje, minden hívőnek üdvösségére. A k i olvassa a B iblia-társulat beszám olóját, nagy m eglepetéssel o lvash atja , hogy K ínában a B iblia-társulat kolportőrjei m ily óriás számban tu d ják  eladni a B ib liát. A k i h a llja  az oroszországi keresztyének életéről szóló referádát, az m eglepetéssel fog értesülni arról, hogy a legkegyetlenebb elnyom ás és üldözés közepette mily olthatatlan  lánggal ég még mindig az emberi szívekben a vágyódás az evangélium  után. A  sivatagban, amit elő akarnak varázsolni, mindig újabb és újabb oázisok keletkeznek. M eg lehetünk győződve arról, hogyha a mi életünket teljesen oda áldozva te lje sítjü k  szolgálatunkat, akkor ott, ahol m űködünk, az Istennek igéje  eredm ény nélkül nem fog m aradni. M ert az emberek lelke vágyódik az igazság után. És az örök igazság az evangélium, am elyben a lélek m egnyugodhatik, mint olyan igazságban, am ely életet ad
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és föltétien érvénnyel bír. Szolgáljunk tehát áldozatos lélekkel igazságunk tudatában és végső győzelmünknek, am ely nem a mi győzelmünk, hanem a Krisztus győzelme, biztos reményében.6. M esterházy Sándor esperes a közgyűlés nevében hálás köszönetét mond ügyvezető elnöknek szívből jövő és szívhez szóló szép megnyitó beszédéért.7. A  püspöki jelentésbe felvett, lelkészegyesületi munkásságról szóló jelentéseket a közgyűlés felovasottaknak tekinti.8. Horváth Olivér pénztáros jelenti, hogy a Családi Emlékkönyvből még 450 P  fedezetlen. M ivel a Családi Emlékkönyvet sok lelkész nem rendelte még meg és így sok gyülekezetbe nincs bevezetve,a közgyűlés kimondja, hogy az esperes urak közbejöttével a meg nem rendelő gyülekezetek részére megfelelő példányszám ban küldessék meg az.9. Héring János jelenti, hogy a múlt évi megbízatása szerint a betegek és elhagyottak számára való imakönyve impurumban készen van, s 8— 10 nyomtatott oldalt fog kitenni.Tudom ásul szolgál.10. A z  Agendára vonatkozólag Stráner Vilmos egyetemi tanár jelentése alapján az üv. elnök közli, hogy a munka előkészületben van; azonban még nincs olyan alakban feldolgozva, hogy itt tárgyalható lenne.Tudomásul szolgál.11. Gyurátz Ferenc életrajzára vonatkozólag Payr Sándor egyetemi tanár írásban jelenti, hogy az életrajz még ebben az évben elkészül. A  nyomdával való tárgyalások szerint a 192 oldalas, képekkel illusztrált füzet ezer példányban, fűzéssel együtt, 1800 P-be kerül.A  közgyűlés Payr Sándornak már most is hálás köszönetét mond fáradozásáért s a megjelenő füzetnek az egyes gyülekezetek részére megfelelő példányszámban való elhelyezésével, ill. megküldésével az elnökséget bízza meg.12. A  papi öltönyre nézve az egyházmegyék oda nyilatkoztak, hogy Stráner Vilmos e. tanárnak a barettra vonatkozó javaslatát, mely szerint az két oldalt legyen csak kivágva s tétessék a lelkészi funkcióknál kötelezővé, elfogadják. A  mózestáblára vonatkozó amaz indítványát azonban, hogy azon a kereszt és a kehely rajta legyen, nem teszi a kér. lelkészegyleti közgyűlés a magáévá. Egyébkénta közgyűlés a végleges döntés előtt bevárja Payr Sándor e. tanárnak a papi öltöny történetét tárgyaló, előkészületben levő munkájának a megjelenését.



13. Horváth O livér pénztáros jelentése szerint a lelkészegyesület pénztárának bevétele 2277.35 P , kiadása 252.90 P , pénzkészlet, mint vagyon: 2024.45 P . A  Kapi B éla-alap 58.30 P , kamatjövedelemmel együtt kitesz 874 P-t. Ezenkívül raktáron van, mint vagyon, 1062 drb Keresztyén Családi Em lékkönyv; eladva, de még be nem fizetve 55 drb, a Fébé nyomdánál és a Luther-társaságnál bizománybán 120 darab.A  közgyűlés a pénztáros fáradozásáért köszönetét mondva, a beterjesztett számadásra a felmentést megadja.14. V arga G yula  esperest és id. Reichert G yula  nyug. lelkészt 50 éves-, Stráner Vilm os e. tanárt, Paulik Ján os M ele-elnököt (kormányfőtanácsosi kitüntetése alkalm ával is) és N agy Györgyöt 40 éves-, Németh Károly esperes, kér. lelkészegyl. iiv. alelnököt és kér. főjegyzőt s Zongor Béla esperes, egyet, főjegyzőt és kér. aljegyzőt 25 éves lelkészi jubileumuk-, valamint Molitorisz Jánost esperessé való megválasztása alkalmábóla közgyűlés meleg szeretettel köszönti s életük és munkálkodásuk további folyamára a jó Isten gazdag áldását és kegyelmét kéri.15. A  K IÉ  horderejének és jelentőségének a tudatábana közgyűlés a kerület útján felkéri az illetékes tényezőket a K IÉ  titkári állásának a mielőbbi betöltésére.16. A  gyermekeiket házonkívül neveltető lelkészek fokozottabb mérvű segélyezésének tárgyalása kapcsán többek hozzászólása után Kapi Béla püspök indítványáraa közgyűlés megbízza Németh Károly ügyv. alelnököt, hogy dolgozzon ki e tárgyban egy részletes tervezetet s indítványát terjessze a jövő évi közgyűlés elé.17. A z  ismétlő iskolai vallástanítás anyagának megállapítása tárgyábana közgyűlés megkeresi a kér. népisk. bizottságot, ill. az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy az ismétlő iskolai vallástanítás anyagát részletes és pontos'tananyagkimutatásban állítsa össze.18. A  soproni alsó egyházm egye indítványa kapcsána közgyűlés elfogadja s az illetékes tényezőkhöz felterjesztést intéz az iránt, hogy a gyülekezetekre eső nyugdíjintézeti járulék kivetésénél az egyes gyülekezetek állami adója vétessék alapul.19. Sántha K á ro ly  elhunyt költő-papunk sírem lékének felállítását és az ehhez való anyagi hozzájárulásta közgyűlés az egyes lelkésztestvérek támogatásába és jóindulatába ajánlja.
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20. A  lelkészválasztási szabályrendeletre nézvea közgyűlés azt kívánja, hogy tárgyalás és véleményadás végett terjesztessék az le az alsóbb egyházi fórumokhoz s az új református lelkészválasztási szabályrendeletnek is a figyelembevételével hozassék meg a végleges döntés.21. M ivel az egyházközségi, egyházmegyei és egyházkerületi szabályrendeletek nem állnak rendelkezésre,a közgyűlés megkéri az egyházkerületet, hogy nyomassa azokat —  amennyiben szükség volna rá, német nyelven is —  újból ki.
K i s s  S a m u ,

titká r.
N é m e t h  K á r o ly

üv. alelnök.

M e s t e r h á z y  S á n d o r  M o lit o r is z  J á n o s
jegyzőkönyvet hitelesítők.



I I I .

JEGYZŐKÖNYVfelvétetett a dunántúli Luther Szövetség 1929. évi október hó 23-ik napján Kaposvárott tartott rendes évi közgyűléséről.Je le n  vannak: D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök, dr. Ittzés Zsigmond világi elnök, dr. M esterházy Ernő egyházker. felügyelő, továbbá az esperesi és lelkészi kar s a világi tagok nagy számban.1. Dr. Ittzés Zsigmond vil. elnök megnyitó beszédében rámutatott azon erkölcsi romboló munkára, m ellyel legújabban több oldalról találkozunk, am ely különösen az ifjúság lelkületét akarja megrontani. Ezt a romboló munkát szabályokkal, törvényekkel megszüntetni nem lehet, csak úgy vághatunk eléje, ha az ifjúságot oly irányban iparkodunk nevelni, hogy az már az iskola padjai közt tisztában legyen ezekkel az erőkkel és ezeket e lkerülni, életéből kiküszöbölni igyekezzék. Szükségesnek látja, hogy a bel- missziói helyi szervek ezen irányban fokozottan működjenek. Ezért tartja fontosnak a belmissziói helyi szervek munkáját. N agy örömmel látja a folyó évre kiadott belmissziói munkaprogrammban, hogy az úgy az ifjúság m unkájára, mint a helyi szervek munkájára nagy gondot fordít.A z  ülés megalakulván, jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek Scholtz Ödön esperes és Fleischhacker G yula  egyháztag.A  jegyzőkönyvet László M iklós, központi titkár veszi fel.2. László Miklós közp. titkár felolvassa a következő titkári jelentést:,,I . Dunántúli Luther Szövetségünk az elmúlt közigazgatási évben igyekezett maga elé tűzött feladatait betölteni. Legfontosabb munkáját a belmissziói gyülekezeti munka irányításában s tartalmasságának biztosításában látta. A z  elvégzett munkáról a következőkben számolunk be:A  népiskolai ifjúsággal 132 lelkész foglalkozott, gyermekistentiszteletet 125 gyülekezetben tartottak és pedig 62-ben liturgiával, 63-ban liturgia nélkül. Vasárnapi iskola 32 gyülekezetben működött. Megszervezett ifjú sági egyesület működött 77 gyülekezetben, szervezetlenül pedig 92 gyülekezetben foglalkoztak az ifjúsággal. Középiskolai diákszövetség 19 működött. A  19 középiskolai diákszövetség közül 4 saját tanintézetünkben, 15 pedig más jellegű tanintézetek tanulóinak összevonásával munkálkodott. A  középiskolai diákszövetségek tagjainak száma 1584 volt. Tartottak 218 gyűlést és munkaösszejövetelt és 40 ünnepélyt. Ezeken 95 önálló dolgozatot olvastak fel, 55-ször pedig idegen szerző művéből tartottak felolvasást. A z  elő-



adott szavalatok száma volt 202, az ének- és zeneelöadások száma 55. A  középiskolai diákszövetségek munkálkodásukban jórészt alkalmazkodtak a velük közölt munkaprogrammhoz s a rendelkezésükre bocsátott m unkaanyagot is jó haszonnal és eredményesen felhasználták. Állandó bibliatanulmányozással kötötték össze gyűléseiket, 5 diákszövetségben pedig külön biblia-körök működtek. 5 diákszövetség pályatételt is tűzött ki, 11 pedig iratterjesztéssel is foglalkozott. Összes bevételük volt 4272 P  74 f, összes kiadásuk 3122 P 70 f. A  diákszövetségek konfirmált tagjai évenként kétszer együttesen járulnak az Ür asztalához. A z  ezt megelőző napon deprekációs napot tartottak, midőn is az ifjúság hitoktatói, a diákszövetségek vezetői s egyházunk vezető tagjai előre megállapított és kidolgozott munkaprogramm szerint előkészítést végeztek ifjúságunk számára. Ez a lelki előkészítés a délelőtti és délutáni órákat betöltötte. Kezdő és befejező áhítatból, több előadásból, bibliatanulmányozásból s az önvizsgálat fel- ébresztéséből állott.Boldogan és Isten iránt eltelt hálával m utatunk rá középiskolai diák- szövetségeink eme áldott m unkájára. E zen munka jelentőségét még növeli az a körülm ény, hogy ilymódon a róm. kath. és állam i középiskolákba járó diákifjúságunkat is beszervezzük s egyházi öntudatra és vallásosságra nevelő lelki vezetésükről gondoskodhatunk.Gyülekezeteinkben 1488 vallásos estélyt tartottak; a felnőttek iskolájában 730 előadás szolgálta híveink lelki gondozását. Presbitereink számára külön 102 előadást tartottak egyházkerületünkben. Megjegyezzük, hogy statisztikai kimutatásunkba a tényleg vallásos előadásokat vettük fel s teljesen mellőztük az úgynevezett iskolánkívüli népmüvelődési előadásokat. A  feltüntetett számok tehát azokat az előadásokat m utatják, melyek gyülekezeteinkben a mi munkaprogrammunk szerint, az általunk adott témákról, az általunk adott munkaanyag felhasználásával tartattak. Ezt egyházépítő szempontból rendkívül fontosnak ítéljük.Szövetségünk szociális munkaprogrammját sokkal nehezebben tudjuk gyülekezeteinkben keresztülvinni. A z  iratterjesztés szervezése és központi vezetése még mindig nem volt keresztülvihető. Am i e tekintetben történik, az egyéni buzgóság és áldozatkészség hálára kötelező műve. A  nagyobb gyülekezetekben életbeléptetett úgynevezett utcagondozást csupán 4 gyülekezet vezette be. A  lassú ütemet érthetővé teszi az, hogy az utcagondozás elvégzésére megfelelő egyéniségekre van szükség. Ezen a téren is eredményt csak akkor várhatunk, ha a presbiteri előadások révén a presbiteri egyéniségek átalakulását sikerül biztosítani. Annál örvendetesebbnek tartjuk, hogy a családi törzskönyvet már 103 gyülekezet lelkésze elkészítette A  beérkezett jelentések szerint ehhez fűzött reménységeink minden tekintetben beválnak. Ügy kormányzati, mint főleg pásztori szempontból kimondhatatlan nagy értéket és könnyítést jelentenek ezek a törzskönyvek a le lkész számára.
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II . Rendszeres belmissziói munkánk biztosíthatása céljából ez évben is kiadtuk a Belmissziói Munkaprogrammot, mely az eddiginél is gazdagabb tartalommal, 150 oldalon jelent meg.Ezen m unkaprogram m  ez évben is határozott irányt szab gyülekezeteink belm issziói m unkálkodásának. Püspök urunk, szövetségünk elnöke, évek óta különösen két szempontot domborított ki a gyülekezeti belmissziói m unkálkodásban: a nagyheti böjti előadásokban érvényesülő bűnbánati szem pontot s a reform ációi hét m unkaprogram m jában érvényesülő evangélikus egyházi szem pontot. M ig  az első egyetem es keresztyéni jelleget biztosít, addig a másik egyházunk történelm ileg kialaku lt evangélikus egyéniségét igyekszik érvényesíteni.A z  utolsó évek munkaprogrammjának megállapításánál püspök urunk arra törekedett, hogy az általános vallásos estélyek számát ne növelje. K ifejezésre juttatott felfogása szerint ugyanis a jó dolog túlzásától is tartózkodnunk kell. Épen azért a történelmi emlékünnepeken kívül, melyek természetszerűleg ez évben is gazdag sorozatot mutatnak, csupán két vallásos estély tartását veszi programmba. A  történelmi emlékünnepek sorában kimagasló helyet foglal el az Ágostai hitvallás 400 éves jubileuma, Bethlen Gábor halálának emlékeztetője, továbbá a Károli Gáspár magyar bibliafordító és a marburgi colloquium emlékünnepe.A  presbitériumok részére nyújtott munkaanyag szervesen belékapcso- lódik az eddigi presbiteri előadásokba. E z évben püspök urunk az evangélikus országos nap szervezésének szükségéről s a szervezés módjairól szól ez előadásban. Bizton hisszük, hogy amint evangélikus egyháztársadalmunk legaktuálisabb kérdéseivel foglalkoznak evangélikus gyülekezeteink, úgy a presbitériumok figyelmének ezen kérdésre irányítása egyetemes egyháztár- sadalmí vonatkozásban is áldásthozó lesz.Tervbe vettük ezenkívül egyházkerületünk nagyobb evangélikus k özpontjain  evangélikus nap tartását. M ú lt évi közgyűlésünk kibővítette S z ö vetségünk vezetőségét s o ly  férfiakat állított Szövetségünk élére, kiknek szervező m unkája biztosítja a különböző centrum okban m egtartandó evangélikus nap sikerét. H ogy mit várunk és mit nem várunk, mit akarunk és mit nem akarunk egy ilyen evangélikus naptól, azt ez évi munkaprogram- m unkban világosan m egtalálju k .A  népiskolai ifjúság számára nyújtott gazdag foglalkoztatási anyagon kívül ez évben is nagyon tartalmas munkaanyagot nyújtunk a középiskolai diákszövetségek és az ifjúsági egyesületek számára.Be kell azonban vallanunk, hogy ifjúsági egyesületeink épen úgy, mint egész Luther-Szövetségünk inkább papiroson van meg, sem mint szervezett társadalmi formában. Megelégedtünk azzal, hogy munkaprogrammot, munkaanyagot, dolgozási lehetőséget és kötelezettséget teremtettünk s nem vesztegettük időnket gyülekezetenként! szervezkedésre. Nem kötelességünk lanyha felfogása vezetett ezen álláspont elfogadására, hanem inkább azon



meggyőződés, hogy a gyülekezeti belmíssziói munkának mostani kötelező és az egyházi főhatóság felügyelete alatt álló formája biztosabb eredményeket igér, sem mintha azt a Szövetség szabadabb mozgású és függetlenebb körébe utaljuk. Ezen álláspontot azonban az egész szövetségi munkára kívánjuk alkalmazni, de kivonjuk belőle az ifjúsági egyesületeket, melyeket a diákszövetségekhez hasonlóan feltétlenül meg fogjuk szervezni. És pedig azért, mert mig a felnőtt egyháztagok egyháztársadalmi életet élhetnek magában a gyülekezetekben, nőegyletben, olvasókörben, addig az ifjú ság egyháztársadalmi beszervezkedésére egyházi érdekből is feltétlenül szükség van.H í. M egoldatlan  kérdés a Szövetség tagdíjainak kérdése. A  m egváltozott gazdasági viszonyok, egyháztagjaink túlterheltsége nem teszik kíván atossá azt, hogy szem élyenkénti tagd íjat á llapítsunk meg. Szövetségünk v e zetősége helyesnek vélné azonban, ha a gyülekezetek, nőegyletek s egyéb társadalm i szervek csekély összegben m egállapítandó évi pausálé összegben lépnének be Luther-Szövetségünkbe. F in an ciális szem ponton kívül g y a korlati érv is tám ogatja ezt. Szem élyenkénti belépés ugyanis egy állandó nagy hivatali aparátust igényelne, m ert a több ezer tag nyilvántartása, a pénztári könyvek vezetése oly  munkát jelentene, m ely egy ember m unkaerejét teljesen lekötné. Gondolnunk kell továbbá arra is, hogy a szem élyenkénti tagok gyűjtése évenként óriási propaganda-m unkát hárítana le lkészeinkre és tanítóinkra. N em  feledkezhetünk meg arról sem, hogy a belépő, tagsági d íja t fizető tagoknak nem tudunk ellenértéket nyújtani.A z évi pausálé összeg megállapítását mérhetnénk a gyülekezet lélek- számához. Esetleg felállíthatnánk három kategóriát: az első csoportba az 500 léleknél kisebb gyülekezetek, a második csoportba az 1000-nél kisebb lélekszámú gyülekezetek, a harmadik csoportba az 1000-nél nagyobb lélekszámú gyülekezetek soroztathatnának. A z  összgyülekezeti pénztár, ha az összgyülekezet lélekszáma 500-nál kisebb, fizessen 4 P -t, ha 500 és 1000 között van a lélekszám 6 P-t, ha 1000-nél több a lélekszám 10 P-t. A z anyagyülekezetek és leánygyülekezetek saját pénztáruk terhére fizessenek évi 2 P-t. Minden nőegylet, tehát úgy az anya, mint a leányegyházközségek nőegylete, ifjúsági egyesülete, leányegyesülete fizessen évi 2 P-t. A  diákszövetségek fizessenek ugyancsak évi 2 P-t. Ezen kívül minden gyülekezet tartoznék egy vallásos estélynek az offertóriumát Szövetségünk részére beküldeni. A  munkaprogrammban történnék erre vonatkozólag kötelező rendelkezés.M egjegyzem, hogy az Országos Luther Szövetség alapszabályaival ezen szervezkedés nem egyezik meg. Hiszem azonban, hogy az évenként ily módon várható bevételek összege, melynek 25%-a az Országos Luther Sző vétségét illeti meg, kárpótlást nyújtana a személyi tagdíjak elengedéséért.Midőn jelen titkári jelentésemet tisztelettel benyújtom s annak tárgya
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lás alá bocsátását kérem, magunkat s Luther-Szövetségünk munkáját mind
nyájuk jóindulatába ajánlom.“A  közgyűlés a titkári jelentést a maga egészében tudomásul veszi, úgyszintén a múlt évi munkára és a jövő évi munkaprogrammra vonatkozó részét helyeslőleg és köszönettel tudomásul veszi.A  közgyűlés magáévá teszi a tagdíjra vonatkozó javaslatot és kimondja, hogy a taggyüjtési munkát a mai viszonyok között nem tartja célhozvezetőnek, másrészt ellenértéket sem tudnánk adni a tagoknak, ezért az egyéni taggyüjtés mellőzésével a gyülekezeteket és egyháztársadalmi szervezeteket felhívja a Szövetségbe való belépésre és' a gyülekezetek számára három tagdíj-kategóriát á llít fel. A z  elsőbe tartoznak az 500 léleknél kisebb gyülekezetek, ezeknek évi tagdíja 4 P . A  második csoportba tartoznak az 500— 1000 lélekből álló gyülekezetek, melyeknek tagdíja évi 6 P. A z  1000-nél nagyobb lélekszámú gyülekezetek évi tagdíja 10 P. Minden leánygyülekezet évi 4 P . tagdíjat fizet. A  gyülekezet ösz- szes társadalmi szervei, ú. m. a Nőegylet, Ifjúsági Egylet, pénztárral biró énekkar, Olvasókör stb. évi tagdíja 4 P . A  középiskolai Diákszövetségek tagdíja évi 4 P . Ezenkívül minden gyülekezet évenként egy szövetségi vallásos estély offertóriumát tartozik az egyházkerületi Luther Szövetség céljaira beszolgáltatni. A z  O rszágos Luther Szövetség részére felajánlja az egyházker. Szöv. az összes bevétel 25 % -át.3. Kovács Zsigmond szöv. pénztáros beterjeszti a Szöv. 1928. évi számadását. Bevétel volt 1897 P . 21 f., kiadás 1256 P . 70 f., pénztári maradvány 640 P . 51 f.A  közgyűlés a pénztári számadást tudomásul veszi, a pénztárosnak a felmentvényt az 1928. évre, köszönetének kifejezése mellett megadja.4. Püspök-elnök rámutat arra, hogy a Szöv. már két évvel ezelőtt elhatározta a Gyerm eklant újbóli kiadását. Ez azonban csak akkor válhatik lehetségessé, ha a lelkészek biztosítják a megfelelő példányszám elhelyezését. ! I •? • i  Î.A  közgyűlés a Gyerm eklant kiadását szükségesnek és sürgősnek tartja s az elnökséget felkéri, hogy a kinyomatandó példányszámot a lelkészekkel való előzetes érintkezés után állapítsa meg.5. Püspök úr javasolja, hogy a pénztári maradványból az Evangélikusok Lapjának támogatására is fordítson a Szöv. valamely összeget. Főleg elkölcsí okokból tartaná fontosnak, hogy egyházker. Luther Szövetségünk anyagilag is támogassa a Lapot.



A z Ev. Lapjának értékes munkáját a közgyűlés elismeréssel honorálja s részére 200 P segélyt szavaz meg.6. Czipott G éza, a Harangszó szerkesztője jelenti, hogy a H . olvasó- közönségének száma az elmúlt évben ismét emelkedett. A  nehéz viszonyok az előfizetésnél is éreztetik hatásukat: sok a hátralék. Abban bizik, hogy a jövő év folyamán a Harangszónak saját nyomdája lesz s ez megkönnyíti a lap előállítását és terjesztését.A  közgyűlés elismeréssel és köszönettel veszi tudomásul C zipott Géza szerkesztő-kiadónak a Harangszó felvirágoztatása érdekében kifejtett munkáját, úgyszintén azt is, hogy a Harangszónak a Szövetség anyagi támogatására ezidőszerint nincs szüksége.7. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy az egyházkerület sajtónapi. oí- fertóriuma az elmúlt esztendőben 1009 P  43 f-t tett ki, és köszönetét mond a gyülekezeteknek és lelkészeknek, akik ezen szép offertórium-eredményt biztosították.8. Scholtz Ödön esperes előadja, hogy Németországban megjelent egy Luther-film, melyet mindenütt nagy érdeklődéssel kísérnek és amely nagyban emeli az evangélikus öntudatot. A z  országos magyar mozgókép- vizsgáló-bizottság nálunk eddig még nem engedélyezte ezt a filmet. Indítványozza, hogy az országos Luther Szövetség figyelme hivassék fel ezen filmre, annak hangsúlyozásával, hogy milliók kívánják nálunk is a film bemutatását. A  közgyűlés kívánatosnak tartja, hogy a Németországban készült hatalmas Luther-film Magyarországon is a prot. egyháztagok számára megtekinthető legyen. Ezért felkéri a további szükséges intézkedések megtételére az Országos Luther Szövetséget.9. A  közgyűlésnek más tárgya nem lévén, dr. Ittzés Zsigmond elnökmegköszöni az érdeklődést s azon reményben, hogy munkálkodásunk termékeny lesz és gazdag gyümölcsöket terem, a közgyűlést Isten nevében bezárja. 5Kmf.
D r . I T T Z É S  Z S I G M O N D  sk

világi elnök.

L Á S Z L Ó  M I K L Ó S  sk .
jegyzőkönyvvezető.

Hitelesítjük:
F L E I S C H  A C K E R  G Y U L A  s k . S C H O L T Z  Ö D Ö N  sk .

hit. biz. tag. hit. biz. tag.

K A P I  B É L A  sk .
püspök, egyh. elnök.



IV .Szabályrendelet
a d u n á n t ú li  á g . h . eu. e g y h á z k e r ü le t i  és a so p r o n i ág. h . eu. e g y h á z k ö z s é g i  

p é n z tá r a k  e g y e s íté s e  tá rg y á b a n .1. §. A  dunántúli ág. h. ev. egyházkerület és a soproni ág. h. ev. egyházközség elhatározzák ezideig önálló pénztáraiknak 1929. január l-tőli egyesítését.2 .§. A z  egyesített pénztár címe és pecsétjének körirata: ,,Á g . h. ev. egyházi pénztár, Sopron."3. §. A z  egyesített pénztár helyisége a soproni egyházközség pénztári helyisége, amely azonban feltétlenül kibővítendő.4. §. A  kibővítés, az állandó takarítási, világítási és fűtési költséget felerészben az egyházkerület, felerészben a gyülekezet viseli.5. §. A  pénztári helyiség mindenkori használatáért az egyházkerület a gyülekezetnek évente 150 azaz egyszázötven pengőt fizet.6. §. A  pénztári helyiség bútorzata az eddigi két pénztár bútorzatából válogatandó össze, a két szerződő félnek az egyes bútordarabokra való tulajdonjogát pontosan feltüntetendő leltár készítése mellett. A  szükséges bútorokat a két fél kölcsönösen ingyenes használatra bocsátja rendelkezésre.7. §. A z  irodai felszerelés költségeiből a közös használatra szánt anyagra eső rész a feleket felerészben; a speciálisan csak az egyik fél használatára szánt anyagra eső rész azonban egyedül az illető felet terheli. Ugyanezen elv szerint kezelendő a két pénztár tulajdonában ezidőszerint meglevő anyag is.8. §. A  közösen használt helyiség, bútorzat és felszerelés javítási költségeit a két fél felerészben viseli. A  speciálisan az egyik fél által használt bútorzat s felszerelés javításának költségei viszont teljesen az illető fél terhét képezik.9. §. A z  egyesített pénztárban két állandó, nyugdíjigényes hivatalnok nyer alkalm azást; az egyik pénztárosi, a másik ellenőri minőségben. Rendszerint utóbbi az alkalmazásban az idősebbik, s ilyen minőségben a hivatal főnöke.Szolgálati viszonyaikra s javadalmazásukra nézve az egyházkerület1 szolgálati szabályzatnak megfelelő új szabályzat készítendő.
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10. §. A z  egyesített pénztár két tisztviselőjének az állami tisztviselőknek megfelelő nyugdíj biztosítandó. A  mindenkori befizetések az egyházkerületi főiskolai, ill. gyülekezeti nyugdíjintézeti pénztárba eszközlendők.11. §. A z  egyesített pénztár két tisztviselőjének javadalm a, esetle ges nyugdíj járuléka felerészben az egyházkerületet, felerészben a gyülekezetét terhelik, mivelhogy hivatali elfoglaltságuk is majdnem teljesen egyforma munkamennyiséget szolgáltat.12. §. A z  egyesített pénztár tisztviselőit próbaévre az egyházkerületi közgyűlés és a gyülekezeti konvent felváltva választja. A z  első választás jogát sorshúzás dönti el.13. §. A z  egyesített pénztár tisztviselőinek véglegesítése nyugdíjazása s elbocsátása tárgyában az egyházkerületi és gyülekezeti pénzügyi bizottság elnökeiből s 5— 5 e célra közgyűlésileg választott tagból alakított felügyelő bizottság határoz, E  bizottság ülésein az elnökök közül a hivatalra nézve idősebbik elnököl s szavazategyenlőség esetén az ő szavazata dönt.Ezen felügyelőbizottság illetékes a hivatali teendők ellátását illetőleg felmerülhető bármely panasz ügyében való intézkedésre, továbbá mindennemű fegyelmi eljárás lefolytatására, egyáltalán minden, az egyesített pénztárt teljes egészében érdeklő dolgokra nézve. Fegyelm i esetben egyébként az Egyházi alkotmány 345, §. irányadó.14. §. A z  egyesített pénztár tisztviselői együttesen felelősek nvnden ténykedésükért, mint a hogy minden pénztári munkában is közösen tartoznak résztvenni. A  pénztári szekrény kulcsai is úgy osztandók el, hogy csak együttesen nyithassák ki. A  lehetőség szerint egyszerű, de világos könyvelési rendszer megállapítása a felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik. A  tisztviselők kötelesek az összes vele kapcsolatos munkát, akár a hivatalos órákon túlterjedően is, minden külön fizetési igény nélkül elvégezni.Ezen kívül kötelesek a mindkét szerződő fél már létező vagy a jövőben létesítendő külön alapítványait és alapjait is (pl. theol. otthon pénztára, testvéregyesület pénztára) közösen kezelni.15. §. A z  egyesített pénztár tisztviselői az egyházkerületi értékekre vonatkozólag az egyházkerület, a gyülekezeti értékekre vonatkozóan a gyülekezet felelős szerveinek utasítását követik.16. §. Úgy az egyházkerület, mint az egyházközség is, bármikor eszközölhet rovancsolást; de havonta legalább egyszer közös rovancsolás foganatosítandó.17. §. A z  egyesített pénztárban a szolgai munkákat (takarítás, fűtés postai és küldönci teendők) a gyülekezet második egyházfija végzi, akinek ezen munkálatok egész alkalmaztatásának mintegy a fele teendőit képezik amiért is aktív szolgálatának tartamára az egyházkerület befizeti a gyülekezet által alkalmazott és fizetését meghatározó második templomszolgai évi fizetés mindenkori egynegyedrészét.



SS
18. §. A  pénztár közössége bármelyik fél közgyűlésének kívánságára megszüntethető. A  szétválasztás azonban csak számadási év végén eszközölhető előzetes félévi felmondás kikötésével.19. §. A z  egyesített pénztár átveszi, eddig szerzett jogaik érintetlenül hagyása mellett, a két pénztár eddigi egy-egy állandó tisztviselőjét, s közülük az idősebbet, W ojtech Vilm os, egyházkerületi pénztárost, ellenőrként; az ifjabbat, Mühl Nándor soproni konventi pénztárost, pénztárosként alkalm azza.20. Egyházkerületi munkabeosztás szempontjából a közös pénztár e llenőre az ellenőr-alszámvevői, a pénztáros pedig az egyházkerületi pénzügyi bizottsági jegyzői ügykört is tartozik díjtalanul elvégezni.A  dunántúli ág. h. ev. egyházkerületnek 1928. október hó 18-án és a soproni ág. h. ev. egyházközségnek 1928. október hó 1-én tartott közgyűlési határozata alapján elfogadjuk:Győr és Nagygeresd, 1928. december hó 11-én.
K A P J  B É L A  s. k .

püspök.
D r . M E S T E R H Á Z Y  E R N Ő  s . k.

egyh. kér. felügyelő.
p. h.Sopron, 1928. december hó 15-én.

Z I E R M A N N  L A J O S  s. k. D r . Z E R G É N Y l  J E N Ő  s . k .
egyh. közs. felügyelő. 

kormányfötanácsos.



V .Pénztári szabályrendelet.Hivatkozással a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület és a soproni ág. h. ev. egyházközség által alkotott és kölcsönösen elfogadott pénztár egyesítési szabályrendelet 9. §-ra a felügyelő bizottság a közös pénztár ügyvitelére s a tisztviselők szolgálati viszonyára és javadalmazására nézve alábbi szabályzatot dolgozta ki:
A )  A  p é n z tá r a k r ó l.1. §. A z  egyesített pénztár m unkaköre k iterjed :1. az egyházkerület kezelésében eddig levő:

a )  közigazgatási,
b)  reálgimnáziumi,
c )  tanítóképző-intézeti,
d)  tápintézeti,
ej  alapítványi,
f )  főiskolai nyugdíjintézet,

g )  ehker. gyámoldai,
h )  letétpénztárakra.II. A z  egyházközség kezelésében eddig levő:
a )  egyházi,
b) alapítványi pénztárakra.2. §. A  felsorolt pénztárakon kívül a felügyelő bizottság a következő pénztárak kezelését engedélyezi, utalással a pénztáregyesítési szabályren delet 14. §-ra:
a )  ehker. biztosítási,
b )  egyetemes egyházi theol. otthon,
c )  soproni testvéregyesületi,
d)  soproni helyi gyámintézeti,
e) soproni felső ehmei,
f) soproni felső ehmei lelkészi gyámoldai pénztár.Ezen pénztáraknak a közös pénztár kezelésébe való átutalására nézve megkeresendők az illető fenntartó hatóságok, mert csak úgy biztosítható a pontos ügyvitel, ha egységes ellenőrzés alá vonható minden pénztár.3. §. A  felsoroltakon kívül ezentúl csak a felügyelő bizottság előzetes engedélye alapján vállalhatnak az egyesített pénztár tisztviselői újabb pénztár kezelését.



90

4. §. A z  egyesített pénztár tisztviselőinek munkakörét az egyházkerület és az egyházközség érvényben levő szabályrendeleteinek ide vágó §§-ai határozzák meg. (Emellett terjesszék ki figyelmüket a tisztviselők a pénztári ügyvitel minden ágára, hogy a most még teljesen nem ismerhető netáni szükséglet és célszerűség a tapasztalat alapján 1929. év végéig megállapít- tassék. Ennek megfelelően 1930. január 1-vel céljainknak legjobban megfelelő egységes könyvelési rendszer bevezetésére és mindenre kiterjedő ügyviteli szabályzat készítésére megbízást ad a pénztári tisztviselőknek.)5. §. A  pénztár ideiglenes helyisége —  mig a feltétlenül szükséges kedvezőbb elhelyezése lehetővé válik —  Templom-utca 10. I. em.Hivatalos óra: minden hétköznap 8— 14 óráig, kivéve a protestáns és hazafias ünnepeket.6. §. A  pénztári tisztviselők egyenlőre tovább vezetik az egyházkerületi és az egyházközségi pénztárakban eddig használt könyveket, résznaplókat és egyéb feljegyzéseket.Ezeken kívül vezetnek egy közös pénztári naplót is, az ellenőrzés és rovancsolás megkönnyítése céljából.7. §. A  közös pénztári napló naponkint lezárandó, az egyenleg megállapítandó és a pénztárosnál levő pénzzel és egyéb értékekkel összehasonlítandó.A z  ellenőr a napló mellékleteit hetenkint rendszeresen a bejegyzésekkel egybeveti.8. §. A  számadások minden év március végéig készítendők el és bocsá- tandók felülvizsgálatra.
B )  A  p é n z tá r i t is z tv is e lő k r ő l.9. §. A z  egyesített pénztár két állandó, nyugdíj igényes tisztviselője: a rangidősebb ellenőr és a pénztáros. A  pénztár szolgateendőit az egyház- község II . egyházfija végzi.10. §. A  pénztári tisztviselők kötelesek a szabályrendeletileg kijelölt hivatalos időt a pénztárban tölteni. Ha ebben betegség, vagy személyükre és családjukra fontos ügy akadályozná, azt közvetlen elöljárójuknak jelenteni, esetleg a távozásra való engedélyét kikérni tartoznak. Rendkívül’, munkatorlódás vagy sürgősség esetén a hivatalos időn túl is kötelesek külön díjazás nélkül az anyagot feldolgozni.11. §. Betegség esetén a tisztviselőket egy hónapnál kevesebb időre tiszttársa díjtalanul helyettesíteni tartozik. Hosszabb időre szükséges helyettesítés esetén azonban a közös pénztártól méltányos helyettesítési díj jár.12. §. Bármikor szükségessé váló helyettesítéskor a felügyelő bizottság elnöke egy arra alkalmas napibiztost küld a pénztárba, aki a távol levő tisztviselő pénztári kulcsait átveszi s a működő tisztviselőnek minden dől-



91
gában lehetőség szerint segédkezik. A  napi biztos tiszteletdíja napi négy pengő a közös pénztár terhére.13. Katonai szolgálat, fegyvergyakorlat alkalmából a tisztviselő összes illetményei élvezetében marad, mozgósítás esetén a megfelelő állam i szabályzat irányadó.14. §. M indegyik pénztári tisztviselőnek 4 heti szabadság jár évenkint. Helyettesítésükre nézve a 12. §. alkalmazandó.15. §. A  pénztári tisztviselők kötelesek jó hazafihoz és buzgó evang. keresztyénhez illő életet élni. Vegyes házasság esetén evang. egyházunk javára reverzális biztosítandó. Nem lehetnek tagjai oly társulatnak, am elynek működése egyház vagy államellenes.16. §. Betegség esetén a tisztviselő összes rendes illetményei folyósítandók; kivételt képez, amikor a betegség egy évnél hosszabb ideig tart. Ilyenkor a beteg tisztviselő költségeire való helyettesítésnek, esetleg a nyugdíjaztatásnak van helye.17. §. A  tényleges szolgálatban elhunyt tisztviselő özvegyének és gyermekeinek temetési illetmény címen egynegyedévi teljes fizetés és lakáspénz folyósítandó.18. §. Hivatalos utazások alkalmából az egyházkerületi érvényben levő útiköltség és napidíj jár.

19. § . Megokolt esetben az alkalmazott kérésére a felügyelő bizottság elnöke három hónapi fizetés erejéig fizetési előleget utalványozhat, amelyet a tisztviselő 12— 24 havi részletben kamatmentesen törleszthet.20. §. A  pénztári tisztviselők hivatalból kötelezett tagjai mindazon b:- zottságoknak, amelyeknek eddigi külön működésűk idején is tagjai voltak és amelyekben jelenlétükre szükség van.21. §. Minthogy az egyesített pénztár két tisztviselőjének javadalm azása már korábbi alkalmaztatásukkor is az állami tisztviselők mindenkori IX -3— V I I .-1. fizetési osztály és fokozat keretein belül volt megállapítva (és a törvényes várakozási idő és automatikus előlépés biztosításával) fizetésük a pénztáregyesítés révén nem változik.22. §. A z  egyesített pénztár tisztviselői az egyházkerületi értékekre vonatkozólag az egyházkerület, a gyülekezeti értékekre vonatkozólag pedig a gyülekezet felelős elöljáróinak utasításait követik.23. §. Egyházkerületi munkabeosztás szempontjából a közös pénztár ellenőre az ellenőr-alszámvevői, a pénztáros pedig az ehker. püb. jegy zői ügykört tartozik díjtalanul ellátni.
C )  A  p é n z tá r  f e lü g y e lő  b iz o tts á g á r ó l.24. §. A z  egyesített pénztár elsőfokú hatósága a felügyelő bizottság, amelynek hatáskörét a szabályrendelet 13. §. körvonalazza. Elnöke a hivatalra nézve idősebb püb. elnök, aki a havonként legalább egyszer tartandó rovancsolásra lehetőleg mindkét szerződő fél egy-két bizottsági tagját kéri
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fel. A  havi rovancsolás azonban megtartható akkor is, ha azon csak mindössze egy tag jelenik is meg.25. §. A  havonkinti rovancsolás eredményéről írásbeli jelentés teendő a felügyelő bizottság elnökének, aki viszont évenkint egyszer, a számadó közgyűlés előtt, írásbeli összefoglaló jelentést küld az előző év rovancso lási eredményeiről mindkét szerződő félnek.26. §. A  felügyelő bizottságot csak adott esetből kifolyóan hívja ösz- sze az elnök vagy annak esetenként felkért helyettese, lehetőleg a másik püb. elnök. Üléseit rendszeresen Sopronban tartja. Vidéki tagjainak akár rovancsalásra, akár ülésre jönnek, az egyházkerületnél megállapított napidíj és útiköltség jár. Mindkét esetben a felmerülő költség a közös pénztárt terheli.
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V I.Az egyházkerületi tisztikar:
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I .  E g y h á z k e r ü le t i  fő is k o la i  n a g y b iz o ttsá g .Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő.1. Választott tagok az egyházkerület részéről:

a )  egyháziak: Varga G yula , Vönöck, Scholtz Ödön, Ágfalva, Schöll Lajos, Hidas, Takács Elek, Homokbödöge, M agyary Miklós, Kapolcs, F arkas Elemér, Bük, D. dr. Prőhle Károly, Sopron, Zongor Béla, Körmend, Németh Károly, Lébény, Turóczy Zoltán, Győr.Póttagok: Nagy Sándor, Celldöm ölk, Hérints Lajos, Farád, Eösze Zsig- mond, Tolnanémedi, Mesterházy Sándor, Nemespátró.
b )  V ilágiak: dr. A jk a y  Béla, Répcelak, dr. Stráner G yula, Sopron. Mechwart Ernő, Belecska, dr. Heimler Károly, Sopron, Héring Zsigmond, Sopron, dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár.Póttagok: D. Stráner Vilmos, Sopron, dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Rupprecht Olivér, Sajtoskál, dukai Takách Ferenc, Duka, dr. Pesthy Pál, Budapest és Űzd, Strasser Sándor, Győr, Csemez István, Tét.2. Hivatalból tagok:
a j  Hollós János, a soproni líceum, Hamar G yula, a soproni tanítóképző intézet, Arató István, a kőszegi leányközépiskola, Fáik Henrik, a bonyhádi reálgimnázium igazgatója.
b )  szentinártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak, az egyházker. pénzügyi bizottság elnöke, Hanzmann Károly, egyházker. főszámvevő, Be- recz Ábel, az egyházker. ügyész, Sopron, dr. Schneller Aurél, kőszegi leányközépiskolai helyi biz. elnök.
c )  A  tanárikar részéről: dr. Ruhmann Jenő, Sopron, Bognár Károly, Sopron.3. Tagok a soproni egyházközség részéről:Ziermann Lajos, Hanzmann Károly, Budaker Oszkár, dr. Töppler K á lmán, Forster Gusztáv.Póttagok: Klausz Lajos, Albrecht Alfréd.Jegyző : dr. Ruhmann Jenő, Sopron.

I I .  E g y h á z k e r ü le t i  fő is k o la i k isb iz o ttsá g .Elnök: dr. Heimler Károly, Sopron.Tagok: a )  Választottak: Albrecht Alfréd, Sopron, Héring Zsigmond, Sopron, Payr Sándor, Sopron, Ziermann Lajos, Budaker Oszkár. -
b )  Hivatalból: Hollós János, líceumi, Hamar Gyula, képezdei igazgató, Hanzmann Károly, főszámvevő, Szabó József, efórus.
e j  A  tanárikar kiküldöttei: Rosta Ferenc és Bognár Károly.Jegyző : -Rosta Ferenc.

Egyházkerületi állandó bizottságok.
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Elnökök: D. Kapi, Béla, püspök és dr. M esterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: a )  egyházi részről: Horváth Sándor, Paks, D. Payr Sándor, Sopron, Schöll Lajos, Hidas.
b )  világi részről: szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Mechwart Ernő, Belecska, dr. Dukavits Vilmos, Győr.

I V .  E g y h á z k e r ü le t i  t ö r u é n y s z é k .Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és dr. M esterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: a )  egyházi közbirák: Ziermann Lajos, Sopron (1930), Schöll Lajos, Hidas (1930), Zongor Béla, Körmend (1930), Németh Károly, Lé- bény (1930), Takács Elek, Homokbödöge (1930).
b )  világi közbirák: dr. Grosch József, Paks (1930), dr. Rásó Béla, V a svár (1930), dr. A jk a y  István, Kisfalud (1930), Jánossy Gábor, Szombathely (1930), dr. Szent Ivány G éza, G yőr (1935).
c )  A  tanári és tanítói kar részéről: Hollós János, Sopron, G ráf Samu. Sopron.
d )  Jegyzők: dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1930), dr. Zimmermann A r thur, Körmend (1930).
e )  Ügyész: Berecz Ábel, Sopron (1930).V. E g y h á z k e r ü le t i  p é n z ü g y i b iz o tts á g , e g y ú tta l n y u g d íjü g y i  b iz o tts á g .Elnök: szentmártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak.Föszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.Választott tagok: a )  egyháziak: Scholtz Ödön, Ágfalva, Varga G yula, Vönöck, W agner Ádám , Ráckozár, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend.
b )  Világiak: dr. Berta Benő, C.elldömölk, Héring Zsigmond, Sopron, dr. M ihály Kálm án, Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, dr. Visnya Ernő, Pécs, dr. bellusi Baross József, Sopron, Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Jausz Lajos, Győr.
c )  Hivatalból tagok: dr. Heimler Károly, főiskolai felügyelő, HollósJános, liceumi, Hamar G yula, tanítóképezdei igazgatók, Berecz Ábel, ügyész, Sopron. rJegyző: W ojtech Vilmos, Sopron.

V I .  E g y h á z k e r ü le t i  n é p is k o la i b iz o ttsá g .Elnökök: Hanzmann Károly, Sopron és koltai Vidos Dániel, Mersevát.Tagok: a )  egyházi részről: D. Stráner Vilmos, Sopron, Hérints Lajos, Párád, M üller Róbert, Felsőnána, Zongor Béla, Körmend, Czipott Géza, Szombathely.

111. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottság.
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b J  Tanári és tanítói karból: Hamar G yula, Sopron, Krug Lajos, Sopron, Grieszháber Henrik, M ajos, Somogyi Béla, Körmend, G ráf Sámuel, Sopron, Rónai Kálm án, Somlószőllős.
c )  V ilági részről: dr. A jk a y  Béla, Répcelak, dr. Berzsenyi Ádám, Ke- menessömjén, Koritsánszky Ottó, Kölesd, szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Rupprecht A ntal, Sajtoskál.Jegyző : Grieszháber Henrik, M ajos.

V I I .  E g y h á z k e r ü le t i  v é le m é n y e z ő  b iz o ttsá g .Elnökök: Németh Károly, Lébény és dr. A jk a y  Béla, Répcelak.Tagok: a )  egyházi részről: Hérints Lajos, Farád, Mesterházy Sándor, Nemespátró, Schöll Lajos, Hidas, D. Stráner Vilmos, Sopron, Zongor Béla, Körmend, Takács Elek, Homokbödöge, M üller Róbert, FelsŐnána, Czipott G éza, Szombathely, Hanzmann Károly, Sopron, Molitórisz János, Ostffy- asszonyfa.
b )  V ilági részről: dr. Berzsenyi Jenő, Zsédeny, dr. Grosch József, Paks, Mechwarth Ernő, Belecska, Ittzés Zsigmond, Kaposvár, dr. Berzsenyi Ádám , Kemenessömjén, Krug Lajos, Sopron, M ihály Sándor, Pápa, dr. Schindler András, Sopron.

V I I I .  E g y h á z k e r ü le t i  s z á m v e v ő s z é k .Elnökök: Varga G yula, Vönöck és dr. A jk a y  Béla, Répcelak.Tagok: a )  egyháziak: Szabó István, Kemenesmagasi, Mód Aladár, Nagysimonyi, W eisz Vilmos, Kemeneshőgyész.V ilágiak: dr. Móritz Dénes, Celldöm ölk, Berzsenyi Dezső, Celldömölk, Rupprecht Antal, Sajtoskál, dr. Berzsenyi Ádám , Kemenessömjén, Magyar István, Felpéc.
I X .  L e lk é s z v iz s g á ló  b iz o ttsá g .Elnökök: D . Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: D . Stráner Vilmos, Sopron, D. dr Prőhle Károly, Sopron, Farkas Elemér, Bük, Scholtz Ödön, Ágfalva.Póttagok: Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend, dr. Stráner G yula, Sopron.

X .  E g y h á z k e r ü le t i  ta n k é p e s ítő  b iz o ttsá g .Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Krug Lajos, Sopron.Póttag: Hérints Lajos, Farád.
X I .  E g y h á z k e r ü le t i  le á n y k ö z é p is k o la i h e ly i  b iz o ttsá g .Elnök: dr. Schneller Aurél.



97Tagok: Czeke Gusztáv, Weörös Elemér, Róth Jenő , Karner Frigyes, Freyler Lajos, Kiss István, Suhajda Lajos, Unger Károly, Seybold Rezső és hivatalból tag az internátusi vezetőnő.
X I I .  Z s in a ti  t ö r v é n y e k e t  v é g r e h a jtó , i l l .  s z a b á ly r e n d e le t e k e t  k é s z ítő

b iz o tts á g .Elnökök: D. Kapi Béla püspök és dr. M esterházy Ernő egyházkerületi felügyelő.Tagok: a )  egyháziak: Ziermann Lajos, Sopron, D. Stráner Vilmos. Sopron, Takács Elek, Homokbödöge, Zongor Béla, Körmend.
b )  világiak: Berecz Ábel, Sopron, dr. Berta Benő, Celldöm ölk, dr. Grosch József, Paks, dr. Pesthy Pál, Budapest-Uzd, dr. A jk a y  Béla, Répcelak.

X I I I .  E g y h á z k e r ü le t i  g y á m in t é z e ti  b iz o ttsá g .Elnökök: Scholtz Ödön, Á gfalva, egyházi és Virtsologi Rupprecht O livér, Sajtoskál (Sopron vm.), világi elnök.Tagok a következő egyházmegyei gyámintézeti elnökök:1. G y ő r i  e g y h á z m . Egyházi elnök: Horváth Béla, lelkész, Csikvánd. -— Világi elnök: M ihály István, Nagydém, u. p. Lovászpatona (Veszprém vármegye).2. K e m e n e s a l já i  e g y h á z m . Egyh. elnök: Tompa M ihály, lelkész, Kis- somlyó (Vas vm.). — V il. elnök: M esterházy Jenő, O llár (Zala vm.).3. S o m o g y i  e g y h á z m . Egyh. elnök: Teke Dénes, lelkész, Sand. Világi elnök: H ajas G yula, Sand.4. S o p r o n i a ls ó  e g y h á z m . Egyházi elnök: Bojtos László, Vadosfa (Sopron vm.). —  V il. elnök: Bakó János, M ihályi (Sopron vm.).5. S o p r o n i fe ls ő  e g y h á z m . Egyházi elnök: Danielisz Róbert, Harka (Sopron vm.). —  Világi elnök: ifj. Klausz Lajos, nagykereskedő, Sopron.6. T o ln a — b á r á n y  a—s o m o g y i e g y h á z m . Egyházi elnök: Fábián Imre, Sárszentlőrinc (Tolna vm.). —  Világi elnök: Mechwart Ernő, Belecska (Tolna vm.).7. V a s i k ö z é p  e g y h á z m . Egyházi elnök: Czipott G éza, lelkész, Szombathely. —  V ilági elnök: A jk a y  Elemér, U riujfalu  (Vas vm.).8. V e s z p r é m i e g y h á z m . Egyh. elnök: Pócza Ferenc, Sikátor (Veszprém vm.). —  Világi elnök: dr. Zauner Róbert, pénzügyi tan., Veszprém.9. Z a la i  e g y h á z m . Egyházi elnök: N agy Lajos, Szentantalfa. —  Világi elnök: dr. Berzsenyi Jenő, Zsédeny.Jegyző : Hanzmann Károly, Sopron.Pénztáros: Czipott G éza, Szombathely.Ellenőr: dr. Tirtsch Gergely, Kőszeg.
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X I V .  B á r ó  B a ld á c s y -a la p ít v á n y t  k e z e lő  e g y e te m e s  b iz o ttsá g  ta g ja i.Tagok: D. Kapi Béla, püspök és M esterházy Ernő egyházker. felügy.Póttag: dr. O stffy Lajos, Ostffyasszonyfa.
X V .  E g y h á z k e r ü le t i  és so p r o n i k o n v e n ti e g y e s íte tt  p é n z tá r a k  á lla n d ó

b iz o tts á g a :
a )  egyházkerület részéről: Zongor Béla, Scholtz Ödön, Rupprecht O livér és Szabó Kálm án, az egyházker. pénzügyi biz. elnöke és az egyházker. főszámvevö;
b )  a soproni gyülekezet részéről: Ziermann Lajos, ifj. Prickler János, bankigazg., Plagge Frigyes vasgyári igazgató, Huber A lad ár városi főszámvevö, Friedrich Nándor, vár. h. főszámvevö, dr. Brunner Emil, konventi ügyész.

X V I .  L ö r in t e i  b ir to k o t e lle n ő r z ő  b iz o tts á g :dr. M esterházy Ernő, szentmártoni Radó Lajos, Virtsológi Rupprecht Olivér, Hanzmann Károly, mint az egyházkerületi pénzügyi bizottság megbízottjai (24. jkvi határozat).



Mélíóságos és Főtísztelendő Egyházkerület! 
Adórevízíós Bizottság!A  folyó évi április hó 18-án Sopronban ülésezett egyházkerületi pénzügyi bizottság, az évek óta egyre aggasztóbbá való pénzügyi helyzet beható tanulm ányozására a ina összeülő albizottságot küldte ki. Szabadjon kérem  azért a tárgyalásra kerülő kérdés megvilágítására tisztelettel alábbi adatokkal szolgálni.M indenek előtt hangsúlyozottan arra bátorkodom  reám utatni, hogy a mai válságos helyzet nem váratlanul alakult ki, nem is helytelen gazdálkodásnak vagy felesleges költekezésnek az eredm énye, hanem  szomorú folyam ánya kivált az utolsó évtized krizistelítette voltának. Ennek igazolására utalhatok 1917 óta, de kivált a huszas évek valam ennyi egyházkerületí pénzügyi bizottsági jegyzőkönyvünkre. Valam ennyiből egy panaszos alaphang csendül ki : a szükséglet egyre növekszik, fedezetünk ijesztően kevés. Időnként egy-egy iniectioszám ba menő államsegély, avagy kisebb valorizálás lélekzethez segítette a kerületet rövid időre, de a fenyegető veszélyt teljesen nem  hárította el, magát a bajt gyökeresen nem  orvosolta. A l l  ez az 1918, évi közgyűlési jegyzőkönyv 136. pontjával bevezetett úgynevezett kulturadóra, s az ennek helyébe lépő 1923. évi egyházkerületi kö zgyűlési jegyzőkönyv 89. pontjával elfogadott búzaadóra is.A z  1918. évi kultúradót főleg az egyházkerületi tanintézetek elodázhatlan szükséglete tette, az akkor m ár nagyon érezhető pénzromláson kívül, indokolttá. 1876 óta az egyházkerület gyülekezetei (1. 1875. évi k g y ü l jkv. 43. I.) négy cím en : 1. főiskolai és közigazgatási, 2. tápintézeti, 3. gyám oldai s 4. egyetem es közalapi járulék címen fizettek évi 40.799 koronát. E z az egyetem es adó kivetésénél alapul vett adókimutatásnak majdnem 2% -át tette ki. Idézett közgyűlési határozat az adó nettó 2"/0-át, 40.904 K  86 f-t vette összesített kerületi járulék cím en egyösszegben rendes jövedelm i tételként fel, s ugyancsak újabb 2u/0-os tehervállalást ír elő, „hogy szorongatott tanintézeteinknek nehány lélekzetvételnyi életet biztosítson.“ „ A  saját intézeteinek a kor követelm ényeihez mért felszerelésére és a területén m űködő gyülekezeti és esperességi intézetek hathatós tám ogatására csak úgy képes, hogy ezen 2% -os adóem elésen kívül még 2°/0“ , tehát összesen 6"'0-os összesített járulékot várt el, vagyis évi 122.714'58 K  évi gyülekezeti járulékkal szám olt. E z az intézkedés semmitsem lendített, különben nem kellett volna az 1920. évi k ö z gyűlési jegyzőkönyv 114. p-val ezen határozatot megújítani. A  felem elt egyházkerületi járulék nem  használt immár ; a hihetetlen nagym érvű elértéktelenedés sürgős más m egoldást követelt. így jött létre nálunk is — mint sok egyebütt — a búzaadó.A z  1923. évi adóreform története bizonnyal még annyira ismeretes, hogy erről nem kell bővebben szólnom. Sokan azt hitték, hogy hosszú időre nyugvópontra jutott az egyházi adózás kérdése ; pedig m agában hordozta az elmúlás bélyegét. A  főhibája az volt, hogy csak a pillanatnyi szükségletre volt figyelem m el. Tény azonban, hogy akkor, az adott körülm ények között ez volt úgyszólván az egyedüli lehetőség és célravezető m egoldás. A  m egszavazott évi 9 vagon búzával szemben eredetileg 12 vagont kértem felvetetni. H a ezt fogadta volna el az 1923. közgyűlés, akkor most nem meredne elénk oly ridegen az a nagy kérdőjel, hogy honnan és hogyan fedezzük az egyre növekvő szükségletet, mert az a hat év folyamán mutatkozó évi 3 vagon többlet sok mindenen átsegített volna bennünket; viszont a m egszavazása aligha váltott volna ki nagyobb em óciót, mint amennyit így is természetszerűleg előidézett, mert adózni soha és senkisem  szeret szivesen ! Dacára annak, hogy a búzaadó bevezetését követő évben felszabadult a soproni theol. akadém ia szünetelése kapcsán 75 qu. búza s hogy 3 év m úlva az ú, n.



2
özvegyi 1 vagon búza is egyházkerületi célokra lett fordítható, a fedezet egyre kevesebbnek bizonyult. Ennek m egvilágítására szabadjon a következő tényeket felsorakoztatnom  : A  búzaadó bevezetésekor az országos tanári nyugdíjintézeti járulék m ég békebeli összegű papirkoronában volt megállapítva, ami búzavalutában mindössze 17 kilogram m  búza árának felelt meg. A  következő évben az állam a nyugdíj járulékokat valorizálta s ez a soproni reálgim názium nál évi 6006 P -t, a a tanítóképzőnél 2872 P -t, a kőszegi leányliceüm nál szintén 6006 P -t tesz ki, vagyis a jelenleg is még összesített járulék címén befolyó 28.748 P-ből 14.884 P , tehát több mint a járulék fél összege csak erre az egy tételre kell! É p  oly hihetetlennek látszik, de tény, hogy a tanári lakáspénz mindanégy iskolánknál : theol. akadém ia, líceum , képezde, leányiskola és a közigazgatási tisztviselőknél 28 qu. búza árával ért fel, ma pedig —  ha Sopron bekerül a II. lakbérosztályba — a theologia nélkül —  51.545 P  kell e cím en, vagyis az egész évi járuléknak majdnem a duplája ! Folytathatnám  más példákkal, teszem azt a fenntartói nyugdíjjáru lékkal, am ely 1923-ban az e. e. c. leik. nyugdíjintézetnél és a főiskolai nyugdíjintézetnél mindössze 2466 papírkoronát jelentett, vagyis nem egészen 2' 2 kg. búzával ért fel s mint ilyen csekélység nem  is lett pillanatnyilag felvéve, ma viszont e cím en a közigazgatási és képezdei pénztár évi 1975*52 P -t fizet. A z  egyetem es közalapi járulék dunántúl részére 1923-ban is még a békebeli összeggel szerepelt, vagyis befizettünk évi 10.187 koronát, azaz 10 kg búza árát, most pedig évi 1720 P -t kell bekiildenünk.D e  tán elég ennyi példa is arra, hogy bebizonyítottnak vehető azon állításon, m elyszerint a  b ú z a v a lu t á s k ö lt s é g v e t é s  m a  m é g  c s a k  ö s s z e h a s o n lít á s u l  s e m  s z o lg á lh a t. M é g  csak egy mom entumot em lítek kérem  az eltolódás bizonyítására.A  búzaadó bevezetésekor az ehker. ossz. jár. az összbevételnek 8-ad részét tette1924- ben1925- ben1926- ban1927- ben1928- ban
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ff ff ff f f  ff ff 35-öd „ ffH a  ezen összehasonlítás nem is bírhat absulut értékkel, mert több mellék- körülm ény és tétel befolyásolja, mégis hozzávetőlegesen ez is mutatja, hogy segítésre szükség van. H ogy eddig mégis bírtuk valahogyan, az abban leli m agyarázatát, hogy a tanintézetek is tetem esen valorizálni voltak kénytelennek, s hogy az állam segély is aránylag szépen em elkedett az 1923. évi összeghez viszonyítva.A z  egyházkerületi háztartásban mindig is főleg kettős szükséglet fedezéséről kellett gondoskodni: 1. a közigazeatási apparátus és 2. a tanintézetek fenntartásáról. M ind két téren az élni akarás és a haladás törvénye elodázhatlan követelm ényekkel lépett és lép fel. A  szükséglet tehát fennáll, viszont a fedezetet nyújtó egyházkerület Trianon folytán egyötödrésszel m egcsonkult s majdnem koldusbotra jutott. A z  arány tehát fordított. Rettenetesen súlyosbítja még a jelenlegi katasztrofális gazdasági helyzetet a gabonaárak minimális volta s az általános üzleti pangás. D e  ahogy m egtalálta az egyházkerület vezetősége és a gyülekezetek áldozatkészsége 1918-ban, egy vesztett háborút követő összeomlás dacára a kultúradóban, s 1923-ban a pénz elértéktelenedésekor a búzaadóban az időszerű megoldási lehetőséget, úgy most is azon kell lennünk, hogy figyelem bevéve minden szempontot felleljük azon utat, am elyen haladva leküzdhető minden elibénk tornyosuló akadály.E célból szabadjon utalnom a  háboruelőtti idő utolsó idejének, 1914-nek szám adási adataira s a folyó évi költségvetési tételekkel egybevetve tanulságokat belőle levonni. M ár előre említem meg, hogy különösen a szem élyi járandóságok általánosságban —  aranykoronára átszám ítva —  még mindig alatta vannak a békebeli összegeknek, a dologi kiadások viszont a pengő gyenge vásárló erejének megfelelő értékben jelentkeznek. D e  lássunk immár néhány számadatot :



3Közigazgatási pénztár,Bevétel. 1914-ben 1929-benA  tétel m egnevezése : K P PKam atjövedelem  az ideiglenes tőkék után • 2.661 3.619 — .—Részesedés az egyházkerületi járulékból • ■ . 3.498 4,755 10,520Egyetem es egyházi segélyek :a) a püspöki titkár fizetéséhez 2.400 3.264 250b) a fehérkom árom i egyházm egye kikebelezéséért 1.300 1,768 100Egyházkerületi segély :a) az á l l a m s e g é l y b ő l .............................................................  6.086 8.277 3.728b) a biztosítási alapból . . .  4.104 5.581 1.500Közigazgatási állam segély 1848. X X . t. c. alapján 75.000 102.000 28.000K ezelési díj a többi pénztártól . . .  5.490 7.466 700K iadás.Rendszeresen alkalm azott tisztviselők javadalm azása 20.194 27.464 20.523T isz te le td íja k ........................................................................  3.950 5,372 2.096Szolgafizetés   300 408 1.742Fenntartói nyugdíjjárulék   745 1,013 1.415Irodai és postaköltség s nyom tatványok 2.935 3.992 5.700Hivatalos utazások költségei . 4.003 5 444 5.000Egyházm egyék segélye 26.000 35.360 7.120Reálgim názium i pénztár.BevételEgyházkerületi segély:a) az összesített járulékokból 5.590 7.602 4.000'—b) az egyházkerületi állam segélyből • 3.930 5.345 4.000 —Dologi államsegély : a) rendes évi 40.000 54.400 7‘52b) rendkívüli • — .—  — .—  3.080'—c) fizetéskiegészítési 12.750 17.340 73.469'—Intézeti díjak - . . 24.106 32.784 20.800'—Sopron egyházközség fenntartási járuiéka 600 816 — .Alapítványi j ö v e d e l e m ...................... .................................  • • 7.000 9 520 — . —Kiadás.Tanári fizetés és lakáspénz 65.896 89.619 27.786Intézeti szolgák bére - 1.870 2.543 2.702Tiszteletdíjak s óradíjak . 700 952 1.090Épületfenntartás, javítás, tisztogatás 2.795 3.801 1.500Fűtés, világítás, vízfogyasztás 2.513 3.418 3.000Irodai és postaköltség, nyom tatvány 1.364 1.855 1.000Könyvtár és s z e r t á r a k ........................................................ 2.270 3,087 2.600Tandíj elengedés .............................................................................. 2.100 2.856 2.000Vegyes kiadás ..............................................................................  462 628 1.514Rendkívüli költség . .............................................................  — .— — . — 3.150Tanítóképezdei pénztár.Bevétel.Egyházkerületi segély :a) az összesített járulékból . . .  9.097 12.372 4.000b) az államsegélyből   10.000 13.600 4.000c) a tanári lakáspénzalapból . . . . . .  1.500 2,040 — .—Egyetemes egyházi segély .   2.400 3.264 1.600Intézeti növendékek d í j a i ................................................................... 6.946 9.447 17.255Alapítványi jövedelem  ■ . . . . • • •  4.498 6.117 — .—1Fizetéskíegészítési á lla m se g é ly ........................................................  15.700 21.352 27.949



4 Kiadás.Tanári fizetés és la k á s p é n z ............................ ■ ■ 18.260 24.834 16.537Intézeti szolga b é r e ................................................................... . • ■ 2.437 3.314 1.555Ó rad íjak  ............................  ........................................ 3.448 4.689 4.030Épületfenntartás, javítás, tisztogatás . . . 1.087 1.478 2.000F űtés, világítás, vízfogyasztás, takarítás • • • 1.896 2.579 3.600H ázbérek .................................. . . . . . . 1.360 1.850 2.151K önyvtár, szertár, internátusfelszerelés . . . . 1.483 2.017 2.400R endkívüli kiadás ■ . . .  . . . . — ,— —,— 1.700E m e néhány kiragadott tétel világosan m utatja a változást. A  k ö z ig a z g a tá s i  
p é n z t á r n á l  több tétel most egészen elm aradt, am ely békében igen tekintelyes jövedelm et jelentett, így pl. az ideiglenes tőkék kam atjövedelm e 2.661 a. K  =  3.619 P , a kezelési díj a többi kér. pénztár részéről 5.490 a. K  =  7466 P  helyett, csak 700 P . C sak  ez utóbbi tétel m aga elegendő volt békében a pénztárosi állás egész évi dotálására ! A z  egyetem es egyház nagyon gyengén részesíti a múlttal szemben az egyházkerületünket segélyben ; így a püspöki titkár fizetéséhez a békebelinek csak egytizenharm adrészét adja ; a fehérkoinárom i egyházm egye kikebelezéséért csak 1927 óta adja a békebelinek egytizenhatodrészét, addig az 1300 papír koronát vagyis 10 fillért kaptuk, s végül egyik legsúlyosabb bajunk és sérelmünk, hogy közigazgatási állam segély cím én a békebeli 75.000 K , vagyis 102.000 P -vel szemben csak 28.000 P -t kapunk, (Igaz azonban az is, hogy az egyetem es egyház a békebeli1,377.000 a. K , vagyis 1,872.720 P -v el szem ben 581.141 P -t, tehát alig egyharmadát kapja ; és szükséglete is változott az egyre fokozódó feladatokkal.) M ennyi gondnak jelentené a végét, ha ezen állam segély m egfelelőbben osztatnék fel a négy kerület között ! E l kell ugyan ismerni, hogy az utóbbi években valam elyest közeledtünk jogos igényünkhöz, s a társkerületekkel szemben nem  akar testvérietlenség vádjaként tűnni azon állítás, hogy a csonka hazában dunántul nagyobb részedésre kell hogy igényt tarthasson. Békében, am ikor mind a négy egyházkerület m egközelítően egyforma volt, a közigazgatási államsegélyből is egyenlőképen participált. E z  jól is történt. A  nagy összeomlás után, 1921-ben dunántúl a békebeli 25% -al szem ben az e címen felosztásra kerülő segélyek 46°/„-át kapta. E z  valóban híven fejezi k i a tényállást ; közigazgatási segélyről lévén szó, csonka hazai egyházunk gyülekezeteinek több mint a fele dunántúl lévén, ennyi meg is illeti. 1922-ben már 42%, 1923-ban pláne csak 28% a részesedése, s ez m egm arad 3 évig. 1926-ban 27° 0-ra szorították le ; 1927-ben 33'75%-a s végre legutóbb 1928-ban 34'15"/n-ra em elkedett a részesedésünk. H ogy ezt nem mondhatjuk elegendőnek és igazságosnak, annak indokolására szabadjon megemlíteni még azt az egy tényt, am elynek bizonyságakép dunántúl az összesített járulék címen fizetendő egyházkerületi adóból minden egyes lélekre 19 fillér esik, addig a b ányai és tiszai kerületben 5 fillér, a dunánínneniben pedig 0'8, tehát még csak egy egész fillér sem esik, a rendelkezésem re álló adatok szerint egy lélekre ! L e hetne még több érvet is felsorakoztatni, de ennyi is elég a mi álláspontunk alátám asztására. A  r e á lg im n á z iu m i p é n z tá r n á l  elesik 7.000 a. K , azaz 9.520 P alapítványi jövedelem . Sopron sem bírta eddig még valorizálni a m aga évi hozzájárulását ; a kerületi segélyek tetemesen kisebbedtek pénzinségünk folytán, a tandíjbevétel is kevesebb. A  dologi államsegély 40.000 koronáról, vagyis 54.400 P -rő l 7'52 P-re  zsugorodott össze ; de ezzel szemben rá kell mutatnom arra is, hogy a tanári fizetéskiegészítési államsegély a békebeli 12.750 koronáról, 73.469 P-re em elkedett azáltal, hogy az állam adja líceumi tanáraink fizetésének 94%-át. 

A  ta n ító k é p e z d e i p é n z t á r n á l  békében 20.597 K  =  28.012 P  ehker segély folyt be; ezévben viszont csak 8.000 P -t kaphat, ami egymaga 20.012 P  bevételcsökkenéssel azonos. Elm aradt teljesen a békebeli 4.498 a. K  =  6.117 P  alapítványi jövedelem. Felérefcsökkent az egyetem es egyház segélye ; de majdnem megduplázódott a növendékek díjfizetési tétele, s tetemesen m egnövekedett a fizetéskiegészítési államsegély is.



5E zekután tán eléggé szembetűnő hogyen kerülhetett az egyházkerület pénzügyileg katasztrofális helyzetbe. M ert ne feledjük kérem , fenntiekben csak a kirívóbb tételeket említettem ; a többinél is találni azonban nagyonsok helyütt kisebb nagyobb eltérést. Ismét hangsúlyozni bátorkodom , hogy a  b a j n e m  m a i  k e le tű , szálai visszanyúlnak egész a békevilágba. H a  sikerült is püspök úr Öméltóságának minden súlyának latbavetésével időnként könnyítést szerezni, ha a pénzügyi bizottság, nagyérdem ű elnökével az élén, felelősége tudatában hűséggel és nagy gonddal intézte is mindig az egyházkerület pénzügyét, eddig csak elodázhatta a bajt. T echnikai csoportosítás, nem akarom  m ondani, hogy zsonglőrösködés, belső kölcsön stb. csak szépségflastromként tekinthető; de most már ezekkel sem lehet tovább dolgoznunk.Felvethetné azonban akárki is a kérdést: mégis mimódon történhetett, hogy ily váratlanul toppan elénk a 45.106'95 P-ős óriási deficit, am elyből 14.159'46 P esik a közigazgatási pénztárra, 18.246 57 P  a reálgimnáziumira és 12.700'92 P  a tanítóképezdeire. Főbb vonásokban igyekszem  erre is felelni.A z  1928. évi költségvetés 14.860 P  hiánnyal szám olt. Ezen összeget nem  is léptük túl. Közgyűlési határozat azonban nem gondoskodván tételes fedezetről, az év végefelé 15.000 P  belsőkölcsönt kellett felvennünk, az egyházkerületi m éltó- ságos elnökség engedélyével, a líceum i diákotthon tőkésítendő építési állam segélyétől. így aztán az összes pénztárak 6.127 P  m aradvánnyal 4.388 P  túlkiadással zárultak ; a tiszta m aradvány tehát 1.739 P , am ellyel szem ben 15.000 P  adósság áll. Végeredm ényben az 1928. évi deficit 13.261 P  plusz a segédlelkészi kongrua céljaira a kerület pénzéből elvont 4.281 P  (mert az egyetem es egyháztól e célra folyósított összeg évek óta nem elég) összesen tehát 17.542 P . A  k ö z ig a t á s i  pénztárnál 1927-ben 6.162 volt a hiány. A z  1928. évi előirányzat szerint ez 5.887 P-re csökkent. M ivel azonban az előirányzott jövedelem m el nem dotálhattuk, mert az összesített járulékhói — 3.862 P . helyett csak 371 P  volt az év végén a késedelmesen befolyó járulékból áttehető — ami 3.481 P -vel emelte a túlkiadást. A  pénztárnak ezen felül volt 1.000 P  kam atjövedelm e, most pedig fiiggőkölcsön után fizet 1.200 P -t, ami a kettő összegével, 2.200 P -vel növeli a túlkiadást. A  folyó évi költségvetés tételeinek nagyobb em elkedése a következőkre vonatkozik : Á lta lában a lakáspénz em elkedése Sopronnak m agasabb lakbérosztályba sorolása révén ; azonkívül a szolga fizetése 859 P  irodahelyiség bére 805 P  fűtés, világítás 510 P  irodai és postaköltség, nyom tatvány 873 P  pénztári átalakulással kapcsolatban 865 P  hivatalos utazás 701 P . A z  1927. évi 6.162 P-hez járul az 1928. évben elmaradt jövedelm i hiány 3.491 P , valamint az 1929. évre előirányzott szükséglet növekedés. 4.806 P  és a már említett 2.200 P  kam atdifferencia. M indez 16.659 P  hiányt adna. A  fedezeti tételekben járulék és állam segélyrészesedés, az előző évi 12.649 P -vel szemben 15.748 P  vagyis 3.099 P  több van beállítva s így a deficit azámos apróbb változott tételt is figyelem be véve 14.159 P -vel alakul ki. A  r e á l
g im n á z iu m i p é n z tá r  4.794 P  m aradvány helyett 1.488 P  túlkiadással kezdi meg az évet. 2.000 P -vel kevesebb egyházkerületi segélyt kapott. A  dologi kiadások, alig valamelyes eltéréssel vétettek fel a költségvetésbe. A  szem élyi járandóság azonban főleg a már említett lakbérosztályügy folytán 4.350 P -vel em elkednek. R e n d kívüli költség címén a sportpálya csatornázás 1.812 P  túlkiadást jelent, előre nem láthatóra még felkellett venni 1000 P-t s mindez, néhány kisebb tételt is belevéve adja a 18.247 P  deficitet. A  ta n ító k é p e z d e i p é n z tá r  894 P -v el kisebb m aradvánnyal indult, mint az előző évben. A  pénztár helyzetét súlyosan rontja, hogy 6.073 P-vel kisebb összeggel tudtuk csak dotálni. A  növendékek díjai, fűtési pótlék szedése folytán 2.200 P -vel nagyobbak ugyan, de majdnem kiegyenlíti a fűtési költség em elkedése. A  tanári fizetésnél a. lakáspénz stb. 2.911 P  em elkedést mutat. A  dologi szükségleteket is szükségparancsolta okból kissé m agasabban kellett felvenni; így épületfenntartás 520 P , fűtés, világítás, vizfogyasztás 1.480 P , házbér 464 P, beruházás, szertár 424 P , elengedett díjak 356 P , vegyes 399 P , előre nem
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látható 800 P  s rendkívüli 768 P  az em elkedés. A  hiány végeredményben 12.701 pengő.M é g  csak röviden két igen fontos tényezőről ; az államsegélyről s az adócsökkentési segélyről néhány szót. A z  egyházkerületi állam segély mindig egyik legfontosabb tényezője volt pénzügyünknek. 1914-ben 77.904 a. K . vagyis 105.949 pengőt kaptunk ecim en ! 1923-b a n 7.000.000 K , 1924-ben 126,000.000 K , 1925-ben 214,000.000 K  m ajd 1926-ban 184,000 000 K -ra  vagyis 14,720 P-re csökkent, de 1927-ben 23.731 P-re em elkedett. H a  az állam segély ily módon fokozódott volna költség- vetésünk egyensúlya biztosítva lett volna. Sajnos az utolsó két év azonban mást m utat. 1928-ban 22.940 P , 1929-ben már csak 20.068 P  az egyházkerületi államsegély. A z  u. n. pótállam segély teljes elm aradásában leli ez az apadás m agyarázatát, de hogy miért m aradt el, arra határozott feleletet nem adhatok. így az egyházkerületi állam segély a békebelinek m égcsak egyötödrészét sem éri jelenleg el, holott m ár közeljárt a negyedrésznyi valorizáláshoz !
K a t a s z t r o fá li s  h e ly z e t ü n k  le g fő b b  o k a i  és döntő tényezőiként tehát meg kell állapítani a z  e g y e te m e s  e g y h á z  ú tjá n  n y e r t  k ö z ig a z g a t á s i é s  d ir e k t  a z  á lla m tó l  

k iu t a lt  e g y h á z k e r ü le ti  á l la m s e g é ly n e k  a r á n y t a la n u l c s e k é ly  v o ltá t.
M á s i k  fő o k a  b a ju n k n a k  a z  ö s s z e s íte tt  k e r ü le ti já r u lé k n a k  e lé g te le n sé g e . 1914-ben összesített járulékra, négy cim en befolyt 40.710'91 a. K  vagyis 55.366'80 pengő. E zzel szem ben a jelenben 28.748 plusz 1.040, összesen 29.788 P -t fizetnek az egyházkerület gyülekezeti, holott — ha az elrablóit kerületbeli gyülekezetek járu- lékterhét le is vonjuk az 1914. évi tételből, a m a g m a r a d t  c s o n k a  kerületre  

3 1 .8 4 0 '3 6  a . K  a z a z  4 3 .3 0 2 '8 8  p e n g ő  ju t n a , ha az 1914-es m értéket akarnók alkalm azni. T é n y le g  a z o n b a n  e z z e l c s a k  2 9 .7 8 8  P  á ll. s z e m b e n , s épp itt látszik megint a buzavalutás 1923-as adórendezés tarthatatlansága újból.Sem m ikép sem akarnám  azonban kisebbíteni gyülekezeteink óriási áldozat- készségét és heroizm ussal viselt terhét. S  ezzel rá té re k  b a ja in k  le g n a g y o b b ik á ra , 
a m e ly  a  le g k ö z e le b b r ő l ép  m a g u k a t  a  g y ü le k e z e te k e t, s  itt is  a z t  a leg tö b b  törpe  
a n y a -  é s  le á n y g y ü le k e z e te t  é rin ti, a m e ly e k n e k  h á z ta r tá s á b a n  a z  a d ó c s ö k k e n té s i  á l la m 
s e g é ly  é le t m e n tő  s z e r e p e t já t s z o t t . A  háborút megelőzően, egyházkerületünkben 182 anya- és leányegyház évi 113.397 a. K -t  kapott e cimen. Ebből a csonka egyházkerület 137 anya- és leánygyülekezetére esik 87.437 a. K  vagyis 118.914*32 pengő. S  mit kapott ezzel szemben a dunántúli egyházkerület az utóbbi években az egyházegyetem től? 1927-ig évi 6.400 P -t, 1928-ban 9.600 P-t, s 1929-re 14.400 P -t. H ihetetlen kicsi összeg, am ely még sokkalta aránytalanabbá lesz, ha összehasonlítjuk azzal, am it a társegyházkerületek kaptak ugyanakkor: Dunántúl kapja az adóalapi segélykép kiosztott összeg 40'J/0-át, a bányai kerület 30%-ot, a dunáninneni és a tiszai 15— 15°/o-ot. H a a közigazgatási államsegélynél adná meg az egyházegyetem  a 40°/o részesedést, azt mondanám, hogy közeljár a méltá- nyossság és igazság határához, mert belátom, hogy itt nem csak a gyülekezetek száma (bár ez a legfontosabb), hanem egyéb szem pontok is figyelembe veendők. 
A z o n b a n  a  g y ü le k e z e te k  a d ó c s ö k k e n t é s i  c é lja ir a  e g y  h o z z á v e tő le g e s  ö s s z e g e t m eg 
á lla p ít a n i , k e z d e tt ő l fo g v a  ta r th a ta tla n  á llá s p o n t . I t t  c s a k is  a z  a d ó p e r c e n t b eszélhet nem  pedig érzelmi m om entum ok. M ár pedig hol marad az igazság, ha a dunántúli 135, legnagyobbrészt törpe és koldus gyülekezetre 14.400 P  jut az idén, míg a 75 gyülekezetét számláló bányai kerület, am elyeknek jó része aránytalanul jobban szituált a mieinknél, — ezt igazolja, hogy békében is csak fele annyi adócsökkentési segélyt kapott, mint dunántúl — most kap 10.800 P-t, az egyházi terhet alig is ismerő 36 gyülekezető dunáninneni kerület s a 16 gyülekezetei számláló tiszai kerületben, am elyben igaz, hogy 14 gyülekezet a m ienkéhez hasonló nyomorúsággal küzd, 5400—5400 P -t kap. I t t  a z t  h is z e m  n e m  k e ll  e g y  s z ó v a l  s e m  in d o k o ln o m  azon  
á llítá s o m a t , h o g y  a  le g n a g y o b b  fo k ú  ig a z s á g ta la n s á g  a z  á t a lá n y ö s s z e g g e l v a ló  elin tézés.Nem  volt évek óta olyan pénzügyi ülésünk, amelyen ennek az égetően sürgős életkérdésünknek igazságos, százalékszerű felosztását ne sürgettem volna.



7Szabadjon utalnom a múlt évi egyetem es pénzügyi bizottsági ülésre is, amelyen az egyházkerületi elnökséggel az élen az összes dunántúli tagok a leghatározottabban követeltük a kérdés m egoldását, de sajnos megint kissebbségben m aradtunk. A z  érv, am ellyel az illető előadó ur elütötte az interpellációkat igy szó lt: az új összeíráshoz szükséges nyom tatvány sokba kerülne, nincs előkészítve, nincs fedezeterre ! ------------ ----------M eri-e vállalni az egyetemes egyház a felelősséget azért, ha
a dunántúli egyházkerület gyülekezeteinek circa kétharm ada összeroppan ?  E zt nem  
is  akarhatja !  Bárm i történjen is, de a százalékszerű, egyedül igazságos kivetéstől, s az ezt még a jelen évi egyetem es közgyűlés általi elrendelésének követelésétől nem lehet elállanunk. D e  ez még nem  az egész követelésünk. B ékében az állam segélyt azzal a feltétellel kapta egyházunk, hogy hármas célra fordítja : adóalapi segélyezésre, közigazgatási célra és e. e. e. nyugdíjintézeti célra. M eglehetős egyenlőkép participált e három intézm ény. Például itt is az 1914. évi felosztást veszem . A k k o r az államsegély I. 377.200 a. K  volt. E bből közigazgatási célra jutott 502.200 K , az egyetem es nyugdíjalap kapott 415.000 K , az egyetem es adóalap pedig460.000 K -b a n  részesült. 1929-ben viszont állam segély cím én 258.000 P  szerepel s ebből kap a közigazgatás 122.000 P -t az egyetem es nyugdíjintézet 100.000 P-t,az adóalap 36.000 P-t ! -------------— Bárm ennyire is használhatja az első kéthelyen felsorolt tényező is a  nagyobb segélyt, de mégsem lehet szónélkül hagyni ezt az aránytalan felosztást, mert utóvégre is az egész egyházegyetem  a gyülekezeteken épül fel ; ha ezek összeroppannak illuziórius m inden felsőbb szerv élete. M ennyi nyomorúság, küzkődés, lemondás végét jelentené, ha az egyetem es egyház vezetősége rászánná m agát a régi békebeli arányszerinti felosztásra ; s az adóalapi harmadot százalékszerűen adná ki. N em  irigyeljük m i senki igazságos részét, 
de a m agunk ju ssá t követelnünk kell. Itt immár a tizenkettedik óra. G yülekezeteink teherbírását erősítve m indannyiunk m unkáját segítjük elő. G ondoljuk csak el kérem, hogy mit jelentene a mi agyonsanyargatott, szegény egyházainkra nézve, ha a békében kapott 2467, 2250, 2003, 1940, 1694, 1491, de akár csak néhány száz koronányi adócsökkentési segélyét tekintélyesen valorizálva kaphatnák meg. 
H a  a református egyház — mint m ondják 62°/0-ra valorizált adócsökkentési segé
lyének 100' o-ra való em eléséi sürgeti, akkor hogyan lehetséges és miként tűrhető, 
hogy a m i egyetemes egyházunk dunántúlnak p l. csak 12’ 1 9 ° 0-n y i valorizálást 
tesz lehetővé ?D e nem folytatom . Nem  egyenetlenséget akarok szítani, nem  szem élyeket vádolni, nem gáncsoskodás a célom . Legkevésbé pedig egyetem es egyházunk fenkölt gondolkozásig páratlan igazságú és közegyházi érdeket m indenkoron oly példás hűséggel és önzetlenséggel szolgáló szeretett egyetem es felügyelő urunk Öméltóságának szívét megszomorítani ezen viszás helyzet feltárásával ! M indezt csak azért tárom fel kötelességszerűen, hogy szem betűnőbb legyen, mennyire megnehezült az idők járása felettünk. Pedig nem merítettem ki sebeink, hogy ne mondjam szégyenünk vázolását, gondolok a hitoktatás díjazásának még mindig megoldatlan és majdnem lehetetlen állapotára. A z  idén is 660 P-t kapott erre a célra mindössze az egyházkerületünk Budapestről, holott 1914-ben e célra 24.000 a. K , vagyis 32.640 P -t kaptunk, tehát alig egyötvened részét nyújtja m ost az 
egyházegyetem !  H ogy csak valam icskét adhasson az egyházkerület, az állam segélyből kellett más tételek rovására 3.340 P-t elvonni erre a felette fontos munkára, amivel sok helyen m ég csak a készkiadásu fuvarköltséget sem térítette meg. Hasonlókép vagyunk m ajdnem  az egyházm egyékkel is, am elyeknek békében26.000 a. K , vagyis 35.360 P  jutott, ma pedig mindössze ennek egyötödét, 7.120 P-t tudjuk csak nagynehezen m egadni ; pedig mennyire kellene ott is a pénz !M ég csak azt az egyet szabadjon megem líteni, hogy m ily örömmel regisztráljuk, ha a korm ány „nagylelkűen“ egyik vagy m ásik intézm ényünknek, d iákotthon építésre, üdülőházra, lelkészi semináriumra, theol. otthonra, tábori püspöki dotációra állam segélyeket engedélyez, pedig ő, úgy sejtem, pars pro toto adja ;
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s ha külön cím en nyújtja ,ís, végeredm ényben annyival kevesebbet ad az 1848. X X .  t.-c. alapján járónál. íg y  aztán nem is igen szólhatunk, mert hát az úgynevezett „globális segély“ úgyis em elkedik arányosan. T ehát oly nagy örömre nincs okunk, pláne ha még hozzávesszük, hogy a nekünk sok utánjárás és kérés után is nehezen juttatott ezer pengőkkel szem ben más egyházaknak a százezreket mily könnyen osztják ; valam int, hogy mi mindenre van az állam nak bőven pénze ! M egint csak a békeállapotra hivatkozom . A k k o r az állam segély 1,377.200 K  plusz100.000 K  közalapi segély volt, ma viszont 8 címen szerepel az államsegély 581.141 P -v e l s ebből csak 258.000 P  az 1848. X X . t .-c . alapján járó, tehát nem is a feleösszeg, holott békében m ajdnem  mind az volt.Összesítve az elm ondottakat m ély tisztelettel a következőket bátorkodom javaslat alakjában előterjeszteni :1. Rendelje el az adóreviziós bizottság —  tekintettel a pénzügyi bizottságtól nyert m andátum ára s figyelem be véve a nagy deficitet s az utóbbi évek folyamán sok helyütt beállott adózási eltolódásokat —  az újonnan megállapítandó összesített kerületi járulék céljára az új adóösszeírást.2. A z  adókim utatás elkészítésére köteleztessék minden anya és leánygyülekezet, am ennyiben a püspök úr Öméltósága kegyes ajánlkozása révén felkérni ígért pénzügym iniszter úr, a kim utatás elkészítésére nem utasítaná a jegyzőket.3. A  készítendő kim utatásba csupán adónem enként és helységenként összesítve vétessék fel a föld-, ház- és ált keresetiadó, de külön feltüntetve a természetes és jogi szem élyeket, rnindennémü levonás nélkül,4. R endelje  el az így egyházm egyénkét ellenőrzött és összesített felelőség terhe mellett készült s kiadott kim utatások feldolgozását s a pénzügyi bizottsági főülés előtt még összehívandó adóreviziós bizottsági ülésen való bemutatását és m egtárgyaltatását.5. K érje fel püspök úr Öméltóságát, hogy a kultuszminiszter úrral kegyesked jék  tárgyalást kezdeni egyházkerületünk rendes állam segélyének felemelése és a nagy deficitra való tekintettel egy nagyobb rendkívüli államsegély kiutalása érdekében. H a  célra vezetőnek m éltóztatik találni, tán memorandumban lehetne részletesen bajainkra rám utatni a miniszter úr előtt. A d d ig is, míg ez kedvező elintézést nem nyer, az adócsökkentési állam segély idei összegét tartalékolja, illetve valam ennyi gyülekezet percentuális adócsökkentéseként tartsa nyilván.6. Ja v a so lja  az idei egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a többi kerületet is belevonva együttesen sürgessék az idei egyetem es közgyűlésen, miszerint ez adja ki adócsökkentési célra, még ezévben elrendelendő új összeírás alapján, az arra igényjogosultaknak százalékszerűen, egy 10 éves ciklusra szóló megállapítással az összállam segélynek egyharm adát. Küldessék ki erre a célra egy kerületközi bizottság.7. Jav aso lja  az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy ne szűnjön meg az egyetemes egyháznál sürgetni a neki járó közigazgatási államsegély méltányosabb m egállapítását,8. T egye megfontolás tárgyává az egyházkerületi közgyűlés utján a magyarhoni evang. egyetem es egyház az egész egyházi adózásunknak országosan és egységesen való rendezésének kérdését — am ely az elmúlt évtizedek folyamán ismételten is felmerült. E zen  nagyon bonyolult és sokféle szempont figyelembe vételét jelentő, nagyhorderejű kérdés m egoldásának eddigi meddő kísérletei nem mentenek fel annak annál behatóbb tanulm ányozása alól. A m ig ezt fel nem  leljük igazságos m egoldást nehezen várhatunk.E ze k  után pedig m egköszönve szives figyelm üket s a további tárgyalásra készséggel rendelkezésre állva, valamint javaslataim kegyes elfogadását kérve, m aradok a főtisztelendő és méltóságos adóreviziós bizottságnak szolgálatra készSopron, 1929, július hó 16-án. iáaz híve

Hanzmann Karolyl e l k é s z ,  e g y h .  k é r .  f ő s z á m v e v ő .
V itéz  Tóth A lajo s könyvnyom dái m aintézete Sopron 3249
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JEGYZŐKÖNYV.
A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület 1930. évi október hó 17-én méltóságos és főtisztelendő D. K a p i  B é l a  püspök és méltóságos dr. A A e s t e r h á z y  E r n ő  egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett Sopronban rendes közgyűlést tartott, amelyen

j e l e n  v o l t a k :I. Az egyházkerület tisztviselői karából:Németh Károly egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla világi főjegyző, Zongor Béla egyházi aljegyző, dr. Berzsenyi Ádám világi aljegyző, Hanzmann Károly főszámvevő, Berecz Abel ügyész, Wojtech G . Vilmos ellenőr, Mühl Nándor pénztáros, Németh Sámuel levéltáros, László Miklós püspöki titkár.II. Az egyházkerület törvényszéki birái közül:Németh Károly, Schöll Lajos, Takács Elek, Ziermann Lajos, Zongor Béla, dr. Ajkay István, Jánossy Gábor, Hollós János, Gráf Samu.III. Az egyházmegyék képviseletében:1. Győri egyházmegyéből: Németh Károly esperes, Mihály István felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Baráth József és Szalay Mihály, b) jegyzőkönyvi kivonattal Kiss Samu, Kovács Zsigmond, Pálmai Lajos, T u - róczy Zoltán, Győrffy Béla. Világiak: a) megbízólevéllel dr. Berta Benő, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Smikli Gyula, dr. Guoth Béla, Weltler János, Benedek Vince.2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Molitórisz János esperes. Egyháziak:a) megbízólevéllel Schrantz Zoltán és Nagy István, b) jegyzőkönyvi kivonattal Tompa Mihály,' Mód Aladár, Nagy Miklós, Kovács István, Weisz Vilmos. Világiak: a) megbízólevéllel — , b) jegyzőkönyvi kivonattal B ár- dossy Zoltán, Berzsenyi J. Miklós, Szórády Dénes, Nits István, Gősy Ferenc, Asbóth László, Dann György, Bertalan Sándor, Unger József, Ludván Sándor.3. Somogyi egyházmegyéből: Mesterházy Sándor esperes, dr. lttzés Zsigmond felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Horváth Lajos és Kiss József,b) jegyzőkönyvi kivonattal Káldy József, Takáts Béla. Világiak: a) megbízólevéllel Jamrich Béla, Németh István, b) jegyzőkönyvi kivonattal Fuchs Pál.4. Soproni alsó egyházmegyéből: Farkas Elemér esperes, dr. Ajkay Béla felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Gőcze Gyula, b) jegyzőkönyvi ki1*



vonattal Hérints Lajos, Bojtos László, Puskás Jenő, vitéz Balogh Ernő: Világiak: a) megbízólevéllel dr. Mihály Kálmán, b) jegyzőkönyvi kivonattal •—5. Soproni felső egyházmegyéből: Scholtz Ödön esperes, dr. Schindler András felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Ziermann Lajos, Schermann Sándor, b) jegyzőkönyvi kivonattal Hanzmann Káro.ly, Budaker Oszkár, Danielisz Róbert. Világiak: a) megbízólevéllel dr. Töpler Kálmán, dr. Brunner Emil, b) jegyzőkönyvi kivonattal Hackstock Károly, Renner Oszkár, id. dr. Stráner Gyula, Zergényi Arthur, D. Stráner Vilmos, D. dr. Pröhle Károly, dr. Deák János, dr. Kiss Jenő, dr. Zergényi Pál, dr. Kund Kálmán, dr. Baross József, Lauíf Géza, vitéz Magassy Sándor, Várallyayj János, Hollósy Kálmán, Kiss József, Neubauer János, Purt Gyula, vitéz Feikay Sándor, Tasch Pál, Krutzler János, Guhr Jakab, Tiefbrunner Ernő.6. Tolna— baranya— somogyi egyházmegyéből: Schöll Lajos főesperes, dr. Koritsánszky Ottó másodfelügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Fábián Imre, Büki Jenő, W eigel Ádám, b) jegyzőkönyvi kivonattal Müller Róbert alesperes, Németh Sándor, Fuchs János, Berger Lajos. Világiak: a) megbízólevéllel dr. Nádossy Imre, Knefély Ödön, Grieszháber E. Henrik, b) jegyzőkönyvi kivonattal — .7. Vasi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes, Szentmártoni Radó Lajos felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Rónai B. Gyula és Scherer józsef, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Tirtsch Gergely, Rácz Sándor, Gerencsér Zsigmond, Tarján István, Varga József. Világiak: a) megbízólevéllel Ajkay Elemér, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Schneller Aurél, Zimmermann Téter, Herczeg Károly, Kühn János, Schleiffer Károly.8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek esperes, Mihály Sándor felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Sikos Gyula, Sokoray Bálint, Mátis Károly, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Mohácsy Lajos, Ihász Mihály, Hering János, Pócza Ferenc, Kakas József, Schöck Gyula, Bödecs Károly, Szlovák Pál. Világiak: a) megbízólevéllel dr. Zauner Róbert, Szupper Ernő, vitéz Draskóczy István, b) jegyzőkönyvi kivonattal Szupper István, Rádóczi Boda László, Rónai Kálmán, vitéz Magyar János, Nitschinger János.9. Zalai egyházmegyéből: Nagy Lajos esperes*, dr. Berzsenyi Jenő felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Menyhár István, b) jegyzőkönyvi kivonattal Jónás Lajos, Zsiray Lajos. Világiak: a) megbízólevéllel — , b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Roósz Ádám, Oppel Ödön, Halász János.IV. A tanintézetek képviseletében: Hollós János, Hamar Gyula, Arató István igazgatók.V. Népiskolai tanítók: Káldy József veszprémvarsányi és Kovács Sándor íelsődörgicsei igazgató-tanítók.M e l y  a l k a l o m m a l :
t .  A közgyűlést megelőző nap estjén a 400 éves Ágostai Hitvallás emlé kezeiére az egyházkerületi Gyámintézet és a Dunántúli Luther-Szövetség



5istentiszteletet és ünnepséget rendezett a templomban. Az istentiszteleten D. Kapi Béla püspök magyarul, D. dr. Rendtorff Ferenc titkos egyházi tanácsos, Ieipzigi egyetemi tanár, a Gusztáv Adolf-Egyesület elnöke német nyelven hirdette az igét, D. dr. Pröhle Károly soproni egyet, theol. tanár pedig előadást tartott. A közgyűlést megelőzőleg okt. 17-én d .e. 9 órakor az egyházkerületi közgyűlés közönsége részt vett Kis János superintendensnek hálás soproni gyülekezete által —  Berecz Ábel buzgólkodására —  készített emléktáblája ünnepélyes leleplezési ünnepségén, melyen az ünnepi beszédet D . Kapi Béla püspök tartotta.A közgyűlést megelőzőleg istentisztelet tartatott, amelynek keretében Németh Károly e. főjegyző buzgó imát mondott és szentigét olvasott.Az istentisztelet bevégeztével dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés!Meleg hitrokoni szeretettel üdvözlöm az egyházmegyék, tanintézetek cikiildötteit, a szép számban összegyűlt híveket és őszinte tisztelettel a megjelent vendégeinket.Köszöntőm a történelmi múltú nagy soproni gyülekezetünket, mely szeretettel fogadott bennünket körében és ősi, szép temploma, magasba nyúló falai, hatalmas boltívei uj köntösbe öltöztetésével az ősöktől örökölt áldozat- készség gyönyörű példáját állítja elibénk. Bizonyára ezzel is kifejezésre juttatni akarta a jubileumi év nagy jelentőségét.Mélyen tisztelt Közgyűlés! Evangélikus egyházunk történetében bőven találunk nevezetes eseményeket, melyek méltók arra, hogy azokról mi, akik a reformáció áldásaiban részesülünk —  hálás szívvel megemlékezzünk. Luther Márton 95 tételének a wittenbergi vártemplom kapujára történt kiszegezésé- nek 400 éves fordulójáról, mint a reformáció kezdetéről és a hatalmas egyéni tehetség és kezdeményező erő megnyilvánulásának örök szép példájáról emlékeztünk.Az 1521. évi wormsi birodalmi gyűlés 400-ados évfordulóján Luther Mártonnak, az egyszerű szerzetesnek a szentírásból merített hitéhez és az azon alapuló meggyőződéséhez való tántoríthatatlan ragaszkodásának és bizonyságtevésének fenséges és felemelő látványát ünnepeltük.Az elmúlt évben pedig a speyeri. birodalmi gyűlésen 1529-ben benyújtott protestáció volt ünneplésünk tárgya, mely a reformátorok tanítása által meggyőzött hívek felszabadult lelkiismereti szabadságának messze hallható, első, hatalmas megnyilatkozása volt.De bármily lélekemelő és fontos események játszódtak le W ittenbergá- ban, Wormsban és Speyerben, azokat jelentőségben felülmúlja az ágostai hitvallásnak négy évszázaddal ezelőtt történt benyújtása!A hitvallás lényege a szentírásban, Luther tanításaiban, szónoklataiban és vitáiban már kifejezésre jutott és adva volt. De egybefoglalásának és
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benyújtásának történelmi rugója V. Károly, német-római császár elhatározásában keresendő.A mohácsi vész óta egész Európát és vele a keresztyén kultúrát a török birodalom hatalmas erővel előtörő támadásai veszélyeztették. Ellene a harcot a siker reményével csakis oly erő és hatalom vehette fel, mint a német- római császárság. V . Károly kedvező kimenetelű harcok után, békét kötveVII. Kelemen pápával és I. Ferenc francia királlyal, elérkezettnek látta az időt, hogy az egész keresztyénséget mozgósítsa a török birodalom ellen. Mint 'kiváló diplomata tudta, hogy sikerre csak úgy számíthat, ha a vallási ellentéteket megszünteti és a birodalmat egységes táborba tömöríti. .Ezért birodalmi gyűlést hitt egybe 1530 április 8-ra Augsburg városába és a meghívó levélben elrendeli, hogy mindkét fél ott terjessze elő javaslatait, melyek alapján a gyűlés határozhasson a keresztyén egység helyreállítása felől.János, szász választó fejedelem Melanchton Fülöpöt bízta meg a javaslat kidolgozásával.Melanchton Luther schwabachi cikkei alapján elkészítette a Torgauban á-tadott munkát, melyet egyébb anyag figyelembe vételével több neves theológus bevonásával Augsburgban átdolgozott. E munkát Luther jóváhagyása után oly alakba foglalta össze, hogy azt az összes protestáns rendek elfogadták és aláírták.Az Augsburg városába június 15-én bevonuló császár a 20-án tartott első ülésen fölszólítja a protestáns rendeket, hogy hittételeiket foglalják írásba és 24-ig terjesszék a gyűlés elé.Június 25-én délután 3 órakor a püspöki kápolnában játszódott le azután a világtörténelem egyik, kihatásában korszakalkotó eseménye, a hitvallás egyik német szövegű (kéziratának Bayer Krisztián kancellár által történt felolvasása és átadása.Világtörténelmi jelentőségű e nap, mert a reformáció lényege, annak tartalma ekkor közöltetett először a nagyvilággal. Akkor adatott meg az alkalom, hogy a protestantizmus zászlóvivői a nagy nyilvánosság előtt bebizonyíthatták, miszerint tanaik, melyeket a két részből, 28 cikkből álló hitvallásban röviden, tömören egybefoglaltak, egytől-egyig a szentírásban levő igazságokon és kijelentéseken alapulnak. Élénken bizonyítja ezt Luther nagy ellenfelének: Eck Jánosnak nyilatkozata, melyet a hitvallás nagy hatást keltő felolvasása után a hozzá forduló Vilmos, bajor hercegnek azon kérdésére: „m eg tudja-e a hitvallást a szentírás alapján cáfolni" adott, „az egyházi atyák segítségével igen, de az Ige alapján nem".De világjelentőségü azért is, mert a hitvallás tömörítette egybe az ugyanazon hitvalláson levő protestánsokat az evang. egyház kebelébe, ez képezi ma is a 80 milliót meghaladó számú evangélikusok hitének a szentírás mellett fundamentumát.Ez lett 'jogerős alapja egyházunknak, ezt a hitvallást ismerte el az Augsburgban 1555-ben létrejött vallási béke is akkor, mikor ezen hitvalláson



levő keresztyéneknek az egyenjogúságot a r. katholikusokkal szemben biztosította.Pedig a hitvallás benyújtói, főként annak megszövegezője: Melanchton, nem azzal a szándékkal szerkesztették és terjesztették be a hitvallást, hogy a keresztyén tábort ketté osszák.Ők a megegyezést keresték és hitték, hogy a hitvallás benyújtásával és tárgyalásával azt elősegítik. Épp azért mellőztek mindent, ami nézetük szerint a helyzetet elmérgesíthette, tárgyilagosak maradtak és arra szorítkoztak, hogy kimutassák, miszerint ők csak azt vallják, ami a szentírásban minden emberi hozzátevéstől menten Írva vagyon.Tervük nem sikerült, mert a hierarchikus szervezetű római egyház minden változás elől mereven elzárkózott és nem volt hajlandó a különben számos főpapja által is sokban helyesnek elismert változtatást elfogadni.Így a béke- és egységkeresés nemes igyekezete éppen az ellenkező eredményt hozta létre.A középkori egységes egyház és egységes keresztyén kultúra e naptól’ számítva megszűnt. Uj keresztyén egyházakkal, új szellemi áramlatokkal gazdagodott a világ. Ezen áramlatok az erkölcsi, szellemi, gazdasági és egyébb életnyilvánulásokban is átalakítóan hatottak és az általa felszabaduló alkotó erők az újkori szellemi átalakulásnak szükséges tartozékát képezik.'A hitvallás benyújtásának korszakalkotó eseményét1 az egész világ evangélikussága nagy jelentőségéhez méltóan megünnepelte. Mi is hálával és kegyelettel adózunk a hitvalló ősök és reformátorok emlékének. Hálát adunk az Istennek, hogy erős hitű, bátor, de amellett krisztusi lélekkel megáldott oly férfiak által munkáltatta a hitjavítás igaz ügyét, akik szilárdan megállották az evangélium alapján és visszavezették követőiket és azok utódait az egyedüli, az örök alaphoz, a Krisztus kijelentéséhez.Hálán és kegyeleten túl kötelességeink is vannak hitünkkel és egyházunkkal szemben. Kell, hogy a hitvallásban foglalt igazságok áthassák szivünket és gondolatvilágunkat. Ragaszkodjunk tántorítlanul- az igaznak elismert hittételekhez, tegyük őket életünk legfőbb javaivá. Becsüljük meg és szeressük azt az egyházat és h itet,. melyhez hitvalló őseink üldözések és. szenvedések között, sokszor vérpadon és gályarabságon át is hűek maradtak.A megemlékezés és ünneplés lesz igazán méltó a nagy nap emlékéhez, így épülünk lelkileg magunk és így fogjuk építeni tudni anyaszcntegy- házunkat.Mélyen tisztelt Közgyűlés! Csonka hazánk is ünnepelt egy évfordulót ez évben, mely osztatlan örömet keltett és minden hazáját igazán szerető magyar ember szivét megelégedéssel töltötte el. Március 1-én ünnepelte az ország közönsége párt- és felekezeti különbség nélkül vitéz Nagybányai H o r t h y  M i k l ó s  őfőméltósága kormányzóvá választásának 10 éves fordulóját. Ünnepelte benne az elszánt és bátor férfiút, a jó katonát, a bölcs kormányzót, a hazáját szerető, kötelesség teljesítésében elöljáró, igaz magyart.



Fejezzük ki hálánkat, hódolatunkat mi is Magyarország kormányzója iránt és kérjük Isten áldását további működésére.Az emlékezés felemelő érzést kiváltó ünnepe és az örvendetes évforduló mellett kötelességemnek tartom, hacsak röviden is, megemlékezni azon jelenségekről, melyek mint sötét árnyak emelkednek egyházunk cs hazánk horizontján.Állami életünk és berendezkedésünk túlméretezett volta, súlyos anyagi gondok, melyekben immár az ország minden társadalmi rétegé kivétel nélkül osztozik, eddig is próbára tétték teherviselő képességünket. A költségvetés ez évi százalékos leszállítása, az amúgy sem megfelelő mérvű államsegélyeinket az edddiginél is kisebb összegre apasztotta, ez által ismét csak bénítóan hatott egyházunk cselekvési szabadságára. -Az így keletkezett hiány fedezése hovatovább teljesen lehetetlenné válik, mert azt a hívek mégnagyobb megterhelésével előteremteni képtelenek lennénk és fölfogásom szerint nem is szabad ily irányú kísérletet tenni. Egyházkerületünk hivei az elmúlt évben vállalt egyházkerületi valorizált hozzájárulással amúgy is oly fényes jelét adták áldozatkészségüknek és egyházszerctetüknek, hogy mindannyian, vezetők és vezetettek kerületünk legteljesebb elismerését és hálás köszönetét kiérdemelték.Az eddig is súlyos helyzetet közgazdasági viszonyaink leromlása még fokozta. A gabonanemüek árzuhanása, melyet az általános elszegényedés előidézte fogyasztás csökkenése mellett, nagyban elősegít az Oroszországból politikai okokból piacra dobott gabonatömeg, mezőgazdasági termelésünk jövedelmezőségét megsemmisíti. A nem jövedelmező mezőgazdasági termelés pedig az egész ország jövőjét veszélyeztető helyzetet teremthet.Fokozott mértékben érvényesül a helyzet komolysága egyházi téren. Lehetetlennek tartom azt, hogy híveink hosszabb ideig a mai alacsony értékesítési árak mellett ugyanazon összegű állami és egyházi adót szolgáltassák be, mint amennyivel azelőtt ily dinen megterhelve voltak. Viszont az egyházi tisztviselők, lelkészek, tanítók természetbeni járulékaik lecsökkent értékéből mind nehezebben fogják magukat és családjukat fenntarthatni.Beláthatatlan nehézségek előtt fogunk állani, ha nem sikerül a kormányzatnak a mezőgazdasági válságot megfelelő radikális eszközök alkalmazásával leküzdeni. Másrészt, ha nem sikerül az állami költségvetés minden bizonnyal bekövetkező nagyobb fokú redukciója esetében a protestáns egyházaknak a kormánynál és kultuszminiszternél legalább az eddig élvezett államsegélynek újabb százalékos levonás nélkül történő kiutalását keresztülvinni.A súlyos anyagi gondok mellett fájdalmasan érint a felekezetközi helyzet évről-évre kedvezőtlenebb alakulása. Nem akarok ezúttal a kérdéssel részletesen foglalkozni, hisz püspök Ur Öméltósága jelentésében megsziv- lelésre méltó szavakat szentel e kérdésnek.Csak annak megállapítására szorítkozom, hogy a r. kath. egyháznak a vegyesházasságok kérdésében elfoglalt merev álláspontja, az állami élet



terén a többségi elv keresztülvitelének szorgalmazása és a más vallásuak alkalmazása elleni existenciális harc azok a fősérelmek, melyek, ha nem nyernek orvoslást, minden béketürésünk, hitvallásunkon alapuló felebaráti szeretetünk és türelmünk mellett is önvédelmi harcra kényszerítenek.Ha egy nagy nemzet, mely bőségben úszik, nincs halálos ellenségekkel körülvéve, megengedné magának nyugodt időben azt a fényűzést, hogy vallási villongásokban éli ki lelki világának egy részét, azt is kárhoztatni kell annak, aki magát a béke és szeretet vallása hirdetőjének vallja és tekinti. De ebben a szerencsétlen, megcsonkított, ellenségektől körülvett és az anyagi romlás küszöbén álló országban felekezeti ellentéteket szítani, felekezetek közötti gyülölséget nagyra nevelni, állásaikat tisztességgel betöltő egyéneket máról- holnapra kenyerüktől megfosztani, másokat a megérdemelt előléptetésből k i- rekeszteni csak azért, mert más vallásuak, oly fokú felekezeti elfogultság, amely a legsúlyosabban elítélendő.Úgy látom, itt az utolsó óra, mikor minden, hazáját szerető magyarnak —  tartozzék bármely felekezethez —  össze kell fognia a felekezeti ellentétek kiküszöbölése, a társadalmat bomlasztó erők és szociális nehézségek enyhítése érdekében. Mert a reánk nehezedő, rendkívül súlyos helyzetben csakis a minden egyház kulturmissziójának felismerésében és méltánylásában, az egymás megbecsülésében és a testvéri összefogásban jelentkező erő fogja lehetővé tenni az elibcnk tornyosuló nehézségek leküzdését.Nézzük nyitott szemmel az eseményeket, vegyük észre a vallásellenes mozgalom terjedését és számoljunk azok logikus következményeivel. Fordítsuk tekintetünket a keleten kérdőjel gyanánt álló, Istent, vallást, egyházat kigunyoló pestisnek a világ minden részét rejtett utakon aláaknázni akaró törekvései felé. Lássuk végre be, hogy e sokat szenvedett nemzedéknek néni az a hivatása, hogy Istent, vallást megbecsülő, erkölcsöt tisztelő, de különféle egyházakban imádkozó fiai egymás ellen támadjanak akkor, amikor a lét és nem lét súlyos harcát kell megvívnia.E nehéz, történelmi, felelősségteljes időkben mindannyjiunknak az a kötelessége, hogy minden felekezeti torzsalkodáson felülemelkedve, egységes falanx-ként álljunk a vallásellenes mozgalom minden erkölcsi értéket és keresztyén kultúrát elsöpréssel fenyegető támadása elé.Teljesítse e haza minden polgára eme szent kötelességét. Ezt kívánja hitünk, erkölcsi felfogásunk, ezt parancsolja minden igaz magyar hazafias érzése.Kérjük a jó Istent, világosítsa meg az elméket, bírja látásra a nem látókat, engedje, hogy legfőbb parancsolatja: „Szeresd á te felebarátodat, mint önmagadat“ , áthassa a sziveket és az ország megváltó igéjévé váljék.Az Ő oltalmába ajánlva egyházkerületünket, az Ő segedelmét kérve tanácskozásunkra, az 1930. évi rendes közgyűlésünket megnyitom.A közgyűlés a hatalmas elnöki megnyitó beszédnek, amely a közgyűlés tagjai érzéseinek és meggyőződésének hű tolmácsolója,



10 szinte lelki programmja, a püspök ur indítványára egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vételét határozta el.3 .  Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízóleveleiket. Elmaradásukat kimentették Dukai Takách Ferenc, dr. Pesthy Pál, dr. Hazay Árpád. A megbízólevelek számbavétele után az elnökség kijelentig hogy a közgyűlés törvényszerűen megalakult.
*4. Fölvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító megválasztásáról szóló jegyzőkönyv, amely szerint egy évi időtartamra megválasztattak Káldy József veszprémvarsányi és Kovács Sándor felsődörgicsei igazgató-tanítók a veszprémi és a zalai egyházmegyékből.Tudomásul szolgál. A  közgyűlés a jövő évre a somogyi és kemenesaljai egyházmegyéket jelöli ki, amelyekből egy-egy tanítóra adandó a szavazat.5 .  A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és jegyzői karon kívül Hanzmann Károly, Turóczy Zoltán, Pálmai Lajos, dr. Smikli Gyula és Weltler János küldetnek ki.Ziermann Lajos, kormányfőtanácsos, soproni lelkész a soproni egyházközség nevében üdvözli a közgyűlést. Az üdvözlést a püspök ur a közgyűlés nevében megköszöni.7 .  A püspök ur a következő németnyelvű beszéddel üdvözli az egyházkor. közgyűlésen megjelent D. dr. Rendtorff Ferenc titkos egyházi tanácsos, leipzigi egyetemi tanárt, a Gusztáv Adolf-Egyesülct nagynevű elnökét:Hochverehrter Herr Geheimer-Kirchenrat!Ich begriisse Sie im Namen unseres Kirchendistriktes mit den Gefühlen aufrichtigster Hochachtung und glaubensbrüderlicher Liebe in unsrer Mitte.Es bedeutet für die jüngeren Generationen immer eine grosse Freude, wenn sie vor dem ehrwürdigen Alter das Haupt beugen dürfen. Noch tiefer ist diese Freude, wenn der Silberkranz des Alters nicht nur von den Jahren, sondern auch von der verdienstvollen Arbeit eines langçn Lebens geflochten wurde.W ir fühlen uns glücklich, Hochverehrten Herrn Geheimen Kirchenrat in der Mitte unsres Kirchendistriktes begrüssen und es mit eigenen Augen sehen zu dürfen, wie Sie trotz der 70 Jahre Ihres Lebens in vollster Jugendfrische Ihres von Idealen durchglüten Geistes vor uns stehen.Wir begrüssen den hervorragenden Sohn der Heimat der Reformation, den vom Gewissen gebundenen Doktor der Heiligen Schrift, der auf Katheder und Kanzel unentwegt die unvergängliche Wahrheit verkündet.Es gereicht uns zur grössten Freude und Ehre, dass Sie unserer, vom Herzen kommenden Einladung Folge geleistet und durch Gottes Wort zu uns gesprochen haben.Wir begrüssen den Führer des G . A. Vereines, der seine Kräfte schon seit 40 Jahren auf den Altar der Liebe dahinopfert.



Indem ich im Geiste nach der Reihe unsere evang. Gemeinden aufsuche, an den Kirchenschwellen unserer armen Missionsgenieinden stehen bleibe und meine Gedanken über die grossen Diaspora-Felder schweifen lasse, deren zerstreute Totengebeine der Geist wiederbelebt hat, segne ich in stillem Gebet den Gustav Adolf Verein, der unserem kirchenlosen Volke zu Kirchen ver- holfen, unsre zerstreuten Brüder um Altäre gesammelt und durch hilfreiche L.iebe das schwere Kreuz der ungarländischen Evangelischen erleichtert hat.Ich bin nur ein Mensch, spreche aber jetzt im Namen Von Hunderttausenden. Ich sage Dank für die Güte, die uns der G .A .V . Jahrzehnte hindurch so oft und auf so vielerlei Art erwiesen hat. Ich sage Ihnen Dank, Hochverehrter Herr Geheimer Kirchenrat, dass Sie und Ihre Liebe zugewandt und erkläre feierlich, dass unsre ungarländische Kirche in der Kraft der Glaubens, —  Liebe- und Arbeitsgemeinschaft treu die lebendigen Bande wahrt, die sie mit dem Lande der Reformation seit Jahrhunderten verbindet und ihrer geschichtlichen Berufung gemäss zum Wohle unserer Kirche und unseres Vaterlandes treu die Ideale der Reformation vertritt.Empfangen Sie, bitte, unsren ehrerbietigsten Gruss und unsren tiefen Dank, dass Sie gekommen und uns gedient haben. Gott segne Sie, Herr Geheimer Kirchenrat, den Gustav Adolf Verein und die Kirche in Deutschland!Az üdvözlés elhangzása után, melynek kapcsán az egyházker. közgyűlés tagjai meleg ovációban részesítik az illusztris vendéget, D. dr. Rendtorff Ferenc az üdvözlésre válaszolva, különösen nagy örömnek és kitüntetésnek tartja, hogy amikor a közgyűlésen megjelenik, a hivatalos meghíváson kívül a püspök úr személyes meghívására is támaszkodhatik. akivel 12 év előtt a felsőlövői konferencián együtt dolgozott és most az ott szőtt kapcsokat felújíthatta. M ég régibbek, 40 esztendősek azok a kötelékek, amelyek öt Magyarországhoz fűzik, s ezen idő alatt sokat utazott hazánkban. A német evangélikus egyház nevében a közgyűlés a legmelegebb és testvéri üdvözletét adja át és elviszi a mi üdvözletünket a német evangélikus egyháznak. Utal tegnap este tartott prédikációjára, amelyben azt mondta, hogy az egyházak között nincsenek határok, hanem a hittestvéri szeretet kötelei a határokon keresztül egybekötik őket. Ő is tud velünk együtt Ünnepelni. Tolmácsolja a Gusztáv Adolf Egylet köszönetét, amely Egylet nemcsak a Gyámintézettel áll testvéri összeköttetésben, hanem összekötve érzi magát az egyházzal is: mi pedig Jézus Krisztusért a ti szolgáitok vagyunk! Ez a szolgálat kitüntetés és tisztesség. Újból utal tegnapi templomi beszédére, amelyben azt mondja, hogy a külső egyházszervezet törékeny földi agyagedény, de benne drága kincsek vannak. Ezeket a kincseket azonban csak ezekben az edényekben bírjuk A biblia alapján kell dolgoznunk, akkor megtaláljuk az isteni kincset, Urunk jelenlétét. Becsüljük nagyra egyházunkat, ezt a földi agyagedényt, amelyben az Istentől adott kincseket, Isten jelenlétének kincsét kapjuk. Az egyház Jé z u s. Krisztusnak, a hitnek és a Szentiéleknek egyháza, de a külső forma is megérdemel minden tiszteletet. Az egyház a mi anyánk, a Megváltó a mi Urunk; a népeket elválasztó hatá
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rokon keresztül a szeretet, öröm cs békesség kötelékei fűznek össze bennünket. Az egyházkerületi közgyűlés az üdvözlőbeszédet és az azt követő választ feszült érdeklődéssel és többször megújult tetszés- nyilvánítással hallgatta.S .  Dr. Deák János, az Erzsébet-Tudományegyetem Theol. Fakultásának dékánja, a Hittudományi Kar nevében köszönti az egyházkerületi közgyűlést és meghívja annak elnökségét és tagjait a Fakultás új épületének a Kormányzó úr és a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jelenlétében 1930. október 19-én végbemenő avatási ünnepélyére. Ez alkalommal köszönetét mond az egyházkerületnek egykori theol. akadémiai helyiségeinek a Hittudományi Kar részére történt átengedéséért és ünnepélyesen kijelenti, hogy a Kar új hajlékában is az anyaszentegyházat fogja szolgálni. A püspök úr a Hittudományi Kar üdvözléséért és meghívásáért a közgyűlés nevében köszönetét mondva, kijelenti, hogy az egyházkerület szeretetteljes örömmel bocsátotta helyiségeit a Fakultás rendelkezésére és a Fakultásnak új hajlékában való munkálkodására a jó Isten áldását kéri.Q .  Dr. Berzsenyi Ádám egyházker. világi aljegyző az előírt jegyzői esküt leteszi. A püspök úr az eskü letétele alkalmával a világi aljegyzőt szeretettel köszönti, és örömét fejezi ki, hogy az egyházkerület ezen választással is erősíthette a volt egyházkerületi felügyelőhöz, a világi aljegyző édcsatyjához fűződő, széttéphetetlen szeretetkapcsolatait.I O .  Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi november hó 21-én Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója.Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület képviseletében a következőket küldi ki: I. Megbízó levéllel:1. E g y h á z i a k  : Schöll Lajos, Scholtz Ödön, Németh Károly, Hanz- mann Károly, Takács Elek, Nagy Lajos, Molitorisz János, Farkas Elemér.2. V i l á g i a k :  Dukai Takách Ferenc, Szentmártoni Radó Lajos, Mihály István, Mihály Sándor, Rupprecht Olivér, dr. Schindler Endre, dr. Ittzés Zsigmond, Krug Lajos.3. T a n á r i  k a r b ó l :  Hollós János, Fáik Henrik.II. Jegyzőkönyvi kivonattal:1. E g y h á z i a k :  Mesterházy Sándor, Müller Róbert, dr. Kovács Sándor, D. dr. Prőhle Károly, dr. Stráner Vilmos, dr. Kiss Jenő, dr. báró Podma- nicky Pál, Lie. dr. Karner Károly, Kiss Samu, Kovács Zsigmond, Szalay Mihály, Turóczy Zoltán, Pálmai Lajos, Győrffy Béla, Szekeres Sándor, Weiss Vilmos, Nagy István, Szabó István, Kovács István, Tompa Mihály, Horváth Olivér, Horváth Lajos, Takáts Béla, Seregély István, Káldy József, Danielisz Róbert, Schermann Sándor, Zulauf Henrik, Fábián Imre, Németh Gyula, Vértesi Zoltán, Baldauf Gusztáv, Stráner Vilmos, V. Berkényi Ede, Haniffel Sán-



dor, Rónai B. Gyula, Tirtsch Gergely, Varga József, Hering János, Mohácsy Lajos, Pócza Ferenc, Sokoray Bálint, Zsiray Lajos, Jónás Lajos, Menyhár István, Novák Elek, Hérints Lajos, Bojtos László, Mikolás Kálmán, V . Balogh Ernő, Tóth Kálmán, Schmidt János, Molnár Gyula.2. V i 1 á g i a k : Dr. Ajkay Béla, Berzsenyi Jenő, Csemez István, Mikiás Mihály, Bertha Benő, Szalay István, Guóth Béla, Kovácsics Sándor, Szent Iványi Géza, Magyar István, Vidos Dániel, Mesterházy Jenő, Berzsenyi J. Miklós, Berzsenyi Ádám, Kirchner Elek, Boleman Mihály, Jamrich Béla, Hazay Árpád, Strem Dénes, Bárány Sándor, Kring Jenő, Kalmár Zoltán, Lux Rezső, Fleischhacker Gyula, Fuchs Pál, Töpler Kálmán, Renner Oszkár, Graf Samu, Koricsánszky Ottó, Nádossy Imre, Grosch József, Knefély Ödön, Grieszhaber E. Henrik, Boda László, Zimmermann Artur, Kremier György, Scheller Aurél, Beyer János, Weöres Elemér, Rásó Béla, Zimmermann Péter, Jánossy Gábor, Ajkay Elemér, Szupper Ernő, Szupper István, V. Draskóczy István, Zauner Róbert, Kovács Sándor, dr. Ajkay István, Rupprecht Antal, dr. Mihály Kálmán, Takáts József, Kisfaludy Károly, Nagy Kálmán, Pálffy Mihály, Szórády Dénes, Ludván János, Somogyi Béla, Reichard Ede.Jegyezte :
Z O N G O R  B É L A , 
egyházker. e. aljegyző.

11.  Püspök úr beterjeszti az 1929 30. közigazgatási évről szóló püspöki jelentését.A közgyűlés köszönettel vette tudomásul a gondosan készített püspöki jelentést, amely az év eseményeit, az egyházi életet, az iskolai ügyeket, az anyagi ügyeket és az egyéb ügyeket tárgyaló öt szakaszban, 59 pontban (lásd e jegyzőkönyv függelékét) számol be az eseményekről, hű képét adja a gyülekezetek, egyházmegyék, tanintézetek, egyházi egyesületek körében folyó munkának, az egyházkerületi közigazgatási, anyagi ügyeinek és hitéletének.
I. A z év eseményei.1. Nagybányai vitéz Horthy Miklós őfőméltóságának tíz éves kormányzói jübilcuma alkalmából a közgyűlés hálát ad Istennek azért a kegyelméért, hogy Magyarország kormányzójának szilárd akaratot, bölcseséget., honszerelmet, lelki és testi erőt adott nemzetvezéri tisztje minden igazságának betöltésére, úgyhogy a trianoni igazságtalan és reánk kényszerített békeszerződés bilincseiben szenvedő, megcsonkított és kifosztott magyar nemzetünk a nagy háborút követő esztendők súlyos megpróbáltatása után és azoknak közepette is nem lohadó és nem homályosuló lánggal égő reményt táplál a hazának szebb jövendője iránt és rendületlenül hisz az igazság diadalában és M agyar- ország régi dicsőségének feltámadásában. Adja Isten, hogy Horthy Miklós kormányzó, aki a Bibliával, mint legfőbb törvénykönyvével kezében Mózes
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ként vezérli népét a pusztai vándorlásban, legyen a magyarnak józsuéja is, aki a nemzet őseinek és az Ígéretnek földjére beviszi!2. A közgyűlés megilletődött lélekkel emlékezik meg Vass József egykori kultuszminiszternek, majd munkaügyi és népjóléti miniszternek elhunytáról s emlékét jegyzőkönyvébe iktatja.3. A ?  Ágostai Hitvallás négyszázadik évfordulóján a közgyűlés ünnepélyesen vallást tesz arról a hitbeli meggyőződéséről, hogy a bűnében elveszett és elkárhozott ember a Szentháromságú Egy Istennek ingyen kegyelméből, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért, hit által igazul meg Isten előtt, aki a Krisztusért megbocsátja bűneit és kegyelmébe fogadja. Vallja, hogy a teljes Szent- irás, apiely Istentől ihletett, a keresztyén hitnek és életnek egyetlen és elégséges forrása és zsinórmértéke. Isten egyszülött Fiának, Urunknak és Megváltónknak anyaszentegyháza, a földi keresztyénség, a Szentiéleknek müve és műhelye megalapíttatása óta mindezideig és a világ végezetéig az igaz és üdvözítő hiten áll és épül. A közgyűlés vallja, hogy az 1530-ban keletkezett Ágostai Hitvallás a keresztyénségnek egy olyan hitvallási irata, amely amellett, hogy ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházunknak, mint a Krisztus egységes teste egyik a történelemben kialakult szervének okmánya, egyúttal az egy, közönséges, keresztyén anyaszentegyháznak is örökérvényű igazságokat tanít s tanításában megegyezik a Szentirásnak, az apostoloknak és a helyesen tanító egyházi atyáknak tanításával. Kegyelettel gondol a közgyűlés azokra a férfiakra és nőkre, akik négyszáz éven keresztül a családokban, az iskolákban, a templomokban, a társadalmi és állami életben üdvözítő hitükről keresztyén szent élettel, hűséges munkával, sokszor vagyonuknak, szabadságuknak, életüknek kockáztatásával és feláldozásával tettek bizonyságot s áldást nyervén az Úrtól áldássá lettek az emberiségnek és a keresztyénségnek életében. A közös és egyazonos hitben gyökerező szeretetnek érzelmével gondol a közgyűlés az Ágostai Hitvalláshoz ragaszkodó testvéregyházakra s azoknak tagjaira szerte a világban. Testvéri jobbját nyújtja a magyarországi református egyháznak, négyszáz esztendős próbáiban, harcaiban, dicsőségében és szenvedéseiben osztályos atyánkfiának. Istennek oltalmába ajánlja egyetemes egyházunkat és szeretett magyar hazánkat s az isteni gondviselésben, az igazságnak diadalában bízva tekint a jövendőbe, amely legyen egyházra, hazára Istentől megáldott!Sajnálattal szolgál tudomásul, hogy az Ágostai Hitvallás magyar fordításának jubileumi kiadása, amelyre a Luther—Társaság vállalkozott, nem jelent meg idejében. Elismerését fejezi ki a közgyűlés a miskolci jogakadémiának a Jubileumi Emlékköny kiadásáért.A bibliafordító Károli Gáspárnak és a nagy erdélyi fejedelemnek, Bethlen Gábornak emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvében mégörökíti.4. A soproni Theológus Otthon felavatásáról és a fakultás épületének elkészültéről örömmel vesz tudomást a közgyűlés. Legyen ez a két épület mindenkor otthona az istenfélelemnek, amely minden bölcseség kezdete.5. A közgyűlés köszönetét és elismerését fejezi ki a theológiai fakultás



15tanári karának a július 1— 4. Sopronban tartott theológiai konferencia rendezéséért.6. a) A közgyűlés a püspöki jelentés alapján köszönetét mond gróf K le- belsberg Kunó kultuszminiszternek, Petri Pál, Korniss Gyula és Tóth István államtitkároknak azon megértésért, amelyet az egyházkerület iránt tanúsítottak. Teljes mértékben osztozik másrészt a püspök úrnak aggodalmában és nyugtalanságában, amelyet a mostani rendszernek a régi állami alaptörvényekkel ellenkező rendeletéi, intézkedése keltenek. Megdöbbentő, hogy egyházunknak érdekeit szorosan érintő törvények hozatnak s ezen törvények alapján adatnak ki a bennünket fojtogató miniszteri rendeletek. Egyházunk és iskoláink állami dotációjának leszállítása, másfelől az iskolafenntartóknak megterhelése anyagi pusztulásba döntik gyülekezeteinket. Az elszenvedett méltánytalanság és igazságtalanság keserűségével állapítja meg a közgyűlés, hogy a kormány az egyenjogú egyházaknak nagyon egyenlőtlenül mér s ennek révén a magyarországi egyházak viszonylagos helyzetében egyre nagyobb eltolódás áll be a protestáns egyházak, közelebbről a mi egyházunk kárára. Az állam nehéz anyagi helyzetének következményeit a kormány és a kultuszminiszter nem egyformán vonja le a törvény szerint egyenlő jogú egyházak anyagi és erkölcsi támogatásánál, teljesen eltekintve attól, hogy az egyházak teherbírása mennyire különböző s az egyházak tehervállalása és tényleges teherviselése mennyire aránytalanul oszlik meg. A  közgyűlés nem zárkózhatik el annak megállapítása elöl, hogy a kormány egyes rendeletéi s egyik- másik törvény élesen ellenkeznek az állam és egyház viszonyát megállapító régi alaptörvényekkel s különösen az 1848: X X . t .-c .-k e l is:b) A felekezetközi helyzetnek fokozatos romlásáért, amelyről a püspöki jelentés annyira igaz, amilyen sötét képet fest, a közgyűlés szintén első sorban a kormányt tartja felelősnek, amely a római pápa törvénytárával szemben nem tud, vagy nem is akar érvényt szerezni a magyar törvényeknek ott, ahol a kettő egymással ellentétbe kerül. A közgyűlés megállapítja azt is, hogy az ág. hitv. evang. egyház tagjait, mint állampolgárokat is sérelem éri, amidőn a magyar törvény szerint megkötött házasságukat a római katholikus egyház törvényei értelmében annak közjogi méltósággal is biró hivatalos szervei ágyasságnak bélyegzik. A közgyűlés felír az egyetemes egyházhoz, hogy a kormánynál a református egyházzal karöltve követelje a hélyzet tisztázását s egyházunk tagjai becsületének és törvényes jogainak megvédelmezését azokkal szemben, akik hatalmukkal a törvények védelme nélkül becsületbe és törvénybe gázolóan visszaélnek.c) A közgyűlés teljes mértékben egyet ért a püspöki jelentéssel gyüfe— kezeteink és egyházunk anyagi helyzetének rajzában is. Közelebbről rámutat arra, hogy a kormány intézkedései következtében nemcsak a különböző államsegélyek zsugorodnak össze, hanem a kormány intézkedései újabb és újabb terheket rónak a gyülekezetekre. Miután még a háború előtt a törvény kimondta a közoktatás ingyenességét, gyülekezeteinknek betiltották a tandíjszedést; ehelyett kaptak tandíjkárpótlást; a tandíjkárpótló államsegély (k i-
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veve iít-ott a dologi segélyt) megszűnt. A kuluszkormány a tandíj helyett behozta a beiratási díjat, amely egyelőre az iskolai könyvtárak gyarapítását célpzta; most a beiratási dijat a miniszter felemelte 1 pengőre s ennek az ösz- .szegnek a fele állami tanítói internátusokra fizetendő be. A közoktatás ingyenessége tehát tényleg megszűnt, de a befolyó jövedelemre az állam tette rá 50 százalékban a kezét; az eredmény az, hogy gyülekezteink a tandíjakból befolyó jövedelemtől elestek, a szülők azonban most már az állam javára viselik a terhet. Kántortanítóink javadalmának tudatos megcsonkítása nem egyébb, mint jogtalanság, célja nem lehet más, mint a tanítóknak az egyházi szolgálattól való elkedvetlenítése. Lelkészeinknek 1600 aranykoronában megállapított fizetése a lelkészcsaládok megélhetését nem biztosítja; korpótlékuktól a nem kongruás lelkészek sokszor teljesen, a kongruások is mindenütt 50 százalékig elestek. A lelkészi és tanítói nyugdíjjárulékok a háború előttinek sokszorosát teszik ki. Az iskolaépületek körül az egészségügyi hatóságok egyre fokozottabb kívánalmakkal lépnek fel. A már eddig is túlterhelt gyülekezeti tagok a gazdasági válsággal tetőzött terheket viselni képtelenek lesznek, lelkészeink és kántoraink pedig a nyomorúságnak mennek elébe. A közgyűlés is elérkezettnek látja az időt, hogy egyházunk megváltoztassa anyagi, pénzügyi politikáját, kiindulva abból az elvből, hogy az egyház együtt képez egy egészet, s fel kell használnia autonómiáját arra, hogy belső berendezkedését a szükségnek és követelményeknek megfelelően változtassa meg s a takarékosságot adminisztrációjának egész vonalán tartsa szem előtt. Ilyen értelemben felír az egyetemes közgyűléshez, hogy a kormánynál a pénzügyi támogatást szorgalmazza s a folyton ismétlődő újabb megterhelések ellen tiltakozzék; másrészt, hogy az egyház belső berendezésének a takarékosság szempontjából indokolt és szükséges megváltoztatására tegye meg a lépéseket.7. A közgyűlés hálás köszönetét mond D . báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek azon érdeklődéséért és jóakaratáért, amellyel egyházkerületünk iránt viseltetik.8. A püspöki jelentésnek a gyülekezetek áldozatkészségéről szóló pontja az adakozók iránti köszönet kifejezésével tudomásul szolgál.9. A közgyűlés kegyelettel iktatja jegyzőkönyvébe a halál révén tőlünk elköltözőiteknek, Lándori Kéler Zoltán dunáninneni egyházkerületi felügyelőnek, dr. Schreiner Károly kir. tan., soproni felső egyházmegyei és harkai gyülekezeti örökös felügyelőnek, Krafka Borbála kőszegi tanárnőnek, Freyler Lajos volt kőszegi felügyelőnek, Nagy György nemeskoltai lelkésznek, Horváth Sándor tolna-baranya-somogyi egyházmegyei tb. főesperesnek, paksi lelkésznek és Czipott Géza szombathelyi lelkésznek, a Harangszó szerkesztőjének emlékét.Kiss Istvánt, a dunáninneni egyházkerület püspökét 40 éves lelkészi jubileuma, Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkárt, a dunáninneni egyház- kerület felügyelőjévé történt megválasztása, Berecz Ábel egyházkerületi ügyészt 80—ik születésnapja alkalmából szívből üdvözli és köszönti.



\1D. Payr Sándor egyetemi tanárnak nyugaloinbavonulásakor köszönetét mond áldásos és eredményes munkálkodásáért, amelyet egyházunknak a lelkészképzés és a theológiai tudomány művelése terén kifejtett.Örömmel emlékezik meg a közgyűlés arról, hogy a pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem a püspök urnák a theológiai doktori címet adományozta s öt szeretettel és tisztelettel üdvözli.Isten áldását kéri Mihály István gazd. tanácsos, a győri egyházmegye újonnan választott felügyelőjének munkájára.Sajnálattal értesült Csemez István gazd. főtanácsosnak a győri egyház- megyei, Kring Jenőnek a kaposvári gyülekezeti felügyelői tisztből való távozásáról s hűséges munkájukért nekik köszönetét mond.Üdvözli Balogh István porrogszentkirályi, Kovács István újmalomsoki és Nagy Lajos esperes, szentantalfalvi lelkészeket lelkészi szolgálatuk 40—ik esztendejének betöltésekor.ÍO. A püspöki jelentésnek a hivatalos utazásokról és részvételekről beszámoló pontja tudomásul szolgál.-A  közgyűlés a püspöknek fáradozásáért, munkájáért köszönetét mond. //. A z egyházi élet.- 11. A püspöki jelentésnek az egyházi életről általában szóló pontja tudomásul szolgál.12. A belmissziói munkáról szóló jelentés tudomásul szolgál. A közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a belmisszió terén hűséggel, lelkesedéssel és szeretettel munkálkodnak a gyülekezetekben.13. A hitoktatásról szóló jelentés tudomásul szolgál. Sajnálattal értesül a közgyűlés arról, hogy a hitoktatók munkájának megfelelő díjazására nincs anyagi fedezet. Köszönetét mond nekik a fontos munka lelkiismeretes végzéséért.14. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy püspöki egyházlátogatás, miután a püspök úr az egyházkerület gyülekezeteit mind meglátogatta, az elmúlt közigazgatási évben nem volt.15. Örömmel üdvözli a közgyűlés püspök urnák ama tervét, hogy a lelkészek számára lelkigyakorlatokat kíván tartani s meg van győződve arról, hogy ezek a lelkigyakorlatok nemcsak a lelkészek személyes életében, hanem a gyülekezetek és az egyház életében is megtermik áldásos gyümölcseiket.16. Az esperesi egÿhàzlàtogatàsokrôl szóló jelentés az esperesek iránti köszönet kifejezésével tudomásul szolgál.17. A soproni országos fegyintézet lelkigondozásáról szóló jelentés tudomásul szolgál.18. Az evangélikus sajtó munkásainak a közgyűlés köszönetét mond. Turóczy Zoltán győri lelkésznek, a Harangszó új szerkesztőjének munkájára Isten áldását kéri. A sajtó támogatását a gyülekezeteknek és egyháztagoknak, áldozatkészségébe ajánlja.19. Megnyugvással értesül a közgyűlés arról, hogy a szekíamozgaloin2



nem vet szélesebb hullámokat. Köszönetét mond a lelkészeknek és tanítóknak buzgólkodásukért, amelyet a gyülekezetek gondozása és lelki épülése terén kifejtenek.20. Az új templommal, ékeskedő csornai, újdombovári, nagyatádi és csik- vándi gyülekezetekre Isten áldását kívánja a közgyűlés; az új templomokban legyen megáldva az Igének hirdetése és a szentségeknek kiszolgáltatása a lelkek üdvösségére. A régi templomukat újjáalakított györkönyi és polányi gyülekezetek áldozatkészségén is nyugodjék meg Istennek áldó kegyelme.21. A lelkészképző szeminárium felállításának elhalasztása tudomásul szolgál.22. A felavatott ifjú lelkészeknek az Úr szőlőjében végzendő munkájára a közgyűlés Isten áldását kéri.23. Sajnálattal veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a segédlelkészi havi államsegélyt és a segédlelkésztartási államsegélyt a segédlelkészek számának növekedése miatt le kellett szállítani. A közgyűlés felír az egyetemes közgyűléshez, hogy a kultuszminiszter urnái a segédlelkészi államsegély-átalány felemeltetését szorgalmazza.24. Sajnálattal értesül a közgyűlés, hogy sok lelkész és gyülekezet nem tudta befizetni a nyugdijintézeti járulékot. A hátrálékosokat kötelezettségeik teljesítésére felhívja. Egyben 'megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy a hyugdíjintézeti járulékok lehető leszállítása végett hívja fel a nyugdíjintézet vezetőségének figyelmét a gyülekezetek és a lelkészek siralmas anyagi helyzetére.r 25. Az egyházközigazgatásróí szóló pont tudomásul szolgál. Üdvözli a közgyűlés Szabó József püspöki másodlelkészt, munkájára Isten áldását kéri. Köszönetét mond László Miklós püspöki titkárnak és Takó István egyház- kerületi segédlelkésznek.26. Az egyházi gyűjtésekről szóló pont tudomásul szolgál.27. Az egyházmegyei lelkészegyesületek munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál.28. Az egyházkerületi lelkészegyesület munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál'. A  közgyűlés elismeréssel emlékszik meg az egyesület munkálkodásáról, nevezetesen a szabályrendeletek gyűjteményének kiadásáról.29. Az egyházmegyei tanítóegyesületek és az egyházkerületi tanítóegyesület munkájáról szóló jelentés a buzgó munkálkodásért mondott köszönet mellett tudomásul szolgál.30. A Gyámintézetről szól jelentés tudomásul szolgál.31; A Dunántúli Luther-Szövetségröl szóló jelentés tudomásul szolgál.. III. Iskolai ügyek.
A) Népiskolai ügyek.'32. A közgyűlés a tanítóknak hű és lelkiismeretes munkálkodásáért köszönetét mond.33. Sajnálattal értesül a közgyűlés, hogy a kultuszminiszter úr a fehér-



várcsurgói, bőnyrétaíapi, poíányí, nemeshanyi népiskolák államsegélyét beszüntette. Köszönetét mond püspök urnák azon fáradozásáért, amelyet •— habár többször eredménytelenül —  iskoláink államsegélyének kiutalásáért tanúsít. Elismerését fejezi ki a közgyűlés azoknak a gyülekezeteknek, amelyek iskoláikat a legnagyobb áldozatkészséggel államsegély nélkül is fenntartják.34. A kultuszminiszter urnák a tanítói állások betöltését szabályozó átmeneti jellegű intézkedése, amely mindenképen sérti autonómiánkat, sajnálattal szolgál tudomásul. A közgyűlés megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy az átmeneti jellegű intézkedés megszüntetését szorgalmazza a kultuszminiszter urnái.35. Az adományozott tanszerekről szóló jelentés tudomásul szolgál.36. Az iskolaépítési államsegélyekről szóló jelentés tudomásul szolgál. A közgyűlés megkeresi az egyetemes gyűlést, hogy az iskolaépítési akció folytatását szorgalmazza a kultuszminiszter urnái.37. A VII. fiz. osztályba történt tanítói előléptetésekről szóló jelentés tudomásul szolgál.38. Az igazgatói címmel felruházott tanítókat a közgyűlés kitüntetésük alkalmából üdvözli.39. A kántortanítói állásokra kiirt pályázatok meddősége annak az igazságtalanságnak a következménye, amely a kántortanítók jövedelmét annyira lecsökkenti, hogy azok anyagilag —  dacára a nagy munkatöbbletnek és lekötöttségnek, —  sok helyen az osztálytanítói fizetések alatt maradnak. Sajnálattal szolgál tudomásul.40. Aggodalommal .értesül a közgyűlés arról a sajnálatos körülményről, hogy német népiskoláink gyakran tanító nélkül maradnak. Köszönettel veszi tudomásul azokat a lépéseket, amelyeket püspök úr ez irányban a kultusz- miniszter urnái tett.41. A .tanítói nyugdíjjárulékoknak a községek által való megfizetésére vonatkozó belügyminiszteri rendelet tudomásul szolgál.42. A népiskolai behatási díjak kérdését a népiskolai bizottság fogja előterjeszteni a közgyűlésnek.
B) Középiskolák és ianitóképzö-inlézei,43. A püspöki iskolalátogatásokról szóló jelentés köszönettel tudomásul szolgál. Az intézetek igazgatóinak és tanárainak a közgyűlés elismerését fejezi ki.44. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlásáról szóló pont tudomásul szolgál.45. A soproni tanítóképzöintézet nehéz helyzetéről sajnálattal értesül a közgyűlés. Kéri püspök urat, hogy az intézet érdekében kifejtett eddigi fáradozását, amelyért a közgyűlés köszönetét mond, ne szüntesse be. A tanítóképzőintézetet a hivek támogatásába ajánlja. A tanári karnak az odaadó munkálkodásáért és a munkatöbblet készséges vállalásáért köszönetét mond.46. A miniszter urnák a soproni líceum részére juttatott tornaszer-adománya köszönettel tudomásul szolgál.
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47. A középiskolai tanárok szolgálati szabályzatának elkészültéről szóló jelentés tudomásul szolgál.48. A tanfolyamokról' és tanulmányutakról szóló jelentés tudomásul szolgál.49. Az elnöki megbízatásokról és az iskolai látogatásokról szóló jelentés tudomásul szolgál.

IV . Anyagi ügyek.50. A püspöki jelentésnek az egyházkerület pénzügyi helyzetéről szóló pontja nagy aggodalommal szolgál tudomásul. A gyülekezetek teherbíró képessége tavaly óta nagy mértékben visszaesett. Ezzel szemben az államsegély újból csökkent s Sopron magasabb lakbérosztályba soroltatván, a lakbéreknél újabb kiadástöbblet állott elő. A közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát kéri.51. Az építkező, vagy egyébként nehéz gondok közt sínylődő gyülekezeteknek juttatott államsegélyekről szóló jelentés köszönettel szolgál tudomásul.52. A lelkészek anyagi helyzetéről szóló pont alapján a közgyűlés megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy keljen védelmére lelkészi karunknak s keressen módot a lelkészi nyomor megszüntetésére. A lelkészi javadalmak helyszíni felülvizsgálatáról szóló jelentés tudomásul szolgál.53. A Keresztyén Énekeskönyv kiadására vonatkozó szerződés megkötése tudomásul szolgál.54. A nyugdíjasok és özvegyek helyzetéről szóló jelentés sajnálattal szolgál tudomásul.55. Sántha Károly síremlékének felállításáról szóló jelentés tudomásul szolgál.56. Az egyházi és iskolai adók együttes kezelésére vonatkozó pénzügy- miniszteri rendelkezés tudomásul szolgál.
V. Egyéb ügyek.57. Az újonnan megválasztott lelkészek, felügyelők, tanítók munkájára, a lemondott egyházi tisztviselőkre a közgyűlés Isten áldását kéri.58. A  megüresedett bizottsági hetyek betöltésére vonatkozólag a véleményező bizottságnak lesz előterjesztése.59. Az egyházkerületre vonatkozó . statisztikai adatok tudomásul szolgálnak.1 2 .  ■ Olvastatott dr. Ruhmann Jenő, biz. előadó előterjesztésében az egyházkerületi iskolai nagybizottság 1930 október 15-én tartott gyűléséről felvett jegyzőkönyv személyi változásokat tartalmazó 2. a— i. pontja, amely szerinta) a kőszegi leányliceumnál Kraffka Borbála tanár 1930 május 25-én hosszas betegség után elhunyt, miután 26 évig működött az -intézetnél. Helyettesítésével Strausz Györgyi bízatott meg. A megüresedett tanszéket a f. tanévre nem töltik be. Sturtzenegger Mina svájci nevelőnő az új tanévre nem vállalta a nevelőnői állást; helyét Aegerter Lucia svájci tanárjelölttel



21töltötték be. Brunner Dóra tánctanítónői megbízását az uj tanévre nem vállalta. Strausz Györgyi h. tanár nevelőnői megbízatása 1931 augusztus 3 1 -ig  meghosszabbíttatott. Künstler Anna h. tanár nevelőnöi megbízatása 1931 augusztus 31-ig meghosszabbíttatott. Barczáné, dr. Schmidt Gizella li. tanár nevelőnői megbízatása 1931 augusztus 31-ig meghosszabbíttatott. Fabriczi Olga h. tanár nevelőnői megbízatása 1931 augusztus 31-ig meghosszabbíttatott; f. évi szeptember 1 —töl illetmények nélkül félévi szabadságot kapott; helyettesítésével Friedrich Ilona oki. testnevelő tanár bízatott meg 1931 január végéig. Dr. Visnya Aladár tanár meggyógyult és működését folytatja; óraszáma felének ellátására Fabriczi Mária nyert megbízást.b) a soproni líceumban Rosta Ferenc tanár a f. tanévben nem kezdhette meg működését; október 1-től kezdődőleg nyugdíjaztatását kérte a vkj. minisztériumtól.Tudomásul szolgál. A közgyűlés Kraffka Borbála emlékét kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében.1 3 .  Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 2. k —m. pontja szerint a soproni líceumban a tanulók épületfenntartási járuléka 1930 február 1-től évi 16 pengőről évi 40 pengőre emeltetett fel. A  soproni tanítóképzőben a tandíj évi 16 pengőről évi 40 pengőre emeltetett fel, szintén 1930 február 1-től. A  vallás- és közoktatásügyi miniszter a fenntartói hozzájárulást a tanári fizetésekhez és családi pótlékhoz 1930 július 1-től a soproni líceumnál 12%-ban, a kőszegi leányliceumnál 6% -ban, a bonyhádi reálgimnáziumnál 16% -ban állapította meg; a soproni tanítóképzőnél az eddigi 83%  helyett 75 % államsegélyt állapított meg. A kőszegi leányliceum helyi bizottsága az egyházkerületi elnökség felhatalmazása alapján a Gretchen Löw-féle alapítványi föld mellett 5976 D - ö l  ingatlant 6000 pengőért megvásárolt.Tudomásul szolgál.
1 4 .  Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 4. pontja szerint tárgyalta a nagybizottság Hollós János soproni líceumi igazgató 1929/30. évi jelentését. A jelentés szerint a vkm. vitéz M agassy Sándort 1930 május 1. hatállyal besorozta a rendes tanárok státusába. A tanév folyamán 291 nyilvános és 3 magántanulót vett fel. Az intézetnek reálgimnáziummá való átalakulása fokozatosan továbbhaladt s az uj tanterv a VI. osztályban is életbelépett. Alapítványok és adományok címén befolyt készpénzben 898.30 P. A tanulóknak adott segélyek és jutalmak összege a tankönyv-segélyeket és az ifjúsági körök segélyeit nem számítva 5.965 P.Az igazgatói jelentés tudomásul szolgál.1 5 .  Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 5. pontja megállapítja, hogy az egyes egyházkerületi intézetek alkalmazottai (tanárai) az intézetbe rendes tanulókul beirt gyermekeik után sem tandíjat, sem a mellékjárulékokat nem tartoznak fizetni (ú. m. beiratási, ors^. tanári nyugdíjjárulék, épületfenntartási és vegyes díjat) ; ugyanez áll a kölcsönösség alapján az egyik intézet tanárainak illetőleg alkalmazottainak gyermekeire vonatkozólag a másik egyházker. intézetben a vegyes díj kivételével.



22 Jóváhagyólag tudomásul szolgál.l ö .  Az iskolai nagybizottság a jegyzőkönyv 7. pontja szerint a theol. fakultásnak a líceum épületéből való kiköltözése által felszabaduló helyiségeket, beleértve az iskolaszolgai lakást is, a líceum (reálgimnázium) használatára bocsátotta.Tudomásul szolgál.
1 7 .  Az iskolai nagybizottság elfogadta az iskolai felügyelő hatáskörére s az iskolai kisbizottság'szervezetére és ügyrendjére vonatkozó szabályrendelet-tervezetet s egyszersmind kimondta, hogy az 1889-ben megállapított tápintézeti szabályzatnak minden ezzel a szabályzattal ellenkező intézkedése hatályát veszti, inig a többi intézkedése továbbra is érvényben marad.Jóváhagyólag tudomásul szolgál. A közgyűlés elhatározza, hogy a szabályzatot jegyzőkönyvében kinyomatja.
1 8 .  Az iskolai nagybizottság a jegyzőkönyv 9. pontja szerint tárgyalta Hamar Gyulának, a soproni tanítóképző-intézet igazgatójának az 1929/30. évi jelentését. Felvétetett 133, osztályvizsgát tett 132 növendék; közülök evangélikus volt 119, róm. kath. 16. A tanulók létszámának osztályonként megengedett maximuma 36, de helyszűke miatt az első évfolyamba csak 25 növendék volt felvehető, ámbár sokkal többen jelentkeztek. Ez áll az inter- nátusra is. A tanári kar csonka, valamennyi tagja állandóan túl van terhelve órákkal. A nagybizottság a jelentést tudomásul vette s az építkezés ügyét az egyházkerületi pénzügyi bizottsághoz tette át.Tudomásul szolgál. A közgyűlés elismerését fejezi ki Hamar Gyula igazgatónak, Bognár Károly 30 év óta működő képezdei tanárnak és az egész tanári karnak, a lelkes és eredményes munkálkodásért.I Q .  Az iskolai nagybizottság a jegyzőkönyv 10. pontja szerint tárgyalta Arató István kőszegi leányliceumi igazgató jelentését az 1929/30. tanévről. A  IV. és VIII. osztály kivételével már életbe lépett az uj tanterv, az 1930/31. tanévben pedig meglesz minden osztályban a leányliceum. A néhány év előtt 90 növendék számára bővített internátus teljesen megtelt, amennyiben 93 növendék nyert felvételt. A nagybizottság az igazgatói előterjesztés alapján (jkv. 11. pont) Barczáné dr. Schmidt Gizella helyettes tanárt 1930. évi november hó 1-től kezdődő hatállyal a kőszegi leányliceum rendes tanárává választotta. A megválasztott tartozik a z . internátusbán lakni és ott tanárnevelőnői szolgálatot is teljesíteni. Javadalmazása a fenntartó részéről évi 216.24 P és fizetéskiegészítő államsegély, de a magasabb fizetéskiegészítő államsegély folyósításáért a nag'ybizottság felelősséget nem vállal.Tudomásul szolgál.
2 0 .  Az iskolai nagybizottság a jegyzőkönyv 12. pontja szerint Schöll Lajos főesperes előterjesztésében tárgyalta a távollevő Fáik Henrik bonyhádi reálgimnáziumi igazgató jelentését az 1929/30. tanévről. A tanulók létszáma 359 volt, köztilök evang. 181, ref. 32, róm. kath. 136, izr. 10. A kormány a



23személyi kiadásokhoz való hozzájárulást leszállította, ami a költségvetésben az 1930/31. tanévre 9600 P hiányt idézett elő.Tudomásul szolgál. ^
2 1 .  Az iskolai nagybizottság gyűléséről felvett jegyzőkönyv 13. pontja szerint a tankerületi főigazgató meglátogatta a soproni líceumot, a kőszegi leányliceumot és a bonyhádi reálgimnáziumot. A soproni tanítóképzőben a múlt évben elmaradt a miniszteri megbízott látogatása.Tudomásul szolgál. Jegyezte :

N É M E T H  K Á R O L Y
e. főjegyző. •

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság1930. évi február hó 11-én, október hó 7-én és október hó 15-én Sopronban tartott üléseiről felvett jegyzőkönyvek alapján, Hanzmann Károly egyházkerületi főszámvevő összefoglaló előterjesztésében tárgyaltattak a következő ügyek:
2 2 .  Az 1930. február 11. pénzügyi bizottsági jegyzőkönyv 1. pontja kapcsán az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az egyesített pénztárban 1930 január 1—ével chartoték könyvelési rendszerre tértek át az egyszerűsítés érdekében, s hogy az azóta elmúlt kilenc havi tapasztalat teljesen igazolja a hozzáfűzött reményeket.
2 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 2. pontja alapján az egyh.-ker. közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a p. ü. b. azon határozatát, amely szerint —  tekintettel arra, hogy a V . K. M. a fizetéskiegészítő államsegélyt a soproni líceumnál 6 % -al, a soproni tanítóképzőnél 8 % -al leszállította —  az intézeti díjak, az iskolai kisbizottság javaslatára, 1930 február 1-től kezdődőleg évi 24 pengővel felemeltettek.
2 4 .  U . a. jzkv. 3. p. a. bejelenti, hogy a V . K. M . kényszermegtakarítások címén az egyházkerületi államsegélyt már 1930 január 1-től kezdve 10 % -al leszállította, ami a dunántúli ev. egyházkerületre nézve évi 2006 P. veszteséget jelent.Sajnálattal tudomásul vétetik.
2 3 .  U . a. jzkv. 6. p. szerint bemutatja az 1929. évi egyházker. közgyűlési jegyzőkönyv 43. pontjában foglalt határozat alapján az egyházkerületi pénztárakra vonatkozóan készült normál-költségelőirányzatot. Ezen tervezet az integer dunántúli ev. egyházkerület összesített járulékának valorizációja figyelembevételével készült s a következőket tartalmazza:



A dunántúli ág hitv. evang. egyházkerület 
normál költségelőirányzat-tervezete.I. Közigazgatási pénztár:Szükséglet.

A) Személyi járandóság :1. Tisztviselői fizetés, lakáspénz, pótlékok . . . 20.000.—2. A püspöki irodaszolga és a pénztári szolga bére 2.200.—3. Tiszteletdíj:1) egyházker. tisztviselői:a) fő szá tn v e v ő n ek ..................................................1.920.—b) levéltárosnak .................................................  80.—c) főisk. kisbiz. je g y z ő n e k .................................... 64.—d) főisk. nagybiz. je g y z ő n e k ................................  32.—2.096.—2) Esperesi:a) a győri egyházmegye esperesének . . 940.—b) a kemenesaljai egyházm. esperesének . 860.—c) a somogyi egyházmegye esperesének . 700.—d) a soproni alsó egyházmegye esperesének 700.—e) a soproni felső egyházm. esperesének . 640.—f) a tolna-baranyai ehm. főesperesének . 1.440.—g) a tolna-baranyai ehm. alesperesének . 720.—h) a vasi egyházmegye esperesének . . . 780.—i) a veszprémi egyházmegye esperesének 1.140.—k) a zalai egyházmegye esperesének . . 600.—8.520.—  10.616.—4. Hozzájárulás:a) az orsz. prot. sajtótudósító fizetéséhez . . 384.—b) az orsz, K. I. E. titkárának fizetéséhez . . 960.—1.344,—  1.344—
B) Dologi kiadás:5. Az irodai helyiségek bére:a) a püspöki iroda u t á n ..........................................b) a pénztári helyiség u t á n ...................................6. Irodai postaköltségek és nyomtatványok:a) a püspöki' i r o d á b a n ..........................................b) az ehk. pénzt-ban (postatkrptri átutalás)7. Fűtés és világítás:a) a püspöki i r o d á b a n ..........................................b) az egyházkerület pénztárában . . . .8. Javítás és tisztogatás:a) a püspöki i r o d á b a n ..........................................b) az egyházkerület pénztárában . . .9. Hivatalos útiköltség és napidíj:a) a püspök úr r é s z é r e ..........................................b) az egyházker. bizottságok részére . .

1.600.—  150.—4.500.—
1.200.—800,—
200. —50.—50.—3.000. —

2 .000 , —

1.750.—
5.700.—
1.000.—

100. —
5.000,—



2510. Fenntartói nyugdíjjárulék:A) az e. e. e. nyugdíjintézetbe:a) a püspök úr után . . . 604.—b) a püspöki titkár után . . 278.—c) a pp. másodlelkész után 217.—  . . 1.099.—B) az egyházker. főisk. nyugdíjint. pénztárba:a) az ellenőr után-, . . . 100.—b) a pénztáros után a törzsfizetés 5 százaléka . . 80.—  . . 180.—  1.279.—11. Az egyházmegyék dologi segélye:a) a győri e g y h á z m e g y é n e k ............................. 540.—b) a kemenesaljai egyházmegyének . . . 460.—c) a somogyi egyházmegyének . . . .  400.—d) a soproni alsó egyházmegyének . . . 380.—e) a soproni felső egyházmegyének . . 280.—f) a tolna-baranyai egyházmegyének . . 1.000.—g) a vasi egyházmegyének ............................. 420.—h) a veszprémi egyházmegyének . . . .  660.—i) a zalai e g y h á z m e g y é n e k ............................  340.—  4.480.—12. Irodai másolás-költség .................................................. 200.—13. Előre nem l á t h a t ó k r a ......................................................... 1.073.—Összes szükséglet: 54.742.—Fedezet :1. Egyházközségi járulékok:a) püspöki tiszteletdíjra ................................... 5.120.—b) egyéb s z ü k s é g l e t r e ........................................... 13.407.—  18.527.—2. Egyetemes közalapi segély:a) püspöki titkári fizetéshez 1............................. 260.—b) kárpótlás a fehérkomáromi egyházmegyekikebelezéséért ..................................................  100.—  360.—3. Közigazgatási államsegély (1848. X X . t .-c .alapján) az egyetemes pénztárból . . 28.000.—4. Egyházkerületi segély:a) részesedés az államsegélyből . . . .  4.062.—b) a biztosítási-alap jövedelméből . . . 1.500.—  5.562.—5. Káplántartási államsegély az ehk. s. lelkész után 521.—6. Kezelési díjak a többi ehker. pénztár részéről . 700.—7. Portótérítési államsegély:a) püspöki hivatal u t á n ........................................... 860.—b) a számvevőség és a pénztár után . . . 212,—  1.072.—Összes fedezet: 54.742,—II. Reálgimnáziumi (líceumi) pénztár.Szükséglet :
A) Személyi járandóság :1. Tanári fizetés, lakáspénz, p ó tlék ok............................  34.200.—2. Tiszteletdíj és óradíj:3. Szolgák bére, lakáspénze, p ó tlé k a ............................  2.800.—a) a líceumi nagykönyvtárosnak . . . .  240.—b) az intézeti o rv o s n a k ..........................................  440.—c) é n e k ta n ítá s é r t ......................................................... 520.—  1.200.—



26
B) D ologi kiadás:4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . .5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás6. Iroda, postaköltség, nyomtatvány . . .7. Hivatalos utazás költségei . . . . . . .8. Fenntartói nyugdíjjárulék a „Nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdíjintézetébe“9. Beruházás:a) könyvtár ..................................................b) szertárak, taneszközök . . . .10. T a n d íje le n g e d é s ....................................11. Vegyes kiadás:a) a sportpálya bekerítési költségére IV részletb) egészségügyi kiadásc) adó, biztosítás, st.12. Előre nem láthatóra Összes szükséglet: 

F e d e z e t :1. Egyházkerületi segély:a) az összesített já ru lék b ó l....................................b) az állam segély b ő l..................................................2. Államsegély:a) dologi rendes á lla m s e g é ly ............................b) portótérítési!.................................................. . .3. Az intézeti tanulók díjai 260 tanuló á 105 P . .4. Nyugdíjjáruléktérítés a tanárok részéről 3/ i3 rész5. Bérjövedelem:a) a tápintézeti helyiségek bére . . . .b) a tornacsarnok bére a képzőtől . . . .6. A  tápintézettől:a) óradíjtérítés az eforus u t á n ............................b) hozzájárulás az iskola fenntartásához .Összes fedezet:III. Tanítóképzőintézeti pénztár. 
S z ü k s é g le t :

A) Személyi járandóság:1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok . . . .■ .2. A z intézeti szolgák bére és p ó tlé k a ............................
3. Tiszteletdíj és óradíj:a) a hitoktatónak személyi pótlék . . . .b) az intézeti o rv o s n a k ..........................................

B ) Dologi kiadás:1. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .2. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás . .3. T a k a r í t á s .....................................................................................Házbér:a) a gyakorlóiskolai helyiségek után . . .b) a líceumi tornacsarnok használatáért4.

1.500,—
3.000.—

500.—
600.—

6.006.—

1.800,—
1.200,— 3.000.—

1.600,—

800,—
100,—
150,— 1.050.—

1.108.—
56.564,—

13.632.—  
4.000.— 17.632.—

3.087.—
32,— 3.119.—

27.300.—  
1.386.—

800,—
1.— 801.—

326.—
6.000.— 6.326.—

56.564.—

24.000,—
3.000.—

400.—
440.— 840.—

1.500.—  
3.000.—  

400.—

1.300.—
1.—

Átvitel : 3 4 .0 41 .-



27Áthozat: 34.041.—5. Irodai kiadás: postaköltség, nyomtatvány . . 600.—6. Hivatalos utazás költségei . . ' .................................... 600.—7. Fenntartói nyugdíjjárulék:a) a nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdíjintézetébe ................................................................ 2.872.—b) az e. e. e. nyugdíjintézetbe vallástanáru t á n ............................... ............................................... 2271.—c) a föisk. nyugd. int. pénzt, a szolga után 48.—  3.147.—8. Beruházás:a) k ö n y v t á r ....................................: . . . . 800.—b) szertárak : ..............................................................  1.0001.—c) internátusi fe lszerelés..............................................  1.000.—  2.800.—9. Díjkedvezmény:a) t a n d í j ................................................................ 400.—b) internátusi díj, évfolyamonként 2 ingy. 1.000.—  1.400.—10. Vegyes kiadás:a) egészségügyi k i a d á s ............................  100.—b) adó, tüzkárbiztosítás............................  100.—c) társadalombiztosítási költség . . . .  200.—  400.—11. Előre nem lá th a tó ra ................................................................ _  859.—Összes szükséglet: 43.847.—
F e d e z e t  :1. Egyházkerületi segély:a) az egyházker. járu lék b ó l..................... 13.934.—b) az állam segély b ő l................................... 4.000.—  17.934.—2. Egyetemes egyházi s e g é ly .................................................. 1.600.—3. Sopron faad o m án ya................................................................  412.—4. Az intézeti növendékek díjai:a) a képezdészek tandíja 130X77 P . . . 10.010.—b) internátusi díj 80><100 P .............  8.000.—c) gyakorlóiskolai tanulók díja . . . .  1.200.—  19.210.—5. Nyugdíjjáruléktérítés a tanárok után 3/ i3 rész 663.—6. Portótérítési á lla m s e g é ly .................................................. 28.—7. Hozzájárulás az iskola fenntartásához . . . .  4.000.—Összes fedezet: 43.847.—IV. Főiskolai tápintézeti pénztár.

S z ü k s é g le t  :1. Személyi járandóság:a) gondnoki t is z te le td íj ...........................  720.—b) gazdaasszony fizetése ...................................  960.—c) cselédség b é r e .........................................  2.800.—  4.480.—2. Üzemi költség:a) f ű t é s ..............................................................................2.50P.—b) v i l á g í t á s ....................................................................... 250.—c) vízfogyasztás ......................................................... 150.—d) javítás ....................................................................... 450.—e) t i s z t o g a t á s ................................................................ 300.—  3.650.—Átvitel : 87130^



Áthozat: 8.130.—3. Élelmezési k ö l t s é g ................................................................ 68.500. 4. Bérfizetés:a) a líceumnak a helyiségek használatáért . 800.—b) sertésólakért................................... ....... . . . 200.—  1.000.___5. É p ü le tfe n n ta rtá s .......................................................................  300. 6. Beruházás: konyha és éttermi felszerelésre . . 1.000.—7. Tápintézeti kedvezmény:a) líceumban osztályonként 2 ingyenes hely 4.800.—•b) a tanítóképzőben osztályonként 2 ingye- 'nes h e l y .............................' ........................................  3.000.—  7.800.—8. Kezelési díj a közigazgatási pénztárba . . . .  700.—9. Hozzájárulás a soproni intézetek fenntartásához:a) a r e á lg im n á z iu m h o z ..........................................  6000.—b) ta n ító k é p ző h ö z ......................................................... 4.000.—  10.000.—10. Vegyes kiadás:a) őradíj térítés lie. pénztárba eforus után . 326.—b) társadalombizt. j á r u l é k o k ............................. 700.—c) adó és tű z k á rb iz to sítá s .................................... 60.—d) konyhaszemélyzet újévi ajándéka . . 500.—  1.586.—11. Előre nem l á t h a t ó k r a ................................................................................................ 2.054.—Összes szükséglet: 101.070.—
F e d e z e t  :1. Fajárandóság Sopron r é s z é r ő l ....................................• 330.—2. Tápdíjjövedelem:a) 160 lie. tanuló után á 300 P (10 hóra) 48.000.—b) 110 kép. tan. után á 300 P (10 hóra) 33.000.—c) 80 theol. halig, után á 240 P (8 hóra) 19.200.—  100.200.—

3. Bérjövedelem a pajta u t á n .................................. 40.—
4. Apróbb jövede lm ek.................... ......................... ...............................500.—

Összes fedezet: 101.070.—V. Leányközépiskolai pénztár.
S z ü k s é g le t  :

A) Személyi járandóság :
1. Tanári fizetés, lakáspénz, p ó tlé k ............................  18.000.—
2. Szolgák bére j . ...................................................  ?60f.—
3. Tiszteletdíj s óradíj:

a) a tand íjkezelőnek.................................... 160.—
b) ének- és egészségtan tanítási óradíj . . 544.—  704.—

B) D ologi kiadás:4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1.300.5. Fűtés, v i l á g í t á s ......................................................................  2.300.6. Iroda, postaköltség, nyomtatvány ................................ 600.7. Hivatalos utazás k ö ltségei............................ ....... • •8. Fenntartói nyugdíjjárulék a nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdíjintézetébe . . 6.006.—9. Társadalom bizt. járulék . . . . . . . .   1P°.ÍZ.Átvitel: 10.906.—
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Á th ozat: 10.906.—1Û: Beruházás:a) k ö n y v t á r ...........................................................................  1.000.—b) s z e r tá r a k ...........................................................................  1.000.—  2.000.—

11. Tandíjelengedés:
a) a befolyó tandíj 10 % - a .........................  1.600.—
b) gyülekezeti elengedés............................... 400.—  2.000.—12. Vegyes kiadás: biztosítás, stb.......................  150.—13. Előre nem lá th a tó ra ................................................................ .......................................... 694 —Összes szükséglet: 35.414.—

F e d e z e t  :1. Egyházker. s e g é l y ................................................................ 2.000.—2. Iskolai összesített díjak: 160 tanuló á 100 P . . 16.000.—3. Fenntartási hozzájárulás internátus részéről . . 16.028.—4. Nyugdíj járulék térítés tanárok részéről . . . _____________________ 1.386.—Összes fedezet: 35.414.—VI. Leányközépiskolai internátusi pénztár.
S z ü k s é g le t :

A) Szem élyi járandóság:1. Fizetés: I ■ j |a) 6 n e v e lő n ő ................................................................  6.000.—b) házvezetőnő .................................................................  960.—  6.960.—
2. Tiszteletdíj:

a) internátusi ig a z g a tó ............................... 11920.-—
b) internátusi v e z e tő n ő ............................... 80.—
c) internátusi k ö n y v e lő .................... ..... . 480.—
d) helyi bizottsági je g y z ő ..................................... 64,—  2.544.—

3. Egészségügyi kiadások:
a) o r v o s ........................................................  800.—
b) b e te g á p o ló n ő ......................................... 600.—
c) tá rsa d a lo m b iz to s ító ..............................  2.000.—  3.400.—4. Cselédség:a) 1 sz a k á c sn ő ....................................  960.—b) 7 cseléd á havi 30 P X  1 0 .........2.100.—c) 2 cseléd á havi 3 0X 2  P (nyáron) . . . ___ 120.—  3.180.—5. Zenetanítás (120 óra, á 64 P ) .................................... 7.680.—

B) Dologi kiadás:6. Élelmezés, 28.000 nap, á 1 P ........................................... 28.000.—7. Fűtés és v i l á g í t á s ................................................................ 8.000.—8. Épületfenntartás: javítás, p ó t lá s .................................... 1.000.—9. F e lsze re lé s .....................................................................................  1.500.—10. Mosás és tisztogatás.........................................................* 2.600.—11. Iroda, posta, n y o m t a t v á n y ........................................... 1.500.—12. Tartásdíj elengedés ......................................................... 15.000.—13. Hozzájárulás az iskola fenntartásához . . . .  16.028.—14. Vegyes:a) biztosítás, a d ó ............................. 100.—b) karácsonyi a j á n d é k ............... 300.—c) napszám kert és sportpálya rendbentart. 200.—  600.—



OJ to
'3015. Kamattörlesztés 7.712. -16. Előre nem lá th a tó ra ................................................................ 1.510. Összes szükséglet: 107.214.—

F e d e z e t  : «1. Tartásdíj:a) 85 ev. bennlakó után á 1000 P . . . . 85.000.—b) zenedíj 120 óra á 100 P ............... 12.000.—c) társalgási díjak á 50 óra 50 P . . . . 2.500.—' ' d) tánc és torna 30X50 P ........  1.500.—e) betegápolási díjak 85X20 P . . . .  1.700.—  102.700.—. Államsegély . . : ... 3.600.'—. A gazdaság jö v e d e lm e. 914.—Összesen: 107.214.—VII. Főiskolai nyugdíjintézeti pénztár.
S z ü k s é g le t  :1. Nyugdíj:a) özv. Poszvék Sán dorn énak........... 1.213.08b) özv. Jausz Vilmosnénak .................................... 271.92c) özv, W eisz Kornélnénak......... 3.911.—  5.396.—

F e d e z e t  :1. Fenntartói nyugdíjjárulék: a) közig, pénztárból1. ellenőr után (5%) . . . .  100.—2. pénztáros u t á n ............................. 80.—  180.—b) a képezdei pénztárból iskolaszolga után 48.—  228.—2. Tagok járuléka: a) Wojtech Vilmos ellenőr rész. 26.—b) Mühl Nándor pénztáros részéről . . .  23.—  49.—3. Egyházker. hozzájárulás: a) összesített jár.-ból 3.119.—b) á lla m seg é ly b ő l....................................... 2 .00Q X- 5.119,.—Összesen: 5.396.—VIII. Letétpénztár.Fentebbi pénztárak szükségletének részbeni fedezésére szolgál ezen pénztár tételei közül:a) az egyházkerületi államsegély . . . .  18.062.—b) az összesített egyházkerületi járulék . . 55.631.—  Felhasználásuk a következő:a) az egyházkerületi államsegélyből kap:1. a közigazgatási p é n z tá r ............................  4.062.—2. a reálgimnáziumi pénztár . . . .  4.000.—3. a tanítóképezdei pénztár . . . .  4.000.—4. a kőszegi leányliceumi pénztár . . 1.000.—5. a főiskolai nyugdíjint. pénztár . . . 2.000.—6. hitoktatás díjazására fordít . . . 3.000.—  18.062.—b) az összesített egyházkerületi járulékból kap:1. a közigazgatási p é n ztá r ............................  13.407.—2. a reálgimnáziumi pénztár . . . .  13.632.—3. a tanítóképezdei pénztár . . . .  13.934.—Átvitel: 40.973.—
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4. a kőszegi leánylic. pénztár .5. a főisk. nyugd. int. pénztár6. a bonyhádi reálgimn. pénztár7. közalapi járulék befizetése .8. Theol. Otthon évi segélye .9. hitoktatás díjazása . . .

Áthözat : 0.973.—
. . . 1.000 .—3.119.—  

1. 200 .—  1.720.—  
200 ,—  6.340.—10. szórványgondozásra 1.079.—  55.631.—A normálköltségvetési tervezetet az cgyházkeriileti pénzügyi bizottság pontról-pontra letárgyalta s elfogadásra ajánlja, mégis azon változtatással, hogy a nagy teherviselésre való tekintettel, amely valóban leküzdhetlen akadályt jelent a legtöbb gyülekezet háztartásában, Ínséges napjainkban ne a régi csonkítatlan egyházkerület összesített járulékának teljes valorizációját, hanem a csonka kerületre eső összesített ehker. járulék 100% -os valorizációját kéri az egyházker. közgyűléstől*. Ennek megfelelően az egyes pénztáraknál persze a minimumra szállítja le az igényeket. Egyébként is a normálköltségvetést a jelen nehéz gazdasági viszonyok között úgysem lehet teljes mértékben megvalósítani, az csak irányításul szolgálhat, s figyelembe vételével készítendők a rendes évi költségvetések.Az egyházkerületi közgyűlés ezeknek figyelembevételével kimondja:a) A költségvetés keretén belül az utalványozás joga, valamint az egyes pénztárakon belül a hitelátruházás joga a pénzügyi bizottság elnökét illeti.b) Püspök ur Öméltósága útiköltségét és napidíjait nem elszámolás szerint, hanem átalányösszegben 1930 január 1—töl évi 2.000, azaz kettőezer pengőben állapítja meg.c) A soproni ev. egyházközséget felhívja, hogy a líceum évi fenntartási hozzájárulásaként szerződés szerint fizetendő összegét, valorizáltan fizesse ismét. Ez az okt. 15. jk. 8. p. sz. meg is lesz, amennyiben a soproni egyházközség közgyűlése 1931 január 1-től a líceum fenntartási járuléka címén 400 P -t  ajánlt fel,amit az egyházker. közgyűlés el is fogadott.d) Az egyházkerületi nyugdíjteher könnyítése érdekében apüb. szerette volna a pénztári tisztviselőket az országos társadalom- biztosító intézetbe beléptetni, de az okt. 7. püb. jzkv. 16. p. szerint ez nem volt lehetséges. •e) A restringált normálköltségvetés 45.543 P hiányának fedezésére vonatkozóan kimondja az 1929. évi ehker. közgyük jzkv. 43. pont 3. kikezdésének hatályon kívül való helyezését. Ehelyett a megmaradt csonka ehker. gyülekezeteire eső, régi járuléknak 100 % -os, 17.000 szorzószámos valorizálását határozza el 1930-tól kezdődően.f) A februári püb. javaslatával szemben, a soproni líceumi tanári kar beadványa alapján az október 15. püb. jkv. 7. p.értei-
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mcben kimondja, hogy úgy a líceumi s a tanítóképezdei, valamint á kőszegi leányliceumi tanárok is 1931 január 1—tői kezdve ismét a másfél százalékos nyugdíjtérítést fizessék, az időközben elrendelt, s reájuk nagyobb terhet jelentő törvényes s/13 visszatérítés helyett.g) A tanárok és feleségeik arcképes vasúti igazolvány váltására nyújtott kedvezmény a normálköltségvetésből törlendő. Amennyiben azonban erre a költségvetések keretén belül fedezet kínálkozna, esetről-esetre javaslatot vár a főszámvevőtől a püb. utján.h) A gyakorlóiskolai tandíjat 1930 szeptember 1-től a protestáns tanulók részére havi 2, a másvallásúak számára pedig havi 3 pengőben állapítja meg.i) A a középfokú intézetek igazgatói részére beállított tiszteletdíj, illetőleg képviselt,etési átalány elszámolási kötelezettség alá nem esik.k) A zalai egyházmegye dologi államsegély részesedése már a jelen évben 40 P-vel felemeltetik, úgyhogy ezentúl 200 P -t .kap ilyen címen.

26. U . a. jzkv. 7. p. kapcsán tárgyaltatott az egyházkerület összes pénztárainak 1930. évi költségelőirányzata, amely 631.455.96 P szükségletre 636.855.96 P fedezetet mutat, s így 5.400 P pénztári maradvánnyal zárul. Az 1929. évvégén mutatkozott nagy költségvetési hiány és a tényleges zár- számadási hiány közti nagy differenciát az magyarázza, hogy időközben az összesített járulék 100% -al emeltetett, különféle tételeknél nagy megtakarítások eszközöltettek. A költségvetéseket készítő főszámvevő most is a reális szükséglettel számolt s nem lépte túl sehol a normálköltségvetés elveit, adatait, sőt a legtöbb helyen kisebb összegek szerepelnek; mert igyekezett a lehetőség határain belül a legmesszebbmenő takarékosság elvét érvényesíteni. Az előző évi hiányt a jelen évi költségvetés keretében kívánja kiegyelí- teni. A püb. által részleteiben is elfogadott 1930. évi költségvetés kapcsán az egyházkerületi közgyűlés a következőket mondja ki határozatilag:a) A középfokú intézetek igazgatóinak képviseltetési átalányát 1930-ra 400— 400 P-ben állapítja meg.b) A tanárok és feleségeik részére az 1930. évre a kedvezményes arcképes vasúti igazolvány váltására szükségelt összeget kiutalja.c) A reálgimnáziumi pénztárból 1929-ben a líceumi diákotthon építési telkénél csatornázási járulék címén Sopron szab. kir. város pénztárába befizetett 1.565 P visszatérítését rendeli el a vinculáltan elhelyezett otthonépítési alapból, vkm. engedély alapján.d) Hasonlókép elrendeli a líceumi építési telek Hunyadi-utcai részén ut és járdaépítési járulék címén kirótt 2.902 P-nek előbbi módozat melletti visszatérítését a diákotthon építési alapjából.e) Hozzájárul, hogy az év folyamán, a netán mutatkozó sfcük-



séghez képest a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank soproni fiókjánál rövid lejáratú kölcsönt vehessen fel a pénztár a püb. elnökének közbejöttével.f) A Prot. Irodalmi Társaság kértére ez évre 500 P -t  szavaz meg történeti forrásmüvek és okmányok kiadása céljára; de csak azon feltétellel, ha az eddiginél tetemesen nagyobb közigazgatási államsegélyben részesül egyházkerületünk az egyetemes egyháznál.Kimondja, hogy a városi kis gyülekezeteknek a buzaadó bevezetésekor engedélyezett s a Baldácsy alapítvány osztalékából folyósított 50 % -os adókedvezményt 1929 végével beszünteti.
2 7 .  U . a. jzkv. 8. p. szerint a p. ü. b. javaslatára egyhangúlag kimondja, hogy az 1930. évtől kezdődően, további intézkedésig kivetendő ösz- szesített egyházkerületi járulék kiszámításánál az anya-, leány- és fiőkegy- házak egyforma elbánásban részesítendők egyházkerületi szempontból. À földadó a maga egészében, a házadó 25 % , az ált. kereseti-adó 50 %  erejéig veendő figyelembe. Az okt. 7. jzkv. 16. és az okt. 15. jzkv. 2. p-val hozott egybehangzó határozat szerint ezen adóalap 3.6 %a számít összesített egyházkerületi járulékul.Ezek szerint az évi összesített egyházkerületi járulék a következő:F. sz. (Az anyaegyház s a hozzátartozó leány- és fiókegyházak neve) járulélf
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2 . S .  U . a. jzkv. 9. p.-val jelenti, hogy egyházkerületünk ez év januárjában 1929-re pótlólag meg kapott 2.394 P adóalapi-, úgyszintén, meg 4.000 P Baldácsy alapítványi osztalék-részesedést. Főszámvevői javaslat alapján a píib. ezen összegeket következőleg osztotta ki: A Baldácsyánumból püspök urnák jár az eddigi kulcs szerint egyharmadrész, vagyis 1.333 P, személyi segélyezésre fordítva 400 P , még pedig Fábry László Nagyszokoly 200 P, Takács Gyula Bezi 40 P, özv. Zsakó Jánosné Budapest 40 P, özv. Révész Sándorné Pécel 40 P, Tóth Margit Kisfalud 40 P, Hesz Mária Bonyhád 40 P. A 12 városi kis gyülekezet adóterhének könnyítésére, még az elmuit évre, 744 P. Egyéb gyülekezeti segélyezésre marad még 1.523 P. Ehhez hozzávéve az adóalapi pótállamsegélyt, 2.394 P -t, a 3.917 P következőleg adatott ki: A győri egyházmegyében kapott: Felpéc 200 P, Rábcakapi 80 P , M óric- hida 80 P, Tényöfalú 40 P és Mérges 40 P -t. A kemenesaljai egyházmegyében kapott: Zalaszentgrót 80 P, Vönöck 60 P, Pusztaszentlászló 40 P ,E gy-



37házashetye 40 P, Jánosháza 40 P, Kemenesszentmárton 40 P -t. A somogyi egyházmegyében: Surd 80 P, Iharos 80 P , Antalszállás 40 P, Nagyatád 40 P-vel szerepel. Soproni alsó egyházmegye: Nemeskér 200 P, Szilsárkány 60 P, Rábaszentandrás 60 P -t  kap. A soproni felsőben Balfnak jut 63 P, Sopron- bánfalvának 40 P. A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében kap: Dombóvár 100 P, Szekszárd 100 P, Polány 80 P , Nagyszokoly 60 P , Tamási 40 P, Tarrós 40 P, Bonnya 40 P, Tolnanémedi 40 P , Kismányok 40 P, Bábaapáti 40 P, Mucsfa 40 P, Sárszentmiklós 40 P, Maráza 40 P, Bikács 40 P, Csikós- töttös 40 P, Mekényes 40 P, Pogány 40 P, Hácspettend 40 P , Ecsény 40 P, Gyönk 40 P -t. A vasi közép egyházmegyében: Sárvár 100 P , Szentgotthárd 100 P, Uraiujfalu 100 P, Körmend 80 P, Őrimagyarósd 40 P. A veszprémi egyházmegyében kap: Hánta 300 P, Marcalgergelyi 100 P, Sikátor 80 P, Somlószöllős 80 P, Öskü 40 P, Külsővat 40 P, Gecse 40 P, Somlóvecse 40 P, Vanyola 40 P, Nagygyimót 40 P, Mihályháza 40 P, Bakonyszentlászló 34 P -t. A zalai egyházmegyében kapott: Taliándörögd 80 P, Kisdörgicse 80 P, Öcs 40 P és Nagyvázsony 40 P -t.Az egyházkerületi közgyűlés ezen felosztást a maga egészében annyival is inkább jóváhagyja, mert az összeg legnagyobb része az egyházi teher alatt roskadozó ktizködő egyházak terhének könnyítésére lett fordítva.2 .Q .  U . a. jzkv. 10. p. a. jóváhagyólag tudomásul szolgál, hogy ezzel egyidejűleg a piib. a hántai gyülekezetnek a szabadrendelkezési alap terhére 200 P gyorssegélyt folyósított.
30. U . a. jzkv. 13. p. szerint jelenti, hogy Fehér G éza, békéscsabai állami leányliceumi igazgató az édesatyja nevére tavaly tett soproni reálgimnáziumi alapítványt újabb 200 P-vel növelte.Hálás köszönettel tudomásul szolgál.
31. Az október 7. p. ü. b. jkv. 2. pontja kapcsán az egyházker. köztudomásúi veszi, hogy az engedelmével néhai ihászi Ihász Lajos örökösei által a hathalmi birtokra felvett 80.000 pengős hosszúlejáratú amortizációs kölcsön ezen birtokra betábláztatott.
3 2 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 3. p. a. tárgyaltatott a kőszegi ev. leány- liceum részére a m. é. közgyűlés engedelmével a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál felvett és 1930 március hó 24—én elszámolt 15.000 észak-amerikai egyesült áll. dollár 31 éves törlesztéses kölcsönügye. A 9.02 % annuitás mellett 84 % -os kibocsátási árfolyamú kölcsönre vonatkozó törlesztési terv és kötelezvény teljes egészében felolvastatott ésaz egyházkerületi közgyűlés részéről jóváhagyólag tudomásul vétetett.
33. U . a. jkv. 3. p.-val bejelenti, hogy az egyházkerületnek e kölcsönből kifolyóan kötelezettséget kellett vállalnia aziránt, hogy a csékuti 317. sz. telekjegyzőkönyv szerint immár az ajkai kőszénbánya r. t. tulajdonát képező
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1205 négyzetöl területű parcellát külön telekkönyvi jószágtestként lejegyezteti. Tudomásul szolgál s az egyházkerületi ügyész ennek keresztülvitelével megbizatott.

3 4 .  U . a. jzkv. 5. p. a. tárgyaltatott az Országos Evang. Tanítóegyesület révfülöpi üdülőháza részére a Pesti Magyar kereskedelmi Banknál felvett10.000 észak-amerikai egyesült áll. dollár 1930 augusztus 27-én elszámolt kölcsönűgye, amelyért a garanciát a mi egyházkerületünk vállalta; a fedezetet reá elsősorban a V. K. M . részéről 25 évre folyósítani Ígért évi 4.500 P 'államsegély képezi. A 88 % -os elszámolási árfolyam mellett kibocsátott kölcsönre vonatkozó törlesztési terv és kötelezvény teljes szövegében felolvastatott és az egyházkerületi közgyűlés részéről jóváhagyólag tudomásul vétetett
3 3 .  U . a. jzkv. 7. pontjával kapcsolatban a közgyűlés jóváhagyólag veszi tudomásul, hogy az egyh. kér. tartalékalap vinculáltan kezelendő, s egyelőre csak külön közgyűlési határozattal lehessen áhhoz hozzányúlni.3 6 .  U . a. jkv. 11. p. szerint püspök úr a főszámvevő javaslatára Szlovák Pál bakonycsernyei lelkésznek 100, Mikolás Kálmán szilsárkány!- lelkésznek. 300 P és Fejérvárcsurgónak 200 pengős gyorssegélyt engedélyezett a szabadrendelkezési alapból.Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
3 ‘7 .  U . a. jzkv. 13. p.-val tudomásul szolgál, hogy a p. ü. b. az egyház- kerület lőrentei birtokán át vezetendő magasfeszültségű áramhoz szükségelt 3 betonoszloptartó díjtalan felállítását engedélyezte aveszprémmegyei Pannonia Részvénytársaságnak.
3 5 .  U . a. jzkv. 14. p. a. felolvastatott az egyházkerületi pénztárak 1929. évi számadása. Ezek szerint a kilenc pénztárnak bevétele 1,923.255.55 P ; kiadása: 1,933.338.45 P; négynek pénztármaradványa: 9.184.75 P; háromnak túlkiadása: 19.267.65 P volt. Az 1929. évi költségelőirányzattal szemben örvendetes javulás mutatkozik a számadás alapján, dacára annak, hogy Sopronnak a 11. lakbérosztályba sorozása révén a lakáspénz emelkedett. Az egyházkerületi közgyűlésa nyomtatásban is megjelent s az összes érdekelteknek megküldött számadást megnyugvással és jóváhagyólag veszi tudomásul.3 9 .  U . a. jzkv. 15. p. a. jelenti, hogy az elmúlt évben a felügyelő bizottság elnökének dispoziciója szerint 13 Ízben tartott rendszerint 2— 3 felügyelő bizottsági tag váratlan pénztári rovancsolást. Bemutatja az egyes rovancsolásokról felvett jegyzőkönyveket, amelyek a legnagyobb elismeréssel szólnak a pénztári tisztviselők pontos és kiváló munkájáról, amellyel a sokféle mellékmegbizatás dacára is megbirkózni igyekeznek a felette nagy



39csolás megtartásáról s ennek kapcsán a pénztári tisztviselők részére az abszolutórium megadására vonatkozóan.Tudomásul vétetett s a pénztári tisztviselőknek a szokott óvás fenntartásával a felmentvény megadatott.
4 0 .  U . a. jzkv. 31. p. a. tárgyaltatott püspök úr 'Öméltóságának a a püb. elnök úrhoz intézett levele, amelyben püspöki tiszteletdíjának ég a Baldácsyánumból való részesedésének újbóli megállapítását kéri a pénzügyi bizottságtól. A  püb. elnök javaslatára a bizottság a közgyűlésnek az eddigi állapot további fenntartást ajánlja.Az egyházkerületi közgyűlés egyhangú határozattal kimondja, hogy szeretve tisztelt főpásztorának továbbra is évi 5.120 P tiszteletdíjat és a Baldácsi alapítványi kerületi mindenkori osztalék egyhar- madrészét folyósítja.
4 1 .  U. a. jzkv. 16. pontja alapján tárgyaltatott az egyházkerület összes pénztárainak 1931. évi költségelőirányzata. Tételei a normálköltségvetés keretein belül mozognak, de számolva a tényleges helyzettel a legtöbb tételnél kisebb összeg vétetett fel a lehetőség szerinti megtakarítás érdekében. Az összes szükséglet: 520.954 P 08 f; a fedezet szintén 520i.954.08 P nyert megállapítást. A  főszámvevőileg készült s az ehker. pénzügyi bizottság által részleteiben is letárgyalt s elfogadásra javasolt költségvetést az egyházkerületi közgyűlés a maga egészében elfogadta. Jóváhagyta ezekszerintaz esperesi tiszteletdíjnak újbóli megállapítását, amiről külön jzkvi pont intézkedik; engedélyezi a tanárok és feleségeik részére a félárú vasúti igazolványköltségeket; az eddigi összegben engedélyezi az igazgatói reprezentácionális díjat. A charitativ segélyezésre felvett 1.500 P-ből kap: a) a Prot. Irodalmi Társ. történeti forrásmunkák kiadására 500 P -t; b) a Luther Társaság, c) a budapesti Luther Otthon, d) a győri diakonisszaház, e) az özvegy papnék otthona,f) az egyetemi hallgatókat felsegélyező akció, g) a Harangszó, h) az Evang. Lapja 100— 100 pengőt; i) a Dunántúli Közművelőd: Egyesület, k) a Gotthold, 1) a Christi. Hausfreund 50— 50 P -t; m) a Józanság 20 pengőt; a fennmaradó összeg pedig püspöki dispozi- cióra marad.
4 2 .. U . a. jzkv. 16. p. alapján kimondja a közgyűlés 1931. évtől kezdve az esperesi tiszteletdíjnak igazságosabb és inéltányosabb megállapítását, illetve az esperesi közös munkának egyrészt, másrészt a gyülekezetek, hívek száma, az egyházmegye kiterjedése stb. adataink figyelembe vételével való arányosítását. A főszámvevő által végzett számításokat a pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlotta s ennek értelmében az egyházkerületi közgyűlés az 1931. évi költségvetés keretében utalványozza a következő tételeket: i : , j. |i( i/j ja) a győri egyházmegye esperesének évi . . 562 Pb) kemenesaljai egyházmegye esperesének évi 524 „Átvitel 1.086 P
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Áthozat 1.086 Pc) a somogyi egyházmegye esperesének évi . 397 „ci) a soproni alsó egyházmegye esperesének évi 407 „e) 3 soproni felső egyházm. esperesének évi 398 „f) a tolna-baranyai főesperesnek évi . . . 1.160 „g) a tolna-baranyai alesperesnek évi . . . 476 „h) a vasi középegyházm. esperesének évi . . 464 „i) a veszprémi egyházmegye esperesének évi 697 „k) a zalai egyházmegye esperesének évi . . 315 „ 5.400 PAz esperesi tiszteletdíj' arányosítása folytán 6 esperes az eddiginél valamivel többet, 4 viszont kevesebbet kap. Ez utóbbiakra nézve kimondja a közgyűlés, hogy szerzett jog cimén személyükre szólóan továbbra is az eddigi magasabb tiszteletdíjat kapják. Személyváltozás esetén azonban mindenütt fennti új megállapítás szerinti tiszteletdíj irányadó.

4 3 .  U . a. jzkv. 16. p. kapcsán, valamint az okt. 15. jzkv. 4. pontja értelmében az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy Kőszegen, a Grätchen— Lőw-alapítvánnyal határos 5976 Q -ö le s  szántóföld parcellát az iskolai helyi bizottság a Bieberauer örökösöktől 6.000 P-ért megvásárolta a kőszegi ev. leányliceum céljára s hogy ezen ingatlan a dunántúli ev. egyházkerület nevére már át is íratott. A  vételár fedezetéről a költségvetés keretén belül történt gondoskodás.
4 4 .  U . a. jzkv. 16. p. alapján a p. ü. b. javaslatára a közgyűlés elrendeli, hogy a valamikor nagyrahivatott gyámoldai pénztár, amely az általános devalváció folytán minden vagyonát elvesztette s jelenleg csak 59 fillér tőkével rendelkezik, 1930 december 31-ével megszüntessék s vagyona az egyházkerületi letétpénztárban tartassék nyilván.- 4 5 .  U . a. jzkv. 17. p. a. jóváhagyólag tudomásul vétetett a Kleeblatt Hermann-féle alapítványi ház 1929. évi számadása, amely ellenőrileg szintén felül lett vizsgálva s rendben találtatott. Bevétele 3.168.44 P; kiadása ezzel szemben 2.395.54 P volt, úgyhogy 772.90 P pénzmaradványa van.Az egyházker. közgyűlés a házgondnoknak a felmentvényt a püb. javaslatára a szokott óvás fenntartása mellett megadta.
4 0 .  U . a. jzkv. 18. p. sz. a biztosítási megbízott kimutatásának jelentése alapján az egyházkerület 1929. évi részesedése 1.500 pengőt tett ki.Tudomásul szolgál.
4 7 .  U . a. jzkv. 20. pontjával jelenti, hogy az 1929. évi egyházker- közgyűlés jegyzőkönyvének 24. p. értelmében a lőrintei és a máriamajori birtokok rendszeres ellenőrzésére kiküldött szükebbkörű bizottság mindkét birtokot alaposan megvizsgálta. A lőrintei birtokon a gazdasági épületek egyrészének elhanyagolt állapota és az állatállomány csekély volta kifogá- soltatott. A lőrintei erdőgazdaság helyzete megnyugtató, csupán az erdészlak körüli véderdő-területnek újbóli sürgős befásítása pótolandó s az erdő-



41beni legeltetés eltiltandó. A Pátka határában fekvő máriamajori püspöki birtokon a bérlő minden tekintetben mintagazdaságot folytat s az összes épületek is mind kifogástalan karban vannak.A Lőrtntére vonatkozó hiányok feltétlen megszüntetésének szorgalmazás mellett a jelentés megnyugvással tudomásul szolgál.4 8 .  U . a. jzkv. 21. p. szerint főszámvevő jelenti, hogy az 1929- 30. iskolai évben nem evang. jellegű iskolákba járt evang. tanulók hitoktatására az egyetemes egyház sajnos csak 660 P -t  utalványozott. A  pénzügyi bizottság javaslatára ezen csekély összeget az egyházkerület a magáéból 4.000 pengőre egészítette ki. A nagy buzgalommal folytatott felette fontos munkamég így is aránytalanul kevés díjazásban részesült. A  kilenc egyházmegyekövetkezőleg részesedett:a) a győri egyházmegyére esett . . 400 Pb) a kemenesaljai egyházm. esett . . 360 „c) a somogyi egyházmegyére esett . 320 „d) a soproni alsó egyházm. esett . . 360 „e) a soproni felső egyházm. esett . 360 „f) a tolna-baranyai egyházm. esett 800 „g l a vasi közép egyházm. esett . . 400 „M  a veszprémi egyházm. esett . . 750 „i) a zalai egyházmegyére esett . . 250 ,, 4.000 PAz egyházker. közgyűlés ezen felosztást tudomásul veszi, a hitoktatás céljára az egyetemes egyháztól tetemesen nagyobb részesedést szorgalmaz s a maga részéről is kimondja, hogy a legelső szabadrendelkezésre álló pénzösszeg a hitoktatás méltóbb díjazására fordíttassék.Ugvancsak főszámvevő jelenti, hogy az állami elemi népiskolákban végzett hitoktatási munka díjazására a V . K. M . 1.500 P -t  folyósított, mely összeg az esperesek által felterjesztett munkateljesítmény arányában az igényjogsultaknak kiadatott.Tudomásul szolgál.
3 0 .  U . a. jzkv. 22. p. kapcsán tudomásul vétetett, hogy a Hornyánszkv cég a dunántúli Kér. Énekeskönyv XXIII. és X X IV . kiadása után járó szerzői tiszteletdíj címén 2.784 P -t  befizette az egyházkerület pénztárába. Örvendetes tudomásul szolgál továbbá, hogy püspök ur Öméltósága a cég által kért X X V — X X X IV . kiadását a mi énekeskönyvünknek, a főszámvevő bevonásával és a püb. tudtával, sokkal előnyösebb feltételekhez kötött szerződéssel biztosította. Eszerint a további kiadás mindegyikéért 2.000 P szerzői tiszteletdíjat kapunk, mely összegből a cég a X X V . kiadás munkába- vételétől kezdődően, tekintet nélkül arra, hogy mily időközben jelenik meg a többi kiadás, az egyházkerületnek a 20.000 P kiegyenlítéséig félévenként 1.500 pengőt tartozik lefizetni. Köteles továbbá kiadásonként 20 kötet ingyenpéldányt adni az énekeskönyvből s fenn van tartva számunkra az énekeskönyv netáni kibővítésének a szabadrendelkezési joga is.
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A közgyűlés hálásan köszöni püspök ur szépsikerű fáradozását s az így várható összegnek az egyházkerületi tartalékalaphoz való csatolását rendeli el.
3 1 .  U . a. jzkv. 23. p.-val jelenti, hogy a br. Baldácsy-alapítványból egyházkerületünket illető 1930. évi osztalék az ügyvivői jelentés szerint12.000 P-vel van felvéve. Azonban figyelembe véve a búzának a tavasz óta egyre tartó áresését, főszámvevő javaslatára a piib. 10.000 P-nél nagyobb tételt nem vesz számításba. Ha többet folyósít az alapítványi igazgatóság, úgy még mindig felosztható, inig ha ennél is kevesebb kerül az évvégéig kifizetésre, akkor annak megfelelően arányosan leszállítandó lesz az egész vonalon a segélyezés.A 10.000 P felosztását a piib. következőleg javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek:Püspök urnák jár a mindenkori osztalék 1/3- a, vagyis . 3.333 PPüspöki dispozicióra, netáni gyorssegélyek céljára . . 667 „Lelkészek, özvegyek s árvák segélyezésére............................  3.000 „Gyülekezetek s e g é ly e z é s é r e ................................................................ 3.000 „  10.000 PAz aktiv lelkészek közül kap:200— 200 P -t: Mikolás Kálmán, Nagy Miklós, László Miklós, Rónai B. Gyula. 100— 100 P -t: Genersich Tivadar, Kiss Samu, Nagy Jenő, Fábry László, Varga József.A nyug. lelkészek közül kap:80— 80 P -t: Hütter Lajos, Reichert Gyula és ScHIeining Vilmos.A lelkészözvegyek közül kap:150— 150 P -t: Jakab Istvánné, Péter Sándorné.80— 80 P -t: Dubovay Gézáné, Haffner Vilmosné, Sziics Imréné.60— 60 P -t: Bándy Miklósné, Horváth Dezsőné, Király Mátyásné, Menyhárd Frigyesné, Nagy Lajosné, Révész Sándorné, Szabó Lajosné, Zettl Jó -  zsefné.40— 40 P -t: Becht Henrikné, Berke Józsefné, Borbély Gyuláné, Jeskó Lajosné, Kiss Jánosné, Kracher Györgyné, Szily Lénárdné, Zsakó Jánosné. A lelkészleányok közül kap:40— 40 P -t: Tóth Margit, Pieler Kornélia, Schrődl nővérek.30 P -t : Hesz Mária.Az egyházközségek közül kap:300— 300 P -t: Kaposvár, Szekszárd, Keszthely.250— 250 P -t: Zalaegerszeg, Dombóvár, Takácsi'.120— 120 P -t: Nagybarátfalú, Nagykanizsa, Tarrós, Sárvár, Szentgotthárd. Szentantalfa, Veszprém..80— 80 P -t: Csorna;, Sopronbánfalva, Tolnanémedi, Bakonyszentlászló, Nagyvázsony, Barcs.Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott felosztási tervezetet egész terjedelmében elfogadja.
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3 2 .  U. a. jzkv. 28. p. a. jelenti, hogy a segédlelkészi állások számának növekedése folytán, mivel sem a kormány az államsegélyt, sem az egyetemes egyház dunántúl részesedését nem emeli, püspök úr a segédlelkészi fizetés kongruát 1930 augusztus 1-től havi 40 P, a káplántartási kongruát pedig havi 35 pengőre volt kénytelen leszállítani.Tudomásul szolgál.
53. U . a. jzkv. 30. p. értelmében jelenti, hogy a még 1926-ban a kőszegi leányliceum céljaira vásárolt sportpálya tulajdonjog átíratása az egyházkerület nevére most végre megtörténhetett.Tudomásul szolgál.
54. U. a jzkv. 34. p. a. az egyházker. közgyűlés Beled és Uraiújfalu adóelengedési kérelmét teljesíthetlennek jelenti ki.
55. U . a. jzkv. 35. p. sz. Barcs, Fejérvárcsurgó, Súr és Takácsi segélv- kérvényét a Baldácsyánummal kapcsolatban tekinti az ehker. közgyűlés e l-  intézettnek.
5f>. U . a. jzkv. 36. p. a. tárgyaltatott Dombóvár és Szabadi kérvénye, amellyel az egyetemes egyháznál az állandóan segélyzendő közalapi kedvezményezettek sorába való felvételért folyamodnak.A pénzügyi bizottság javaslatára Dombóvár állandó segélyezését az egyh. kér. közgyűlés à legmelegebb pártolással terjeszti fel az egyetemes egyházhoz; Szabadi kérelmét azonban nem pártolhatja jelenleg.
3 7 .  U . a. jzkv. 37. p. a. a Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetségének évi 500 P segélyt kérő folyamodványát az egyh. kér. közgyűlés a piib. véleménye szerint jelenleg nem honorálhatja ugyan, bármennyire értékeli is különben a szövetség nemes törekvését, hanem pártolólag átteszi azt a Dunántúli Luther Szövetséghez.
58. U . a. jzkv. 38. p. sz. a sárszentlőrinci ifjúsági egyesület kérelmét, egyesületi házépítési célra adandó segély tárgyában nem tartja a közgyűlés a piib. javaslatára teljesíthetőnek, hanem azt átteszi a Dunántúli Luther Szövetséghez.
59. U . a. jzkv. 39. p. alapján tárgyaltatott Kuszák Bélánénak, a soproni líceum volt gazdaasszonyának, lemondása kapcsán évi kegydíjért, vagy v é g - kielégítésért benyújtott folyamodványa.A piib. javaslatára az egyh. kér. közgyűlés nevezettnek a tápintézeti pénztár terhére egyszersmindenkorra szóló 300 pengő jutalmat szavaz meg.
60. U . a. jzkv. 40. p. a. az egyházmegyék felterjesztései közül a kemenesaljai és a soproni alsó ehm. azon indítványa, amely az összesített ehker. járulékra vonatkozik, már a költségvetés tárgyalásánál vétetett figyelembe. A somogyi és a soproni felső ehm., valamint a győri ehm. felterjesztései a hitoktatói díjakra vonatkozólag szintén a megfelelő pontnál vétettek
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figyelembe. A tolna-baranyai egyházmegye azon indítványa, hogy az Első M agyar Ált. Biztosító R. T .-a l kötött szerződés a jzkv. függelékébe vétessék fel, nem látszik a piib. véleménye szerint indokoltnak, hiszen már 1923 óta áll érvényben ezen szerződés. A zalai egyházmegye azon felterjesztése, hogy esperese az adóalapi bizottságba hivassék be, teljesíthetetlen, mert az adóalapi bizottságot nem az egyházkerület, hanem az egyetemes egyház alakítja meg s abba bölcs belátása szerint kerületenként csak két tagot választ. Tudomásul szolgál.Ö 1 -  U. n. jzkv. 4 l . p. sz. tárgyaltatott a városi kis gyülekezeteknek eddig megadott Baldácsy-kedvezménye folytán az összesített kerületi járuléknál 1929-re még 1488.20 P hátralék tartozása, amelyet a piib. javaslatára az egyh. kér. közgyűlés a nyilvántartásból törölni rendelt.<S>2. U . a. jzkv. 42. p. a. az egyházkerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez aziránt, hogy a dunántúli egyházkerületnek 1927 óta fennálló közalapi tartozását, 6.880 P -t, tekintettel az egyházkerület súlyos anyagi helyzetére s a közigazgatási államsegélyrészesedés eddigi hátrányos felosztására, engedje el.< & 3 . U . a. jzkv. 44. p. kapcsán az egyházkerület a néhai dr. Kluge Endre halála óta betöltetlen második egyházkerületi ügyészi állásra, a piib. ajánlása folytán egyhangúlag megválasztja dr. Zergényi Pál soproni ügyvédet. Nevezett a (közgyűlés színe előtt a hivatalos esküt letéve-, hálásan köszöni az előlegezett bizalmat. Az egyházkerület bizalomteljes köszöntését püspök ur Öméltósága tolmácsolta.Az október 15. jzkv. 6. p. a. az egyházkerületi közgyűlés elrendeli, hogy az egyházkerület minden intézményéről az 1930 december 3 l. állapotnak megfelelően pontos és részletes vagyonleltár készítendő. Az ösz- szes vagyonleltárak egy-egy példánya 1931 április hó 3 l- ig  a püspöki hivatalhoz felterjesztendő.6 5 .  U . a. jzkv. ÍO. p. a. Tapolcafőnek 200 P-t engedélyez az egyház- ker. közgyűlés a szabadrendelkezési alapból.66.  U . a. jzkv. 11. p. sz. a dabronyi egyházközségnek utólagos elszámolási kötelezettséggel, a csöglei szórványügy rendezésére 200 P -t  utalványoz az egyh. kér. közgyűlés a szórványgondozásra fenntartott összegből.6 7 .  A három 1930. évi egyházker. pénzügyi bizottsági jegyzőkönyvnek mindama pontjai, amelyek külön egyházkerületi közgyűlési határozatot nem fényeinek, a közgyűlés színe előtt tételenként nem olvastattak fel; a közgyűlés felolvasottnak tekintette s tudomásul vette őket.6® . Végül a közgyűlés őszinte elismerését és meleg köszönetét fejezte ki a pénzügyi bizottság elnökének, az egyházkerületi főszámvevőnek, a pénzügyi bizottság tagjainak és a pénztári tisztviselőknek, egy-



45házkerületünk érdekében kifejtett s a jelen nehéz viszonyai között különösén nagy körültekintést igénylő szakavatott s odaadó vállvetett munkálkodásukért. jegyezte  :
D r . A J  K A Y  B É L A  
egyh.-ker. vil. főjegyző.<&9- Az egyházkerületi nép iskolai b izo ttság n ak  1930. október hó 15-én tartott tilési jegyzőkönyve alapján Hanzmann Károly egyházi elnök bemutatja a magyarországi ág. h. ev. egyetemes egyház elemi és továbbképző iskolái számára készült statisztikai gyüjtőiv kérdőpontjai alapján az 1929— 30. iskolai év idevonatkozó tételeit.E szerint a dunántúli ev. egyházkerület 9 egyházmegyéjének lélekszáma 177.791; a rendszeresített tanítói állások száma 375 (322 férfi és 53 nő), Rendes tanítóval betöltve 355 állás, helyettessel 16, üresedésben 4. A tantermek száma 380; a tanítólakások száma 297; az újonnan épült tantermek száma 10; az újonnan épült tanítólakások száma 8; 14 tantermet 4.588 pengős költséggel, 20 tanítói lakást 14.097 pengős költséggel renováltak. A kellő tanszerrel 312, a kellő bútorral 319 osztály van felszerelve. A tanszerkészletüket gyarapító iskolák száma 79; a bútorzatukat gyarapító iskolák száma 37. Az ifjúsági könyvtár 29.965, a tanítói könyvtár 9.398, az iskolai könyvtár összesen 39.363 kötetből áll. Az ifjúsági könyvtár 1.522, a tanítói 381 kötettel gyarapodott. A tanév kezdete szeptember első harmada, vége június második fele, majdnem kivétel nélkül. A munkanapok száma átlag 211.Az iskolák körzetébe tartozó 6— 12 éves evang. vallású tankötelesek száma 17.130, a 13— 15 évesek száma 4.226, összes tankötelesek száma: 21.356, a gyarapodás 1.277. Az iskolába járt összes ev. és másvallású tanulók számszerinti megoszlása a tanév égén: 9.560 fiú, 9.106 leány, összesen 18.666 mindennapi és 2.208 fiú, 2.081 leány, összesen 4.289 továbbképzőiskolai tanuló. ! 1 . i ! i jj: jA tanulók tanévvégi számának vallás és anyanyelv szerinti megoszlása: ág. h. ev. 8.759, ref. 248, róni. kath. 489, izr. 51, más 13, összes nem ev. vallású 801 a fiútanulóknál a mindennapi iskolában; viszont ugyanott a leányok között volt ág. h. ev. 8.371, ref. 222, róni. kath. 452, izr. 41, más 20, összes másvallású leánytanulók száma 735. Elemi népiskolánkba járt összesen 1.536 nem ev. vallású 6— 12 éves tanuló. A továbbképzőiskolai tanulók közül evang. volt 2.182 fiú és 2.044 leány, a másvallású továbbképzős tanulók száma 63. A mindennapi iskolában magyar anyanyelvű a fiuknál 5.935, német 3.571, tót 52, más 2; a leányoknál magyar 5.586, német 3.475, tót 42, más 3. A továbbképzőiskolai fiuknál magyar anyanyelvű 1.840, más 368; a leányoknál magyar 1.632, más anyanyelvű 449.A mulasztott félnapok száma a mindennapi iskolában 147.253, az előző évihez viszonyítva a csökkenés 22.501; az igazolatlanul mulasztQtt félnapok száma 3.575, az előző évihez viszonyítva a csökkenés 326. A továbbképző-
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iskolai igazolt mulasztott félnapok száma 12.178, a csökkenés a műit évhez képest 4.073, az igazolatlanul mulasztott félnapok száma 2.293, apadás 574.Bevétel: Előző évi pénztári maradvány: 29.913, iskolai ingatlanok jövedelme 27.101, ingóságok jövedelme 4.959, önkéntes adományok: 5.984, rendes fizetés 465.871, tandíjpótló államsegély 15.653, községi segély tanítói nyugdíjra 18.0169, egyébre 53.501, beiratási díj 12.252, más rendes jövedelem 70.846, rendkívüli jövedelem 150.339 P , összesen 854.488 pengő. Kiadás: múlt évi túlkiadás 691, tanítói fizetésre (helyi javadalom, lakbér, államsegély nélkül) 368.297, épületek s telkek fenntartása 76.636, adók 25.035, orsz. tanítói nyugdíjintézetre 67.577, felszerelésre 18.951, iskolai könyvtár gyarapítására 10.117, egyéb rendes kiadás 111.777, rendkívüli kiadás 137.376, összesen: 816.457 pengő. Végösszesítés: Bevétel 854.488 P, kiadás 816.457 P , pénztári maradvány 35.466 P, túlkiadás 2.565 pengő.Az egyházkerületi közgyűlés az ezen számadatok alapján kialakult helyzetképet megnyugvással veszi tudomásul. Örömmel látja a tankötelesek számának növekedését, az iskolai mulasztások csökkenését. Mivel azonban a stat. ivek kitöltése körül még mindig sok kifogásolni való van, megbízza a népiskolai bizottság egyházi elnökét egész részletes utasítás megszerkesztésével s ezen utasításnak minden iskola részére való megküldésével.

7 0 .  A népiskolai bizottság ugyanazon jegyzőkönyve alapján egyházi elnök bemutatja az egész dunántúli ev. egyházkerület népiskoláira vonatkozó egybefoglaló iskolavizsgálati eredményről szóló jelentést a B) stat. iv kérdései nyomán. E  szerint az egyházkerület összes tanítói családi pótlék címén 90.219 P -t , fizetéskiegészítési államsegély címén 455.186 P -t, helyi javadalom címén 368.297 P -t  kaptak a fenntartóktól. Tanítóink összes fizetése tehát 913.702 P -t  tett ki.A szervezett 375 tanítói állás osztályai közül 265 magyar tannyelvű, 17 a ), 69 b ), 24 c) típusú kisebbségi iskola.Az 1921. évi X X X . t .-c . végrehajtási utasításának előírása szerinti naplók 3 hely kivételével mindenütt rendesen vezettettek. A tanszerek számára 5 hely kivételével mindenütt van külön szekrény. Majdnem mindenütt egy- házilag engedélyezett könyveket használnak. Megerősített órarend és tananyagbeosztás mindenütt van.Az előirt vallástani anyagot 4 hely kivételével mindenütt elvégezték. Az összefoglaló eredmény a vallási tárgyakból: 48% kiváló, 37% jó, 14% megfelelő, 1% nem megfelelő.A kisebbségi iskolákban a magyar nyelv tanításának eredménye mindenütt kifogástalan, sokhelyütt kiváló.A közismereti tárgyak elvégzésére vonatkozó eredmény: 44% kiváló, 41% jó, 14% megfelelő, 1% nem megfelelő (6 helyen.)Női kézimunkát 70 osztályban tanítottak igen szép eredménnyel. Slöjdöt 217 osztályban tanítottak nagy sikerrel.



47Àz előirt egyházi énekeket mindenütt elvégezték, a legtöbb helyen kiválóan. Többhangú éneklést 86 osztályban tanítottak.A gyermekek rendes, tiszta megjelenésére és a tanterem tisztaságára mindenütt kellő gondot fordítottak.A tanítók módszere és nevelői bánásmódja circa 46% -nál mintaszerű, 39% kifogástalan, 14% megfelelő és 1% nem megfelelő. Figyelem és fegyelem dolgában általában igen jó benyomást keltenek az összes iskolák.Az iskolák hazafias szelleme a legtöbb helyen mintaszerű és mindenütt kifogástalan. Egyházias jellegű képek a legtöbb helyen, címer és himnusztábla mindenütt vannak.Az előirt egyházi, iskolai és nemzeti ünnepeket mindenütt megtartották.Az iskolai épületek 35 hely kivételével rendben vannak. Az iskolaépület udvara, játszótere, kertje circa háromötödrészben tágas, a helyek kétötödénél pedig szűk.A mellékhelyiségek (kút, illemhely) elhelyezése s állapota az egészség s közerkölcs követelményének kevés hely kivételével megfelelő. Az iskola- épületekre vonatkozó netán halaszthatatlan javításokat az illetékes esperes- ségi közgyűlések elrendelték.Szegény tanulók segélyezésére az egyházközségek, nőegyesületek, szövetkezetek, egyesek részéről pénzben, ruhában, könyvben, élelemben circa39.000 pengő értékű adomány folyt be.Járványos betegség miatt 52 osztályban 1— 4 heti kényszerszünet volt.Iskolalátogatást végzett az egyházmegyei elnökség részéről 6 esperes és 4 egyházmegyei felügyelő, sok helyen az iskolaügyi bizottság egyes tagjai, 10 vármegyei tanfelügyelő és a német kisebbségi iskolák látogatásával megbízott központi szolgálattételre berendelt tanfelügyelő. Ez utóbbi jelenlése alapján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 883— 05/VlII. a) 38— 930. számú leiratával megállapítja, hogy a Gráf Samu soproni ev. elemi népiskolai igazgató kitűnő vezetése alatt álló tantestület s főleg Felki Irén elemi népiskolai tanítónő, továbbá Feiler Rezső harkai és Krutzler János balti tanítók lelkes és odaadó munkásságra valló, nevelési és tanítási eredményt mutattak fel. Ugyanez áll Halász Ármin, kalaznói, Schöpf Ernő keszöhideg- kuti, Kringné, Becht Sarolta, Baier János, Knabel Vilmos, bonyhádi és Eiler Éva udvari tanítók, illetve tanítónőkre, ürieszhaber E. Henrik majosi tanító a számolás, Röszler Mária alsórönöki tanítónő a szólamok szerini való éneklés tanítása terén ért el kitűnő eredményt.Az egyházkerületi közgyűlés örömmel értesül arról, hogy az egyházias és hazafias nevelés terén kiváló tanítói karunk az •..IrnUlt iskolai évben is nagy hűséggel igyekezett tisztének minden igazságát betölteni. Amidőn ezért elismerését fejezi ki mindazoknak, akik egyházunk veteményes kertjének buzgó munkásai voltak az ' elmúlt tanévben is, külön is köszönti a kultuszminiszter ur által név- leg is megemlített kiváló tanerőket. Másrészről azonban a ritkán
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bár, de elszórtan mégis mutatkozó mulasztások és hiányok sürgős pótlását és. jóvátételét rendeli el.

7 1 .  Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 3. pontja szerint egyházi elnök beszámol az 1929— 30. iskolai évben nem evangélikus jellegű iskolába járt ág hitv. evang. tanulóink hitoktatásáról.Eszerint 280 nem evang. jellegű intézetbe járó 4.235 evang. tanulót 105-en oktattak ev. hittanra. Az előző évhez viszonyítva 223 tanulóval több. A hitoktatást végezte 61 rendes lelkész, 6 önálló hitoktató, 3 vallást.már, 1 helyettes lelkész, 8 segédlelkész, 2 tanár, 8 ev. népiskolai tanító, 5 állami tanító, 6 állami tanítónő, 3 községi tanító, 2 községi tanítónő. Evang. hitoktatásban részesült ezenkívül 150 ref., 14 másvallású tanuló. A hitoktatás 514 csoportban heti 721.5 órában folyt. A  hittanvizsgán megjelent 3.895 tanuló. A vizsga eredménye 208 csoportban jeles, 193-ban jó, 39-ben elégséges, 74 csoportban az eredmény ismeretlen.I l i  állami iskolába járt összesen 1.852 ev. fiú és leány; ÍOO-al több, mint tavaly. Az iskolatípusok szerinti eloszlásuk a következő: 49 elemi népiskolába 858, 2 ismétlőbe 24, 3 fémipari szakiskolába 13, 29 polgáriba 489,4 reálgimnáziumba 63, 2 leánylíceumba 75, 5 főreáliskolába 180, 6 felsőkereskedelmibe 53, 4 tanító- s tanítónöképzőbe 46, 3 tanonciskolába i7, 2 siketnémaintézetbe 8, 1 vakok intézetébe 14, 2 gyakorlóba 12.75 községi iskolába járt 1.405 ev. tanuló; 11—el több, mint tavaly. Még pedig 22 elemibe járt 444 tanuló, 2 ismétlőbe 12, 4 kereskedelmi tanonciskolába 157, 25 iparostanonciskolába 563, 14 polgáriba 156, 1 női ipariskolába 5, 6 felsőkereskedelmi iskolába 68.80 másfelekezeti iskolába járt 876 ev. tanuló; tavalyihoz képest 109 tanulóval több. A részletezés szerinti kép azt mutatja, hogy 36 elemibe járt 332 tanuló, 1 gyakorlóba 5, 12 polgáriba 135, 6 főgimnáziumba 187, 6 reál- gimnáziumba 77, 3 felsőkereskedelmibe 19, 6 tanító- v. tanítónöképzőbe 62.1 óvónőképzőbe 3, 7 női ipariskolába 27, 2 leányfőgimnáziumba 29.7 társulati iskolába járt a tavalyi 70 ev. tanulóval szemben 69. Apadás 1.5 elemibe járt 56, 1 leányliceumba 11, 1 kereskedelmi tanonciskolába 2.7 magániskolába járt 33 tanuló, tavaly 29, a plusz 4. Közülük 3 elemibe járt 13, 2 polgáriba 13, 1 tanítónöképzőbe 1, 1 kereskedelmi iskolába 6 tanuló.Konfirmációi oktatásban részesült a saját intézeteinken kívül a tanulóifjúságból 304, a tavalyi 236-al szemben. A hitoktatók lakóhelyükön kívül 39 intézetben tanították a hittant.A hitoktatás díjazására vonatkozó adatok a beérkezett jelentésekből hiányoztak, így nem volt összefoglaló statisztika róluk készíthető. Az egyetemes egyház 660 P -t , a dunántúli egyházkerület 3.340 P -t  fordított a nagy^ jelentőségű munka díjazására. Ez nem felel meg az elvégzett nagy munkának; egyik legfájóbb sebe az egyházkerületnek, hogy szűkös pénzügyi viszonyainál fogva nem tud sokkalta nagyobb összeget eme szent célra fordítani.



A nem evangélikus jellegű iskolákban végzett tanítóképzős növendékek közül 10-en tettek tanképesítőt vallástanból, még pedig Győrött:. Amminger Edith, Diviacsky Márta és Puxbaum Etel, mindhárom jeles; Kőszegen: Báthori Klára és Poós Róza, mindkettő jeles; Pápán: Bagics Lajos és Gerencsér József jó, Kladlecsik Imre és Lakatos Gyula jeles; Sopronban: Zundel Sarolta jeles eredménnyel. A végzettek közül hárman kántorképesítőt is szereztek.A Szentbiblián és a dunántúli énekeskönyvön kívül 51—féle engedélyezett hittankönyv volt használatban, köztük 3 református szerzőé.Az egyházkerületi közgyűlés őszinte elismerését és köszönetét tolmácsolja a hitoktatást oly szép eredménnyel és önzetlenül végző lelkészi és tanítói karnak. Fájlalja és tarthatatlannak mondja azon szomorú tényt, hogy akárhány, vidékre kiszálló hitoktatónak még a fuvar-készkiadást sem lehetett teljesen megtéríteni. Megújítja az egyetemes egyházzal és a tanügyi kormánnyal szemben már évek óta sürgetett méltányosabb dotációs-kérelmét s a maga részéről a a 'pénzügyi bizottságnál vállalt kötelező mandátumot.T i E .  U . a. biz. jzkvének 5. pontja alapján tárgyaltatott valamennyi egyházmegye népiskolai bizottsági jegyzőkönyve. A részletesen felsorolt iskolai eredményről az A) és B) ivek jelentésénél már volt részletesen szó; de van az egyes egyházmegyei tanügyi jegyzőkönyvekben több figyelemreméltó egyéb adat is. így valamennyiben fájdalmas vonásként vonul végig a naturálé-fizetéses tanítók nagy károsodása s a kántori fizetés hátrányos és visszás állapota. Hasoníókép valamennyi egyházmegyei tanügyi bizottság újból foglalkozott az egyetemes tanügyi bizottság iskolalátogatási szabályzatával.A soproni alsó egyházmegyében virtsologi Rupprecht Antalról történik külön említés, aki a répcevidéki iskolavizsgáló bizottság buzgó tagjaként az általa meglátogatott iskolák VI. osztályú tanulóinak Gyurátz: Lelkivezér cimü imakönyv szép kötésű példányait adományozta.Ugyanezen egyházmegyében azt javasolja a tanügyi bizottság, hogy az egyetemes gyűlés utján kerestessék meg a V. K. M ., miszerint azon iskolai képeket, amelyek a földmives ember foglalkozását ábrázolják -—  de sikerültnek épen nem mondható kivitelben — , falun ne tegye kötelezővé, mert komikusán hatnak, de meg a falusi tanulók a valóságból sokkal jobban ismerik. , , ' ' |-’ ; iji , jA vallástanításnak eredményesebbé tétele érdekében ugyanezen egyházmegye az egyetemes egyháznál szorgahnazandónak tartja az egységes vallástanítási kézikönyv kiadását, amelyben mind a hat osztály anyaga benne legyen. Hasonlókép égetően szükségesnek tartja a tanítóság részére kiadandó vallástanítási vezérkönyvet.Ugyanez az egyházmegye javasolja, hogy egyháztörténetünk jelesebb eseményeit és kiváló férfiait szemléltetőképekben kellene minden népiskolánk részére kötelezően rendelkezésre bocsátani.
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A soproni felső egyházmegyei tanügyi bizottság a lelkész! konferenciákkal egyidőben rendezendő tanítói konferenciák tartását sürgeti.A veszprémi egyházmegyei tanügyi bizottság a vallástanítási vezérkönyv kiadását szorgalmazza és Nitschinger János pápai igazgató-tanítónak az elemi népiskolai oktatás eredményesebbé tételére vonatkozó dolgozatát terjeszti! fel. • j j  ; ; j- i .  ; ; iAz egyházkerületi közgyűlés a tanítói és kántori fizetési tarthatatlan sérelmekre nézve, bár már a püspöki jelentés erre vonatkozó pontjánál határozott, újból a legsürgősebb intézkedést szorgalmazza az egyetemes egyház utján a tanügyi kormánynál, mert ha van sok és mindenféle alkotásra és szereplésre pénze a tanügyi kormánynak, akkor elsősorban kell, hogy legyen a végsőkig elkeseredett tanítói kar mindennapi kenyerére is!Az iskolalátogatási szabályrendeletre vonatkozóan külön pontban lesz szó.A többi mozzanatot és óhajt a maga részéről is helyesli s pár- tolólag az egyetemes egyházhoz terjesztve őket, megvalósításukat kéri.7 3 * . Ugyanazon jegyzőkönyv következő pontja egész részletesen beszámol az összes dunántúli egyházkerületbeli tanítóegyesületek múlt iskolaévi működéséről.Mivel a püspöki jelentés 29. pontja erről bőven megemlékezik, e helyütt a közgyűlés csak röviden elismerését nyilvánítja a szép és sokoldalú munkálkodás felett.7 4 .  A  népiskolai bizottság jelentése alapján tárgyaltatott az egyet, tanügyi bizottság elnöksége által a m. é. egyet, közgyűlés 66. sz. határozata alapján készíttetett és „A z egyházmegyei iskolalátogató bizottságnak és tagjainak jogait és kötelességeit szabályozó utasítás“  c. tervezet, amelyre észrevételeiket az egyházmegyék beterjesztették. Ezek alapján készült Zongor Béla esperes következő véleményes javaslata:A m. é. egyet, közgyűlés 66. sz. határozatában öt pontban kimondotta, hogy egyházmegyei iskolalátogató bizottságok szervezendők és a szervezésre vonatkozólag általánosságban intézkedett.Az 5. pontban kimondotta, hogy a tanügyi bizottság elnöksége m eg- bizatik, készítsen az iskolalátogató bizottság jogait és kötelességeit szabályozó utasítást. Ez közöltessék az egyházkerületekkel. Véleményük lehető figyelembevételével készítse el a' tanügyi bizottság a végleges javaslatot s terjessze, a jövő évi egyetemes közgyűlés elé. Ezen javaslat elkészült és leadatott az egyházmegyékhez tárgyalás céljából. Az egyházmegyék véleményeinek tekintetbevételével kell az ehker. népisk. bizottságnak a szóbanforgó utasítás-tervezetre véleményt mondania és ezt az ehker. közgyűlés elé terjeszteni, hogy az ehker. közgyűlés e kérdésben állást foglalhasson és állás- foglalását az egyet, közgyűlésnél bejelenthesse.A szóbanforgó utasítás-tervezetre a tolna-baranya-somogyi egyházm.



5 Íkivételével a többi egyházmegyék hozzászólásai beérkeztek. 4 egyházmegye (győri, soproni alsó, soproni felső, zalai) több-kevesebb módosítással, 3 egyházmegye (kemenesaljai, somogyi, veszprémi) minden módosítás nélkül elfogadja a javaslatot. 1 egyházmegye (vasi közép) a javaslatnak egy újabb min. rendelet alapján való teljes átdolgozását óhajtja.Hogy mindjárt a vasi közép egyházmegye véleményével kezdjem, ez az egyházmegye, azon okból, hogy a javaslat alapjául a kir. tanfelügyelőségi iskolalátogatók részére a Vkm. 100.000— 1912. sz. rendelőiében kiadott iskolalátogatási utasítás szolgál, holott ezt a rendeletet teljesen módosította a Vkm. 186.932— 1919. B. 1. sz. körrendeleté az iskolák belső életének felügyelete és irányítása tárgyában, amely utóbbi rendeletet a Vkm. azzal küldötte meg az egyházi főhatóságoknak, hogy az alájuk tartozó intézeteket ellenőrző egyházi felügyelőket, különböző szerveket hasonló értelmű uta- -̂ sítással lássak el, —  az utasítás-tervezetnek ezen utóbbi min. rendelet tekintetbevételével való átdolgozását tartja szükségesnek. Azon a véleményen, van a vasi közép egyházmegye, hogy iskolavizsgálatainknál ne az első helyen említett, elavult min. rendelet, hanem az újabb, jelenleg is érvényben levő min. rendelet szolgáljon olyan alapul, amelyre saját egyházi utasításunkat fölépíthessük. Ezt az eljárást követte legutóbb a dunamelléki ref. egyház- kerület is, amely az egyházmegyei iskolafelügyelet számára megállapított utasítását szintén az utóbbi, az 1919. évi min. körrendelet alapján, szinte annak az egyházi életre történt átírásával állította össze. Alapjában ugyan igaza van a vasi közép egyházmegyének, de tekintve azon körülményt, hogy az újabb min. rendelet a jelen tervezet alapjául szolgáló régebbi tervezettel szemben sok újat nem mond, hogy továbbá a módszertani szempontok körüj ezen újabb min. rendelet is már elavulást mutat, nem tartom okvetlenül szükségesnek, hogy a jelen tervezet a vasi közép egyházmegye kívánsága szerint ezen újabb min. rendelet tekintetbevételével átdolgoztassék.Áttérve ezek után érdemben a tervezetre, megállapítom, hogy tavalyi ehker. közgyűlésünk 54. sz. határozatával „A z egyházmegyei iskolalátogatásra vonatkozó szabályzat“  cimen egy tervezetet fogadott el és azt egyet, szabályrendeletté való emelés céljából meleg pártolással terjesztette föl az egyet, közgyűléshez. A jelen tervezet kétségtlenül az egyházker. közgyűlés által fölterjesztett ezen tervezet alapján készült.Összehasonlítva az egyházker. közgyűlés által fölterjesztett és a tárgyalás alapjául szolgáló egyet, tervezetet, általánosságban két szempontra kell reámutatnom. 1. Míg az egyházker. közgyűlés által fölterjesztett tervezet szerint az iskolalátogatások csak az ev. el. népiskolákra terjednének ki, addig az egyet, tervezet szerint (1. pont) kiterjednének az egyházmegye területén levő kisdedóvókra, (összes, a jellegre való tekintet nélkül) el. népiskolákra, továbbképző s önálló gazdasági népiskolákra, iparos- és kereskedő-tanonciskolákra, tanonctanfolyamokra. 2. Az egyházker. által fölterjesztett tervezetben az iskolalátogatásnak az iskola külső' rendjére, valamint az iskola nevelői és tanulmányi munkásságára vonatkozó föladatai a részle-4 *



tökben az érvényben levő iskolalátogatási kérdőpontok alapján állapíttattak meg oly módon, hogy az iskolalátogatási kérdőpontokból azok a pontok, amelyek az iskola külső rendjére vonatkoznak, a tervezetben azon pont alá vétettek föl, hogy mire k,ell ügyelniök az iskolalátogatóknak az iskola külső rendjénél, mig az iskolalátogatási kérdőpontokból azok a pontok, amelyek az iskola nevelői és tanulmányi munkásságára vonatkoznak, a tervezetben azon pont alatt vétettek föl, hogy mire kell ügyelniük az iskolalátogatóknak az iskola nevelői és tanulmányi munkássága ellenőrzésénél. Ezzel szemben a szóbanforgó tervezet arra nézve, hogy mire ügyeljenek az iskolalátogatók az iskola külső rendjénél, továbbá az iskola nevelői és tanulmányi, munkásságánál, nem keresi a kapcsolatot az érvényben levő iskolalátogatási kérdőpontokkal, hanem a részletekbe belebocsátkozva sorolja föl a vizsgálatnál követendő szempontokat.Az 1. pont alatti megjegyzésre az a véleményem, hogy az egyházmegyei iskolalátogatók hatásköre csak az egyházmegye saját el. népiskoláira terjedjen ki. A  másjellegű iskolák hitoktatásának megvizsgálása eddig esp,érési hatáskör volt. Maradjon az ezután is. Indok: az egyházmegye, ill. a gyülekezetek anyagi helyzete a másjellegű iskoláknak az egyházmegyei iskolalátogatók által való vizsgálati költségeit nem bírná el; az esperesi látogatási költségek a hitoktatási átalányból fedezetet nyernek; az egyházmegyei iskola- látogatók az iparostanonc-iskolákat csak nagyon sok nehézség mellett látogathatnák meg, mert az ilyen iskolában hetenként csak egy napon van val- lástani óra és költségkímélés céljából igy ezen napra kellene tenniük látogatásukat az illető gyülekezetben, hogy annak saját iskoláit is meglátogathassák, holott ez a nap a többi iskolák meglátogatására való tekintettel talán nekik teljesen alkalmatlan.A 2. pont alatti megjegyzésre kettős megjegyzésem van. a) Nem célszerű belemenni a részletekbe annál a kérdésnél, hogy mely szempontokra kell az iskolalátogatásnál ügyelni. Eltekintve attól, hogy az ilyen részletezés mellett az iskolalátogatási kérdőpontok között és az iskolalátogatók által a látogatásánál szem előtt tartandó szempontok között hiányzik az összhang, kétségtelen, hogy a részletezés kazuisztikát jelent, nem lehet teljesen kimerítő és —  amint látszik a tervezetből —  negatívumokat is tartalmaz, hogy t. i. mit n e m tanúsítanak a tanítók, holott szabályzatba nem valók negatívumok, hanem a pozitívumok. Ilyen részletezés mellett én magam még egy egész sereg követendő szempontot tudnék a szabályzatba fölvenni, b) A részletezés túlságos nagy föladatot ró az iskolalátogató bizottságra. Helyesen jegyzi meg a zalai egyházmegye referense, hogy „a  bizottság, ha egy iskolának egész napot- szentelne is, még akor sem volna képes a szabályzatban előirt összes követelményekre kiterjedő vizsgálatot tartani és igazságos véleményt mondani. Azt, hogy a gyermekek iskolán kívül milyen valláserkölcsi magaviseletét tanúsítanak, milyen viszony van az ifjúság és a tanító, a tanító és a szülők között, egy látogatással az iskolában eldönteni nem képes. Hogy az iskola is folytat-e, vagy nem, államellenes üzelmeket, arra nézve a bízott-
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53ság véleményt alig mondhat.“  Jól mondja a zalai egyházmegye, hogy „a tanító magatartására vonatkozó felügyelet a körlelkész helyett inkább a helyi iskolaszék hatáskörébe tartozik.“ Helyesen jegyzi meg ezen egyházmegye referense azt is, hogy „ha a szabályrendeletben foglalt követelményeknek az utolsó betűig eleget tenni óhajtana a bizottság, ez elviselhetetlen kiadásába kerülne az egyházmegyének.“  Itt említem meg, hogy bár az iskolalátogatók által figyelembe veendő szempontokat túlságosan részletezi a tervezet, nem látom a részletezést a vallásos és az egyházias tanítás és nevelés ellenőrzése körül, holott ha részletezésnek egyáltalán van helye, elsősorban mégis itt volna annak helye.Áttérve most már a részletekre, megjegyzéseimet, amelyekben tekintettel leszek az egyes egyházmegyék véleményeire, a tervezet pontjainak sorrendje szerint teszem meg.Cim. A zalai egyházmegye esperese magyarosabb cimet ajánl: „Szabályrendelet az egyházmegyei iskolalátogató bizottság jogairól és kötelességeiről.“  Magyarosabb. Elfogadom.1. A fontiek tekintetbevételével ezen szövegezést ajánlom: („Minden egyházmegye a területén levő ev. elmi népiskolák, továbbképző (ismétlő), ill. önálló gazdasági népiskolák számára és“  . . . stb.2. Ezen ponthoz a győri egyházmegye a következő toldást ajánlja: „esetleg az ellenőrzés, a bírálat egyöntetűbbé tétele szempontjából az egész egyházmegyét egy lelkész kezébe teszi le s minden egyes körzeti bizottságnak ő lenne a lelkésztagja.“ A módosítást elfogadom.3. A győri és soproni alsó egyházmegye ezen mellékmondat törlését kívánja: „ha az illetékes egyházkerület közgyűlése elhatározza.“  Igaza van a két egyházmegyének abban, hogy a bizottságba okvetlenül világi tag is választandó. Mégis, tekintve az egyik egyházkerület aligha megváltoztatható véleményét, az eredeti szöveg meghagyását javaslom. Egyházkerületünkben ezen szöveg mellett is megmaradhat az a helyes gyakorlat, hogy mindenütt világi tag is választatik a bizottságba.4. A győri és a soproni alsó egyházmegye nem helyesli, hogy nyugalmazott tanítók is lehessenek a bizottság tagjai. Mivel esetleg ilyen nyugalmazott tanító is nagyon alkalmas lehet a bizottságban való részvételre és mivel a tervezet ezeket úgyis csak másodsorban tartja megválasztandóknak, az eredeti szöveg mellett foglalok állást.6. Ezen pont második mondata a fontiek alapján elhagyandó.8. A „fajára“ -szó a fontiek alapján elhagyandó.9. b) A soproni felső egyházmegye ezen szavak után: „elég gondot fordít-e a tanító“ , ezen szavak betoldását óhajtja: „ill. az iskolafönntartó.“  A módosítást elfogadom.Ezen 9. b) pont második bekezdésénél a zalai egyházmegye referense reámutat arra, hogy „a legtöbb iskolának nincsen külön kertje, vagy ha van is, a gyakorlat szerint a tanító haszonélvezetében van, amelyhez a bizottságnak semmi köze. Ezt a szabályrendeletben megkülönböztetni kéri minden
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kontroverzia elkerülése végett.“ Igaza van. A megfelelő módosítást szükségesnek tartom.9. d). Az első mondatban a „fölszerelésekkel“ -szó a precizitás kedvéért kihagyandó, mert az 1907. évi XXVII. te. is csak iskolai butorzati és tanszerbeli fölszerelést ismer. A „tanszer“ -szóban már a „fölszerelés“  fogalma is benne van. Leghelyesebb: „A  szükséges bútorzattal és tanszerbeli fölszereléssel.“A 9. d) pont első mondata után a soproni felső egyházmegye pótlást ajánl: „A z iskolafönntartó gondoskodik-e a szegény tanulók könyveiről és iskolaszereiről? Az iskolaszékek, ill. azok elnökei, egyházi és világi törvényeink értelmében gondoskodnak-e az iskola szükségleteiről?“ A pótlásokat elfogadom.A 9. d) pont utolsó mondatában indokolás foglaltatik. Rendben van, de megjegyzem, hogy indokolás szabályzatba alig való.9. e). A  soproni felső egyházmegye a „törzskönyvek“~szót kihagyan- dónak tartja, mert ezeknek felülvizsgálatára az iskolavizsgáló bizottság nem illetékes, a győri egyházmegye pedig a „törzskönyvek“ szó helyett „anya- könyvek“-szavakat ajánl. Tény az, hogy régen voltak törzskönyvek a tanító kezelése alatt, ma azonban a törzskönyveket a polg. község vezeti. Mivel az anyakönyvi napló is napló, azért a győri egyházmegye kívánsága szerint a „törzskönyvek“-szó  helyett „anyakönyvek“-szót Írni fölösleges, hiszen ezen szó előtt úgy is ott áll: „iskolai naplók“ . A soproni felső egyházmegyének a ,:törzskönyvek“-szó  törlésére tett indítványát fogadom el.9. f) . A  második mondatban az „iskolalátogatási“  napló helyett a tényleges rendelkezésnek megfelelően „haladási“  napló Írandó.A harmadik mondat e helyett: „A  mulasztási kimutatások beterjesztését igazoló vevényeket átnézi“ , helyesen így fogalmazandó: „A  gondviselőhöz a tanuló mulasztása miatt intézett intések vétiveit átnézi.“9. 1). A „taneszközöket“-szó kihagyandó, mert tudtommal egyházilag csak tankönyveket, de nem egyúttal taneszközöket is engedélyezünk.10. E pontnál szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság azt is ellenőrzi, hogy a tanító szem előtt tartja-e a modern pedagógiának öntevékenységre nevelni kívánó szempontjait.Nem látom e pontban továbbá az iskolavizsgálati kérdőpontokból, hogy a bizottság ügyeljen arra, miszerint az előirt egyházi, iskolai és nemzeti ünnepek megtartattak-e; az iskola vallásos szelleme és egyházias jellege az iskola szemléltető képeiben is kidomborodik-e?10. a) A ,,tantervének“-szó  kihagyandó, mert az iskolának „jóváhagyott“ tanterve nincsen. A „tantervének, tanmenetének és órarendjének“-  szavak helyett az érvényben levő állami megjelöléseknek megfelelően „tananyagbeosztásnak, órarendnek és általános óratervnek“-szavak Írandók.10. c) . A soproni alsó egyházmegye az első mondat után ezt a betoldást ajánlja: „E lég jártassággal birnak-e a tanulók a Szentirás olvasásában, az egyes helyek gyors és biztos fölkeresésében? Ismerik-e a kath. egyháztól



55elválasztó téves tanokat, öntudatosan vallják—e magukat evangélikusoknak?“ A fönti megjegyzésnél fogva örömmel fogadom el ezt a pótlást. Kihagyan- dónak tartja a tervezet ezen mondatát: , ,Milyen a tanulónak iskolán kívüli magaviseleté?“ Ez a kérdés ki is maradhat bátran.A soproni felső egyházmegye e pont 7. sorában a „a vasárnapi, iinnepi“ -  szavak után betoldani óhajtja: „és hétköznapi“ -szavakat. Elfogadom.A zalai egyházmegye megjegyzi, hogy az osztatlan iskola tanítójától nem követelhetünk annyit, mint az osztott iskola tanítójától. Ezt a megjegyzést úgy lehetne honorálni a szabályzatban, hogy ki lehetne emelni valahol a sorok között, hogy az osztott iskola tanítójára nézve a hangsúlyozott körülmények még inkább fönnállanak.E pontban alulról az ötödik sorban annak a megállapítása kívántatik a bizottságtól, hogy az egyes tanulók „elég sokszor felelnek-e“ . Ha úgy érti a szöveg, hogy vizsgálatnál elég sokszor felelnek-e, akkor rendben van a dolog. De azt, hogy évközben elég sokszor felelnek-e a tanulók, bajosan fogja a bizottság megállapítani.12. Inkább az esperesi ellenőrzési hatáskör alá tartozik.13. Az első bekezdés második mondatát így óhajtom módosítani: „A  bizottsági tagok meghallgatásával ő készíti el az iskolátogatásról a tanító működésének minősítését is magában foglaló iskolavizsgálati kérdőívnek lelkiismeretes kitöltése által a jelentést és beterjeszti azt az espereshez (tanügyi espereshez.“ ) Az iskolalátogatásról külön jelentés kiállítását fölöslegesnek tartom. Elég, ha a bizottság az iskolavizsgálati kérdőivet pontosan kitölti. Annak utolsó rovatába, a megjegyzések közé, mindent fölvehet, amit speciálisan az illető tanítóra nézve megjegyezni akar. Az iskolavizsgálati kérdőpontokat egyházmegyénként összesítő egyénnek ez az összesítés is elég nagy munkát ad. Minek ezt a munkát még szaporítani külön jelentések á t- nézetésével, mikor az iskolavizsgálati kérdőpontokban minden tapasztalat beilleszthető? Külön jelentés készítésének csak akkor lehetne értelme, ha ezen jelentésre is adatnának ki megfelelő kérdőpontok. Ilyen kérdőpontok kiadásának hiányában az egyes jelentéseknél a legnagyobb tarkaság lesz, mert az egyes bizottságok a legkülönbözőbb szempontokat tüntetnék föl, amely körülmény az összesítést végző egyénnek megint ok nélkül túlnagy munkát okozna. Viszont ha ilyen újabb kérdőpontok készülnének, mirevalók akkor a használatban levő iskolavizsgálati kérdőpontok?Ezen ppnt második bekezdésére a győri egyházmegye uj szövegezést ajánl: „Ugyancsak a körlelkész készíti el az iskolalátogatások tervezetét, figyelemmel arra, hogy azokat az iskolákat, amelyekben uj, kezdő tanító tanit, akiknek működését még ily bizottság nem irányította, vagy amely iskolában a tanító működése az előző évek tapasztalatai szerint kifogás alá esett, lehetőleg az iskolai év első felében is meglátogatja a bizottság, azon célból, hogy amennyiben szükséges“ . . .  stb. Alig látok különbséget az eredeti és az ajánlott szöveg között. Ezen módosítást ezért nem tartom szükségesnek.A soproni alsó egyházmegye a második és harmadik bekezdést össze-
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vonja ilyen módon: „Ugyancsak a körlelkész készíti el az iskolalátogatások tervezetét, figyelemmel arra, hogy a körzetébe tartozó minden iskola évenként két Ízben és pedig a tanév első felében, valamint a tanév végén m eg- látogattassék és hogy a bizottság tanító-tanártagját saját iskolájából egyhuzamban három napnál hosszabb időre el ne vonja s tanítói teendőinek végzésében a lehető legkevésbbé akadályozza. Az iskolalátogatások lehetőleg mindig bizonyos kisebb-nagyobb körzetekre egyhuzamban terjednek ki.“ Az ajánlott módosítás lényege az, hogy ez az egyházmegye minden tanító iskolájában évenként kétizben kíván látogatást tartani. Ezt a különben helyes szándékot pénzügyi nehézségek miatt nem lehet keresztülvinni. Ezért a tervezetet eredeti alakjában fogadom el.E pont harmadik bekezdésének utolsó mondatában a ,,mindig“-szót kitörlendőnek tartom. A bizottság kezét tervbeosztásában nem kell megkötni.14. A soproni alsó egyházmegye kihagyandónak tartja. Azon elvi jelentőségű véleményemnél fogva, hogy a másjellegii iskolák meglátogatása nem tartozik a bizottság hatáskörébe, én is kihagyandónak tartom.15. Az iskolalátogatás napjának az iskolaszék elnökével való közlésére a soproni alsó egyházmegye három nap helyett nyolc napot javasol. Leghelyesebbnek tartom ezt a meghatározást: „kellő időben.“E pontnál a győri egyházmegye a következő módosítást ajánlja: „ha az iskolaszéki elnök nem vehetne részt személyesen az iskolalátogatásban, helyette a gyülekezeti felügyelő, ha pedig ez nem helyben lakik, vagy bármi okból szintén nem jelenhetne meg, úgy a gondnok, vagy egy iskolaszéki tag vegyen részt az iskolalátogatásban, hogy a bizottságnak szükség esetén“  . . .  stb. A módosítást ebben az alakban nem lehet elfogadni, mert tulajdonképen nincsen iskolaszéki elnök, hanem csak elnökség van, amely a lelkészből és a felügy^előből áll. A helyes fogalmazás ez lehetne: „A z iskolalátogatás napját az elnök kellő időben közli az illetékes iskolaszéki egyházi elnökkel és fölkéri, hogy az iskolalátogatásban lehetőleg személyesen, vagy ha ez nem volna lehetséges, elnöktársával, vagy a gondnokkal, vagy valamely iskolaszéki taggal résztvegyen, hogy a bizottságnak szükség esetén“ . . .  stb. (Ennek megfelelően kellene szövegezni a 16. pont első bekezdését is.)16. Ezen pont második sorában a győri egyházmegye a következő módosítást ajánlja: ,ha jónak látja, ahol 1— 2 tanító van, ott megbeszélést, ahol kettőnél több, ott pedig értekezletet tart s ezen közli s az érdekeltekkel megtárgyalja . . .“  stb. Nem tartom lényegesnek ezt a módosítást, mert a „megbeszélés“  és az „értekezlet“ között alig van különbség.A soproni alsó egyházmegye az első bekezdésre ezt a módosítást ajánlja: ,.az iskolalátogatás befejeztével az iskolalátogató bizottság a tapasztaltak fölött értekezletet tart, melynek eredményéről az illetékes tanítót tájékoztatja s az esetleges hibák kiküszöbölésére, a módozatok megjelölésével, jóakaratu- lag fölhivja. Ha jónak látja, az észrevételekről az iskolaszéki elnököt is értesíti“ . Én precízebbnek látom az eredeti szöveget. Legföllebb azt lehetne hoz-



57zátenni, hogy „a tanítót az esetleges hibák kiküszöbölésére, a módozatok megjelölésével, jóakaratulag fölhívja“ .Ezen pont második bekezdését a soproni alsó egyházmegye elhagyandó- nak tartja. A 13. pontra tett megjegyzésem alapján ezen bekezdést én is e l-  hagyandónak tartom. (Annak kimondása a szabályzatban, hogy a tanító működésének minősítését is magában foglaló kérdőív fölterjesztendő, fölösleges, mert erre nézve a kérdőív nyomtatott szövege úgyis utasítást ad.)17. A győri egyházmegye ezt a szövegezést ajánlja: „Minden iskola, illetve osztály, vagy osztályok tanítója köteles a kötelező tanterv alapján tantervet készíteni külön heti tananyagbeosztással, továbbá általános óratervet és órarendet, ezt az iskolai évet megelőző augusztus 15-ig az esperes hez (ehm. tanfelügyelőhöz, tanügyi espereshez) beküldeni, aki a bizottság• tanítói tagja szakvéleményének meghallgatása után jóváhagyási záradékkal ellátja s augusztus 31-ig visszaküldi. Amennyiben a tanítási tervezet bármi okból változást szenvedne, úgy helyette új készítendő és jóváhagyás végett azonnal beterjesztendő“ . A módosítás tulajdonképpen a dátumokra vonatkozik. Inkább az eredeti szöveget fogadnám el, mert jó, ha az ill. tanítónak a jóváhagyás nem a tanév közvetlen küszöbén, hanem már azt pár héttel megelőzőleg a kezében van.18. A soproni alsó egyházmegye a világi tag tényleges kiadásainak megtérítéséről is gondoskodni kíván. Nem fogadhatom el ezt a módosítást, mert ellenkezik azzal a helyes gyakorlattal, hogy a világiak egyházi megbízatása díjazással nem járó megtiszteltetés. Pénzügyileg is túlságos megterheltetést jelentene.A zalai egyházmegye azt óhajtja, hogy az iskolavizsgálat költségeit ezután is az iskolafönntartó gyülekezetek viseljék. Az egyet, közgyűlés kimondotta, hogy „a  körlelkész és az iskolalátogató tanító tényleges kiadásainak megtérítéséről az egyházmegye gondoskodik“ . Ugyanez van a tervezetben is. Tekintve azonban azt a körülményt, hogy a „gondoskodik“  szó nem jelenti azt, hogy ezeket a költségeket az egyházmegye „viseli“ ; tekintve, hogy a szöveg jelenlegi fogalmazása megengedi, hogy a költségeket az egyházmegye az iskolafönntartó egyházközségekre átháríthassa; tekintve, hogy —  amint látszik —  egyes egyházmegyék ezen áthárítás megengedett voltában kételkednek; tekintve végül, hogy a legtöbb egyházmegye képtelen költségvetésébe ezen költségeket beállítani, hanem kénytelen azokat magukra a gyülekezetekre áthárítani, helyes lesz ezt a pontot így kiegészíteni: „A z iskolalátogató lelkész és az iskolalátogató tanító tényleges kiadásainak megtérítéséről az egyházmegye —  az általa lehetőnek és szükségesnek tartott módon —  gondoskodik“ . Ez a fogalmazás azt is megengedi, hogy a költségeket az egyházmegye viselje, de azt is, hogy a gyülekezetek viseljék.A bizottság ezen véleményes javaslatot beható tárgyalás után a magáévá téve, javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a szóbanforgó tervezetet általánosságban fogadja el és Zongor Béla esperes részletes véleményét, mint a saját véleményét, terjessze az egyet, tanügyi bizottság, ill. az egyet.
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közgyűlés elé; mondja ki, miszerint a másjellegű népoktatási tanintézetek meglátogatását és ellenőrzését az esperesi hatáskörbe, nem pedig az egyház- megyei iskolalátogató bizottság hatáskörébe tartozónak tekinti és a tervezetnek ilyen értelemben való módosítását kívánja; fejezze ki azt az óhajtását; hogy a népiskoláink meglátogatásánál az iskolák külső rendjére, továbbá nevelői és tanulmányi munkásságára vonatkozólag- szem előtt tartandó irányelvek kevésbbe részletezve vétessenek föl a szabályzatba.Az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottság javaslatát egész terjedelmében elfogadja.

7 5 .  U . a. biz. tárgyalta a tolna-baranya-somögyi, veszprémi és zalai egyházmegye felterjesztésében a sérelmek láncolatát, amelyekből azt a következtetést vonja le a tolnai egyházmegye.: vájjon nem volna-e meggondolandó, amikor a miniszter „lassan az államosítás felé tör, úgy azonban, hogy közben az iskolafenntartó kimerülése elkerülhetetlen, ne dobjuk-e oda összes iskoláinkat a miniszter urnák?“Az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottság javaslatára kimondja, hogy bár roppant súlyos helyzetbe került iskolaügyünk s nehéz megpróbáltatások várnak reánk, azért mégse ragadtassuk el magunkat olyan kifejezésekre és tettekre, amelyek egyházunk féltett kincsének, veteményes kertjének- elvesztését vonhatnák maguk után. Megkeresendő az egyetemes közgyűlés, hogy keresse az összes hazai prot., sőt többi felekezeti iskolák vezetőségével karöltve a kedvezőbb lehetőségek s együttműködés alapfeltételeit és lehetőségeit.7 6 .  U . a. bizottság tárgyalta a V. K. M . 882—4/674/930. sz. rendeletével az 1930. VII. tc.-el újból szabályozott iskolai beiratási magánvizsgadíjak kérdését. A közgyűlés sajnálatát fejezi ki, hogy egyházunk közbenjötte nélkül intézkedett a miniszter, mely intézkedésével úgyszólván tönkre is tette szépen fejlődő ifjúsági és tanítói könyvtárainkat. Javasolja, nyomatékosan kövessen el az egyetemes közgyűlés mindent, hogy a jóléti intézményekre lefoglalt beiratási díjaknak legalább 50 százaléka könyvtári és hivatalos lapok előfizetési céljára engedélyeztessék a miniszter által.
7 7 .  U . a. jkv. 11. p. értelmében tárgyaltatott a győri egyházmegye lelkészértekezlet javaslatára a továbbképzőiskolások hitoktatásának eredményesebbé tétele érdekében tan- és vezérkönyv kiadásának kérdése.A bizottság javaslatára az egyházkerületi közgyűlés felír az egyetemes közgyűléshez, tegye ezt egyetemes üggyé s küldjön ki sürgősen egy szükebbkörű bizottságot a munkálatok előkészítésére s a  németnyelvű tankönyvnél lehetőleg vegye figyelembe Gráf Samu soproni népiskolai igazgatónak kéziratban meglevő, a hivatalos bíráló által elismert könyvét.



59T S .  U . a. biz. jkv. 13. p. a V K M . 8 6 5 -1 -5 0 /1 9 3 0 . sz. rendelete kapcsán, amellyel a nem állami elemi iskolai tanítói állások után minden egyes százalék után 1930. július 1-óta 1.40 P-re emelte a fenntartó hozzájárulását, az ehker. közgyűlés a sokféle terhekkel amúgy is agyonsanyargatott iskolafenntartók sérelmes veszélyeztetését látja s az egyetemes egyház útján kér ilyeneknek elkerülésére lehetőleges intézkedést s a váratlan teheremelés törlésének sürgetését.Jegyezte :
Z O N G O R  B É LA

egyhdzker. e. aljegyző.Az egvházkerületi véleményező bizottság 1930. évi október hó 15-én tartott ülése jegyzőkönyvének kapcsán:7 9 .  Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 68. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés feltétlenül szükségesnek tartja a p é c s i  egyházközségben segédlelkészi állásnak évi 2160 P összjavadalmazással való szervezését és a szervezéshez az egyházközség által felajánlott évi 1000 P -n  felül évi 1160 P-nek államsegélyből leendő biztosítását.Az egyházkerületi közgyűlés a pécsi segédlelkészi állás szervezéséhez elvben hozzájárul. Jóllehet méltányolja a sok szórványhellyel bíró egyházközség különleges helyzetét, mégis a segédlelkészi államsegély mérvét illetőleg a pécsi egyházközséget sem vonhatja más elbánás alá, mint a többi egyházközségeket.A segédlelkészi államsegély kiutalása Főtiszt, püspök úr hatáskörébe tartozik.8 9 .  Olvastatott a soproni alsó egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének az a pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés a zsinati bizottság elé terjesztendő azzal a javaslattal járul az egyházkerületi közgyűléshez, hogy a legközelebb tartandó zsinat a bányai, tiszai és dunáninneni egyházkerületeket egy egyházkerületté vonja össze, úgy, hogy az egész egyetemes egyház két püspök vezetése alatt két egyházkerületből álljon.Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot átteszi a zsinati bizottsághoz.8 1 .  Olvastatott a veszprémi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 41 pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés az egyházkerületi közgyűlés útján azzal a kérelemmel járul az egyetemes közgyűléshez, hogy ha lehetséges, symbolikus könyveink adassanak ki népies kiadásban és az egyetemes egyház gondoskodjék arról, miszerint az Ágostai Hitvallás akár énekeskönyv mellékleteként, akár mint a Káté függeléke vagy más formában népünknek rendelkezésére álljon.Az egyházkerületi közgyűlés a kérelemnek symbólikus könyveink népies kiadására vonatkozó része tekintetében fölkéri az egye-
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ternes közgyűlést az e tárgyban már korábban hozott végzésének sürgős végrehajtására; a kérelemnek az Á gostai Hitvallás kiadására vonatkozó része pedig a Hitvallásnak a közeli jövőben önálló alakban leendő kiadatása által meg van haladva.8 2 .  Tárgyaltatott a zalai egyházmegve f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 24. pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés azt az óhajtását fejezi ki, hogy a lelkészfiakat segélyező alapból minden a házonkívül tanuló lelkészgyermek kapjon nevelési segélyt és pedig az eddiginél nagyobb összegben. 1 j ; • ! !~j;r  j'p 'flT !Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy ez az ügy a múlt évi egyetemes közgyűlésen már elintézést nyert, a fölterjesztés fölött napirendre tér.8 3 .  Tárgvaltatott Renner Oszkár harkai egyházfelügyelőnek felebbe- zése a soproni felső egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének XI. pontja alatt foglalt határozata ellen, amelyben az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyja a soproni egyházközség közgyűlési határozatát a tiszteletbeli tagok kinevezéséről szóló szabályrendelet tárgyában.Az egyházkerületi közgyűlés a soproni felső egyházmegye elnöksége útján a módosított szabályrendeletet visszaadja a soproni egyházközség elnökségének azzal, hogy azt a soproni egyházközség tegye újabb megfontolás tárgyává s hozza azt egyházi alkotmányunkkal összhangba. —  Renner Oszkár fellebbező, aki a közgyűlésen jelenvan, fellebbezésének ezen elintézéséhez hozzájárul.8 4 .  Olvastatott a tolna-baranva-somogvi egyházmegye f. évi köz- közgyűlés jegyzőkönyvének az a pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyetemes egyház útján intézzen fölterjesztést a kormányhoz aziránt, hogy ott, ahol szakképzett tanítók állanak rendelkezésre, őket nevezze ki leventeoktatókká.Az egyházkerületi közgyűlés ilyen értelemben felír az egyetemes közgyűléshez.8 5 .  Olvastatott a somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének VIII. pontja, melyben az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a hadikölcsönök valorizációs segélyének kérdését tartsa állandóan napirenden és az egyetemes közgyűlés utján intézzen fölterjesztést a kormányhoz aziránt, hogy ne csak az alapítványokat részesítse valorizációs segélyben, hanem mindazokat a hadikölcsönbe fektetett összegeket is, amelyek az egyházak fentartására és jótékony célokra szolgálnak. Az egyházkerületi közgyűlés ilyen értelemben fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.86.  Olvastatott a kemenesaljai egyházm egyei, évi közgyűlése jegyzőkönyvének 29. pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, szerezzen érvényt az egyházi tartozások behaj-



61tására vonatkozó alkotmányos jogának a lelkészi nyugdíj járulékkal hátralékos lelkészekkel és egyházközségekkel szemben is, mert a nyugdíj intézet fennállása csak ügy biztosítható, ha annak pénztárába az évi nyugdíjjárulékok pontosan befizettetnek.Az egyházkerületi közgyűlés utasítja az egyházi közigazgatási hatóságokat, hívják föl a nyugdíjjárulékok fizetésére kötelezett egyházközségedet cs tagokat, hogy járulékaikat pontos határidőre mindenkor befizessék.Egyben a nyugdíjszabályrendelet 38. §-ára való utalással fölhívja az egyházkerületi közgyűlés az illetékes pénztárakat és köz- igazgatási hatóságokat, hogy a nyugdíjjárulék befizetésével hátralékban levőket szólítsák föl tartozásaiknak záros határidőn belül leendő befizetésére és amennyiben a felszólításnak eredménye nem lenne, személyes felelősség terhe mellett haladéktalanul intézkedjenek a hátralékos járulékoknak közigazgatási utón leendő behajtása iránt. (E. A . 6., 268. és 8. §§.)
S 7 . Olvastatott a zalai egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 21. pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy az egyetemes közgyűlés utján sürgesse meg a kormánynál az egyházi hadikölcsönkötvények valorizálását és addig is, mig ez megtörténhetik, követelje az egyházi hadikölcsönkötvények kamatainak folyósítását, mert az egyházaknak abból való kirekesztését sérelmesnek és méltánytalannak tartja.Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy ily értelmű fö l- terjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.Olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének az a pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházkerüieti közgyűlést, hogy az egyház egyetem utján tegyen lépéseket a kormánynál, miszerint vasárnap d. e. 8— 12 óra között rendeljen el teljes munkaszünetet és annak megtartásáról a legnagyobb szigorral gondoskodjék. Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy ez ügyben már 1926-ban az egyetemes gyűléshez intézett fölterjesztését megújítja és azt egyúttal megtoldja azzal, tiltsa el a kormány a vasárnapi vásárokat és a vasárnapi hivatalos órák tartását.
SO . Tárgyaltatok Mikiás M ihály győri egyházközségi felügyelőnek és Benedek Vince győri egyházközségi tanácsnoknak az egyházunkat római katholikus részről ért sérelmek orvoslása tárgyában beterjesztett alábbi indítványa:,,D . Geduly Henrik püspök úr, egyházunknak ezen dísze, aki csupa szív, aki a békesség és kölcsönös megértés apostola, minden bizonnyal nem ok nélkül fakadt ki elkeseredésében. És mégis, amint különben várható volt, a túlsó oldalról vádaskodó és békebontó embernek tüntetik fel. Mi mindnyájan



tudjuk, úgyszólván saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy ócsárolják hitünket es vallásos meggyőződésünket. Azok, akik a tiz, tizenöt évvel ezelőtti boldog, békességes együttélés áldásait élvezték, sajgó kebellel kénytelenek látni, hogy változott az idő folyása s eltűnőben van a krisztusi szeretet, melynek ápolásáról lehet megismerni bennünket, hogy az ő gyermekei vagyunk. Végtelen nagy kár, hogy mostanában nem úgy van. A társadalom felbomlott katolikusokra és eretnekekre, azután dühöng az osztálygyülölet; más oldalon fogy a haza iránt való szeretet; nő a vallástalanság és fenyeget a kommunizmus réme. Ilyen viszonyok között akarjuk nemzetünk boldogulását elérni és az integer Magyarországot visszaszerezni? Nem, ilyen állapotok a megásott sirba taszítják a nemzetet. Csupán a keresztyénség és vallásos élet mentheti meg az országot, de csak akkor, ha s z í v  szerint valamennyien Krisztus gyermekei vagyunk.Azon'vád ellen, hogy mi támadunk, Istenre való hivatkozásunkkal tiltakozunk. Ez a ráfogás a legegyszerűbb visszautasítása akar lenni jogos felháborodásunknak. Az ő sajtójukban mindenki olvassa, még a protestánsok jó nagy része is, hogy mi vagyunk a farkas és ők a bárány. Sokszor elhangzik az is, hogy mi közünk az ő bel ügyeikhez; igazuk van, de nincs igazuk akkor, ha krisztusi szeretet mellőzésével saját belügyeiket úgy intézik, hogy bennünket megbecsteleníteni akarnak s pogányoknak, eretnekeknek neveznek. Ezt a 230,000.000 protestánsról állítani nem lehet, már csak azért sem, mert ezek is Isten segítségével oly pozícióba jutottak az egész föld kerekségén, hogy erre minden protestáns csak büszke lehet. Aztán azt is hallani, hogy ez azért van, mert ök a corpus juris canonici és a pápai bullák, körlevelek értelmében cselekednek. Méltán kérdezheti a 230,000.000 protestáns, jó-e az olyan törvény, mely más embert lealacsonyítja, semmibe sem veszi és mely törvény még a családokban is rombolást okoz. Ez már nem belügy.Főtisztelendö és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés! Alulírottak szivük egész melegével átérzik ezen kérdésnek nagy és fontos horderejét s lelkiismeretükre való hivatkozással csupán azt akarják elérni, hogy álljon helyre a felekezetek közötti béke, legyen a magyar igazi testvére a magyarnak s hogy a vallások különbözősége ne legyen elválasztó, hanem egybeforrasztó erő, mely erő szükséges ahoz, hogy boldoguljon az ország s hogy hassa át a testvéreket az igazi krisztusi szeretet, mert csak ez oltalmazhat meg bennünket az antikrisztus ellen és óvhat meg egy másik borzasztó összeomlástól.Itt az ideje tehát, hogy nagy vonásokban már most publikáljuk azt, ami fáj, hadd lássa és olvassa az is, aki ellenfelünk.“A közgyűlés a figyelemreméltó és tiszta egyházszeretetből fakadó indítványt a püspöki jelentés 6. b) pontjához hozott határozatával elintézettnek tekinti.9 0 .  Olvastatott a győri egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 39. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés —  minthogy a győrszentiváni hívekre nézve Győrbe a közlekedés sokkal könnyebb és lelki-



63gondozásuk Győrből sokkal jobban biztosítható és mivel a bőnyrétalapi egyházközség kész őket minden feltétel nélkül elbocsátani, a győri egyházközség pedig kész őket befogadni,kimondja Györszentiván szórványhelynek a bőnyrétalapi egyházközségtől a győri egyházközséghez való átcsatolását és ezen határozatát jóváhagyás végett az egyházkerületi közgyűléshez fölterjeszti.Az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyei közgyűlés határozatát a felhozott indokok alapján jóváhagyja.
91. Olvastatott a somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének XIV . pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés —  hivatkozással a m. é. egyházker. közgyűlés jkvének 77. pontjára —  újból kifejezi 

a z t  az óhajtását, hogy Somogysizob, Nagyatád,, Barcs és som ogyszob- barcsi vasútvonal mentén fekvő szórványhelyek missziói kört alkossanak s amennyiben a missziói segédlelkész kellő javadalmazására az anyagi erő rendelkezésre áll a szórvány és az egyházkerület részéről —  mivel a szórványok teljes megszervezése folyamatban van —  az egyházmegye elnöksége minél előbb segédlelkész kirendelését kérhesse és az egyházkerület •—  a m. é. közgyűlés jegyzőkönyvének 75. pontjában a siklósi segédlelkészi állásra vonatkozó határozata példájára —  már most hatalmazza föl Főtiszt, püspök urat a megfelelő intézkedésre.Az egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy már múlt évi határozatával elismerte a nagyatádi missiói egyház szervezésének sürgős szükségét és a szervezési munkálatok elvégzésére a somogyi egyházmegyét határozatilag utasította —  ennélfogva, ha a nagyatádi missiói egyház szervezése befejezést nyer s ez a maga részéről lakáson kívül olyan hozzájárulási összeget ajánl föl, hogy a rendes segédlelkészi államsegéllyel a missiói segédlelkész megélhetése lehetővé válik, fölhatalmazza Főtiszt, püspök urat a nagyatádi missiói segédlelkészi állás szervezésének az egyházkerület nevében való elismerésére és oda missiói segédlelkésznek kiküldésére.Egyúttal határozatilag kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy Nagyállás-puszta, —  melyet a kaposvári egyházközség kész elbocsátani —  a nagyatádi missiói körhöz csatoltassék.Jegyezte :
D r . A J  K A Y  B É L A
egyházker. vil. főjegyző.

9,2.. Tekintettel arra, hogy az egyházkerület összes bizottságainak mandátuma végre már egységesen rendeztessék, az egyházkerületi közgyűlés a véleményező bizottság javaslatára —  az adott helyzet lehetőség szerinti figyelembevételével —  egyhangúlag megválasztja az 1930— 1936. évi törvényes ciklusra összes tisztviselőit és bizottságait, kivéve természetesen az
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élethossziglan választottakat. Az egész tisztikar s az állandó bizottágok részletes névtárának jelen jegyzőkönyv függelékekép való felvételét mondva ki, püspök úr bizalommal és szeretettel köszönti az-egyházkerület régi hűséges munkásait, valamint az új tagokat is, s egyházunk javára kifejtendő további ténykedésére a kegyelem Urának gazdag áldását kéri.
93. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés az eddigi egyházkerületi főiskolai nagybizottság és ugyancsak az egyházker. főiskolai kisbizottság elnevezést —  arra való figyelemmel, hogy a theológia államosítása óta főiskolai jellegű intézményt nem tart fenn —  egyházkerületi ,„iskolai nagy“ —  illetve „kisbizottság“  névre változtatja át.
94. Tárgyaltatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése az egyházmegyék számadásairól. A jelentés szerint a számvevőszék a számadásokat rendben találta.Tudomásul szolgál.
93. Az egyházkerületi Gyámintézet jelentésetudomásul szolgál azzal, hogy jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv függelékében fog kinyomatni.
9ö. A Dunántúli Luther Szövetség jelentése a Szövetség közgyűléséről felvett jegyzőkönyvnek becsatolása és e jegyzőkönyv függelékében való kinyomatása kapcsán tudomásul szolgál.
9'7. Egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy az 1929/30. év folyamán 21 ügyiratot helyezett el a levéltárban.Tudomásul szolgál.
98. Kéri a levéltáros, hogy a theologian fakultás kiköltözködése folytán megürült localitásokban biztosíttassák a könyvtár értékesebb részének s a megalakítandó líceumi múzeumnak, főként pedig a levéltárnak egy megfelelő helyiség, mert a jelenlegi helyen úgy túl vannak zsúfolva a szekrények, hogy bennük újabb iratokat elhelyezni lehetetlenség.A kérelmet a kér. közgyűlés az iskolai kisbizottsághoz teszi át megvitatás céljából.9 9 .  Egyházkerületi Lelkészegyesület a lelkészgyermekek neveltetési segélyének felemelését kéri.Kér. közgyűlés e tárgyban felír az egyetemes közgyűléshez.1 0 0 .  Egyházkerületi Tanítóegyesület sérelmezi, hogy a kántortanítóknak többletmunkájukért veszteség a jutalmuk, mert javadalmazásuk kisebb a tanítók javadalmánál, pedig az sem elég a létminimum kielégítésére. Kér. közgyűlés örömmel veszi tudomásul a tanítóegyesület buzgó munkálkodását. Felterjesztést intéz az egyetemes közgyü-



65léshez, hogy a kántortanítók e viszás helyzetének megszüntetése végett tegyen lépéseket a kormánynál.l O l .  Indítvány tétetett abban az irányban, hogy az Ágostai Hitvallás magyar fordítása, illetve a Hitvallásnak első huszonegy cikke az Énekeskönyvbe felvétessék.A közgyűlés az Ágostai Hitvallásnak az énekeskönyvben való kinyomatása ügyében nem határoz, hanem azt a püspökre bízza.l O Ü .  Kőszegi ev. gyülekezet kéri, hogy a jövő évi kerületi közgyűlés Kőszegen tartassék, minthogy azonban Zalaegerszeg már az elmúlt évben ily irányú kérelmet adott be,egyházkerületi közgyűlés köszönetét mondva a szeretetteljes meghívásért, a döntést ez ügyben az egyházkerület elnökségére bízza.
103. Több tárgy nem lévén, Püspök úr buzgó imája után köszönetét fejezi ki az egyházkerületi közgyűlés nevében a vendéglátó ősi soproni gyülekezetnek a hittestvéri meleg befogadásért és szeretetért, Hanzmann Károly lelkésznek a rendezéssel kapcsolatos sokféle munkálat körültekintő elvégzéséért, Altdörfer Viktornak és a templomi énekkarnak, az ünnepélyen való szives közreműködésért. Ezek után az egyházkerületi felügyelő úr a közgyűlést bezárta. Jegyezte :

D r. B E R Z S E N Y I  Á D Á M  
egyházker. vil. aljegyző.Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük:

D r . M E S T E R H Á Z Y  E R N Ő  
egyházker. felügyelő.

P Á L M A I  L A J O S  
hit. biz. tag.

D . K A P I  B E L A  
püspök.

H A N Z M A N N  K Á R O L Y  
hit. biz. tag.

W E L T L E R  J Á N O S  
hit. biz. tag.

D r . S M I  K L !  G Y U L A  
hit. biz. tag.

T Ú R Ó C Z Y  Z O L T Á N  
hit. biz. tag.
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FÜGGELÉK.
a Vi . * I ' I.

JEGYZŐKÖNYVkészült Sopronban, 1930. évi október hó 16-án, a dunántúli ág. h. evang. egyházkerületi gyámintézetnek a templomban tartott évi rendes közgyűléséről.Jelen vannak: Scholtz Ödön, esperes egyházi- és virtsológi Rupprecht Olivér, világi elnök; mint vendégek: D. Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, D. dr. Rendtorff Ferenc, titkos egyháztanácsos, a németországi Gustav Adolf Egy. elnöke, Ziermann Lajos az egyetemes gyámintézet egyházi- és báró Feilitzsch Berthold világi elnöke, azonkívül az egyházmegyei gyámintézetek egyházi és világi elnökei és a soproni gyülekezet számos tagja, s alulirt jegyző.1. Közének után D a n i e l i s z  Róbert, mint a soproni felső egyház- megyei gyámintézet e. elnöke, oltári imát mondott és felolvasta Pál apostol galáciai levelének VI. 1 — 10. versét.2. Virtsologi R u p p r e c h t  Olivér, világi elnök lelkes beszédben ismertette a gyámintézeti munka nagyrahivatottságát s kitartóan fokozódó munkára buzdított s közölte a felosztás alapszabályszerű menetét. Melegen köszöntötte az összes megjelenteket, kiváltkép a vendégeket s ezek élén D. dr. Rendtorff Ferencet, akinek tiszteeltére a jelenlevők felemelkedtek helyükről.3. Most S c h o l t z  Ödön, egyházi elnök német nyelven üdvözölte az evangéliumi szeretetmunkásság terén oly áldásosán fáradozó világhírű németországi Gustav Adolf Egyesület nagynevű elnökét. Hálás szeretettel köszönte meg neki azt a sokféle jótéteményt és hathatós támogatást, amelyet egyházkerületünk kiizködő szegény gyülekezetei és intézményei részére év- ről-évre nyújt. Mindezeket továbbra is jóindulatába ajánlva, a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi gyámintézet alkalmi adományaként 100 márkát nyújt át neki, valamely —  róni. katholikusok által különösen szorongatott evang. egyház segélyezésére. A további üdvözlések során báró Feilitzsch Berthold az egyetemes gyámintézet nevében 150 márkát, Hanzmann Károly lelkész a soproni helyi gyámintézet részéről 1O0 P -t, Hollós Jánosné a soproni női gyámintézet részéről szintén 100 P—t, Bruckner Gottlieb a soproni evang.



67ifjúsági egyesület nevében egy német oltárí bibliát és Schmidtt Zsuzsa elemiiskolás —  Neubauer János soproni tanító alkalmi költeményének elmondása kapcsán —  a délelőtti gyermekistentisztelet offertóriumaként 56 pengőt adott át a Gustav Adolf egyesület rendelkezésére, ezzel is kifejezve iránta érzett hálánkat és köszönettinket.D. dr. R e n d t o r f f  Ferenc a meghatottság és örömteljes érzés hangján melegen köszönte meg a személye s az általa képviselt egyesület iránt oly sokoldalúan megnyilvánult szeretetet, biztosítva a magyarhoni egyetemes és különösképen a dunántúli ev. gyámintézetet a németországi Gustav Adolf egyesület további hittestvéri szeretetéről és tettekben megnyilvánuló támogatásáról.Ezen megható ünnepélyes jelenet után egyházi elnök újból köszöntve az összes megjelenteket, nevezetesen pedig az egyetemes gyámintézet és a dunántúli ev. egyházkerület elnökségét, áldáskivánattal az ülést megnyitja.4. A jegyzőkönyv hitelesítésével megbizattak: B o j t o s  László és K 1 a u s z Lajos, mint egyházmegyei gyámintézeti képviselők.5. Ezekután az egyházi elnök az elmúlt esztendőről szóló összefoglaló jelentését olvasta fel, amelynek teljes szövege a következő:Mélyen tisztelt Egyházkerületi Gyámintézeti Közgyűlés!Méltóztassék megengedni, hogy tekintettel az idei egyházkerületi közgyűléssel kapcsolatos ülések és ünnepélyek nagy sokaságára, évi jelentésemet ezúttal csak a legszükségesebb adatok közlésére szorítsam.Mindenekelőtt mély megilletődéssel emlékszem meg egyházkerületi gyámintézetünk volt buzgó pénztárosának, C z i p o 11 Géza szombathelyi lelkésznek elhunytéról, aki szivének egész melegével vett részt gyámintézeti áldott munkánkban s kinek korai elhunyta így reánk nézve is súlyos veszteséget jelent. Jegyezzük fel emlékezetét érdemeinek elismerése mellett jegyzőkönyvünkbe s juttassuk f e l á l l á s s a l  kifejezésre elvesztése felett érzett mély gyászunkat és öt sírján túl is elkísérő szeretetünket és tiszteletünket.Ami már most egyházkerületi g y á m i n t é z e t ü n k  a d o m á n y g y ű j t é s i  m u n k á j á t  illeti jelentem, hogy azon félelmünk, hogy bevételeink a ránk nehezedő súlyos gazdasági válság miatt tetemesen csökkenni fognak, csak részben vált szomorú valósággá. Mert öt esperességi gyámintézet a tavalyinál 951 pengő 34 fillérrel többet gyűjtött ugyan, de ez nem pótolhatta a többi négy esperességi gyámintézetnél beállt összesen 1077 pengő 78 fillér bevételcsökkenést, úgy hogy az összeredmény 126 pengő 44 fillérrel kevesebb a tavalyinál. Hogyha az esperességi gyámintézetek gyűjtéséhez hozzáadjuk h á r o m  tanintézet ifjúságának beküldött gyűjtését 42.18 P -t és a soproni tanítóképzőintézet Kapi Gyula belmissiói 85 P rendkívüli adományát, (összesen 127 P 15 fill.) , az egyházkerületi alapítványaink kamat- jövedelmét (201 P 62 fill.) és a ma este tartandó gyámintézeti istentisztelet offertóriumát (75 P -t) , akkor egyházkerületi gyámintézetünk összbevétele5*



10.386 Pengő 83 fillér, vagyis 277 pengő 33 fillérrel haladja meg a tavalyit.*) Fokozott buzgóságra lesz szükségünk a jövőben, ha nem akarjuk, hogy visz- szaessünk a háború utáni években immár elért szép gyűjtési magaslatról.Tudvalévő, hogy a le nem kötött célú gyűjtések egynegyed része felett a helyi, egyharmad része felett pedig az esperességi gyámintézetek szabadon rendelkeznek, úgy hogy ezen hányadok levonása után tulajdonképen csak 5569 P. 46 f. folyt be egyházkerületi gyámintézeti pénztárunkba, amiből 3908 P. 16 f. áll szabad rendelkezésünkre oly formán, hogy a 308.16 pengőt kitevő költségek után fennmaradó összeg felét, vagyis 1800 pengőt magunk osztjuk fel, inig ugyanezen összeget, 1800 P, valamint a nagy szeretetado- mányra befolyt 1003 P. 60 f. és a tanintézetek 42 P. 15 f. adományát, ösz- szesen 2845 P. 75 f .- t  az egyetemes gyárnintézet pénztárába kell felkül- denünk.Örvendetes, hogy a fenti összegeken kívül a L u t h e  r- a l a p  f e l é r t é k e l é s é r e  82 P.  15 f., a L ö w- a  l a p  f e l é r t é k e l é s é r e  p e d i g  86 P.  50 f. á l l  r e n d e l k e z é s ü n k r e ,  amivel a felértékelt Luther-alap 259 P . 48 f.-re , a felértékelt Löw -alap pedig 229 P. 36 f.-re emelkedett. Szeretettel felkérem az esperességi gyámintézetek elnökeit, hassanak oda, hogy ezen két alapunk felértékelése a helyi és esperességi gyámintézetek által mind fokozottabb mértékben mozdíttassék elő.A l a p í t v á n y i  v a g y o n ú n k a t  a tavalyi közgyűlésen világi elnökünk: elhunyt nagynénje a l s ó k  á l  d i ' K á l d y  O t t i l i a  emlékére 503 P.-vel gyarapította s felkértük őt az alapítólevél elkészítésére. Ennek kapcsán úgy intézkedett, hogy ezen 500 P. az általa hivatalba iktatáskor létesített virtsologi Rupprecht Olivér—féle 2000 pengős alapítványhoz csatolandó s minden tekintetben annak alapítólevele értelmében kezelendő, vagyis mindkét alapítvány évi kamata együtt egy összegben egy gyülekezet segélyezésére fordítandó.Tisztelettel kérem a Rupprecht Olivér—féle alapítvány alapító- levelének ezen kiegészítését elfogadni és kimondani, hogy a jövedelem az alapító rendelkezése értelmében évről-évre kiadandó egy az alapítványozó, illetőleg jogutóda által megnevezendő kérvényező gyülekezetnek.Ezen Rupprecht— Káldy-féle alapítványi segélyösszeg ezidén 160 pengőt tesz ki. Talán nem lesz érdektelen ezzel kacsolatban megemlíteni, hogy míg egyházkerületünk gyámintézete a nagy összeroskadás előtt 14 alapítvánnyal rendelkezett 19,276 ar. korona 96 ar. fillér értékben, addig a R u p p - r e c h t— K á l d y ,  L u t h e r  é s  L ö w  a l a p í t v á n y o k  ö s s z e g e  már a korábban említett ezidei felértékelési járulékkal együtt 2988 P. 74 f.-re rúg. Mennyire kívánatos és szükséges lenne ezen alapítványi vagyon újbóli hathatós gyarapítása.



Tavalyi közgyűlésünk elhatározta, hogy a helyi és esperességi gyámintézetek felajánlásából külön 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 i  s z e r et e t a cl o m á n y t l é t e s í t .  Az elnökség ez ügyben kibocsátott felhívását eddig csak három esperességben szívlelték meg, amennyiben a soproni alsó 58 pengő 38 fillért, a soproni felső 18 pengő 19 fillért, a vasi közép pedig 10 pengőt bocsátott e célra rendelkezésre. így tehát az egyházkerületi szeretetadományt ezidén osztjuk ki először 86 pengő 57 fillér szerény összegben. Reméljük és elvárjuk azonban, hogy ha a jövőben valamennyi esperességi gyámintézet megszívleli felhívásunkat, úgy évről-évre mind tekintélyesebb segélyben fogunk részesíthetni. az esperességek sorrendjében egy-egy szűkölködő gyülekezetét.Az a súlyos csapás, mely T a k á c s i  v e s z p é m  m e g y e i  k ö z s é g e t  pusztító tűzvész által érte, több ottani evangélikus hívünket is érzékenyen károsította. Püspök úr Öméltóságának felkérésére, de szivünk érzelmétől is indíttatva, elnöki felhívásban felkértük az esperességi gyámintézeteket takácsii híveink segélyezésére oly módon, hogy a megszavazott ösz- szegeket küldjék ezen gyülekezet pénztárába oly kikötéssel, hogy abból elsősorban a tűzvész által megkárosodott, s z e g é n y  r á s z o r u l ó  gyülekezeti tagok idei egyházközségi járuléka nyerjen fedezetet. Ezen célra Kemenesalja 20 P .-t , Somogy 44 P. 53 f .-t , Soproni alsó 30 P .-t , Soproni felső 70 P .-t , Vasi közép 50 P .-t , Tolna— Baranya— Somogy 20 P. 20 f .- t , Zala 5 P .-t  szavazott meg, összesen 239 P. 73 f. Ezen összegből 189 P. 73 f. közvetlen küldetett meg a kárvallott gyülekezeteknek, mig a vasi közép esperességi gyámintézet 50 P. adománya a kerületi gyámintézet közvetítésével fog odatjutni.A z  e g y e t e m e s  g y á m  i n t é z e t i  e l n ö k s é g  az egyetemes gyámintézet múlt évi közgyűlésének határozata értelmében a rendes évi gyámintézeti gyűjtésen felül, már az idén k ü l ö n  g y ű j t é s t  is rendezett az egész egyetemes gyámintézet területén, tehát egyházkerületi gyámintézetünk területén is. Amennyire kívánatos, hogy ezen új gyűjtés is sikerrel járjon, ép annyira szükséges, hogy ne keresztezze, avagy csökkentse a mi rendes évi gyűjtéseink bevételét. Semmiesetre sem szabad elfelejtenünk, hogy a gyámintézet munkaköre nagyon helyesen egyházközigazgatási fokozataink szerint van kiépítve s hogy atyáink ezen bölcs intézkedése eddig nagyon jól bevált. Semmi esetre se engedjük magunkat ezen új gyűjtési akció által a mi gyűjtési buzgóságunkban talán ellenakasztani.Ugyancsak az egyetemes gyámintézeti elnökség 372 d a r a b  g y ű j t ő p e r s e l y t  osztott szét egyházkerületi gyámintézetünk területén, amelyekben filléres adományok gyűjtendők a z  á l d o t t  G u s z t á v  A d o l f -  e g y l e t  1932- b e n  t a r t a n d ó  100 é v e s  j u b i l e u m i  ü n n e p é l y é r e .  E helyről is felkérjük a lelkész- és tanítótestvéreket s mindazokat, akikhez ezen perselyek eljutottak, hogy a gyűjtésben és adakozásban egyaránt buzgólkodjanak. A német Gusztáv-Adolf egylet már oly sok jót tett egyházunk szegényeivel, hogy csak adósságot fogunk leróni, ha nagy jubi
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leumi ünnepén egyetemes egyházunkhoz méltó összeget fogunk ezen per- selygyüjtés eredményeképen átnyújthatni.Az esperességi gyámintézetek 23 p e n g ő  72 f i l l é r  külön adományt küldtek be a kerületi pénztárba, a G  u s z t á v -A  d o 1 f e g y l e t  s z á m á r a .  Méltóztassék jóváhagyólag tudomásul venni, hogy ezen összeget 136 pengőre kiegészítve a mai közgyűlés elején 100 b i r .  m á r k a  a l a k j á b a n  á t a d t u k  a G u s z t á v -  A d o l f  e g y l e t  j e l e n l é v ő  e l n ö k é n e k ,  mint egyházkerületi gyámintézetünk adományát egy németországi szegény dlia- szporális evangélikus gyülekezet segélyezésére.Épen úgy kérjük jóváhagyó tudomásul vételét annak, h o g y  n é m e t  g y ű j t ő  i v e k  k i n y o m a t á s á r a ,  ami tavaly elhatároztatott, de fedezetről nem gondoskodtunk, a szükséges összeget az idei gyűjtésből visszatartottuk. Mindezek előrebocsátása után az egyes esperességi gyámintézetekről a következőket jelenthetem:a) A győri egyházmegyei gyámintézetnél H o r v á t h  Béla csikvándi lelkész az egyházi elnökségről lemondott s helyébe S z á l  a y Mihály lovász- patonai lelkész választatott. Ugyanott M i h á l y  István világi elnök ezen tisztségre újból megválasztatott. A gyűjtési eredmény 621 pengő 97 fillérrel alatta maradt a tavalyinak, ellenben a segélykérők száma 6-ra emelkedett. Mivel az esperességi gyámintézet községenkénti számadási kimutatást nem terjesztetett fel, nem tudtam megállapítani, volt-e a gyülekezetek közt Győrön kiviil (1345 P. 65 f.) más is, amely 100 pengőnél többet gyűjtött.b) A Kemenesaljái esperességi gyámintézetnél a gyűjtési eredmény 225 pengő 19 fillérrel meghaladta a tavalyit. Mivel itt a bevétel már évek óta emelkedőben van, remélhető, hogy Kemenesalja mielőbb eléri azt a magaslatot, amelyet hivatva is van betölteni. Az egyházi elnök jelentéséből kiemeljük azt a megállapítást, hogy épen a legszegényebb gyülekezetek mutatnak az adakozásban példát. Ugyancsak az egyházi elnök a gyülekezeti gyámintézeti istentiszteletek tartását is sürgette. 100 P-őn felül adakoztak: Z a l a -  e g e r . s z e g  174 P. 80 f .-t , K i s s o m l y ó  131 P. 54 f .-t , N e m e s -  cl ö m ö 1 k 126 P. 50 f.-t , O s t f f y a s s z o n y f a  112 pengőt. A beérkezett segélykérvények száma 4.c) A somogyi esperességi gyámintézet évi közgyűlését Kaposvárott tartotta, amelynek temploma az egyházi elnök jelentése szerint „megkövült hirdetője a gyámintézeti munka szükségességének.“ H a j a s  Gyula sandi tanító az esperességi gyámintézet világi elnöke az esperességből távozván, ezen állásáról lemondott. Az évi bevétel 33 P. 13 f.-rej emelkedett, de T  e k e Dénes egyházi elnök mégis és joggal panaszkodik, hagy felhívása és buzdítása dacára sem sikerült nagyobb eredményt elérnie. A jövő évi gyűjtési akciót már most megindította, felhiván az illetékes tényezőket, hogy az a r a t á s i  h á l a a d ó  ü n n e p e t  használják fel gyámintézeti gyűjtésre. 100 pengőn



71felüli gyűjtés nincs. Kaposvár 64 pengő 10 fillérrel és Nagykanizsa 63 pengő 23 fillérrel vezetnek. A benyújtott kérvények száma 3.d) A soproni alsó esperességi gyámintézetnél világi elnökké a visszalépett B a k ó  János helyébe dr. S z a b ó  István, magyarkeresztúri földbirtokos választatott. Az egyházi elnök sajnálattal állapította meg, hogy az idei gyűjtés 20 pengő 70 fillérrel alatta maradt a tavalyinak, amit a nehéz gazdasági helyzettel indokol, bár több helyen ennek dacára szép gyűjtési szaporodás volt elérhető. Az elszámolásnál az anyagyülekezetek és filiák gyűjtési eredményét külön—külön kellene feltüntetni. 100 pengőn felül Vadosfa gyűjtött 129 P. 89 f .-t . Egy segélykérvényt nyújtott be.e) A soproni felső esperességi gyámintézetnél D a n i e 1 i s z Róbert egyházi elnök 6 évre újból megválasztatott. A  3148 P. 23 f. bevétel a tavalyival szemben 613 P. 69 f.-nyi emelkedést mutat, ami körülbelül annyi, mint a legtöbb esperességi gyámintézet összbevétele. Ez az esperesség gyámintézeti vagyont is mutat ki és pedig 107 pengő 22 fillér esperességi gyámintézeti vagyont és 13.693 P. 93 f. helyi gyámintézeti vagyont, mely utóbbi csaknem kizárólag a soproni helyi gyámintézet birtoka. 100 P-őn felül gyűtött Ágfalva 187 P. 41 f.-t , (amiből Sopronbánfalvára 66 P. 60 f. esik) és Sopron 2554 pengő 40 fillért, amiből házi gyűjtés 645 pengő 40 fillér, iskolai gyűjtés 158 pengő 12 fillér, persely 26 pengő, offertorium 72 pengő 60 fillér, úgy hogy az idei tulajdonképeni gyűjtés összege 902 P. 12 f., inig a bevétel többi része az alapítványi vagyon jövedelme, amit a gyülekezet maga osztott szét. Nem került számadásba a soproni n ő i  g  y á ni i n t é z e t bevétele, ami szintén igen tekintélyes összeget tesz ki s aminek egynegyed része a gyámintézeti alapszabályok 16. §-ának b) pontja alapján a jövőben az egyházmegyei és egyházkerületi gyámintézet utján az egyetemes gyámintézeti pénztárba küldendő be. Ezen egyházmegyéből 2 segélykérvény nyujtatott be.f) A tolna—baranya—somogyi esperességi gyámintézet K o r i t s á n - s z k y Ottót választotta világi elnökévé. Az egyházi elnök panaszkodik, hogy 11 községből —  köztük van Szekszárd, Pécs és Bonyhád is —  a gyűjtés nem érkezett be a s z á m a d á s  l e z á r á s á i g  s az összeredmény a tavalyinál 399 P . 25 f.-rel kevesebb. Az egyházi elnök jelentésében maga is érzi, hogy ez a nagy és tekintélyes esperességen „szépségfolt“ . Itt néhány gyülekezet az egész gyűjtést, avagy annak háromnegyed részét maga osztotta szét, holott azt gondolná az ember, hogy körülbelül 70 évi gyámintézeti munka után már minden lelkész tudhatná, hogy a helyi gyámintézetek a gyűjtésnek legfeljebb egynegyed részével rendelkezhetnek szabadon. 100 pngőn felül csak Hidas gyűjtött és pedig 105 P. 50 f.-t . A gyülekezetek nagy részénél a gyűjtés alig tesz ki néhány pengőt, úgy mint az egész esperesség 1216 P. 62 f.-es gyűjtése nem áll arányban annak nagyságával s legtöbb gyülekezetének módjával. A segélykérvények száma 8.g) A vasi közép esperességi gyámintézetet súlyos csapás érte C z i -  p o 11 Géza egyházi elnök elhunytéval, akinek buzgó vezetése mellett a gyám -
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intézeti munka itt ezelőtt nem látott virágzásnak indult. Az idei gyűjtés 1387 P . 21 f. volt s 38 P. 20 f.-rel meghaladta a tavalyit, holott már az is 243 P. 35 f.-rel magasabb volt az 1928. évi gyűjtésnél. Legtöbbet saját gyülekezete, Szombathely gyűjtött és pedig 455 P. 33 f .-t , ahol 1 lélekre 22.4 fillér esik. 100 pengőn felül gyűjtött még Szentgotthárd, ahol szintén ő vétette el a jó magot, 149 P. 48 f.-t  (lelkcnként 16 fillér), Kőszeg 144 P. 50 f.-t , ( lel— kénként 8.4 fillér) és Sárvár 102 P. 08 f .- t  (lelkenként 11.1 fillér). Az ezen esperességi gyámintézetböl felterjesztett s minden mozzanatra kiterjedő jegyzőkönyv és elnöki jelentés is mintaszerű. 4 segélykérvény vár elintézést.h) A veszprémi esperességi gyámintézet gyűjtése is meghaladta a tavalyit 26 P. 28 f.-rel és a 953 P. 71 f. összbevétel annál nagyobb elismerést érdemel, mivel itt csaknem kizárólag kicsi és segélyre szoruló diaszporális gyülekezetek és hivek adományáról van szó. Figyelemre méltó, hogy a közgyűlés az ezen esperességi gyámintézet területén fekvő Takácsit, sem maga nem segélyezte, sem segélyezését nem javasolja, „mert a gyülekezet bár nem kérte s a szegény tagok társadalmi utón kellő támogatásban részesültek.“ Mi azért még sem sajnáljuk, hogy ezen gyülekezetnek a községet ért nagy veszedelem idején a nyújtott segélyekkel megmutattuk testvéri együttérzésünket és keresztyén felebaráti szeretetiinket. Ezen esperességben Pápa és filiái gyűjtötték a legtöbbet ú. m. 203 P. 02 f.-t . Igen szép a kis Bakony- szombathely és filiáinak gyűjtése is 73 P. 71 f. összegben. Bár ismeretes az itteni apró gyülekezetek nehéz sorsa és kínos anyagi helyzete, azért a 15 felterjesztett segélykérvényt mégis meg kellett volna a közgyűlésnek rostálnia.i) A zalai esperességi gyámintézet 377 P. 91 f. bevétel mellett a tavalyihoz képest 35 P. 79 f. apadást mutat. A Takácsinak jutott 5 pengőn kívül semmiféle más célra nem adakozott. 100, de 50 pengős gyűjtést egyetlen gyülekezet sem ért el, legtöbbet Nagyvázsony adott 47 P. 50 f. összegben, amiből 29 P. 47 f. a templomi perselyben gyűlt össze. Az esperességből 5 gyülekezet folyamodik segélyért.Tisztelettel kérem, méltóztassék az esp. gyámintézeteknek, illetve azok elnökségének a lefolyt évben nehéz viszonyok közt kifejtett buzgó és eredményes munkájukért elismerő köszönetét szavazni és őket a jövőben is kifejtendő semmi akadálytól és nehézségtől vissza nem riadó gyámintézeti munka kifejtésére felkérni. A kidőlt avagy önként visszalépett volt vezérek iránt fejezzük ki mélyen érzett részvétünket, illetőleg elismerő köszönetünket, azokat pedig, akiket a közbizalom először avagy ismételten emelt vezérhelyre, köszöntsük meleg szeretettel.Bejelentem végül, hogy f. é. szeptember 29-én a világi elnök úrral együtt á t v e t t ü k  v o l t  p é n z t á r o s u n k ,  b o l d .  C z i p o 11 G é z a  ö r ö k ö s e i t ő l ,  hiány nélkül a z  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  ö s z -  s z e s  V a g y o n  á t  készpénzben, takarékbetétben és devalvált értékpapírokban s á t a d t u k  azt ideiglenes kezelésbe a szintén jelenvolt ellenőrnek,



73Ntű cir. T  i r t s c h Gergely kőszegi lelkész urnák. Midőn az erről felveti jegyzőkönyvet mellékelve csatolom,kérem a közgyűlést, szíveskedjék az elnökség ezen eljárását is jóváhagyólag tudomásul venni.Épen, mikor ezzel évi jelentésem befejezéséhez értem, hozott a posta egy 85 pengőről szóló pénzutalványt, melynek szelvényén H a m a r  Gyula tanító- képezdei igazgató és V á r a l l y a y  János az intézet belmissziói egyesültének elnöke arról értesítettek, hogy ezen összegből 60 pengő a soproni ág. h. ev. tanítóképzőintézeti Kapi Gyula ifjúsági belmissziói egyesületnek az elmúlt évekről visszamaradt, 25 pengő pedig a folyó 1930— 31. iskolai évre befolyt összes (200 P.) bevételeinek kötelező része. Azt hiszem, hogy mindnyájan mély meghatottsággal veszünk tudomást a tanítóképezdei ifjúság ezen többi intézeteink ifjúságának is példátadó áldozatos buzgóságáról s indítványozom:méltóztassék úgy a tanítóképezde igazgatójának s az ifj. beim. egyesület tanár-elnökének, valamint magának az adakozó képezdei ifjúságnak ezen a gyámintézet szeretetéből fakadt adományért jegyzőkönyvi köszönetét szavazni s egyben kimondani, hogy képezdei ifjúságnak eme adományát egy iskolát építő, avagy iskolaépítésből visszamaradt adósság terhe alatt nehezen szenvedő kérvényező gyülekezetünknek juttatjuk.Azt hiszem, hogy szebb és felemelőbb momentummal nem végezhetném s épen azért ezzel be is fejezem évi jelentésemet. Méltóztassék azt kérem tudomásul venni.Az egyh. kér. gyámintézeti közgyűlés az egyházi elnök gondosan szerkesztett évi jelentését köszönettel tudomásul véve, annak egész, terjedelmében jegyzőkönyvbevételét mondja ki, s vele kapcsolatban a következőket határozza: a) Jegyzőkönyvében is őszinte gyászának ad kifejezést éveken át buzgó pénztárosának, Czipott Gézának, korai elhunyta felett, s erről a gyászoló özvegyet külön részvétiratban értesíti.b) Újból felhívja és kéri az egyházmegyei és helyi gyámintézeteket, hogy a L u t h e r -  és L ő  w-alapok felértékelését, a szabadrendelkezésre álló összegekből, ' évről-évre mind hathatósabban mozdítsák elő.c) Elfogadja a Rupprecht Olivér—féle alapítólevél módosító kiegészítését, kimondván, hogy az eredeti Rupprecht Olivér-féle2.000 pengős, s az 1929-ben Káldy Ottilia nevére tett 500 pengős alapítvány együttesen kezeltessék, s kamata évenként egy gyülekezet felségélyezésére fordíttassék.d) A tavaly létesített „egyházkerületi gyámintézeti szeretet- adomány“  támogatását az összes esperességi és helyi gyámintézetek figyelmébe ajánlja.
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e) A takácsi—i tüzkárosult gyülekezet felsegélyezésére az egyh. kér. gyámintézeti pénztárba beküldött vasi közép egyházmegyei 50 P -t  nevezettnek kiadja.f) Az egyetemes gyámintézet külön gyűjtési akciója mellett is arra kéri az összes helyi és egyházmegyei gyámintézeteket, hogy az eredeti alapszabályszerü gyűjtési buzgalom emiatt el ne lankadjon.g) A németországi Gustav Adolf egyesület 100 éves jubileumi gyűjtöpersely akció eredményes felkarolását melegen ajánlja.h) Jóváhagyólag veszi tudomásul, hogy mai ülésünkön a szabadrendelkezésre álló összegből a Gustav Adolf egyesületnek, az e célra különben is beérkezett 23.72 P. 1OÖ márkára kiegészítve, alkalmi ajándékként adatott át.i) Elrendeli a német gyüjtöivek kinyomatását az idei költség- vetés terhére.k) Elismerését és köszönetét fejezi ki az összes esperességi gyámintézeteknek s azok elnökeinek az elmúlt év sikeres buzgólko- dásáért. A lemondott hű munkatársaktól —  köszönetének kifejezése kapcsán —  búcsúzik, a helyükbe lépő újakat pedig bizalommal és szeretettel köszönti.l) Köszönettel veszi tudomásul a pénztáros elhunytával szükségessé vált elnöki intézkedést.m) Elismerését és köszönetét .fejezi ki a soproni tanítóképezde igazgatójának, a Kapi Gyula belmissziói egyesület tanárelnökének és ifjúságának példátadó áldozatkészségéért s kimondja, hogy a képezdei ifjúság adománya iskolát építő, vagy iskolaépítési adóssággal küzkiidő gyülekezetnek adandó ki.6. Egyházi elnök beterjeszti a részben még néhai Czipott Géza, részben pedig dr. Tirtsch Gergely ehker. gyámintézeti h. pénztáros által készített 1929— 30. évi dunántúli ev. egyh. kér. gyámintézeti zárszámadást, amelyet az elnökség pontosan átvizsgált és rendben talált. Eszerint:
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Ezen számadásból kitűnik, hogy az ehker. gyámintézeti közgyűléshez ezévben 3908.16 pengő szabackendelkezési összeg terjesztetett fel. Ezen ősz- szegből levonandó a felmerült évközi stb. szükséglet —  tavalyi túlfizetés és Czipott lev. portója 53.41 P ., eh. elnök lev. költsége 45 P ., pénztáros portója 25 P ., elnöki s pénztárosi tiszteletdíj s útiköltségre 100 P ., német gyüjtöivek kinyomatására 84.75 P ., összesen 308.16 pengő, úgyhogy a megmaradó 3.600I3. fele, azaz 1.800 P., nagyszeretetadományra —  a mai vallásosestély offer- tóriuma felének (75 P.) betudásával —  összegyűlt 1.003.60 P. s az ifjúsági gyártiintézeti egyesületek adománya 42.15 P. küldendő fel az egyetemes gyámintézeti pénztárba; a másik fele pedig felosztásra vár. A Luther-alap felértékelésére 82.14 P., a Lőw-afapéra 86.50 P. jut. Az évi elszámolás, noha a gyűjtés 126 P .-vel kevesebb az előző évinél, végeredményben mégis 277 P .-vel nagyobb összeggel zárul.A közgyűlés a számadást tudomásul veszi, s a megbízott h. pénztárosnak a felmentvényt a szokott óvás fenntartásával megadja.7. A szabadrendelkezésre álló 1.800 Pengőt az ehker. gyámintézeti közgyűlés —  ugyancsak az okt. 16. választmányi ülés javaslatára —  következőleg osztotta fel a beérkezett 49 kérvényező között:200 P -t  kap Szekszárd —  —  —  —  —  —  —  —  200 pengő100— 100 P .-t  kap: Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Kaposvár, Balf,Zalagalsa, Nagyszokoly —  —  —  —  —  —  —  —  600 „50— 50 P .-t  kap: Nagybarátfalú, Öttevény, Győrczemere, Pusz- taszentlászló, Barcs, Sárvár, a kőszegi diakonissza állomás,Nemeshany, Sur, Bakonyszentlászló, Tapolcafő, Fehérváir- csurgó, Tarrós, Tolnanémedi, Alsódörgicse, Felsődörgjcse,Keszthely, Theol. otthon —  —  —  —- —  —  —  —  900 „A Gustav Adolf egyesületnek átadott alkalmi-adományra —  —  100 „összesen: 1800 pengő8. A Rupprecht Olivér-alapítvány kamatát, 160 P .- t  ezévben Lenti kapja meg az alapítványttevő döntése folytán.9. Az egyházkerületi szeretetadományt, 86.37 P .-t , a templomot építő Csornának Ítélte oda a közgyűlés.10. A soproni tanítóképezdei belmissziói kör 85 pengős adománya az iskolaépítési adóssággal küzködő Szentgotthárdnak jutott.11. A kisszeretetadományra Dombóvári ajánlja a közgyűlés az egyetemes gyámintézetnek.12. Az egyetemes gyámintézet általi segélyezésre a következő gyülekezeteket terjeszti fel az ehker. gyámintézeti közgyűlés:.Nagybarátfalú, Győri szeretetház, Zalaegerszeg, Kaposvár, Nagykanizsa, Söpronbánfalva, Szentgotthárd, Sárvár, Ászár, Bakony- bánk, Tés, Csót, Gecse, Szekszárd, Tarrós, Tolnanémedi, Keszthely, Nagyvázsony, Szentantalfa.



7713. A németországi Gustav Adolf ‘ egylethez, a segélyezési tervbe már eddig is felvett alábbi kérvényezőket ajánlja:Szekszárd, Kaposvár, Keszthely, Zalaegerszeg, Sopronbánfalva, Dombóvár, Szentgotthárd, Tarrós, Theol. otthon, soproni tanítóképző, Gotthold, Christi. Hausfreund.14. A választmány javaslatára a közgyűlés a megüresedett ehker. gyámintézeti pénztárosi állást s a lemondás folytán megüresedett ellenőri állást, az egyházkerületi elnökség, valamint az egyházk. pénzügyi felügyelőbizottság elnökének beleegyezésével s az egyházkerületi közgyűlés utólagos hozzá- járujása reményében megválasztja M ü h 1 Nándort egyházker. gyámintézeti pénztárossá és W  o j t e c h G . Vilmost ehker. gyámint. ellenőrré. Bizalommal üdvözölve őket, kéri egyúttal a közgyűlés nevezetteket, hogy ismert buzgalmukat állítsák ezentúl a mi ügyünk szolgálatába is.A lemondott ellenőrnek, dr. T  i r t s c h Gergelynek, évek hosz- szú során át kifejtett ügybuzgalmáért a közgyűlés meleg elismerését tolmácsolja s érdemeit jegyzőkönyvében is megörökíti.A két új pénztári tisztviselőnek némi tiszteletdíjként a közgyűlés az eddigi összesen évi 60, azaz hatvan pengőt állapítja meg.15. Több oldalról elhangzott indítvány alapján, a választmány javaslatára a közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes gyámintézethez kérve az elszámolási és bevallási vagyonkimutatási ivek mielőbbi kinyomattatását.16. Más tárgy nem lévén világi elnök megköszöni a szép érdeklődést, amire egyházi elnök záróimájával az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés véget ért. Kmf.
v irtso lo g i R U P P R E C H T  O L I V É R  s. k. S C  H O L T Z  Ö D Ö N  s. k. 

egyházi elnök.világi elnök.

H A N Z M A N N  K Á R O L Y  s. k.
jegyző.

B O J T O S  L Á S Z L Ó  s. k. K L A U S Z  L A J O S  s. k.
hitelesítő. hitelesiö.



II.
JEGYZŐKÖNYVfelvétetett a Dunántúli Evang. Egyházkerületi Lelkészegyesületnek 1930. évi október hó 18-án Sopronban tartott közgyűléséről.A közgyűlést megelőző istentiszteleten Scholtz Ödön ágfalvi lelkészesperes tartott János 1, 48. alapján önvizsgálatra indító aktuális beszédet.A gyűlésen jelen vannak: D. Kapi Béla püspök-elnök, dr. Mesterházy Ernő kér. felügyelő, dr. Ajkay Béla kér. v. főjegyző, Németh Károly iigyv. alelnök, Kiss Samu titkár; a tagok közül: az esperesi és lelkészi kar nagy számban. i , l | 1 , ! i! ; |! Ii1 I1. Németh Károly elnöki megnyitójában első sorban is szent kötelességének tartja, hogy a szívét felemelve hálát adjon Istennek azért az áldásért, amelyet az ágostai hitvallásban adott a keresztyénségnek, az anyaszentegy- háznak és közelebbről a mi evangélikus anyaszentegyházunknak. Hálát adok azért is, hogy a négyszázéves jubileumot megérni engedte Magyarországon, ahol a mi őseink annyit szenvedtek, sajnos, olyan idők közepette, amelyek nem nagyon különböznek az ellenreformáció évtizedeitől és évszázadaitól. Keserűség vesz erőt a lelkűnkön sokszor, amikor arra gondolunk, hogy ebben az országban egy hatalmas és befolyásos irányzat érvényesül, mely itt a protestánsokat és a protestantizmus körén belül minket, evangélikusokat az állampolgárság második sorába akar visszaszorítani. Sőt ennél is többet akar, amikor anyagi és erkölcsi alapjainkat akarja újbban megsemmisíteni. A főtisztelendő és méltóságos püspök úr igen hű rajzát adja ennek püspöki jelentésében.Nekünk első sorban ama mennyei hazára kell tekintenünk, amely ott van a mennyekben és arra a mennyei kormányzóra, a mindenható Istenre és annak gondviselésére. Nekünk itt maradandó városunk és hazánk nincs. De azon örökkévaló értékekből, melyek a mennyországban tétettek el számunkra, azokból ránk bízattak egynémelyek itt a földön is. És a mi hűséges szolgálatunkat azzal kell megbizonyítanunk, hogy ezeket az értékeket megbecsüljük és másokkal is megbecsülhetjük. És ezen értékek közé tartozik a mi házasságunknak a tudata. Ezen értékek közé tartozik a mi családi életünknek a becsülete és tisztasága; a mi állampolgári jogaink. És ha a mi őseink készek voltak ezekért a kincsekért feláldozni vagyont és életet, nyugalmat és békes- mártiromságra való készség, amely megvolt elődeinkben? Vagy pedig amikor érzi a ránehezedő nyomást, amikor panaszkodik és zúgolódik ezen állapotok miatt, amikor törvénytelenségnek, törvénytíprásnak tartja azt, hogy a magyar kormány eltűri, hogy a magyar törvények kinulláztassanak a vatikáni kódex által: hogy vájjon a mai nemzedékben megvan-e azon hátsó gondolatnélküli



martiromságra való készség, amely megvolt elődeinkben? Vagy pedig amikor panaszkodunk és zúgolódunk az igazságtalanságok és törvénytelenségek ezen égő máglyájában, mi csak anyagi előnyöket akarnánk szerezni?Az ágostai hitvallás egy drága kincs, de egyúttal egy erős bilincs is, amely odaköt bennünket nem ehhez, vagy ahhoz a hitvalláshoz, hanem első sorban odaköt bennünket a Krisztus keresztfájához. És az a keresztfa sohasem válhat az igazi keresztyénségben díszjelvénnyé, hanem mindig megmarad a szenvedésnek szimbólumául és megmarad elköteleztetésül a Krisztus minden nyomorúságában való őszinte követésére. Az ágostai hitvallás bennünket arra kötelez, hogy a Krisztus keresztje a mi életünkben követőket találjon; olyan híveket, akik nem félnek a szenvedéstől.Másfelől nem szabad megfeledkezni arról sem, amikor ennek a mai helyzetnek a mérlegét állítjuk össze, hogy nemcsak ránk nehezedik teher, nemcsak mi, evangélikus lelkészek szenvedünk az igazságtalanságok alatt. Én külön oda akarom azért állítani a magam és mindnyájunk lelkiismerete elé azt a kérdést, hogy mi, ak,ik ékesszólóan kívánunk hangot adni a magunk nyomorúságának, adunk-e hangot azon emberek nyomorúságának, akik dolgoznának, de nincs munkájuk, dolgoznának, de nincs megélhetésre való munkabérük? Nekünk lelkiismeretbe vágó kötelességünk az, hogy szava legyünk ebben a világban az Istennek. Mirajtunk keresztül és miáltalunk az Isten szava szól. És én úgy érzem és arról vagyok meggyőződve, hogy az Isten miáltalunk nemcsak azt akarja a világba belekiáltani, hogy mi, lelkészek nyomorgunk, vagy a mi egyházunk van elnyomva, vagy mi leszünk háttérbe szorítva. Az Isten azt a szavát is a mi szívünkbe és szánkra adja, .hogy felemeljük minden igazságtalanság ellen, ami a világban az állami, társadalmi és kereskedelmi életben végbe megy. Hogyha mi azt akarjuk, hogy a mi őseink piedesztáljára állva bennünket az országnak törvényhozása és kormánya megbecsüljön, akkor olyan embereknek kell lennünk, akik a hazáért és más embertársainkért is felelősnek tudják magukat.És én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben bizonyos mulasztás terhel bennünket. Mi nem mindig voltunk és vagyunk az elnyomottaknak szószólói és védelmezői. Mi nem mindig vagyunk készek arra, hogy a hatalmasokkal szemben megvédelmezzük az elnyomottakat és eltíprottakat. Mert amikor magunk között láthatjuk sok-sok családnak rettenetes ínségét, én nem vettem észre az igehirdetésben azt, hogy a viszonyok kényszerítő hatása alatt hangoztattuk volna Krisztus evangéliumának azt a szavát, amely arra is kötelez bennünket, hogy a betegen, az éhezőkön, a mezíteleneken segítsünk. És nem igen vettem észre azt, hogy a mi igehirdetésünkben súlyt fektettünk volna az evangélium szociális emberi követelményeire. Pedig kétségtelen az, hogy az utolsó ítéleten, amikor Krisztus megjelenik, nemcsak azt fogja számon kérni- mondtátok-e Uram, Uram! hanem azt is: cselekedtétek-e az én mennyei Atyámnak akaratát, akinek tudta nélkül egy veréb sem eshetik le a háztetőről. És menyivel drágább Ő előtte egy emberi lélek!Scholtz Ö. prédikációjában szivünkbe markolón emelte fel szavát, am ely-
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80lj cl önvizsgálatra akart bennünket indítani. És sokunkat bizonyára indított is. M i, lelkészek sokat elmulasztottunk. Sokat alkalmakban, sokat munkában. Elmulasztottunk sokat imádkozásban. Elmulasztottunk sokat lelki épülésben. Elmulasztottunk igen sokat alázatos és lelkipásztori hűségben. Azért amikor úgy érezzük, hogy válsághoz értünk, válsághoz jutott országunk, egyházunk, süt a keresztyénség —  mert világviszonylatban a keresztyénség is válsághoz jutott — : óh akkor mi ránk óriási felelősség súlya nehezedik és akkor nem szabad nekünk úgy viselkednünk, mint azoknak a gyermekeknek, akik hallják a sípot, de nem táncolnak; hallják a sírást, de nem indulnak meg rajta. Nekünk könyörögnünk kell az Istenhez: adjon nekünk, lelkészeknek ébredést. Mert bizony mondom, szörnyű ítélet lesz ránk nézve, ha a gyülekezetek és az egyház felébred, ellenben a pásztorok alusznak.Éppen azért én igaz örömmel és hálás köszönettel üdvözlöm a püspök úr azon bejelentett tervét, hogy a lelkészek számára lelkigyakorlatokat akar tartani. Ezekből nagy lelki haszon háramlik a lelkészekre és rajtuk keresztül a gyülekezetekre. Valamint hálásan megköszönöm mindazoknak a fáradozását, akik ebben a lefolyt közigazgatási évben is igyekeztek a közös épülésnek a lehetőségeit és alkalmait elősegíteni. így különösen köszönöm a theol. fakultás tanári karának azt a fáradozását, amellyel a soproni konferenciát rendezték. Egyúttal kérem a lelkésztestvéreket arra, hogy keressék az egymással való érintkezést. Nem a falusi izoláltság fáj nekünk, amely a társadalmi élettől izolál, hanem amely bennünket a testvérektől elválaszt. Buzdítom tehát a lelkésztestvéreket egytittmunkálkodásra a hitnek és szeretetnek jegyében. Isten áldását kérem ezen mai közgyűlésünkre is.Az elnöki megnyitó a jelenlevők részéről élénk helyesléssel találkozott, miért is a közgyűlés elhatározza, hogy azt teljes egészében felveszi jegyzőkönyvébe s belőle külön lenyomatot készíttet.2. Alelnök Scholtz Ödönnek a közgyűlést bevezető prédikációjáért köszönetét mond; a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Takács Elek és Meterházy Sándor tagtársakat kéri fel.3. Kiss Samu titkár az ágostai hitvallás jubileumával kapcsolatban ünnepi deklarációt olvas fel, melyet a közgyűlés állva hallgat végig:A dunántúli evang. egyházkerület lelkészegyesülete az ágostai hitvallás bemutatásának négyszázados jubiláris évfordulóján lelkében egy Ebenhaézert emel.a) Ennél az emlékoszlopnál evangélikus keresztyénhez méltóan mindenek előtt is fölfelé tekint s bensőséges hálával adózik a kegyelem Istenének, hogy az egyházban örökké munkás Szentleikének megvilágosító és megszentelő erejével a maga ügye mellett új apostolokat teremtett, akiket a Krisztus által egyedül az evangéliumban kijelentett üdvigazságokról való bizonyság- tételre elhívott, összegyűjtött s vallást tett hitükben a Jézus Krisztus által mindvégig meg is tartott.b) Azután visszafelé a múltba tekintve kegyelettel emlékezik ama kiválasztott férfiakról, akik emberi felfogásoknak be nem hódolva s hatalmi



éitekintetektől meg nem félemlítve készek és bátrak voltak lelkiismeretük szavára hallgatni s az evangéliumban felismert és a Jézus Krisztusban fundamentumot vetett hitükről a megnemszégyenítés szilárd reménységével a királyok előtt is bizonyságot tenni.c) Végül előre tekintve, ama hősök példájából buzdítást merítve s elhivén és megismervén, hogy az általuk bemutatott hitvallás Krisztusnak örökéletet adó beszédén alapszik s belőle Krisztusnak, az élő Isten egyszülött Fiának, mint egyedüli közbenjárónknak a képe ragyog és az Ő igaz tanítása csendül ki: az emlékezés ez ünnepi órájában komoly fogadást tesz, hogy az ágostai hitvalláshoz igaz és törhetetlen hűséggel ragaszkodik s e hűségben sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem jövendők, sem hatalmasságok, sem fejedelemségek, sem erőszak, sem csábítás által nem engedi magát eltánto- ríttatni. E fogadásra a megszentelő és megerősítő áment pedig —  még egyszer is felfelé tekintve —  attól kéri, akitől alászáll minden jó adomány és tökéletes ajándék.4. Elnök mély fájdalommal emlékezik meg az orosz keresztyén egyház, testvérek, első sorban az oroszországi ág. hitv. evang. egyház és lelkészek szenvedéseiről, felkérve a közgyűlést az érettük való imádkozásra; javaslatot téve egyúttal arra, hogy a lelkészegyesület pénztárából 50 P szeretetadomány szavaztassék meg a szenvedő orosz evang. testvéreknek. Javaslatának kiegészítéséül Mesterházy Sándor ajánlatára a közgyűlés jelen levő tagjai között is gyűjtést indít meg a szenvedő orosz testvérek javára. Schöll Lajos főesperes az állami és társadalmi szervek összefogását tartaná szükségesnek a világot anyagi és erkölcsi romlással fenyegető orosz bolsevizmusnak a letörésére. A lelkészegyesületi közgyűlés mély meghatottsággal és szomorúsággal gondol az oroszországi evang. hittestvérek szenvedéseire; de egyúttal megdöbbenéssel kénytelen konstatálni azt, hogy bár az egész világ feljajdul ezeken az atrocitásokon, az egyes kormányok megelégesznek a szovjettel szemben ezen vallásüldözés elleni tiltakozással s emellett szerződések felől tárgyalnak vele, ahelyett, hogy ezen nemcsak valláserkölcsi értékeket megsemmisítő, hanem a világ gazdasági helyzetét is felborítással fenyegető bolsevizmusnak az egész világra zúdításával veszélyessé váló irányzat teljes elzárásával védekeznének az Antikrisztus diadalmaskodása ellen. Szükségesnek tartja a közgyűlés azt, hogy a Mele. útján felterjesztés intéz— tessék a magas kormányhoz aziránt: indítson mozgalmat az orosz szovjet teljes elzárására, hogy ne mételyezhesse meg az egész világot és ne semmisíthesse meg a Krisztus országát e földön.5. Deák János theol. fakultási dékán meleg szeretettel üdvözli a közgyűlést s azt kívánja, hogyha a theol. fakultásnak felállításával és a theoló- giának az egyházkerület intézetéből való kiköltözésével a külső kapocs meg is szűnik, ne szűnjön meg, sőt váljék mind erősebbé és mélyebbé a lelkészek6



és hittudományi kar közötti kapcsolat. Németh Károly elnök köszöni az üdvözlést s biztosítja a fakultás dékánját s a hittudományi kar egész tanári karát a lelkészegyesület testvéri szeretetéröl és azon nagy reményekről, miket a fakultásnak új otthonában való további működéséhez mindannyian füzünk. Egyúttal javasolja, hogy a fakultás felavatásának tényét örökítse meg a közgyűlés jegyzőkönyvében.A közgyűlés a hittudományi kar és a lelkészek közötti kapocs fenntartása és mélyítése érdekében feléje nyújtott baráti, testvéri jobbot örömmel és hasonló érzéssel fogadja; s a fakultás küszöbön levő felavatásának tényét jegyzőkönyvében megörökíti ama kívánsággal, hogy a theológia az új otthonban is a régi kipróbált szellemmel és eredménnyel folytassa működését egyházunk, hazánk javára s Isten dicsőségére.6. A tanácskozás során a püspök és a kér. felügyelő kíséretében megérkezett Rendtorff Ferenc titkos tanácsost az elnök német nyelven meleg szavakkal köszönti, mint annak az egyesületnek a képviselőjét, amely zászlajára nem a hitet írta, hanem a törvényt; de azt a krisztusi törvényt: egymár. terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Amely törvény viszont a hitből táplálkozik.Rendtorff Ferenc örömének ad kifejezést, hogy a lelkészegyesület közgyűlése előtt megjelenhetett s az elnök kérésére vázolja az üldözött orosz- országi hitsorsosok nehéz helyzetét. Megígéri egyúttal, hogy a lelkészegyesület 50 pengős szeretetadományát és a gyűlés folyamán összegyűlt 74.14 pengőt szives készséggel közvetíti az orosz evang. testvéreknek.7. Ügyvezető alelnök megemlékezik D. Payr Sándor egyetemi tanár nyugalombavonulásáról. örömének ad kifejezést, hogy jó egészségben és munkakedvvel üdvözölheti őt a lelkészegyesület közgyűlésén. Tőle még sokat várunk. Adjon neki a kegyelem Istene testi és lelki erőt, hogy elvégezhesse azokat a munkákat, amelyekre még lelkileg kész és megvalósíthassa mindazokat a terveket, amelyeket lelkében előkészített. Javasolja a közgyűlésnek, hogy a lelkészegyesület felkérésére megírt s rövidesen megjelenő Gyurátz Ferencről szóló munkájának némi honorálása cimén szavazzon meg Payrnak 500 P tiszteletdíjat.Payr Sándor a róla való megemlékezést, köszönve a neki felajánlott tiszteletdíjat. nem fogadja el, mert ö Gyurátz életrajzának a megírásával egy kegyeletes kötelességet teljesített, amelyért semmiféle anyagi jutalmazásra nem számít. Készülő munkája már olyan stádiumban van, hogy a tél folyamán megjelenik.A közgyűlés D. Payr Sándort a tanári katedrától való megválása alkalmával további szeretetének és ragaszkodásának a biztosításával melegen üdvözli, nyugalmi éveiré s várakozásteljes jövendő munkásságára Isten gazdag áldását kérve. Az el nem fogadott 500 pengőből pedig nevére irodalmi alapítványt létesít, mely-
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nek kamatait lelkészegyesületi irodalmi munkák jutalmazására fordítja.8. Horváfh Olivérnek írásban beterjesztett pénztárosi jelentése szerint a lelkészegyesület összes bevétele 382518 P volt, kiadása 879.16 P, készpénz vagyona tehát 2946.02 P.A lelkészegyesület kiadványairól szóló jelentés szerint a Keresztyén Családi Emlékkönyvből még eladatlan 840 példány; eddig még a nyomdai költségek se térültek meg. —  Kiss Samunak Luther Kiskátéja c. jubiláns füzete 150 P -t  jövedelmezett tisztán az egyesületnek. —  A Szabályrendeletek Gyűjteménye, ha a künn levő hátrálékok befolynak, 340 P haszonnal fog zárulni. Hátrálékban vannak a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 15, a veszprémi 4, a győri 14, a somogyi 10, a theol. fakultás 20 példány árával.A Kapi Béla alap 63.20 P takarékpénztári kamat gyarapodásával együtt 937.20 P -t  tesz ki.A közgyűlés a pénztáros fáradozásaiért köszönetét mondva, jelentését tudomásul veszi s neki a felmentést megadja. A hátrálé- koknak behajtását pedig az egyházi hatóság útján szorgalmazza. Egyúttal felhívja a lelkészeket újból is, hogy a Keresztyén Családi Emlékkönyvet vezessék be gyülekezeteikbe.9. D. Stráner Vilmos egyetemi tanár a készülő Agenda tervezetét ismerteti. A közgyűlés D. Stráner egyetemi tanár ismertetéséért és fáradozásáért köszönetét mond. Egyben elhatározza, hogy megkeresi az Agenda-bizottság elnökét, hogy minél előbb kezdjék meg az Agenda munkálatait.10. Ügyvezető alelnök a házon kívül taníttató lelkészek nehéz anyagi helyzetéről szól. Nem alap teremtésére, hanem sürgős segítségnyújtásra van szükség. Az egyház tartsa kötelességének azt, hogy a lelkészgyermekek neveltetési lehetőségéről és segítségükről gondoskodjék.A lelkészegyesületi közgyűlés a kér. közgyűlés és a Mele. útján kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a lelkészek gyermekneveltetési segélyét emelje fel.11. Beterjesztett indítvány kapcsán az egyes gyülekezetek aránytalan teherviselésének enyhítése végetta lelkészegyesület közegyházi érdekből szükségesnek tartja, hogy belevitessék az egyházi köztudatba az egymásért való felelősségnek az érzete; s a teherarányosításra vonatkozó előmunkálatok megtétele céljából megkeresi a Melét. A maga hatáskörében pedig a dunántúli egyházkerületre nézve ezen előmunkálatok foganatosításával és a jövő évi közgyűlés elé való terjesztésével megbízza Schöll Lajost.12. Azon indítvány felett, mely szerint az évi jelentésbe kerüljön bele az a kérdés is, hogy a lelkész mennyit adott jótékony célra, 6*
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mivel erre a mód és lehetőség ugyis megvan: a lelkészegyesületi közgyűlés napirendre tér.A tanácskozásra szánt idő lejárván, ügyvezető elnök a közgyűlést buzgó imádsággal bezárja. iKmf.

K IS S  S A M U , N É M E T H  K Á R O L Y ,
titkár. elnök.

T A K Á C S  E L E K , M E S T E R H Á Z Y  S Á N D O R ,
jegyzőkönyvet hitelesítők.

III.
JEGYZŐKÖNYVfelvétetett a dunántúli Luther-Szövetség 1930. évi október hó 16. napján Sopronban tartott rendes évi közgyűlésén.Jelen vannak: D. Kapj Béla püspök, egyházi elnök, dr. Ittzés Zsigmond világi elnök, dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, továbbá az espe- resi és lelkészi kar s a világi tagok nagy számban.1. D. Kapi Béla püspök-elnök imája után Dr. Ittzés Zsigmond világi elnök a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:Igen tisztelt Választmány és Közgyűlés! Elnöktársam nevében is meleg szeretettel üdvözlöm a Dunántúli Luther-Szövetség szép számban megjelent tagjait.E jubiláns esztendőben kötelességszerüen, de mélységes benső meggyőződésből fakadó indíttatásból is, amely a bátor hitvalló ősök emléke előtt hódolatra és hálára késztet, pár szóban rámutatok az Ágostai Hitvallás jelentőségére a szövetségi munka szempontjából.Jól mondta egyik kiváló esperesünk, hogy „az Ágostai Hitvallás nem történelmi ereklye és nem muzeális tárgy“ , hanem ma is élő és ható erő, amely evangéliumi világossággal rámutat az egyház szerepére, kötelességeire minden idők bonyolult kérdéseiben.Azok elé, akik a Luther-Szövetség munkáját évenként megtervezik és megszervezik, évröl-évre bonyolultabb és súlyosabb problémák megoldásának nehézségei merednek. A társadalmi, egyházi, politikai élet terein a bizonytalanságok, kételyek, ellentétek és megnemértések sűrű ködpárája terjeng, amely még az éleslátásuak szemének is sokszor áthatolhatatlan. Milyen jó, hogy abban a régmúlt időben, amikor ez a köd még a mainál is nagyobb mértékben ülte meg az egész egyházi és közéletet, Isten támasztott elszánt



85férfiakat, akik szabadságukat, sőt életüket is kockára téve meggyujtották a vaskos ködpárákon átvilágító örökégő fáklyát, amelynek világánál ma is megtalálhatjuk a chaosból kivezető utat. Az Ágostai Hitvallás ez a fáklya, amely élő és folyton ható erejével megvilágosítja, áthatja minden egyházi intézményünket, azok minden önzetlen munkását.Tegyünk mi, a Luther-Szövetség tagjai és munkásai, mindnyájan hitet az Ágostai Hitvallás mellett életünkkel cselekedeteinkkel. Az önfegyelmezés ben, az élőhitben, a kegyelmi eszközökkel való élésben, a felebaráti szeretet- ben példaadással járjunk elöl. Ezekben legyünk edzett harcosok, úgy válhatunk alkalmas vezérekké a gyülekezetben. Hiszen ma különösen nagy szükség van kipróbált elöljárókra, széles látókörű vezérekre.Ki tagadhatná, hogy a szociális és kultúrharc itt van a kapuk előtt!? Ebben a harcban nagy szerep vár a Luther-Szövetségre! Hadjárat idején az összes fegyvernemeket mozgósítani kell. Mi sem maradhatunk tétlenül! Nekünk is szól a nagy Pál apostolnak az Etezusbeliekhez intézett felhívása:Eféz. 6., 13. „Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon és mindeneket elvégezvén megállhassatok.14. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelküséggel és felöltözvén az igazságnak mellvasába;15. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;16. Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;17. Az ídvesség sisakját is fölvegyétek és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde!“A helyi Luther-Szövetségek megszervezésével —  a nemzeti munkavédelem analógiájára —  ki kell képeznünk egyrészt az egyházvédelem öntudatos védőseregét, másrészt meg kell növelnünk „egyházunk Gedeon-ostrom csa- patát“ , mely —  mint Főpásztorunk mondta —  „hajlandó éhezni, szomjuhozni, messze futamatnyi utakat tenni, —  időt, erőt feláldozni az egyház javáért!“ A mi áldott Belmissziói Munkaprogrammunk csodás bőkezűséggel gondoskodik mindazon fegyverzetről, amely szükséges ahhoz, hogy hittestvéreinket vértezve és ezzel egyházunkat is megvédve tudjuk minden ellenséges támadás ellen.Az egyházaknak a mai általános gazdasági nyomorúság közepette nem szabad elhanyagolni a szociális problémákat. Meg kell mindenütt indítani a kiterjedt szociális tevékenykedést! Erre legalkalmasabbnak tartom, ha a helyi Luther-Szövetségek a Nőegyletekkel karöltve a helyi viszonyokhoz mért munkatervet dolgoznak ki s erre nézve a kerületi Luther-Szövetségtől irányítást, általános útmutatást nyernek.Püspök úrunk nem mulasztja el, hogy évi jelentéseiben rá ne mutasson arra, hogy a Diákszövetségek és ifjúsági Egyesületek intenzív munkába állí-
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tásán kell kezdődni és kicsúcsosodni a belmissiói munkának; hogy ezek megszervezése minden felelős tényezőnek, egyházvezérnek és ifjúságvezetőnek múlhatatlan kötelessége, mert csak az ifjúság lelkén keresztül férkőzhetünk a konzervatív felnőttek szívéhez, —  és az ifjúság megnevelésével való rájuk- hatással győzhetjük csak le az ő maradiságukat és mozdíthatjuk ki őket nyugalmi helyzetükből.A püspöki évi jelentés idevágó pontja örömmel tölthet el mindp.yájunkat, mert abból elismeréssel állapíthatjuk meg, hogy a Luther-Szövetség hivatott őrállói e tekintetben is érdemes és értékes munkát végeztek, amit tőlük a jövőben még fokozottabb mértékben óhajtunk és várunk.Az öröm érzésébe azonban szomorúság vegyül, amidőn arra gondolok fájó szívvel, hogy az őrállók első sorából kidőlt a Luther-Szövetség egyik vezérmunkása. Gyászol a Luther-Szövetség, mert hivatalos lapjának, a Harangszónak felelős szerkesztőjét és kiadóját, Czipott Géza szombathelyi lelkészt az Úr az ö kifürkészhetetlen akaratából magához szólította. A megboldogult felbecsülhetetlen értékű egyházépítő munkát végzett. Hogy ki volt ő, hogyan sáfárkodott az Űr szöllőskertjében, —  mit vesztett benne evangélikus egyházunk, közelebb Luther-Szövetségünk, —  az enyémnél hivatottabb ajak fogja ma méltatni. Egyik püspöki jelentés úgy aposztrofálta őt, mint egyházunknak egyik leghívebb, legmegbízhatóbb és legtevékenyebb misszionáriusát.Luther-Szövetségünk Czipott Gézát hálás emlékezéssel szívébe zárta. Néma felállással áldozzunk emlékének! . . .A  Czipott Géza kezéből kihullott zászlót, melyet ő 14 nehéz, trianoni esztendőn keresztül becsülettel tartott magasan, sikerült újból erős kezekbe adni. Nagy a mi reményünk, hogy a kedves Harangszó új szerkesztője és kiadója méltó utódja lesz a megboldogultnak. A legnagyobb bizalommal és szeretettel köszöntőm a kiváló egyházépítő munkásságáról és fáradhatatlanságáról közismert nagytiszteletű Túróczy Zoltán győri lelkész urat, mint az új lapvezért, kinek működése elé nagy várakozással tekint nemcsak Szövetségünk, hanem az egyházkerület, sőt —  mivel a Harangszó bekopogtat a csonka hazának úgyszólván összes evangélikus gyülekezetébe, —  minden bizonyára az egyetemes egyház is. Isten adjon neki erőt, türelmet és kitartást, hogy újonnan vállalt misszióját szent szándékai szerint minél sikeresebben betölthesse!Luther-Szövetségünk munkájára Isten bőséges áldását kérve, a gyűlést megnyitom. Püspök úr indítványára a közgyűlés köszönetét mond az elnöki megnyitóbeszédért, mely mindnyájunk meggyőződését és érzéseit fejezte ki s egyben kimondja, hogy ezen megnyitóbeszédet jegyzőkönyvébe egész terjedelmében felveszi.2. A jegyzőkönyvet László Miklós központi titkár veszi fel. Hitelesítésre felkéretnek: Pálmai Lajos és Túróczy Zoltán.



873. László Miklós központi titkár felolvassa következő titkári jelentését:I. Dunántúli Luther-Szövetségiink az elmúlt közigazgatási évben is igyekezett a lehetőséghez képest feladatait szolgálni és a maga elé kitűzött célt megközelíteni.Munkálkodásának egyik legfontosabb ága a belmisszió. Ezen a téren a beérkezett jelentések szerint az elmúlt évben is szép eredmények mutatkoznak. Belmissziói Munkaprogrammját 1929. évi októberben bocsátotta a lelkészek, önálló hitoktatók, levita tanítók és egyes, az anyag.yülekezetektől távoli leánygyülekezetek tanítóinak rendelkezésére. A munkaprogramra irányítása szerint megünnepelték a gyülekezetek a marburgi kollokviumot, Károli Gáspár, Bethlen Gábor és az Ágostai Hitvallás emlékünnepét; külön reformációi és nagyheti böjti előadásokat, vallásos estélyeket és sajtónapot rendeztek.A gyülekezeti belmissziói munkálkodásról az alábbi adatok nyújtanak tájékoztatást:A népiskolai ifjúsággal 132 lelkész foglalkozott, gyermekistentiszteletet 125. gyülekezetben tartottak és pedig 62-ben liturgiával, 63-ban lit. nélkül. Vasárnapi iskola 33 gyülekezetben működött. Megszervezett' ifjúsági egyesület 91, szervezetlen ugyancsak 91 gyülekezetben volt. Középiskolai D iák- szövetség 19 működött, melyek közül 4 saját tanintézeteinkben, 15 pedig más jellegű iskolák tanulóinak összevonásával munkálkodott. Tagjainak száma 1680 volt. Tatrottak 539 gyűlést és munkaösszejövetelt és 49 ünnepélyt. Ezeken 150 önálló dolgozatot olvastak fel, 55-ször pedig idegen szerző munkájából tartottak felolvasást. Az előadott szavalatok száma 288, az ének és zeneelőadások száma 47 volt. Munkálkodásukban jórészt alkalmazkodtak a velük közölt munkaprogrammhoz és a munkaanyagot jó haszonnal használták fel. Gyűléseiken állandó bibliatanulmányokat tartottak, 4 Diákszövetségben pedig külön bibliakörök működtek, 8 szövetség pályatételt is tűzött ki, 16 pedig iratterjesztéssel is foglalkozott. Összes bevételük volt 3337.42 P, kiadásuk 2326.67 P. A diákszövetségek megkonfirmált tagjai évenként kétszer járultak az Úrasztalához. Az ezt megelőző napon deprekációt tartottak, amidőn az ifjúság hitoktatói, s egyházunk vezető tagjai előre megállapított s kidolgozott programra szerint készítették elő ifjúságunkat a szentvacsorával való élésre. Kezdő és befejező áhítatból, előadásokból, bibliatanulmányozásból és az önvizsgálat felébresztéséből állott ezen egész napot lefoglaló előkészítés.Volt olyan tanintézet, amelynek igazgatója, hivatkozással az iskolai rendtartás idevonatkozó paragrafusára, nehézségeket támasztott az intézet evang. tanulóinak a közös diákszövetség munkájában való részvételében. Végül a vallás- és közokt. miniszter úr Püspök úr hozzáintézett felterjesztésére kijelentette, hogy a középisk. ev. tanulóknak a dunántúli ev. Diákszövetségben hitoktatóik vezetése mellett való működése ellen kifogást nem emel s a rendtartás megfelelő paragrafusa alól az ev. Diákszövetséget kivonja. így diákszövetségeink egy-egy város középiskoláinak ev. tanulóit zavartalanul vonhatják össze egy szövetség körébe és végezhetnek velük közös, együttes
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munkát és gondoskodhatnak az ev. ifjúság egyházi öntudatának és vallásos leikületének erősítéséről.Gyülekezeteinkben 1416 vallásos estélyt tartottak, a felnőttek iskolájában külön 535, külön a presbytereknek 98 előadást. Ezen számok az előző évi adatokhoz képest némi • csökkenést mutatnak. Mégis ez nem jelenti a munkakedv és belmissziói munka csökkenését. Magyarázata abban van, hogy az előző években több helyen ezen előadások közé számították a népművelési előadásokat is, melyek pedig nem a mi munkaprogrammunk felhasználásával tartattak.A szociális munkaprogramm terén lassúbb a munkálkodás. Az irattér— jesztés ez évben is csak néhány gyülekezetben volt megszervezve, utcagondozás 7 helyen volt az eddigi néggyel szemben. E téren nehézséget okoz az a körülmény, hogy itt csak rátermett, alkalmas és kellő buzgósággal bíró emberekkel lehet eredményeket elérni, ilyeneket pedig még nevelni kell. A családi törzskönyvek összeállítása még folyamatban van, de máris sok helyen érzik a vezetők annak nagy értékét.II. Belmissziói Murikaprogrammunknak immár VII., az 1930— 31. évre szóló évfolyama újból gazdag tartalommal és terjedelemmel jelent meg. Amint azt a múlt évi jelentésünkben is kiemeltük, püspök urunk, szövetségünk elnöke az ez évi munkaprogramm összeállításánál is kidomborította a gyülekezeti belmissziói munkát irányító két szempontot: a nagyheti böjti előadásokban érvényesülő bünbánat és a reformációi hét munkaprogrammjában érvényesülő evang. egyházi szempontot. Az első biztosítja az egyetemes keresztyén jelleget, a másik érvényesíteni igyekszik ev. egyházunk történelmileg kialakult evang. egyéniségét. „A  reformáció hetére vonatkozó munka- prograbb a reformáció elő lépcsőfokaiként a történelem nagy alakjait mutatja be olymódon, hogy minden kéz Luther felé mutat s a reformáció teljessége az ő evangéliomi tanításában válik élővé“ .Az emlékünnepek során felvétetett az Apológia 400 éves jubileuma, amely belekapcsolódik az Ágostai Hitvallás jubiláns ünnepségének lelkűnkben még visszhangzó ünnepi himnuszába. Kívánatos, hogy gyülekezeteink vallásos életébe belépjen Bodelschwingh nemes alakja s felelevenedjék emlékezetünkben a 200 éves Carolina Resolutióval együtt azon történeti korszak kemény próbatétele.A presbytereknek tartandó előadás a világlutheránizmus jelenkori helyzetéről szól. Szemléltetésre, tájékozódásra és az egyházi öntudat erősítésére szolgál. A  felnőttek iskolája című rovat folytatja egyháztörténeti előadásainkat a westfáliai békétől kezdődőleg.Ez évben is nyújtunk munkaanyagot a népiskolai növendékekkel való foglalkozáshoz. Összefoglaljuk a gyűl. ifjúsági egyesület és közepisk. diák- szövetségek programmját is. ,,Az ifjúsági egyesületeknek különös nagy fontossága van s kívánatos lenne, ha ezek munkálkodása az eddiginél nagyobb elevenséget mutatna. Gyülekezeteink ifjúságának megszervezése, leikületének irányítása, vallásos és egyházias érzésének kimélyítése az ifjúság, de egy



89szersmind egyházunk szempontjából is nagy jelentőséggel bir. Kívánatos tehát, hogy a papíroson levő ifjúsági egyesületek váljanak eleven egyesületekké s vegyék fel az öntudatos, tervszerű, odaadó munkálkodás boldog terhét“ . Az ifjúsági egyesületek szervezésének és munkálkodásának terhét megkönnyíti a munkaprogrammban Töltéssy Zoltán Kié titkár figyelemreméltó munkája.III. Múlt évi szövetségi gyűlésünk határozatának megfelelően megállapíttattak a gyülekezetek, leánygyülekezetek, egyesületek és diákszövetségek pausálé tagdíjai. Ezek befizetéséről a szövetség pénztársosa ad jelentést. Itt említem meg, hogy a szövetség javára tartandó vallásos estély és offertorium idejéül ez évben december 7—ét állapítja meg a munkaprogramm, amikor Bodelschwingh Frigyes születésének évfordulójakor kötelező vallásos estélyt tartanak gyülekezeteink.A tagdíjakkal kapcsolatosan Németh Gyula szekszárdi lelkész indítványt nyújtott be mai közgyűlésünk elé, melyben az egyesületek tagdíjának is progresszív alapon való megállapítását kéri.Ugyancsak múlt évi közgyűlésünk kimondotta, hogy a Gyermeklantot, melynek I. kiadása teljesen elfogyott, újból kiadja. Erre vonatkozólag tisztelettel jelentem, hogy a II. kiadás sajtó alá rendezésével Püspök úr Németh Gyula szekszárdi lelkésztestvért bízta meg. Az új kiadás némi kihagyásokkal, másfelől új anyag felvételével fog sajtó alá kerülni. Tájékozásul jelentem, hogy 1000 példány nyomatásánál 1 pld. nyomdai költsége mintegy 1 P 17 fillérbe, 2000 pld. nyomtatásánál pedig kb. 77 fillérbe kerülne. Püspök úr kérdést intézett a lelkészi hivatalhoz, hogy a szükséges és igényelt példányokra vonatkozólag előzetes tájékozódást szerezzen. Az igényelt példány- sám mindössze kb. 375.Mélységes fájdalommal jelentem, hogy 1930. évi szeptember hó 18-án Czipott Géza szombathelyi lelkész, a Harangszó szerkesztő-kiadója, hosszas betegeskedés után 48 éves korában meghalt. 14 évig szerkesztette a Harangszót. Ezen idő alatt Harangszónkat a háború utáni nehéz esztendők elképzelhetetlen anyaghiányán és nyomorúságain becsülettel átvezette, annak nívóját fenntartotta, azt a családok nélkülözhetetlen, kedves olvasmányává, barátjává, nevelőjévé, tanácsadójává tette. Elhunytéval nagy a mi Luther- Szövetségünknek is vesztesége és gyásza. Temetésén Püspök úr tartotta a templomi gyászbeszédet, melyben megemlékezett Czipott Gézának egyházi sajtónk terén kifejtett elévülhetetlen érdemeiről, koporsójára pedig Dunántúli Luther-Szövetségünk nevében koszorút helyezett.Tisztelettel kérem közgyűlésünket, hogy Czipott Gézának, a Harangszó elhunyt szerkesztő-kiadójának emlékét mai közgyűlésünk jegyzőkönyvében méltóképpen megörökíteni méltóztassék.A Harangszó szerkesztőjéül és kiadójául Püspök úr Túróczy Zoltán győri lelkészt kérte fel, aki a megbízást el is fogadta. Új szerkesztőnk nevét eddig is ott olvashattuk a Harangszó főmunkatársai között. Nem ismeretlen ő különben sem közöttünk egyházkerületünkben. Néhány éves köztünk munkálko
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dása biztosítja szövetségünket arról, hogy a Harangszó szerkesztése továbbra is jó kezekben lesz és csak köszönettel és hálával vehetjük tudomásul, hogy a szerkesztés és kiadás nagyon nehéz munkáját vállalni szíves volt.A Harangszó szerkesztősége ezzel Győrbe kerülvén, természetszerűleg ide kell kerülnie a kiadóhivatalnak is. A Harangszó anyagi ügyei most vannak rendezés alatt. A hátralékosok száma nagy, szükséges, hogy mindenki tudatára ébredjen lapunkkal szemben fennálló kötelezettségének és siessen további zavartalan fennállását hátralékainak befizetésével lehetővé tenni. E téren a segítő munkára bizalommal kérjük gyülekezeteink vezetőségét és minden tagját.A zalai egyházmegye ez évi közgyűlésének 18. pontjában kívánatosnak tartja a Dunántúli Luther Szövetség és a Harangszó viszonyának rendezését, továbbá a szerkesztői tiszteletdíj méltányos rendezését. Ezen indítvány felett azonban majd csak jövő évi közgyűlésünk határozhat, ha a Harangszó ügyeit sikerül addigra teljesen rendezni.Midőn jelen titkári jelentésemet tisztelettel előterjesztem s annak tárgyalás alá bocsátását kérem, magunkat s Luther Szövetségünk munkáját mindnyájuk jóindulatába ajánlom.A közgyűlés a' titkári jelentést a maga egészében tudomásul veszi. Ugyancsak helyeslőleg és köszönettel tudomásul veszi a múlt évi belmisz- sziói munkára és a jövő évi mjjnkapragrammira vonatkozó jelentést s elismeréssel adózik azoknak, akik a múlt évi munkaprogrammot nagy fáradsággal és lelkiismeretességgel végrehajtották s püspök urnák és munkatársainak a jövő évi munkaprogramm kidolgozásáért és kiadásáért.A közgyűlés a jelentésnek azon részét, mely a Harangszó szerkesztőjének és kiadójának személyében történt változásra vonatkozik, tudomásul veszi. Czipott Géza lelkésztestvér elhunyta felett mélységes részvétét fejezi ki s a Harangszó felvirágoztatása körüli munkáját ezen jegyzőkönyvében is megörökíti. Ugyanekkor tudomásul veszi azon elnöki intézkedést, hogy Turóczy Zoltán győri lelkész a szerkesztői és kiadói teendők ellátására felkéretett. A  maga részéről melegen üdvözli és kéri Túróczy Zoltán lelkész- testvért, hogy a Harangszó szerkesztői és kiadói munkáját elvállalni szíveskedjék.A Harangszó kiadóhivatalának átvétele folyamatban van. Ezidőszerint 7400 példányban jelenik meg a lap. 1930. évi október hó 12-én postatakarékpénztári folyószámlán 1272.17 P, a kiadóhivatalban készpénzként 148.83 P, összesen 1421.—  P a vagyona a Harangszónak. Ezzel szemben teher: kifizetetlen nyomdaszámla 573.58 P, kifizetetlen papirszámla 2107.40 P, ösz- szesen 2680.98 P. így a tehertöbblet 1261.98 P. Az 1928— 30. évekről előfizetési díj hátralék 20.630.30 P. Ezen hátralék a tehertöbbletre bőséges fedezetet nyújt s így az átvételkor fennálló anyagi nehézségek remélhetőleg mielőbb megoldhatók lesznek. Felkéri azonban a Szövetség közgyűlése is a lelkész- és tanító testvéreket, szorgalmazzák a részükre hamarosan megkül
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dendő kimutatások alapján a hátralékosok befizetését. Az 1928. év előtti hátralékosodat a Szövetség törlésbe veszi.A Gyermeklant II. kiadására vonatkozó titkári jelentést a közgyűlés tudomásul yeszi s az elnökségre bízza a II. kiadás megjelentetése idejének megállapítását annyival is inkább, mivel a pénztáros jelentése szerint Hamar Gyula tanítóképző-itézeti igazgatónál még mintegy 200 példány Gyerm ek- lant-készlet van.4. Kovács Zsigmond szövetségi pénztáros jelenti, hogy a Szövetség 1929. évi összes bevétele 2257.29 P, összes kiadása 1622.14 P, pénztári maradványa 635.15 P volt. Jelenti továbbá, hogy a gyülekezeti és egyesületi tagdíjakat még több egyházmegyéből nem fizették be a folyó évre.A közgyűlés a pénztári számadást a fenntartandók fenntartásával tudomásul veszi, a pénztárosnak a felmentvényt megadja az 1929. évre.Felkéri a hátralékos egyházmegyéket és gyülekezeteket, hogy a tagdíjakat a Szövetség pénztárába mielőbb befizessék.5. Kovács Zsigmond szövetségi pénztáros indítványozza, hogy a B el- missziói Munkaprogramul 1930— 31. évi évfolyama ingyen, mintegy ta g - járulékképen adassék a gyülekezeteknek. Püspök úr a maga részéről helyeselné ezt az indítványt, másrészt azonban rámutat arra, hogy a Szövetségnek olyan feladatai is vannak, amelyeknek elvégzéséhez fedezetre van szüksége. Itt van a KIÉ fiú - és leányágának az ev. titkári állás anyagi támogatására vonatkozó kérelme, ezeknek díjazását is a Szövetség feladatának látja. Indítványozza, hogy egyelőre a leányszövetség ifjúsági titkárának dotációjához 200 P-vel járuljunk hozzá és tegyük lehetővé, hogy egyházunk ezt a szükséges munkát elvégezni tudó, arra készült és képesített titkárral végeztethesse. Hogy ez lehetővé váljék, a Belmissziói Munkaprogramm árának az eddigi 5 P helyett az anyagyülekezetek részére 2 P-ben, a leánygyülekezetek részére pedig 1 P-ben való megállapítását kéri.A közgyűlés kimondja, hogy a KIÉ ev. leányszövetségi titkára részére 200 P összeget folyósít.Kimondja továbbá, hogy az anyagyülekezetek tagdíját évi 2 P-ben, a leánygyülekezetek tagdíját évi 1 P-ben állapítja meg. Ezen határozat egy évre szól, a jövő évben e tárgyban újból fog határozni.Kimondja a közgyűlés, hogy a Belmissziói Munkaprogramm árát az eddigi 5 P helyett az egyházkerület anyagyülekezetei részére 2 P-ben, leánygyülekezetei részére pedig 1 P-ben állapítja meg a folyó évre, ezzel mintegy tagjárulékot akarván adni az egyház- kerület gyülekezeteinek, mint a Dunántúli Luther Szövetség tagjainak.Kimondja a közgyűlés, hogy az országos Luther-Szövetség pénztárába a 25 % -os járulék beszolgáltatását attól teszi függővé,
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hogy a többi 3 egyházkerület Luther-Szövetsége szinten befizeti—e ezt az országos központba.Kimondja továbbá a közgyűlés, hogy az Evangélikusok Lapja számára ez évben is 200 P -t  folyósít elismerésképen a lap szerkesztőjének nagy és eredményes munkájáért.6. Németh Gyula szekszárdi lelkész javasolja, hogy az egyháztársadalmi egyesületek múlt évben megállapított 4 P évi tagdíja vétessék revízió alá s az egyesületek anyagi helyzetének megfelelően a tagdíj progresszive állapít— tassék meg. A minimális tagdíj évi 2 P legyen.A közgyűlés a javaslatot kiadja a pénztárosnak azon megbízatással, hogy a szükséges számításokat végezze el s terjessze azt javaslatával a jövö évi közgyűlés elé.7. A zalai egyházmegye közgyűlésének azon kérelme, hogy a Szövetségnek a Harangszóhoz való viszonya rendezgessék s a szerkesztői tiszteletdíj is megállapíttassék, a Harangszó anyagi viszonyainak rendezése után kerül elintézésre.A közgyűlésnek más tárgya nem lévén, dr. Ittzés Zsigmond világi elnök az érdeklődést megköszönve, a közgyűlést bezárja.Kmf.
D r. I T T Z É S  Z S I G M O N D ,  

világi elnök.
L Á S Z L Ó  M IK L Ó S , 

jegyzőkönyvvezető.
T Ú R Ó C Z Y  Z O L T Á N , 

hit. biz. tag.

IV.SZABÁLYZATa dunántúli ág. h. ev. egyházkerület soproni iskolai felügyelőjének hatásköréről és iskolai kisbizottság szervezetéről és ügyrendjéről.I. Az iskolai felügyelő.
r1. Az iskolai felügyelőt az iskola ügyei iránt érdeklődő férfiak közül az iskolai nagybizottság választja 6 évre.2. Az iskolai felügyelő a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület középiskoláinak (ev. líceum és tanítóképző-intézet) élén a tanári kar és az ifjúság irányában képviseli az iskolai nagybizottságot, illetőleg az egyházkerületet, mint kormányzó hatóságot; ünnepélyek és hivatalos látogatások alkalmával s ahol az intézet állandóbb érdekeiről van szó, képviseli az igazgatókkal együtt az intézeteket.

D . KA P l  B É LA ,
püspök, egyházi elnök.

P Á L M A I L A JO S , 
hit. biz. tag.



933. Az iskolai felügyelőnek ezen állásából folyó tiszte, hogy őrködik az intézetek összes szellemi, erkölcsi és anyagi érdekei felett, az intézetek felvirágzását minden irányban befolyása által előmozdítani törekszik.4. Hogy felügyelői tisztét az intézetek összes érdekeire vonatkozólag kellőképen gyakorolhassa, az intézetek életéről, különösen annak fontosabb eseményeiről az igazgatók utján értesülést szerez. Jogában áll lehetőség szerint nemcsak az évi vizsgálatokon, az évmegnyitó és évzáró ünnepélyeken megjelenni, hanem az intézeteket évközben is meglátogatni, valamint jogában áll az is, hogy az igazgatók utján tanári konferenciát hívjon össze.5. Gyakorolja azt a jogot, melyet kizárásra szóló fegyelmi büntetés esetén a magyarorsz. ág. h. ev. középiskolák rendtartásának 41. § -a  reáruház s általában mindazon jogokat és kötelességeket, melyeket úgy a rendtartás, valamint a tanárok szolgálati szabályzata számára megállapít.II. Az iskolai kisbizottság.1. Az iskolai kisbizottság elnöke a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület soproni „iskolai felügyelője.“2. A bizottság tagjai: A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület iskolai nagybizottsága által állandóan Sopronban lakó s az intézetek iránt érdeklődő férfiak közül választott öt tag és a soproni ág. h. ev. egyházközség konventje által kiküldött három tag. Ezeken kívül tagjai a bizottságnak hivatalból a soproni ág. h. ev. líceum és tanítóképzöintézet igazgatója, az egyházkerület főszámvevöje, a soproni ev. líceumi tápintézet gondnoka, továbbá a soproni ev. líceum tanártestületének két és az ev. tanítóképzőintézet tanártestületének egy kiküldöttje.3. Jegyzőt a bizottság saját kebeléből maga választ.4. A bizottság felettes hatósága a dunántúli ág, h. ev. egyházkerület iskolai nagybizottsága, illetőleg az ezt képviselő egyházkerületi elnökség.5. A bizottságot az elnök, illetőleg, ha ő akadályozva volna, megbízottja annyiszor hívja össze, ahányszor annak szüksége mutatkozik.6. A bizottság értekezleteiről szóló jegyzőkönyvek, illetőleg azok egyes pontjai csak annyiban terjesztendők felsőbb hatóság elé, amennyiben oda tartozó javaslatot foglalnak magukban, illetőleg amennyiben a tárgyalt ügyben a felsőbb hatóság további intézkedésére, vagy jóváhagyására van szükség.7. A bizottság hivatott a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület közgyűlése által költségvetésileg megállapított határok között a soproni ág. h. ev. líceum (reálgimnázium), a soproni ág. h. ev. tanítóképzőintézet és az ezen intézetek mellett fenntartott tápintézet g a z d a s á g i  é l e t é n e k  irányítására. Ennek megfelelőleg:a) az intézeti épületek s felszerelések jókarban tartására és kiegészítésére a költségvetésekben engedélyezett mértékig utalvá
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nyoz oly nagyobb összegeket, amelyeknek utalványozását az igazgatók, illetőleg a tápint. gondnok hatáskörükön kivülesőknek tekintik;b) előre nem látható, tehát a költségvetésekben nem szereplő, de elkerülhetetlennek mutatkozó szükségletek felmerülése esetén a szükséges kiadásokat engedélyezi, esetleg az engedélyezésre az egyházker. elnökségének, illetőleg a pénzügyi bizottság elnökének javaslatot tesz;c) a szükséges tanári, vagy egyéb helyettesítések esetében a szabályszerű, vagy esetleg egyezkedés utján megállapított helyettesítési óradíjakat utalványozza;d) a tápintézeti alapszabályok értelmében (1893. évi egyházker. közgy. jegyzőkönyvhöz csatolt függelék VII. szakasza) megválasztja a tápintézeti gondnokot, esetleg határoz annak felmentése ügyében;e) a gondnokkal egyetértésben megválasztja, esetleg elbocsátja a tápintézeti gazdaasszonyt, akinek javadalmát is egyezkedés utján megállapítja és utalványozza;f) megválasztja a rendszeresített állású intézeti altiszteket (szolgákat) és szabályszerű illetményeiket utalványozza, szükségesnek mutatkozó elbocsátásuk tárgyában véglegesítésük előtt egyszerűen határoz, a véglegesítetteknél pedig javaslatot tesz a főisk. nagybizottságnak;g) meghatározza a tápintézeti szolgáló személyzet létszámát és megállapítja a tápintézeti ellátás mennyiségét és minőségét;h) árajánlataik összehasonlítása után és alapján kijelöli a tápintézeti élelmiszerek szállításával megbízandó cégeket;i) vitás esetekben (pl. más intézetbe járó tanulók felvétele stb.) határoz a tápintézetbe való felvétel és elbocsátás tárgyában;j) a tanári karok javaslatai alapján s az érvényes szabályzatoknak megfelelően (ahol az alapító levél máskép nem intézkedik) határoz mindennemű ösztöndíj s rendszeresített kedvezmény odaítélése, esetleg megvonása tárgyában;k) tudomást szerez a tápintézet évi számadásának az illetékes egyházi közegek által történő megvizsgálásáról és az évi költség- vetésnek megállapításáról;l) tudomást szerez a tápintézeti gondnok működéséről.J e g y z e t .  Az 1889. évben megállapított tápint. szabályzatnak minden ezzel a szabályzattal nem ellenkező intézkedése továbbra is érvényben marad.



A  d u n á n t ú l i  á g o s t .  h i t v .  e v a n g .  e g y h á z k e r ü l e t i  t i s z t i k a r ,  v a la m i n t  a z  1930 — 1936. é v e k r e  m e g v á l a s z t o t t  e g y h á z k e r ü le t i  á l l a n d ó  b i z o t t s á g o k
N É V T Á R A .I. Az egyházkerület tisztikara:Püspök, 1916 óta: D. Kapj Béla, győri lelkész, felsőházi tag. Győr, Kossuth L .-u . 1.Egyházkerületi felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirtokos, ny. főispán, Nagygeresd, Sopron vm.Egyházkerületi egyházi főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, espereslelkész, Lébény, Moson vm. (1936.)Egyházkerületi világi főjegyző, 1899 óta: Dr. Ajkay Béla, kormányfőtanácsos, földbirtokos, Répcelak, Vas vm. (1936.)Egyházkerületi egyházi aljegyző, 1928 óta: Zongor Béla, espereslelkész, Körmend, Vas vm. (1936.)Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, földbirtokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1936.)Egyházkerületi íőszámvevő, 1923 óta: Hanzmann Károly, lelkész, Sopron, Templom-u. 17. (1936.)Egyházkerületi ügyész, 1908 óta: Berecz Ábel, Sopron, Városháztér 1. (1936.)Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Széchenyi- tér. (1936.)Egyházkerületi pénztáros, 1920 óta: Mühl Nándor, Sopron, Tem - plom-u. 10.Egyházkerületi ellenőr, 1914 óta: Wojtech G . Vilmos, Sopron, T em - plom-u. 10.Egyházkerületi levéltáros, 1923 óta: Németh Sámuel, líceumi c. igazgató-tanár, Sopron, Hunyadi-u. 9. (1936.)Püspöki titkár, 1917 óta: László Miklós, lelkész, Győr, Kossuth L. -u . 1.Püspöki másodlelkész, 1930 óta: Szabó József, Győ,r, Petőfi—tér 2.Püspöki segédlelkész, 1925 óta: Takó István Győr, Petőfi-tér 3.II. A dunántúli egyházmegyék elnöksége:Győri egyházmegye: Esperes, Németh Károly, Lébény, Moson vm. Felügyelő, Mihály István, földbirtokos, kormánytanácsos, Nagydém, Veszprémin.



Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitorisz János, Óstffyasszonyfa, Vas vm. Felügyelő, dukai Takách Ferenc, kir. kamarás, földbirtokos, Duka, V as vm.Somogyi egyházmegye: Esperes, Mesterházy Sándor, Nemespátró, up. Surd, Somogy vm. Felügyelő, Dr. Ittzés Zsigmond, vármegyei főorvos, Kaposvár.Soproni alsó egyházmegye: Esperes, Farkas Elemér, Bük, Sopron vm. Felügyelő, Dr. Ajkay Béla, kormányfőtanácsos, földbirt., Répcelak, Vas vm.Soproni felső egyházmegye: Esperes, Scholtz Ödön, a Ferenc József- rend lovagja, Ágfalva, Sopron vm. Felügyelő, Dr. Schindler Endre, polgármester h., Sopron.Tolna— baranya— somogyi egyházmegye: Főesperes, Schöll Lajos, Hidas, Baranya vm., alesperes, Müller Róbert, Felsőnána, Tolna vm. Felügyelő, Dr. Pesthy Pál, ny. igazságügyminiszter, Budapest és Űzd, Tolna vm. Másodfelügyelő, Dr. Koritsánszky Ottó, az Orszg. Gyógyszerész Szöv. ügyv. igazgatója, Budapest, VI. Hegedűs Sándor-u. 17.Vasi közép egyházmegye: Esperes, Zongor Béla, Körmend, Vas vm. Felügyelő, Szentmártoni Radó Lajos, nagybirtokos, felsőházi tag, Répcelak és Szombathely, Deák Ferenc-u. 8. Másodfeliigyelö, Dr. Schneller Aurél, ügyvéd, Kőszeg, Vas vm.Veszprémi egyházmegye: Esperes, Takács Eleki, Homokbödögei, up. Ugod, Veszprém vm. Felügyelő, Mihály Sándor, gazdasági felügyelő, Pápa, Veszprém vm.Zalai egyházmegye: Esperes, Nagy Lajos Szentantalfa, Zala vm. Felügyelő, Dr. Berzsenyi Jenő, ny. kir. járásbiró, Zsédeny, Vas vm.III. Az egyházkerület állandó bizottságai:
1. Egyházkerületi iskolai nagy bizottság.E l n ö k s é g :  D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyhker. felügyelő.J e g y z ő :  Dr. Ruhmann Jenő, Sopron.H i v a t a l b ó l  tagjai: Arató István, kőszegi leányliceumi, Fáik Henrik, bonyhádi reálgimnáziumi, Hamar Gyula, soproni tanítóképezdei és Hollós János, soproni reálgimnáziumi igazgatók. Szentmártoni Radó Lajos, az egyh. kér. pénzügyi biz. elnöke, Hanzmann Károly, egyhker. föszámvevő, Berecz Ábel és Dr. Zergényi Pál, egyhker. ügyészek, Dr. Schneller Aurél, a kőszegi leányliceumi helyi biz. elnöke, a tanári kar kiküldöttei: dr. Ruhmann Jenő és Bognár Károly, Sopron.V á l a s z t o t t  tagok az egyházkerület részéről: a) egyháziak: Farkas Elemér, Bük, Nagy Lajos, Szentantalfa, Németh Károly, Lébény, D. dr. Prőhle Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Schöll Lajos, Hidas, Takács Elek, Homokbödöge, Turóczy Zoltán Győr, Varga Gyula, Vönöck, Zongor Béla,.



Körmend. Póttagok: Bősze Zsigmond, Toínanémedi, Hérints Lajos, Farád, Mesterházy Sándor, Nemespátró, Nagy Sándor, Celldömölk. b) világiak: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Dr. Heimler Károly, Sopron, Hering Zsígmond, So p ron, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Mechwarth Ernő, Belecske, Dr. Stráner Gyula, Sopron. —  Póttagok: Csemez István, Tét, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Dr. Pesthy Pál, Budapest, virtsologi Rupprecht Olivér, Sajtoskál, D. Stráner Vilmos, Sopron, Strasser Sándor, Győr, dukai Takách Ferenc, Duka.A s o p r o n i  e g y h á z k ö z s é g  részéről tagok]: Ziermann Lajos, Hanzmann Károly, Budaker Oszkár, lelkészek, Dr. Töpler Kálmán, Forster Gusztáv. — Póttagok: Albrecht Alfréd és Klausz .Lajos.
2. Egyházkerületi iskolai kisbizottság.Elnök: Dr. Heimler Károly, iskolai felügyelő, Sopron szab. kir. város főjegyzője.Jegyző: Szabó Kálmán, Sopron.Hivatalból tagok: Hamar Gyula, Hanzmann Károly, Hollós János, Szabó József, eforus.Választott tagok: Budaker Oszkár, Dr. Deák János, Hering Zsigmond, Dr. Schindler Endre, Ziermann Lajos.A tanári kar kiküldöttei: Bognár Károly és Szabó Kálmán.

3. Egyházkerixleti legfőbb fegyelm i bizottság.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyher. felügyelő.Tagok, egyházi részről: Németh Károly, Lébény, D. Payr Sándor, Sopron, Schöll Lajos, Hidas; világi részről: Dr. Dukavits Vilmos, Győr, Mechwarth Ernő, Belecska, szentmártoni Radó Lajos, Szombathely.
4. Egyházkerületi törvényszék.Elnökök:'D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházker. felügyelő.Jegyzők: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1936) és Dr. Zimmermann Arthur Körmend (1933.)Ügyészek: Berecz Ábel (1933) és Dr. Zergényi Pál (1936.)Tagok, a) egyházi közbirák: Ziermann Lajos, Sopron (1936), Schöll Lajos, Hidas (1936), Zongor Béla, Körmend (1936), Németh Károly, Lébény (1933), Takács Elek, Homokbödöge (1933); b) világi közbirák: Dr. Grosch József, Paks (1936), Dr. Rásó Béla, Vasvár (.1936), :Dr. Ajkay István, Kisfalud (1933), Jánossy Gábor, Szombathely (1933), Dr. Szent-Ivány Géza, Győr, (1933); c) a tanári és tanítói karból: Hollós János, Sopron (1936) és Gráf Samu, Sopron' ( 1933.:).
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Elnök: Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak. Főszámvevö: Hanzmann Károly, Sopron.Jegyző: Miihl Nándor, Sopron.Hivatalból tagok: Arató István, Kőszeg, Berecz Ábel, Sopron, Hamar Gyula, Sopron, Hanzmann Károly, Sopron, Dr. Heimler Károly, Sopron, Hollós János, Sopron, Mühl Nái " Sopron, Dr.

5. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdíjügyi bizottság.

Választott tagok: a) eg) . ^ gner Ádáni,Ráckozár, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) világiak: Dr. Baross József, Sopron, Dr. Bertha Benő, Sárvár, Friedrich Nándor, Sopron, Hering Zsigmond, Sopron, Jausz Lajos, Győr, Dr. Mihály Kálmán, Sopron, Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Visnya Ernő, Pécs.
Elnökök: Hanzmann Károly, Sopron és koltai Vidos Dániel, Mersevat, Vas vm.Jegyző: Grieszhaber E. Henrik, Majos, Tolna vm.Tagok: a) egyházi részről: Herints Lajos, Farád, Kovács Zsigmond, Tárnokréti, Müller Róbert, Felsőnána, D. Stráner Vilmos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) iskolai részről: Gráf Samu, Sopron, Grieszhaber E. Henrik, M ajos, Hamar Gyula, Sopron, Krug Lajos, Sopron,Rónai Kálmán, Somlószöl- lős, Somogyi Béla, Körmend: c) világi részről: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Dr. Berzsenyi Ádáni!, Kemenessömjén, Dr. Koiritsánszíky Ottó, Budapest, szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Rupprecht Antal, Sajtoskál.
Elnökök: Németh Károly, Lébény és dr. Ajkay Béla, Répcelak.Tagok, a) egyházi részről: Hanzmann Károly, Sopron, Hérints Lajos, Farád, Mesterházy Sándor, Nemespátró, Molitorisz János, Ostffyasszonyfa, Müller Róbert, Felsőnána, Rónai B. Gyula, Uriujfalú, Schöll Lajos, Hidas, D. Stráner Vilmos, Sopron, Takács Elek, Homokböclöge, Zongor Béla, Körmend; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Dr. Berzsenyi Jenő, Zsédeny, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Krug Lajos, Sopron, Mihály Sándor, Pápa, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Schindler Endre, Sopron.
Varga Gyula, Vönöck és Dr. Ajkay Béla, Répcelak.Tagok, a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keme- nesmagasi, W eisz Vilmos, Kemeneshőgyész; b) világiak: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Berzsenyi Dezső, Celldömölk, Magyar István, Fel- péc, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Rupprecht Antal, Sajtoskál.

Zergényi Pál Sopron.

6. Egyházkerületi népiskolai bizottság.

7. Egyházkerületi véleményező bizottság.

8. Egyházkerületi számvevőszék.
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Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyh. kér. felügyelő.Tagok: Farkas Elemér, Bük, Scholtz Ödön, Ágfalva, D. dr. Prőhle Károly, Sopron, D. Stráner Vilmos, Sopron; póttagok: Dr. Stráner Gyula, Sopron, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend.

10 Egyházkerületi tanképesitö bizottság.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyhker. felügyelő.Hivatalból tagok: a tanítóképezdei tanári kar vizsgáztató tanárai.. Válaszott tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Krug Lajos Sopron; Póttag: Hérincs Lajos, Farád.
11. Az egyházker. és a soproni konventi egyesített pénztárak felügyelő biz.Elnök: Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, helyettes elnök Prick- ler János, Sopron.Tagok a) az egyházkerület részéről: Hanzmann Károly, Sopron, Rupp- recht Olivér, Sajtoskál, Scholtz Ödön, Ágfalva, Szabó Kálmán, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) a soproni egyházközség részéről: Dr. Brunner Emil, Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, Huber Aladár, Sopron, Plagge Frigyes, Sopron, Ziermann Lajos, Sopron.

12. Egyházkerületi birtokokat ellenőrző bizottság.Elnök: Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, virtsologi Rupprecht , Olivér, Sajtoskál, Hanzmann Károly, Sopron.
13 Zsinati törvényeket végrehajtó s szabályrendeleteket készítő bizottság.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyh. kér. felügyelő.Tagok, a) egyháziak: D . Stráner Vilmos, Sopron, Takács Elek, Homok- bödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) világiak: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Berecz Ábel, Sopron, Dr. Bertha Benő, Sárvár, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Pesthy Pál, Budapest.

14. Báró Baldácsy alapítványt kezelő egyetemes bizottság dunántúli tagjai.Tagok: D. Kapi Béla püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyhker. felügyelő; póttag: Dr. Ostffy Lajos, Ostffyasszonyfa.

9. Egyházkerületi lelkészvizsgáló bizottság.
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Elnök: Dr. Schneller Aurél,. Kőszeg.Tagok, hivatalból: a) Arató István, igazgató, Bakos Júlia, internátusi igazgatónő; b) választottak: Czeke Gusztáv, Karner Frigyes,, Kiss István, Roth Jenő, Seybold Rezső,. Stuhr N ., Suhajda Lajos, Unger Károly, Weöreös Elemér.

15. Egyházkeriileti leányközépiskolai helyi bizottság.

Egyházkerületi gyárnintézeti bizottság.Elnökök: Scholtz Ödön, Ágfalva és virtsológi Rupprecht Olivér, Sajtos- kát. Jegyző: Hanzmann Károly, Sopron.Pénztáros: Muhi Nándor, Sopron.Ellenőr: Woj.tech Vilmos, Sopron.Tagok: az összes egyházmegyék gyámintézeti elnökségei, még pedig.:’a) Győri egyházmegye: Szalay Mihály, Lovászpatona, Veszprém vm. és Mihály István; Nagydém, Veszprém vm.b) Kemenesaljái egyházmegye: Tompa Mihály, Kissomlyó, Vas vm. és Mesterházy Jenő, O'llár, Zala vm.c) Somogyi egyházmegye: Teke Dénes, Sand, Somogy vm. és ....................d) Soproni alsó egyházmegye: Bojtos László, Vadosfa, Sopron vm. és Szabó István, Magyarkereszfur, Sopron vm.e) Soproni felső egyházmegye: Danié lisz Róbert, Marka, Sopron vm. és Klau-sz Lajos Sopron.f) Tolna-baranya-som ogyi egyházmegye: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Tolna vm. és Dr. Koritsánszky Ottó, Budapest.g) Vasi közép egyházmegye: ......................................  és Aj’kay Elemér, U rai-ujfalú, Vas vm.h) Veszprémi egyházmegye: Pócza Ferenc, Sikátor, Veszprém vm. és Dr. Zauner Róbert, Veszprém.i) Zalai egyházmegye: Nagy Lajos, Szentantalfa, Zala vm. és Dr. B er-* zsenyi Jenő, Zsédeny, Vas vm.
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66. Dabronynak csöglei szórvány rendezésére segély —- —  —  4467. Határozatot nem igénylő piib. pontok —  —  —  —  —  —  4468. Köszönet pénzügyi biz. elnökének, főszámvevőnek és tagjainak 44Egyházker. népiskolai bizottság jelentése kapcsán:69. Tanügyi statisztika az 1929/30. isk. évről —  —  —  —  4570. Iskolavizsgálati eredményekről összefoglaló jelentés —  —  4671. Nem ev. iskolába járt ev. tanulók hitoktatásáról jelentés —  —  4872. Egyházmegyei népiskolai bizottságok jelentései —  •—  —  4973. Egyházmegyei tanítóegyesületek munkálkodásáról jelentés —  5074. Egyházmegyei iskolalátogató bizottságokra vonatkozó szabályzat-tervezetre észrevételek —  —  —  —  —  —  —  —  5075. Sérelmek ügye —  —- —  —  —  —  —  —  —  —  5876. Iskolai beiratási és magánvizsga díjak kérdése —  —  —  5877. Továbbképző-iskolások hitoktatásához tan- és vezérkönyv kiadása —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  5878. Iskolafenntartói hozzájárulás emelése —  —  —  —  —  —  59Egyházkerületi véleményező biz. jelentése kapcsán:79. Pécsett segédlelkészi állás szervezése —  —  —  —  —  —  5980. Csonka egyházkerületek egyesítése —  —  —  —  —  —  5981. Symbolikus könyvek kiadatása —  —  —  —  —  —  —  5982. Taníttató lelkészek segélyezése —  —  —  —  —  —  —  6083. Soproni gyűl. szabályrendelet módosítása —  —  —  —  —  6084. Leventeoktatókká tanítók nevezendők ki —- —  —  —  —  6085. Hadikölcsönök valorizációs segély-ügye —  —  —  —  —  60S6. Egyetemes nyugdíjintézeti hátralékok befizettetése —  •—  —  6087. Egyházi hadikölcsönkötvények kamatainak folyósítása —  —  6188. Vasárnap délelőtti munkaszünet ügye —  —  —  —  —  —  6189. Egyházunkat ért sérelmek orvoslása —  —  —  —  —  —  6190. Györszentivánnak Bönyrétalaptól Győrhöz csatolása —  —  —  6291. Nagyatádi missziói kör megszervezése —  —  —  —  —  6392. Egyházkerület tisztviselőinek és bizottságainak újraválasztása —  6393. Főiskolai bizottságok névváltoztatása —  —  —  —  —  —  64Egyházkerületi számvevőszék jelentése kapcsán:94. Egyházmegyék számadásainak és költségvetéseinek átvizsgálása 6495. Egyházkerületi Gyámintézet jelentése —  —  —  —  —  —  6496. Dunántúli Luther-Szövetség jelentése —  —  —  —  —  —  6497. Egyházkerületi levéltáros jelentése —  —  —  —  —  —  6498. Theol. fakultás kiköltözésével felszabadult helyiségek felhasználása —  —  —  —  —  —  —  —  —  I—  —  —  —  64
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1930. évi ev. egyházkerületí

közgyűlési kalauz

I. Üdvözlet az egyházkerület tagjainak.

A soproni ág. hitv. evang. egyházközség vezető
sége és tagjainak összessége őszinte tisztelettel és meleg 
szeretettel köszönti mindazon hittestvéreket, akik a 
dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületnek, az Augus
tana confessio jubiláris esztendejében körében tartandó 
közgyűlésére a „Civitas fidelissima“ falai közé sereglettek.

Szeretjük hinni, hogy úgy jöttök, kedves Testvérek, 
mint akik hazajönnek ; hisz a legtöbben közületek a mi 
ősi alma materünk kedves fiaiként térnek vissza, mert 
ifjú éveik egyrészét itt töltötték. Kivánjuk, hogy érez
zétek otthonosan magatokat. Ma is még minden kő a 
múltról szól hozzátok : hithűségről, hazaszeretetről, 
áldozatkészségről.

De nem a szebb múlton való elmerengés, hanem 
a számadás kötelessége, a jobb jövő munkálása, a Sión 
kőfalának építése szólít Titeket körünkbe. Amidőn nagy 
örömmel köszöntünk Bennetek, kik az Ur házából 
valók vagytok, imádkozó szívvel kérjük a kegyelem 
Urát : tegye áldottá ittlétetek eme napjait, eredmé
nyessé közös munkánkat, evangéliumi anyaszentegy- 
házunk, s drága magyar hazánk javára, s az ő szent 
neve dicsőségére.

Isten hozott kedves Mindnyájatokat ! Az Úr áldja 
meg bejöveteleteket és kimeneteleteket mostantól mind
örökké !



II. Tudnivalók :
A  soproni vonatok érkezése és indulása :

a) A  déli vasúton :É rkezik  Szom bathelyről . 725, 9*35, 15-20, 19*59, 22-45Indul Sopronból . . . '  . 6*00, 1015, 13" 15, 16 25, 19-20
b) A győri vasúton:É rkezik  G y ő rb ő l . . 8-18, 11*28, ló 'ló , 19*34, 20*28, 2320Indul Sopronból . . . 5-00, 820, 11 54, 14-05, 17-35, 19-38É rkezik  Celldöm ölkről . 7-35, 1102, 18-04Indul Sopronból . . . 6.00, 12 20, 16*30

Jegyzet : Az aláhuzottak gyorsvonatot jeleznek.

V asúti jegyek az idegenforgalmi menetjegy irodában, Várkerület 44, előre is válthatók.
A  soproni kaszinó helyiségei elnöksége előzékenységéből, az egyházkerületi közgyűlés tagjai számára bárm ikor rendelkezésre állanak.
A z  evang. népiskola tanítói konferencia szobájában van elhelyezve a közgyűlési tudakozó iroda. Jelentkezés esetén D r. M ayer Lajos gondoskodik a soproni nevezetességek m egtekintésénél netán igénylendő vezetőről.
U gyancsak a népiskola központi épületében van elhelyezve a közgyűlés napjaiban megtekinthető tanügyi kiállítás.

Csütörtök este 8 órakor ism erkedési est a Kaszinóban ; étkezés étlap szerint.
Pénteken délben 2 órakor közebéd a Kaszinóban ; a teríték ára 3 pengő.



III. A  gyűlések, istentiszteletek és ünnepségek 
sorrendje :

Október hó 14-én, k ed den :az este 7'34 órakor G y ő r felől érkező egyházkerületi el
nökség fogadtatása a győri vasúton.

Október hó 15-én, szerdán :délelőtt 8 órakor az egyházkerületi főiskolai nagybizott
ság  ülése a líceum tornacsarnokában ; délelőtt 9'55 órakor D . dr. R en dto rff Ferenc , titkos egyházfőtanácsos, a németországi G usztáv Adolf-egyesület elnökének fogadtatása  a déli vasúton; délelőtt 11 órakor az egyházkerületi vélem ényező bizott
ság  ülése a líceum tornacsarnokában ; délután 3 órakor az egyházkerületi gyám intézet választ
m ányi ülése a líceum  tornacsarnokában ; délután 5 órakor az egyházkerületi pénzügyi bizottság ülése a líceum tornacsarnokában ;délután 6 órakor az egyházkerületi törvényszék  ülése a líceum  ifjúsági termében ;délután fél 7 órakor az egyházkerületi népiskolai bizott
ság  ülése a líceum tornacsarnokában.

Október hó 16-án, csütörtökön :délelőtt fél 8—8 óráig az ev. toronyból tárogatón k o rá tokat játszik Balogh István, IV . évf. egyet, theol. iskolai hallgató ;délelőtt 8 órakor gyermekistentisztelet a templomban ; am elynek keretében D . K a p i B éla  és D . dr. R endtorff 
Ferenc  szól az ifjúsághoz ;délelőtt 9 órakor az egyházkerületi Lelkészegyesület köz
gyűlése  a líceum  tornacsarnokában ; délelőtt 9 órakor az egyházkerületi Tanítóegyesület köz
gyűlése az ev. népiskola díszterm ében ; délelőtt 10 órakor az Evang. Papnék O rszágos E g y e
sülete dunántúli osztályának ülése a líceum ifjúsági term ében;délelőtt 11 órakor a D u nántúli Lutherszövetség  közgyűlése a líceumi tornacsarnokban;



délután 3 órakor az egyházkerületi Gyám intézet közgyűlése a tem plom ban E nnek keretében D , dr. Rend- torff Ferenc köszöntése ;délután 5 órakor az egyházkerületi közgyűlés előkészítő 
értekezlete a liceum i tornacsarnokban ;délután 6 órakor az egyházkerületi Gyám éniézet és a 
D u nántúli Lutherszövetségnek a 400-éves Á go stai Hitvallás em lékezetére rendezett istentisztelete és ünnepsége a tem plom ban. A z  istentiszteleten D . K ap i B éla püspök m agyarul, D . dr. Rendtorff Ferenc, titkos egyházfőtanácsos, egyetem i tanár, a G usztáv Adolf-egyesiilet elnöke, ném et nyelven hirdeti Isten igéjét, D. dr. Pröhle Károly, soproni egyetem i theol. tanár pedig előadást tart.

A  lelkésztestvérek ezen istentisztelet előtt a népiskola díszterm ében gyülekeznek, ahonnan papi köntös
ben testületileg vonulnak be a templomba.

O któber hó 17-én, pénteken :délelőtt fél 9—9 óráig az Evang. Ifjúsági Egyesület har
sonakara  a Schreiner-ház erkélyéről korálokat játszik ;délelőtt 9 órakor a soproni gyülekezet által néhai nagy papja, a költő-püspök K is  Já n o s  em lékére készíttetett s a Tem plom -utca 12 sz. papiak falába illesztett emlék
tábla leleplezési ünnepsége, am elyen a beszédet D . K api B éla  püspök mondja ;délelőtt 10 órakor az 1930. évi dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerületi közgyűlés tanácskozása  a templomban ; délután a közgyűlés folytatása a liceum  tornacsarnokában.



IV. Az egyházkerületi közgyűlés tárgysorozata:1. M egalakulás, jegyzőkönyvhítelesitő-bizottság kinevezése,a tanácskozásra és szavazásra jogosított kiküldöttek névsorának bem utatása.2. A  f. é. november hó 21-éré Budapestre összehívott egye
temes közgyűlés m eghívójának  bem utatása.3. P ü sp ök i jelentés (Előadó : Ném eth K ároly , egyh. kér. e. főjegyző).4. A  főiskolai nagybizottság  jelentése. (Előadó : dr. Ruhm annJe n ő , biz. jegyző).5. A z  egyházkerületi pénzügyi bizottság jelentése. (Előadó :H anzm ann K ároly , egyh. kér. főszámvevő.)6. A z  egyházkerületi népiskolai bizottság jelentése. (Előadó :Hanzm ann Károly a bizottság egyh. elnöke).7. A z  egyházkerületi vélem ényező bizottság jelentése. E lőadó :A jk a y  B éla d r„ egyh. kér. v. főjegyző.8. A z  egyházkerületi szám vevőszék  jelentése. (Előadó : A jk a yB éla dr. h elnök).9. A z  egyházkerületi gyámintézet jelentése. (Előadó : ScholtzÖdön egyh. elnök).10. A z  egyházkerületi levéltáros jelentése. (Előadó : Ném ethSám uel levéltáros).11. A  dunántúli Luther szövetség  jelentése. (M egbízandó előadó).12. A z  egyházkerületi lelkészegyesület jelentése. (Előadó : N é meth K ároly  iigyv. alelnök).13. A z  egyházkerületi tanítóegyesület jelentése. (Előadó : KrugLajos elnök).14. M iniszteri leiratok, átiratok bejelentése.15. K érvények, indítványok.16. Jö v ő é v i  egyházkerületi közgyűlés helyének kitűzése. (Zalaegerszeg vagy Kőszeg).17. A  közgyűlés bezárása.



V. Az egyházkerületi közgyűlésre érkezettek 
elszállási jegyzéke:A jk a y  Béla drM eh. k. v. főjegyző, R épcelak A jk a y  Elem ér, földbirtokos, Uraiujfalu A rató István, leányliceum i igazg., Kőszeg B aldauf G usztáv , lelkész, Pécs vitéz Balogh Ernő, lelkész, Nagygeresd Baráth Jó zse f, lelkész, M érges Bárdossy Zoltán, eh. k . felügy., A .-M esteri B ened ek V in ce , igazgatótanító, G yőr Dr. B eyer Já n o s , ezredes, Kőszeg Bertalan Sándor, tanító, K .-M agasi Berger Lajos, lelkész, Dom bóvár vitéz B erkényi E d e, lelkész, Ecseny D r. Bertha B enő, jb . elnök, Celldöm ölk D r. Berzsenyi A d a m , eh. k .v . aljegyző, Kem enessöm jénD r.Berzsenyi Je n ő ,e g y .m . felügy., Zsédeny Bödecs K ároly , lelkész, Sur Bőjtös László, lelkész, Vadosfa B üki Je n ő , lelkész, M ekényes Csaby Jó zse f, s. lelkész, Celldöm ölk Csillag Ferenc, s. lelkész, Celldöm ölk Csoknyay Jó zse f, tanító, M arcalgergelyi D am  G y ö rg y , tanító, G y ő r vitéz D raskóczy István, altábornagy, Pápa Erőss Sándor, jegyző, N agygeresd Fábián Im re, lelkész, Sárszentlőrinc F áik  H enrik, főgimn. igazgató, Bonyhád Farkas Elem ér, esperes, B ü k báró Feilitsch Berchtold, főispán Fenyves E d e , esperes, M encshely F ran k Lároly, lelkész, Csikostöttös Fuchs Já n o s , lelkész, G undlicsalád Fuchs Pál, ig. tanító, Barcs G erencsér Zsigm ond, lelkész, Nem escsó G latz Lajos ig. tanító, Rábaszentandrás G rieshaber Endre, ig. tanító, M ajos G ősy  Ferenc, tanító, Celldöm ölk G eotze G y u la , lelkész, N em eskér G rosch Jó z se f dr., egyhm . ügyész, Paks G yarm athy Ferenc, lelkész, Tab G yalog István, lelkész, K éty G yőrffy B éla, lelkész, Felpécz H ajas Dénes, tanító, Csönge Hanniffel Sándor, lelkész, Sárszentm iklós Herceg Károly, tanító, Sárvár Herints Lajos, esperes, Farád Hoffmann Károly, Kaposszekcső D r. H oléczy István, orvos, Celldöm ölk

PannoniaTakách Lajos, Dom onkos-u. 9. Dr. Ruhm ann Je n ő , Jó k a i-u . 13. Zierm ann Lajos Tem plom -u. 12. K rálik  G usztáv ,, Deáktér 11. Posta II. 22.PannoniaKrug Lajos, VárosháztérPannoniaPannoniaPannoniaPannoniaPannoniaPannoniaPannoniaD r. M ayer, H egyhát 3. PannoniaD r. Kiss Je n ő , Gesztenyés-ut 17. K rausz Lajos, Ógabonatér 2. Krausz Lajos, Ógabonatér 2. PannoniaTasch Pál, M agyar-u . 3. PannoniaW alter V ., Kolostor-u. 5. Hanzm ann K ., Tem plom -u. 17. PannoniaM ihályi K . dr., Várkerület 64. M ihályi K . dr., Várkerület 64. Budaker 0 . ,  Tem plom -u. 12. Scheffer Je n ő , M ező-u. 9. Pannonia Posta 35.Posta II. 22.Tom pa G é za , Pozsonyi-ut 2.Lagler Jó zse f, Ógabonatér 12.PannoniaPannoniaPannoniaTárnok Pál, Felsőlőver H atvan Ferencné,Csengeri-u.26. Pannonia Pannoniaözv.Hanniffel Sándorné,Várk.72.H alw ax Károly, Kolostor-u. 5. PannoniaGottschling K ., Templom -u. 15. Budaker O szk., Templom -u. 12.



PannoniaD r Stráner Vilm os, Szinház-u . PannoniaScheffer Je n ő , M ező-u.Sass László, Szegély-u . 9. Schreiner K ., Dom onkos-u 11. Czirner O . dr,, Erzsébet-u. H anzm ann K ., Tem plom -u. 17. PannoniaLendvay Jó zse f, Kossuth-u 7. PannóniaG ecsán yi G .,  A lsólő ver-u. 14.PostapalotaPannonia.

Horváth Lajos, ig. tanító, Nem eskocs Horváth Lajos, lelkész, G yékényes Horváth Olivér, lelkész, N agykanizsa Ihász László, lelkész, Kisbabot D r. Itzés Zsigm ., egym. felügy., Kaposvár Jó n á s Lajos, lelkész, Alsódörgicze Dr. K api Béla, püspök, G yőr Káldy Jó zse f, lelkész, Iharosberény Kirchm ayer G y ő ző , tanár, Pápa Kiss István, tanár, Kőszeg Kiss Jó zse f, lelkész, Surd Kiss Sám uel, lelkész, Nagybarátfalu Kiss Sándor, ig. tanító, Beled K ovács István, lelkész, Csönge K ovács Sándor, ig. tanító, Felsődörgicze Pannonia.K ovács Zsigm ond, lelkész, Tárnokréti Pannonia.Knefély Ö d ön, földbirtokos, Szekszárd PannóniaKoritsánszky Ottó dr., ehm. felügy., Bpest Hanzm ann K ., Tem plom -u. 12. László M iklós, püspöki titkár, G y ő r Ham ar G y u la , Tanítóképezde M agyar István, ig. tanító Felpéc PannoniaM enyhár István, lelkész, Keszthely T heol. OtthonM esterházy Je n ő , földbirt., Nem esollós Pannonia M esterházy Ernő dr. egyh. kér. fe lügyelő, N agygeresd PannoniaM esterházy Sándor, esperes, Nem espátró K lausz Lajos, Várkerület 52. M iklas M ihály, ezredes, G y ő r Heim ler Károly dr., Kossuth-u.M ihályi István, egym. felügy. Nagydém  M ihályi K . dr , Várkerület 64.M ihályi Sándor, gazd. felügy., Pápa Prickler Já n o s, Erzsébet-u.M ikolás K álm án, lelkész, Szilsárkány PannoniaMolitorisz Já n o s , esperes, Ostffiasszonyfa Pannonia M ohácsy Lajos dr., esp., M arcalgergelyi M árkus H ugó, U jteleki-u . 22.M üller Róbert, esperes, Felsőnána N agy István, lelkész, Zalaistvánd N agy M iklós, lelkész, Zalaegerszeg Nagy Sándor, lelkész, Celldöm ölk Nagy Lajos, esperes, Szt. Antalfa Nagy Kálm án, tanító, Nagygeresd Nádossy Imre dr., földbirt., Dom bóvár
H anzm ann K ., Tem plom -u. 12. PannóniaZierm ann L ., Tem plom -u. 12. Zierm ann L ., Tem plom -u. 12. özv. Patzer J .-n é , Kossuth-u. 8. W alter N ., Kolostor-u. 5. dr. Scheffer O szkár, DeáktérNémeth Károly, egyh. kér. e. főjző, Lébény Ném eth Sám uel, Hunyadi-u. 9.Németh G y u la , lelkész, Szekszárd Németh Sándor, lelkész, Kötse Niederland Vilm os, tanító, G yőr N ovák R ezső, lelkész, A jk a  Orbán Károly, tanító, Kőszeg Pálm ai Lajos, esperes, Börcs Pattyi Sándor, tanító, Szentandrás Pócza Ferenc, lelkész, Sikátor szentmártoni R adó Lajos, egyh ein. püb.elnök, ehm. felügyelő, Szom bathely báró Radvánszky Albert, egyet, felügy., BudapestRásó Béla dr., ügyvéd, Vasvár

Fejér Lajos, M adách-u . 20. dr. Stráner G y ., Tem plom -u. 16. Pannónia Pannónia Pannónia PannóniaTom pa G é za , Pozsonyi-ut 2. dr. L u k ácsy  J . ,  M adách-u . 20.PannóniaPannóniaPannónia



R enner O szkár, m áv. főfelügy, Budapest D . Rendtorff Ferenc dr., egy. tan , Leipzig R ónai G y u la , lelkész, Uraiujfalu Rupprecht O livér, nagybirt,, Sajtoskál vitéz Rupprecht A n tal, nagybirt., Sajtoskál báró Seebach Lajo s, nagybirtokos Som ogyi B éla , ig. tanító, Körm end Síkos G y u la , lelkész, Zalagalsa Schneller A u rél dr., egyhm . felügyelő Szab ó  István, Kőszeg Szab ó  István, lelkész, Kem enesm agasi Szalay  M ihály , lelkész, Lovászpatona Szupper Ernő, lelkész Szórádi D énes, ig. tanító, Celldöm ölk Szlo vák  Pál, lelkész, B akonyernye Scherer Já n o s, lelkész, Szentgotthárd Schleiffer K ároly , ezredes, Szom bathely Schm idt Já n o s , lelkész, Györköny Schranz Zoltán, lelkész, Pusztasztlászló Scholtz Ö dön, esperes, Á gfalva Schöll Lajos, főesperes, Hidasd ifj. Stráner Vilm os, lelkész, Kaposszekcső Takáts E lek , esperes, H om okbödöge T akáts Béla, lelkész, Kaposvár Tarján István, lelkész, R épcelak Tirtsch G ergely dr., lelkész, Kőszeg Tom pa M ihály , lelkész, Kissom lyó Turóczy Zoltán, lelkész, G yőr Vértessi Zoltán, lelkész, M agyarboly V idos Dániel, földbirtokos, M ezsevát V in cze  Lajo s, tanító, M arcalgergelyi V ratarics Lajo s, főjegyző, Szentantalfa W agner Á d á m , lelkész, R áckozár W iesner G é z a , ügyvéd, Kaposvár W eigl Á d á m , lelkész, M ucsfa W eltler Já n o s, ig. tanító, G yőr W ö lfe lG y u la  dr., lelkész, Som ogydöröcske Zsiray Lajos, lelkész, Nagyvázsony Zongor Béla, esperes, egyhker. e. aljző, Körm endZulauf H enrik , lelkész, Kalaznó Zim mermann Á u rél, kir. közjző, Körm end

ö zv .R en n erH .-n é  R ákóczi-u . 18. Zierm ann L ., Templom -u. 12. PannóniaÚ jhelyi Kálm án, U jteleki-u. 12. Ú jhelyi Kálm án, U jteleki-u. 12. PannóniaKrössing G yörgy, R ákóczi-u . 17. PannóniaD . Pröhle Károly dr., M ező-u. 20. PannóniaKastner Sam u, R ózsa-u. 7.PannóniaPannóniaPannóniaPannóniaSchtnidshoffer J .-n é , V árker. 56. PannóniaScheffer Je n ő , M ező-u. 9.Laschober J . ,  W álder-u. 5.Steiner G y ., Frankenburg-u. 5.Hanzm ann K ., Templom -u. 12.Stráner V . dr., Szinház-u. 3.PannóniaPannóniaPannóniaPannóniaSchindler A . dr., Kossuth-u. 7. D eák Ján os dr., Felkelő-u. 42. Szlávik Cyörgy, M alom -u., 3. Pannónia PannóniaB erecz Sam u, Ikvahid 1.Schranz Vilm os, W ieden 39.PannóniaPannóniaPannóniaPannóniaSchindler E . dr., Kossuth-u. 7Pannónia Postapalota 35.Pannónia
■ : >  • <  í

Vlléz Tólli Alajos könyvnyomdái műinlézele Sopron 780



Püspöki jelentésa dunántúli ág. hítv. ev. egyházkerület 1930. évi október hó 17-én Sopronban tartandó közgyűlése elé.
Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!Az elmúlt 1929/30. egyházközigazgatási évről szóló püspöki jelentésemet tisztelettel beterjesztem s kérem annak tárgyalás alá vételét.

I. A z év  esem én y ei.1. Decennium a nemzet történetéből. Nemzeti társadalmunk összessége f. évi március hó 1-én Isten iránt eltelt hálával s az emberi érdem előtt való tiszteletteljes meghajolással ünnepelte Magyarország Kormányzóját tíz éves kormányzói jubileuma alkalmával.Történeti feljegyzés szerint a világháború egyik legnagyobb tengeri ütközete alkalmával Horthy Miklós odakötöztette magát a parancsnoki hídhoz, hogy süvítő golyózáporban, sebesülten is teljesíthesse vezéri kötelességét. Kevéssel utóbb a nemzet bizodalma az állam élére állította őt. Ő pedig odakötözte magát az állam kormányrűdjához a kötelességtudás, hazaszeretet, lelkiismeret és felelősségérzet acélkötelékével. 10 évvel ezelőtt átvette a nemzet kezéből államfői méltóságát s hivatását úgy töltötte be, mint aki a jelen nemzedéken kívül Istennek s a magyar históriának tartozik számadással. Biztos kézzel kormányozta nemzetünk hajóját aknás vizeken és ellenséges gyűrűkön át s bölcseséggel, eréllyel és előrelátással vezette azt nyugodtabb révpartja felé.Kormányzói szava meggátolta a pompázkodó hatalmas ünnepléseket, de ezeknél nagyobb értéket jelentett, hogy ama történelmi emlék-napon minden magyar szív feléje tárult, minden imádság érte adott hálát Istennek s számára kért erőt és áldást.A Kormányzó Úr őfőméltóságát egyházkerületünk nevében f. évi február hó 27-én kelt 709/1/929-30. számú felterjesztésben üdvözöltem, melyért al



kabinetiroda március hó 10-én 522/930. számú leirattal mondott köszönetét.Egyházkerületi közgyűlésünk bizonyára megfelelő módon jegyzőkönyvében is megörökíti eme történelmi évfordulót s az államfő iránt érzett érzelmeinek méltó módon ad kifejezést.2. Vass József miniszter halála. Jubiláló örömünk mellé nehéz gyász húzódik: Vass József miniszter, hazánk kiváló államférfia, tudósa és szónoka dőlt korai sírba. Elmúlása büszke cser hirtelen összeomlása, fényes meteor belétemetkezése sötét éjszakába. Egyéniségében saját nevét mintázta. Jelleme határozott vonalú; programmja szélessugarú; tudása biztos és átfogó; szónoklása a hívő theológus, filozófus, szociális érzésű keresztyén és emberismerö psychológus mesteri szintézise. Államférfiúi munkáját elgondolásban koncepció, kivitelben erély és politikai érzék jellemezték. Külön értéket jelentett őszinte szociális érzése, mely széttagolt, ellentétes érdekű, harcra felkészült társadalmunkban arany hidat épített szakadékok felett, meggyőződések, ellentétek, világnézetek és érdekek között. A munka- és népjóléti miniszteri székből szólította el Isten akarata. Nekem azonban hálás emlékezetemben marad a kultuszminiszter Vass József lelki arca, ki mindenkor az egész nemzet kultuszminiszterének érezte és mutatta magát s megértő szeretettel támogatta egyházkerületünk intézményeit, a nyugatmagyarországi elszakítás veszedelmekor pedig különösképpen soproni tanintézeteinket.3. Emlékünnepeink. Gazdag emlékezésül esztendő áll mögöttünk. A mar- burgi colloquium, Károli Gáspár bibliafordítása, Bethlen Gábor halálának háromszázados évfordulója, a 400 éves Ágostai Hitvallás jubileuma prédikált nemzetnek, egyháznak, vezéreknek és híveknek.Gyülekezeteink kötelező munkaprogrammunk szerint mindannyian kegyelettel megemlékeztek Károli Gáspár nagy érdemeiről, nemkülönben a nagy erdélyi fejedelem históriai jelentőségéről. Lelkiismeretes elmélyedéssel szenteltek ünnepet összes iskoláinkkal együtt az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmával. Az ünnepi istentisztelet keretében meghallgatták püspöki karunknak a gyülekezetekhez intézett ünnepi szózatát. Az Ágostai Hitvallás jelentőségéről szólt az ünnepi igehirdetés s ez képezte középpontját a minden gyülekezetben megtartott vallásos ünnepségeknek is.Egyházkerületünk mostani közgyűlésén hódol a nagy történelmi esemény emlékének. Ünneplésünknek méltó és kedves keretet biztosít az a körülmény, hogy a történelmi múltú soproni gyülekezet emlékkoszorúzta falai között gyűlhetünk össze s ünnepi himnuszainkat a gyülekezet szépségben megújult templomában mondhatjuk el, Hitem szerint nem is elégszünk meg az emlékezés fáklyafényénél felvillanó történeti események háladatos emlegetésével, hanem drága szellemi örökségünk megismerésével, múltból jelenen át jövendőbe mutató kötelességeink elvállalásával, bízó imádsággal és életet betöltő komoly elhatározással szentelünk ünnepet a dicső múltért és Istentől megígért boldog jövendőért.A jubiláns esztendőben Luther-Társaságunk kiadta magyar fordításban az Ágostai Hitvallást, mely azonban csupán az ünnepségek elmúltával kerül-
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3hét evangélikus népünk kezébe. A Társaság egyházi szolgálata mindenesetre eredményesebb lett volna, ha a mü kellő időben jelent volna meg.Nagy elismeréssel emlékezem meg a miskolci jogakadémiának a 400 éves jubileum alkalmával kiadott hatalmas emlék-kötetéről. A mű jelentősége megnövekedik azáltal, hogy az német nyelven is megjelent. Így tehát miskolci jogakadémiánk az élő-szó és írott betű fegyvereivel fáradhatatlanul munkálkodó tanári kara nemcsak csonka-hazánk határai között, hanem azon túl is, nagy evangélikus nemzeteink előtt bizonyságot tett hivatástudásáról és élet- képességéről.4. A Theol. Otthon felavatása. 1929. okt. hó 12-én adta át báró R ad- vánszky Albert egyetemes felügyelő magasztos rendeltetésének a Sopronban megépített Theológus Otthont. A templomi istentiszteleten D. Geduly Henrik püspök, a Theol. Otthonban tartott ünnepségen pedig én tartottam ünnepi beszédet.Isten iránt eltelt hálával emlékezünk meg egyetemes egyházunk eme alkotásáról.Az ünnepséggel kapcsolatosan tartotta theol. fakultásunk alapkőletételi ünnepségét is.Azóta theol. fakultásunk épülete is felépült. Sopron legszebb helyén, a Deák-tér tengelyében nyert elhelyezést. Sándy Gyula műegyetemi tanár, műépítész, evangélikus vallásos lelkének bélyegét hordozza magán. A hatalmas és szép művészi alkotás elkészülte alkalmával iinádságos kívánságunk, hogy legyen ezen épület evangélikus theológiai tudományosságunk méltó temploma, melyben papokká válnak a katedrán ülő tudós tanárok és pappá lesz az ifjúság serege.A fakultás díszes épületét az állam építtette. Nem illendő tehát a kifogásolás, de sajnálni bizonyára szabad azt, hogy az épület imaterem-része nem került megvalósításra. Az állami támogatással épített kórházak mindenütt kapnak kápolnát, sőt újabban egyes állami iskolákban is megtaláljuk a kápolnát. Fájdalmas érzést ébreszt tehát, hogy nagy költséggel megépített theológiai fakultásunk épületéből hiányzik az imaterem, holott azt nemcsak a fakultás nyilvános ünnepségei, hanem a gyakorlati lelkészképzés is szükségessé tennék.5. Theológiai konferencia. Theol. fakultásunk f. évi július hó 1— 4 -ig  Sopronban theológiai konferenciát rendezett lelkészek, tanárok, tanítók és müveit világiak részére. A rendkívül gazdag munkaprogramul középpontjában az Ágostai Hitvallás állott. Az előadások tudományos értéke, a résztvevők hatalmas tábora s a konferenciai beszédek által kiváltott mély lelki hatás felejthetetlenné teszik a konferenciát.Hála és elismerés illeti meg a fakultás karát, különösképpen pedig a rendezést tudással és körültekintéssel végzett vezetőséget.Nagy jelentőségűnek ítélem a fakultás vállalkozását. Benne dokumentálását látom annak, hogy a fakultás nemcsak a szemeszterek időszakában, hanem azon kívül is, nemcsak a theológiai ifjúság számára, hanem az egész
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4lelkészi kar, sőt tanárok, tanítók, világiak számára is felkínálja az evangélikus theológiai tudományosság drága ajándékait. Törekvése egyházunk állandó munkaprogrammjába való erőteljes bekapcsolódást jelent. Magában rejti azt az elhatározást és felajánlkozást, hogy a jövendő egyházi munka irányításából s lelkészeink továbbképzéséből munkarészt kér és követel magának.A hálás köszönet és elismerés szavaihoz fűzöm a reménység szavait, hogy a soproni theol. konferencia állandósul és évenkét folytatásra talál.6. Általános helyzetkép, a) A z  á l l a m h o z  v a l ó  v i s z o n y u n k .  Egyházunknak az államhoz való viszonya az elmúlt közigazgatási évben is zavartalan volt. A kormány, különösen pedig a vallás- és közokt. minisztérium részéről jóindulatra, megértésre és támogatásra találtunk. Igazságtalan és há- ladatlan lennék, ha erről köszönettel meg nem emlékezném s bizonyságot nem tennék arról, hogy a kultuszkormány egyházkerületünk intézményei, gyülekezetei, iskolái, egyházi tisztviselői kara és sajátos kultúrfeladatai iránt megbecsülendő megértést tanúsított. Hálával emlékezem meg gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter úr mellett, Petri Pál, Komis Gyula államtitkárokról és Tóth István h. államtitkárról.A kultuszkormány jóakarata és nagyértékű támogatása azonban nem ment fel a mostani kultúrpolitika és a mostani rendszer bírálatának kötelessége alól. Ezekre irányítva figyelmemet, nagyon kedvezőtlen képet kell rajzolnom.Az államkormányzaton még mindig meglátszik a világháború s az utána következő rendkívüli időszak kedvezőtlen hatása. Kultúrpolitikánkat irányító törvények nagy része a kényszer bélyegét hordozza homlokán. Egyik-másik törvény s az ezekre támaszkodó, vagy sokszor ezektől függetlenül megjelenő miniszteri rendeletek élesen ellenkeznek az állam és egyház viszonyát megállapító régi alaptörvényekkel. A kultuszminisztérium küszöbén cézári hatalommal uralkodik az állam pénzügyi politikája s az állam szuverénitása kíméletlen erővel lehengereli egyházunk autonómiáját. Felsikoltó fájdalmunk és férfias tiltakozásunk egy-egy miniszteri akta koporsójába kerül. Törvények és miniszteri rendelkezések között egész sorozatot találunk, melyek illúzió— riussá teszik egyházunk önrendelkezési jogát s szolgaguzsba kötik akaratát. A kormány megváltoztatja a tanítói fizetések helyi javadalmát, a hozzájárulási kulcsot, megvonja az ú. n. törpeiskolák államsegélyét, megtiltja a megüresedett tanítói és tanári állások betöltését stb. Mindez nemcsak sérelmes rendelkezés, hanem közelről érinti egyházunk életfeltételeit s hivatásbetöltésének eredményességét.Felszólalásunk, sérelmezésünk és tiltakozásunk ritkán vezethet eredményre, mert a legtöbb rendelkezésnek törvényes alapja van s kérelmünk elbírálásánál nem vehető figyelembe az a szomorú tény, hogy ezen törvények egyházunk megkérdezése nélkül, sokszor pedig tiltakozása ellenére hozattak.Aggódva szemléljük, hogy a pénzügyi kormányzat elzárkózik egyházunk jogos követelései elől. Ennek az elzárkózásnak kemény ridegsége sokszor azt a feltevést erősíti bennünk, hogy a kormányzat nem ismeri fel, vagy nem



ismeri el egyházunk állami segélyezésének tulajdonképpeni jogalapját. Mi nem miniszteri kegyre, hanem törvényes jogra támaszkodunk. Nem vagyunk könyöradományokat gyűjtögető koldus nemzetség, hanem a magyar állam és magyar nemzet hitelezői vagyunk, kik állami feladatot képező értékes munkánk anyagi feltételeinek csak töredék részét várjuk az államtól. Nem vagyunk idegenek, harmad és negyed értékek a nemzet életében, hanem a nemzet testének eleven része vagyunk elvégzett történeti munkánk dicsőségével és történeti jövendőnk minden kötelességtudatával. Jól esnék, ha keserű csalódások után ezen igazunkat a pénzügyi kormány elismerné.Fájdalmasan érint az is, hogy néha maga a kultuszminiszter úr sem ismeri fel egyházunk egyházi és kulturális szükségleteinek teljességét.Elismerjük a kultuszminiszter úr kultúrprogrammjának hatalmas, sokszor szinte szédítő dimenzióit s osztjuk ama meggyőződését, hogy a nemzet jövendője a nemzet egészét átölelő és átformáló kulturáltság által biztosítható. De amily nagy értéknek tartjuk a programmalkotás szempontjából a nagy- stiluságot, éppen úgy veszélyesnek tartjuk a gyakorlati politika szempontjából az állam erejét meghaladó túlméretezést. Örülünk az indokolt reformoknak és új alkotásoknak, de ennél is elsőbb kötelességnek látjuk régi alkotások és hivatást betöltött intézmények fenntartását.Fájdalmasan érintett, hogy az állami költségvetés kényszerű leszállításakor a kultuszminiszter úr egyházunk és iskoláink állami dotációját is leszállította. A kultuszminiszter úr törvényeink értelmében s az utolsó decen- niumok küzdelmei következtében teljesen ismerheti evangélikus egyházunk anyagi helyzetét. Ismerheti elvégzett kultúrális munkánkat, iskoláink múltját és jelenét, ismerheti a népművelés szolgálatában véres verejtéket izzadó népiskoláink siralmas helyzetét. Meggyőződésünk szerint tehát egyházunk törvények alapján megállapított régi államsegélyét mentesíteni kellett volna a leszállítástól. A  kultusztárca egyéb rovataiban remélhetőleg megtakaríthatók lettek volna azon összegek, melyeket a protestáns egyházak államsegély megvonásán takarított meg az állam.Felfogásunkban megerősített annak szomorú tapasztalása, hogy a megkövetelt nagymértékű takarékosság nem érvényesült minden vonalon. Keserűség és aggódás összevegyülő érzésével szemléljük nagystilusú és költséges új alkotások létesülését, holott évszázados középiskoláink roskadoznak. Fájdalmas érzéssel nézzük az egyetemi kathedrák megsokasodását s közöttük egyházaink óvása és tiltakozása ellenére felállított világnézeti tanszékek sietős felállítását, holott törpeiskoláink az államsegély megvonása következtében tanító nélkül maradnak s egy-egy elhagyott evangélikus gyülekezetből elvész a pásztor.Nem csodálkozhatunk azon, hogy kínzó nyugtalanság ég az egyházi közvélemény lelkében. Mint egyházkerületem elhívott első szolgája lelkiisme- retbeli kötelességemnek érzem, hogy erre a kínzó nyugtalanságra rámutassak. A kormányzati tényezőknek tudniok kell, hogy a nemzet társadalmának



regy tekintélyes része hogyan érez és hogyan gondolkodik a kultuszkörmány- zat eme jelenségeiről.Az államsegély leszállítására vonatkozó miniszteri intézkedések megtétele előtt kötelességszerüen mindent elkövettem, hogy egyházkerületünk eme újabb államsegélymegvonástól megóvassék. A miniszteri rendelkezések megjelenése után tiltakozásomat a kultuszminisztériumnál hivatalos iratokban bejelentettem s a rendelkezések megváltoztatását kértem. Ugyanekkor külön iratban megkerestem evangélikus és református püspöktársaimat, hogy egyházaink védelmére közös állásfoglalásunkat biztosítsam. Fájdalom, minden megmozdulás és tiltakozás eredménytelen maradt!b) F e l e k e z e t k ö z i  h e l y z e t .  A felekezetközi viszony saját egyházunk szempontjából kedvezőtlen; a közös keresztyén misszió szempontjából szomorú; a nemzet szempontjából pedig aggasztó.Sérelmek, mellőzések és megaláztatások hosszú sorát kellene jegyzékbe venni. Az állami életben mutatkozó egyoldalúságok természetes folytatást nyernek társadalmi életünk bántó megnyilatkozásaiban. A kormányzat nem tud, vagy nem akar érvényt szerezni állami törvényeinknek: megbélyegzett a vegyes házasság, ágyasság gyümölcse az evangélikus templomban kötött házasságból származó gyermek, érvényesülési akadály az egyházunkhoz tartozandóság.Kedvezőtlen idő hatása alatt olyanná lesz egyházunk, mint előszobák padjain várakozó üldögélő, kunyerálásra induló, elfelejtett szegényember. Rekriminálgat, sérelmeket panaszol s eredménynek látja a küszöb átlépését is.Méltatlan vonás húzódik egyházunk nemes arcára: a megalázottság, a méltóság-csorbítottság kemény bélyege. Eddig is arra intettem, hogy tűrjünk, hallgassunk, mert békesség csak közös áldozatokkal tartható fenn. De hirdettem azt is, hogy a hallgató tűrésnek is van határa s egyházunk önérzetének és méltóságának megóvását nem törölhetjük ki kötelesség- káténkból. A türelem hallgatása nem válhatik elvfeladássá s a békesség oltárán nem égethetjük meg egyházunk létszükségleteit, jogait és igazságait niagáért a békességért. Ez a hallgatás temetői csendesség lenne, nem pedig a békesség csendessége!Hálás vagyok ugyan egy-egy kiváló vezető férfiúnak a felekezetközi helyzetet megvilágító megnyilatkozásáért, mégis nem tartom azokat mindig célravezetőknek. A szó ellentétes szót, a nyilatkozat ellennyilatkozatot szül, kimagyarázásokból félremagyarázások támadnak s békesség helyett gyűlöletek fakadnak. Szükségesebbnek látnám, hogy maga az egyház a kormánnyal szemben megkövetelt tekintélyével tisztázza felekezetközi viszonylatban fájón érzett sérelmeit. Tegye lelkiismeretes, komoly vizsgálat tárgyává sérelmeinket, az aktaszerüen bebizonyitottakat vegye a bizonyító okmányokkal együtt jegyzékbe s kerülve a békességet veszélyeztető nyilvános sajtó tárgyalásokat, keressen a kormánynál orvoslást. Férfias választ kell kérnünk a kormánytól arra vonatkozólag, hogy miként értelmezi az állam törvényei keretében és szellemében a felekezetközi békességet, hogy miként szerez érvényt a
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7felekezetközi békesség biztosítását célzó törvényeinek és milyen mértékben hajlandó védelmet nyújtani evang. egyházunknak? Ezzel a férfias kérdés- felvetéssel tartozunk a kormánynak, mert hosszú évek hallgatása már úgyis nehéz felelősségként nehezedik ránk. De tartozunk ezzel nemzetünknek is, mert féltett, védelmezett kincsnek tekintjük önérdekünk felett nemzetünk egységét. De tartozunk ezen férfias kérdésfelvetéssel önmagunknak azért is, mert nem nézhetjük közönyösen nemzetünk közvéleményének kialakulását, melyben lappangva és az a gondolat, hogy az áldatlan harcok előidézői tulajdonképen mi magunk vagyunk.c) S a j á t  b e l s ő  v i s z o n y a i n k  lényeges változást nem mutatnak. Egyházunk szelleme templomainkon, iskoláinkon és intézményeinken keresztül áldó hatását érezteti egyházunk és nemzetünk összes rétegeivel. A  kronologikus történetíró talán keveset jegyez fel rólunk, a pragmatikus történetíró annál többet. —  Jelenünknek nincsenek kimagasló eseményei, de van állandó nemeslelküséggel megtöltött valláserkölcsi munkánk, mely némán is beszél s életteljessé válik a nemzet életében.Fájdalommal érzem azonban egyházunkon szegénységünk nyomasztó súlyát. Gyülekezeteink roskadoznak, intézményeink megingó kőpilléreit ideiglenes fenyőfa gerendákkal támogatjuk alá. Kívülről jövő segélyekért csengünk s Istenen kívül nem magunk erejében, hanem mások segítségében bízunk.A gazdasági válság elbírhatatlan következményekkel jár. Egyházunk adófizető tagjai, legyenek bár zsellérek, kisbirtokosok, földbirtokosok, kereskedők, iparosok vagy készpénzfizetésül emberek, koldusbotra jutnak, amint sötét órákban néha úgy gondoljuk, hogy ebben az országban mindenkinek tönkre kell mennie. Lelkészeink már nem segíthetnek magukon jogos életigényeik leszállításával. Hiszen már oda jutottak, hogy a családfenntartás és ruházkodás szükségleteire sem telik nékik. Ha pedig gyermekeik házon- kívüli taníttatására kerül a sor, beáll a csőd, a teljes anyagi tehetetlenség. De vájjon milyen jövendő várhat arra az egyházra, melynek lelkészi kara még gyermekeit sem képes taníttatni?Tanítóságunk hasonlóképpen sorvad. De különösen nagy egyházi veszedelmet jelent a kántortanítók sorsa. Jövedelmük kisebb lett a tanítók jövedelménél. Többlet munkájukért tehát anyagi veszteség a jutalmuk. Ennek az áldatlan helyzetnek következményei elmaradhatatlanok: meddők maradnak a kántori állásra kiírt pályázatok s gyülekezeteink nem kapnak orgonistát, énekvezért és tanítót! Érthetetlen, hogy a kormány ezt a nyilvánvaló igazságtalanságot még mindig vonakodik megszüntetni!Hallom teher alatt roskadozó gyülekezeteink heroikus erőfeszítését. Látom híveink felbecsülhetetlen áldozatát, mellyel 100— 300 százalékos egyházi adójukat bátor lemondással magukra vállalják. Tudom, hogy ezt a terhet sem viselhetik éveken át, annál kevésbbé vállalhatnak ennél nagyobbat vállaikra. Éppen ezért azt mondom, hogy egyházunknak változtatnia kell eddigi anyagi politikáján. Rá kell eszmélnie, hogy együtt képez egy egészet,



Gyülekezeteink, missziópontjaink, szórványaink vallási, egyházi, kulturális és szociális problémái nem oldhatók meg a gyülekezeti autonómia keretei között. Közös feladatok közös erőket, egybenhordott anyagi feltételeket és egymásért való áldozatokat követelnek. Egyházunk jövendője befelé való vonatkozásban igeszolgálatunk értékétől függ, attól, hogy milyen erővel tesszük élővé Isten örökkévaló igéjét s hogy molyén lelki hatalommal teljesítjük örökkévaló szolgálatunkat bűntudat ébresztéssel, bünbánat támasztással, Isten kegyelmének megmutatásával, megszentelt, új élet kialakításával. De egyházunk jövendője kifelé való vonatkozásban igenis függ egyházunk szervezettségétől, harcra készültségétől és munkabírásától. Függ attól, hogy van-e határozott munka- programmunk és elő tudjuk-e teremteni annak megvalósítására a szükséges anyagi feltételeket.Autonómiánk történelmi aranykorona egyházunk homlokán. Históriai méltóság, egyházvédő érték kifelé. De jól vigyázzunk, nehogy fejlődést gátló kökolonccá váljék egyházunk kezén-lábán. Nem érinti autonómiánkat, ha az idő kényszerítése s egyházunk szükségletei szerint belső berendezésünkön mi magunk változtatunk.Nagy problémák acélökle zörgeti jövendőnk ajtaját. Nem mehetünk előre, hanem csak ha elébb megoldjuk azokat.7. Egyházunk viszonya az egyetemes egyházhoz ez évben is kielégítő volt. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő a tőle megszokott lelki- ismeretes körültekintéssel és megértéssel intézi egyetemes egyházunk ügyeit s élénk érdeklődéssel és jóakarattal kiséri figyelemmel egyházkerületünknek az egyetemes egyházhoz felkerülő ügyeit is. Hálával és köszönettel gondolok sokszor éreztetett jóindulatára. Az államsegélynek egyházkerületek közötti felosztási kulcsának megállapítására az egyetemes egyház kerületközi bizottságot küldött ki. Az előkészítő munkálatok most végződtek be s remélhetőleg a bizottság közmegnyugvást keltő megállapodásra tud majd jutni.8. Gyülekezeteink kifelé mutatott áldozatkészsége.a) Hagyományos szokásunkhoz híven gyülekezeteink ez évben is felkarolták az e V a n g. s a j t ó  ügyét s husvét utáni második vasárnapon Sajtóvasárnapot tartottak. A sajtó offertorium a múlt évihez képest némi esést mutat ugyan, ezt azonban érthetővé teszi az általános gazdasági helyzet mos- tohasága.Egyházmegyénként a következő sajtó-offertórium folyt be: Győri ehm. 224.08 P, Kemenesaljái ehm. 61.38 P, Somogyi ehm. 53.76 P, Soproni alsó ehm. 39.39 P, Soproni felső 76.97 P , Tolna-baranya-somogyi 211.11 P, Vasi közép 146.96 P, Veszprémi 129.88 P, Zalai 16.50 P. Összesen 960.03 P.A rendelkezésre álló összeget a következőképen osztottam fel: Harangszónak 340.03 P, Evang. Lapjának 100.—  P , Gottholdnak 80.—  P, Bhr. Haus- íreundnek 140.—  P, Ev. Népiskolának 140.—  P, Lelkipásztornak 160.—  P.b) B i b l i a v a s á r n a p i  offertóriumként összesen befolyt 633.59 P. Ez az összeg az egyes egyházmegyék között a következőképen oszlik meg: Győri ehm. 93.35 P, Kemenesaljái ehm. 46.18 P, Somogyi ehm. 47.53 P,



Soproni alsó ehm. 45.36 P, Soproni felső ehm. 40.19 P, Tolna-baranya- somogyi ehm. 148.45 P, Vasi közép ehm. 93.48 P, Veszprémi ehm. 91.60 P, Zalai ehm. 15.—  P. Összesen 621.14 P. Múlt évi pénztári maradvány 12.45 P.c) Gyülekezeteink egyetemes egyházunk felhívására ez évben is offer- tóriumot tartottak a f o g h á z  m i s s z i ó  javára. Összesen befolyt 519.50 P. És pedig a következő részletezés szerint: Győri ehm. 101.09 P, Kemenesaljái ehm. 34.97 P, Somogyi ehm. 34.75 P, Soproni alsó ehm. 31.63 P , Soproni felső ehm. 18.60 P, Tolna-baranya-som ogyi ehm. 122.06 P, Vasi közép ehm. 53.79 P, Veszprémi 75.19 P, Zalai ehm. 14.—  P. Múlt évi maradvány 33.42 P.d) Egyházunk Külmissziói Egyesülete a lemondott Hanzmann Károly soproni lelkész helyébe Németh Károly győri egyházmegyei esperest ültette az egyházi elnöki székbe. Az elnökség kérésére Vizkereszt ünnepén ez évben is a k ti 1 m i s s z i ó javára tartottak offertóriumot gyülekezeteink, melynek eredményeként 715.45 P -t  fizettünk be a Külmissziói Egyesület pénztárába. A gyűjtött összeg egyházmegyénként a következőképen oszlik meg: Győri ehm. 232.72 P, Kemenesaljái ehm. 38.05 P , Somogyi ehm. 27.31 P , Soproni alsó ehm. 50.61 P, Soproni felső ehm. 67.39 P , Tolna-baranya-somogyi ehm. 161.88 P, Vasi közép ehm. 51.08 P, Veszprémi ehm. 75.41 P , Zalai ehm. 11.—  P.e) Á g o s t a i  h i t v a l l á s i  jubileumi ünnepség alkalmával egy létesítendő jubileumi alapra gyülekezeteink offertóriumot tartottak, melynek egyházmegyénkénti eredménye a következő: Győri ehm. 133.28 P, Kemenesaljái ehm. 136.59 P, Somogyi ehm. 89.98 P, Soproni alsó ehm. 81.44 P, Soproni felső 93.98 P, Tolna-baranya-som ogyi ehm. 170.22 P, Vasi közép ehm. 114.17 P, Veszprémi ehm. 144.18 P, Zalai ehm. 21.88 P. Összesen 985.72. P.f) G y u r á t z  F e r e n c  e m l é k t á b l á j á r a  összesen befolyt eddig 5776.76 P. És pedig a következő részletezés szerint: 1. Egyházmegyék: Győri ehm. 653.39 P, Kemenesaljái ehm. 527.32 P, Somogyi ehm. 343.32 P, Soproni alsó ehm. 416.35 P, Soproni felső ehm. 293.98 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 751.74 P, Vasi közép ehm. 686.95 P, Veszprémi ehm. 911.63 P, Zalai ehm. 114.10 P. 2. Tanintézetek és testületek 532.63 P. 3. Más egyházkerületekből 39.80 P. 4. Egyesektől 274.—  P. 5. A régi dunántúli egyházkerülethez tartozó megszállott gyülekezetekből 232.55 P.Itt emlékezem meg arról, hogy az emléktábla elkészítésére megbízást nyert Lux Elek szobrászművész, ki az emléktábla tervezetét elkészítette. A tervezetet szakértőkkel s a közvetlenül érdekeltekkel tanulmány tárgyává tétettem s azt kivitelre elfogadtuk.g) Az Ö z v e g y  P a p n é k  O t t h o n á n a k  f e l k é r é s é r e  gyülekezeteink és egyesek buzgón gyűjtöttek. A gyűjtés eredménye egyházmegyénként a következő: Győri ehm. 1166.13 P, Kemenesaljái ehm. 294.66 P, Somogyi ehm. 199.81 P, Soproni alsó ehm. 290.30 P, Soproni felső ehm. 555.80 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 1540.42 P, Vasi közép ehm. 268.77 P, Veszprémi ehm. 426.13 P, Zalai ehm. 39.—  P. Összesen 4781.02 P. Ezt az ösz- szeget az Evang. Papnék Szövetségének elküldöttük.



10 Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg gyülekezeteink sokféle áldozathozataláról. Hálásan köszönöm lelkésztestvéreim buzgó készségét, mellyel híveinket adakozásra serkentették s gyűjtéseink eredményét biztosították.9. Gyász, öröm, búcsúzás és munkára való elhívás. L á n d o r i K é 1 e r Z o l t á n ,  a dunáninneni egyházkerület felügyelője, a felsőház tagja 1929. évi december 30-án elhunyt. Egyházunk kimagasló vezéregyénisége volt, ki különböző elhivatásban részesült, de mindenütt ugyanazon lélek hűségével szolgálta anyaszentegyházunkat.Dr. S c h r e i n e r  K á r o l y  kir. tanácsos, a soproni felső egyházmegye s a harkai gyülekezet örökös felügyelője, egyházkerületi pénzügyi bizottságunk hosszú időn át buzgón munkálkodott elnöke, 1929. évi november hó 20-án, 92 éves korában elhunyt. Hálás emlékezéssel gondolok egyházunk és egyházkerületünk érdekében kifejtett áldásos munkálkodására, mely után patriárchai tisztes méltóságában is néma prédikálóként szolgálta példaadásával és nemes egyéniségével egyházunkat.K r a f k a  B o r b á l a  kőszegi leányliceumunk tanára, 1930. évi május hó 25-én súlyos szenvedés után befejezte életét. Negyedszázadon át munkálkodott kőszegi leánylíceumunkban s tette emlékét áldottá, nevét felejthetetlenné.F r e y l e r L a j o s ,  a kőszegi gyülekezet volt felügyelője, kőszegi iskolai bizottságunk elnöke f. évi június hó 19-én befejezte életét. Nemes szolgálatban hűségesen élt, méltán vette körül koporsóját hála, szeretet és szelíd emlékezés.N a g y  G y ö r g y  nemeskoltai lelkész f. évi július hó 31-én, 66 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Kevéssel előbb munkálkodása 4 évtizedes jubileumán köszöntötte őt gyülekezetének szeretete és egyházunk hálája. Immár hazatért ahoz, kitől megbízást nyert, az örökkévaló Krisztushoz.Pihenni tért egyházkerületünk és egyetemes egyházunk lelkészi karának nestofa: H o r v á t h  S á n d o r  paksi tb. főesperes-lelkész. 90 évet élt Isten akarata szerint. Ebből 64 éven át volt hű pásztora a paksi gyülekezetnek, egy évtizedig munkás főesperese a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének. - -  Temetésén én hirdettem az élet és kegyelem elmúlhatatlan igéit.Súlyos veszteség érte egyházunkat C z i p o t t  G é z a  szombathelyi lelkész váratlan és korai elhunytával. Férfiúi munkaereje teljében, 48 éves korában, szept. 18-án húny.t el. Koporsójánál Pál apostol élethimnuszát (Róm. 8, 35— 39.) prédikáltam. Hiszen Czipott Géza papi lelkűiéitől áthatott egyéniség volt. Életét önzetlen szolgálattá tette s áldássá lett a gondjaira bízott gyülekezetekben. Két évtizedet átfogó hűséges munkáját hirdeti a szentgotthárdi gyülekezet, melynek alapító- és templomépítő lelkésze volt s melyet iskolával és kulturházzal is megerősített. Gazdag Ígéretekkel kezdte meg szombathelyi működését is, melyhez gyülekezete s egyházunk jogos reménységeket fűzött. Hervadhatlan érdemeket szerzett evang. sajtónk szolgálásával. A Harangszót szerkesztette nagy tudással, ritka rátermettséggel, áldozatos szorgalommal és felejthetetlen hűséggel. Munkája éppenúgy megérdemel minden elismerést, mint tiszta, nemes vonalakból álló egyénisége.



11K i s s  I s t v á n ,  a dunáninneni egyházkerület püspöke f. évi július hó 15-én ünnepelte 40 éves lelkészi jubileumát. Egyházkerületünk nevében s z í v -  beli örömmel álltam a jubilánst üdvözlők sorába, kifejezésre juttatván személye és munkája iránj érzett becsülésünket.A dunáninneni egyházkerület S z t r a n y a v s z k y  S á n d o r  belügyi államtitkárral töltötte be megüresedett egyházkerületi felügyelői székét. —  Sztranyavszky Sándor neve ofgalommá vált. Egyet jelent a férfias határozottság, önfeláldozó kötelességtudás és hithüség fogalmával. Családjának történelmi hagyományait, Nógrádvármegye egyházi és nemzeti tradícióit hozza magával felügyelői állásába, melynek sorompóit egyházkerülete gyülekezeteinek osztatlan bizalma nyitja meg előtte. Az új egyházkerületi felügyelőt úgy a magam, mint egyházkerületem nevében szeretettel köszöntöttem s bizonyos vagyok abban, hogy egyházkerületi közgyűlésünk hasonló szeretettel és bizalommal nyújtja feléje üdvözlésre jobbját.B e r e c z  Á b e l  egyházkerületünk ügyésze a közel múltban ünnepelte születése 80-dik évfordulóját. Egyházunk hű fiát, ki puritán magyar egyéniségével s derék munkával bejegyezte nevét mindnyájunk szivébe, jubileuma alkalmával igaz szeretettel köszöntöttem.Theol. fakultásunk tanáraival szemben szeretettel ápoljuk azon régi érzés-kapcsolatokat, melyek nemcsak a lelkészképzés egyházi jellegéből, hanem a múlt idő kedves emlékeiből is táplálkoznak. Régi szeretetünk és közösségünk jogán megemlékezem tehát arról, hogy evangélikus egyházunk és történeti tudományosságunk egyik kiváló büszkesége: P a y r  S á n d o r  egyetemi theol. tanár áldásos tanári munkálkodás után nyugdíjba lépett. •— Bizonyosak vagyunk abban, hogy a nyugdijbalépés számára nem pihenést, hanem csak a dolgozás másféle módját jelenti. Hálával emlékezünk vissza értékes tanári működésére, melynek nagyrészét egyházkerületünk soproni theol. akadémiáján végezte s Isten áldását kérjük reá, életére, családjára s pihenése esztendejében elvégzendő munkájára.C s e m e z  I s t v á n  gazdasági főtanácsos, a győri egyházmegye felügyelője, magas életkorára való hivatkozással, {elügyelői tisztségéről lemondott. Fájdalmas érzéssel veszek búcsút attól a férfiútól, kit lelkes buzgósága s egyéniségének tiszta nemessége mindnyájunk előtt kedvessé tett. Az egyházmegye gyülekezetei Mihály István kormánytanácsos, nagydémi földbirtokossal töltötték be a megüresedett egyházmegyei felügyelői állást, kit az egyházmegyei felügyelői székben bizalommal köszöntök.A Kormányzó úr Ö Főméltósága elismerésben részesítette P ó s L a j o s  nyug. soproni igazgató-tanítót egyházunk szolgálatában félszázadot meghaladó időn át kifejtett buzgó és eredményes munkássága elismeréseképen.M a g y a r y  M i k l ó s  kapolcsi tb. esperes-lelkész f. évi augusztus hó 15-én nyugdíjba lépett. 43 éven át működött kapolcsi gyülekezetében s 12 évig állott a zalai egyházmegye élén. Hálás elismeréssel és fájdalmas érzéssel veszek búcsút egyházunk eme buzgó munkásától.Isten iránt eltelt hálával jegyzem egymás mellé azoknak nevét, akik ez



12évben töltötték be lelkészi szolgálatuk 40. esztendejét: B a l o g h  I s t v á n  porrogszentkirályi, K o v á c s  I s t v á n  újmalomsoki lelkészek és N a g y  L a j o s  szeqtantalfai lelkész, zalai esperes. A jó Isten kegyelmét kérem a jubiláns lelkésztestvérekre, elvégzett és elvégzendő munkájukra.Fájdalmas érzéssel jegyzem fel, hogy K r i n g j e n ő ,  a kaposvári gyülekezet felügyelője tisztségéről Budapestre költözése miatt lemondott. A volt felügyelőnek elévülhetetlen érdemei vannak a kaposvári templom felépítése körül. Egyházkerületünk hálás elismerése, köszöneté és áldáskivánsága kisérje utján.A szent Isten adjon békés pihenést a pihenni-tértekre, övezze kegyelemmel a szolgálatába elhívott új munkásokat s szentelje meg az Ő magasztalá- sára adott örömünket!10. Hivatalos részvételek. Az elmúlt közigazgatási évben is igyekeztem erőm és lelkiismeretem szerint eleget tenni hivatali kötelességemnek. Képviseltem egyházunkat a szükségesnek látott különböző alkalmakkor s a minisztériumokban személyes tárgyalásokkal is biztosítottam egyházunk ügyeinek kedvező elintézését.Az elmúlt közigazgatási év részvételeiről és hivatalos utazásairól a következőkben terjesztem elő jelentésemet:1929. o k t ó b e r  7— 8-án résztvettem Sopronban az egyházkerülcti adóreviziós és egyházkerületi pénzügyi bizottsági gyűlésen;12- én Sopronban a theol. Otthon épületének felavatási ünnepségén s azt beszéd kíséretében megáldottam;13- án Sopronban a pécsi Erzsébet Tudományegyetem diszdoktori avatási ünnepségén;19— 20-án az országos evangélikus leánykonferencia győri összejövetelén és azon beszédet mondottam;21— 22-én Kaposváron az egyházkerületi bizottságok s az egyházkerületi közgyűlés tanácskozásain;24-én Budapesten tárgyalásokat folytattam a kultuszminisztériumban;28— 31-én a győri gyülekezet templomában 4 előadásból álló reformációi előadás-ciklust tartottam;31-én budai templomunk rádióistentiszteletén prédikáltam.1929. n o v e m b e r  2— 3 -án résztvettem az Egyetemes Gyámintézet Győrött tartott ünnepségein és közgyűlésén;11- én-Budapesten tárgyaltam a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban;1 2 -  15-én résztvettem az egyetemes egyház bizottságainak és közgyűlésének tárgyalásain;13- án az Orsz. Luther Szövetség Budapesten tartott jubileumi hangversenyén ünnepi beszédet mondottam;17-én Pécsett lelkészavatást végeztem;17-én este Budapesten a Magyar Keresztyén Leányegyesületek nemzeti szövetségének ünnepségén előadást tartottam;



28-án Sopronban résztvettem az egyházkeriileti törvényszék ülésén.1929. d e c e m b e r  2-án a rádióistentisztelet ügyében kiküldött bizottság ülésén Budapesten résztvettem;3- án a közigazgatási államsegély felosztási, adóalapi és közalapi bizottsági üléseken ugyancsak Budapesten;4 -  én a kultuszminisztériumban és népjóléti minisztériumban tárgyaltam;14- én Szegeden a Magyar Prot. Irodalmi Társaság kulturestélyén előadást tartottam, másnap a szegedi evang. templomban prédikáltam;22- én felavattam a csikvándi renovált templomot.1930. j a n u á r  13— 14-én a kultuszminisztériumban tárgyaltam;15- én a soproni theol. fakultás szigorlatain képviseltem egyetemes egyházunkat;20-án résztvettem az egyházkerület elnökségi és pénzügyi értekezletén Sopronban;28-án Budapesten a nyugdíj államsegély, az adóalapi államsegély és közalapi, továbbá az egyetemes bizottságok ülésein;1930. f e b r u á r  6-án a soproni theol. fakultás szigorlatain;10- én Sopronban a tápintézet ügyében tartott tanácskozáson;11- én Sopronban az egyházker. pénzügyi bizottság rendkívüli ülésén;28-án Budapesten az egyetemes lelkész-vizsgálati bizottság, továbbá ajavadalmas egyházi tisztviselők házasságkötésére vonatkozó szabályrendeleti bizottság ülésein;1930. m á r c i u s  1-én a Kormányzó úr Öfőméltósága 10 éves jubileumi ünnepségén Budapesten;15-én rádió-istentiszteleten prédikáltam a budai gyülekezet templomában;17-én lelkészavatást végeztem Győrött;23- án a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kulturestélyén előadást tartottam Nagykőrösön és ugyanott a református templomban prédikáltam.1930. á p r i l i s  5-én a Prot. Országos Árvaegylet Budapesten tartott hangversenyén megnyitó beszédet mondottam;6 - án Budapesten a kelenföldi templomban prédikáltam, este pedig vallásos estélyen böjti előadást tartottam;7 - én -a budai református templomban a M EK D ESz vallásos estélyén előadást tartottam és résztvettem a Luther Társaság Szász Károly emlékünnepségén; , I ,8 -  án résztvettem Budapesten a Prot. Sajtószövetség ügyében tartott konferencián;9 -  11-én iskolalátogatást végeztem soproni líceumunkban, meglátogattam a Theol. Otthont, ahol az ifjúsághoz beszédet intéztem s résztvettem az otthon-bizottság ülésén.1930. m á j u s 12-én a Társadalmi Egyesületek Szövetségének az orosz- országi vallásüldözés ellen Budapesten tartott tiltakozó gyűlésén beszédet mondottam.



14 1930. j ú n i u s  9-én felavattam a csornai fiókgyülekezet új templomát;11— 12-én iskolalátogatást végeztem soproni tanítóképzőintézetünkben;13— 14-én iskolalátogatást végeztem kőszegi leánynevelőintézetünkben;16— 17-én és 20-án a soproni theol. fakultás szigorlatain vettem részt;29-én Győrött beiktattam tisztébe Huber Etelka diakonisszafőnöknőt.1930. j ú l i u s  1— 4-én résztvettem a soproni theol. fakultás által rendezett theol. konferencián s azon előadást tartottam;5— 8-án a M agyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetségének Sopronban tartott konferenciáján; szeretetvendégségükön előadást tartottam s az Eggenberg hercegné házban tartott istentiszteleten Isten igéjét hirdettem;7- én lelkészavatást végeztem Győrött.1930. a u g u s z t u s  12-én résztvettem Horváth Sándor tb. főesperes, lelkész temetésén Pakson s azon temetési beszédet mondtam;13—  15-én Budapesten tárgyaltam a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban.1930. s z e p t e m b e r  7-én felavattam az újdombóvári gyülekezet templomát s ugyanakkor lelkészavatást végeztem.8—  9-én Sopronban résztvettem a theol. fakultás szigorlatain;14- én felavattam a nagyatádi fiókgyülekezet templomát.20-án résztvettem Czipott Géza lelkész temetésén Szombathelyen s azon temetési beszédet mondtam.
II. A z e g y h á z i  é le t.11. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések szerint a hitélet csak elvétve mutat esést, a legtöbb helyen örvendetes emelkedésről számolhatunk be. Általános tapasztalásként megállapítják espereseink, hogy a filiákba való kiszállások az anyaegyház templomának látogatását csökkentik s lazítják a gyülekezet egészéhez fűző lelki, később pedig jogi kapcsolatokat.A vallásos élet mélységét és mértékét jogosan keressük a bűntudat komolyságában. örömmel jegyzem fel, hogy az úrvacsorázók száma ez évben némi emelkedést mutat. M íg ugyanis 1928— 29-ben 71.515 egyháztag járult az Ur asztalához, addig 1929— 30. közigazgatási évben 71.590. Az emelkedés tehát 75. Feltűnően emelkedett az Ur asztalához járuló nők száma: 577—tel. Ezzel szemben sajnálatosan esett a férfi úrvacsorázók száma: 502-vel.A születések száma esést mutat. 1928— 29—ben 3676 volt az összes szülöttek száma, ez évben pedig 3515. A különbözet 161. A törvénytelen szülöttek száma még mindig sajnálatosan tekintélyes: 140, bár a múlt évivel szemben 21—el kevesebb.A konfirmáltak száma 1633, ami a tavalyival szemben 160 esést mutat. Házasságot kötött 1031 tiszta pár, 456 vegyes pár, összesen 1487 pár. A múlt évivel szemben 88-cal több és pedig 83 tiszta párral és 5 vegyes párral.



A halálozási statisztika is emelkedést mutat. A múlt évi 2812-vel szemben 2872 egyháztag halt meg.Az áttérési statisztika, —  ha ugyan annak pontosságában bizhatunk —  részben kedvező számokat mutat. E szerint egyházunkból kitért 137 (tavaly 194), egyházunkba áttért 156 (tavaly 230); egyházunk javára reverzálist adtak 183-an (tavaly 167-en), egyházunk kárára adtak reverzálist 75-en (tavaly 91-en).Az egyházi szertartás mellőzése csak egyes esetekben fordul elő s ilyenkor is személyi, családi viszonyok, vagy helyi szokások magyarázzák.12. Belmissziói munka. Dunántúli Luther-Szövetségiink az elmúlt évben is kiadta Belmissziói Munkaprogrammját s azt lelkészi karunk odaadó buzgó- sággal végrehajtotta.A gyülekezetek kötelezően megtartották az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileumát, Bethlen Gábor halálának jubiláns emlék-ünnepét s a biblia- fordító Károli Gáspár születésének emlékünnepét. Ezenkívül minden gyülekezet tartott néhány vallásos estét. A vallásos estélyek száma 1416 volt, melyhez a felnőttek iskolája cím alatt 535 előadás járult s 98 külön előadást tartottak a presbitereknek. Ha hozzávesszük ezen munkához lelkészeinknek a népiskolai ifjúsággal való foglalkozását, mely 132 gyülekezetben történt meg s megemlítjük, hogy 33 vasárnapi iskola, 91 szervezett és ugyanannyi szervezetlen Ifjúsági Egyesület működött, akkor ezen számok segítségével elképzelhetjük a gyülekezeteinkben folyó belmissziói munkát.Részletes tájékoztatást nyújt ezen munkára vonatkozólag az alábbi táblázat, mely az elvégzett munkát egyházmegyénként és rovatok szerint csoportosítja:
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16gyűlést, összejövetelt és 49 ünnepséget tartottak, 205 előadás hangzott azokon el, 288 szavalat, 47 művészi szám -volt.Belmissziói munkálkodásunk munkaprogrammjának alapelveit utolsó püspöki jelentésemben kellőképen megvilágítottam. Újból hangsúlyozom, hogy általános vallásos célokon kívül különösen két központot szeretnék biztosítani munkálkodásunk számára. Vallásos életünk középpontjaként szeretném minél erőteljesebbé tenni a bűntudat és isteni kegyelem gondolatát. Épen azért sürgetem a böjti nagyhét mindennapi esti összejöveteleinek beillesztését s erre vonatkozó munkaanyagunk felhasználását. Második központja belmisz- sziói munkánknak az egyházi öntudat erősítése. Ezt szolgálja a reformációhét munkatervezete, mely öntudatos tervszerűséggel vezet a reformáció igazi jelentőségének megismeréséhez s megvilágítja a reformáció minden drágaértékét. Szeretném, ha ezen két középpont jelentőségét lelkésztestvéreim is minél világosabban meglátnák s minél erőteljesebben megvalósítanák.Kérem az egyházkerület közgyűlését emlékezzék meg elismeréssel mindazokról, kik belmissziói munkánkat hűséggel, lelkesedéssel és szeretettel megvalósítják gyülekezeteinkben.13. Hitoktatás. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról a következő számadatok nyújtanak tájékoztatást:271 intézetben (nem evangélikus jellegüekben) 105-en látták el a hitoktatást: még pedig 61 lelkész, 6 önálló hitoktató, 3 vallástanár, 1 helyettes lelkész, 8 segédlelkész, 2 tanár, 8 evang. tanító, 11 állami, 3 községi, 2 társulati tanító, ill. tanítónő.514 csoportban, heti 7215 órában 4235 tanulót oktattak, akik közül 1846 állami, 1411 községi, 876 másfelekezeti, 69 társulati, 33 magánintézetbe járt. Konfirmációi oktatásban részesült 304 nem evang. jellegű iskolába járt tanuló.51 féle vallástani könyv volt használatban.Néptanítói oklevelet szereztek 10-en, 4 férfi és 6 nő. Hárman közülök kántorképesítést is nyertek.Szükségletként bejelentettek fuvardíjra : 6032.40 P -t, tiszteletdíjra 18671.66 P -t, összesen 24704.06 P -t. Ebből fedezetet talált: az egyház részéről: 3057 P, az iskolafenntartó részéről: 9142.16 P, összesen: 12199.16 P. Hiány a fuvardíjnál : 3996.35 P, a tiszteletdíjnál : 8466:09 P, összesen : 12462.44 P.Hálával gondolok hitoktatási munkát végző lelkészeink és tanítóink fáradhatatlan és buzgó munkájára. Fájdalmat jelent számomra, hogy munkájuk anyagi jutalmát biztosítani nem tudjuk. Kérem a közgyűlést, részesítse őket erkölcsi elismerésben s ne szűnjék meg keresni annak lehetőségét, hogy a hitoktatás minél eredményesebbé váljék.14. Püspöki egyházlátogatást az elmúlt közigazgatási évben nem végeztem. Mivel a múlt évben a még hátralevő gyülekezeteket is meglátogattam, úgyhogy egyházkerületem minden anya-, leány- és nagyobb fiókgyülekezetét, sőt szórvány-helyét is személyesen megismertem, megengedhetőnek tar-
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foin a püspöki egyházlátogatási munka ideiglenes szünetelését. Az ilymódon 
felszabaduló munkaerőmet és időmet igyekeztem más munkatéren egyházunk 
javára fordítani.15. Lelkészek számára tartandó lelkigyakorlatok. Évek lassan kialakuló tapasztalása meggyőzött arról, hogy egyházunk munkájának, jövendőjének, fejlődésének, vagy hanyatlásának s az ezért való felelősségnek nagyrésze lel- készi karunkon nyugszik. Egyházközigazgatási rendlekezéseknek érvényt szerezhetünk közigazgatásunk rendjének biztosításával és szigorú fegyelemtartással, de egyházunk spirituális programmját rendszabályokkal, paragrafusokkal, fegyelmezéssel hiába próbáljuk keresztülvinni. Átgondolt legszebb terveink levegőben szertefoszló párává válnak, ha lelkészeinkből hiányzik a megértéshez, keresztülvitelhez szükséges lélek. Az idő meggyőződést érlelő tapasztalata vezetett ama gondolatra, hogy lelkészeink részére lelkigyakorlatot kell tartanunk.

Nem ijedek meg az idegen-ércü szótól, hanem újból elismétlem: le lk i- 
gyakorlatokat kell tartanunk, mert ez a kifejezés határozza meg legvilágosab
ban munkaprogrammom alapgondolatát és célját.A lelkészek számára tervbevett összejöveteleken a lelkész egyéniségét, hivatását, lelkületét, felelősségtudatát érintő oly kérdésekről kívánnék előadásokat tartani és tartatni, melyek a lelkűiét átformálására alkalmasak s a lelkészi hivatáskor különféle ágazatait megvilágítani képesek. Legalábbis két napig tartó olyan munkaegytittlétet szeretnék biztosítani, mely lelki pihenéssé válik számunkra. Két napot, melyen reggeltől—estig kipróbált lelki vezérek vezetése mellett nem foglalkozunk semmi egyébbel, hanem csak hivatásunkkal, szolgálatunkkal, egyházunkkal, önmagunkkal s az örökkévaló Istennel. Esztendőnként két napot szeretnék kapni minden lelkésztestvéremtöl önvizsgálásra, hivatás meglátásra, erősödésre és elhatározásra.

Munkaprogrammom eme pontjának technikai keresztülvitele nem tarto
zik ide. Magát a tervet nem is jóváhagyás, avagy elbírálás céljából iktatom 
püspöki jelentésemben, hanem hogy lelkésztestvéreimet tájékoztassam s egy
házkerületünk közgyűlésének áldását és imádságát kérjem számunkra.Elgondolásom szerint egyházkerületünket a geográfiái és egyházközigazgatási célszerűségnek megfelelő 5 körre szeretném osztani. Mindegyik kör összejövetelén szeretnék személyesen résztvenni nemcsak baráti egyiittlétiink öröméért s a kartársi kötelék megerősítéséért, hanem mert felelősséget érzek lelkészi karunk lelkületét illetőleg anyaszentegyházunk előtt. Kiválasztott munkatársaimmal együtt végezném el összejöveteleink lelki munkaprogramm- ját. Minden körben ugyanazokat a kidolgozott problémákat tenném megbeszélés tárgyává s mindenhova ugyanazon munkatársaimmal mennék.Irásközben erőtlennek érzem a szót tulajdonképeni elgondolásom kifejezésére. Van tervezetemnek rejtett része, mely lelki vágyakból fakad, alázatos s z í v  imádságából erősödik, isteni kegyelem gazdagságával tusakodik, amit előre elmondani, argumentációval alátámasztani és igazságként bebizonyítani nem lehet. Ezért a rejtett, áldott célért csak önzetlen alázatossággal lehet
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18dolgozni és imádkozni. Ezt az imádságot kérem lelkésztestvéreimtől s az egyházkerület közgyűlésétől, mielőtt eme új munkatér felé elindulok.16. Esperesi egyházlátogatások. Az egyházmegyék esperesei az elmúlt közigazgatási évben a következő gyülekezeteket és iskolákat látogatták meg:Németh Károly, a győri egyházmegye esperese meglátogatta Öttevényt, Nagybarátfalut, Kisbaráthegyet, Bőnyrétalapot, Csikvándot és Felpécet.Molitórisz János, a kemenesaljai egyházmegye esperese hivatalos egyházlátogatást végzett Alsóságon, Káldon, Gércén és Vásárosmiskén. Az esperesi látogatáson résztvett dukai Takách Ferenc egyházmegyei felügyelő is.Mesterházy Sándor, a somogyi egyházmegye esperese Ittzés Zsigmond egyházmegyei felügyelővel együtt meglátogatta a vései gyülekezetei s annak iskoláit, a somogyszobi fiókgyülekezetet, a sandi gyülekezetei és a páti leány- gyülekezetet.Farkas Elemér, a soproni alsó egyházmegye esperese hivatalos egyházlátogatást végzett a büki, vadosfai gyülekezetekben és filiáikban, nevezetesen: a mihályi, kisfaludi, zsebeházai, magyarkereszturi, potyondi és gyórói leánygyülekezetekben.Scholtz Ödön, a soproni felső egyházmegye esperese egyházlátogatást ez évben nem végzett.Schöll Lajos, a tolna-baranya-somogyi egyházmegye főesperese Kori- tsánszky Ottó egyházmegyei másodfelügyelővel meglátogatta a következő gyülekezeteket: Magyarboly, Ivándárda, Borjád, Pogány, Pécs, Tarrós, Tékes, Gerényes, Ág, Kaposszekcső, Csikóstöttős, Dombóvár, Szabadi. A meglátogatott gyülekezetekben a hivatalos egyházlátogatás elvégzése után istentiszteletet és vallásos estélyeket is tartott a főesperes több lelkész és tanító közreműködésével.Müller Róbert, a tolna-baranya-somogyi egyházmegye alesperese az egyházmegye 20 népiskoláját látogatta meg.Zongor Béla, a vasi közép egyházmegye esperese ez évben hivatalos egyházlátogatást nem végzett.Takács Elek, a veszprémi egyházmegye esperese a következő gyülekezetekben végzett egyházlátogatást: Öskü, Tés, Csögle, Pusztamiske, Csékut, Somlószőlős, Somlóvecse és Lajoskomárom.Nagy Lajos, a zalai egyházmegye esperese közbejött betegsége miatt egyházlátogatási munkaprogrammját nem tudta végrehajtani. Dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő azonban meglátogatta a nemesleányfalui és mencshelyi iskolákat.Hálával és köszönettel gondolok esperesi karunk odaadó és buzgó munkájára.17. A soproni országos fegyintézet lelki gondozása. Kiss Ferenc, a soproni fegyintézet lelkésze, a fegyintézetben állandó és sokoldalú lelkipásztori munkát végez. Vasárnapokon és ünnepnapokon délelőtt és délután istentiszteletet tart, heti 3 órában vallásoktatást végez s ezenkívül naponként lelkigondozásban részesíti a letartóztatott fegyenceket. Minden negyedik héten



19ismeretterjesztő vallásos előadásokat tart s az énekórákat is megtartja. Elismeréssel és hálával gondolok eme nehéz és áldott munkára!18. Evangélikus sajtó. Evangélikus sajtónk élete nemes áldozathozatal, a sajtó munkásainak munkája pedig áldozatos szolgálat. Kérem az egyház- kerület közgyűlését: részesítse evangélikus sajtónk önzetlen munkásait legteljesebb elismerésben s jutalmazza őket áldáskivánsággal nemes munkájukért. Hálával gondolok Németh Károly esperesre, az Evangélikusok Lapja szerkesztőjére, Scholtz Ödön esperesre, a Gotthold szerkesztőjére, a Chr. Hausfreundre és szerkesztőségére, Krug Lajos nyugalmazott igazgatóra, az Evang. Népiskola szerkesztőjére, a Lelkipásztorra s annak szerkesztőségére. Mély szomorúsággal gondolok arra, hogy a köszönet és elismerés legszebb babérágát, mely Czipott Gézát, a Harangszó szerkesztőjét illeti meg, már csak felhantolt sírjára helyezhetem el.De arra is kérem egyházkerületi közgyűlésünket: váljék az evangélikus sajtó propagálójává, ébressze fel a sajtóval szemben a kötelességtudatot egyháztagjaink, gyülekezeteink szivében, hogy megértsék mindnyájan a nagy igazságot: a sajtó egyházunk egyik legfontosabb életeleme, jövendőjének munkása, közvéleményének formálója, jogaink védelmezője.19. Szektamozgalom. Egyházkerületünk némely vidékén észlelhető szektamozgalomról új jelenteni valóm nincsen. A szektamozgalom nem vet szélesebb hullámokat s lelkipásztoraink mindenütt éber hűséggel őrködnek nyájuk felett s Isten igéjének tisztán és igazán hirdetésével, beható belmissziói munkával és buzgó pásztori gondoskodással védekeznek.20. Templomavatások. Isten iránt eltelt hálával s a gyülekezetek iránt való elismeréssel emlékezem meg arról, hogy egyházkerületünkben az elmúlt évben nagy áldozatkészséggel néhány új templom épült fel Isten dicsőségére, anyaszentegyházunk erősítésére s a hívek lelki boldogságának szolgáiására.1930. június 9-én avattam fel a c s o r n a i  fiókgyülekezet újonnan épített templomát. A közeli és távoli hívek áldozatkészsége emelte fel a templom falait. Elévülhetetlen érdemeket szerzett magának a templom megépítésénél Payr Gusztáv és neje, a csornai gyülekezet buzgó tagjai.Szeptember 7-én avattam fel az ú j d o m b ó v á r i  missziói gyülekezet újonnan épített gyönyörű templomát. A maroknyi'evangélikusság egy emberként dolgozott és áldozott templomáért, melynek megalkotása a kiváló vezetőség mellett Baumgart János építőmester, gyülekezeti gondnok nevéhez fűződik.Szeptember 14-én avattam fel a n a g y a t á d i  fiókgyülekezet templomát, melynek megépítése Lelbach Keresztély felügyelő, a hívek serege és Sas István nyugalmazott tanító, gyülekezeti gondnok fáradhatatlan munkásságát és áldozatát dicséri.1929 december 22-én avattam fel a c s i k v á n d i  gyülekezet teljesen újraépített templomát.A györkönyi és polányi gyülekezetek is újjáalakították régi templomukat. A megújított templomokban Schöll Lajos főesp. hirdette első izl e.i Isten igéjét.
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Háíávai és elibmerésfeéi emiékezein meg á vezérek céltudatos munkájáról s a hívek áldozatkészségéről s Isten gazdag áldását kérem új templomaink életet megszentelő munkájára.21. Lelkészképző szeminárium. Múlt évi püspöki jelentésemben a lelkészi szeminárium felállítását illetőleg táplált aggodalmaimnak adtam kifejezést. Aggódva gondoltam a lelkészi szeminárium szerintem még kialakulatlan mun- kaprogrammjára, nemkülönben azon sajnálatos körülményre, hogy annak élére még nem talált egyetemes egyházunk megfelelő vezetőegyéniséget.Jelen püspöki jelentésemben röviden csupán arra utalok, hogy egyetemes egyházunk a lelkészképző szemináriumot anyagi fedezetének fogyatékossága miatt ez évben még nem állítja fel.22. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkészekké avattam a következő lelkészjelölteket: Lágler Bélát, Heib Fülöpöt (Jugoszlávia), Mensch Jakabot (Jugoszlávia), Friedrich Lajost, Fiilöp Dezsőt, Lukácsy Dezsőt, Schrauf Endrét, Bauer Bélát, Gáspár Lászlót.Isten áldása nyugodjék meg az ifjú Thimoteusokon.23. Segédlelkészeink dotációja. Évek óta egyetemes egyházi érdekként szorgalmazom a segédlelkészi államsegély-átalány felemeltetését. Sajnálattal jelentem be, hogy ezen törekvésünk mindeddig eredménytelen maradt s az államsegély-átalány felemelése elől a kultuszminisztérium mereven elzárkózik.Mivel időközben segédlelkészeink száma növekedett s az új segédlelkészek részére szintén kellett dotációt megállapítanunk, kénytelenek voltunk az eddigi segédlelkészi havi államsegélyt s ezzel együtt a segédlelkésztartási államsegélyt leszállítani.Minden érzésem ellentmond annak, hogy fiatal segédlelkészeink egyébként is nyomorúságos javadalmából egy fillért is elvegyünk, mégis kénytelen volt egyházkerületünk így határozni, mert a hiányzó összeg pótlására saját anyagi erejéből nem képes.24. Egyetemes nyugdíjintézet. Egyetemes nyugdíjintézetünk szabály- rendeletének keretei között megkezdette áldott működését. Sajnálattal kell azonban bejelentenem, hogy sok lelkésztestvérünk és gyülekezetünk nem volt képes a tekintélyes évi járulékok befizetésére. A katasztrófára vezető gazdasági válság érthetővé teszi a'kialakult szomorú helyzetet. Mégis kérnem kell hátralékos gyülekezeteinket és lelkésztestvéreinket, hogy hátralékuk mielőbbi befizetésére nézve kövessenek el mindent, mert ezt parancsolja nyugdíj- intézetünk érdeke, de saját jól felfogott érdekünk is.25. Egyházközigazgatás. Az egyházkerület egyházközigazgatási munkája egész esztendőn át zavartalan volt. Az elmúlt közigazgatási évben 3129 ügy nyert elintézést 8214 irattári irattal s a püspöki iroda állandóan emelkedő munkáját ma is csak két ember segítségével végzem. Elismeréssel és hálával gondolok László Miklós püspöki titkár és Takó István egyházkerületi segédlelkész odaadó, buzgó és fáradhatatlan munkálkodására.Schöck Gyula pápai lelkészé választása jogerőssé válván, püspöki másodlelkészi állásáról április 1-én lemondott. Hálával emlékezem meg
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éveken át kifejtett buzgó munkálkodásáról s a pápai gyülekezetben végzendő munkájára Isten áldását kívánom.A megüresedett püspöki másodlelkészi állásba Szabó József győri önálló hitoktatót hívtam meg. A jó Isten tegye áldottá munkálkodását.26. Egyházi gyűjtések. Múlt évi püspöki jelentésemben utaltam arra, hogy egyházunk építkező gyülekezetei valósággal elárasztják az országot adományt kérő gyűjtőikkel. Az adakozás evangéliomi kötelességét s hitünk cselédei támogatására vonatkozó intelmet jól ismerjük s lelkiismeretünk és szívünk szerint megtartani igyekezünk. De sajnálattal kell megállapítanom, hogy szívünk szeretetével és segítő készségével nem tart lépést gyülekezeteink anyagi ereje. Ezért a gyűjtők sokszor csalódottan, szívükbe folytott keserű érzésekkel távoznak körünkből.Utalnom kell arra is, hogy egyházkerületi közgyűlésünknek a gyűjtés püspöki engedélyezésére vonatkozó határozata nehezen hajtható végre. A belügyminiszteri engedély az egész ország területére, vagy megjelölt területre vonatkozik. Nincsen tehát jogunk ezen engedély területi, vagy időbeli korlátozásához. Mégis lehetőség szerint egyházkerületünk helyesnek vélt határozatát fenntartani igyekezem s az elém terjesztett gyűjtési kérelmek engedélyezése előtt kikérem az esperesi kar véleményét.27. Egyházmegyei lelkészegyesületek munkája. Az egyházmegyei Lelkészegyesületek munkálkodásáról a következőkben számolok be:I. G y ő r i  e g y h á z m e g y e .  Az egyesület az 1929/30. évben több értekezletet tartott. Október 16. értekezletén, Németh Károly elnök az értekezlet nevében meleg szeretettel és tisztelettel köszöntötte D. Kapi Béla püspököt, ki mint győri lelkész első ízben jelent meg az Egyesület értekezletén. Üdvözli azon alkalommal is, hogy Isten kegyelméből 50. életévét betöltötte és a theol. doktori méltóság kitüntetésében részesült. Ezután az esperes-elnök II. Kor. 3. 6. alapján irásmagyarázatot tartott. Majd megbeszélés tárgyát képezte a gyülekezetek körében tartandó vallásos estélyek kérdése s az egyházmegye gyülekezeteinek lelkészei egy-egy más gyülekezetbe osztattak be előadás tartására. Nagy László „A  kegyelemről“  címen, Nagy Gyula pedig „A  szeretet-szolgálat és testvéri közösség gyülekezeteink és egyházunk életében“  címen munkát olvasott fel.A december hó 18-iki értekezleten ugyancsak Németh Károly espereselnök tartott irásmagyarázatot János 1.14. alapján s az incarnació dogmáját fejtegette, amelyre a küszöbön álló karácsonyi ünnep is utal. Előadását azzal a biztatással fejezi be, hogy a karácsonyi igehirdetésben nemcsak az érzelmi dolgokat emeljük ki, hanem a magasabb dogmatikai szempontokat is. Szalay Mihály, Turóczy Zoltán győri lelkésznek „Én azonban és az én házam tiszteljük az Urat“ című építő-iratával foglalkozik, mely a családi áhítatok tartására nyújt buzdítást és útmutatást. Az értekezlet a munkálat 2000 példányban való kiadását elhatározta. Sikos Kálmán „A z evangéliom a nemzet életében“  című munkáját olvasta fel, Bácsy Sándor pedig D. dr. Profile Károly egyetemi tanárnak a kopenhágai lutheránus világgyülésen tartott előadását ismertette.
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A március hó 12-én tartott értekezlet mélységes részvéttel emlékezett meg a méltatlanul szenvedő oroszországi keresztyén testvérekről s számukra Isten megsegítő kegyelmét és békességét kérte. Tárgyalta Mikolás Kálmán nyugdíjintézeti javaslatait, örömmel tudomásul vette Bácsy Sándor jelentését az ifjúsági konferenciát propagáló munkájáról, sajnálattal állapította meg, hogy az özvegy lelkésznék és a házonkívül nevelt lelkészgyermekek segélyezése éppen nem kielégítő s végül elhatározta, hogy Turóczy Zoltán „Családi áhítatát“ második kiadásban is kiadja. Kiss Samu „A  protestantizmus lét- jogosultsága“ címen olvasott fel, ismertette Pezenhofer Antal „A  demográfiái viszonyok befolyása a népszaporodásra“  című könyvét s annak a protestantizmus elleni heves támadásait visszautasította.Június hó 19-én volt a 3-ik egyházmegyei prezsbiteri konferencia Győrött, amelyen Mikiás Mihály, a győri egyházközség felügyelője „A  gyülekezeti autonómia“ címen tartott előadást, Németh Károly esperes „A z Ágostai Hitvallás és egyházunk feladatai“ címen értekezést olvasott fel, Kuszák István győri tanító az iskolánkívüii népművelésről adott elő.II. K e m e n e s a l j á i  e g y h á z m e g y e .  1929. november hó 27-én a lelkészegyesület értekezletet tartott Celldömölkön, melyen az egyházmegye gyülekezeti felügyelői is résztvettek. Ezen Nagy Miklós, Lukács István lelkészek és Molitórisz János esperes tartottak előadásokat a „Jöjjetek én hozzám“ krisztusi hívásról.1930. június hó 24-én tartott értekezleten Molitórisz János esperes-elnök lelkes szavakkal emlékezett meg megnyitójában az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileumáról s az Ágostai Hitvalláshoz való ragaszkodásáról az értekezlet a M ELE bizonyságtétele szerint tett tanúbizonyságot. Szabó István „Egyedül a hit által való megigazulás, mint az Augustánának és az Apológiának központi témája“ , Weisz Vilmos pedig „A z Ágostai Hitvallás története“ címen tartott előadást. Melegen üdvözölte az értekezlet Varga Gyula tb. esperest ielkészi szolgálatának 50 éves fordulójakor. Kimondotta, Jiogy minden lelkész évről-évre Ielkészi jelentést készítsen gyülekezete elmúlt évi életéről s azt egyházi felsőbbségéhez beterjessze. Tompa Mihály az egyetemes nyugdíjintézet revíziójáról értekezett. Ugyanő indítványára az egyházmegye lelkészei kötelezik magukat arra, hogy évi 20 P befizetésével a kisfizetésű lelkészek házonkívül tanuló gyermekeinek segélyeztetésére alapot létesítenek, ha a magyar ev. lelkészeknek legalább 80 százaléka ezen évi 20 P összeg fizetésére kötelezi magát. Végül Lukács István „Egyház és ifjúság“ címen tartott felolvasást.III. S o m o g y i  e g y h á z m e g y e .  November 25—iki értekezletén Mesterházy Sándor esperes-elnök megemlékezett Bethlen Gábor hitvédőfejedelemről, halálának 350 éves évfordulójakor. Kívánatosnak tartja Nagyatád, Somogyszob, Barcs körzetben egy önálló missziói gyülekezet alapítását, kéri a lelkészeket a protestáns sajtótudósító informálására, szól a reverzális kérdéséről, s kívánatosnak tartja az 1868-i idevonatkozó törvény vissza



állítását. Horváth Olivér ismerteti dr. Raffay Sándor püspök és Czeglédy Sándor biblia-fordításait.A június 17—i értekezleten esperes-elnök rámutatva az Ágostai Hitvallás 400. évfordulójára, Istentől erőt kért ahoz, hogy a só, mely megízesíté hitelődeink életét, bennünk is hathatós legyen. Majd szeretettel inti a lelkésztestvéreket, hogy mindenki a maga gyülekezetében erősítse hitvallást tevő életével az evangéliomi hitet és a róla való bizonyságtételt. Tárgyalta az értekezlet a kérdöpontok közül „A z egyedül a hit által való megigazulás, mint az Augustánának és az Apológiának központi témája“ címűt.IV. S o p r o n i  a l s ó  e g y h á z m e g y e .  Október hó 3-án tartott értekezlete kimondja, hogy Beledben ifjúsági konferenciát tart, foglalkozik a vallásügyi miniszternek „A  Tiszazug“  címen megjelent cikkével s tiltakozik az ellen, hogy a miniszter a tiszazugi jelenségeket a protestáns egyházak elleni támadásra használja fel s hogy efféle támadó cikkek az iskoláinkra rá- kényszerített lapban jelenjenek meg. Az egyházkeriilcti lelkészértekezlet útján az egyházkerületet hasonló tiltakozásra hívja fel. Végül foglalkozik a lelkészi nyugdíjintézet kérdésével.Június hó 18-án tartott értekezlet foglalkozott az iskolavizsgáló bizottsági tagok jogai és kötelezettségéről szóló szabályrendelet-tervezettel, az Ágostai Hitvallás jubileumával, a Sopronban tartandó theol. konferenciával. Megállapította égető szükségességét a „lelkészek gyermekeit segélyező egyesület“ felállításának s erre fejenkénti hozzájárulás címén évi 10 pengőt szavaz m eg.*V. S o p r o n i  f e l s ő  e g y h á z m e g y e .  Január 10-iki értekezletén esperes-elnök ünnepélyes szavakkal emlékezik meg a Confessio Augustánáról s annak 400 éves jubileumáról s elhatározza az értekezlet, hogy „nagy igyekezettel s szent lelkesedéssel fogja ebben a jubileumi évben egyházépítö munkáját ezen az alapon —  amelyet Luther lelke teremtett —  felépíteni“  s a jubileumi ünnepek megfelelő előkészítésére presbiteri gyűlést fog összehívni. Hivatkozással a múlt évi püspöki jelentés 32. oldalán foglaltakra, foglalkozott az értekezlet dr. Gaudy László doktori dissertációjával s a tárgyalási anyagnak az eredeti forrás alapján való megismertetése után megállapította, hogy a szerző hitvallás-hűségét egyáltalában nem vonja kétségbe.Június 11-iki értekezleten dr. Kiss Jenő theol. fák. dékán „Az Ágostai Hitvallás és az Újszövetség“ címen, Budaker Oszkár lelkész pedig „M it tanulhatunk az Augustánától egyházszervezet tekintetében“ címen tartott előadást, melynek a kerületi lelkészegyesület elé terjesztését elhatározta az értekezlet.VI. T o l n a - b a r a n y a - s o m o g y i  e g y h á z m e g y e .  Fábián Imre sárszentlőrinci lelkészt az egyesület elnökévé, Zulauf Henriket alelnökévé választotta. Az egyesület június 24-én tartotta közgyűlését Bonyhádon. A közgyűlés az elnök előterjesztése alapján szükségesnek tartja az ifjúsági munka megindítását a KIÉ mozgalomba kapcsolódó evangélikus ifjúsági egyesületi munkával és ennek megindítása végett kisebb körzetekben propaganda konferenciák megtartását javasolja. A M ELE elnökének azt a javaslatát,



24mely szerint alap volna létesítendő a lelkész-gyermekek iskoláztatásának segélyezésére, a közgyűlés egyhangúlag elvetette. A „Luther-Otthon“  támogatását a gyülekezetnek ajánlja. Kívánja a vasárnapi munkaszüneti törvény megtartását. Kívánja, hogy evang. vallási többségű leventéknél evangélikus vaijású oktató-tanító neveztessék ki. Kívánja, hogy a lelkész és tanító gabonája a termelőével ugyanazon kedvezmény alá essék a boletta tekintetében. Az egyesület elkeseredéssel állapítja meg, hogy a kultuszminiszter iskola- politikája az óriási iskolai terhek nagysága és nem egyenlő mérték szerint való kivetése szerint egyenesen iskoláink eljen irányuló lassú elsorvasztó akció. A legutóbbi iskolafenntartói járulékoknak a szintén nem egyarányú elvek szerint való felemelése ugyanezt bizonyítja. Egyúttal határozottan, a 12-ik órában kijelenti, hogyha egyetemes egyházi vezéreink és a püspök urak nem lépnek fel elszánt eréllyel az egyházak iskolai terheinek a csökkentése, valamint a kántori javadalmak különválasztása érdekében kellő eredménnyel, akkor az egyházmegye gyülekezetei lemondanak az egyházunkat és vallásunkat anyagi összeroppantással valamint megsemmisítéssel fenyegető nagy iskolai terhekről a felekezeti iskolákkal egyetemben, hogy azokat a községek és az állam tartsák fenn. A magyar Kiskáténak olcsó kiadását sürgetik.A kölesd-vidéki körnek június hó 11-én tartott tavaszi értekezletén Müller Róbert alesperes-elnök megnyitójában vázolta ev. közegyházunk helyzetét, a lelkészi kar egyre nehezedő megélhetési gondjait, a tanítóság folyton gyarapodó állami érdekű mellékmunkával való foglalkoztatását. Ilyen szomorú viszonyok közt virrad reánk az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma. Rámutat a hitvalló ősök hűségére, hitvalló bátorságára, amellyel példát adnak nekünk is a mai nehéz korban kötelességeink végső erőmegfeszítéssel való hű teljesítésére. Az értekezlet beható eszmecserét folytatott a belmisszió-egyesületi elnök által közölt munka-témákról, az Ágostai Hitvallás jubileumának megünnepléséről s az évi belmissziói munkaprogrammról.VII. V a s i  k ö z é p  e g y h á z m e g y e  december hó 9-én tartott értekezletén esperes meleg szeretettel és jókívánatokkal köszönti a súlyos betegségből felépült s 40 éves Ielkészi jubileumát ünneplő Nagy György értekezlet!' elnököt, majd Rónai Gyula az értekezlet köszöntését és jókívánatait tolmácsolja Zongor Béla esperes-lelkésznek és Varga József sárvári lelkésznek 25 éves lelkészkedésük alkalmával. Elhatározza az értekezlet, hogy Szombathelyen ifjúsági konferenciát tart. Dr. Tirtsch Gergely „Az Úr esztendeje“  címen, Bélák János pedig „A  testvéri közösségről“ tartott előadást.A június 24-én tartott értekezlet sajnálattal veszi tudomásul, hogy Nagy György betegségére való hivatkozással az elnökségről lemondott. Elnökül Zongor Béla esperest választja meg. Scherer József „A  szociális probléma az Ágostai Hitvallás megvilágításában“ , Knábel Imre „Az Ágostai Hitvallás oekumenikus jelentősége a világ lutheránizmusára“  címen tartott előadást. Elfogadja az értekezlet azt az indítványt, hogy a Ielkészi kar 20 P évi összeg



befizetésével olyan alapot létesítsen, amelyből a kisfizetésű lelkészek házon- kívül nevelkedő gyermekei segélyeztessenek. Helyesléssel veszi tudomásul püspök urnák azt a tervét, hogy a szomszédos egyházmegyék lelkészeivel együttesen szándékozik 1— 2 napos konferenciákat tartani.Vili. V e s z p r é m i  e g y h á z m e g y e  november hó 6-iki értekezletén esperes-elnök meleg szavakkal köszöntötte a résztvevő tanítókat, ecsetelte a lekész és tanító egymáshoz való lelki viszonyát, egyetértő munkálko-r dásuknak az egyházi életre háruló üdvös eredményét, mire Szutter Dániel tanítóegyesületi elnök biztosítja a lelkészi kart a tanítói kar őszinte szerete- téről és ragaszkodásáról. Kimondja az értekezlet, hogy a jövőben lelkésztagok távolmaradását csak hivatalos funkciók, vagy egyéb fontos és el- mulaszthatatlan dolgok igazolhatják. Pohánka Ödön „Lelkész és tanító együtmüködése“ , Pócza Ferenc „Szórványban élő hívek lelki gondozása“ címen tartott felolvasást. Szükségesnek tartja az értekezlet Csögle központtal egyházmegyei missziói segédlelkészi állás megszervezését.Június hó 24-én tartott értekezletén esperes-elnök megnyitó beszédében megemlékezik az Ágostai Hitvallás felolvasásának 400 éves emlékünnepéről, mely mindnyájunkat összeforraszt a világ lutheránusainak leikével, a kegye- letes emlékezés, a hála és a fogadalom érzésein keresztül. Megemlékezik egyházunk válságos helyzetéről, a bennünket érő sok rendbeli sérelemről, az irántunk megnyilatkozó türelmetlenségről, mely a legnagyobb vigyázásra, pásztori kötelességeink hű betöltésére int. Az értekezlet mély kegyelettel és hálával emlékezik meg az Augustana Confessiót megalkotó reformátorokról, az azt felolvasó és aláíró bátor hitvallókról, kinyilatkoztatja tántoríthatatlan hűségét és ragaszkodását az Invariata Augustana Confessióhoz és egyakarat- tal ígéri és kijelenti, hogy mint eddig, úgy ezután is Isten segítségével annak szellemében hirdeti a Krisztus evangéliomát s minden tőle telhetőt megtesz a hitvallásban levő evangéliomi igazságok és hitelvek csorbítatlan megőrzésére és minél teljesebb érvényre juttatására. Az értekezlet kéri, hogy a kerület és egyetemes lelkészegyesület fejtsen ki hathatós mozgalmat a lelkészi korpótlék ügyének kielégítő megoldására és sürgesse a vasúti kedvezményes utazási jogosultságot. Szlovák Pál bakonycsernyei lelkész felolvassa elődjének, boldogult Povázsay Györgynek necrológját, majd Kovács Béla „A  hit. által való megigazu.lás tana az Augustana Confessióban“  címen, Mátis Károly „Szociális probléma az Augustana Confessio megvilágításában“  címen tartott felolvasást. Ezzel kapcsolatban kívánatosnak tartja az értekezlet, hogy egyetemes egyházunk symbolikus könyveinket népies kiadásban kiadja s gondoskodjék arról, hogy az Ágostai Hitvallás akár az énekeskönyv mellékleteképpen, akár mint a Káté függeléke, vagy más formában, népünk számára is rendelkezésre álljon. Hiába rendezünk ugyanis jubileumi ünnepeket, ha híveink az Ágostai Hitvallás tartalmát nem ismerik. Megállapítja az értekezlet a nyugdíjintézeti szabályrendelet revíziójának s a gyülekezetek fenntartói járulékának igazságos alapokra fektetésének szükségességét. Javasolja az egyetemes lelkészegyesület útján az egyházi adózás megreformálását, mert a
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gabonaárak nagy megváltozása miatt az egyházi adózásnál az eddigi egyensúly megingott. Kéri a boletta-törvénnyel kapcsolatban a lekészi meghívó- levelek csonkítatlanságának védelmét. Kéri felsőbb fórumaink útján az egye' ternes egyházat, hogy követelje a kormánytól a tételes törvények betartását és hogy ne csináljon felekezeti iskolapolitikát. Kéri az adóalapi bizottságot, hogy vegye tekintetbe a tanítói államsegélyektől megfosztott, halódó gyülekezetek helyzetét. Kívánatosnak tartja, hogy ezek a kiizködő törpe gyülekezetek közegyházi érdekből akár a Gyámintézet, akár a Baldácsy-alap terhére, akár államsegély által hathatósan tám ogatassanak. Kéri felsőbb egyházi fórumainkat, hogy az 1848. évi X X . t .-c . sérelmeinek megszüntetését szorgalmazzák és mivel aggodalommal látjuk mindnyájan a jezsuitizmus kíméletlen és eszközeiben sem válogatós támadásait, az értekezlet felsőbb fórumainktól, egyházi hatóságainktól hathatósabb védelmet vár.IX . Z a l a i  e g y h á z m e g y e. Június hó 14-én tartott értekezletén Fenyves Ede tb. esperes-elnök örömmel emlékezik meg az' Ágostai Hitvallás 400 éves évfordulójáról, ismerteti ennek jelentőségét, melynek jegyében állíttattak össze az ez évi lelkészegyleti témák is. Foglalkozik az értekezlet ezen kiadott témákkal. Novák Elek „A  szociális probléma az Ágostai Hitvallás megvilágításában“ címen, dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő „E gyházunk védelme a reverzálisok körül“ címen tartott felolvasást. Szomorúan állapítja meg a lelkészi fizetéseknek nagy aránytalanságát s azt, hogy egyeseknél a létminimumot sem éri el. Ezen aránytalanságok eltüntetését a közegyház kötelességének tartja.A lelkészi értekezleteket mindenkor Úrvacsora előzte meg.28. Az egyházkerületi Lelkészegyesület munkája. Egyházkerületünk Lelkészegyesülete az elmúlt évben az Ágostai Hitvallást tette munkálkodása gerincévé s ezzel irányította az egyházmegyei Lelkészegyesületék munkálkodását is.Feldolgozásra a következő témákat ajánlotta: 1. Egyedül a hit által való megigazulás, mint az Augustana-nak és az Apologiá-nak központi témája;2. Az Ágostai Hitvallás oekumenikus jelentősége a világ lutheránizmusára;3. Mit tanulhatunk az Augustana-tól az egyházszervezet tekintetében?4. Szociális problémák az Ágostai Hitvallás megvilágításában.Az egyházkerületi Lelkészegyesület kiadta az egyházkerületi, egyház- megyei és egyházközségi szabályrendeletek gyűjteményét kiegészítve azt a tanítók alkalmazásáról szóló útmutatással. Évek óta hozzáférhetetlenek voltak szabályrendeleteink. Lelkészegyesületünk egyházkerületünket is nagy hálára kötelezte annak kiadásával.Ezenkívül a Lelkészegyesület egy új Agenda szerkesztését vette munkába s Payr Sándor egyetemi theol. tanárt megnyerte Gyurátz Ferenc püspök életrajzának megírására.Egyházkerületi közgyűlésünk bizonyára hálával emlékezik meg az egyházkerületi Lelkészegyesület értékes munkájáról.29. Tanítóegyesületek munkája. Az egyházkerület tanítósága a pedago-



27giai szemináriumok mellett egyesületeiben is folytatta továbbképző munkásságát. A nevelés és oktatás terén felmerülő kprszerü kérdésekkel behatóan foglalkozott s közremunkált annak kialakulásán. Az egyházmegyei egyesületek az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmával ünepi declarációban fejezték ki egyházunkhoz való törhetetlen ragaszkodásukat.Az egyházkerületi Tanítóegyesület Kaposvárott tartott közgyűlésén Gráf Samu „A  jelenkor pedagógiája“ címen tartott tájékoztatást a modern pedagógiai irányzatokról, Hoffmann Károly „Az egyházi zene időszerű kérdései“ -ről értekezett, Grieszháber E. H. a tanítók sérelmeiről szólott, Kárpáti Ernő elméleti ismertetés alapján bemutatta a tudatos számolás elsajátításához segítő szemléltető eszközét.A soproni felső-egyházmegyei Tanítóegyesület gyűlésén Gráf Samu a „Modern pedagógia követelményei“ -vel foglalkozott, Kárpáti Ernő pedig megismételte Kaposvárott tartott előadását.A zalai egyesület közgyűlésének kiemelkedő pontja volt Fazekas János előadása „A  szülök és iskola összefogó munkája“ -ról.A veszprémi egyházmegyei tanítógyiilésen Kakas Irán „Imi repülőgépjei“ címen kedves elbeszélést olvasott fel, Nitsc'hinger János pedig „Javaslat az elemi iskolai oktatás eredményesebbé tételére“  címen értekezett.A somogyi egyházmegyei gyűlésen Mieszel Ferenc „Miként lehetne a tanítói állás tekintélyét rontó, még a múlt századból fennmaradt terménybeli járandóságokat készpénzfizetésre átértékelni“ témáról tartott szabadelőadást.A győri egyházmegyei gyűlésen Demetrovits Mária „Emlékeim tanítói életemből“  című munkáját olvasta fel, Kuszák István pedig „Helyesírás tanítása az elemi iskolában“ címen tartott előadást.A vasi közép egyházmegyei gyűlésen a kitűzött pályázatok eredményéről referált a bírálóbizottság. Elméleti és gyakorlati tételek tűzettek ki. Az elsőt „A z aratni való sok, de az arató kevés“ jeligével Badics Ádám nyerte, a gyakorlatit is ő nyerte meg.A tolna-baranya-somogyi egyházmegyei gyűlésen Hoffmann Károly „Egyházi zenénk időszerű kérdései“  és Knábel Imre „Természetvédelem“ címen tartott előadást.Elismeréssel emlékezem meg az egyházmegyei és egyházkerületi Tanító- egyesületek buzgó és nemzetépítő munkájáról.30. Gyámintézet. Egyházmegyei Gyámintézeteink s magasabb foglalat ban egyházkerületi Gyámintézetünk az elmúlt évben is hűséggel teljesítették magukr^vállalt s.amaritánusi szolgálatukat. A gyülekezetek anyagi erőtlensége megnehezítette ugyan a Gyámintézet gyűjtési munkáját is, mégis hálával kell megemlékeznünk az egybehordott fillérekről és az azt egybehozó áldozatkészségről.31. A Dunántúli Luther-Szövetség. Dunántúli Luther Szövetségünk munkálkodása a szokott keretek között folyt le. Belmissziói munkaprogrammunkat ez évben is kiadtuk s ez adta meg a gyülekezetekben folyó belmissziói munká



nak alapját cs irányát. Ez cvi munkálkodásunkról a püspöki jelentésnek a Belmissziói munk^ című pontjában szólok részletesen.Megemlítem, hogy Luther-Szövetségünk határozatát végrehajtva, a közel jövőben második kiadásban megjelenik Gyermeklant című énekgyüjte- ményimk, melyet körülbelül 10 évvel ezelőtt a Dunántúli Ének- és Zenepártoló Egyesület adott ki Istenben boldogult Kapi Gyula soproni tanítóképzö- intézeti igazgató szerkesztésében.Azon reménységemnek adok kifejezést, hogy a Gyermeklant II. kiadása eredményesen szolgálja majd gyermekistentiszteleteinket, de egyszersmind iskolai énektanításunkat s ifjúsági egyesületeink és családjaink vallásközösségét is.
III. Is k o la i ü g y ek .

A ) N é p i s k o l a i  ü g y e k .32. Népiskolánk működése. A beterjesztett esperesi jelentések szerint egyházkerületünk népiskolái az elmúlt tanévben is lelkiismeretes hűséggel munkálkodtak egyházunk és nemzetünk szolgálatában.Hálával és elismeréssel gondolok egyházkerületünk tanítói karának buzgó munkálkodására s kérem számukra az egyházkerületi közgyűlés elismerését is.Az 1926. évi egyetemes közgyűlés felhatalmazása alapján, előzetes hozzájárulásommal Somogyi Béla körmendi igazgató-tanító küldetett ki a ménfői, téti és győri iskolák meglátogatására. Az iskolavizsgáló megfigyeléseit értékesítés céljából az egyházmegye esperesével közöltem.Német anyanyelvű és tannyelvű iskoláink munkálkodása elé sok akadály tornyosodik. Tankönyveink közül még most is több hiányzik. A megüresedett tanítói állásokat pedig sok helyen nem tudják betölteni, mert nincsen pályázó. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr figyelmét ezen sajnálatos körülményre felhívtam s rámutattam a szükséges intézkedésekre is.33. Törpeiskolák sorsa. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a törpeiskolák községivé vagy államivá tételére vonatkozó tervezetét nem hajtotta végre. Él azonban törvényadta jogával s személyváltozás esetén mindazon iskoláktól, melyekben a tanulói létszám nem éri el a 30-at, az államsegélyt megvonja.Egyházkerületünk kimondottan misszió terület, így természetesen minket sújt a miniszteri intézkedés a legfájóbban. Megvonták a fehérvárcsuigói, bőnyrétalapi, polányi, nemeshanyi népiskolák államsegélyét. A jövendőre nézve csupán azon miniszteri Ígéret nyújt némi reményt, hogy amennyiben a tanulók száma a 30-as számot elérné, úgy az államsegélyt ismét visszaállítja.Elismeréssel gondolok azon gyülekezeteinkre, melyek iskoláikat megszüntetni nem hajlandók, hanem a megvont államsegélyt inkább saját nyomorúságukból teremtik elő.



34. Tanítói állások betöltésének megnehezítése. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter 1929. évi december hó 28-án kelt 860—6/666—929. számú leiratával úgy rendelkezett, hogy az államsegélyes iskoláknál betöltésre váró üres állások államsegélyét csak akkor biztosítja, ha az iskolafenntartóság azok betöltéséhez az ő előzetes engedélyét kikéri. Ezen aggodalmat keltő rendelkezést a miniszter úr 1930. január 24-én kelt 865-0/53-930. számú rendeletével némi kedvező módosítással megváltoztatta.Mivel a miniszter úr rendelkezését egyházi autonómiánk szempontjából sérelmesnek tartottam, a miniszter urat annak megváltoztatására felkértem.F. évi június hó 7-én kelt 865-1/56-930. számú válasziratában kijelenti a minisztérium, hogy fenti rendelkezés csak átmeneti jellegű.35. Iskolaépítési államsegélyek. Az államháztartás súlyos anyagi helyzete következtében a vallás- és közoktatásügyi minisztérium is jóformán beszüntette az iskolaépítési államsegélyek engedélyezését. Az elmúlt közigazgatási évben az Országos Népiskolai Építési Alapból csupán csak a répceszemerei iskola kapott 6000 P államsegélyt és a szentgotthárdi iskola pótlólag 800 P -t.A segélyt kérő gyülekezetek folyamodásait a minisztérium előjegyzésbe vette s fedezet esetén fogja azokat elbírálni.Őszintén sajnálom a népiskolai építési akció megszűnését. Állami és nemzeti érdek egyformán kívánatossá tették volna, hogy diiledező és egészségtelen népiskoláink helyett tágas és egészséges épületek emeltessenek. Kívánatos lett volna az is, hogy a népkultúra megfelelő erősítést nyerjen új népiskolák felállítása által.36. Tanszerek adományozása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a következő iskoláknak adományozott tanszereket: Mihályháza, Vönöck, Pálfa, Répcelak, Kéty, Nagybaráthegy-Kisbaráthegy, Qérce, Bakonycsernye, Szilsárkány, Sopronnémeti, Csönge, Pusztamiske, Ivándárda, Nagydém, Mucsfa, Nagybarátfalu, Ménfő, Pápa.Tájékozásul megjegyzem, hogy ezidőszerint csak az alábbi taneszközök remélhetők: számológép golyókkal, métermértékek Bopp-féle gyűjteménye és falitáblája, Magyarország és Európa politikai falitérképe, a Föld képe féltekékben, falitérkép és földgömb.37. Tanítók előléptetése a VII. fizetési osztályba. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter úr az egyházi főhatóság meghallgatása után a következő tanítókat léptette elő a VII. fiz. osztályba: Hatz József, Illés László, Bárdosi Aladár, Halász János, Rátz Károly, Mátis István, Schaffer Mihály, Jány János, Gráf Samu, Kiss József.38. Igazgatói címmel felruházott tanítók* A népiskolai igazgatók szolgálati szabályzatának H. pontja alapján, az illetékes esperes előterjesztésére a következő tanítókat ruháztam fel igazgatói címmel: Hildebrand Miksa izményi, Hoffmann Samu kaposszecskői, Pálffy Mihály beledi, Fazekas János szentantalfai, Werstróh Konrád ecsényi és Gősy Ferenc kemenesmihályfai tanítókat.



Jelentse számukra egyházunk eme elismerése a hűséges egyházias tanítói munka megbecsülését is.39. Kántortanítói és levitái állások. A kántortanítók javadalmának rendezetlensége mind komolyabban érezteti hatásait. A nagy elfoglaltságot és külön munkát igénylő kántorok anyagi helyzete kedvezőtlenebbé vált, mint az osztálytanítóké. Egyes esperesi jelentésekből sajnálattal állapítom meg, hogy hasztalan hirdetnek kántortanítói állásokra pályázatot, pályázók nem jelentkeznek. Némelyik gyülekezetben hónapokon át szünetelt a tanítás, máshol pedig az istentiszteleteket a gyülekezet orgonakiséret nélkül kénytelen megtartani. Fokozottan fennáll ez a veszedelem a német nyelvű gyülekezetekben.Ezen körülményre felhívtam a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr figyelmét.40. Német népiskoláink nehézségei. Külön pontban is rámutatok azon sajnálatos körülményre, hogy német népiskoláink gyakran tanító nélkül maradnak. A tanítóképző-intézetből kikerülő fiatal tanítók között nincsenek olyanok elegendő számban, kik német iskolában való működéshez szükséges nyelvi készséggel rendelkeznének.Évekkel ezelőtt külön is felhívtam ezen veszedelemre német gyülekezeteink figyelmét s lelkésztestvéreimtöl azt kértem: hassanak oda, hogy németül tudó, szorgalmas és tehetséges ifjak jöjjenek soproni tanítóképző intézetünkbe. A felhívásnak volt is némi eredménye. Azóta is a tanítóképző—intézeti növendékek felvételénél ezen szempontot mindig érvényesíteni igyekszem.A vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz külön memorandumot terjesztettem ez ügyben. Rámutattam arra, hogy soproni tanítóképző-intézetünkben felállított német tanfolyam mostani formájában nem biztosítja a szükséges eredményeket. Kívánatosnak tartom tehát a tanfolyam munkaprogrammjának kiszélesítését. Utalva ama régi felfogásomra, hogy eredményt csak német anyanyelvű tanulókkal érhetünk el, tanítóképző-intézetünkben német fiúk részére ösztöndíjas helyek alapítását kértem. Felterjesztésemre a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr még nem válaszolt. Igyekezni fogok azonban ezt a kérdést szőnyegen tartani s annak kedvező elintézését biztosítani.Tájékoztatásképpen közlöm, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi július hó 28-tól augusztus hó 9 -ig  német tannyelvű iskolákban működő tanítók számára Baján továbbképző tanfolyamot rendezett. Jóllehet a minisztériumi értesítés csak az utolsó pillanatban érkezett kezeimhez, mindent elkövettem, hogy tanítóink a tanfolyamon résztvegyenek.41. Tanítói nyugdíjjárulékok ügye. Gyülekezeteink anyagi gondját nagymértékben megnöveli a tanítói nyugdíjjárulékok felemelése. Míg azelőtt sok helyen a politikai község vállalta magára ezen terhet, addig az utolsó időben több politikai község ez elől ridegen elzárkózik.A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi május hó 20-án kelt 900-2/IX-17. számú leiratában közölte a belügyminiszternek a vármegyék alispánjához intézett f. évi január hó 2-án kelt 96.663/V/929. számú rendeletét, mely nagyon helyesen utal ama igazságra, hogy a népoktatás ellátása



elsősorban a politikai község feladata s éppen azért a magára vállalt kötelezettséget a község teljesíteni tartozik. Amennyiben ez mégis az 50 százalékos pótadó keretében nem lenne megvalósítható, úgy az alispán tesz előterjesztést a pótadó megfelelő felemelése iránt.Ezen fontos miniszteri rendelkezést minden gyülekezettel közöltem.42. A népiskolai beiratási dijak. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi május hó 15-én kelt 882-4/420-930. számú leiratával rendelkezésemre bocsátotta az elemi népiskolai beiratási díjak felemelése tárgyában kiadott végrehajtási utasításnak tervezetét.Ezen munkálatra megtettem megjegyzéseimet s igyekeztem egyházunk érdekeit megvédelmezni.A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr július hó 7-én 882-4/674-930. szám alatt kiadta végrehajtási utasítását. Ezen munkálatot véleményezés céljából megküldöttem az egyházkerületi népiskolai bizottságnak, melynek jegyzőkönyve kapcsán az egyházkerületi közgyűlés elé kerül.
B) K ö z é p is k o lá k  é s  ta n ító k é p ző -in té ze t.43. Iskolalátogatásaim. Az elmúlt tanévben április hó 9— 11. napjain soproni líceumunkat, június 11— 12. hapjain soproni tanítóképző-intézetünket, június 13— 14. napjain pedig kőszegi leánynevelő-intézetiinket látogattam meg. A bonyhádi reálgimnáziumot ez évben, őszinte sajnálatomra, nem tudtam meglátogatni.Iskoláinkban mindenütt lelkiismeretes munkálkodás bizonyságait láttam. Elismeréssel emlékezem meg az intézetek igazgatóinak és tanári karának odaadó egyházias munkálkodásáról.44. Intézeteink tanulóinak) felekezeti megoszlása. A tanulók felekezeti megoszlása szempontjából a legkedvezőbb a helyzet soproni líceumunkban. 288 tanuló közül evangélikus 244, református 15, róni. kath. 25, izr. 1, unit. 1, görögkeleti 2.Soproni tanítóképző-intézetünkben a tanulók száma 132. Ezek közül evang. 119, róni. kath. 13.Kőszegi leányliceumunkban a tanulók száma: 165. Ezek közül evang. 92, ref. 20, róni. kath. 34, izr. 19.Bonyhádi reálgimnáziumunkban a tanulók száma 316. Ezek közül evang. 177, ref. 28, róm. kath. 132, izr. 9, görögkeleti 1. Az intézetnek 4 fiú és 28 leány magántanulója van.45. Soproni tanítóképző-intézetünk építési ügye ez évben sem volt kedvezően elintézhető. A kultuszminiszter úr fedezet hiányában a kérdés további tárgyalása elől elzárkózott.Egyáltalában ez az intézetünk van a legsúlyosabb helyzetben. Tanári kara még most is csonka. Az intézet igazgatója és tanárai kénytelenek a legsúlyosabb munkaterheket magukra vállalni. Különösen áll ez Hamar Gyula igazgatóra, ki magas tanári óraszáma mellett az intézet igazgatói adminisztrálását, internátusának vezetését s a gyakorlóiskola felügyeletét és



32vezetését is elvégezni tartozik. Teljes elismeréssel adózom Hamar Gyula igazgatónak és a tanári kar tagjainak önfeláldozó, áldozatos munkájukért.Érthetetlennek kell azonban tartamon a kultuszminisztérium eljárását, mellyel a tanári állások betöltése elöl pénzügyi okokból ridegen elzárkózik s kockára veti tanítóképző-intézetünk munkájának szakszerűségét és eredményességét.Súlyos nehézséget s a jövendőt illetőleg aggodalmat jelent az a körülmény, hogy a zenetanári állást az államsegély megtagadása miatt nem tudjuk betölteni. Kántorképzésünk s ezzel együtt gyülekezeteink egyházi cs templomi élete fogja ezt megszenvedni.46. Soproni líceumunk részére a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1381 P értékű tornaszert adományozott. Hálás köszönettel elmlékezem meg erről.47. Középiskolai tanáraink szolgálati szabályzata elkészült s az a múlt évi egyetemes közgyűlés 67. pontjának megfelelően miheztartás céljából iskoláinknak megküldetett.48. Tanfolyamok és tanulmányutak, örömmel jelentem be az egyház- kerület közgyűlésének, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a Har- riseon-alapítvány terhére középiskolai tanárok részére Görögországba ren” dezett egyhónapos tanulmányútra felvette dr. Ruhmann Jenő soproni líceumi tanárt.A Tihanyban rendezett biológiai tanfolyamokon Kiss Istvánné kőszegi és Leitner József soproni líceumi tanárok vettek részt.A középiskolai tanárok továbbképző-tanfolyamán pedig Arató István kőszegi leányliceumi igazgató és Harsányi Lajos tanár vettek részt.Itt emlékezem meg őszinte örömmel arról, hogy az Evangélikus Tanárok Országos Egyesülete ez évi rendes közgyűlését egyházkerületünk területén, Bonyhádon tartotta meg. Azon reménységemnek adok kifejezési, hogy az Egyesület tagjai kedvező benyomást nyertek Bonyhádon s áldássá vált közöttünk való munkálkodásuk.49. Elnöki megbízatások és iskolai látogatások. Egyházi elnökül kiküldöttem a soproni líceumi érettségi vizsgákra Zongor Béla vasi közép egyház- megyei esperest, az egyetemes egyház egyházi főjegyzőjét; a kőszegi leány- liceumba Czipott Géza szombathelyi lelkészt; a bonyhádi reálgimnáziumhoz Schöll Lajos tolna-baranya-somogyi egyházmegyei főesperest; soproni tanítóképző-intézetünk képesítő vizsgáira Hanzmann Károly soproni lelkészt, az egyházkerületi népiskolai bizottság elnökét; a soproni líceumban tartott őszi javító érettségi vizsgálathoz Budaker Oszkár soproni lelkészt.Hálás köszönetét mondok az illetőknek az egyházi elnöki tisztség lelki- ismeretes betöltéséért.A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr érettségi kormányképviselőül kiküldötte: soproni líceumunkhoz dr. Deák János egyetemi theol. tanárt; bonyhádi reálgimnáziumunkhoz dr. Kubecska András budapesti ev. gimn. tanárt; kőszegi leányliceumunkhoz dr. Strasser Sándor győri állami leány-



33líceumi igazgatót; soproni tanítóképző-intézetünkhöz a képesítő vizsgákra Lux Gyula budapesti állami tanítóképző-intézeti tanárt.Az állam megbízásából soproni líceumunkat és kőszegi leányliceumun- kat dr. Dsida Ottó győri tankerületi főigazgató, bonyhádi reálgimnáziumunkat dr. Mátray Rudolf székesfehérvári kerületi főigazgató; soproni tanítóképző-intézetünket pedig Sarudy Ottó tanítóképző-intézeti főigazgató látogatták meg.Az egyetemes tanügyi bizottság képviseletében, előzetes hozzájárulá - sommal, kőszegi leányliceumunkat meglátogatta Adorján Ferenc nyíregyházai ev. leányliceumi igazgató.Soproni líceumunkat, tanítóképző-intézetünket és bonyhádi reálgimnáziumunkat a testnevelési munka szempontjából meglátogatta Kócza Géza testnevelési felügyelő.
IV. A n y ag i ü g y ek , se g é ly e z é s i m o z g a lm a k .50. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Múlt évi egyházkerületi közgyűlésünk a nyomasztó viszonyok kényszerítő hatása alatt kimondotta a régi békebeli egyházkerületi járulékok teljes valorizációját. Február 11-én tartott egyházker. pénzügyi bizottságunk a mostani közgyűlés jóváhagyása biztos reményében ezt a határozatot akként módosította, hogy a valorizáció csupán az egyházkerület mostani területére eső egyházkerületi járulékösszegre mondatott ki, tehát kikapcsoltatott az elszakított terület hozzájárulási összege.Aggodalommal gondolunk egyházkerületünk súlyos pénzügyi helyzetére s az adóteher alatt roskadozó gyülekezetekre. Hálás köszönettel és elismeréssel emlékezünk meg gyülekezeteink nagy áldozatkészségéről s mindazokról, kik egyházkerületünk válságos helyzetét felismerték s annak megoldását lehetővé tették. Ha gyülekezeteink a kitűzött terminusra kötelezettségüknek eleget tesznek, akkor remélhetőleg egyházkerületünk pénzügyi egyensúlya helyreáll. De aggódva kérdezzük, hogy a mostani terheket meddig bírják el gyülekezeteink s az eddiginél is sürgetőbb követelésnek tartjuk az adócsökkentési államsegélynek gyülekezeteink részére való biztosítását.Múlt évi egyházkerületi közgyűlésünk határozatának meghozatala után új anyagi nehézségekkel kellett megküzdeniink. A kultuszminiszter leszállította nemcsak egyházkerületünk általános közigazgatási államsegélyét, hanem középiskoláink és tanítóképző-intézetünk államsegélyét is. Az egyházkerületi államsegélyrovatnál a kőszegi intézetnél évi 2067 P, a soproni lyceumnál és tanítóképző-intézetnél 7494 P veszteséget szenvedünk. 1930. május 1-e óta Sopron a 11. lakbérosztályba került, ami ismét 3863 P többlet- kiadást okoz.Szükségletünk szigorú megszorítása mellett feltétlenül meg kell követelnünk egyházkerületünk jogos igényeinek teljes kielégítését. Igazságérzetünk tiltakozik azon gondolat ellen, hogy más testvéregyházkerületeket megkárosítsunk s az ő hátrányukra igazságtalan kulcs szerint részesüljünk a fel—3



osztás alá kerülő összegekben. De viszont az igazságos kulcs megállapításához ragaszkodnunk kell s az egyházkerületünket megillető összegeket kénytelenek vagyunk igényelni. Az erre vonatkozó munkálatok most vannak folyamatban s az egyházkerületközi bizottság szeptember 29-én tartja meg Budapesten tanácskozását.
51. Államsegélyek. Köszönettel emlékezem meg arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium építkező, vagy nehéz gondok között sínylődő gyülekezeteinket rendkívüli segélyben részesítette. A segélyben részesített gyülekezetek a következők: Dombóvár templomépítésre 400 P, Nagyvázsony lelkészlak renov. 300 P, Kéty lelkészlak építésre 600 P, Győrszemere lelkészlak renov. 300 P, Alsónána templomrenoválásra 200 P, Szentantalfa lelkészlak renov. 400 P, Polány templomépítésre 200 P , Nagyszokoly templomrenov.400 P, Győré templomrenov. 200 P, Fehérvárcsurgó 200 P, Szilsárkány templomrenov. 200 P, Sopron templomrenov. 1000 P.52. Lelkészek anyagi helyzete. Lelkészeink anyagi helyzete megdöbbentően siralmas és aggodalmat keltő. Paróchiánkon eddig is állandó vendég volt a gond. A megélhetés, a gyermekneveltetés nehézsége, a betegséggel, vagy más csapással való küzdelem eddig is elképzelhetetlen lelki és anyagi problémák elé állították a lelkészcsaládot. Most azonban a gabona árának hihetetlen csökkenése létalapjában támadja meg lelkészeink existenciáját.Ezzel szemben javulásról, avagy reménységről nem számolhatok be. A lelkészi korpótlék régebben megígért valorizációja ez évben is elmaradt. Az állam anyagi helyzete kilátástalanná teszi azon követelésünk teljesítését is, hogy a lelkészi állás méltóságát mélyen sértő fizetésminimum az egyház és

200 P, Hánta lelkészlaképítéshez 200 P, Somogydöröcske templomrenoválásra



35özvegyek tiszteségesebb nyugdíjához szükséges összeget. Erről mély hálával és köszönettel kell megemlékeznünk.Fájdalommal látjuk azonban, hogy a gazdasági viszonyok változása a néhány évvel ezelőtt szerény existenciát biztosító nyugdíj értékét nagymértékben devalválta. Nyugdíjasaink és özvegyeink ma is még nehéz gondokkal küzdenek. Idejekorán kell meglátnunk nyomorúságukat, hogy segíteni képesek legyünk rajtuk.55. Sántha Károly emléke. Egyetemes közgyűlésünk kegyeletes érzéssel elhatározta, hogy Sántha Károly koszorús-költő pap sírját emlékkővel jelöli meg. Egyházkerületünk évek óta hordozta ezt a gondolatot szivében, de G y u - rátz Ferenc püspökünk emlékének megörökítése előtt nem akart e kérdéssel foglalkozni. Osztatlan helyesléssel fogadtuk tehát az egyetemes közgyűlés határozatát s bizonyosak vagyunk abban, hogy Dunántúl Sántha Károly emlékének megörökítéséhez szívesen adott filléreivel együtt lelke teljes háláját és kegyeletét is odaadja.Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő úr hozzám intézett levelében, arra való utalással, hogy Sántha Károly a dunántúli egyházkerületben működött, az emlék-állítás előkészítő munkáinak elvégzésére felkért. A megbízást elvállaltam s a szükséges intézkedéseket püspöktársaimmal történő megbeszélés után fogom megtenni.56. Egyházi és iskolai adók együttes kezelése. A m .kir. pénzügyminiszter 2974— 930. VII. szám alatt oly tartalmú rendelkezést adott ki a pénzügyigazgatóságok részére, hogy a 10 százalékot meghaladó egyházi és iskolai adónak együttes kezeléséhez az ő kikérendő engedélye szükséges. Ellenkező esetben eltiltja a községi elöljáróságot attól, hogy az egyházi adóhátralékot közigazgatási utón behajtsa.Mivel ezen rendelkezést a legnagyobb mértékben sérelmesnek tartom, püspöktársaimmal egyetértöleg a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr köz-r- belépését és intézkedését kértem. A sérelmes rendelkezést a pénzügyminiszter úr f. évi április hó 8-án kelt 48.900— 930. számú rendeletével megváltoztatta. Minderről a gyülekezeteket közvetlenül értesítettem.
V. E g yéb  ü g y ek , sz e m ély v á lto z á so k , m e g ü rese d ett 

á llá s o k , s ta t is z tik a i ad ato k .57. Személyváltozások. A lelkészi karban a következő változások történtek: Schöck Gyula elfoglalván a pápai lelkészi állást, püspöki másodlelkészi állásáról lemondott, helyébe Szabó József győri önálló hitoktatót neveztem ki. Szlovák Pál bakonycsernyei segédlelkész ugyanoda választatott meg lelkésszé.A felügyelői karban: Schrikker Mihály bőnyrétalapi felügyelő lemondott, helyébe Petőcz Rezső választatott. Győrffy János szepetneki felügyelő lemondott, ugyancsak ő lemondott sandi felügyelői állásáról is. Lemondottak felügyelői állásukról dr. Kring Jenő és Andorka Gyula kaposvári, dr. Valkó3*



36Miklós szombathelyi, Véssey József bakonycsernyei, Schmidt Jenő kővágóőrsi felügyelők. Felügyelővé választatott Bobán Seregély Pál dr., Kaposváron Lux Rezső és Vetter Ambrus, Jobaházán Szalay Dénes, Kismányokon Nágel Vilmos, Majoson dr. Mühl Henrik, Bakonycsernyén dr. Szlovák Pál és Stolcz Károly, Kővágóőrsön Czuppon Sándor.Lemondott egyházmegyei ügyészi állásáról Györffy János ügyvéd.A tanítói karból nyugalomba vonultak: Komjáthy Károly bőnyrétalapi, N agy Mihály mérgesi, Szíjj Gyula farádi, Asbóth József őrimagyarósdi, Kovács József karakószörcsöki, Sülé Sándor kertai, Nagy Pál pápai, Zacher Lajos homokbödögei, Varga János nemeshanyi, Pflug István csikostöttösi tanítók.Isten áldását kérjük a távozókra és munkára elhívottakra.58. Megüresedett bizottsági tagsági helyek.Egyházker. főiskolai nagybizottságban: Varga Gyula és Magyary Miklós helye.Egyházker. pénzügyi bizottságban: Varga Gyula helye.Egyházker. számvevőszéknél: Varga Gyula helye.Egyházker. leányközépisk. helyi bizottságánál: Freyler Lajos helye.Egyházker. legfőbb fegyelmi biz.-nál: Horváth Sándor helye.Báró Baldácsy-alapítványt kezelő egyet, bizottságba 1931— 33. évekre az egyházker. képviseletében két rendes és egy póttag választandó.59. Egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. Az egyházkerület népességére vonatkozó, más helyen közölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, iskolákra, vallásoktatásra és a gyülekezetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentések alábbi összesített adatait közlöm:Gyülekezeti belmissziói egylet van az egyházkerületben 92 (108); helyi gyámintézet 129 (138); Egyházil énekkar 103 (118); ifjúsági egylet 112 (103); nőegylet 162 (167); lelkészi napló 79 (79); aranykönyv 195 (194).Rendes lelkész vallásoktatást végzett köznapi iskolában 12 (10), ismét- löiskolában 111 (113) helyén. A konfirmandusokat az anyaegyházban m in - ‘ denütt, sok helyen a leánygyülekezetben is a lelkész oktatta.Az egyházmegyék összes bevétele volt 54.086.95 P, kiadása 48.558.65 P. Pénztári maradványa 5.528.30 P. Gyámoldai alaptőkék 2.383.78 P. Belmisz- sziói alaptőkék 865.54 P. Egyéb alaptőkék 307.97 P.Egyházközségek összesített vagyona az 1929. év végén a következő volt: összes bevétel 2,589.509.07 P, összes kiadás 2,449.762.70 P. Pénztári maradvány 139.746.37 P. El nem használható alapítványok 527.138.15 P, alapok 267.568.93 P, öröktőkék 266.941.97 P. Gyülekezeti magtárak száma 86.
*  *  *



37Püspöki jelentésem végére érkeztem. Nem dústermésű gabona-asztagot, hanem munkánk egy szerény kévéjét viszem egyházkerületünk közgyűlése elé. Alázatosság köteléke tartja azt össze s minden feje égfelé emelkedik Istent dicsérő hálaadásképpen. De viszem egyházkerületünk elé nyomorúságunk, gondunk, fájdalmunk és reménységünk kalászait is. Fogadják megértéssel, segítő kézzel és imádságos lélekkel. Mert minket közös munkálkodásra rendelt az Ür. Egyháziak és világiak, vezérek és vezetettek, pásztorok és pásztoroltak mind egyformán azért vannak —  és ebben dicsőül meg anyaszentegyházunk szolgálata és jövendője is, —  hogy Krisztus megváltó erejével betöltsük Isten igéjét, gyökerezvén és tovább épülvén őbenne, mert Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége. Isten őrködjék egyházunk és hazánk felett s adjon egyházkerületünknek, gyülekezeteinknek, iskoláinknak és intézményeinknek áldást és békességet!Győr, 1930. szeptember 22-én.
D . K a p i B é la  s. k.püspök.
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JEGYZŐKÖNYV.A dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület 1931. évi október hó 16-án méltóságos és főtisztelendő D. Ka p i B é l a  püspök és inéltóságos dr. M e s t e r h á z y  E r n ő  egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett Kőszegen rendes közgyűlést tartott, amelyen
j e l e n  v o l t a k :I. Az egyházkerület tisztviselői karából:Németh Károly egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla világi főjegyző, Zongor Béla egyházi aljegyző, dr Berzsenyi Ádám világi aljegyző, Hanzmann Károly főszámvevő, Wojtech 0 . Vilmos ellenőr, Míihl Nándor pénztáros, Németh Sámuel levéltáros, László Miklós püspöki titkár.II. Az egyházkerület törvényszéki birái közül:Dr. Ajkay István, Gráf Samu, Németh Károly, Takács Elek, Ziermann Lajos, Zongor Béla.III. Az egyházmegyék képviseletében:1. Győri egyházmegyéből: Németh Károly esperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Kovács Mihály és Kiss Samu, b) jegyzőkönyvi kivonattal Nagy Gyula, Kovács Zsigmond, Turóczy Zoltán, Pálmai Lajos. Világiak: a) megbízólevéllel Szalay István, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Berta Benő, Garan János, Csizmadia Ferenc, Weltler János, Niederland Vilmos.2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Molitórisz János esperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Tompa Mihály, b) jegyzőkönyvi kivonattal Nagy Miklós, Weisz Vilmos, Lukács István, Kovács István. Világiak: a) megbízólevéllel Gösi Ferenc, b) jegyzőkönyvi kivonattal Koltai Vidos Dániel, Koltai Vidos József, Bárdossy Zoltán, dr. Kovács János, Berzsenyi J . Miklós, dr. Holéczy Zoltán, dr. Berzsenyi Ádám, Szórády Dénes, Nits István, Asbóth László, Vida Béla, Gaál Sándor, Szabó Jenő, Rózsa János.3. Somogyi egyházmegyéből: Mesterházy Sándor esperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Horváth Olivér és Teke Dénes, b) jegyzőkönyvi kivonattal Lágler Béla. Világiak: a) megbízólevéllel Kalmár Zoltán, b) jegyzőkönyvi kivonattal Mayer Lajos.4. Soproni alsó egyházmegyéből: Mikolás Kálmán esperes, dr. Ajkay Béla felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Gyarmathy Dénes, b) jegyző
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könyvi kivonattal Vitéz Balogh Ernő, Göcze Gyula. Világiak: a) megbízólevéllel — , b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Ajkay István, dr. Takáts József, dr. Mihály Kálmán, Kisfaludy Károly, Rupprecht Olivér.5. Soproni felső egyházmegyéből: Scholtz Ödön esperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Hanzmann Károly, Danielisz Róbert, b) jegyzőkönyvi kivonattal Ziermann Lajos, Schermann Sándor, Világiak: a) megbízólevéllel — > b ) jegyzőkönyvi kivonattal D. dr. Pröhle Károly, dr. Deák János, Gráf Samu, Krug Lajos, Prickler János, dr. Ruhmann Jenő.6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből: Müller Róbert főesperes, dr. Koritsánszky Ottó másodfelügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Fábián Imre, dr. Wölfel Gyula, Genersich Tivadar, b) jegyzőkönyvi kivonattal Berger Lajos, Vértesi Zoltán. Világiak: a) megbízólevéllel Grieszháber E. Henrik, b) jegyzőkönyvi kivonattal Wölfel József.7. Vasi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes, Szentmártoni Radó Lajos felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Gerencsér Zsigmond és Kovács Béla, b) jegyzőkönyvi kivonattal Rónai B. Gyula, dr. Tirtsch Gergely, Tarján István, Rácz Sándor, Kutas Kálmán, Gáspár László, Bélák Já nos, Bárány László. Világiak: a) megbízólevéllel Szabó Kálmán, dr. Kremier György, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Schneller Aurél, dr. Beyer János, Fóth Kálmán, Zimmermann Péter, Kluge Pál, Bácz Kálmán, Kühn János, Orbán Károly, Herczeg Károly, Bánó Ádám, Széles Gyula, Herczeg Ferenc, Szabó Kálmán, dr. Gregersen Niels, Schleiffer Károly, Kiss István, Suhajda Lajos, Marton Géza, Harsanyi Gyula, Visnya Aladár, Hammer Gyula, Karner Frigyes, Döbrentey Antal, Szép Gusztáv, Nagy Lajos, Bedi János, Karner Gyula, id. Szigethy Sándor, ifj. Szigethy Sándor, Reichert Ede, Somogyi Béla.8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek esperes, Mihály Sándor felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel dr. Mohácsy Lajos, Szabó Ferenc, Hering János, b) jegyzőkönyvi kivonattal Pócza Ferenc, Schöck Gyula, Bö- decs Károly. Világiak: a) megbízólevéllel Vitéz Draskóczy István, dr. Zauner Róbert, Rádóczi Boda László, b) jegyzőkönyvi kivonattal Obetkó Vilmos, dr. Bélák Imre, Szupper Ernő, Szupper István, Teke László, Németh Lajos, Káldy József.9. Zalai egyházmegyéből: Nagy Lajos esperes, dr. Berzsenyi Jenő felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Jónás Lajos, b) jegyzőkönyvi kivo- nattai Menyhár István, Kovács Mihály. Világiak: a) megbízólevéllel — , b) jegyzőkönyvi kivonattal Kovács Sándor, Sándor János, Posch Zsigmond.ÏV. A tanintézetek képviseletében: Németh Sámuel, Hamar Gyula, Arató István igazgatók.V. Népiskolai tanítók: Szőrády Dénes celldömölki és Németh István por- rogi igazgató-tanítók. M e l y  a l k a l o m m a l :1 . A közgyűlést megelőzőleg istentisztelet tartatott, amelynek keretében Németh Károly főjegyző buzgó imát mondott és szentígét olvasott.
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,2 .. Az istentisztelet bevégeztével dr. Mesterházy Érnő egy házkerületi felügyelő úr a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:
Fötisztelendö Egyházkerületi Közgyűlés !Ha a verőfényes, szép őszi időben járom a hulló levelekkel telehintett utakat, nézem a magbefogadásra váró, barázdaszelte anyaföldet, a smaragdzöld rétet cs legelőt, a nyugodtan tovasikló patakot, a szebbnél-szebb színű levéldíszben pompázó erdőt és a távolban kéklő hegyeket, a csudálat fogja el telkemet a természet nyújtotta szépségek láttán. Bámulatba ejt az a törvényszerűség, előreelrendezettség, mely, bárhova vessem tekintetemet, elibém tárul és az a bölcseség, mely az egész világegyetemben megnyilvánul.Ilyenkor önkéntelenül feltekintek a magasba és hálafohász kél ajakamon Ahoz, Ki mindezen gyönyörűségekkel megajándékozott engem és embertársaimat.De ugyanakkor a fájdalom és szomorúság érzése hatja át telkemet, ha arra a rendszertelenségre, előrelátás hiányára, erkölcsi és anyagi nyomorúságra gondolok, melyben az emberiség vergődik.Az ember, ki magát büszke eíbizottságában a teremtés koronájának nevezi, kit Isten kiváló lelki és testi tulajdonságokkal felruházott, úgylátszik képtelen a természetnyujtotta ajándékokat úgy felhasználni, hogy azok által a saját és embertársai szükségleteit kielégítse, életét megelégedetté és boldoggá tegye.Annál feltűnőbb ez, mert minden egyes ember igyekezete és törekvése odairányul, hogy földi életét boldoggá és megelégedetté tegye.Önkéntelenül felvetődik az a gondolat, mi az oka annak, hogy ezen kívánság csak vágy marad?Talán a világ adottsága, a természet mostohasága akadályozza az embert boldogulásában? Bizonyára nem. Hisz munka és szorgalom játszva előállíthatja és elő is állítja mindazon javakat, melyekre az emberiségnek szüksége van. A világ ma mindenben többet termel, mint amennyi önfentar- tásához nélkülözhetetlen. Amerikában gyapotot égetnek, kávét süllyesztenek a tengerbe, búzával fűtik a kazánokat, míg másutt éhenhalnak az emberek, dideregnek a ruhátlan gyermekek.Avagy a világ Teremtőjének elejétől fogva meglevő és változhatatlan akarata tagadja meg tőlünk boldogulásunk lehetőségét? Bizonyára nem. Hisz Ő állított minket e kincseket termő világba, Neki köszönjük minden testi lelki javainkat. És lehetetten, hogy ne a világ boldogságát akarná munkálni az az Isten, akinek szeretete egyszülött Fiát is értünk adta, hogy az ő tanítása is megkönnyítse feladatunk teljesítését.Nem a természet adottsága, nem a szerető mennyei Atya akarata akadályozza az ember boldogulását, hanem egyedül és kizárólag az ember bűnös volta.A bűnös emberi természet, az erkölcsről alkotott felfogásbeli különbség, hiúság, önzés, irigység, hatalomvágy és kapzsiság és ezen bűnös indulatok



6által előidézett okozatok hosszú láncolata emel gátat az egyes ember, a család, a népek és nemzetek boldogság utáni vágya beteljesülése elé.Ez az emberi gyarlóság és bűnösség hatásaiban talán még sohasem mutatkozott olyan borzalmasnak és az egész világra kiterjedettnek, mint e valóban történelmi korban, amelyben mi élünk.Általános világválság tanúi és akaratlan szereplői vagyunk.A válság egyik tényezője az az óriási technikai fejlettség, mely korunkat jellemzi. A távolságok leküzdése, az egyes földrészeken különféle költséggel előállított áruk gyors kicserélési lehetősége, az eseményeknek távíró, telefon és rádió útján mindenütt az egész világon ugyanakkor való megismerése, mind az ő vívmánya. Az e téren elért rohamos fejlődésnek az emberiség sok kényelmet, ismeretbővülést, áldásos berendezést köszönhet, de ugyanezen technikai fejlettség szolgálja az emberi gyarlóságokat, fejleszti a háborús eszközöket vagyont és életet pusztító szörnyetegekké, ez képesíti a keresztyén kultúra emlőin felnevelt embert, mérges gázok segélyével tömeggyilkolásra, ez a fejlettség szolgálja az embert kapzsi és önző vágyai kielégítésében.A technikai fejlettség tette lehetővé a világháború oly arányú kiterjesztését, mely példátlanul áll az emberiség történetében és amely amannak segélyével tudott a mai válság második tényezőjévé válni.A háború felszabadította az eddig íékentartott indulatokat. A benne résztvevő legnagyobb birodalomban ezek hatása alatt kitört forradalom a kommunizmus és bolsevizmus veszedelmét zúdította az egész világra. Hogy az hova juttatta a szerencsétlen orosz népet, halljuk és olvashatjuk. Istentagadó felfogása és diktátori hatalma elűzhette a lelkészeket, kivégeztethette az emberek százezreit, de az orosz népet boldoggá nem tehette. Leromboltathatja a történelmi nevezetességű műkincseket, a sok kupolájú moszkvai templomot, az oroszok büszkeségét és helyébe építtetheti a hatalmas méretű szovjetházat, de a jobb emberi megélhetést nem hozhatja meg. A kommunizmusból államkapitalista állammá átalakuló Oroszország semmivel sem teremtett jobb helyzetet, mint amelyet az Oroszbirodalom az ugyancsak despota cári hatalom alatt élvezett, de nem a háború, hanem 200 év előtt.Tudjuk, minő óriási pusztítást végzett a négy évig dúló háború. De bár nagy véráldozatba került és bár nagy értékek semmisültek meg, a valóságos katasztrófát a békekötések zúdították az emberiségre. A győztes hatalmakat a szerencsétlen békekötéseknél a józan belátás, a megértő emberi egymásrautaltság érzése helyett a gonosz emberi indulatok kerítették hatalmukba és így születtek meg a gyűlölet, a bosszú és a kapzsiság hármas csillagzata alatt a békeművek.Ezen alkotások, melyek megszégyenítették, megcsonkították és évtizedekre guzsbakötötték a gyűlölt ellenséget, a lehetetlen nagyságú jóvátételekkel anyagilag is teljtsen tönkretették a legyőzött népeket. Ezek a békeművek alkotják a világválságban a harmadik láncszemet.A legyőzött nemzeteket a háború okozta rendkívüli anyagi igénybevétel,



majd az infláció teljesen legyengítette. Maguk a győztes államok is sokat veszítettek, de ők a legyőzőitekre rákényszerített jóvátételek, hadisarcok révén könyebben viselték a nehézségeket. A világ két leggazdagabb állama: Amerika és Franciaország mindjobban magához ragadta a pénzügyi és különösen Franciaország ennek segélyével a politikai vezetést. A legyőzőitek kölcsönök segítségével igyekeznek a könyörtelen békefeltételeknek eleget tenni, de szüksége van a magángazdaságnak is tőkékre. A rövidlátó békediktátorok és a kapzsiságban telhetetlen tőke csak oly súlyos feltételek mellett engedélyezi azokat, hogy azokkal gazdaságos termelést folytatni hosz- szabb ideig nem lehet és így mind több és több üzem kerül válságba, mind több és több munkaalkalom szűnik meg, nő a munkanélküliek száma és a meginduló elszegényedés fokozódásával mindjobban csökken a fogyasztás. Ez ismét visszahat a termelés egyes ágazatainak csökkentésére. A mezőgazdasági üzemeknél viszont a lassúbb alkalmazkodási képesség, a termelés csökkentésének nehéz keresztülvitele miatt mindinkább fokozódik a veszteséggel termelő gazdaságok száma. Ezt ellensúlyozandó, a nyugati államokban nagyobbnál-nagyobb vámtételek alkalmazására kerül a sor, melyek a szabad forgalmat megnehezítve majdnem teljes elzárkózásra vezetnek. Csökken az államok jövedelme, kénytelenek mind több és több kölcsönt felvenni. Ily pénzből történik a kamatok fizetése, sőt a jóvátételi kötelezettségek is így nyernek kiegyenlítést.Növeli a bajt az a körülmény, hogy a külföldi töke ijedten menekülni kezd a legyőzött országokból, ugyanezt cselekszi a belföldi tőke is, ezáltal is rontva a helyzetet, melyet kamatlábemeléssel és a pénz újabb megdrágításával kell ellensúlyozni.Ezzel azután bezárul az a kör, mely a legyőzött államok és azok lakosságának fokozatos, de biztos elszegényedését és teljes anyagi tönkretételét vonja maga után.Csak most, midőn a dolgok idáig fejlődtek, ébrednek a világot kormányzó hatalmasságok öntudatra, most látják, hogy botor békefeltételeikkel és telhetetlen kapzsiságukkal nemcsak a gyűlölt ellenséget pusztítják el, de elpusztulnak maguk is. Most jönnek rá arra, hogy az ő közgazdaságuk is lejtőre jutott és rohamos léptekkel csúszik a legyőzött országok helyzete után. Látják, hogy nem lehet büntetlenül kizsarolni a legyőzött népeket, mert az keservesen megbosszulja magát.Ebben a nehéz helyzetben igyekeznek önérdekből jóvátenni azt, amit eddig elrontottak. Sikerül-e ez, nem indult-e meg későn a mentés munkája, nem tudható. De bízunk benne, ha fenntartás nélkül rálépnek az egyedül célhoz vezető útra: a kölcsönös megértés, a kölcsönös segítés, a felebaráti szeretet útjára.Úgy látom, hogy a világpolitika az utolsó órában erre az útra kíván lépni. Az első kezdeményezés itt Hoower amerikai elnök ismert akciója volt, melynek folytatása az Amerikában most folyó tanácskozások. Kedvező jel az ellenséges államok vezető államíérfiainak egymással folytatott sűrű tanács



kozása és egyes exponált egyéniségek nyilatkozataiban megnyilvánuló jóakaratéi hang, valamint az eddig folytatott politika helytelenségének nyílt elismerése.Természetes, hogy a vezető államférfiak felfogásában beállott változást nem lehet azonnal tetté átalakítani. Ehhez idő és a népek felfogásának gyökeres megváltozása is szükséges. Hiszem, hogy mindez bekövetkezik és a népek e súlyos válságából a kivezető utat egyesült erővel sikerül megtalálni.Mélyen tisztelt Közgyűlés!A rendelkezésemre álló idő rövidsége nem engedi, hogy bővebben foglalkozzam azzal a szomorú helyzettel, mely a fentebb vázolt események hatása alatt hazánkban oly komollyá és sötétté teszik a helyzetet. De erre nincs is szükség, mert azt mindannyian jól ismerjük.Tudjuk, hogy szerencsétlen és embertelen megcsonkítottságunk folytán fokozott mértékben érvényesül a mai helyzet súlyos volta. Mi inkább érezzük, mint mások a velünk szemben érvényesülő elzárkózási politika hatását, mely termelésünket mindjobban megbénítja' és mindnehezebbé teszi azon értékek előállítását, melyek lakosságunk megélhetését és az állam pénzügyi egyensúlyát biztosítani hivatva vannak. A segítés —  sajnos — csak részben függ mitölünk, nagyrészt a külföld bizalma, mezőgazdasági termelésünknek megfelelő kereskedelmi szerződésekkel biztosított kivitele az a tényező, mely a válságból való kibontakozást biztosíthatja.Múlt évi megnyitó beszédemben rámutattam egyházunk helyzetét súlyosan érintő körülményekre. Felemlítettem a mind aggasztóbbá váló anyagi helyzetet, mely a hívek teherbíró képességét csökkenti, egyházi tisztviselői karunk megélhetését mind nehezebbé teszi.Azt hittem és úgy hiszem, velem együtt nagyon sokan azon a véleményen voltak, hogy elérkeztünk ahhoz a mélyponthoz, amelyen alul már nem juthatunk. És ime rövid egy év múlva a fentebb vázolt helyzet hatása alatt —  sajnos —  azt kell mondanom, bárcsak ott tartanánk, ahol a múlt évben voltunk. Ezzel a megállapítással leginkább jellemezhetem a mai helyzet katasztrofális voltát.Bárhova tekintek, mindenütt az anyagi teljesítőképesség végső összeomlásának szomorú képe tárul elénk. Nem remélem, hogy e téren hamarosan fordulat álljon be. Ezért a helyzet aggasztó voltához mért komolysággal kérem híveinket, az egyház legyen az utolsó, melytől a kényszerűség hatása alatt támogatásukat megvonják. Gondoljanak elődeikre, kik hasonló súlyos viszonyok között szájuktól is megvonták a falatot, hogy veszélyben levő egyházukat a pusztulástól megmentsék. Kövessék az ő felemelő példájukat.Kérem az egyházi tisztviselőket, lelkészeket, tanítókat, járjanak el az anyagi kérdések kezelésénél kellő tapintattal. Magyarázzák meg a híveknek a helyzetet. Ha híveiknél, kiket személy szerint is jól ismernek, a kötelességteljesítés jó szándékát látják, de a teljesítőképesség hiányát megállapítják, ne ragaszkodjanak a holt betűkből álló paragrafusokhoz, vigyenek azok közé megértést, kíméletet és szeretetet és bizonyára több eredményt érnek el, mint
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9ellenkező esetben. Szűnjek meg minden más viszonyok közt talán szükséges befektetés, irányuljon minden törekvésünk arra, hogy megtartsuk azt, amink van.Beszédem kezdetén hangsúlyoztam azon felfogásomat, hogy a mai válság alapoka az ember bűnös volta, lelki kiegyensúlyozatlansága, lelki szegénysége. Épp azért ma fokozottabb lelki gondozás, kiadóbb felvilágosítás menthetik meg az anyagilag és lelkileg beteg emberiséget a kétségbeeséstől és lelki világa összeomlásától.Ezt a lelki gondozást, ezt a felvilágosító munkát kiváló lelkészi és tanítói karunk eddig is odaadó buzgalommal teljesítette. Bizonyítja ezt püspök Úr Öméltósága előttünk fekvő jelentésének azon pontja, mely így szól: „Isten iránt eltelt hálával, a munkát végzettekkel szemben érzett elismerésemmel megállapíthatom, hogy a lelki munkában nincsen hanyatlás, hanem inkább emelkedés található“ .Az a lelkészi és tanítói kar, mely a jelen súlyos viszonyok között úgy működik, hogy a fenti megállapítást megérdemelte, mindannyiunk megbecsülésére, tiszteletadására és szeretetére méltó.Ép azért hiszem, hogy hivatásérzetük parancsolta szolgálatukat a még súlyosabb viszonyok között ugyanannyi buzgósággal, lelki emelkedettséggel és ugyanoly eredménnyel fogják szolgálni, mint tették a múltban. Hiszem, hogy a reájuk nehezedő súlyos viszonyok nem bénítják tettvágyukat, nem lankasszák tettrekészségüket, sőt annak felismerése, hogy kivételes idők kivételes kötelességteljesítése teszi próbára az igazi keresztyén jellemet, felfokozott buzgósággal, lelkesedéssel és becsvággyal fogják a reájuk bízott szent ügyet szolgálni.Ezt kérem, ezt várom tőlük.Ugyanez a kérésem a világi vezetőkhöz, felügyelőkhöz és presbyterek- hez. Megértve az idők szavát, szolgálják buzgón a reájuk bízott ügyet saját lelkiismeretük megnyugtatására, egyházunk és hazánk szebb jövője érdekében.Mélyen tisztelt Közgyűlés!Biztosan hiszem, tudjuk teljesíteni a nehéz viszonyok követelte kötelességeinket, ha a lelkiismeretűnk szavára hallgatunk, ha nem vesz erőt rajtunk a kényelemszeretet és a megváltozhatatlannak hitt helyzetbe való belenyugvás ernyesztő gondolata, ha felbuzdulásunk, lelkesedésünk nem bizonyul szalma tűznek, mely gyorsan lobban, de époly hamar válik hamuvá és fekete pernyévé.Kérek mindenkit, ki hazáját és egyházát szereti, szakítson a bennünket jellemző szalmaláng politikával, amelynek ma vészesebb következményei lennének, mint történelmünk folyamán bármikor voltak.Ma egész férfiakra van szükségünk mindenütt, de leginkább egyházi téren, mert végeredményben a lelki tulajdonságok fogják eldönteni a küzdelmet, mely a kenyérért, a boldogulásért, hazánk és egyházunk jövendőjéért folyik. Ezek az erők győznek ott és akkor is, mikor a számítás, a gondos



10mérlegelés és a rideg ész, mely ezekkel nem számol, kimondja a lehetetlen szót. )A porbasújtottságból felemelkedésünkért folytatandó küzdelem lehet nehéz, állíthat bennünket megoldhatatlannak látszó feladatok elé, sőt lehet sokaknak kilátástalan is, de meg kell harcolni, mert e harc által válunk méltóvá a biztos győzelemre.Avagy volt-e valaha kilátástalanabbnak látszó küzdelem, mint az, melyet 399 évvel ezelőtt (1532.) Jurisich Miklós, Kőszeg vára megmentöje itt harcolt végig 28 huszárral, 18 német lovassal és 700 menekült vidéki paraszttal a300.000 főnyi török sereggel. És mégis győzött, amint hitem és meggyőződésem szerint mi is győzni fogunk, ha Istenbe vetett bizalom és hit tölti el lelkünket, ha az acélozza kitartó és a célt soha szem elöl nem tévesztő munkára izmainkat és akaratunkat.Buzgó fohásszal, gyermeki bizalommal kérem a Mindenhatót, ha méltóknak tart bennünket, váltsa valóra ezen mi forró kívánságunkat.Mélyen tisztelt Közgyűlés!Őszinte fájdalommal emlékezem arról a veszteségről, mely dr. Berzsenyi Jenő, egyházkerületünk volt nagyérdemű felügyelőjének elhunytéval érte egyházkerületünket. Hálával emlékezem az ő buzgó egyházépítö munkásságáról, mellyel egyházkerületünket egy évtizeden át szolgálta. Alakja, mint a kötelességteljesítés, hithüség, a Bibliát olvasó, annak szellemétől áthatott evangélikus férfiú típusa fog előttünk állani. Őrizzük meg kegyelettel emlékét.Ezek után tisztelettel és szeretettel üdvözlöm az Egyházmegyék, tanintézetek kiküldötteit, a közel és távolból egybe,gyűlt híveket, köszöntőm e súlyos viszonyok között is áldozatra kész, iskolát és templomtornyot épített lelkes kőszegi gyülekezetét, mely szeretettel hivott és fogadott bennünket.Isten oltalmában bízva, az Ő áldását kérve tanácskozásunkra, az 1931. évi rendes közgyűlésünket megnyitom.A közgyűlés a nagy helyesléssel fogadott elnöki megnyitó beszédnek, amelyben a világi vezér bölcsesége, éleslátása és vallásos lelkiilete nyilatkozott meg, a püspök úr indítványára egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vételét határozta el.
3 .  Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízóleveleiket. Elmaradásukat kimentették Gyalog István, Mihály István, dr. Ittzés Zsigmond, dr. Pesthy Pál, dr. Weöreös Imre, dr. Töpler Kálmán, dr. Hazay Árpád, dr. Valkó Miklós. A megbízólevelek számbavétele után az elnökség kijelenti, hogy a közgyűlés törvényszerűén megalakult.4 .  Fölvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító megválasztásáról szóló jegyzőkönyv, amely szerint egy évi időtartamra megválasztattak Szórády Dénes celldömölki és Németh István porrogi igazgatótanítók a kemenesaljai és somogyi egyházmegyékből.Tudomásul szolgál. A közgyűlés a jövő évre a tolna-baranya- somogyi egyházmegyét jelöli ki, amelyből két tanítóra adandó a szavazat.
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3 .  A  közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és je g jz t i  karon kívül Takács Elek, Hanzmann Károly, Kiss Samu, dr. Koritsánszky Ottó és Németh Sámuel küldetnek ki.ö .  Dr. Beyer János, a kőszegi egyházközség felügyelője, a kőszegi egyházközség nevében üdvözli a közgyűlést. Az üdvözlést a püspök úr a közgyűlés nevében megköszöni.
V .  Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi november hó 27-én Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója.Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület képviseletében a következőket küldi ki: I. Megbízólevéllel:1. E g y h á z i a k :  Mesterházy Sándor, Müller Róbert, Scholtz Ödön, Németh Károly, Hanzmann Károly, Takács Elek, Nagy Lajos, Molitórisz János,2. V i l á g i a k :  Szentmártoni Radó Lajos, Mihály István, Mihály Sándor, Rupprecht Olivér, dr. Schindler Endre, dr. Ittzés Zsigmond, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Koritsánszky Ottó.3. T  a n á r i k a r b ó l :  Németh Sámuel, Arató István.11. Jegyzőkönyvi kivonattal:1. E g y h á z i a k :  Mikolás Kálmán, Gyalog István, Túróczy Zoltán, Kiss Samu, Horváth Olivér, Vitéz Balogh Ernő, Kovács Zsigmond, Kutas Kálmán, dr. Mohácsi Lajos, Seregély István, Takáts Béla, Gyarmathy Dénes, Hérints Lajos, Gőcze Gyula, Schermann Sándor, Danielisz Róbert, Perl János, Schmidt János, Fábián Imre, Türinger Lajos, Németh Gyula, Mühl Sándor, Donner Frigyes, Stráner Vilmos, Vértesi Zoltán, dr. Tirtsch Gergely, Hering János, Pócza Ferenc, dr. Schlitt Gyula, Jónás Lajos, Menyhár István, Kovács István, Krug Lajos, Pálmai Lajos, Molnár Gyula.2. V i l á g i a k :  dr. Berta Benő, dr. Töpler Kálmán, Vitéz Draskóczy István, dr. Ajkay Béla, D. dr. Pröhle Károly, dr. Kring Jenő, Nádossy Imre, Koltai Vidos József, Szentmártoni Radó Kálmán, Berzsenyi-Janosits Miklós, dr. Hazay Árpád, Lux Rezső, Kalmár Zoltán, dr. Ajkay István, Rupprecht Antal, dr. Mihály Kálmán, Grieszháber E. Henrik, Kiss István, Zimmermann Péter, dr. Gregersen Niels, dr. Zauner Róbert, dr. Bélák Imre, Nits István, Somogyi Béla. Jegyezte :
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12 8 .  Püspök ur beterjeszti az 1930 31. közigazgatási évről szóló püspöki jelentését.A közgyűlés köszönettel vette tudomásul a gondosan készített püspöki jelentést, amely az év eseményeit, az egyházi életet, az iskolai ügyeket, az anyagi ügyeket és az egyéb ügyeket tárgyaló öt szakaszban, 53 pontban (lásd e jegyzőkönyv függelékét) számol be az eseményekről, hű képét adja a gyülekezetek, egyházmegyék, tanintézetek, egyházi testületek körében folyó munkának, az egyházkerület közigazgatási, anyagi ügyeinek és hitéletének. A püspöki jelentés egyes pontjai alapján a közgyűlés a következő határozatokat hozza:
I. Az cv eseményei:1. Tudomásul véve a kormányváltozást, a gróf Károlyi Gyula miniszter- elnöksége alatt működő új kormány tagjainak Istentől bölcseséget és erőt kér, hogy e nehéz időkben az államügyeket a nemzet és a haza javára intézzék.2. a) Aggodalommal látja, hogy az egyházi autonómia és az állami szuverénitás elvének ismételt szembekerülése a kettőnek egymáshoz való viszonya elvileg tisztázva nem lévén, egyházi autonómiánkon —  bár államilag törvényes alapon >— újabb és újabb sérelmeket idéz elő. Nevezetesen a) súlyos veszteségnek érzi u. n. törpeiskoláink tanítói fizetéskiegészítő államsegélyének megszüntetését; elismerését fejezi ki azoknak a gyülekezeteknek, amelyek az államsegély megszüntetése ellenére is nagy áldozatkészséggel fenntartják iskolájukat s ajánlja, hogy egyházias lelkületű nyugdíjas tanítók alkalmazásával s más alkalmas módon, mint magániskolákat tartsák életben; b) a segédtanítói állások létesítésével kapcsolatban a közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a kormányhoz felterjesztés intéztessék; szükségesnek tartja továbbá a szabályrendelet megfelelő módosítását, illetve kiegészítését s annak keresztülvitelével megbízza a szabályrendeletkészítő bizottságot, felír a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy a segédtanítói évek a rendes szolgálati évekbe beszámíttassanak; c) egyházi alkotmányunkkal összeegyeztethetetlennek tartja a kormány ama rendelkezését, mellyel a közigazgatási hatóság igénybevételével behajtható egyházi adót az állami adó 20 százalékában állapítja meg; d) aggodalommal tapasztalja, hogy az államsegély új meg új csökkentése a gyülekezetek s a felsőbb egyházi hatóságok költségvetését meglepetésszerűleg zavarja, felforgatja és megingatja.2. b) A felekezetközi helyzetről szóló jelentés tudomásul szolgál.2. c) A lelkészi s a kántortanítói kar javadalmazása ügyében felír az egyetemes közgyűléshez, ne szűnjön meg a kormánynál a lelkészek és kán" tortanítók törvényes igényeinek kielégítését sürgetni. Elismerését fejezi ki a kedvezőtlen viszonyok közt is áldozatos munkát végzett egyházközségeknek s a hitbuzgó adakozóknak. A szeretetnek intő és kérő szavával fordul a gyülekezetekhez s a közgyűlésekhez, hogy iparkodjanak mindenkor megőrizni a lélek egységét a békesség kötelékében s elfajult választási harcok-



13kai, méltatlan közgyűlési tárgyalásokkal ne rombolják evangélikus Sionunk- nak kívülről amúgy is oly sokféle támadásának kitett falait.3. A közgyűlés megörökíti jegyzőkönyvében az Apológia 400 éves jubileumát, hálás kegyelettel gondol hitünk őseire, akik a Carolina Resolutio embertelen nyomása alatt hívek maradtak az evangéliomi igazsághoz; jegyzőkönyvébe iktatja Bodelschwingh Frigyesnek és Sántha Károlynak emlékét.4. Örömmel jegyzi tel, hogy Sopronban a theológiai fakultás a kormányzó úr üföméltósága és a kultuszminiszter jelenlétében átadatott magasztos rendeltetésének s Istentől kéri, hogy az új épület legyen az evangélikus keresztyén theológiának fészke és műhelye, ahonnan az ifjú lelkészi nemzedék tudással, hittel, keresztyén jellemmel felvértezve induljon hivatása nemes harcának halálig hű megharcolására. Kifejezi azt az óhaját és meggyőződését, hogy az egyházkerület és a fakultás közt a szeretetkötelékek nem szakadtak el azzal, hogy a fakultás az egyházkerület líceumának épületétől elbúcsúzott. Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a fakultás tanári kara D. dr. Profile Károly egyetemi tanár vezetése alatt megtartotta a második theológiai konferenciát.5. Az egyetemes egyházhoz való viszonyunkról szóló jelentés megnyugvással és örömmel szolgál tudomásul.6. A gyülekezeteknek kifelé tanúsított áldozatkészségéért a közgyűlés köszönetét mond.7. A közgyűlés kegyelettel iktatja jegyzőkönyvébe a halál révén elköltözőiteknek: Dr. Berzsenyi Jenő volt egyházkerületi felügyelőnek, Hollós János lie. igazgatónak, Rosta Ferenc lie. tanárnak, Schöll Lajos főesperesnek, Farkas Elemér esperesnek, Pranger József volt egyházmegyei felügyelőnek, Bal- dauf Gusztáv pécsi, Varga József sárvári lelkészeknek, Sokoray Elek felügyelőnek, Schleining Vilmos, Takács Gyula, Kovács Mihály, Rózsa Sándor nyug. lelkészeknek és Pósch Lajos nyug. igazgató-tanítónak emlékét.D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt magas kitüntetése, D. Geduly Henriket 20 éves püspöki jubileuma, D. Payr Sándort 70-ik születésnapja alkalmából melegen szívből üdvözli; jókívánatát fejezi ki a szolgálati jubileumot ült espereseknek és lelkészeknek; Isten áldását kéri az újonnan megválasztott esperesekre és lelkészekre, munkájukra; köszönetét mond Dukai Takách Ferencnek a kemenesaljai egyházmegye felügyelői tisztében kifejtett buzgó fáradozásáért; hálás elismeréssel emlékezik meg a nyugalom- bavonult lelkészek működéséről.8. Köszönetét mond a közgyűlés püspök urnák azon hűséges fáradozásáért, amellyel egyházunkat és annak érdekeit különböző utazásokon és gyűléseken képviselte, szolgálta.
II. Az egyházi élet.9. A hitélet emelkedése örvendetes tudomásul szolgál. A leánygyülekezetek és az anyagyülekezetek közti kapcsolatok sűrűbbé és bensőbbé tétele



kívánatos; erre a közgyűlés felhívja az esperesi kar figyelmét. Szükségesnek látja a közgyűlés, hogy az u. n. levita-tanítók képesítésének és jogosításának ügye rendeztessék.10. A jelentésnek a belmissziói munkáról szóló pontját örömmel veszi tudomásul a közgyűlés. Köszönetét mond a derék munkát végzett lelkészeknek és tanítóknak. Nagyjelentőségűnek tartja a középiskolai diákszövetségek munkáját, a presbiteri és az ifjúsági konferenciákat. Köszönetét mond püspök urnák a Belmisszió Munkaprogramul szerkesztéséért.11. A hitoktatásról szóló jelentés tudomásul szolgál.12. A püspöki egyházlátogatásról szóló pont tudomásul szolgál.13. Az esperesi egyházlátogatásokról szóló jelentés az esperesi karnak mondott köszönettel tudomásul szolgál. A szórványbeli tanulók számára a közgyűlés ajánlja Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész könyvét.14. Kiss Ferenc soproni fegyintézet! lelkész működéséről szóló jelentés tudomásul szolgál.15. Az evangélikus sajtó munkásainak a közgyűlés köszönetét mond s annak támogatását az egyháztagok lelkére köti.16. A szektamozgalmakról szóló jelentés tudomásul szolgál.17. A felavatott tizennégy lelkész munkájára a közgyűlés Isten kegyelmét és áldását kéri.18. A püspöki jelentésnek a segédlelkészek dotációjáról szóló pontja tudomásul szolgál.19. A nyugdíjintézetnél fennálló hátrálékok magas összegéről aggodalommal értesül a közgyűlés. A hátrálékos egyházközségeket és lelkészeket felhívja kötelezettségeik teljesítésére. Kívánatosnak tartja a nyugdíjintézet szabályzatának revízióját.20. László Miklós püspöki titkárnak és Takó István egyházker. segédlelkésznek hű munkásságukért a közgyűlés köszönetét mond.21. A közgyűlés elismeréssel vesz tudomást az egyházkerületi Lelkészegyesület munkálkodásáról s örömmel értesül arról, hogy az egyesület kiadta Gyurátz Ferenc püspöknek D. Payr Sándor által megírt életrajzát. Felhívja a gyülekezeteket és iskolákat, hogy az életrajzot szerezzék be, úgyszintén melegen ajánlja a kiváló munkát az egyháztagoknak is beszerzésre.22. A közgyűlés az egyházkerületi Tanítóegyesület munkájáról elismeréssel és köszönettel értesül.23. Elismeréssel és köszönettel véve tudomást a Gyámintézet hűséges munkájáról, a közgyűlés kívánatosnak tartja, hogy a Gyámintézet a hívek önkéntes áldozatkészségére alapozza samaritánusi tevékenységét s bizalommal elvárja, hogy az egyháztagok tudatában lévén a Gyámintézet egyház- építő fontos missziójának, szívesen hozzák meg áldozatukat a hittestvéri szeretet oltárán.
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III. Iskolai ügyek,
a) N é p is k o la i ü g y e k .24. A közgyűlés a tanítói karnak elismerését fejezi ki. Az iskolák figyelmét felhívja, hogy a megjelent német tankönyveket vegyék használatba.25. Elintézve 2. a) alatt.26. A közgyűlés sajnálattal értesül az Orsz. Népiskolai Építési-alap megszüntetéséről.27. A tanszer-adományozásokról szóló jelentés tudomásul szolgál.28.— 29. A közgyűlés üdvözli a VII. fiz. osztályba előléptetett tanítókat és az igazgatói címmel felruházott tanítókat.30. Örömmel szolgál tudomásul, hogy a kultuszkormány a terményfizetéses tanítók helyzetén a javadalmi értékegység új megállapításával valamelyest könnyített, ámde a sérelmet ezzel orvosolva nem látja.31. A tanítói nyugdíjjárulékok befizetésére adott haladék tudomásul szolgál.32. A népiskolai beiratási díjakról szóló jelentés tudomásul szolgál.33. A kir. tanfelügyelők iskolalátogatásairól szóló jelentés tudomásul szolgál.34. Elintézve 2. pont alatt.

b) K ö z é p is k o lá k  és ta n ítókép ző-in tézet.35. A püspöki iskolalátogatásokról szóló jelentés tudomásul szolgál.36. Intézeteink tanulóinak kedvező felekezeti megoszlása örvendetes tudomásul szolgál.37. A soproni tanítóképzöintézet építési ügyéről szóló pont tudomásul szolgál.38. A bonyhádi gimnáziumnak juttatott tornaeszköz-adomány tudomásul szolgál.39. A tanfolyamokról és tanulmányutakról szóló jelentés tudomásul szolgál.40. Az elnöki megbízatásokról és iskolalátogatásokról szóló jelentés tudomásul szolgál.41. Az egyházkerület pénzügyi helyzetéről a pénzügyi bizottság jelentése ad a közgyűlésnek tájékoztatást. A közgyűlés elvárja a gyülekezetektől, hogy az egyházkerülettel szemben fennálló kötelességüknek eleget tesznek s a felügyelői, lelkészi, tanítói kart kéri, hogy az egyházkerületi járulékok beszolgáltatásáról a maguk hatáskörében gondoskodjanak.
IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.42. A püspöki jelentésnek az adóalapi államsegélyek felosztásáról szóló pontja tudomásul szolgál. Kívánatosnak tartja a közgyűlés, hogy a szétosztásnál mértékül vett szempontok revízió alá vétessenek.



16 43. A karitativ hadikölcsön-segéíyről szóló pont tudomásul szolgál. Sajnálattal veszi tudomásul a közgyűlés, hogy az idénre a népjóléti minisztérium elenyésző csekély összeget folyósított erre a célra.44. A közgyűlés köszönettel veszi tudomásul az anyagi terhek alatt roskadozó gyülekezeteknek juttatott rendkívüli államsegélyekről szóló jelentést.45. A lelkészek sivár anyagi helyzetéről szóló jelentés komoly aggodalommal tölti el a közgyűlést. Sürgető felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez a lelkészek anyagi helyzetének megjavítására vonatkozólag.46. A nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek anyagi helyzetéről szóló jelentés sajnálattal szolgál tudomásul. Megkeresi a közgyűlés az egyetemes elnökséget, hogy amennyiben módjában áll, enyhítse ezt a nyomorúságot.47. Püspök urnák ama intézkedésére, mely szerint Gyurátz Ferenc püspök emlékének megörökítésénél az eredeti terven az esperesi és felügyelői karral egyetértőén olyan változtatást eszközölt, hogy emléktábla helyett szobor hirdeti majd Pápán az egyházkerület hálás kegyeletét, jóváhagyólag tudomásul szolgál.48. A püspöki jelentésnek Sántha Károly költő-pap síremlékéről szóló jelentése tudomásul szolgál.49. A püspöki földbirtokról szóló jelentés tudomásul szolgál; az idevonatkozó egyházkerületi szabályzat-tervezetet a pénzügyi bizottság terjeszti a közgyűlés elé.50. Az egyházi gyűjtéseknél előforduló visszaélések tárgyában közgyűlés megkéri a püspök urat, hogy azoknak megszüntetése érdekében tegye meg a többi egyházkerületeknél a szükséges lépéseket.
V. Egyéb ügyek, személy változások, 

megüresedett állások, statisztikai adatok.51. A közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében Petiik Dezső, Dávid Ferenc gyülekezeti felügyelők emlékét. A tisztségükről lemondott gyülekezeti felügyelőknek hivatalos állásukban kifejtett buzgó tevékenységéért köszönetét mond. Az új felügyelőket üdvözli s munkájukra Isten kegyelmet kéri. Hoffmann Samu igazgató-tanítónak és Illés László tanítónak nyugalomba vonulásuk alkalmával munkálkodásukért köszönetét mond.52. A megüresedett bizottsági tagsági helyek betöltéséről a véleményező bizottság tesz javaslatot a közgyűlésnek.53. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok tudomásul szolgálnak. Jegyezte :
N É M E T H  K Á R O L Y ,

e. főjegyző.



17Felvétetett Dr. Ruhmann Jenő előterjesztésében az egyházkerületi iskolai nagybizottság 1931. június 27.-ón Sopronban tartott közgyűléséről felvett jegyzőkönyv 2. pontjának a személyi változásokat tárgyaló része, amely szerint Rosta Ferenc líceumi rendes tanár 1931. január 16.-án, 65 éves korában meghalt, 34 évig működött az intézetnél. Hollós János líceumi igazgató 1931. február 7.-én, 63 éves korában meghalt; 36 évet töltött a líceumnál, ebből 18 évet mint igazgató. A líceum igazgatói teendőinek ellátásával a püspök úr Németh Sámuel c. igazgatót bízta meg. A Rosta Ferenc halálával megüresedett magyar-latin szakos tanszék vkm.-i hozzájárulással magyar-német szakossá változtatott át. A kőszegi leányliceumnál Fabriczy Olga félévi tanulmányi szabadságot kapott, helyettese Friedrich Ilona volt. Kiss Istvánné dr. Kovács Margit dec. 1.— jan. 31.-ig betegszabadságon volt, helyettesítéséről az igazgató gondoskodott. A soproni tanítóképző intézetnél a vkm. 1931. jan. 14.-én kelt 840— 11/3— 930. sz. leiratával 1930. november13.-ával Rozsondai Károly h. tanárt rendes tanárnak elismerte. —  Az iskolai nagybizottságban megüresedett az elhunyt Hollós János és Schöll Lajos tagok helye.A jelentés tudomásul szolgál.1 0 .  Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 3. pontja alapján tárgyaltatott Németh Sámuel líceumi h. igazgató jelentése a líceum 1930— 31. iskolai évéről. A líceumban öntudatos építő munka folyt, a Diákszövetség konferenciát rendezett. A líceum építkezése ügyében a nagybizottság püspök urat kéri meg a. minisztériumban való eljárásra.Tudomásul szolgál.
11. Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 4. pontja szerint e líceumi tanári kar az igazgatói állásra egyhangúlag Németh Sámuelt ajánlotta s a nagybizottság egyhangúlag Németh Sámuel c. igazgatót választotta meg a soproni líceum igazgatójává.Tudomásul szolgál. A közgyűlés Németh Sámuel igazgatótszeretettel üdvözli s munkájára Isten áldását kéri.
12.. Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 5. pontja szerint a Vkm. köszönetét mondott az egyházkerület elnökségének azért, hogy a theo- lógiai fakultás hét éven át ingyen használhatta a régi theol. akadémia ösz- szes helyiségeit, teljes felszerelését és könyvtárát.Tudomásul szolgál.
13. Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 6. pontja szerint a nagybizottság a Rosta Ferenc elhunytéval megüresedett magyar-latin tanszék helyett létesített magyar-német tanszékre az egyházkerület főszámvevőnek az állás szüneteltetésére, vagy legfeljebb helyettes tanárral való betöltésére vonatkozó —  p. ii. b. elnökileg is támogatott —  indítványával szemben, mivel egészen kvalifikált tanárjelölt nem akadt, megválasztotta dr. Róth János esztergomi közs. reáliskolai rendes tanárt 1931. szeptember 1. hatállyal líceumi rendes tanárnak s részére a 9000— 1927. M. E. sz. rendeletben foglalt s az
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áll. középiskolai tanárok 4. kimutatásbeli 7. fokozata szerinti és az áll. rendszerű VII. fiz. o. 3. fokozatának megfelelő fizetést, családi pótlékot és törv. lakáspénzt állapít meg. De az egyházkerület a fizetésnek csupán azt a részét biztosítja neki alapfizetésként, amelyet az áll. fizetéskiegészítésen kívül a százalékos megállapítás szerint a megfelelő fizetési fokozatbeli líceumi tanároknak folyósít.Tudomásul szolgál.
14. Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 7. pontja szerint a theológiai fakultás kiköltözése folytán a líceumi épület teljesen felszabadulván, a nagybizottság úgy határozott, hogy a felszabadult helyiségek az oktatás céljaira átalakíttassanak s viszont új tanszerek és berendezési tárgyak is szereztessenek be; erre a célra rendelkezésre áll a reálgimnázium pénztári maradványából, felszabadult tanári illetményekből s az e célra megszavazott 1.295 P-böl összesen 6000 pengő s azon kívül a be nem töltött tanári állásnál elért megtakarításból évenként 15C0 P. A nagybizottság a végrehajtás sorrendjét az iskolai kisbizottságra, a líceumi tanári karra és az egyházkerületi főszámvevőre bizta.Tudomásul szolgál.
15. Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 6. pontja szerint tárgyalta a bizottság Hamar Gyula soproni tánítóképzőintézeti igazgató előterjesztésében a tanítóképző építkezési ügyét. Az igazgatói jelentés szerint úgy az igazgató, mint a tanárok túl vannak terhelve órákkal, mert a tanárok létszáma elégtelen. Mechle József 1929. február 1. óta működik az intézetnél mint helyettes tanár, de a vkm. még mindig nem utalta ki számára a fiz. kiég. államsegélyt. Tudomásul szolgál. Az építkezésre vonatkozólag 1. a püspöki jelentés 37. pontját. Mechle József államsegélye tárgyában a miniszter ígéretet tett annak a költségvetésbe állítására. A tanári állások betöltését a minisztériumnál a püspök úr állandóan szorgalmazza.l ö .  Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 9. pontja szerint tárgyalta a bizottság Arató István kőszegi leányliceumi igazgató jelentését az intézet 1930— 31. tanévéről. Annak alapján a nagybizottság Strausz Györgyi h. tanári megbízatását az eddigi feltételek mellett 1932. augusztus végéig meghosszabbította a vkm. jóváhagyásától függően; ugyancsak meghosszabbította Künsztler Anna és Fabriczy Olga h. tanári megbízatását 1932. aug. végéig. Javasolja a nagybizottság, kerestessék meg a vkm., hogy a latin nyelvet a leányliceumokban is lehessen rendes tárgyként tanítani, mert a latinra több pályán szükség van.Tudomásul szolgál. A közgyűlés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy a latin nyelv a leányliceumokban is rendes tárgyként legyen tanítható.



191 7 .  Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 10. pontja szerint tárgyalta Fáik Henrik bonyhádi igazgató jelentését Németh Sámuel előadásában. A nagybizottság a jelentést tudomásul vette; V . Zerinváry János, Lövik Károly és Gömbös Miklós tanárokat a T E Sz emlékéremmel való kitüntetésük alkalmából üdvözölte.Tudomásul szolgál.I S .  Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 12. pontja szerint a nagybizottság Kiss Samu nagybarátíalui lelkésznek Jenő fia után fennálló 324 P tartozásából 200 P-t elengedett, a fennmaradó 124 P-re fizetési haladékot adott.Tudomásul szolgál.I Q .  Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 13. pontja szerint az egyházkerület tanintézeteiben a helyettesítési óradíjakat az 1930— 31. iskolai évre a bizottság heti egy óránként évi 80 pengőben állapította meg.Tudomásul szolgál. Jegyezte :
N É M E T H  K Á R O L Y ,

e. főjegyző.

2 0 .  Olvastatott az egyházkerületi pénzügyi bizottság jelentése az 1931. október hó 14-én tartott iilési jegyzőkönyve nyomán. Mindenekelőtt az 1930. évi pénztári számadások kerültek tárgyalásra. A közgyűlés a magukteljességében külön nyomtatott füzetben megjelent egyházkerületi összes —  ellenörileg felülvizsgált —  számadásokat a p. ü. b. javaslatára elfogadja. Megnyugvással megállapítja, hogy az egyházkerület sáfárai hűséges takarékossággal mindenkor számoltak a súlyos viszonyokkal s így a legtöbb költségvetési tételnél megtakarítás és igénylefokozás mutatkozik. Viszont aggódva látja az összesített egyházkerületi járulékoknál mutatkozó nagy hátralékot, amelynek mielőbbi feltétlen befizetését szorgalmazza. Csupán e nagymérvű hátraléknak tudandó be, hogy a soproni líceum 12,107.09, a soproni tanítóképezde pénztára pedig 10,516.60 P túlkiadással volt kénytelen zárni, mert ha a költségvetésileg nekik járó járulék befolyt volna, ez a két pénztár is maradványt mutathatna fel.
2 1 .  A közös pénztár felügyelő bizottságának elnöke jelenti, hogy az elmúlt egyházközigazgatási év folyamán 19 esetben rendelt el, bizottsági tagok bevonásával, váratlan rovancsolást. A bemutatott írásbeli jelentések szerint mindenkor mintaszerű rendet és lelkiismeretes ügykezelést találtak a pénztárban. A f. é. október hó 12-én Hering Zsigmond elnöklete alatt és négy bizottsági tag részvételével tartott förovancsolás is ugyanezt igazolja.Az egyházkerületi közgyűlés köszönettel tudomásul véve a felügyelőbizottsági elnök jelentését, úgy neki, valamint a bizottság
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2 0 utóbbiaknak a feímentvényt a szokott óvás fenntartása meííett megadja.
2 . 2 . .  Az egyházkerületi közgyűlés állami mintára kimondja, hogy minden követelése és kivetése aranypengőben értendő. Kimondja továbbá, hogy amennyiben a hátrálékos tartozások a folyó év végéig befizettetnek, kamatmentesen eszközölhető akiegyenlítés. 1932. január l.-étől azonban, mindennemű tartozásnál, minden megkezdett hónapra egy százalék kamat számítandó.
2 3 .  Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogyaz 1930-ra nyert egyházkerületi államsegély tett át az egyes pénztárakba: a következő felosztással tété-

A  közigazgatási pénztár kapott 3.721 P-tA soproni líceum „ 4.000 „A soproni tanítóképző 4.000 „A kőszegi leányliceum „ 1.000 „A  főiskolai nyugdíjintézet „ 2.000 „Hitoktatás díjazására felhasználtatott 3.340 „ 18.061 P.
2 4 .  A  Kléeblatt-féle hagyatéki ház 1930. évi ellenőrileg felülvizsgált és rendben talált számadását —  lásd a kinyomatott pénztári kimutatás függelékében —  az egyházkerületi közgyűléstudomásul veszi s a házgondnoknak, a püb. javaslatára, a szokott óvás fenntartása mellett a felmentvényt megadja.
2 3 .  A biztosítási megbízott jelentése alapján a multévi kerületi részesedésnek 1358.38 P-nek a szabadrendelkezési alaphoz való csatolását s ezentúl mindenkor ezen alapban való kezelését mondja ki az egyházkerületi közgyűlés a p. ü. b. javaslatára.
2 0 .  Az állami elemi népiskolákban végzett hitoktatási munka díjazására a V . K. M . az elmúlt iskolai évre 1.500 P-t utalványozott, mely összeg az esperesek útján történt bejelentés alapján került felosztásra.Tudomásul szolgál.
2 7 .  A nem evang. jellegű tanintézetekbe járó evang. tanulók hitoktatására az elmúlt iskolai évben az egyetemes egyházi és az államsegélyből 4000 pengőt fordított az egyházkerület. Ugyanennyit kíván a jelen tanévben folyó hitoktatói munkára is fordítani, minden csökkentés dacára. Az egyház- kertileti közgyűlés ezen összeget, mint eddig is, következőkép osztja fel:

a) győri egyházmegye 400 P
b) kemenesaljai egyházmegye 360 „
c) som ogyi „ 320 „
d) soproni alsó „ 360 „
e) soproni felső „ 360 „
f )  tolna-baranyai „ 800 „
g )  vasi közép „ 400 „
h) veszprémi ». 750 „
i) zalai „ 250 „Összesen 4.000 P.



2 S .  A p. ü. b. jelenti, hogy püspök úr az év folyamán sürgős esetekben a következő segélyeket engedélyezte a szabadrendelkezési alap terhére: Fábry László nagyszokolyi lelkésznek 200 P, Mikolás K. szilsárkányi lelkésznek 100 P, Schöll Lajos, tolnai volt főesperesnek 200 P, Rettmann Farkas felsönánai segédlelkésznek 100 P, Szűcs Imréné, majosi lelkész- özvegynek 100 P, Kovács István borgátai tanítónak 50 P.Az egyházkerületi közgyűlés ezen indokolt segélykiutalásokat utólag jóváhagyólag tudomásul veszi.2 0 .  Az 1931. Baldácsyánum terhére előlegként alábbiaknak utalványozott püspök úr, a főszámvevő javaslatára, segélyt: Mikolás Kálmán szilsárkányi lelkész 100 P, Schöll Lajos hidasi lelkész 200 P , Nagy Lajos zalai esperes 44.10 P és a zalaszentgróti filiának 100 P.Helyeslöleg tudomásul szolgál.
30. Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy a VKM . püspök úr ajánlatára, az egyházkerületi rendkívüli pótállamsegélyből a következő kivételes segélyeket folyósította:1930. IV. negyedére: Novák Rezső Ajka 120 P, dr. Wölfel Gyula So- mogydöröcske 159 P, Scherer József Szentgotthárd 80 P, Fábry László Nagy- szokoly 200 P, Porkoláb árvák 300 P, Kakas József Dabrony 200 P. Összesen: 1.050 P.1931. 1. negyedére: özv. Bándy Miklósné Bonyhád 80 P, Gyarmathy Ferenc Tab 100 P, Rálz Ágost Bikács 100 P, Berger Lajos Dombóvár 120 P, Nagy Lajos Szentantalfa 300 P, Láng János Kismányok 120 P, W eisz Vilmos Kemeneshőgyész 200 P, Molnár Gyula Bakonyszombathely 120 P , özv. Zettl Józsefné Pécs 120 P, Lukács István Boba 150 P. Összesen: 1.410 P.1931. II. negyedére: Mikolás Kálmán Szilsárkány 170 P, Genersich T ivadar Bonyhád 160 P, özv. Schöll Lajosné Hidas 340 P, Szlovák Pál Bakony- csernye 120 P, Porkoláb Márta és testvérei 200 P. Összesen: 990 P.1931. III. negyedére: Adorján Ferenc Dunaföldvár 130 P, Hering János Veszprém 90 P , Kiss Samu Nagybarátfalu 120 P, Ihász Mihály Kerta 150 P, özv. Király Mátyásné Pesterzsébet 50 P, Bödecs Károly Sur 90 P , Nagy Jenő Öskü 90 P, özv. Haffner Vilmosné Bonyhád 100 P, Grosz János Kistormás 110 P, özv. Szűcs Imréné Bonyhád 80 P, özv. Zettl Józsefné Pécs 80 P, Havasi Dezső Pápa 90 P. Összesen: 1.180 P.
31. Az 1932. évi költségvetés tárgyalásánál az egyházkerületi közgyűlés mindenek előtt jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy ez utóbbi évek szokásától eltérőleg a költségvetés nem lett korábban kinyomatva, hanem az államháztartás időközbeni megszorítása révén, de egyéb fontos okok miatt is, csak a pénzügyi bizottsági föülésen nyert megállapítást az 1932. évi költségelőirányzat. Az új költségvetés nagy fokú takarékosság bélyegét viseli magán. Emberi számítás szerint deficitmentesen nyert megállapítást. Noha figyelembe vétetett az államsegélyeknek 20 százalékos leszállítása, ez csak
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úgy garantálható, ha az összesített egyházkerületi járulékok idejében befolynak; ha továbbá a legszigorubb takarékossági elv mindenütt betartatik, hiteltúllépés vagy a költségvetés keretén belül hitelátruházás nem lesz. A költségvetési tételeknél kettős elv szerint történt a csökkentés, a) az állami minta szerinti fizetéseknél s általában az élethossziglan választott tisztviselőknél s özvegyeiknél az 5.000— 1931. M. E. sz. rendelet szerinti 15—  12—  10-— 5 százalékos levonás nyert következetes alkalmazást; b) minden egyéb tisztelet- díjas állásnál ennél jóval nagyobb százalékú, lefelé való kikerekítés alkalmazásával vannak az egyes tételek, lehetőleg a munkateljesítés arányában felvéve. A dologi szükségleteknél is a legmesszebbre menő redukció érvényesült. Pl. az irodai s nyomtatvány!" költségeknél, könyvtári és szertári beszerzéseknél, az igazgatói szabadrendelkezési összegeknél, a vasúti jegykedvezmény csupán a tanárok személyére korlátozva, a tanulmányi utakra eddig felvett tételek az összes intézeti pénztároknál teljesen törölve, stb.Az egyházkerületi közgyűlés a tételenként letárgyalt 1932. évi költségvetést a pénzügyi bizottság javaslata szerint elfogadja s annak a jelen közgyűlési jegyzőkönyv függelékekénti kinyomatását elrendeli.3 í £ .  Az általános fizetésredukció során tárgyaltatott pöspök úr beje- jentése, melyben illetményei újabb megállapítását az egyházkerületi közgyűlésnek felajánlja. Az egvházkeriileti pénzügyi bizottság számításba veszi püspöknek földbirtok- és Baldácsy-jövedelmét, nemkülönben lelkészi dotációját s egyhangúlag javasolja, hogy az egvházkeriileti püspöki tiszteletdíj a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 40. számú határozatával tekintessék elintézettnek s az állami minta szerinti tíz havi 12 százalékos csökkentést is kizárólag azért tartja keresztül viendőnek, mert ezt püspök úr határozottan kívánja. Kimondja egyszersmind, hogy a Baldácsyánumban való részesedést is a 43 évi gyakorlatnak megfelelő kulcs szerint kívánja biztosítani.Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát egyhangúlag elfogadja.3 3 .  Az esneresi tiszteletdíjakra javaslatba hozott 4500 P. összeggel szemben 53Ö0 P összeget javasol a pénzügyi bizottság megállapításra. Tárgyalta a bizottság az arad-békési egyházmegye 50 százalékos tiszteletdíj- leszállításra vonatkozó értesítését, de ugyanakkor megállapította, hogy az egyházkerület esperesi tiszteletdijai annyira szegényesen nyertek megállapítást, hogy azok felemelése, nem pedig leszállítása volna kívánatos. Míg ugyanis a 6 gyülekezetből álló arad-békési egyházmegye eddig 1500 P-ős esperesi tiszteletdíjat fizetett, addig nálunk a 7 anyagyiilekezetböl álló zalai egyházmegye 315 P-t, a 17 anyagyiilekezetböl álló győri egyházmegye 562 P-t, a 23 anyagyiilekezetböl álló veszprémi egyházmegye pedig 697 P-t nyert esperesi tiszteletdíjul. Tárgyalta továbbá a pénzügyi bizottság a veszprémi egyházmegye beadványát, melyben az esperesi tiszteletdíj megállapításánál az anyagyülekezetek és leánygyiilekezetek számának, lélekszámának, az egy-



23hiázmegyék kiterjedésének figyelembevételét kéri. Mindezen szempontok figyelembe vételével a pénzügyi bizottság javaslata alapjánaz egyházkerületi közgyűlés az esperesi tiszteletdíjakat 1932-től kezdődően a következőképpen állapította meg:
a j  a győri egyházmegye esperesének 510 P
b j a kemenesaljai egyházmegye esperesének 500 „
c) somogyi „ „ 460 „
d) a soproni alsó „ „ 400 „
e) a soproni felső „ „ 340 „

f )  a tolna-baranyai „ főesperesének 1.050 „
g )  a tolna-baranyai „ alesperesének 450 „
h )  a vasi közép „ esperesének 500 „
i j  a veszprémi „ „ 750 „
kJ a zalai „ „ 340 „Összesen 5300 P.

34. Az egyházkerületi közgyűlés az összes tiszteletdíjakat 1932-re következőleg állapította meg:a) Közigazgatási pénztár: föszámvevö 1.600 P , levéltáros 60 P, iskolai kisbizottsági jegyző 50 P, iskolai nagybizottsági jegyző 25 P.b) Líceumi pénztár: igazgató (reprezentácionális) szabadrendelkezésre 250 P, líceumi nagykönyvtáros 150 P , intézeti orvos 300 P, énektanítás 400 P.c) Tanítókcpezdei pénztár: igazgatói szabadrendelkezésre 250 P, intézeti hitoktató személyi pótleka 150 P , intézeti orvos 300 P; óradíjak, heti 1 óra évi átalányban az eddiginek 10 százalékos csökkentésével 72 P. De ez csakis a képezde kivételes helyzetére való tekintettel, mert minden egyéb intézetnél a tényleg megtartott órák díjazandók állami egységár szerint.d) Tápintézeti pénztár: eforus 600 P.e) Kőszegi leányliceumi pénztár: igazgatói szabadrendelkezésre 250 P, tandíjkezelőnek 100 P, énektanítás 400 P.f) Kőszegi leányliceumi internátus: internátusi igazgató 1.600 P, internátusi vezetőnő 50 P, könyvelő 400 P, intézeti orvos 800 P, helyi bizottsági jegyző 50 P.
35. Dr. Beyer János nyug. ezredes-orvos a kőszegi leányliceumi internátusi orvosi tiszteletdíjáról való lemondásának bejelentését az egyházkerületi közgyűlés hálás köszönettel veszi tudomásul s elismerését a nemesszívü adományozóval szemben jegyzőkönyvileg is megörökíti.
3ö. A költségvetés tárgyalása kapcsán örömmel és köszönettel vesz tudomásul az egyházkerületi közgyűlés, hogy az országos K. I. E. titkári fizetésének egyházkerületi részéből a dunántúli Luther-Szövetség 50 százalékot, vagyis évi 480 pengőt átvállalt.



3 7 .  A p. ü. b. javaslatára az összes tételek csökkentése során az egyházkerületi közgyűlés a bonyhádi reálgimnáziumnak jutó egyházkerületihozzájárulást 1932-re 1.000 P-ben állapítja meg.
38. A kőszegi leánylicum 1932. évi egyházkerületi fenntartási segélyét a p. ii. b. javaslatára az egyházkerületi közgyűlés az általános redukciókényszerűsége alatt 1.800 pengőre szállítja le.
39. A soproni theológus otthonnak az 1926. évi ehker. kgyül. jzkv.12. p-val 10 évre megszavazott évi 800 pengős egyházkerületi segélyt, a méghátralévő 5 évi részletre vonatkozóan az egyházkerületi közgyűlés, a p. ii. b. javaslatára, nehéz körülményeinkre való tekintettel odamódosítja, hogy 1931-től kezdve 10 éven át 400 pengős részletekben fogja befizetni a theol. Otthon pénztárába.
40. Ugyancsak az egyházkerület roppant súlyos pénzügyi helyzetei a p. ii. b. javaslatára arra készteti az egyházkerületi közgyűlést, hogy újból kérje az egyetemes közgyűléstől —  e helyen nem részletezhető sokféle, azegyetemes egyház által úgyis jól ismert indokokra való tekintettel —  a még mindig fennálló 1927— 1930. közalapi tartozásának, a kerületre nézve elbirhatatlan 6.880 P kivételes törlését.
41. Az egyházmegyék dologi segélyét is újabb, egységesebb elvek szerinti megállapításra ajánlja a p. ü. b. a közgyűlésnek; még pedig a főszám- vevőileg javasolt 1.800 P helyett 2.000 P-t kér e célra juttatni. M ég pedig a közös alapú tételen kívül az anyaegyházak és filiák száma, valamint a kiterjedés figyelembe vételével.Az egyházkerületi közgyűlés 1932-től fogva következőleg állapítja meg az egyházmegyék dologi segélyét:

a j  győri egyházmegve 210 P
b) kemenesaljai egyházmegye 200 „
c) somogyi 200 „
d )  soproni alsó „ 180 „
e) soproni felső „ 140 „
f)  tolna-baranyai „ 400 „
g )  vasi közép 210 „
h)  veszprémi 300 „
i) zalai 160 ,,Összesen 2.000 P.

42.. Tárgyaltatott a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban a következő indítvány: Az egyházkerületi pénzügyi bizottság javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, tenné megfontolás tárgyává, hogy a mostani válságos időre való tekintettel vájjon nem kellene-e az egyházker. közgyűlésnek évenkénti megtartásától egyenlőre eltekinteni, s az egyházkerület adminisztrációját lássa el az ehker. elnökség; szükség esetén, fontosabb kérdések felmerülésekor az egyházmegyei elnökségek egybehivása mellett. Ugyanezen eljárás követését megfelelő analógia alkalmazásával ajánlja az egyházmegyéknek, és kéri az egyetemes egyháztól.



25Az egyházkerületi közgyűlés szótöbbségi határozattál az eddigi törvényes gyakorlat mellett foglalva állást, ezen javaslat felett napirendre tér.
43. Hasonlókép szótöbbséggel hozott határozat alapján napirendre tér az egyházkerületeknek közigazgatási célból kettőre való összevonása és az aránytalan egyházmegyék arányosítása tárgyában beterjesztett p. ü. b. javaslat felett is.
44. Tárgyaltatott a báró Baldácsy Antal alapítványi ügyvivőségének értesítése szerint ezévben felosztásra jutó kerületenkénti circa 7000 pengős osztalék felosztása, amelyre nézve a p. ü. b. a beérkezett 69 gyülekezeti és 57 személyi segélykérvény elbírálása után következő javaslatot terjesztette az egyházkerületi közgyűlés elé:A négy évtizedes kulcs alkalmazásával az osztalék első harmada az Ínséges gyülekezeteké, a második harmad püspök űré, a harmadik harmad a lelkészeké és özvegyeiké. Mivel azonban jelenleg még ismeretlen az idei osztalék számszerinti nagysága, a javaslat egységek figyelembe vételével készült.A g y ü l e k e z e t e k e t  m e g i l l e t ő  h a r m a d b ó l  2— 2 egységre ajánltatik: Nagybarátfalu, Zalaegerszeg, Pusztaszentlászló, Kaposvár, Nagykanizsa, Szilsárkány, Sopronbánfalva, Dombóvár, Nagyszokoly, Tolnanémedi, Szekszárd, Sárvár, Szentgotthárd, Dabrony, Fehérvárcsurgó, Homokbödöge, Keszthely és Zalagalsa.1—  1 egységre javasolva: Győrszemere, Lenti, Vönöck, Csorna, Gyóró, Alsórönök, őrimagyarosd, Mucsfa, Tarrós, Bakonyszentlászló, Csögle, Kerta, Mezőlak-Békás, Nagygyimót, Nemesszalók, Sur, Tapolcafő, Várpalota, Alsó- dörgicse, Nagyvázsony, Nemeshany, Szentantalfa.A s z e m é l y i  s e g é l y r e  s z á n t  h a r m a d i k  h a r m a d b ó l  az a k t i v  l e l k é s z e k  k ö z ü l  3— 3 egységre ajánltatik: Grósz János, Gyalog István, Ihász Mihály, Kiss Samu és Rónai Gyula.2—  2 egységre javasolva: Bachát István, Haniffel Sándor, Horváth Olivér, Káldy József, Mód Aladár és Nagy Kálmán.A n y u g d í j a s  l e l k é s z e k  közül 2— 2 egységre javaslatba hozva: Hiitter Lajos, Mód Lénáid és Reichert Gyula.A 1 e lkés z ö z v e g y e k  közül 3— 3 egységre ajánltatik: Jakab Ivánné, Péter Sándorné és Szűcs Imréné.2— 2 egységre felterjesztve: Bándy Miklósné, Czipott Gézáné, Dubovay Gézáné, Haffner Vilmosné, Király Mátvásné, Révész Sándorné, Schöll Lajosné.1— 1 egységre ajánlva: Berke Józsefné, Borbély Gyulámé, Horváth Dezsőmé. Jausz Vilmosné, Kiss Jánost#, Kracher Györgvné, Nasrv Lajosné, Schlei- ning Vilmosné, Szabó Lajosné. Szfjv Lénárdné, Zettl Józsefné, Zsakó Jánosné.A l e l k é s z l e á n y o k  közül 1 —  I egységet véleményez a következőknek: Hesz Mária, Pieler Kornélia, Porkoláb testvérek, Schrődl testvérek, Tóth Margit. Az egyházkerületi közgyűlés a felosztási javaslatot a maga egészében elfogadja és határozati erőre emeli.
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Hasonlóképen magáévé teszi a püb.-nek a gyülekezeti Baldácsy- segélyekkel kapcsolatos azon javaslatát, amelynek értelmében elsősorban azon gyülekezetek részesíttessenek a felsoroltak közül Baldácsyánumban, amelyek nem kapnak adóalapi segélyt. Az esetenkénti elbírálás jogát a közgyűlés az egyházkerületi elnökségre bizza.

4 3 .  Az adóalapi segélyekért folyamodó gyülekezetek kérvénye nem tartozván az egyházkerület fóruma elé, a közgyűlés meleg pártolással felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.Ezzel kapcsolatban bejelenti a p. ii. b., hogy az elmúlt évre uj összeírás alapján a dunántúli egyházkerület gyülekezetei 23.950 P. adóalapi segélyben részesültek, ami 3.950 pengővel több segélyt jelent a korábbi felosztási kulcshoz viszonyítva.Ezen összegből 18.950 P. adóteherviselési százalék alapján jutott az 1930. évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 111/c) pontjában felsorolt 34 dunántúli egyházkerületbeli gyülekezetnek. Ezenfelül még 5000 P-t kapott egyházkerületünk az egyetemes adóalapból, azon meghagyással, hogy ossza fel olyan gyülekezetek közt, amelyeknek segélyezése —  ha nem is érte el egyházi teherviselésük a segélyezésnél megállapított alsó határt''—  feltétlenül szükséges.Az egyházkerület által, Ínséges és missziós gyülekezetek közt felosztandó 5000 pengős dunántúli adóalapi segély-részt a következők kapták:300— 300 P-t kapott: Nemeskér és Bakonycsernye.250— 250 P-t Nagykanizsa Kaposvár, Dombóvár, Szekszárd, Sárvár, Keszthely.20CÍ—200 P-t: Felpéc, Zalaegerszeg, Kölesd, Szentgotthárd, Tapolcafő és Veszprém.100— 100 P-t kapott: Kisbabot, Ujmalomsok, Nagysimonyi, Pusztaszent- lászló, Barcs, Liszól, Szilsárkány, Dunaföldvár, Pálfa, Tolnanémedi, Csőt, Fehérvárcsurgó, Kerta, öskü, Mencshely, Nagyvázsony, Vönöck, összesen 31; végeredményben pedig összesen 65 dunántúli gyülekezet részesült rendkívüli adóalapi segélyben az 1930. évben.Az egyházkerületi közgyűlés ezen bejelentést megnyugvással veszi tudomásul; egyúttal azonban a sokkal nagyobb mérvű és több szempont figyelembe vételével való segélyezés biztosítására kéri fel az egyetemes egyházat.4 & .  A charitativ hadikölcsön részbeni valorizációjára 1930-ra kapott egyetemes egyházi átalányösszegből a dunántúli egyházkerület bejelentett gyülekezetei és intézményei 17.700 pengőt kaptak. Amidőn ezt a p. ü. b. jelentése alapján is tudomásul veszi az egyházkerületi közgyűlés, azzal a kérelemmel fordul az egyetemes egyházhoz, hogy a folyó évre kiutalandó bármily csekély összegű charitativ valorizációs pénzből ismét adja ki, legalább az egyházmegyékig menően a jóléti intézményeik istápolására eső részt.
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47. Tárgyaltatott a soproni siketnéma intézetnek a vele szomszédos tanítóképezdei gazdasági kert egyrészének, intézete kibővítése céljára, megvásárlása tárgyában beadott megkeresése. A kellően előkészített iigy, a szintén bemutatott szerződés tervezet és helyszinrajz szerint a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület, Sopron szabad királyi város közönsége és a soproni siketnéma tanintézet a soproni kir. járásbírósághoz, mint telekkönyvi hatósághoz intézendő közös kérvénnyel kérelmezni fogják a soproni 5360. sz. tkvi betétben A. II! !— 3. sor 16.628., 16.630., 16.631. hisz. és a soproni 5578. sz. tkvi betétben A. 11. 857., 886., 888. sor 16.706., 16.734., 16.736. hrsz. alatt felvett ingatlanoknak a vázrajzon feltüntetett módon való lejegyzését, meghasítását, illetve beolvasztás utján való rendezését. Ennek értelmében a dunántúli ág. h. evang. egyházkerület a siketnéma tanintézet által készpénzben kifizetendő 2.500 pengő ellenében elad 416 négyzetölet és Sopron városának 21 négyzetölet, összesen tehát lehasít eddigi birtokállományából 437 négyzetölet, aminek ellenében Sopron város közönsége csere jog címén, örökre, visszavonhatatlanul és tehermentesen, a tulajdon- és birtokjogért való szavatosság terhe mellett, az egyházkerület megmaradt telkének a város szabályozási tervének megfelelő rendezése céljából a szerződésben részletesen megjelölt ösz- szesen 208 négyszögöl térmértékű ingatlant ad át egyházkerületünknek.Az egyházkerületi közgyűlés a p. ii. b. javaslatára ezen eladási és csere ajánlatot elfogadhatónak találván, a maga részéről hozzájárulását adja a szerződés megkötéséhez. Kimondja egyúttal, hogy a 2.500 pengős eladási ár kizárólag a soproni tanítóképző intézet céljára helyezendő el mindaddig, míg az intézet építése, vagy nagyobb mérvű átalakítása nem lesz megvalósítható.
4S. Tárgvaltntott a dunántúli ág. h. ev. egvházkeríiletnek az O . F. B. 1927 október hó 4-én kelt 33.267— 1928. sz. Ítéletével adományozott földbirtok tulajdonjogára, haszonélvezetére és kezelésére vonatkozólag a p. ii. b. utján a közgyűlés elé terjesztett következő szabályrendelet-tervezet:1. Az egyházkerületnek —  kizárólag a püspök javadalmazása céljaira adott földbirtok az illetékes egyházkerület tulajdonjogát képezi s mint ilyen a vonatkozó nyilvánkönyvben bekebelezendő.2. A püspöki javadalmi földek hozadéka teljes egészében az egyházkerület hivatalban lévő mindenkori püspökét illeti.3. A püspöki birtok nyilvánkönyvében az egyházkerület tulajdonjoga mellett annak rendeltetése is feltüntetendő.4. A püspöki birtokból az egyházkerületre semmiféle teher nem háromol- hat. Indokolt esetekben azonban az ellenőrző bizottság a jelen szabályrendelet 6. pontja szerint létesítendő tartalékalap terhére előleget adhat.5. A birtokot az egyházkerület a püspökkel egyetértöleg rendszerint bérbeadás útján hasznosítja.6. A püspöki birtok jövedelméből beruházási, tatarozási s egyéb rendkívüli célokra 10, szóval tíz százalék tartalékalapra visszatartandó s csak az ezenfelül maradó összeg illeti meg a mindenkori püspököt. Még az esetben



28
sem terhelheti a kerületet bármely összeg, ha a tartalékolandó 10 százalék nem volna elég netáni váratlan szükségletre.

7. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a saját kebeléből egy bizottságot küld ki, mely a püspöki birtokra vonatkozó ellenőrzést gyakorolja s ellenőrzését kiterjeszti a földbirtokot terhelő adófizetések pontos teljesítésére is.8. A mindenkori püspök özvegyét a birtokból a püspök elhunytától számított félévi haszonélvezeti jog illeti meg.Az egyházkerületi közgyűlés ezen szabályrendelettervezetet a maga egészében elfogadja, határozati erőre emeli. Az ellenőrző bizottság teendőivel az 1929. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 24. pontjával a lörintei birtok ellenőrzésére delegált bizottságot kéri fel.
49. Minthogy a m. é. ehker. közgyűlési jegyzőkönyv 64. pontjával elrendelt leltárak el nem készültek, a p. ü. b. javaslatára kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy az 1931. december 31-iki állapotnak alapulvételével, az egyházkerület minden intézményéről pontos és részletes vagyonleltár készítendő s egy példányban az egyházkerületi levéltárban, egy példányban a püspöki irodában s egy példányban az illetékes intézménynél elhelyezendő. Beadási határidő 1932. március 31.
50. A kőszegi helyi bizottsági jegyzőkönyvek bemutatása kapcsán az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a GrätchenLőw alapítványhoz az elmúlt évben hozzávásárolt telket a vezetőség gyümölcsfákkal ültette be.
51. Az egyházkerületi közgyűlés a píib. javaslatára elrendeli, hogy az összes intézeteiben végzett iparos stb. munkálatai s az ezekről kiállított számlák szakember által felül vizsgálandók, még ha előzetes költségvetésalapján készültek is. Erre az ellenőrző munkára felkéri Bergmann Pál, Sopron városi mérnöki hivatali főmérnököt s e minőségben az iskolai kisbizottság tagjai sorába választja be.
52.. Tárgyaltatott az egyházkerületi pénztári és püspöki irodai tisztviselők adótérítési kérelme. Nevezettek ugyanis régebbi egyházkerületi közgyűlési határozatok értelmében állami minta szerinti fizetést kapnak. Ennélfogva az 1931. évi 5000. sz. minisztériumi fizetéscsökkentési rendelet szerinti fizetéscsökkentés őket is érinti. Másrészt azonban az állam nem ismervén el őket állami tisztviselőknek, reájuk is vonatkozik a 4740. és az 5300-1931. sz. miniszteri rendelet, mely a különadó és a jövedelmi adó 100 százalékában létesített szükségadó tárgyában intézkedik. Így tehát az állami tisztviselőkhöz hasonlóan a fizetéscsökkentés végrehajtása mellett az állam szempontjából magántisztviselőként kezelve ez utóbbiakkal együtt mindazon különféle adóterheket is tartoznak viselni, amelyek alól az állami tisztviselők mentesek. Arra kérik nevezettek az egyházkerületet, hogy alkalmaztassák mindenben reájuk, tehát az adózás kérdésében is az állami minta s azért1931. szeptember 1 .-tül kezdődően térítené meg nekik az egyházkerületi for-



rásbóí eredő fizetésük arányában a felemelt különadót, a jövedelmi- és szükségadót. A p. ü. b. javaslatára az egyházkerületi közgyűlés méltányolva az indokolt kérelmet, hogy kétfelől ugyanazt a fizetést nem lehet csökkenteni, elhatározza, hogy 1931. szeptember 1.-től kezdődően a mindenben állami minta szerint dotált püspöki irodai és pénztári tisztviselőinek, az egyházkerületi forrásból eredő fizetésük után fizetendő felemelt különadót, jövedelmi adót és szükségadót megtéríti.
3 3 .  Dr. Róth János, a soproni líceumhoz megválasztott uj tanár, okmányokkal igazolt harctéri szolgálatára való hivatkozással, kéri 1931. szeptember 1.-től a hadi pótléknak részére való megadását.Az egyházkerületi közgyűlés, az egyenlő mértékkel való mérés elve alapján, a kért hadipótlékot a jelzett időtől kezdve nevezettnek megadja.
3 4 .  Homokbödöge, Nemesszalók, Mezőlak-Békás és még több más jégkársújtotta gyülekezetek segélykérvényét az egyházkerületi közgyűlés,megfelelő segélyforrás hiányában a br. Baldácsy-alapítványi osztalékkal kapcsolatban igyekezett a lehetőség szerint figyelembe venni.
3 3 .  A kistormási anyagyülekezethez tartozó hangospusztai fiókegyház fellebbezésének, amelyben egyházkerületi adójának elvi okokból való leszállítását kéri, az egyházkerületi közgyűlés nem adhatott helyt, mert az egyházkerületi közgyűlés törvényes határozattal állapította meg az összesített egyházkerületi járulék kivetését az összgyülekezetre, elvből nem avatkozván bele az anyagyülekezet és filiái, meg fiókjai bel- ügyét képező egymásközti elosztásba, amely Hangos esetében annál egyszerűbb, mivel az anya- és fiókegyház között meglévő Írásbeli szerződés erre útmutatást is ad.
3 0 .  Tárgyaltatott a nagyszokolyi és szekszárdi gyülekezetek fenntartási egyházkerületi segélyének valorizálása tárgyában beadott kérelme.Az egyházkerületi közgyűlés bármennyire is belátja, hogy nevezett két gyülekezetre mekkora megkönnyebbülést jelentene, ha az egyházkerület most is költségvetésileg és számszerűen biztosított összeggel segélyezhetné őket, de vis maior miatt ez jelenleg nem teljesíthető.
57. Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesztése alapján a nagyszokolyi gyülekezet megmentése érdekében, egyházmegyei számvevőszékileg szerkesztett, szanálási tervezet.Az egyházkerületi közgyűlés igaz sajnálattal bár, de nem vállalhatja ezen megoldási tervezetet, mert a figyelembe veendő tényezők mind rajta kívül fekvők. A közalapi és adóalapi segélyt ugyanis nem az egyházkerület, hanem az egyetemes egyház osztja ki. Azért e két pontban oda terjeszti fel legmelegebb pártolással a kérelmet; a Baldácsy-osztalékból viszont lehetetlen az összegnek



cirka egynegyedét egy gyülekezetnek adni, amikor olyan sokfelé kell, ha még oly csekéiymérvíí, de szintén égetően szükséges segítség.
58. Felolvastatott a Magyar Luthertársaság rövid jelentése és kérelme, amelyben a 100 pengős egyházkerületi segélynek továbbra való megszavazását kéri.Az egyházkerületi közgyűlés köszönettel veszi tudomásul a tájékoztató jelentést; a kért segélyre nézve határozatot nem hoz, hanem pénzügyi viszonyaitól teszi függővé a kért segélynek lehetőség szerinti folyósítását.
59. A p. ü. b. javaslatára az egyházkei illeti közgyűlés Kádár Gyula theol. hallgatónak sajátos és felettes nehéz helyzetére való tekintettel, kivételesen 100, azaz egyszáz pengő rendkívüli gyorssegélyt engedélyez a szabadrendelkezési alapból.6 0 .  A soproni felső, a veszprémi és a zalai egyházmegyéktől a hadi- kölcsönkötvények charitativ valorizációja tárgyában érkezett felterjesztéseketaz egyházkerületi közgyűlés pártolóan felterjeszti az egyetemes egyházhoz.
öl. Az adóalapi segélyek tárgyában, a soproni felső, a veszprémi és a zalai egyházmegyéktől érkezett határozatokat tájékoztatás céljából az egyházkerületi közgyűlés szintén felterjeszti az egyet, egyházhoz.ö £ -  Az egyházi adminisztrációban foganatosítandó takarékosság tárgyában a kemenesaljai és zalai egyházmegye részéről érkezett felterjesztésre az egyházkerületi közgyűlés megnyugvással s teljes bizalommal látja, hogy a felelőssége tudatában híven működő pénzügyi bizottság számol mindenben a nehéz viszonyokkal s elsősorban a gyülekezetek érdekét védi, amikor az egész egyházi munkához meg- kivántató apparátus lehetőleg zavartalan működését igyekszik biztosítani. A kemenesaljai egyházmegye azon tanácsára, hogy háztartását igyekezzék más kerületek rokon tételeivel egyeztetni, a közgyűlés utal az esperesi tiszteletdíjaknál közölt tényre s arra, hogy minden egyházkerületnek sajátos feladatai és viszonyai lévén, az uniformizálás elve nem alkalmazható mindenre; de Dunántúl így is még a legproduktivabb gazdálkodó kerületek közé számít.
63. A  hitoktatói díjak felemelése tárgyában a somogyi egyházmegyétől érkezett felterjesztésre az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy eza tétel az egyedüli, amelyet jövő évi költségvetésében, tekintettel a kérdés fontosságára, de a rendelkezésre álló összeg aránytalan kevés voltára, nem csökkentett: azonban felemeléséről a jelen körülmények közt szó sem lehet.
64. A  somogyi és a tolna-baranya-somogyi egyházmegyéknek a Zse- dényi-díjra való ajánlása felett, mint teljesen időszerűtlen felett, —  elértéktelenedvén az egész alapítvány —  napirendre tér.



ö S .  Az egyházkerűleti közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentése kapcsán megnyugvással veszi tudomásul, hogy a Puzdor Gyula és László budapesti lakosok által a lőrintei birtokhoz tartozó csékuti erdőből 220 kát. hold tárgyában indított pert a törvényszék és tábla elutasította s a felperesek nem fellebbeztek tovább.
66. Az egyházkerületi közgyűlés bizakodva várja a Mesterházy Antal, Ferenc és Pálnak, a néhai Simunyák Antal hagyatékából őket illetett osztályrészüknek felértékelése címén 25.000 pengőben leendő másodszori megfizetése iránt a soproni kir. törvényszéknél indított per kedvező kimenetelét.
€ » 7 .  Az 1931. évi egyhker. pénzügyi bizottsági jegyzőkönyvnek mindama pontjai, amelyek külön közgyűlési határozatot nem igényelnek, nem olvastattak fel; hanem felolvasottnak tekintetvén sommásan nyertek jóváhagyást.68. Végezetül az egyházkerületi közgyűlés őszinte elismerését és köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ezen felette válságos időben felelősségteljes nehéz munkával intézik az egyházkerület pénzügyeit. Szól ez a bölcs és erélyes pénz. bizottsági elnöknek, a sokatfáradozó főszámvevőnek, a bizottság tagjainak s a derék pénztári tisztviselőknek. Munkájuk sokszor hálátlan, de hű sáfárkodásuk eredménye a jólvégzett kötelességteljesítés érzetével tölthet el mindnyájunkat. Jegyezte :

D r . A J  K A Y  B É L A  s. k.egyhker. vil. főjegyző.
69. Az e g y h á zk e rü le ti n ép isko lai b izo ttsá g n a k  1931. október hó 14-én tartott iilési jegyzőkönyve 1. pontja alapján tárgyaltatott az elemi és továbbképző iskolák számára készült statisztikai A) gyűjtőív. Eszerint az 1930/31. iskolai év adatai a következők:A dunántúli ev. egyházkerület 9 egyházmegyéjének lélekszáma 177.886; a rendszeresített tanítói állások száma 376. (321 férfi és 55 nő). Rendes tanítóval betöltve 360 állás, helyettessel 10; üresedésben 6. A tantermek száma 379; a tanítólakások száma 317; újonnan épült tantermek száma 14; újonnan épült tanítólakások száma 3. 16 tantermet 2.605 pengős költséggel, 22 tanítói lakást 24.951 pengős költséggel renováltak. A kellő tanszerrel 318; a kellő bútorral 328 osztály van felszerelve. A tanszerüket gyarapító iskolák száma 78; a bútorukat gyarapító iskolák száma 31. Az ifjúsági könyvtár 30.813; a tanítói könyvtár 9.512; az iskolai könyvtár összesen 40.321 kötetből áll. Az ifjúsági könyvtár 848, a tanítói 114 kötettel gyarapodott. A tanév kezdete szeptember első harmada, vége június 20. A munkanapok száma átlag 214.Az iskolák körzetébe tartozó 6— 12 éves evang. vallásu tankötelesek száma 18.391, a 13— 15 évesek száma 3.489, összes tankötelesek száma 21.880, a gyarapodás 524. Az iskolába járt összes ev. és másvallásu tanulók
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számszerinti megoszlása a tanév végón 11.893 fiú, 11.211 leány, összesen 23.104.A tanulók tanévvégi számának vallás és anyanyelv szerinti megoszlása: ág. hitv. ev. 9.006, ref. 238, róni. kath. 515, izr. 54; másvallásu 14; összes nem evang. vallásu 821 a fiútanulóknál a mindennapi iskolában; viszont ugyanott a leányok között volt ág. hitv. ev. 8.835, ref. 212, róm. kath. 437, izr. 42, más 21; összes másvallásu leánytanulók száma 712. Elemi népiskolánkba járt összesen 1.533 nem ev. vallásu 6— 12 éves tanuló. A továbbképzőiskolai tanulók közül evang. volt 1.966 fiú és 1523 leány, a másvallásu továbbképzös tanulók száma 241. A mindennapi iskolában magyar anyanyelvű a fiuknál 6.313, német 3420, tót 92, más 2; a leányoknál 5958 magyar, 3.470 német, 106 tót, 5 más. A továbbképzőiskolai fiuknál 1498 magyar, 568 más; a leányoknál magyar 1.177, más anyanyelvű 487.A mulasztott félnapok száma a mindennapi iskolában 199.050, az előző évihez viszonyítva 51.797-el több; az igazolatlanul mulasztott félnapok száma 3.471, csökkenés 104 félnap. A továbbképző iskolai igazolt mulasztott félnapok száma 9.420, a csökkenés a múlt évhez képest 2.758, az igazolatlanul mulasztott félnapok száma 1.298; apadás 995.Bevétel: Előző évi pénztári maradvány 23.693, iskolai ingatlanok jövedelme 45.269; ingóságok jövedelme 4.836, önkéntes adományok 5.981, rendes fizetés 441.096, tandíjpótfó államsegély 8.208, községi segély tanítói nyugdíjra 15.331, egyébre 55.177, beiratási díj 16.136, más rendes jövedelem 76.448, rendkívüli jövedelem 134.906 P ., összesen 827.381 P. — Kiadás: múlt évi túlkiadás 353, tanítói fizetésre 398.977, épületek s telkek fentartására 76.359, adók 22.084, orsz. tanítói nyugdíjintézetre 74.690, felszerelésre 27.140, iskolai könyvtár gyarapítására 9.217, egyéb rendes kiadás 94.296, rendkívüli kiadás 258.462, összesen 961.578. Végösszesítés: Bevétel 827.381 P ., kiadás 941.578 P ., pénztármaradvány 18.844 P ., túlkiadás 112.404 P.Az egyházkerületi közgyűlés a feltáruló helyzetképet tudomásul veszi, ürömmel látja a tankötelesek számának növekedését, de annál fájdalmasabban érinti a mindennapi iskolai mulasztások számának nagyobbodása, valamint 6 egyhá«megyében a pénztári túlkiadás nagysága. A mulasztások számának csökkentésére nézve elvárja az iskolaszékek szigorúbb intézkedését; viszont a gazdasági helyzet szomorú bélyegét magán viselő óriási túlkiadással kapcsolatban a legmesszebbmenő takarékosságot ajánlja a gyülekezetek figyelmébe.

70- U . a. jkv. 2. p. a. egyházi elnök bemutatja a dunántúli evang. egyházkerület összes népiskoláinak a B. stat. ív nyomán készült egybefoglaló iskolavizsgálati eredményről szóló jelentést.Eszerint az egyházkerület összes tanítói családi pótlék címén 98.940 P. 97 f., fizetéskiegészítési államsegély címén 530.237 P. — f., helyi javadalom



címén 398.977 IM  kaptak a fenntartóktól. Tanítóink összes fizetése tehát 1,028.154 P.A szervezett 376 tanítói állás osztályai közül 249 magyar tannyelvű, 18 a ), 74 b) és 35 c) típusu kisebbségi iskola.Az 1921. évi X X X . t. c. végrehajtási utasításának előírása szerinti naplók 369 helyen vannak és rendesen vezettettek; 7 helyen a naplók nem voltak megfelelők.A tanszerek számára 1 hely kivételével mindenütt van külön szekrény,Mindenütt az egyetemes egyház által engedélyezett tankönyveket használták.Megerősített órarend és tananyagbeosztás 1 hely kivételével mindenütt van.Az előírt vallásiam anyagot mindenütt elvégezték. A vallási tárgyak eredményei: Bibliatörténetből 192 kiváló, 156 jó, 28 megfelelő; Kátéból 184 kiváló, 163 jó, 29 megfelelő; Egyháztörténetből 131 kiváló, 102 jó, 20 megfelelő.Az egyházkerület 127 kisebbségi iskolájában a magyarnyelv tanításának eredménye 61 helyen kiváló; 52 helyen jó és 14 helyen megfelelő. A közismereti tárgyak elvégzésére vonatkozó eredmény: 178 kiváló; 161 jó; 37 megfelelő.Női kézimunkát 43 hely kivételével nagy sikerrel tanítottak. Slöjdöt 249 osztályban tanítottak igen szép eredménnyel.Az előirt egyházi énekeket minden iskolában elvégezték; a legtöbb helyen kiváló eredménnyel. 126 oszt.-ban többszólamú énekeket is tanítottak.A gyermekek rendes, tiszta megjelenésére és a tanterem tisztaságára mindenütt kellő gondot fordítottak.A tanítók módszere és nevelői bánásmódja 163 osztályban mintaszerű; 168 osztályban kifogástalan és 37 osztályban megfelelő.Az iskolák a figyelem és fegyelem tekintetében igen kevés osztály kivételével —  igen jó benyomást keltenek.Az iskolák hazafias szelleme a legtöbb helyen mintaszerű és mindenütt kifogástalan.Az előirt egyházi-, nemzeti és iskolai ünnepeket mindenütt megtartották.Az iskolai épületek 29 kivételével rendben vannak. Tanítólakások közül 14 javításra szorul.Az iskola udvara, játszótere, kertje sok helyen (68) szűknek bizonyult; 3 iskolának pedig nincs udvara, illetve játszótere.A mellékhelyiségek ( kút, illemhely) elhelyezése és állapota az egészség és közerkölcs követelményeinek 7 hely kivételével megfelelők.Néhány iskolaépület, tanterem és tanítólakás elkerülhetetlen javításra szorul.Szegény tanulók segélyezésére az egyházközségek, népjóléti minisztérium, politikai község, szövetkezetek, nöegyesiiletek, egyesek részéről pénzben, ruhában, könyvben, élelemben 8,056 P 10 f értékű adomány folyt be.3



Járványos betegségek miatt 18 helyen összesen 9 hónapig; 2 helyeit tanítóváltozás miatt 6 hónapig szünetelt a tanítás.Iskolalátogatást az egyházmegyei elnökségeken kívül 131 iskolánál a királyi tanfelügyelő végzett.A közgyűlés megelégedését és örömét fejezi ki az elemi népiskolai tanügy kedvező állapota felett és a lelkiismeretes buzgóság- gal működő tanítói karnak elismerését nyilvánítja. A bár ritkán, de néhol mégis előforduló hiányok sürgős pótlását sürgeti.T l .  U . a. jzkv. 3. pontja alapján a bizottság egyházi elnöke beszámol az 1930— 31. iskolai évben nem evangélikus jellegű iskolába járt ág. hitv. evang. tanulóink hitoktatásáról. Eszerint:270 nem evang. jellegű intézetbe járt 4.443 evang. tanulót 97-en oktattak ev. hittanra. Az előző évhez viszonyítva 208 tanulóval több. A hitoktatást végezte 54 rendes lelkész, 8 önálló hitoktató-vallástanár, 1 helyettes lelkész, 9 segédlelkész, 1 missziós-lelkész, 1 tanárnő, 10 állami tanító, 2 levita tanító,1 nyug. állami igazg.-tanító, 1 községi tanító, 2 társulati tanító, 1 községi tanítónő, 5 állami tanítónő és 1 helyettes tanítónő. Ev. hitoktatásban részesült ezenkívül 175 ref; 11 másvallású tanuló. A hitoktatás 265 csoportban heti 512 órában folyt. A hittanvizsgán megjelent 4.075 tanuló. A vizsga eredménye 110 csoportban jeles, 122-ben jó, 12-ben elégséges; 21 csoportban az eredmény ismeretlen.107 állami iskolába járt összesen 2.070 ev. fiú és leány; 218-cai több, mint tavaly. Az iskolatípusok szerinti eloszlásuk a következő: 48 elemi népiskolába 1.023; 3 ismétlőiskolába 7; 2 gyakorló iskolába 23; 21 polgári fiúiskolába 416; 9 polgári leányiskolába 137; 2 fa- és'fémipari szakiskolába 8; 5 reálgimnáziumba 133; 4 reáliskolába 104; 4 fiú felsőkereskedelmi iskolába 20; 1 női kereskedelmi iskolába 7; 3 tanítóképzőbe 32; 1 tanítónőképzőbe 15;3 leánygimnáziumba 137; 1 vakok intézetébe 8.77 községi iskolába járt 1.303 ev. tanuló, 102-vel kevesebb, mint tavaly. Még pedig 24 elemibe járt 427 tanuló; 3 ismétlőiskolába 11; 8 polgári fiúiskolába 92; 4 polgári leányiskolába 72; 1 női ipariskolába 3; 5 kereskedő tanonciskolába 59; 25 iparos-tanonciskolába 569; 4 fiú felsőkereskedelmiiskolába 55; 2 női kereskedelmi iskolába 13; 1 siketnémák intézetébe 6.74 másfelekezeti iskolába járt 941 ev. tanuló; tavalyihoz képest 65 tanulóval több. A részletes statisztikai kimutatás szerint: 33 elemi iskolába 331 tanuló; 1 tanonciskolába 9; 13 polgári iskolába 151; 9 gimnáziumba 246;4 reálgimnáziumba 72; 2 leánygimnáziumba 29; 1 tanítóképzőbe 1; 6 tanítónőképzőbe 73; 2 női kereskedelmibe 13; 2 női ipariskolába 15 és 1 óvónőképzőbe 1.6 társulati iskolába járt 62 ev. tanuló; apadás 7; 5 elemi iskolába 60 tanuló; 1 kereskedő-tanonciskolába 2.3 magániskolába járt 27 tanuló; tavaly 33; közülök 2 elemibe 10 tanuló;1 polgári iskolába 17.



35í érdekeltségi elemi iskolába 7 tanuló járt.2 egyesületi iskolába járt 33 tanuló; mégpedig 1 leányliceuniba 11; 1 társadalmi iskolai szanatóriumba 22.Konfirmációi oktatásban részesült a saját intézeteinken kívül a tanuló ifjúságból 276 a tavalyi 304-gyel szemben. A hitoktatók lakóhelyükön kívül 42 intézetben tanították a hittant. A hitoktatás díjazására vonatkozó adatok a beérkezett jelentésekből hiányoztak, így nem volt róluk összefoglaló statisztika készíthető.A nem evangélikus jellegű iskolákban végzett tanítóképző növendékek közül 23-an tettek tanképesítőt vallástanból, még pedig Gallits Ilona, KirchnerValéria, KomlósiMargit, NagyVilm a, Oláh Judit, Horváth Jolán Kutt- lik Jolán, Schlott Alice, Laschober Eleonóra, Bader Mária, Bondár Kornélia, Wenzel Magda, Csery Gabriella, Káldy Ilona, Szabó Laura, SzalayAnna, Ágoston István, Budaker Gusztáv, Schwahoíer Rezső, Eöri Dénes, Gőgös Árpád, és Moritz Sándor jeles eredménnyel, Ernszt Sándor jó. A végzettek közül 7-en kántorképesítést is nyertek.A Szentbiblián és a dunántúli énekes könyvön kívül 40-féle engedélyezett hittankönyv volt használatban.Az egyházkerületi közgyűlés őszinte elismerését és köszönetét tolmácsolja a hitoktatási munkát oly nagy buzgalommal és szép eredménnyel végző lelkészi és tanítói karnak. Élénken sajnálja, hogy mindössze csak 4.000 pengőt fordíthatott a felette fontos munkára, amellyel néhol még a fuvarköltség is alig fedezhető. A jelen pénzügyi viszonyuk közt azonban még csak gondolni sem lehet ezen összeg felemelésére.
7 2 .  U . a. biz. jzkv. alapján tárgyaltatott valamennyi dunántúli egyházmegyei népiskolai bizottság jegyzőkönyve. Szép eredményű tanítási munkáról számol be valamennyi tanügyi bizottság. Fájdalmasan panaszolja ugyancsak valamennyi a súlyos gazdasági krízis bénító hatását, amint az az iskolára, szülőre és gyermekekre, tanítókra egyaránt nehezedik. Annál fel- emelöbb az a heroikus küzdelem, amelyet mindannyian vállvetve folytatnak egyházunk és hazánk szebb jövőjéért. Valamennyi népiskolai bizottság letárgyalta az egyetemes egyház által véleményezésre leadott vallástanítási javaslatot. Erről külön pontban lesz szó. Hasonlókép az összes esperességi tanügyi bizottság a kényszerhelyzetbe való beletörődéssel, élénken foglalkozott a törpeiskolák szomorú sorsával és a segédtanítói intézménnyel.Külön említésreméltó a soproni alsó egyházmegyei tanügyi bizottság jelentésében azon indítvány, hogy hivassanak fel a gyülekezetek vezetői, miszerint a fiókegyházakban és a szórványhelyeken másfelekezeti iskolákba járó evang. vallású tanulót minden év tavaszán külön is írják össze, hogy az A) statisztikai ív 34— 35 rovataiba ezen adatok is felvehetők legyenek.A soproni felső egyházmegye tanügyi biz. jkve megemlékezik arról, hogy a soproni népiskola tanítói közül többen résztvettek bel- és külföldi tovább-
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képző tanfolyamokon. így G raf Samu igazgató' és Neubauer János tanító résztvett a berlini, illetve hamburgi és ctresdai pedagógiai kurzusokon, Neubauer János a bajai kisebbségi tanfolyamon előadó is volt. Kasztner Samu és Lágler József a budapesti testnevelési tanfolyamon, Polster Rezső a budapesti pedagógiai szeminárium hallgatója volt.Ugyanazon ehm. biz. megemlékezik arról is, hogy a soproni népiskolát meglátogatta D. dr. Rendtoríí Ferenc egyetemi tanár, a német Gusztáv Adolf Egyesület nagyhírű elnöke. Úgyszintén megnézte a soproni ev. népiskolát Pablo de Askarate spanyol egyetemi tanár, a genfi népszövetség delegátusa s a külügy-, valamint a közoktatásügyi minisztérium több budapesti kiküldöttje. Valamennyien legteljesebb elismerésüket fejezték ki a látottak és hallottak felett.Ugyanazon egyházmegye tanügyi bizottsága javasolja, hogy köteleztes- scnek az iskolafenntartók, hogy amennyiben a kölcsönkönyvtár egymagában nem bírná, gondoskodjanak a szegénysorsú tanulók tankönyveiről és tan-
szereirö1- J i i i J  y u u iSzintén a soproni felső egyházmegye tanügyi bizottsága nem tartja megfelelőnek az egyetemes egyház m. é. közgyűlése által kiadott, az egyház- megyei iskolalátogató bizottság jogait és kötelességeit megállapító szabályzatot. A szabályzat százféle apró-cseprő kívánalma és kérdése között elvész a főkérdés: megfelel-e a tanító és az iskola az egyházi és világi törvényeinken alapuló követelményeknek vagy sem. Ha erre megtörtént a válasz, jöhet két mellékkérdés: miben válik ki a tanító; milyen hiányokat és mulasztásokat észlelt a bizottság. Így aztán feleslegessé válik a kérdések halmaza, amelyek között van a tanítóságot bántó és megszégyenítő is. Felesleges a tanítónak különféle tantárgyakból való osztályozása. Ezek alapján kéri a bizottság ennek a szabályzatnak hatályon kívül helyezését és helyette egy általános, az egyház minden intézményére és minden alkalmazottjára kiterjeszkedő szabályzat elkészítését.A zalai egyházmegyei tanügyi bizottság javasolja, hogy a tanítói helyi járandóságok az állampénztárba fizettessenek be s minden tanító teljes fizetése az állampénztárból folyósíttassék.Ugyanaz javasolja, hogy köteleztessék minden egyházközség az Evang. Népiskola c. szaklap előfizetésére.Az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottság jelentését tudomásul veszi. A külön határozatot igénylő pontokat a maguk helyén véve tárgyalás alá, a többi indítványt felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.

7 3 .  U . a. jzkv. következő pontja részletesen beszámol az egyház- megyei tanítóegyesületek ni. é. működéséről. Említésre méltóak a következő adatok:A g y ő r i  ev.  e g y h á z m e g y e  tanítóegyesületi gyűlésén H o r v á t h  Károly bezi-i tanító a saját — VI. osztályú növendékeivel a „Tyuk-



tenyésztés" gazdaságiam gyakorlati tanítást mutatott be. —  A győri ev. tanítótestület „Aranyhíd" címen iskolai lapot indított meg, mellyel a szülői ház és iskola között igyekszik erősebb kapcsolatot létrehozni. —  K u s z á k  fstván győri tanító „Történelemtanítás az elemi iskolában“ c. dolgozatával a Györvármegyei Ált. Tanítóegyesület pályázatán első díjat nyert.A k e r n e n  e s a l j a i  ev. tanítóegyesület gyűlésein U n g e r  József magyargencsi tanító a III. o.-ban a „Nemzeti zászló" című tanítást és A s b o t h László „Hogyan segíthetsz embertársadon" tételű tanítást tartott.-  G  ö s y Ferenc kemenesmihályfai ig.-tanító ismertette az új vallástanítási tantervet. —  G  a á 1 Sándor alsómesteri-i igazgató-tanító a veszprémi egyházmegye „Javaslat az elemi iskolai oktatás eredményesebbé tételéről" című átiratát ismertette.A s o m o g y i  ev.  t a n í t ó e g y e s ü l e t b e n  S z e n t i v á n y . i  Sándor rövid munkát olvas fel a népiskola bő anyagáról s kiemeli, hogy az új tantervben előirt anyaghalmazból a tanító a legnagyobb erőfeszítéssel sem tud eredményt felmutatni.A s o p r o n i  a l s ó  e g y h á z m e g y e i  tanítóegyesület répce- vidéki köri értekezletén V a r g a  Erzsébet nagygeresdi tanítónő zeszéd- és értelemgyakorlatból „A  termények betakarítása és eltartása" című tételt, K o v á c s i é  s Jenő pedig „A z irgalmas szamaritánus" bibliai történetet tanította.A rábaközi fiókkör Kisfaludon tartott értekezletén B a k o d y Elemér a gazdaságtan köréből, P a t y i Sándor bibliai történeti tanítást mutatott be.A s o p r o n i  felső e g y h á z m e g y e i  tanítóegyesületben V i d a  Ferenc balfi tanító „A  posta" címen tartott tanítást. —  G  a t s Sándor soproni tanító felolvassa a veszprémi tanítóegyesületnek a népiskolai tanítás sikeresebbé tétele tárgyában hozott javaslatát. —  G r a f  Sam.u soproni igazgató az egyetemes egyház iskolavizsgálati szabályrendeletéről írt kritikai tanulmányt.A t o l n a - b a r a n y a - s o m o g y i  ev.  e g y h á z m e g y e i  tanító- egyesület. a) B a l a t o n v i d é k i - k ö r :  H i 1 d Henrik gyakorlati tanítása az V .— VI. o.-ban „A  szénsav és tulajdonságai“ -©!'. B a k ó  József tabi h. tanító sajátszerzeményű költeményeit olvasta fel. —  b) S i ó  v i d é k i  t a n í t ó i - k ö r : B u s z  Imre „Küzdelem az alkotmányért és vallásszabadságért" címen németajkú tanulókkal gyakorlati tanítást mutatott be. D e c h e r t Jakab bikácsi tanító „Hozzászólások a tanügyi javaslatokhoz" címen tartott előadást. R e i n  Sarolta györkönyi tanítónő „A  gyermekszeretet iskolája" címen tartott felolvasást. —  c) M e c s e k v i d é k i  ev.  t a n í t ó e g y e  s ül e t. F a n z l e r  János nagyhajmási tanító gyakorlati tanítása a „Balaton és vidéke“  címen. B a y e r  János bonyhádi tanító „Hogyan lehet az iskolai oktatást eredményesebbé tenni" című munkát olvasta fel. C  o n r á d Emilia nagyhajmási tanítónő „A z iskola munkáját befolvásoló külső tényezők és azok értékesítése" címen felovasott. H o f f m a n n Károly kaposszekcsői tanító felolvasott „Németországban szerzett tapasztalatokéról. B a y e r  János a T .-b .-s . ev. tanítóegyesület közgyűlésén részletesen tárgyalta a
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vallás-, illetve énektanítási anyag beosztását, valamint ezzel kapcsolatban a V ili. oszt. népiskola és az ismétlőiskola kérdését.A v a s i  k ö z é p  ev. egyházm. tanítóegyesületben S o m o g y i  Béla ismertette a „Vallástanítás és utasítási tantervet“ . —  B á n ó  Ádám a veszprémi egyházmegyének javaslatát. —  O r b á n  Károly kőszegi tanító „A  hóvihar“  című pályamunkájával I. dijat; K ü h n  János kőszegi tanító „A  téli mozi“ című munkájával II. díjat nyert el.V e s z p r é m i  ev. egyházmegyei tanítóegyesületben K á 1 d y József munkája a vallástanítási tervezetről szerepel, —  G á l o s  Gyula munkája aVII. o. felállításáról, L— K a r n e r  Gusztáv munkája a „Természettan tanításáról“ .Z a l a i  ev. egyházmegyei tanítóegyesületben K o v á c s  Sándor felső- dörgicsei tanító „A z elemi iskolai oktatás eredményesebbé tétele“  című tervezetet ismerteti. —  S z á s z  András mencshelyi tanító „A  modern testnevelés“ - ről tartott felolvasást.Az egyházkerületi közgyűlés köszönettel és elismeréssel veszi tudomásul a kiváló tanítói kar iskolánkíviili ténykedésére vonatkozó jelentést.

74. A népiskolai bizottság jelentése alapján tárgyaltatott az egyetemes vallástanítási bizottságnak a tanítás minden fokozatára és minden iskolafajtára való tekintettel egységes elvek alapján szerkesztett vallástanítási tanterve és utasítástervezete, amelyet a múlt évi egyet, közgyűlés 94. sz. határozatával véleményezés és alkotmányos tárgyalás céljából leküldött és amelyre észrevételeit beküldötte a győri, kemenesaljai, soproni felső, tolna- baranya-somogyi, vasi közép, veszprémi és zalai egyházmegye, a soproni líceum és tanítóképzőintézet, valamint a kőszegi leányliceum tanári testületé. Ezen észrevételek alapján készült Zongor Béla esperes következő véleményes javaslata:Az egyet, vallástanítási bizottság a hatosztályú népiskola eddigi tantervét (beleértve az egyházi énekek tananyagát is) küldötte meg, amiből az következik, hogy a hatosztályú népiskoláknak vallásiam tananyagán nem kíván módosítást.Megktildötte a középfokú iskolák (nyolcosztályú középiskola, hatosztályú polgári fiúiskola, felsőbb-leányiskola, négyosztályú polgári fiúiskola, négyosztályú polgári leányiskola, négyosztályú katonai alreáliskola, négyosztályú hadapródiskola, háromosztályú katonai főreáliskola, felsőkereskedelmi iskola) eddigi tantervét is. Ehhez azonban egy új középiskolai tantervjavaslatot csatolt a nyolcosztályú középiskolák részére, anélkül, hogy ezen új tanterv-javaslatnak a többi, tehát a nem nyolcosztályú középiskolákban miként leendő használatára nézve tájékoztatást adott volna.Megkiildötte végül a következő iskolák új tantervjavaslatait: a) a nyolc- osztályú elemi népiskolák felső tagozata, b) a továbbképző háztartási, felsőbb mezőgazdasági, iparos- és kereskedő-tanonciskolák, c) az óvónökép-



39zök, d) a fa- és fémipariskolák, e) a felsőipariskolák, f) a női felsőipariskolák hitoktatási tanterv-javaslatait. Az a-f) alatt említett iskolák részére ugyanis eddig nem volt meg a vallásoktatási tanterv. M eg kell jegyeznem, hogy a d) és f) alatt említett iskolák tanterv-javaslatairól csak sejteni lehet, hogy azok a fa- és fémipariskolák, illetve a női felsőipariskolák számára készültek, mert ennek föltüntetése ezen a két javaslaton hiányzik.Nyilvánvaló, hogy az egyet, vallástanítási bizottság leküldött tervezetei nem terjeszkednek ki a tanítás minden fokozatára és minden iskolafajtára, amennyiben a nem nyolcosztályú középiskolákra vonatkozólag nem közölnek tantervet.Az eddigi és az újonnan készült tanterveknek együttesen és minden magyarázat nélkül történt Ieküldése félreértésekre adott okot: egyes egyházmegyék pl. nem értették meg, hogy a középiskolák eddigi tanterve régi vagy uj tanterv-e.Amint föntebb megjegyeztem, az egyet, vallástanítási bizottság a H a t o s z t á l y  i el .  n é p i s k o l á k  részére nem készített uj tantervet, hanem az eddiginek fönntartása mellett foglalt állást. Ezt az eljárást nagyon helyesnek kell tartanom, mert a mai idők nem alkalmasak az eddigi vallástanítási tanterv megváltoztatására és arra, hogy ezáltal újabb tankönyvek szerkesztése és kiadása váljék szükségessé, újabb költséget okozva a szülőknek és a tanulóknak. A hatosztályu népiskolák régi vallástani tanterve érintetlenül hagyatván, a legegyszerűbb eljárás volna az egyházmegyéknek az ezen tantervre tett megjegyzéseit figyelmen kivül hagyni. Ezt azonban mégsem tehetjük, mert az egyházmegyék az eddigi tantervvel szemben szinte egyöntetűen mutatnak reá egyes, figyelmen kivül alig hagyható megállapításokra és követelményekre. Ilyen: annak megállapítása, hogy a bibliatörténeti tananyag, főleg a III. és IV. oszt.-ban, túlságosan bő, ennélfogva vagy felülvizsgálatra szorul a tekintetben, hogy mi hagyandó ki és mi tanítandó belőle, vagy megengedendő, hogy a tantervben minimumként jelzett bibliatörténetek maximumok legyenek, amelyekből az illető tanító a tanítási lehetőségek szerint kiválaszthassa a tantervben kitűzött cél elérésére szükséges minimumot. Ilyen továbbá annak megállapítása és hangoztatása, hogy az V. o.-ban az egyetemes egyháztörténet, a VI. o.-ban pedig a magyarországi ev. egyház története legyen a tananyag. Ilyen követelmény végül, hogy a tantervben fölvett énekek száma csekély lévén, azok a helyi viszonyok szerint kibővítendők.Nagyon egészségesnek találom a győri egyházmegyének azt a javaslatát, hogy a káténak a keresztségröl és úrvacsoráról szóló része ne a hatosztályu népiskola, hanem a konfirmációi oktatás anyagát képezze.Mint megszivlelésre érdemes gondolatot említem meg a tolna-baranya- somogyi egyházmegyének azt a véleményét, hogy a bibliaismertetés már a IV. o.-ban kezdődjék el a Szentírásnak és könyveinek egész rövid megismertetésével; a győri egyházmegyének azt az óhaját, hogy az egyháztörténetben Thököly szerepe domboríttassék ki; a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének azt a kívánságát, hogy a VI. o. egyháztörténeti tananyagába a magyar



bibliafordítók, továbbá Dévai, Pázmány, a misszió-, a sajtó- és énekügy is fölvétessék; a veszprémi egyházmegyének azt az észrevételét, hogy a VI. o.- ban az Ág. Hitvallással is megismerkedjenek a tanulók; a győri egyházmegyének azt a javaslatát, hogy adassanak ki alkalmi kis vallásos versek gyűjteményes kiadásban. Ezen utóbbihoz hozzátenném, hogy ezen kis gyűjtemény beszerzése ne tétessék kötelezővé.Nem tudnám ellenben elfogadni a tolna-baranya-somogyi egyházmegye egyik javaslatának a bibliatörténetek átcsoportosítására vonatkozólag közölt javaslatát, mert azt részint hiányosnak, részint zavart okozónak tartóm; ugyanezen javaslatnak a káté tananyaga osztályonként való beosztására vonatkozó tervezetét; végül ugyanezen egyházmegyének azt a véleményét, hogy az énektervezet csupán két csoportra osztassék. Jobbnak tartom az eddigi három csoportba történt beosztást. Nem értem a győri egyházmegyének azt a kívánságát, hogy a III. o.-ban a káté anyagát ne képezze a teljes szöveg.A veszprémi egyházmegye új csoportosítást ajánl. Szerinte az I.— II. o.-ban a gyermekeket az Istennek a családi életben megnyilatkozó kegyelmével, a III.— IV. o.-ban az előttük még ismeretlen élettel, az emberi gyarlóságokkal, V .— VI. o.-ban pedig azzal kell megismertetni, hogy Isten az egyház keretei között vezeti az embert a boldogsághoz. Ezen eszmemenet szerint óhajtaná az anyag kiválasztását. Lehet ez az eszmemenet szellemes, sőt talán helyes is, de a vallástani anyagnak nagy átalakítását vonná maga után, amiért is mérlegelés tárgya ez idő szerint nem lehet.A n y o l c o s z t á l y  ii e l e m i  n é p i s k o l a  f e l s ő  t a g o z a t á n a k  vallástanítási tervét illetőleg a soproni felső egyházmegye nem helyesli, hogy az az V- o.-ban csak kátét, a VI. o.-ban csak bibliaismertetést és a VII. o.-ban csak egyháztörténeti ismertetést vesz föl tananyagul, hanem azt javasolja, hogy az V . o.-tól fölfelé minden osztályban vétessék föl tananyagul a káté mellé egyháztörténelem és bibliaismertetés, illetve olvasás is. Ezen javaslatot a magamévá teszem. —  A vasi közép egyházmegye azt kívánja, hogy a VI. o. anyaga a VI!. o.-ban taníttassék, mivel a VI. o. részére megállapított tananyag inkább érettebb gyermekek tanítására alkalmas. Véleményem szerint megmaradhat az eredeti tervezet.-—  Ugyanezen egyházmegye azt óhajtja, hogy a VI. o. részére megállapított tananyag egészíttessék ki a Szentirásban való tájékozódás technikájának gyakorlásával. Helyes vélemény volna ez, de a technikai gyakorlatnak már korábban kell kezdődnie. — Ugyanezen egyházmegye —  a soproni felső és a veszprémi egyházmegyével egyetértőleg —  óhajtja, hogy a VII. o. tananyaga egészíttessék ki egyházunk jelenlegi szervezetének, a gyülekezeti életnek és a helyi egyházközség történetének ismeretével. A kiegészítést helyesnek tartom. —  A tolna-baranya- somogyi egyházmegye azt kívánja, hogy a VII. o.-ban az egyet, egyháztörténet, a VIII. o.-ban pedig a magyarországi ev. egyház története, az utóbbi kiegészítve a választótanokkal, az Ág. Hitvallás megismertetésével, a misszióval, a sajtóval és az éneküggyel, legyen a tananyag. A VIII. o.-ban a konfir



41mációi tananyagot mellőzendőnek tartja. Vcléményeni'szerint az alsóbb osztályokban már úgyis tanult egyháztörténeti tananyagnak újabb két éven át való tanulása nem olyan szükséges, mint amilyen szükségesnek ítélem azt, hogy a konfirmációi tananyaggal még külön, a rendes iskolai vallásórákön is foglalkozzanak a növedékek. —  Helyesnek tartom végül à vasi közép egyházmegyének azon véleményét, hogy az V .— VI. o; énekanyaga legyen azonos a hatosztályú elemi népiskola megfelelő osztályainak énekanyagával, a VII.—VIII. o. számára pedig az újabb, magyaros és szép dallamok tekintetbevételével állíttassék össze megfelelő énekanyag.A k ö z é p i s k o l a i  tantervet illetőleg is azon a véleményen vagyok, hogy a mai idők nem alkalmasak annak a megváltoztatására. Egyébként az új tan terv-javaslat lényegében az eddigi tanterv szem előtt tartásával készült, mind az anyag osztályonkénti csoportosítása, mind annak földolgozási módja tekintetében. A változás az eddigi tantervhez képest az anyag célszerűnek látszó, kisebb eltolódásaiból és olyan kívánságoknak nyomatékok hangoztatásából áll, amelyeket már az eddigi tanterv, illetve annak utasítása is magában foglalt, de amelyeket a tankönyvirók nem valósítottak meg. Lényeges eltérés —  amint arra alább reámutatok —  mindössze az I. o. anyagánál ^Van.Ezen új javaslatra vonatkozólag-megjegyzem, hogy az egyháztörténeti részben célba vett részletesebb tárgyalás főleg a kiváló vallásos géniuszok életéből vett szemelvényekre, megkapó jellemrajzokra, jellegzetes' korképekre, a reformáció kora képének hű megrajzolására, Luther vallástörténeti szerepének, egyéni és családi élete s működése főbb mozzanatainak és jelentőségének, a belmisszió megalapítói s művelői életének, a pátens utáni korszak történetének kidolgozására és a jelenkor egyháztörténeti eseményeivel való viszonyba hozására terjedjen ki. —  Izrael vallási életének és fejlődésének bemutatását szolgáló tananyag az 1. osztályban az eddigi, az ószövetségi élet- és jellemképeket feltüntető anyaggal ‘ összekapcsolandó volna és a vallásos fölfogás s élet tisztulása, emelkedése nem absztrakciókban, hanem az eddigi tantervben is tárgyalt személyeknek életében és jellemében volna kimutatható. —  A IV. o. hit- és erkölcstana tanításának alapjául csak a kátét kell venni. A káté nemrégiben ünnepelt négyszázados jubileumán megállapítást nyert, hogy a káté alkalmas kezelésben nélkülözhetetlen és a vallásoktatás gerince. (A káténak különben már a három alsó osztályban is állandóan használatban kell lennie. Pl. az I. o. megtanulja a tízparancsolatot és az 1. hitágazatot, a II. o. a II. hitágazatot és a Miatyánkot, a HL o. a III. hitágazatot és pedig induktive, a tanult bibliatörténeteket és egyháztörténeti képeket sűrítve Luther magyarázatába. A IV. o.-ban a káté-tanítás deduktive történik: a fogalmilag sűrített elemi magyarázat az előbbi osztályokban tanult képeken keresztül élet- és világszemléletté oldatik föl. Ezen munkában a látszólagos nehézség mellett is tevékeny részt vehetnek a tanulók, minthogy már ismerik a kátét és a hozzávaló illusztráló anyagot.) —  AVIII. o.-ban az apológia ne cáupán a keresztyénséget támadó irányzatokkal, hanem a keresztyénig körén belül történő támadásokkal szemben is legyen
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apológia. Már a tantervben óhajtanám azon tény kidomboritását, hogy a legműveltebb népeket a mi egyházunk nevelte a világnak és hogy a magyar nemzeti s irodalmi életünk csillagait is jórészt a mi egyházunk nevelte. — Kívánatos volna, hogy az eddigi tanterv azon fölfogásával szemben,- miszerint az egyházi énekek szövegének kötelező tanítása csak az I.— IV. o.-ra terjed ki, az énekszövegek kötelező tanítása kivétel nélkül minden egyes osztályra kiterjesztessék.Itt jegyzem meg, hogy nagyon óhajtandó volna a középiskolákat, de általában a vallásoktatás minden fokát illetőleg egy olyan segédkönyv összeállítása, amely értékes irodalmi müvekből vett olyan szemelvényeket (pl. Luthernak és a többi reformátoroknak tanításai) tartalmazna, amelyek alkalmasak volnának a tanítás kapcsán fölmerülő fontosabb kérdések megvilágítására.Ami már most a szakiskolák egészen új tantervjavaslatait illeti, ezekkel egyenként kell foglalkoznom.a) T o v á b b k é p z ő ,  h á z t a r t á s i ,  f e l s ő b b  m e z ő g a z d a -  s á g i ,  i p a r o s -  és k e r e s k e d ő - t a n o n c i s k o l á k  tanterve. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye azt találja, hogy az I. o. anyaga sok. Ezen iskolafajtában az eddigi középiskolai tanterv I.— IV. o. számára előirt tananyagot kívánja tanítani. Merem állítani, hogy az ezen iskolafajtára tervezett tananyag épen ellenkezőleg kisebb, mint a középiskolák megfelelő osztályainak eddigi tananyaga. Mégis a tanulók csekély tanulási lehetőségére és az itt folyó munka inkább pásztori jellegért való tekintettel, megjelölendök volnának az I. o. tananyagában egyes, a helyi szükségleteknek megfelelően kihagyható címek. (Ilyen lehetne pl. az ó- és újszöv. könyvek erk. fölfogása, a törvény és az evangéliom). Az I.— II. o.-ban az anyag az egyes osztályokon belül rendezendő volna. (Pl. előbb az ószövetségi történetek és jellemképek és azután az ószövetség erkölcsi fölfogása, előbb Mózes föllépése és azután a tízparancsolat.) A két felsőbb osztály tananyagát ezen fokon, a zalai egyházmegye véleményével egyetértve, túlságosan elvontnak tartom. Inkább az egyházunk szempontjából fontos gyakorlati kérdéseket tartanám tárgyalan- dóknak, amint az a fa- és fémipari iskola II. évfolyamának és III. évfolyama II. félévének tananyagául terveztetik.b )  Az ó v ó n ő k é p z ő  tananyaga. Bár el kell ismernem, hogy maga a tananyag helyesen van összeállítva a hitoktatás céljának, nevezetesen a női jellemek hitben és szeretetben való nevelésének céljából, mégsem tarthatom helyesnek, hogy a javaslat a tananyagnak a középiskolákban használt gene- iikus földolgozási módja helyett a történeti fejlődésből kiszakítva, fogalmi körökbe csoportosítja a tananyagot! Félő, hogy az anyagközlésnek ez a módja nagyon mozaikszerü lesz a növendékek számára és hogy az anyaggal szemben a növendékek csak receptív állásponton fognak állni. A II. év II. félévében pl. a tárgy: a reformáció és a magyar nemzeti kultúra. Ezen anyag keretén belül olyan kérdések kerülnek fölszínre, mint pl.: a reformáció a magyar alkotmányos szabadság védelmezője. Azonban a növendékek a reformáció



43összefüggő történetét nem tanulják és ezen történetből bennük csak azok a szűkös és elmosódó emlékek élnek, amelyeket a középiskola III. osztályában tanultak. Nagy kérdés, hogy a növendékek milyen ismeretére építi föl a katechéta ezt az igazságot: a reformáció a magyar alkotmányos szabadság védelmezője! Ha ellenben a II. évben a növendékek megtanulják a magyar prot. egyház történetét, az ilyen témák olyan értékes szempontokká válnak, amelyeket a katechéta a növendékeivel együttes munkában meg tud oldani, ilyen okokból helyesebbnek tartanám, ha az 1. év tananyaga a középiskola V. osztályának anyaga, a II. év anyaga pedig rövid egyet, egyháztörténet után a magyar prot. egyház története lenne.c) Az anyag csoportosításának ilyen módjában hasonló ehez a f a -  és f é m i p a r i s k o l a ,  valamint a f é r f i  és n ő i  f e l s ő i p a r i s k o l a  számára készített tervezet. Az Óvónőképző tananyagára tett megjegyzéseimet ezen iskolák tananyagára is vonatkoztatom. Csak azt teszem még hozzá, hogy nem helyeselhetem, miszerint a fa- és fémipariskola, a női felsőipariskola (és részben a férfi felsőipariskola) III. osztályának I. félévében a javaslat szerint egyéb sem történnék, mint a bibliaolvasás kapcsán annak kipuha- tolása, hogy a növendékek mennyit sajátítottak el az addig tanult anyagból. Az ismétlések ideje egy-egy lezáruló ismeretkörnek, tehát a félévnek, vagy a tanévnek végén van, különben pedig új ismeretek közlésére is mindig föl kell használni az időt. A Bibliának pedig egyébként minden esztendő minden óráján, hacsak nagyon rövid időre is, a tanulók előtt a helye.A bizottság ezen véleményes javaslatot beható tárgyalás után a magáévá téve, javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy Zongor Béla esperes részletes véleményét, mint a saját véleményét, terjessze az egyet, tanügyi bizottság, illetőleg az egyetemes közgyűlés elé; mondja ki, hogy 1. helyesnek tartja, miszerint a vallástanítási bizottság a hatosztályú elemi népiskolák részére nem készített új vallástanítási tantervet, hanem az eddigi tanterv érvénybentartása mellett foglalt állást; 2. a nyolcosztályú elemi népiskolák felső tagozatának vallástanítási tervét általánosságban elfogadhatónak tartja, de kívánja, hogy az V. o.-tól fölfelé minden osztályban legyen tananyag a káté mellett az egyháztörténelem és a bibliaismertetés, illetve olvasás is; hogy a VII. o. tananyaga egészíttessék ki egyházunk jelenlegi szervezetének, a gyülekezeti életnek és a helyi egyházközség történetének ismeretével; hogy az V .— VI. o. énekanyaga legyen azonos a hatosztályú elemi népiskola megfelelő osztályainak énekanyagával, a VII.— Vili. o. számára pedig az újabb magyaros és szép dallamokból megfelelő énekanyag állíttassék ösz- sze; 3. a középiskolák tantervének megváltoztatását a mostani időben annál kevésbbé látja szükségesnek, mert —  eltekintve attól, hogy ezen iskolák új tanterve a nyolcosztályú középiskolák kivételével a többi középiskolákra ki sem terjeszkedik —  ezen új tantervjavaslat lényegében megegyezik az eddigi tantervvel; 4. a szakiskolák részére készített új tantervjavaslatokat illetőleg a továbbképző, háztartási, felsőbb mezőgazdasági, iparos- és kereskedőtanonciskolák tananyagának részint szőkébbre szorítását, részint gyakorla-



tiabbá tételét, az óvónőképzők, a fa- cs fémipariskolák, férfi és női felsöipar- iskolák tananyaga fökiolgozási módjának pedig megváltoztatását tartván szükségesnek, ezen iskolák új tanterveit nem fogadja el; 5. tekintve, hogy a tantervjavaslátok nem alkalmasak annak biztosítására, hogy a különféle iskolatípusokban egységes alapon és fölfogással, pontosan megszabott, célszerű és a legnagyobb sikert ígérő munka folyhasson, javasolja, hogy az egyet, közgyűlés újra dolgoztasson ki a különféle iskolatípusok számára a jelenlegieknél tökéletesebb vallástanítási tantervjavaslatokat; 6. fölterjesztést intéz az egyet, közgyűléshez, hogy gondoskodjék az elemi népiskolák részére alkalmi kis vallásos versek gyűjteményének, valamint a középiskolák részére értékes egyházirodalmi művekből vett szemelvényeket tartalmazó és a tanítás kapcsán fölmerülő fontosabb kérdések megvilágítására alkalmas segédkönyv ösSzéáJlítatásáról és kiadásáról; 7. végül utal arra, hogy az elemi népiskolai vallástanítási tantervvel szemben az egyházmegyék részéről szinte egyhangúlag fölmerült azon óhajtásnak, miszerint a bibliatörténeti anyag össze- vonassék, illetve megrövidíttes'sék, a káténak a keresztségről és úrvacsoráról szóló részé ne képezze a népiskolai vallástanítás tárgyát, végül, hogy a tantervben megállapított énekszámon fölül az egyes egyházközségek helyi viszonyai szerint új énekdallamok is taníttassanak, a jelenleg érvényes népiskolai vallástanítási Utasítás is lehetővé teszi a megvalósítását.Az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottság javaslatát egész terjedelmében elfogadja.
7 3 .  Az egyházkerületi népiskolai bizottság foglalkozott „Az elemi iskolai oktatás eredményessé tétele tárgyában“ az egyházegyetem által alkotmánvos tárgyalásra lebocsátott „Javaslattal", amelynek lényeges pontjai a következők:A javaslat első bekezdése azt mondja, hogy az ,,egy- és kéttanerös iskolákkal kapcsolatos továbbképző iskolák tanulmányi eredménye semmikép sem éri meg az iskolára fordított fáradságot, sőt mivel több oknál fogva eredményt elérni egyáltalán nem lehet, azért javasolja, hogy az egyházegyetem kérje a kormánytól a továbbképzőre fordított munkaenergia gazdaságosabb értékesítését. Kívánja, hogy a továbbképző törvényes úton szűnjék meg s az így felszabaduló munkamennyiséggel megalkotható legyen a három tagozatból álló hétosztályú elemi népiskola fi— II., III.— IV. és V .— VII. osztályokból álló tagozatokkal“ .Az előadó szerint a kérdés megvizsgálásával megbízott javaslattevő a külföldivel versenyképesnek tartott hétosztályú elemi népiskolát bonyolult számadatok felsorakoztatása után minden anyagi befektetés, építkezés és tanszemélyzet-szaporítás nélkül, csupán a meglévő termek jobb kihasználásával és a tanítók munkájának gazdaságosabb elrendezésével tartja megvalósíthatónak.A javaslattevő felhozza, hogy a 12— 15 éves gyermekek az elhelyezkedést és életlehetőségeket keresve, gyakran változtatják helyüket. A lakó-



45heíyüket változtató gyermekek folytatólagos képzését biztosítani azért sem ienet, mert legtöbb helyen a törzskönyvi lapok elküldése s általában a beis- koláztatási eljárás késedelmes volta miatt a továbbképző látogatása hiányos. A foglalkoztatási idő elenyészően kevés: heti 7, illetve 4 óra. A serdülő gyermeket heti egyszeri, vagy legjobb esetben kétszeri megjelenésekor akár ideális, akár gyakorlati intenzív tanulmányra fogni azért sem. lehet, mert „a  többi napon életmódjuk miatt lelkiállapotuk ezt kizárja“ . A továbbképzősök szüleivel, elviselhetetlen nehézségei vannak a legtöbb iskolának.A javaslattevő azután hosszadalmas számadatokkal azt igyekszik bizonyítani, hogy a hétosztályú iskolában turnusrendszer szerint több közvetlen foglalkozást nyer a gyermek a gazdaságosabb elrendezéssel s eredményesebbé tehető népoktatásunk, mint a . mai továbbképző fennmaradása esetén. A tanulóknak az iskolában töltött ideje a mostaninál kevesebb lenne s ezt az által igyekszik a javaslattevő előnyösebbnek feltüntetni, hogy szerinte egészségi okokból ,,nem tanácsos a növendékeket napi 3— 4 óránál tovább zárt helyen tartani“ . '1 ovábbá azt állítja, hogy mivel a fő, a családi nevelés s az iskolai nevelés csak kiegészítője a családi nevelésnek“ , nem lehet célunk a tanulóknak a szülői háztól való távoltartása“ .A tagozatok foglalkoztatási rendjét a különféle osztottságú iskolatípusoknak megfelelően esetről-esetre kívánja megállapítani s elismerni, hogy ahol szállítási eszköz nagyobb távolságról hozza be a gyermekeket, ott nehézségek vannak, de „okkal-móddal be lehet rendezni a hétosztályú rendszert“ . A leányoknak a 14— 15 éves korban egyesületi úton való foglalkoztatását jobbnak tartja, mert így elesnek a koedukációval járó nehézségek.Nehéznek tartja a javaslattevő a hétosztályú iskola megvalósítását az esetben, ha a , ,kormány a falusi iskola felső tagozatát az eddigi nyilatkozatok szerint csakis gazdasági szakiskola-félének tudja elképzelni“ . Felhozza, hogy itt egy rögeszme nehezedik rá a népiskola problémájára, mert tudtával Ausztriában és Németországban a nyolcosztályú népiskolában gazdaságtan nincs, de azért a gazdaságtan hiánya nem akadályozza meg a nyugati országokat abban, hogy pár mázsával többet és jobbat termeljenek, mint mi. Szerinte tehát nem iskolákat, hanem községenként mintagazdaságokat kell. létesíteni, így a nyolcosztályú, népiskola gazdasági irányú felső tagozatának ellene van s foglalkozik azzal a javaslattevő, mikép tehető eredményesebbé a gazdasági oktatás.Mivel az iskola sok helyen annyira megszokott java az emberi közösségnek, hogy közönyösséggel és lanyha nemtörődömséggel viseltetnek iránta az emberek, azzal a külsőséggel óhajtja a külvilágnak az iskola iránti magatartását termékenyebbé tenni, hogy ha az elemi iskolai végbizonyítványra előbb szükség nincs, úgy az iskola befejezése után két évvel, két évi egyesületi foglalkoztatás után, tehát 15 éves korában ünnepélyes keretek közt kapja meg azt a gyermek nem tanítójától, hanem az egyházi és állami hatóság képviselőjétől.Rendezendönek tartja a javaslattevő a hétosztályú elemi iskola létesítés



46
sével kapcsolatban a falusi iparos- és kereskecfőtanoncok oktatását, akik eddig ott, ahol ipariskola nem volt, az általános, vagy gazdasági továbbképző iskolába jártak. Szerinte a tanoncképzés a továbbképző megszűnése esetén nem csorbulna, mert ahol több tanonc van, ott rendesen nem osztatlan iskola van a felsőbb tagozatban, hanem többtanerős iskola, ahol a hét osztály többet nyújt, mint a továbbképző három éve.Ezen javaslatra beküldötték észrevételeiket a veszprémi, zalai, soproni felső, kemenesaljai és vasi közép egyházmegyék. Elfogadja a javaslatot a veszprémi és zalai egyházmegye; módosítással, illetve csak részben fogadja cl a soproni felső és a kemenesaljai egyházmegye, nem fogadja el a vasi közép egyházmegye. Nem nyilatkozott a javaslatra nézve a soproni alsó, a győri, a tolna-baranya-somogyi és a somogyi egyházmegye.A részleteket illetőleg, a veszprémi egyházmegye a hétosztályú elemi népiskoláról szóló javaslatot megvalósíthatónak tartja, mert a magyarhoni prot. egyházak a földön mástól jót nem várhatnak, egyedül csak az igazán jó iskolázástól. ' I i 1A zalai egyházmegye javasolja s a turnusrendszer szerint kivihetőnek tartja a hétosztályú osztatlan népiskola megvalósítását, mert ez egy lépcső lenne a nyolcosztályú népiskola mielőbbi teljes megvalósításához.A soproni felső egyházmegye a javaslatot azon oknál fogva, hogy mégis egy lépést jelent a nyolcosztályú népiskola felé, elvben elfogadja, bár tisztában van azzal, hogy anyagi áldozatok nélkül nem valósítható meg. Azért, amennyiben a reformnak keresztülvitele anyagi álozatokat követelne, azok az államra hárittassanak.A kemenesaljai egyházmegye a javaslatnak csak a továbbképző eltörlésére vonatkozó részét teszi magáévá. A hétosztályú népiskola megvalósítását nem kívánja, mert a nyolcosztályú osztott iskolák felállítása mellett van.A vasi közép egyházmegye a hétosztályú, három tagozatú elemi iskola megvalósítását célzó javaslatot nem teszi magáévá. Fölterjesztésben kéri, hogy az egyet, közgyűlés állapíttassa meg a továbbképző iskola pontos tantervét, foglaltassa össze annak pályázat, vagy megbízás útján könyvben megírt, rövidre szabott tananyagát és tegye annak tanítását kötelezővé. Ezen tankönyv anyagába a továbbképző-iskola vallástam tananyaga is vétesség föl.Mielőtt az előadó a javaslat leglényegesebb hibáira rámutatna, megállapítja, hogy a javaslattevőt elgondolásában olyan iskolapolitika vezeti, amely éles ellentétben áll a magyar állam iskolapolitikájának szellemével.A kormányzó úr Öfőméltóságának államfői bölcsesége nyilatkozott meg az 1928. június 28.-án Kenderesen kelt legfelsőbb kéziratában, amelyben utasítja az akkori kultuszminisztert, hogy az 5000 objektum létesítése után a még három év alatt több mint 200.000-rel emelkedő mindennapi iskolai tankötelesek részére a szükséges 3000 tanterem és tanítói lakás kellő időben létesítésével igyekezzék elérni, miszerint a szaporodó tankötelesek serege a mindennapi iskolából ki ne szoruljon. Csak így válik szabaddá az út a nyolcosztályú mindennapi iskolai oktatáshoz.



47'Á kézirat felhívására elkészítette a miniszter á nyolcosztályú népiskolának 10 évi átmeneti idő alatt 1940. szept. l.-ével kötelező megalkotására vonatkozó törvényjavaslatot.Mi, kisebbségi ev. egyház, a nemzet fejének és szellemi vezéreinek elgondolását keresztező, azt megbolygató iskolaszervezési politikát nem kezdeményezhetünk.A javaslattevő elgondolása pedig keresztezi ezt a tervet akkor, amidőn az elemi iskolai oktatást a 13. évvel lezártnak tekinti s csupán intenzivebb egyesületi foglalkoztatást kíván még további 2 évig. A nyolcosztályú népiskoláról szóló törvényjavaslattervezet szerint a. mindennapi tankötelezettség a 6— 14 éves korig terjed, amelyre még két éves továbbképző emelkedik.Az időközben rosszabbra fordult gazdasági helyzet miatt a 3000 újabb objektum létesítését a kultuszkormány teljesen végrehajtani nem tudta, azért még a hatosztályú elemi iskola létszáma részére sincs mindenütt teljesen biztosítva a megfelelő helyiség.Az előadó fölveti azt a kérdést, hogyan volna a hét osztály együtt tanítható egyes helyeken, amikor még a hat osztály részére sincs mindenütt megfelelő férőhely. Kevés helyen érhető az el, amit a javaslattevő javaslatában megjegyez, hogy néhol a hét osztály tanulói együtt is jól elférnek a teremben. A javaslattevőnek azon véleményére, hogy nem a hét osztály együttes oktatását kívánja, hanem turnusrendszer szerint úgy osztaná be a munkát, hogy egyszerre csak két turnus lenne együtt s egy-egy turnus nyerne mindig közvetlen foglalkoztatást; továbbá, hogy a továbbképző megszűnésével felszabaduló munkamennyiség ide fordításával ezt az eljárást azért is igen célravezetőnek találja, mert úgysem tanácsos a gyermeket napi 3— 4 óránál tovább zárthelyen tartani s a családi nevelés hatása alól őket huzamosabb időre elvonni, hiszen az iskolai nevelés csak kiegészítője a családi nevelésnek, megjegyzi az előadó, hogy az új nevelési és oktatási irányzat számtalan követelményét úgy megvalósítani, hogy csak napi 3— 4 órai foglalkoztatásra jelenik meg a gyermek a tanító előtt, nem lehet. A megnehezült életviszonyok oly bomlasztó, valósággal züllesztő hatást gyakoroltak a családok életére, hogy bármennyire fontos is a családi nevelés, igen nagy részben nem lehet azt az iskolai nevelés elé helyezni, hanem igenis akkor van jó nevelői behatás alatt a gyermek, ha mennél hosszabb időt tölt az iskolában.Igaz, hogy talán a hétosztályú iskolában a javaslattevő szerint a kevesebb idő alatt is több közvetlen foglalkoztatással gyorsabban lehetne tanulmányi eredményt elérni, hiszen a tanító mindig pihent csoportokat kapna, de sokkal nagyobb volna ezzel szemben a veszteség a nevelés terén, mert a gyermek több időt töltene az iskolán kívül nem megfelelő családi környezetben, vagy az utcán. Amellett azután hol akad olyan munkabíró tanító, aki az állandóan pihent csoportok beható foglalkoztatásával járó óriási szellemi és fizikai feszültséget huzamosabb ideig bírná?!Semmiféle osztályturnus-rendszer, óraelosztás, vagy csoportosítás nem teheti az egytanítós, hétosztályú osztatlan népiskolában az oktatást oly ered-



menyessé, hogy a hetedik osztály elvégzésével befejezettnek volna tekinthető a gyermek rendszeres iskolai képzése.A turnusrendszer technikai nehézségek miatt sem-valósítható meg. Az a beosztás, hogy pl. az I.— II. o. csak 10 órakor jönne be iskolába, vagy csak délután s a többi osztályok-is váltakozva kapnák meg óráikat, igen megbolygatná a rendszeres iskoláztatás egyöntetűségét és a család élet- és munkarendjét, ott meg épen kivihetetlen, ahol valami pusztáról, vagy tanyáról köz- Szállítással hozzák a tanulókat az iskolába. Ott is szinte lehetetlen egyik turnus későbbi iskolábajövetele, ahol nincs alkalmas gyülekező helyiség, vagy nagyobb előcsarnok, mert ez a turnus a tanterem előtt csoportosulva, zavarná az oktatást.Nagy ellenmondás van a javaslatban akkor, amidőn fontosnak tartja, hogy a gyermek tíz éves kora után minél hosszabb ideig nyerjen rendes iskoláztatást s ugyanakkor a 13. évvel lezártnak tekintene minden rendszeres iskolai oktatást. Kíván ugyan kétévi intenzív egyesületi foglalkoztatást, de ez nem pótolhatja az iskolai munkát.Amikor az ifjúságot nagyon sok helyen még a heti rendes továbbképzői oktatásra is a törvény szigorával, büntető eszközökkel kell bekényszeríteni, nem várható oly intenzív egyesületi munka biztosítása, amely eredményes, rendszeres képzést végezhetne. Vannak s lennének talán kivételek, de általánosan ismeretesek a levente- és ifjúsági egyesületi munkák nehézségei.A javaslattevő a 15 éves korig tartó képzésnek csak a halvány látszatát tudja kelteni azzal, hogy a végbizonyítványt nem az iskola bevégzésekor, hanem csak két év múlva, 15 éves korban adná ki. Ennek nincs semmi gyakorlati jelentősége és értéke.A falusi iparos- és kereskedötanonc-oktatás ipariskolával el nem látott községekben szintén lehetetlenné válnék. A legtöbb gyermeket 13 éves korában adják tanoncnak. Hova járjon, ha a hetedik osztályt már elvégezte? Újból a hétosztályú mindennapi iskolába? Ismétlés szempontjából nem ártana, de a gyakorlatban nem valósítható meg, mert nem taníthatók 10— 13 éves gyermekekkel-együtt 13— 15 éves tanoncok. Az ilyen osztályok fegyelmezése és helyes nevelése elképzelhetetlen.Tömegtanítást még nagyobb tömeg tanításával javítani nem lehet. A hétosztályú népiskolának a javaslattevő elgondolása szerint történő megvalósítása oly torzított iskolatípus lenne, amely a hatosztályú elemi iskola s a mai továbbképző nehézségeit el nem tüntetné, hanem hatványozva növelné.A mai iskolarendszert, mint amely a megújult kultúrpolitika követelményeivel szemben létjogosultságát elvesztette, csak ideiglenesen megtűrt rendszernek kell tekinteni, amit megreformálni máskép nem'lehet, csak egészen új alapon felépíteni az államfő elgondolása és kezdeményezése szerint.Mindezek alapján a bizottság előadója azon a véleményen van, hogy bár a továbbképzővel járó visszásságok megszüntetésére irányuló kezdeményezés nagyra értékelhető és bár a javaslatnak az általános továbbképzőről alkotott lesújtó véleményével, amint ez az egyházmegyék felterjesztéseiből is kitűnik.



49ä Szakkörök is egyetértenek, mégis, mivel a javaslat indokolása sem a ma irányadó kultúrpolitikai fölfogásnak, sem az uralkodó pedagógiai eszméknek meg nem felel, mivel továbbá a hétosztályú elemi népiskola tanterem- és tanszemélyzet-szaporítás nélkül meg nem valósítható, azért a javaslatot a bajok gyökeres orvoslására nem tartja alkalmasnak.Ezen vélemény alapján az előadó javasolja a bizottságnak, hogy az egyházkerületi közgyűlés elé olyan javaslatot terjesszen, miszerint az elemi iskolai oktatás eredményesebbé tételére irányuló azon javaslatot, hogy az egyházegyetem kérje a kormánytól a továbbképzőre fordított munkaenergia gazdaságosabb értékesítésével a továbbképzőiskola megszüntetését s a hétosz- tályú népiskola létesítését, ne fogadja el.Határozza el, hogy fölterjesztésben kéri az egyetemes közgyűlést, tegyen lépéseket az osztatlan iskolák teljes megszüntetésével a legalább kéttanerős, kéttantermes, kéttagozatú, nyolcosztályú népiskola mielőbbi megvalósítása iránt. Kérjen intézkedést az egyet, közgyűlés a kormánytól, hogy az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló 1921. évi X X X . t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott, 1922. december 21.-én kelt 130.700— Vili. a. sz. min. rendeletnek a beiskolázásra irányuló rendelkezései mindenütt teljesen végrehajtassanak. Gondoskodjék végül az egyet, közgyíílés arról, hogy addig is, amíg a nyolcosztályú népiskola megvalósul, állapíttassák meg a továbbképzőiskola pontos állami tanterve, foglaltassák össze annak pályázat, vagy megbízás útján könyvben megírt, rövidre szabott tananyaga s tétessék annak tanítása kötelezővé. Ezen tankönyv anyagába vétessék föl a továbbképző- iskola vallásiam anyaga is.A bizottság az előadó javaslatát mindenben a magáévá teszi és az előadó által indítványozott módon tesz javaslatot az egyházkerületi közgyűlésnek.Az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottság javaslatát a magáévá teszi és annak megfelelően tesz fölterjesztést az egyetemes közgyűléshez.T ó .  A segédtanítói intézmény visszaállítására vonatkozó egyházkerületi népiskolai bizottsági javaslatelintézést nyert a püspöki jelentés 8, 2. b) pontjánál.T T .  U. a. jkv. alapján tárgyaltatott több egyházmegye felterjesztésében a szorgalmi idő megrövidítésének v. k. miniszterileg történt elrendelése.Az egyházkerületi közgyűlés aggódva fogadja a miniszter úrnak a nagyszünidő meghosszabbításáról szóló rendeletét, mert a csaknem háromhavi vakáció pedagógiai szempontból nem előnyös, mivel a munkanapok száma 227-ről 215-re való apasztásával 6 év alatt 72 napot vesztünk s végeredményben a tankötelezettség 6 évről 52/v évre apad,, holott Albániát kivéve úgyis csak Magyar- ország az egyedüli állam Európában, ahol ily rövid a tankötelezettség. Azért a 8 éves iskolakötelezettség kimondásáig ez a rendelet
4



50
felfüggesztendő volna. Okvetlenül a szeptember 1-iki kezdet mellett tör lándzsát a közgyűlés. A tanévnek a falusi felső osztályokban valamivel korábban való befejezése eddig is indokolt esetekben meg volt engedve.

7 8 .  U . a. jkv. alapján a soproni felső egyházmegye felterjesztésében tárgyaltatott a nyolcéves mindennapi tankötelezettség és főiskolai tanító- képzés kérdése.Az egyházkerületi közgyűlés jól tudja, hogy ez a javaslat jelenleg meg nem valósítható. Csak azt akarja elérni, hogy egyházi főhatóságaink és a magas kormány ezt a kérdést állandóan tartsák, napirenden; készítsék elő erkölcsi és finánciális szempontból, hogy a kínálkozó alkalmas pillanatban megvalósítható legyen.7 9 .  U . a. jkv. alapján a tanítói jóléti intézmények támogatása s a beiratási díjak felhasználása tárgyában az egyházkerületi közgyűlés elfogadjaa soproni felső egyházmegye indítványát, amelynek értelmében az egyetemes egyház utján megkeresendő a miniszter úr, hogy a tanítói internátusok alapja dotálására találjon más módot, az így felszabaduló 50 fillérek pedig —  mint eddig is —  az ifjúsági és tanítói könyvtár javára, illetőleg gyarapítására szolgáljanak. Ha azonban a VKM . sehogysem hajlandó a régi rendre való visszatérés érdekében törvényjavaslatot beterjeszteni, akkor a győri egyházmegye idevágó javaslata alapján felkérendő a VKM ., hogy az evang. iskolák által befizetett összegnek legalább 50 százalékát engedje át evang. tanító-jóléti intézmények céljára.8 0 .  U . a. jkv. szerint a győri egyházmegye kéri az egyházkerületet hogy intézzen fölterjesztést az egyet, egyházhoz, miszerint a Kiss Samu nagy-’ barátfalui lelkész által átdolgozott Nagy István-féle konfirmációi káté vétessék föl az egyet, egyház által engedélyezett tankönyvek jegyzékébe.Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, miszerint ezen konfirmációi kátét az egyet, egyház engedélyezte és így semmi akadálya sincs annak, hogy ezen könyv az engedélyezett tankönyvek jegyzékébe fölvétessék, a győri egyházmegye kérése értelmében határoz.8 1 .  Ugyancsak a népiskolai biz. jkv. szerint tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése Luther kiskátéja magyarázatos kiadásának megszerkesztése tárgyában.A kiskáténak elég sok magyarázatos kiadása forogván közkézen, amelyeknek revideált bibliai idézetekkel s az új dunántúli énekeskönyv szövegével való modernizálása aligha ütközik nehézségbe, az egyházkerületi közgyűlés pedagógiai szempontból nem tartja szükségesnek, pénzügyi szempontból pedig lehetségesnek a



Síjeleli viszonyok közt egy új magyarázatos kiskáté kiadás mégszer- kesztését. Legegyszerűbben a még ma is abszolút értékűnek mondható Győry Vilmos-féle magyarázatos kiadás némi átalakítását tartja lehetőnek.
8J2.. Végül a somogyi egyházmegye felterjesztése alapján s az egyházkerületi népiskolai bizottság javaslatára kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy a közigazgatási hatóságok megkeresendők, az iskolai mulasztások dolgában szigorúbban járjanak el s hogy igazolatlanul mulasztókat indokolt esetben necsak kéthetenként, hanem esetenként is lehessen bejelenteni.

i , Jegyezte:
Z O N G O R  B É L A , 
egyházker. e. aljegyző.

Az egyházkerületi véleményező bizottság 1931. évi október hó 14-én tartott ülése jegyzőkönyvének kapcsán:
83. Fölvétettek az egyházmegyék fölterjesztései „Az egyetemes jellegű lelkészválasztási szabályrendelet tervezete“ tárgyában. Tekintettel arra, hogy több egyházmegye egyházközségeinek nem állott módjában a szabályrendelet-tervezetet alkotmányos módon letárgyalni, —az egyházkerületi közgyűlés a tervezettel szemben ez idő szerint nem kiván érdemileg állást foglalni, hanem fölkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a tervezetnek az egyházközségekhez leendő lekül- déséről is szíveskedjék gondoskodni és elhatározza, hogy a tervezetet csak jövő évi közgyűlésén, —  midőn már minden egyházközségnek módjában állott a tervezettel foglalkozni és midőn az egyes egyházközségek hozzászólásai alapján minden egyes egyházmegye beterjesztette a tervezetre vonatkozó észrevételeit, —  fogja érdemben tárgyalni.Ezzel kapcsolatban elhatározza az egyházkerületi közgyűlés, hogy az egyházmegyéknek a tervezetre beérkezett észrevételeit —  Nt. Zongor Béla esperesnek azokra tett bíráló megjegyzéseivel együtt, —  lehető figyelembevétel céljából, az egyetemes közgyűléshez fölterjeszti. Egyben az egyházkerületi közgyűlés —  a soproni felső egyházmegye közgyűlésének javaslatára —  fölkéri az egyetemes egyházat, hogy a jövőben hasonló fontos és az egyházközségek autonom jogait érintő szabályrendelet-tervezeteket az elintézés gyors és zavartalan menete érdekében idejekorán és nem egyházmegyénkén í egy, hanem az egyházmegye egyházközségei számának megfelelő példányszámban szíveskedjék beküldeni.
84. Olvastattak az egyházmegyék közgyűléseinek fölterjesztései a , ,Szabályzat az egyháztagok fegyelmezéséről“ című tervezet tárgyában, amely
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az egyházmegyéknek közgyűléseiken leendő alkotmányos tárgyalás céljából kiadatott. Az egyházkei iileti közgyűlés —  figyelemmel az egyházmegyék felterjesztéseire —  a szabályzatot, mint egyetemes jellegű szabályrendeletet általánosságban elfogadja, azonban felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, hogy a részletekben szükséges módosítások eszközlése végett —  újabb alkotmányos tárgyalás és átdolgozás céljából adja vissza az egyházmegyéknek.Egyúttal az egyházkerületi közgyűlés jegyzékbe veszi és egyidejűleg felterjeszti az egyetemes közgyűléshez az egyházmegyék által kívánt módosításokat.

83. Több egyházmegyének a tanítók sérelmei ügyében beérkezett felterjesztéseiaz egyházkerületi népiskolai bizottság jegyzőkönyvénél elintézést nyertek.86.  Több egyházm egyei közgyűlés fölterjesztése az u. n. törpeiskolák államsegélyének megszüntetése tárgyábana püspöki jelentés 2. a) p. alatt elintéztetett.8 7 .  A kemenesaljai, som ogyi, vasi közép és veszprémi egyházmegyék felterjesztései a lelkészek anyagi helyzetének javítása érdekébena püspöki jelentés 2. c) p. alatt tárgyaltatott.
88 . A  segédtanítói állások visszaállításá tárgyában érkezett egyház- megyei fölterjesztések,a püspöki jelentés kapcsán nyertek elintézést.
8Q. A  győri egyházm egye felterjesztése a soproni tanítóképző intézet felépítése tárgyában,a püspöki jelentés 37. pontjával elintézést nyert.
90. Fölvétetett a kemenesaljai egyházmegye fölterjesztése Barlahidán missiói segédlelkészi állás szervezése ügyében.Az egyházker. közgyűlés Barlahidán a missiói segédlelkészi állás szervezését egyházi közérdekből kívánatosnak tartja és fölkéri Főtiszt. Püspök urat, hogy oda missiós segédlelkésznek kiküldéséről sürgősen gondoskodni kegyeskedjék.Q l .  Olvastatott a kemenesaljai egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 37. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés megkeresi az egyházkerületi közgyűlést intézkedés végett a következő kérdésekben:1. Állapíttassék meg a missiói kör fogalma.2. Állapíttassanak meg a missiói körökbe beosztott politikai községekben lakó ev. egyháztagoknak a missziói körrel szemben fennálló jogai és kötelességei.3. Szabályrendeletileg rendeztessenek mielőbb a missiói körök háztartásával kapcsolatos összes kérdések.



534. Mondassák ki, hogy az E. A . 256. §-ának b) p. második bekezdése semmikép sem vonatkozik missziói körökre.Az egyházkerületi közgyűlés a missiói körök fogalmának szabatos megállapítását s azok jogviszonyának minden irányban való rendezését a maga részéről is fontosnak tartja,amiért is utasítja az egyházkerületi szabályrendeletet készítő bizottságot, hogy az E. A. 27. §-a értelmében készítsen a missiói körök szervezetére vonatkozó szabályrendeletet és azt terjessze a jövő évi egyházkerületi közgyűlés elé.Addig is megállapítja az egyházker. közgyűlés, hogy az E. A. 256. §. b) p. a missziói körökre nem alkalmazható.9 2 .  Olvastatott a kemenesaljai egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 31. p., amely kívánatosnak tartja, hogy az egyházközségek a gyámintézet céljaira befolyt adományokat saját pénztárukból legalább 8 fillér lélekszám szerinti átlagra egészítsék ki.Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot, mint nem hatáskörébe tartozót átteszi az egyházker. gyámintézethez.0 3 .  A kemenesaljai egyházmegye fölterjesztése a soproni lyceumnál megüresedett tanári állásoknak betöltetlenül hagyása érdekében, —  az iskolai nagybizottság hatáskörébe tartozván, annak tárgyalása mellőztetett.9 4 .  Olvastatott a kemenesaljai egvházmegvei lelkészegyesület f. évi közgyűlése jkvének 8. p., amely arra kéri az egyházkerületek elnökségét, hogy az egyházker. közgyűlés napján, a gyűlést megelőzően ünnepi aktust ne tűzzön ki és hogy a közgyűlés tárgyalása már a korai délelőtti órákban vegye kezdetét. ' 1 I ' I "  rr^lT^ntfjí)Az egyházker. közgyűlés —  tekintettel arra, hogy az egyházker. elnökség eddig is lehető legteljesebb mértékben kihasználta a tanácskozási időt, s eljárása ellen ez iránt kifogást tenni egyáltalán nem lehet, a kérelem felett napirendre tér.0 5 .  Fölvétetett a veszprémi egvházmegve f. évi közgvülése jkvének7. pontja amely szerint az egyházmegyei közgyűlés —  korábbi felterjesztéseire való utalással —  újból sürgető felterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűléshez, az 1848. X X . t. c. végrehajtása érdekében, tekintve, hogy ma egyik legfontosabb teendőnk az állam és ev. egyházunk viszonyának az 1848. X X . t. c. alapján való rendezése, amely ev. egyházunkat a régi törvényes államsegélyeknek leszállítása ellen biztosítsa.Az egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy az 1848. évi X X . t. c. ma is érvényben levő törvény, amelynek végrehajtásához ha nem is szó szerinti értelemben, de a törvény szelleme értelmében ev. egyházunk létérdekében feltétlenül ragaszkodnunk kell, fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez az iránt, hogy az egyetemes egyház elnöksége, karöltve a közös prot. bizottsággal,
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keresse meg a kormányt és kérje az 1848. X X . t. c. 3. §-a értelmében —  az összes egyházak meghallgatása mellett —  a hivatkozott törvény végrehajtására szolgáló törvényjavaslatnak beterjesztésére.O ö .  A zalai egyházm egye fölterjesztése r. kath. házasuló felek házasságának ev. lelkész által való megáldása tárgyában tárgytalan, tekintve, hogy ebben a kérdésben az 1925. évi egyházker. közgyűlés jkvének 34. pontja intézkedik.0 7 .  Olvastatott a kapolcsi anya- és az öcsi leányegyházközség fölebbezése a kapolcsi lelkészi hivány revíziójának kérdése tárgyában a zalai egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 28. sz. határozata ellen, amely a kapolcsi lelkészi fizetéshez Tabán dörögd és Öcs leányegyházközségek hozzájárulásának fölemeléséi* mondja ki oly módon, hogy a kapolcsi lelkészi fizetéshez —  Vigant fiókegyházközség eddigi hozzájárulása változatlan maradván —  Taliándörögd évi 240 P 08 f-rel és Öcs 120 P 04 f-rel járuljon, —  megengedhetőnek tartva, hogy ezek az összegek terményjárandóságra is átváltoztathatok legyenek. A fölemelés ellenértéke gyanánt a kapolcsi lelkész kiszállásának száma leányegyházközségenkint az eddigi négyről hatra emelendő, az újonnan létesített két-két kiszállás után az egyszeres fuvar a leányegyházközségeket terhelvén.Az egyházmegyei közgyűlés ezen határozata ellen a kapolcsi anyaegyházközség azzal fölebbez, hogy ragaszkodik az egész lelkészi fizetésnek adó alapon való fölosztásához, amivel szemben a lelkész a két leányegyházközségbe is adómegosztás arányában szálljon ki, amely kiszállások fuvarköltségét az anyaegyházközség és a két leányegyházközség szintén adó alapján fizessék.Az öcsi leányegyházközség a lelkészi fizetés rendezése tárgyában az egyházmegye közgyűlése által hozott határozathoz csak abban az esetben hajlandó hozzájárulni, ha az egyházmegye és egyházkerület vezetőségétől írásbeli Ígéretet nyer arra nézve, hogy az általa jelenleg élvezett adóalapi segély részére egyszersmindenkorra biztosíttatik. Ellenkező esetben hivatkozva arra, hogy híveinek túlnyomó része szegénysorsban élő zsellér, hogy temploma alapos renoválásra, épületei új átépítésre szorulnak, egyházi adója pedig az állami adónak 140%-a, a lelkészi fizetéshez csak az eddigi arányban hajlandó hozzájárulni. Az egyházkerületi közgyűlés beható mérlegelés alapján megállapítván, hogy a zalai egyházmegye határozata mind a híveknek az anya-, illetve a két leányegyházközségben szám szerint való el- osztódását, mind az elosztódás szerint számított állami adója tekintetbevételével megállapítható teherbíró képességét, mind azon szolgálatnak mértékét illetőleg, amelyet a lelkész az anya-, illetve a két leányegyházközségben végezni hivatott, az igazságosság és a méltányosság követelményeinek megfelel, ezt az E. A. 114. §. n) pontja alapján véglegesen jóváhagyja.
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Reméli az egyházkerületi közgyűlés, hogy az öcsi leányegyházközség jelenlegi adóalapi segélyének továbbra is birtokában marad, de ezen segély egyszersmindenkorra szóló biztosítására nézve határozott ígéretet nem tehet.O S .  Olvastatott a zalai egyházmegye f. évi közgyűlése jkvének 39. pontja, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés kérdést intéz az egyházkerületi közgyűléshez, nem volna-e helyénvaló, ha a -róni. kath. hitoktatók elől elzárnánk az ev. iskolák használatát a hitoktatást illetőleg, mint a r. kath. iskolákban az ev. hitoktatók tanítását több helyen az illetékes tényezők megakadályozzák. Az egyházkerületi közgyűlés rámutat arra, hogy olyan községekben, amelyekben r. kath. vagy állami iskola hiányában a r. kath. gyermekek az ev. iskola rendes tanulói, a r. kath. hitoktatás céljaira az ev. iskola átengedése elől nem lehet elzárkózni, mert azzal, hogy a r. kath. gyermekeket iskolánkba'rendes tanulókul felvesszük, az a kötelezettség is hárul reánk, hogy számukra a vallástanításnak, mint kötelező tantárgynak tanítását lehetővé kell tennünk.A viszonosság elve alapján természetesen mi is elvárjuk, hogy a r. kath. iskolavezetőségek is ne gördítsenek akadályt a r. kath. iskolába járó ev. tanulók vallásoktatása elé.Fölhívja az egyházkerületi közgyűlés az egyházi közigazgatási hatóságokat, hogy az e tárgyban fölmerülő concrét panaszokat megvizsgálják és sürgősen orvosolják.Az egyházkerületi közgyűlés végül elhatározza, hogy ezen kérdésnek egyetemes jellegű rendezése érdekében fölterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.9 9 .  Olvastatott a tolna—baranva—somogvi egyházmegve f. évi közgyűlési jkvének az a pontja, amely szerint az egv.házmegyei közgyűlés jóváhagyás céljából fölterjeszti az egyházkerületi közgyűléshez azt a határozatát, hogy a Somogyszill határában fekvő Magvaród-puszta híveit, bár a közöttük és Somogyszill leényegyházközség közt a Somogyszill leányegyház- községtöl való elszakadás tárgyában egyezséget felmutatni nem tudnak, ^  tekintettel Gadácsról való származásukra és Gadácshoz való közelségükre, —  a gadácsi leányegyházközséghez csatolja.Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra a körülményre, hogy a magvaródpusztai hívek a gadácsi leányegyházközséghez való csatoltatásukat egyhangúan és egyedül egyházi életük sikeresebb ápolása végett kérik, hogy továbbá a somogyszilli leányegy- házközségtöl való kiválásuk ezen egyházközség fentartását egyáltalán nem veszélyezteti —  a tolna-baranya-somogyi egyházmegye határozatát jóváhagyja.



56
Í O O .  Fölvétetett a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium a 130— 4— 7/1931. sz. rendelete, amely a tihanyi sporttelep részére tanulón- kint négy éven át 1— 1 pengő járulék befizetését kívánja.Az egyházkerületi közgyűlés —  tekintettel arra, hogy középiskoláinkban a tandíj és kötelező járulékai túlmagasak —  a szülők túlterhelése és a nehéz anyagi viszonyok miatt a tihanyi sporttelep céljaira kívánt járulék befizetését nem engedélyezi.Í O I .  Tárgyaltatott a püspöki jelentésnek a megüresedett bizottsági tagsági helyekről szóló 52. pontja, amely szerinta) az iskolai nagybizottságban megüresedett Farkas Elemér és Schöll Lajos rendes tagok helyébe Mesterházy Sándor és Müller Róbert rendes tagoknak; Eösze Zsigmond és Nagy Sándor póttagok helyébe dr. Mohácsy Lajos, Kiss Samu és Molitórisz János póttagoknak a nagybizottságba választattak;b) a fegyelmi bizottságban Schöll Lajos helyébe Müller Róbert választatott;c) a véleményező bizottságban Schöll Lajos és a lemondott Hérints Lajos helyébe Fábián Imre és Mikolás Kálmán választatott;d) a népiskolai bizottságban a lemondott Hérints Lajos és Müller Róbert helyébe G yalog István választatott;e) az egyházkerületi törvényszéknél Schöll Lajos és Hollós János helyébe birákká választattak Németh Gyula szekszárdi lelkész és Németh Sámuel soproni líceumi igazgató; —  Németh Sámuel a bírói esküt a közgyűlés szine előtt letette.
102. A som ogyi egyházmegye közgyűlésének XVI. számú, az egv- házkerületi közgyűlés elé terjesztett azon határozata, melyben a tanítói fizetéseknek teljes összegükben valamely központi pénztárból folyósítását kéri.a zalai egyházmegye közgyűlésének 33. számú határozata, melyben a Harangszó c. lap szerkesztésével kapcsolatosan azon óhajtását fejezi ki, hogy az a Kékkereszt-eszmék szolgálatába ne szegődjön,miután az ügyek tanulmányozására és véleményezésére felkért bizottsági tag a gyűléseken részt nem vehetett s ezekre vonatkozó javaslatait csak az egyházkerületi közgyűlés után küldötte be, —  letárgyalhatok nem voltak.Jegyezte :

D R . A JK A  Y  B É LA , 
egyházker. vil. főjegyző.

103. Tárgyaltatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése az egyházmegyék számadásairól. A jelentés szerint gyűlés nem tartatott, mert a számvevőszék a számadásokat rendben találta.Tudomásul szolgál.
10-4. Az egyházkerületi gyámintézet jelentése tudomásul szolgál azzal, hogy jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv függelékében fog kinyomatni.
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105. Az e g y h íz k e rü le ti levéltáro s jelenti, hogy az 1930/31. év folyamán a levéltárba 8 irat érkezett.Tudomásul szolgál.Í O O -  Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a theologiai fakultásnak a líceum épületéből való kiköltözésével új s a réginél tágasabb helyiséget kapott a levéltár, hol is az áttekinthetőbb elrendezés lehetséges lesz. Az új helyiségbe való átköltözködés csak akkor lesz megvalósítható, ha a levéltár visszakapja a theologiai ifjúsági könyvtár szekrényeit, melyek ideiglenesen a theologiai fakultásnak engedtettek át.
107. A D unántúli L uther S z ö v e tsé g  jelentése tudomásul szolgál azzal, hogy a Szövetség közgyűléséről felvett jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv függelékében lesz kinyomatva.Í O S .  Az Egyházkerületi Tanítóegyesület jelentése tudomásul szolgál.
109. A jövő évi egyházkerületi közgyűlés helyének kitűzésére az egyházkerületi elnökséget kéri fel a közgyűlés.l l O -  Minthogy semmiféle indítvágv nem tétetett s több tárgy nem lévén püspök úr Öméltósága buzgó ima után az egyházkerületi közgyűlés nevében köszönetét fejezi ki az egyházközségi elnökségnek, a kőszegi ev. gyülekezetnek a vendéglátó meleg sz'eretetért, dr. Beyer János felügyelő és dr. Tirtsch Gergely lelkésznek az előkészítésért, Scholtz Ödön esperesnek német nyelvű prédikációjáért, Németh Sámuel líceumi igazgatónak értékes és magas színvonalú előadásáért s a kőszegi vegyéskarnak és karmesterének az ünnepélyen való szives közreműködéséért.Ezután a püspök úr a közgyűlést bezárta. Jegyezte:

D r. B E R Z S E N Y I  Á D Á M  
kér vil. aljegyző.Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük:

Dr. M E S T E R H Â Z Y  E R N Ő  s. k. D . K A P l B É L A  s. k.
egyházker. felügyelő. püspök.

N É M E T H  S Á M U E L  s. k. 
hit biz. tag.

K IS S  S A M U  s. k. 
hit. biz. tag.

H A N Z M A N N  K Á R Ó L  Y s. k. T A K Á C S  E L E K  s.k.
hit. biz. tag. hit: biz. tag.

K O R / T S Á N S Z K Y  O T T Ó  s. k.
hit. biz. tag.
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FÜGGELÉK.
I.

JEGYZŐKÖNV.Készült a dunántúli ág. h. evang. egyházkerületi gyánüntézetnek 1931. október 15.-én Kőszegen, a templomban tartott évi rendes közgyűléséről.Megjelentek: Scholtz Ödön, esperes egyházi- és virtsológi Rupprecht Olivér, nagybirtokos, világi elnök, D. Kapi Béla püspök, dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, lelkész, a magyarhoni e. e. e. gyámintézet egyházi elnöke, az összes egyházmegyei gyámintézetek elnökségei, illetve megbízottai, az egyházkerületi közgyűlésre érkezett számos lelkész, felügyelő, tanító, azonkívül a kőszegi evang. nőegylet küldöttsége, több gyülekezeti tag és alulírt jegyző.1. Az istentisztelettel kezdődő közgyűlésen dr. Tirtsch Gergely, a vasi közép egyházmegyei gyámintézet egyházi elnöke imádkozott és olvasott szent igét. Ezt követően világi elnök meleg szeretettel üdvözli a szép számban megjelenteket s utalva a gyámintézeti munka samaritánusi jellegére, kivált a nehéz jelenben elénk táruló szent hivatására —  amikor „sajnos akárhányszor csak mérsékelten kérhetünk, holott fokozottan kel.'ene adnunk“ —  áldozatkész szeretetmunkára buzdítja a megjelenteket s a közgyűlést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek: Danielisz Róbert, a soproni felső egyházmegyei gyámintézet elnöke és Graf Samu soproni elemi népiskolai igazgató.2. A kőszegi evang. nőegylet nevében annak elnöknője, özv. Lauringer Jánosné 50 pengőt nyújtott át az elnökségnek, az egyházkerületi gyámintézetnek szabadrendelkezésére.Egyházi elnök meleg szavakkal köszöni meg az adományt s javasolja, hogy ezen összeg egy Ínséges gyülekezet felsegélyezésére fordíttassék.3. Egyházi elnök ezekután felolvassa az elmúlt évre vonatkozó összefoglaló jelentését:Mélyen tisztelt Egyházkerületi Gyámintézeti Közgyűlés!Mikor a múlt hó közepén a Gusztáv Adolf Egylet elnökségének szíves meghívására Osnabriickben résztvettem annak idei közgyűlésén, elég alkal-



59mam nyílt betekintést nyerni abba a borzasztó gazdasági válságba, amely ezen azelőtt oly hatalmas és gazdag birodalomra fekete lepelként súlyosan nehezedik s ime az egyesület jelentéséből mégis az az örömteljes és felemelő közlés hangzott a résztvevők óriási tömegébe, hogy a Gusztáv Adolf Egylet múlt évi bevétele mégis 2,136.226 M-ra emelkedett és több mint 100.000 M-val meghaladta az előző év bevételét. Azon kívül a jövő évi úgynevezett „jubileumi“  különgyűjtésre is már több mint 400.000 M jött össze, míg magán a közgyűlésen mint a hanoverániai különgyűjtés ereményét 75.000 M -át, mint a gyermekistentiszteletek gyűjtését 42.000 M -át, mint a nöegyletek adományát 15.700 M-át és így tovább nyújtottak át az elnökségnek, amelynek még Münsterben is, ahol a közgyűlés befejeződött 6.000 M adományt tettek a perselyébe. Ennek, valamint azon tízezreknek látása, akik Osnabrück legnagyobb terén összegyülekezve, nyíltan ünnepélyes hitvallást tettek evang. egyházunkhoz való áldozatkész ragaszkodásukról, mindhalálig, még örvendetesebben fokozta azon meggyőződésemet, hogy Luther országában nem kell féltenünk az evangéliumi szent igét sem a gazdasági, sem a lelki nyomorúságtól, amely az istentelenek részéről kifejtett kíméletlen és brutális propagandával akarná Istent és az Ő szent Fiát lerántani az örök dicsőség trónusáról. Az isteni igazság győzedelmeskedik mindenek feleit.Ezen tapasztalattal hazaérkezve vettem kezembe esperességi gyámintézeteink ezidei közgyűléseinek jegyzőkönyveit s ime azokból is megnyugvással győződtem meg arról, hogy az egyház legszegényebbjeinek felsegítésére indító áldozatkész szeretet és annak forrása, az egyházhoz és annak hitvallásához való hűség a ránk is nehezedő gazdasági válság közepette szintén nem lankad el a várt ijesztő mértékben, hanem kiolhatatlan melegséggel és fénnyel hat és világít tovább.A múlt évi 10.386 P 83 í-rel szemben, idei bevételünk eddig ugyan 548 P 60 f-rel kevesebb, vagyis 9.838 P 23 í, de ehhez jön még a mai esti ünnepély offertóriuma*), ami ezen hiányt remélhetőleg hathatósan csökkenteni fogja. Az egyházkerületi gyámintézet pénztárába beküldött, vagy befolyt összeg a tavalyi 5.569 P 46 f-rel szemben ezidén 5.377 P 53 f volt, tehát csak 191 P 93 f-rel kevesebb, amely hiányt az esti offertórium még szintén csökkenteni fogja. Végül az egyházkerületi gyámintézet szabadrendelkezésére álló 3.913 P 48 f még 4 P 32 f-rel meg is haladja a tavalyi összeget. Az egyetemes gyámintézet nagy szeretetadományára már 784 P 45 f küldetett be, amit a mai offertórium még gyarapítani fog. Nagyon örvendetes, hogy a 2 év előtt létesített egyházkerületi szeretetadományra már 164 P 22 f-t juttattak a helyi és esperességi gyámintézetek a tavalyi 86 P 57 f-rel szemben. Luther alapítványunk kamatból és adományból 139 P 50 f-rel gyarapodott és ezzel 398 P 98 f-re emelkedett, míg a Lőw alapítvány gyarapodása ugyanazon forrásokból 133 P 12 f s vagyona ezzel folyó év június hó 30.-án 362 P 48 f. Az egyesített
*) E zen  offertórium 75 P. Hozzájön m ég a K özségi N ő egylet adománya 50 P, ú gy, 

hogy az 1930—31. év összbevétele 9963-23 P, vagyis csak 423.60 P-vel kevesebb, mint a 
tavalyi volt.
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Rupprecht— Káldi-fóle alapítvány, tőkéje 2.521 P 90 f, melynek idei kamata 115 P 84 f, amelynek odaítélése az alapítványozót illeti. Három alapítványunk vagyonértéke tehát együtt 3.283 P 36 f-re emelkedett. (+2 9 8  P 62 f.) A Gusztáv Adolf Egyletre 52 P 36 f folyt be pénztárunkba. A tanintézetek közül csak az Erzsébet Tudományegyetem Theol. Fák. ifjúsága küldött be 20 P-t és a soproni Tanítóképezde ifjúsági belmissziói Köre 30 P-t, amely összesen 50 P levonás nélkül az egyetemes gyámintézet pénztárát illeti. Más tanintézetek, valamint a nőegyletek ezidén sem küldték be számadásaikat és gyűjtésűk alapszabályszerű hányadát az egyházkerületi gyámintézethez annak dacára, hogy erre évröl-évre figyelmeztetve lesznek. Így, sajnos, ezen gyűjtések összege nem állítható be évi számadásunkba, minek következtében az egyetemes gyámintézet végső bevételi tétele is alátta marad a tényleges valóságnak. A 24 P 56 f  évközi kamatot az év folyamán előforduló esetleges szükségletek fedezésére avagy vagyonunk gyarapítására visszatartjuk.Ha már mostan az egyes egyházmegyei gyámintézetek gyűjtését vesz- sziik figyelembe, úgy örvendetesen állapíthatjuk meg, hogy 5 egyházmegyei gyámintézet t ö b b e t  gyűjtött, mint tavaly és pedig a győri +  32 P 25 f, a somogyi +  89 P 9 f, a soproni alsó +  98 P 49 f, a tolna-baranya-somogvi +  461 P 82 f és a veszprémi +  16 P 44 f-rel. Kevesebbet gyűjtöttek mint tavaly a kemenesaljai —  197 P 63 f, a soproni felső —  495 P 72 f, a vasi közép —  297 P 47 f és a zalai esperességi gyámintézet —  90 P 7 f-rel.Ezen kimutatás igazolja azon meggyőződésünket, hogy kissé nagyobb buzgóság mellett azért még ma is mindenütt fokozni lehetne a gyámintézet bevételét. Ugyanitt rá kell mutatnom arra is, hogy nem tartják be mindenütt az alapszabályok azon rendelkezéseit sem, hogy a helyi gyámintézetek csak az esetleges saját helyi alapítványok kamata felett rendelkeznek egészében önmaguk, a nagy szeretetadományra befolyt offertóriumot osztatlan egészében fel kell terjeszteniük az egyetemes gyámintézethez való továbbítás végett és minden egyéb gyámintézeti gyűjtésnek csak egynegyed részét oszthatják fel önmaguk, míg az összes gyűjtés háromnegyed része a nagy szeretet adomány offertóriumával együtt az esperességi gyámintézethez terjesztendő. Én pedig azt hiszem, hogy azért vannak alapszabályaink, hogy betartsuk azokat.Az egyes esperességi gyámintézetek köréből a következőket jelentem:1. A g y ö r i esperességi gyámintézet S z a 1 a y István gyomoréi földbirtokost választotta új világi elnökévé, akit e helyről is melegen üdvözlünk.100 P-ön felül a győri egyházközség gyűjtött és pedig 442 P 18 f. A felterjesztett segélykérvények száma: 5.2. A k e m e n e s a l j a i  gyámintézet felkérte gyülekezeteit, hogy amennyiben a gyülekezetek gyámintézeti gyűjtése nem érné el azt az összeget, amely úgy jönne ki, hogyha a hívek fejenként 8 fillért áldoznának, úgy az egyházközség saját pénztárából egészítse ki a gyűjtést ezen összegre és felhívja a többi esperességi gyámintézetet is hasonló határozat hozatalára. Eltekintve attól, hogy az ilyen halározat csak akkor vezethet eredményre, ha ahhoz az illető egyházközség közgyűlése hozzájárul, a gyámintézet alapsza-



bál y ai csak önkéntes gyámintézetí gyűjtést ismernek. Valahányszor az egyes esperességi gyámintézetek számadásait átvizsgálom, mindig sajnálattaPálla- pítom meg, hogy nagy számban vannak olyan gyülekezetek, amelyeknél 5, vagy 10 P adomány van kimutatva minden részletezés nélkül, ami nagyon valószínűvé teszi azt a feltevést, hogy ezen össreget az egyházközségi pénztárból fizetik és egyáltalán nem tartanak gyámintézeti gyűjtést. Félő, hogy a kemenesaljai esperességi gyámintézet nemes intentioból fakadt határozata annak ellenére talán még megsokasítaná az ilyen eseteket. Azért nem merem az indítvány elfogadását jó lélekkel ajánlani. Minden esetre várjuk be a kemenesaljai esperességi gyámintézet jövő évi számadását, hogy előbb meggyőződhessünk róla, miként válik az majd be magában a határozatot meghozó esperességben. Itt 100 P-őn felül gyűjtött Celldomölk 134 P 46 f és Kis- somlyó 124 P 25 f-t. A felterjesztett kérvények száma: 4.3. A s o m o g y i  esperességi gyámintézet szintén új világi elnököt állított élére J a m r i c  h Béla csurgói reálgimnáziumi tanár személyében. Az új elnök székfoglaló beszédéből, melyet a jegyzőkönyv egész terjedelmében közöl, örömmel állapítom meg, hogy az új világi elnök tudja, mire vállalkozott, a legideálisabb értelemben fogja fel a gyámintézeti munkának jelentőségét és abból teljes odaadással kívánja kivenni a maga részét. Midőn Őt is melegen üdvözöljük, szívből kívánjuk, hogy nemes buzgóságát megfelelő eredmény jutalmazza. Ezen esperességi gyámintézet területén egyik gyülekezet gyűjtése sem érte el a 100 P-t. A felterjesztett segélykérvények száma: 3.4. A s o p r o n i  a l s ó  egyházmegyei gyámintézet területén Vadosía gyűjtött 100 P-őn felül és pedig 191 P 36 f-t. Az esperességtől 1 segélykérvény terjesztetett fel.5. A s o p r o n i  f e l s ő  esperességi gyámintézet területén, Ágfalva 292 P 79 f gyűjtésről számol el (amiből 72 P 3 f Sopronbánfalvára esik). Sopron összes bevétele 2.125 P 67 f, amiből tényleges gyűjtés eredménye 774 P 40 f, míg a többi a helyi gyámintézet alapítványainak (földbirtok) jövedelméből áll elő. Az ugyanott rnűküdő női gyámintézetről sem jelentés, sem számadás nem terjesztetett fel s így csak magán értesülés alapján említhetem meg, hogy annak nagyérdemű elnöknője, Hollós Jánosné Öméltósága ezen állásáról lemondott s helyébe Proliié Károlyné Öméltósága választatott elnökké. Az esperességi gyámintézet alapítványainak értéke 117 P 97 f, míg a gyülekezeti gyámintézetek alapítványainak értéke 14.238 P 81 f-nek felel meg. 1 segélykérvény lett felterjesztve.6. A t o l n a - b a r a n y á - s o m o g y i  esperességi gyámintézet gyűjtési eredményének fellendüléséről már megemlékeztem. Ezen esperesség helyi gyámintézetei a gyűjtésnek szabad rendelkezésükre álló egynegyedével ezidén Dombóvári segélyezték, amely ily módon 293 P 70 f-t kapott. Jövőre Szekszárd van az ilyen módon való segélyezésre kijelölve. Az esperesség 47 gyülekezetéből egyik sem gyűjtött 1Q0 P-őn felül, hacsak Bonyhádot nem állítjuk ezen helyre, amely ezidén 2 évről számolt el. Ellenben ezidén sem
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gyűjtött 5 gyülekezet, amelyek igazolására és mulasztásuk pótlására hivattak fel. A felterjesztett kérvények száma: 8.7. A v a s i  k ö z é p  esperesség gyámintézetc az egyedüli, amely a julius 7-én Körmenden tartott közgyűlésével kapcsolatban gazdag tárgysorozattal esperességi gyámintézeti ünnepélyt rendezett. Itt 100 P-ön felül gyűjtöttek: Szombathely 212 P 10 f, Kőszeg 176 P 73 f, Szentgotthárd 150 P 69 f, Körmend 101 P 65 f-t. Feltűnő, hogy bár a gyülekezeti offertóriumok összege 97 P 63 f, a nagy szeretetadományra mégis csak az esperességi gyámintézeti ünnepély offertóriuma 49 P 19 f küldetett be. Jövőre az összes offertóriumok a nagy szeretetadományra lesznek fordítandók. Az esperesség 44 P 4 f gyámintézeti tőkét mutat ki és 5 segélykérvényt terjesztett fel.8. A v e s z p r é m i  gyámintézet három 100 P-ön felüli gyűjtést tüntett fel, úgymint Pápa 147 P 22 f, Várpalota 104 P 27 f és Veszprém 140 P-t. Ezen esperesség területén fekszik a legtöbb kicsi szegény és teljesen diaszporális jellegű gyülekezet. Kitűnik ez abból is, hogy 15 drb segélykérvényt terjesztett fel, bár bizonyára tudja, hogy ennyit, ha adományainkat még jobban elapróznék is, sajnos, nem tudunk kielégíteni.9. A z a l a i  esperességi gyámintézet is csupa szegény, diaszporális gyülekezet szeretettel hozott áldozatáról számol be. Hogy 100 P-őn felüli gyűjtése nincs, azon nem is csodálkozunk. A beterjesztett 4 kérvény mindegyike igazi diaszporális nyomor képét tárja elénk.Ha a beérkezett 46 kérvényt, melyekhez soron kívül még 3 nyujtatott be, átvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy mennyi segélyre volna szükség s fáj a szívünk, hogy csak oly elenyészően csekély összeg áll rendelkezésünkre. Lelkiismeretünkbe markoló figyelmeztetés ez, hogy teljesítsük valamennyien, gyűjtők és adakozók, fokozott mértékben a gyámintézet iránti adakozó kötelességünket.Megemlítem még, hogy a Gusztáv Adolf Egylet jövő évi 100 éves jubiláns gyűjtésére az összes esperességi gyámintézeti elnökökhöz szétküldöttem összesen 566 drb perselyt, amelyek a lelkészi irodákban, iskolákban és egyes híveknél bizonyára mind jövedelmezően vannak elhelyezve. Mivel ezen perselyekben együttvéve már tekintélyesebb összeg halmozódhatott össze és nem kívánatos, hogy az kamat nélkül heverjen, felkérem a közgyűlést olyan határozat hozatalára, hogy ezen perselyek az október 31-iki gyűjtés eszközlése után mindenütt felnyittassanak s a begyült összegek az esperességi gyámintézetek utján november 30-ig gyümölcsöző elhelyezés végett az egyházkerületi gyámintézeti pénztárba beküldessenek. A helyi gyámintézetek ép úgy, mint az esperességiek minden perselyt felölelő kimutatást készítsenek és azokat juttassák az összeg beküldésével egyidejűleg az illetékes esperességi és egyházkerületi gyámintézeti egyházi elnökhöz. A felbontott perselyek a gyülekezet pecsétnyomójával újra lezárandók és az egész vonalon további gyűjtésre használandók. Ha tudjuk, hogy a német Gusztáv Adolf egylet mily nagy összegekkel segélyezi évröl-évre egyházunk szegény gyülekezeteit, úgy mindenesetre elsőrendű erkölcsi kötelességünk, hogy 100 éves fennállási ünnepé-



íyének ezen külön jubiláns gyűjtéséből fokozott buzgósággaí é§ áldozatkészséggel hazai egyházunk is méltó módon kivegye a megillető részét.Pál apostol szavaival fejezem be rövid jelentésemet: „Mindenütt nyo- morgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; mindenkor testünkben hordozzuk az Ür Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi halandó testünkben.“  (II. Kor. 4. f. 8— 10. v.)
S C  H O L T Z  Ö D Ö N

egyházi elnök.

Az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés világi elnök indítványára ezen jelentést egész terjedelmében jegyzőkönyvbe felvenni rendeli. Egyben az egyházi elnöknek mindenre kiterjeszkedő buzgó munkálkodásáért köszönetét mnndva, vele kapcsolatban a következőket határozza:a) Felkéri a tanintézetek és a gyámintézeti nőegyletek vezetőségeit, hogy a gyámintézeti alapszabályok értelmében küldjék be számadásaikat és gyűjtésük alapszabályszerii hányadát az egyházkerületi gyámintézethez.b) Hasonlókép felhívja az összes helyi gyámintézeteket is, hogy csak az alapszabályszerü részt tartsák vissza, a többit mind küldjék fel az egész offertoriummal.c) Egyenlőre nem ajánlja követésre a kemenesaljai egyházmegyei gyámintézet azon kezdeményezését, amely szerint ha a gyülekezetek gyámintézeti gyűjtése nem érné el azt az összeget, amely megfelelne a hivenkénti 8 filléres minimumnak, úgy az egyházközség saját pénztárából egészítse ki a gyűjtést ezen összegre, mert félti a gyámintézet önkéntes gyűjtési jellegének méginkább való háttérbe szorítását.d) Necsak azon gyülekezetek soroltassanak fel névszerint, amelyek 100 pengőn felül gyűjtöttek, hanem, százalékszerüen emeltessenek ki a lélekszám arányában a legbuzgóbban áldozó gyülekezetek. ■e) Bizalommal köszönti az egyházmegyei gyámintézeti munka terére elhívott uj vezéreket.f) Elrendeli, hogy november elején felbontandók a Gustav Adolf-egyesület centennáriumára gyűjtő perselyek s a tartalmuk kamatozó elhelyezés végett november hó 30-ig az esperességi gyámintézetek utján az egyházkerületi gyámintézeti pénztárba küldendő Sopronba.g) A felbontott s kiüresített perselyek újból lezárandók a gyülekezet pecsétjével s a gyűjtés folytatandó, hogy ezen külön jubiláns gyűjtésből hazai egyházunk is méltóan köszönthesse jövőre a 100 éves egyesületet.



h) Őrömmel állapítja meg a kerületi szeretetadomány, továbbá a Luther- és Lőw-alapítvány gyarapodását s továbbra is ajánlja m indahármatahelyi gyámintézetek felkaroló' szeretetébe. Ezzel kapcsolatban elhatározza, hogy a Luther-, és Lőw-alapítvány jövő évi együttes kamatával, amennyiben az 50 pengőt elér, egy folyamodó, • gyülekezetei segélyezni fog. •4. Mühl Nándor egyh. kér. • gyámintézeti pénztáros beterjeszti és felolvassa az egyházkerületi gyámintézeti pénztár 1930—1931. évi kimutatását, arnely a következő tételeket tartalmazza:
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Ezen csoportosított kimutatásból látható, hogy az ehker. gyámintézeti közgyűléshez ez évben 3913.48 P szabadrendelkezési összeg érkezett. Ebből levonásba hozandó az év folyamán felmerült költség, 133.48 P (elnöki tiszteletdíj: 50 P, pénztáros és ellenőr: 60 P, portó és irodai kiadás: 23.48 P), úgyhogy a szabad rendelkezésre maradó tiszta összeg 3780 P, amelynek fele, 1890 P, felterjesztendő az egyetemes gyámintézethez, a másik fele felett pedig szabadon rendelkezik az egyházkerületi gyámintézet. Az egyetemes gyámintézethez még felküldendő a maga egészében a nagy szeretetadományra befolyt 859.45 P (amelyben bennefoglaltatik az egyházkerületi offertorium 75 P is), továbbá ugyanoda küldendő az ifjúsági gyámintézetektől beérkezett 50 P , valamint a Gusztáv Adolf-egylet számára juttatott 52.36 P is. Örvendetesen gyarapodott az egyházkerületi szeretetadomány 164.22 P, a Luther- alapítvány 139.50 és a Lőw-aiapítvány 133.12 P felértékelésére befolyt összeg.Ugyancsak Miihl Nándor egyh. kér. gyámintézeti pénztáros beterjeszti és felolvassa az egyh. kér. gyámintézet legújabb vagyonkimutatását.

Egyházker. gyámintézeti betét:Tőke 1930 október 16-án . .Időközi kam at: 1930 dec. 31-én 1931 jún. 30-án P 164.33 18.236.33 P 188.89
A közgyűlés rendelkezésére :

a) az 1931. évi gyűjtésből . . P 5169.56
bj a d o m á n y b ó l................................... ..................20.—5189.56gyűjtőívek költsége . . . .  19.30__________ 5170.26Összesen P 5359.15P. M . Keresk. Banknál 21.357. sz. betétben elhelyezveP 5359.15

Egyházker. gyámintézeti alapítván) ok :
Rupprccht— K áldy- 

alapitvány
Lutlier-

alap
Lőw-alap Összesen

PTőke 1930 okt. 16. 2521.90 259.48 229.36 3010.74Kamat 1930 dec. 31. 45.25 18.16 15.09 78.501931 jún. 30. 70.59 7.61 6.71 84.09Töke 1931 okt. 6-án 2637.74 285.25 251.16 3174.15P. M . Keresk. Banknál 18.177. sz. betétben elhelyezve P 3174.15



67Az egyházkerületi közgyűlés ezen pénztári számadást meghallgatva, köszönettel tudomásul veszi Wojtech G . Vilmos egyh. kér. gyámintézeti ellenőr felolvasott jelentéséből, hogy a pénzkezelés teljesen rendben történik s javaslatára a pénztári tisztviselőknek a felmentvényt az elmúlt évre, a szokott óvás fenntartása mellett megadja. Egyben a következőket határozza el:a) Őrömének ad kifejezést, hogy az uj pénztárkezelés oly jól bevált.b) Tudomásul veszi, hogy értékei a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank soproni fiókjánál vannak elhelyezve.c) Elrendeli, hogy az alapítványok mind külön betétkönyvben kezeltessenek.d) Hogy a tolna-baranya-somogyi egyházmegyei gyámintézeti pénztár egy tévesen kétszer befizetett tétele, 70 P neki visszatéríttessék.5. A szabadrendelkezésre álló 1.890 pengőt az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés —  az 1931. október 14. választmányi ülés javaslatára —  a beérkezett 46 folyamodvány beható elbírálása után, következőképen osztja fel:150 P-t kap: Zalaegerszeg.100— 100 P-t kap: Nagybarátfalu, Pusztaszentlaszló, Nagykanizsa, Csorna, Szekszárd, Sárvár, Bakonyszentlászló, Zalagalsa, Keszthely.50— 50 P-t kap: Győri szeretetház, Zalaszentgrót, Kaposvár, Sopronbánfalva, Polány, Szentgotthárd, Fehérvárcsurgó, Szent- antalfa, Barcs, Tarrós, Alsórönök, Nemesszalók, Hánta, Alsódör- gicse, Nagyvázsony, Dombóvár.40 P-t kap: Tapolcafö.6. A Rupprecht— Káldy-féle alapítvány kamata 135 P az alapítványt tevő elhatározásából ez évben is Lenti szórványközpontnak jutott.7. Az egyházkerületi szeretetadományt, 164 P-t a közgyűlés Kisbabotnak Ítélte oda. De kimondta azt is, hogy minden évben más-más egyházmegyebeli gyülekezet segélyeztessék vele.8. A kőszegi nőegylet adta 50 P-t Gecse kapta.9. Az egyetemes gyámintézet kisszeretet-adományára Nagyszokolyt ajánlja az ehker. gyámintézeti közgyűlés.10. Egyetemes gyámintézeti segélyezésre ajánltatnak: Győrszemere, Nagybarátfalu, Zalaegerszeg, Kaposvár, Nagykanizsa, Sopronbánfalva, Szekszárd, Dombóvár, Szentgotthárd, Sárvár, Sur, Tés, Keszthely, Nagyvázsony egyházközségek, továbbá a győri szeretetház és a kőszegi diakonissa állomás.11. A németországi Gustav Adolí-egylethez, a segélyezési tervbe már eddig is felvett következő kérvényezőket ajánlja a közgyűlés: Szekszárd, Kaposvár, Keszthely, Zalaegerszeg, Sopronbánfalva, Dombóvár, Szentgotthárd és Tarrós, továbbá új felvételre a győri szeretetházat és Nagyszokolyt.12. Egyházi elnök jelenti, hogy az egyetemes gyámintézet világi elnökének mandátuma lejárt s azért a multévi egyetemes gyámintézeti közgyűlés el5*



68rendelte ezen állásra a szavazást. Felkéri a közgyűlést, hogy ez ügyben nyilatkozzék. A dunántúli evang. egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés egyhangúlag hozott határozattal szavazatát az eddigi egyetemes gyámintézeti elnökre, báró Feilitzsch Bertholdra adja, s teljes bizalommal üdvözölve az egyetemes gyámintézet kiváló ikerelnökségét, további működésére is a Mindenható áldását kéri.13. Az ekher. gyámintézeti választmányi ülés javaslatára a közgyűlés megújítja az elmúlt évi közgyűlési jegyzőkönyvének 15. pontjával az egyetemes gyámintézethez, az egységes szövegezésű bevallási s vagyonkimutatási ivek újra való kinyomatására vonatkozó kérelmét és felterjesztését. Megtoldja azzal, hogy a tiszta vagyoni helyzetkép feltárása érdekében világosan elválasztandó a produktiv vagyon a holttökétől, úgyszintén részletezendő az ingatlan és ingó vagyon kimutatására vonatkozó rész.Ezen sürgető felterjesztés kapcsán még azt is kimondja az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés, hogy amely folyamodó gyülekezet a jövő évi kérvényezésnél nem tünteti fel részletesen ezen szempontok szerint vagyoni helyzetképét —  akár meglesz az újonnan kinyomatandó bevallási ív, akár nem —  annak folyamodványát nem veszi figyelembe.14. A németországi Gusztáv Adolf Egylet jövőévi centennáris jubileumi ünnepségein a dunántúli egyházkerületi gyámintézet képviselésére a közgyűlés az elnökséget kéri fel és Scholtz Ödön egyházi elnök felmerülő költségeinek részbeni fedezésére 150 P-t szavaz meg.15. Püspök úr Öméltósága felszólalása kapcsán örömmel és helyeslőén veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a Gusztáv Adolf Egylet jövőévi ünnepi gyűlésén egyházkerületünk necsak a már tavaly óta ecélra indított persely- gyűjtés eredményének átadásával fejezze ki háláját nagy jóltevője iránt, hanem más alakban is. Nevezetesen külön gyűjtéssel egy ezüst plakett készítésére lehetne gondolni, amelyen mindazon dunántúli gyülekezetek neve volna belevésve, amelyek az elmúlt 100 év folyamán a Gustáv Adolf Egylet részéről támogatásban részesültek. Nagy Lajos zalai esperes egy hektoliter bort ajánl fel ünnepi adományul a jubiláló egyesületnek való elküldésre.16. Más tárgy nem lévén, világi elnök megköszöni a szépszámú jelenlévők kitartó érdeklődését, mire egyházi elnök záróimájával az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés véget ért. K. m. f.
Virtsologi R U P P R E C H T  O L IV É R  s. k. S C H O L T Z  Ö D Ö N  s. k. 

világi elnök. egyházi elnök.

H A N Z M A N N  K Á R O L Y  s. k. 
jegyző.

G R A F  S A M U  s. k. D A N IE L IS Z  R Ó B E R T  s. k.
hitelesítő. hitelesítő.
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JEGYZŐKÖNYVfelvétetett a Dunántúli Evang. Egyházkerületi Lelkészegyesületnek 1931. évi október hó 15.-én Kőszegen tartott közgyűléséről.A közgyűlést megelőző istentiszteleten, mely a lelkészi-tanítói kar és a papnék jelenlétében folyt le, dr. Tirtsch Gergely kőszegi lelkész tartotta János 14, 1— 6. alapján az áhítatot.A közgyűlésen jelen vannak: D. Kapi Béla püspök, elnök; dr. Mesterházy Ernő kér. felügyelő; dr. Ajkay Béla kér. vil. főjegyző; Németh Károly ügyvezető alelnök, Horváth Olivér pénztáros, Kiss Samu titkár. A tagok közül: V. Balogh Ernő, Berger Lajos, Bödecs Károly, Danielisz Róbert, Fábián Imre, Genersich Tivadar, Gerencsér Zsigmond, Gyarmathy Ferenc, Hanzmann Károly, Héring János, Jónás Lajos, Kovács Mihály, Kovács Zsigmond, Kutas Kálmán, Lágler Béla, Lukács István, Menyhár István, Mesterházy Sándor, dr. Mohácsy Lajos, Müjler Róbert, Nagy Lajos, Pálmai Lajos, Pócza Ferenc, Rátz Sándor, Rónai Gyula, Schermann Sándor, Scholtz Ödön, Schöck Gyula, Szabó Ferenc, Takács Elek, Teke Dénes, dr. Tirtsch Gergely, Tompa Mihály, W eisz Vilmos, Vértesi Zoltán, dr. Wölfel Gyula, Ziermann Lajos, Zongor Béla. Mint vendégek: Németh Sámuel lie. igazgató, Mühl Nándor kér. pénztáros és Wojtech Vilmos pt. ellenőr.Németh Károly iigyv. alelnök megnyitójában rámutat azokra a nehéz gazdasági viszonyokra, melyek között a lelkészeknek és lelkészcsaládoknak élniök kell. És mégis nekünk, lelkészeknek kell első sorban megszívlelnünk Jézus Krisztusnak azon szavait, melyeket a Mammonnak a csalárdságáról mond. Minden anyagi lét mögött meg kell látnunk az Istent, aki az anyagnak is ura s aki azért lehelte a maga lelkét az emberbe, hogy általa a spirituális erők működjenek a világnak minden zűrzavara mellett is. Az a lelki kőszikla, melyet csak a hitnek vesszejével kell megütnünk, hogy belőle életnek vize fakadjanak, mindegyikünkhöz közel van.1. Tisztelettel és szeretettel üdvözli az egyházkerület elnökségét s köszönetét mond dr. Tirtsch Gergelynek az áhitat megtartásáért. Hasonlóképen köszönetét fejezi ki dr. Ajkay Béla vil. főjegyzőnek a Lelkészegyesület részére a gyűlés kezdetén átnyújtott 10 P adományáért.2. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Zongor Béla és Turóczy Zoltán tagokat.3. Ügyvezető alelnök felolvassa az egyhm. egyesületek 1930— 31. évi működéséről szóló jelentését, mely szerint az egyes lelkészegyesületek és lel- készi körök élénk és komoly egyházi tevékenységet fejtettek ki.Jelentése kapcsán a fájó megemlékezés hangján sorolja fel a kerületet és a lelkészi kart ért veszteségeket. Elhaltak: dr. Berzsenyi Jenő volt kér. felügyelő, Schöll Lajos főesperes, Baldauf Gusztáv pécsi lelkész, Farkas Elemér

II.



70esperes, Czipott Géza, a Harangszó nagyérdemű szerkesztője, Hollós János lie. igazgató, Rosta Ferenc lie. tanár, mindketten felavatott lelkészek; Nagy György nemeskoltai, Varga József sárvári, Takács Gyula nyug. rábcakapi, id. Kovács Mihály nyug. mórichidai, Rózsa Sándor nyug. beledi lelkészek, Horváth Sándor paksi lelkész, a T B S  egyházmegye volt föesperese.Majd szeretettel üdvözli D. Payr Sándor nyug. egyetemi tanárt 70.-ik születési évfordulója, D. Geduly Henrik püspök, egyet, egyházi elnököt 20 éves püspöki jubileuma, Scholtz Ödön esperest 40 éves lelkészi jubileuma alkalmából. És jelenti, hogy a Luther Naptár az 1932-vel 20-ik évfolyamába fépett; Müller Róbert T B S  elun. főesperesévé, Gyalog István alesperesévé, Mikolás Kálmán a soproni alsó ehm. esperesévé választattak. Lelkészekké választattak: Paksra Thüringer Lajos, Dombóvárra Berger Lajos, Kalaznóra Zulauf Henrik kerületünkből távozott lelkész helyébe Purt Károly, Nemeskol- tára Kovács Béla, Szombathelyre Kutas Kálmán, Sárvárra Gáspár László. Nyugalomba vonultak: Nagy Sándor celldömölki, Hörényi Lajos györszeme- rei és Eősze Zsigmond tolnanémedi lelkésztestvérek. Németh Sámuel felavatott lelkész a soproni líceum igazgatójává választatott. Turóczy Zoltán győri lelkész átvette a Harangszó szerkesztését. —  A soproni hittudományi kar tanárai 1931. április 7— 10. megrendezték Sopronban a 2.-ik theológiai konferenciát. - -  D. Payr Sándor tollából megjelent egyesületünk kiadásában Gyurátz Ferenc püspök életrajza.A közgyűlés kegyelettel áldozik az elhunytak emlékének; a jubilánsokat és elhívott vezéreket bizalommal köszönti; a nyugalomba vonulókra Isten áldását és kegyelmét kéri. A soproni hittudományi kar tanárainak a 2-ik theol. konferencia megrendezéséért s D. Payr Sándornak boldog emlékű püspökünk, Gyurátz Ferenc életrajzáért hálás köszönetét nyilvánítja. A 20. évfolyamába lépett Luther Naptárt a lelkészeknek és általuk a gyülekezeteknek meleg és jóakaraté figyelmébe ajánlja.A tárgysorozatba felvett javaslatok során4. A közgyűlés meleg és hálás köszönetét mond püspök urnák a gyermekneveltető lelkészek segélyakciójának a megindításáért és sikerre viteléért s azt az óhaját fejezi ki, hogyminden házon kívül neveltető lelkész részesüljön segélyben és pedig a főiskolás gyermekek után két egység, a középiskolás gyermekek után 1 egység szerint.5. A soproni alsó egyházmegye által felterjesztett Mikolás Kálmán-féle nyugdíjintézeti javaslatnak megvitatása után a közgyűlés azt kívánja,hogy a) az eddig befizetett összegek beszámításával a nyugdíjigény mindenkire nézve egyenlővé tétessék; b) és hogy az egyes gyülekezetek fentartői járuléka ne a lelkészi állások szerint, hanem a gyülekezetek teherbíró képessége, nevezetesen a gyűl. tagok áll. adója alapján vettessék ki.
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6 . Scholtz Ödön esperes előterjesztésére a közgyűlés a Luth. Konferenz-cel fennállott háború előtti kapcsolatnak újból való felvételével és az egyházker. lelkészegyesiiletnek abban való képviseltetésével Németh Károly ügyv. alelnököt bízza meg.7. A lelkészek központi pénztárból fizetésének ügyében a jövő évi lelkészegyesületi közgyűlés elé terjesztendő előmunkálatnak és javaslatnakelkészítésével a közgyűlés Müller Róbert T B S főesperest bízza meg.8 . A veszprémi egyházmegyei lelkészegyesület felterjesztett javaslatát, mely a nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel az ok- és célszerű takarékosság elvének az egyházkormányzat minden fokozatán való keresztül vitelét és a közigazgatás egyszerűsítését sürgeti,a közgyűlés magáévá teszi.9. A közgyűlés a lelkészt fizetés 2400 aranykoronáig való kiegészítésének és a korpótlék 100 százalékos folyósításának szorgalmazásáraa Mele-közgyülést felkéri.10. A Luther Naptár szerkesztőinek megszivlelésre ajánlja a közgyűlés, hogy nem lehetne-e az egyébként közkedvelt, de a mai viszonyok közt kissé drága naptárt olcsóbbá tenni?11. A betiltott Luther-film ügyének tárgyalása során a közgyűlés annak az óhajának ad kifejezést, hogy ez ügyben való állásfoglalása végettszeretné, ha a Luther-film az egyetemes lelkészegyesület előtt bemutatásra kerülne.12. A nagypénteknek és október 31-ikének megünnepléséhez a Mele útján a közgyűlés hatósági jogvédelmet kér.13. A  templomépítési gyűjtések körül tapasztalt visszaélések megakadályozása céljából a közgyűlés szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogycsak az illetékes püspöki engedély alapján legyenek a gyűjtések eszközölhetők.14. A rég óta vajúdó egységes istentiszteleti rendtartás érdekében kívánja a közgyűlés, hogya theol. tanári kar, ill. a gyakorlati tanszék professzora és egy kisebb bizottság igyekezzenek egy közös plattformot találni, hogy ez a kérdés valami módon végre valahára dűlőre juttassék.15. Szükségesnek tartja a közgyűlés, hogyvalamelyik egyházi testület gondoskodjék megfelelő ismétlöiskolai és konfirmáció-oktatási vezérkönyv készítéséről.16. A pénztáros jelentése szerint az összes bevétel 4345.62 P, a kiadás 2917.18 P, maradvány, mint készpénzvagyon 1428.44 P. Mellyel szemben tartozás a nyomdának Gyurátz Ferenc életrajzára 1060.78 P.' A közgyűlés köszönetének kifejezése mellett a szokásos óvások fentartásával pénztárosnak a felmentést megadja.



72 17. U. a. jelentés szerint a Kapi Béla alap 58.60 P, kamatjövedelemmel együtt 995.80 P-t tesz ki.Tudomásul szolgál.18. U. a. jelentés szerint a kér. lelkészegyesületi tagdíjak teljesen befolytak a veszprémi, vasi közép és Somogyi egyházmegyékből. A soproni felső egyházmegyében 1, a soproni alsóban 1, a győri egyházmegyében 11, a ke- menesaljaiban 9, a T B S  egyházmegyében 15 tag, a zalaiban pedig az összes lelkészek hátrálékban vannak tagdíjaikkal.A közgyűlés a hátrálékoknak az illetékes esperesek útján való behajtását szorgalmazza.19. A pénztárosnak a kér. lelkészegyesület kiadványairól szóló jelentése szerint a) a Családi Emlékkönyvből még 920 drb eladatlan; hátrálék 60.50 P.b) A Szabályrendeletek Gyűjteményéből raktáron van még 5 drb, hátrálék 161 P. c) A Kiskáté-füzet árából hátrálék 8 P . d) Gyurátz Ferenc életrajzából összesen csak 92 drb kelt el. Ingyen tisztelefpéldányt kapott 5 egyházi lap, ill. folyóirat. Bizománybán van 14, raktáron még mindig 889 példány.A közgyűlés attól a gondolattól vezéreltetve, hogy nagynevű püspökének az életrajza minél szélesebb körben közkinccsé váljék, önköliségi áron alul 4 P-ben állapítja meg annak árát s a lelkésztestvéreket szeretettel felhívja annak minél hathatósabb propagálására. A soproni Theol. Otthonnak 2, Tanítóképzőintézetnek pedig 1 ingyenpéldányt juttat belőle.20. Fenyves Ede, Fuchs János, Hanzmann Károly, Héring János, Kiss Sámuel, Szabó István és dr. Tirtsch Gergely Agenda-tervezeteita közgyűlés a lithurgiai bizottsághoz terjeszti fel.Több tárgy nem lévén, ügyv. alelnök a közgyűlést buzgó imádsággal bezárja. Kmf.
K I S S  S A M U  s. k. 

titkár.
N É M E T H  K Á R O L Y  s . k. 

elnök.

Z O N G O R  B É L A  s . k.

T U R Ó C Z Y  Z O L T Á N  s . k. 
jegyzőkönyvet hitelesítők.



73
JEGYZŐKÖNYV.Felvétetett a Dunántúli Luther-Szövetség 1931. évi október hó 15.-én Kőszegen tartott rendes évi közgyűléséről.Jelen vannak: D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök; dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő; az esperesi, lelkészi kar és világi tagok nagy számban.1. D. Kapi Béla elnök imája után őszinte sajnálattal jelenti, hogy dr. Itt- zés Zsigmond világi elnök betegsége miatt a gyűlésen nem jelenhetett meg. Majd a közgyűlést, annak munkálkodására Isten áldását kérve, —  megnyitja.A közgyűlés őszinte sajnálattal értesül világi elnökének betegségéről és távolmaradásáról, afelett fájdalmas érzésének ad kifejezést és kívánja, hogy egészségét mielőbb teljesen visszanyerje.2. A közgyűlés a világi elnöki szék betöltésére dr. Mesterházy Ernőegyházker. felügyelő urat kéri fel.3. A jegyzőkönyvet László Miklós központi titkár vezeti. Hitelesítésérefelkéretnek: Pálmai Lajos és Kiss Samu.4. László Miklós központi titkár felolvassa az 1930— 31. évre vonatkozó titkári jelentését a következőkben:Luther Szövetségünk az elmúlt közigazgatási évben is mindent elkövetett, hogy maga elé kitűzött célját szolgálja és megközelítse.I. A  Szövetség munkálkodása főként a belmissziói munkatéren folyt le. Az 1930. év októberében kiadta belmissziói munkaprogrammjának VII. kötetét, mely nemcsak irányította lelkészeinket, tanítóinkat, hitoktatóinkat a belmissziói munkában, hanem bőséges anyagot is adott számukra s ezzel lehetővé tette előadások tartását, vallásos ünnepélyek rendezését.Lelkészeink, tanítóink foglalkoztak a múlt évben is a népiskolai, a serdülő és középiskolai ifjúsággal. A felnőtt egyháztagok részére kötelező emlékünnepként megrendezték az Apológia 400 éves emlékünnepét s a magyar protestáns egyház történetéből a Carolina Resolutio 200 éves évfordulóját. Bodelschwingh Frigyes nemes alakjáról is megemlékeztünk születése 100 éves fordulójakor, hogy szemünk elé állítsunk egyet a cselekvő szeretet apostolai közül és példaképül állítsuk öt az evangéliomi szeretetmunkásság terén. Élő lépcsőfokok a teljes reformációhoz összefoglaló címen külön reformációheti előadásokhoz,— A szenvedés történetének legendái és a Nagyhét az ótes- támentomban összefoglaló cím alatt böjti előadásokhoz nyújtott anyagot munkaprogrammunk. A felnőttek iskolája címen a kér. egyház történetét ismertette a westfáliai békétől a francia forradalomig. A presbyterek lelki gondozására a világlutheránizmus jelenkori helyzetéről nyújtott anyagot.A gyülekezeti belmissziói elvégzett munkáról az alábbi adatok nyújtanak tájékoztatást. A vallásos esték száma 1433, a felnőttek iskolájának előadásszáma 545, a presbytereké 168 volt. Bibliakör működött 71. A népiskolai ifjú

III.
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sággal 131 lelkész foglalkozott, gyermekistentiszteletet majdnem minden gyülekezetben volt, ezek közül 81 liturgiával, vasárnapi iskola pedig 29 helyen működött. Az ifjúsági egyesület 91 gyülekezetben van megszervezve s ugyanannyiban működik külön megszervezés nélkül.Középiskolai Diákszövetség 20 helyen van megszervezve. Ezeknek 1728 tagjuk volt az elmúlt tanévben. Tartottak 601 munkaösszejövetelt, 37 ünnepséget, rendeztek 13 kirándulást. Önálló dolgozatot 188-an hoztak, más szerző műveiből 68-t olvastak fel. Voltak zene, énekszámok és szavalatok. Bibliaköre 11 szövetségnek volt. A szöv. tagjai a tanév alatt kétszer járultak az Ür asztalához. Összejöveteleiket mindig énekkel és imával kezdették. 11 szöv. tűzött ki pályatételeket és 13 végzett iratterjesztést. A Szövetségek összes bevétele 3438.09 P, kiadása 214(1.18 P volt.II. Dunántúli Luther Szövetségünk az 1931— 32. évre is kiadja belmisz- sziói munkaprogrammjának immár Vili. évfolyamát. Ez évben is bőséges anyagot nyújt a népiskolai növendékekkel való foglalkozáshoz s gazdag feldolgozásban nyújtja a következő összefoglaló téma kidolgozását: Arcképek és jellemrajzok az őskeresztyén egyház történetéből. Az ifjúsági egyletek és középiskolai diákszövetségek munkaprogrammját ez évben próbaképpen összefoglaltan közöljük azon reményben, hogy az egyik oldalon sem jelenti a munka megnehezítését. A reformáció-hét összefoglaló témája: A reformáció hősei és védői. Ezen előadáscyklus elénk állítja Gusztáv Adolf svéd király nemes alakját, szól Zwingli Ulrikról halála 400 éves fordulójakor, a négy választófejedelemrrői és Malanchton Fülöpröl. Ugyanezen sorozatban jelenik meg előttünk II. József alakja, aki türelmi rendeletével sok gyülekezetünk feltámadását, megalakulását tette lehetővé. A böjt nagyheti munkaprogramul összefoglaló témája: Mi az ember? és hét előadásában szól az eszményi, az elveszett, a vergődő, a megszánt, a megváltott, a megszentelt és megdicsőült emberről. ,•Az általános előadásokon kívül a felnőttek iskolájában Löhe Vilmos egyéniségéről és munkájáról közöl 3 előadást munkaprogrammunk. Nyújt külmissziói, bibliavasárnapi és sajtóvasárnapi előadást is. A presbyterek részére vázolja egyházunk helyzetét a mai gazdasági válsággal kapcsolatosan.III. Az 1930. évi szövetségi közgyűlésünk azon határozata értelmében, hogy a belmissziói munkaprogrammot részben tagdíjként adja gyülekezeteinknek, annak ára az eddigi 5 P helyett anyagyülekezetek részére 2 P-ben, leánygyülekezetek részére 1 P-ben állapítatott meg. Ezen kedvezményt azonban, mellyel küzködő gyülekezeteinken akar Szövetségünk könnyíteni, csak úgy tudja továbbra is fenntartani, ha minden gyülekezetünk kötelességének tartja ezen minimális összeg pontos befizetését.A Gyermeklant 2. kiadása megjelenésének idejét a közgyűlés határozata szerint az elnökség állapítja meg. Az elnökség az új kiadást ez időszerint még nem tartja szükségesnek.Szövetségünk egyik fontos feladatának tartja az ifjúsági munka támogatását. Ezért szavazott meg már múlt évi közgyűlésünk 200 P-t a KIÉ ev.



75leányágának támogatására. Évközben másik két cél segélyezése is szükségessé vált. N é m e t h  Gyula szekszárdi lelkész, a KIÉ egyik legkiválóbb munkása, megbízást nyert arra, hogy a KIÉ amerikai világkonferenciájára a magyar delegációt vezesse. T u r ó c z y  Zoltán pedig a finn ev. világ- kongresszuson képviselte magyar ev. egyházunkat. Az előbbi költségeihez 400 P-t, az utóbbihoz pedig 200 P segélyt utalt ki szövetségünk elnöksége. Ugyancsak kiutalt a sárszentlörinci ifjúsági ház építéséhez 200 P-t. Ezen három kiutaláshoz kérjük a közgyűlés utólagos hozzájárulását.A Harangszó, szövetségünk népszerű lapja Turóczy Zoltán győri lelkész szerkesztésében és kiadásában az elmúlt évben erős fejlődésnek indult. Tartalma bővült, minden száma egy-két kiváló egyházi munkásunk vagy intézményünk képét hozza, papíranyaga jobb és tetszetősebb. Anyagi ügyei rendbejöttek, adóssága kifizettetett, sőt tiszta vagyonként 4038 P 27 f-t mutat ki. Kiadott egyes egyházunk építését szolgáló dolgokat: egy szép Krisztus-képet, Luther bűnbánati zsoltárai közül a hatodiknak magyarázatát s a sátoros ünnepekre olcsó iratokat a szórványok részére. Minderről a szerkesztő-kiadó jelentése bőven tájékoztatja közgyűlésünket. De bátor vagyok e helyen is felhívni közgyűlésünk figyelmét arra a nagyszerű eredményre, melyet Turóczy Zoltán, szerkesztő-kiadó fáradhatatlan munkásságával és hozzáértésével elért és kérem, hogy neki mindezért az odaadó, szinte önfeláldozó munkáért közgyűlésünk köszönetét és elismerését nyilvánítsa. Ezzel kapcsolatban őszinte sajnálattal jelentem a közgyűlésnek, hogy Turóczy Zoltán a szerkesztő-kiadó tisztről püspök urnái benyújtotta lemondását. Súlyos veszteség volna kedves Harangszónk és az általa végzendő munkára nézve, ha ezen elhatározásán változtatni nem tudna.A múlt évi jegyzőkönyv a zalai egyházmegye közgyűlésének azon kérését, hogy szövetségünk és a Harangszó viszonyát rendezze, f. évi közgyűlésünkre halasztotta. Tisztelettel felhívom erre közgyűlésünk figyelmét.Ugyancsak mostani közgyűlésünk tartozik határozni N é m e t h  Gyula szekszárdi lelkész azon a múlt évi közgyűlésünk elé benyújtott indítványa felett, hogy az egyháztársadalmi egyesületek 4 P tagdíja vétessék revízió alá s az egyesületek anyagi helyzetének megfelelően a tagdíj progresszive állapíttassák meg olyképpen, hog a minimum 2 P legyen. Ezzel kapcsolatban rámutatok arra, hogy szövetségünk múlt évi közgyűlési jegyzőkönyvének 5. nontjába tévedés csúszott be. A gyülekezetek és egyháztársadalmi szervezetek tagdíját ugyanis a közgyűlés nem változtatta meg s az továbbra is a régi maradt. Kérem ezen téves bejegyzés korrigálását.Midőn szövetségünk múlt évi munkájára vonatkozó jelentésemet tisztelettel beterjesztem, Luther Szövetségünk munkáját továbbra is mindnyájuk jóindulatába tisztelettel ajánlom.A közgyűlés a titkári jelentést a maga egészében tudomásul veszi. Ugyancsak helyeslöleg és megnyugvással tudomásul veszi az 1930— 31. évi belmissziói munkára és az 1931— 32. évi belmissziói munkaprogrammra vonatkozó jelentést, hálával adózik püspök
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urnák a mukaprogramm összeállításáért, a munkatársaknak közreműködésükért és mindazoknak, akik azt buzgósággal végrehajtották. Ezzel kapcsolatban kimondja a közgyűlés:a) a belmissziói munkaprogramm Vili. évfolyamának árát a dunántúli egyházkerületi gyülekezetek részére 3 P-ben, más igénylő részére 5 P-ben állapítja meg;b) utólagosan megerősíti az elnökség azon intézkedését, mely- lyel Németh Gyula lelkésznek amerikai tanulmányútjára 400 P-t, Turóczy Zoltán győri lelkésznek finnországi útjára 200 P-t, a sár- szentlőrinci Ifjúsági Egyesület székházának építési költségeihez 200 P-t utalt ki.c) M egállapítja a közgyűlés, hogy az 1930. évi közgyűlés jegyzőkönyvének 5. pontjában téves azon feljegyzés, miszerint a gyülekezetek és egyháztársadalmi egyesületek tagdíjait megváltoztatta. A tagdíjak maradtak a régiek.5. Turóczy Zoltán győri lelkész, a Harangszó szerkesztő-kiadója beterjeszti a Harangszóra vonatkozó jelentését. A közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a Harangszó pénzügyeit sikerült a kiadónak teljesen rendbehozni, sőt tekintélyes pénztári maradványt is feltüntetni. A részletes elszámolást tudomásul veszi —  a Szövetség pénztárosának ama jelentésével együtt, hogy a számadások átvizsgáltattak és rendben találtattak. A közgyűlés legmelegebb jegyzőkönyvi háláját, köszönetét és elismerését fejezi ki Turóczy Zoltánnak elvégzett szerkesztői és kiadói munkájáért.6 . Turóczy Zoltán bejelenti lemondását a szerkesztő-kiadó tisztségről.A közgyűlés őszinte sajnálattal veszi tudomásul a súlyos indokokat, melyek őt lemondásra kényszerítik, mégis arra kéri, hogy ne hagyja el Harangszónkat, hanem vegyen részt annak további munkájában, irányítsa azt mint annak főszerkesztője. Turóczy Zoltán megköszönve az elismerést és szeretetnyilvánulásokat, a főszerkesztői tisztet elvállalja. Kéri azonban, hogy tekintse lapunkat mindenki szent dolognak s kövessen el mindent, hogy az eljusson oly helyekre is, hova az igehirdetés nem hangozhat el.Felelösszerkesztő-kiadónak a közgyűlés Szabó József, győri püspöki másodlelkészt kéri fel.7. A közgyűlés megállapítja a Harangszó szerkesztői tiszteletdíját évi1200 P összegben, 1931. évi október hó 1.-től kezdődőleg. Ezen összegből a főszerkesztőt 400 P, a felelős-szerkesztőt 800 P illeti meg.Visszamenőleg az 1930— 31. évre szerkesztői tiszteletdíjul szintén 1200 P-t állapít meg a közgyűlés hálájának, köszönetének, elismerésének ily alakban is kifejezést akarván adni az elvégzett, felbecsülhetetlen értékű munkáért.



77Végül a közgyűlés meleg, hálás köszönetét mond mindazoknak, akik a Harangszót szellemi képességeikkel, irányításukkal támogatták és a szerkesztői munkában is tevékeny részt vettek. Kéri további buzgó munkálkodásukat-8 . A szövetségi pénztáros előterjeszti az 1930— 31. évi számadást: bevétel volt 3145 P 36 f, kiadás 2190 P 66 f, pénztári maradvány 954 P 70 f. Ezzel kapcsolatosan Mesterházy Sándor esperes jelenti, hogy a számadásokat átvizsgálta, rendben találta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.A közgyűlés a számadást tudomásul veszi, pénztárosnak munkájáért köszönetét fejezi ki. A hátrálékok behajtásához elnöki intézkedést kér.9. Németh Gyulának a múlt évi közgyűlés elé terjesztett javaslata kapcsán a pénztáros előterjesztésére kimondja a közgyűlés, hogy az egyháztársadalmi egyesületek tagdíját a gyülekezetek nagyságának és vagyoni állapotának figyelembe vételével állapítja meg progresszív alapon. Három csoportba osztja az egyesületeket. Kisebb gyülekezetekben 500 gyülekezeti lélekszáinig évi 2 P, 800 lélekszámig évi 4 P, 1200 lélekszámig évi 6 P, ezen felül évi 8 P tagdíj befizetését kéri az egyháztársadalmi egyesületektől. A  szükséges számítások elvégzésével a pénztárost bízza meg.10. Elnök jelenti, hogy a K1E ev. titkári állást szervezett, Az ev. titkár fizetéséhez egyházkerületünk évi 960 P-vel tartoznék járulni.Tekintettel egyházkerületünk súlyos anyagi helyzetére, kimondja a közgyűlés, hogy az évi járulék felét, 480 pengőt egy évre magára vállalja és pénztára terhére folyósítja.11. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy az Országos Luther Szövetség pénztárába a dunántúli Luther Szövetség járuléka az elmúlt évben nem fizettetett be. Járulékát csak azon feltétellel hajlandó befizetni, ha a többi egyház- kerület a rá eső részt szintén befizeti és ha az Orsz. Luther Szövetség aktiv munkát végez.12. Kovács Zsigmond szövetségi pénztáros megbízatása lejárván, bejelenti lemondását.A  közgyűlés Kovács Zsigmondot újból megválasztja pénztárosnak.13. Más tárgy nem lévén, Püspök-elnök imája után világi elnök a közgyűlést bezárja. Kmft.
D r. M E S T E R H Á Z Y  E R N Ő  s . k . D . KA P l  B É L A  s. k. 

h. vil. elnök. püspök, e. elnök.

L Á S Z L Ó  M IK L Ó S  s.k .
jegyzőkönyvvezető.

P Á L M A I L A JO S  s. k. 
hit. biz. tag.

K IS S  S A M U  s. k. 
hit. biz. tag.
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IV.

A z id e i e g y h á z k e rü le ti k ö z g y ű lé s  á l ta l  e lfo g ad o tt 
1932. év i k ö ltsé g e lő irá n y z a t./. Közigazgatási pénztár:Szükséglet:I. Személyi kiadás:1. Tisztviselői fizetés, lakáspénz, pótlékok .(1. részletezve függelék I. alatt)2. Irodaszolgák bére (1. részletezve I. függ.) .3. Tiszteletdíj:A) Egyházker. tisztviselői:a) főszám v e v ő n e k .............................b) levéltárosnak ............................c) főisk. nagyb. jegyzőnek . . .d) főisk. nagyb. jegyzőnek . .B) Esperesi:a) a győri egyházm. esperesénekb) a kemenesaljai egyházmegyeesperesének ....................................c) a somogyi egyházmegye esperesének ....................................d) a soproni alsó egyházmegyeesperesének ....................................e) a soproni felső egyházmegyeesperesének ....................................f) a tolna-baranyai egyházmegyefőesperesének .............................g) a tolna-baranyai egyházmegyealesperesének .............................h) a vasi közép egyházmegye esperesének ...........................................i) a veszprémi ehm. esperesénekk) a zalai egyházm. esperesének4. Hozzájárulás:a) az orsz. prot. sajtótudósító fizetéséhez 346.—b) az orsz. K. I. E. titkárának fizetéséhez . 480.—II. Dologi kiadás:5. Lakbérek:a) a püspöki irodai helyiségek bére . . . 1.600.—b) a pénztári irodai helyiségek bére . . 150.—6 . Irodái, postaköltségek és nyomtatványok:a) a püspöki irodában . . . . . . .  3.400.—b) az egyházkerület pénztárában (posta-takarékpénztári átutalás) ............................ 1.600.—Átvitel :

1.600.—60.—50.—25.—  1.735.—510.—500.—460.—400.—340,—1.050.—450.—500.—750.1—340,—  5.300,—

P18.510.10 2.133.—

7.035.—
826.—

1750.—
5 .0 0 0 -35.254.10
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7. Fűtés és világítás:a) a püspöki i r o d á b a n ...........................................b) az egyházkerületi pénztárban . . .8 . Javítás és tisztogatás:a) a püspöki i r o d á b a n ...........................................b) az egyházkerületi pénztárban . . .9. Hivatalos útiköltség és napidíj:a) a püspök úr részére átalányösszegként .b) az egyházker. bizottságok részére . .10. Fentartói nyugdíjjárulék:A )  az e. e. e. nyugdíjintézetben 1932-re:a) a püspök úr u t á n ............................. 603.80b) a püspöki titkár után . . . .  277.75c) az egyházker. m. lelkész után . 217.37B) az ehk. főisk. nyugdíjint. pénztárába:a) a pénztáros u t á n ..............................76.50b) az ellenőr után . . . . .  93.—11. Az egyházmegyék dologi segélye:a) a győri e g y h á z m e g y é n e k .............................b) a kemenesaljai egyházmegyének . . .c) a somogyi egyházmegyének . . . .d) a soproni alsó egyházmegyének . . .e) a soproni felső egyházmegyének . . .f) a tolna-baranyai egyházmegyének . .g) a vasi egyházmegyének .............................h) a veszprémi egyházmegyének . . .i) a zalai egyházmegyének ............................12. Tisztviselők jövedelmi és szükségadójának megtérítésére ......................................................13. Előre nem láthatóra .........................................................Összes szükséglet:Fedezet:1. Pénztármaradvány 1930-ról.2. Egyházköségi járulékok:a) püspöki tiszteletdíjra ....................................b) egyéb szükségletre ...........................................3. Egyetemes közalapi segély:a) a püspöki titkári fizetésh ez.............................b) kárpótlás a fehérkomáromi egyházmegyekikebelezéséért .................................................4. Közigazgatási államsegély (1848. X X . t.-c. alapján) az egyetemes p é n z t á r b ó l ....................................5. Részesedés az egyházkerületi államsegélyből .6. Kezelési dijak a tápintézeti pénztár részéről .7. Portótérítési államsegély:a) püspöki hivatal u t á n ..........................................b) a számvevőség és a pénztár után . .Összes fedezet:

Áthozat : P35.254.104 0 0 .-120.— 5 2 0 .-25.—25.— 50.—2 0 0 0 . -2 .000,— 4.000.—
1.098.92

169.50 1.268.42210,— 200. — 200.— 180.— 140.— 400.— 210.— 300.— 160.— 2 .000 .—800.— 1 000 .—44.892.52
2.530.014.608.—7.021.51 11.629.512 5 0 .-100.— 350,—25.200.—3.525.—8 0 0 .-688.—170.— 858.—44.892.52



80
II. Reálgimnáziumi (líceumi) pénztár.Szükséglet:A ) Személyi járandóság:1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve Plásd függelék II. alatt) ..................................................  30.863.612. Szolgák bére, lakáspénze p ó t l é k a ............................. 2.648.303. Tiszteletdíj és óradíj:a) a líceumi nagykönyvtárosnak . . . .  150.—b) az intézeti orvosnak . . . . . . .  300.—C) é n e k ta n ítá sé rt................................  400.— 850.—B) Dologi kiadás:4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1.800.—5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás . . 3.000.—6 . Iroda, postaköltség, nyomtatvány stb. . . . 800.—7. Igazgatói reprezentationális d í j .................................... 250.—8 . Fenntartói nyugdíjjárulek a „Nem állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézetébe . . . .  6.005.769. Beruházás:a) könyvtár ..........................................  1.000.—b) szertárak, t a n e s z k ö z ö k ..........  800.—c) intézeti átalakítás, felszerelés . . . .  1.500.— 3.300—10. Tandíjelengedés, a befolyó tan- és mellékdíj10 s z á z a l é k a .................................... .......................................... 2 400.—11. Vegyes kiadás:a) a Hunyadi-utcai intézeti telek bekerítésiköltségére az utolsó, VII. részlet . . . 800.—b) adó, biztosítás stb....................................................  150 —c) tanárok kedvezményes arcképes vasútiigazolványa 1 9 3 2 -r e ............................................ 384 — 1334 —12. Előre nem láthatóra ......................................................... 1.100 —Összes szükséglet: 54 351.67Fedezet: -1. Egyházkerületi segély:a) az összesített járulékból ............................ 14 192.15b) az államsegélyből 193@ ,-ra............................  3.500.— 17.692.152. A soproni gyülekezet fenntartási járuléka . . 400.—3. Államsegély:a) dologi rendes á l l a m s e g é l y ............................  7.52b) dologi rendkívüli államsegély . . . 3.080,— 3.087.524. Az intézeti tanulók díjai: 300 tanuló á 104P 30 120 —5. Nyugdíjjáruléktérítés a tanárok részéről:a törzsfizetés 3/ 13 ................................................................ 900.—6 . Bérjövedelem:a) a tápintézeti helyiségek bére . . . . .  800 —b) a tornacsarnok bére a képzőtől . . .  1 — 801.—7. A tápintézettől: óradíjtérítés az eforus után . 326 —8 . Portótérítési á l la m s e g é ly ...................................................  25.—9. Alapítványi jö v e d e le m .......................................................... 1.000.összes fedezet: 54.35T67



III. Tanitóképzőintézeti pénztár.Szükséglet:A) Személyi járandóság: P1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve1. függelék 111. alatt) ....................................................... 19.041.802. Az intézeti szolga bére s p ó t l é k a ............................. 1.443.603. Tiszteletdíj és óradíj:a) a hitoktató személyi pótléka . . . .  150.—b) az intézeti o r v o s n a k ........................................... 300 —c) heti 54 óradíj, á évi 72 P ............................. 3.888 — 4.338.—B) Dologi kiaás:4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . . 1.800 —5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogy., takarítás 4.000.—6 . Házbér:a) a gyakorlóiskolai helyiségek után . . 1 260.—b) a líceumi tornacsarnok használatáért . 1. —c) externátusi bér a „M ove“ -nak . . . 800.— 2 061.—7. Iroda kiadás: postaköltség, nyomtatvány stb. . 800,—8 . Igazgatói reprezentácionális díj ............................. 250.—9. Fenntartói nyugdíjjárulék:a) a nem állami tanszemélyzet országosnyugdíjintézetébe . . . . . . .  2.872.32b) az e. e. e. nyugdíjintézetbe a vallástanárután ..............................................................................  217.37c) a főisk. nyugd. int. pénztárba a szolgaután az 1898. szeptember 1.— 1923. június 30. i d ő r e ......................................................... 47.60 3 137.2910. Beruházás:a) könyvtár ................................................................  400 —b) szertárak ................................................................  800 —c) internátusi felszerelés ................................. 800.—d) internátusi átalakításra tartalékolva . 300 — 2 300,—11. Díjkedvezmény:a) tandíj (130 tanuló á 50 P. 20%) . . . 1.300 —b) internátusi díj, évf.-ként 2 ingyenes . . 1 0 0 0 — 2 300.—12. Vegyes kiadás:a) társadalombiztosítási költség . . . .  120.—b) adó, tü z k á rb iz to s ítá s .....................  250.—c) tanárok kedvezményes arcképes vasúti 192.— 5 6 2 .--igazolványa 1 9 3 2 - r e ...........................................13. Előre nem láthatóra ....................................................... ...........900.—Összes szükséglet: 42 933.69Fedezet:1. Egyházkerületi segély:a) az egyhker. járulékból segély . . . 19.291.19b) az á lla m s e g é ly b ő l.................................................. 3 500 — 22.791.192. Egyetemes egyházi segély ........................................... 1.600.—Átvitel: 24 391.19
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Áthozat: 24.391.193. Sopron fa a d o m á n y a ....................................  . . .  382 504. Az intézeti növendékek díjai:a) a képezdészek tandíja . . 130X 7 7 =  10 010.—b) internátusi díj . . . .  6 0 X 1 0 0 =  6.000.—c) gyakorlóiskolai tanulók díja . . . .  1.000 17.010. —5. Nyugdíjáruléktérítés a tanárok és a szolga törzsfizetésének 3/ i3_a ................................................................  458,—6 . Megtérült fizetési előleg:a) Bognár K á r o l y .........................................................  70.—b) Mechle J ó z s e f ......................................................... 320 —c) Horváth S a m u ..........................................................  280 — 670 —7. Portótérítési á l la m s e g é ly ...................................................  22 ,—Összes fedezet: 42 933.69

ÍV. Főiskolai tápintézeti pénztár.Szükséglet:1. Személyi járandóság:a) gondnoki t is z t e le t d í j .........................................  600.—b) gazdasszony f i z e t é s e .........................................  720.—c) cselédség b é r e .......................................................  2.800.— 4 120 —2 . Üzemi költség: fűtés, világítás, vízfogyasztás,javítás, t is z t o g a t á s .................................................................  4.600.—3. Élelmezési k ö l t s é g ................................................................ 60 000 —4. Bérfizetés:a) á líceumnak a helyiségek használatáért 800 —b) sertésólakért és p i n c e b é r ... 300.— 1.100 —5. É p ü le tfe n n ta rtá sra ...................................................................  300.—6 . Beruházás:konyha és éttermi fe ls z e re lé sre ..................................... 1.000.—7. Tápintézeti kedvezmény: a tápint. növ. 10%-aa) a líceumban 12 ingyenes hely . . . 3.600.—b) a tanítóképzőben 10 ingyenes hely . . '3  000.— 6 600 —8 . Fentartói kedvezmény:a) 12 lie. és 2 tank. leik.-fiú után á 30 P =  420 —b) 16 lie. és 10 tank. tanítófiú után á 20 P =  520 — 940 —9. Kezelési díj a közigazgatási pénztárba befizetve 800 —10. Vegyes kiadás:a) óradíjtérítés a lie. pénzt, az eforus után 326 —b) munkásbiztosítási pénztári járulék . . 800 —c) adó és t iiz k á r b iz to s ítá s ................ 100 —d) konyhaszemélyzet újévi ajándéka . . ______300. — 1 526 —11. Előre nem láthatóra ........................................................  1 700 —

P

Ö s s z e s  s z ü k s é g le t : 82.686.—



83Fedezet:1. Fajárandóság Sopron r é s z é r ő l .................................... 297.—2. Tápdíjjövedelem:a) 120 líceumi tanuló után á 300 P . . . 36.000.—. b) 104 képezdei tanuló után á 300 P . . 11.200 —c) 75 theol halig, tanuló után á 240 P . 38.000.— 85 200,—3. Bérjövedelem a pajta u t á n ........................................... 4 L  —4. Apróbb bevételek ................................................................................. 500.—Összes fedezet: 86 0 38 .--
V. Leányközépiskolai pénztár.Szükséglet:A) Személyi járandóság:1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlék (részletezve1. függelék IV. alatt) ......................................................  13.937.842. Szolgák b é r e ..............................................................................  840.—3. Tiszteletdíj s óradíj:a) a ta n d íjk e z e lő n e k ..................................................  100 —b) ének és egészségtan tanítási óradíj . . 400.— 500.—B) Dologi kiadás:4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1.100 —5. Fűtés, v i l á g í t á s ........................................................................  2.100 —6. Iroda, postaköltség, n y o m t a t v á n y ............................  600,—7. Igazgató reprezentátiós d í j a ........................................... 250 —8 . Fenntartói nyugdíjjárulék a nem állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézetébe . . . .  6006.—9. Társadalombiztosító ......................................................... 200.—10. Beruházás:a) könyvtár ................................................................ 500.—b) szertárak .......................................... 700.— 1 200 —11. Tandíjelengedés:a) a befolyó tandíj 10 százaléka . . . .  1.200 —b) gyülekezeti elengedés .................................... 400 — 1.600 —12. Vegyes kiadás:a) adóbiztosítás stb.........................................................  100 —b) tanárok kedv. vasutigazolványa . . . 272.—c) vegyes díjak t e r h é r e ........................................... 1.650 — 2 022.—13. Előre nem láthatóra ......................................................... •________  300. —Összes szükséglet: 30 655.84Fedezet:1. Egyházkerületi segély:a) az összesített járulékból ............................  900,—b) az á lla m s e g é ly b ő l................................................. .............900. — 1.800.—2. Iskolai összesített díjak:a) tandíj 165 tanuló á 100 P .............................16 500.—b) vegyesdíj 165 tanuló á 10 P . . . . 1 650.— 18.150,—Átvitel : 19.950.—6*



Áthozat : 19.950.—3. Fenntartási hozzájárulás az internátus részéről 9.805.844. Nyugdíjáruléktérítés a tanárok részéről . . . 900.—
P

Összes fedezet: 30.655.84
VI. Leányközépiskolai internátusi pénztár.Szükséglet:A) Személyi járandóság:1. Fizetés:a) 2 ta n á r n e v e lő n ő ......................................................  — . —b) 3 hivatásos nevelőnő á 960 P . . . . 2.880.—c) 1 külföldi n e v e l ő n ő ........................................... — .—d) 1 betegápolónő ........................................... . 520.—e) 1 h á z v e z e tő n ő .........................................................  960,— 4.360.—2. Tiszteletdíj:a) internátusi i g a z g a t ó ...........................................  1.600.—b) internátusi v e z e t ő n ő ............................................  50.—c) internátusi k ö n y v e lő ............................................  400.—d) helyi bizottsági j e g y z ő .................................... 50.—e) intézeti orvos ......................................................... —•— 2 . 100.—3. Cselédség:a) 1 s z a k á c s n ő ................................................................ 600.—b) 6 cseléd á havi 26 P  X  10 ............................  1.560.—c) 2 cseléd á havi 26 P X  2 nyáron . . 104.—d) társadalombiztosító járulék . . . .  1.800 — 4.064.—4. Zenetanítás (66 óra á 64 P ) ....................................  4 224.—5. óraadó a társalgási díjak t e r h é r e ..............................  1.000.—B) Dologi kiadás:6 . Élelmezés, 28.750 nap á 0.80 P .............................  23.000.—7. Fűtés és világítás ................................................................ 8.000 —8 . Épületfenntartás, javítás, pótlás ............................. 1.000.—9. Felszerelés ..............................................................................  1.200.—10. Mosás és t i s z t o g a t á s ......................................................... 2 500 —11. Iroda, posta, nyomtatvány .    1.300.—12. Tartásdijelengedés ......................................................... 17 000.—13. Hozzájárulás az iskola fenntartásához . . . 9.805.8414. Vegyes kiadás:a) biztosítás, a d ó ...........................................................  150.—b) cselédség karácsonyi ajándéka . . . 200, —c) napszám a kert és sportpálya rendben-tartására ................................................................ 100 — 450 —15. Amortizáció ..............................................................................16. Előre nem láthatóra ........................................................ ...........................................910.16

Ö sszes szükséglet: 88.680.—



85Fedezet:1. Növendékek díjai:a) tartásdíj 74 tanuló á 1000 P . . . . 74 000.—b) zenedíj 66 óra á 100 P .................................... 6 600.—c) társalgási díj 30 tanuló á 50 P . . . 1.500.—d) tánc- és tornadíj 30 tanuló á 50 P . . 1 500 —e) betegápolási díj 74 tanuló á 20 P . . 1.480.— 85 080.—2. Államsegély 1932-^ ......................................................... .......................................3.600.—Összesen: 88.680.—
VII. Alapítványi pénztár.Szükséglet:1. A szabadrendelkezési alap javára a biztosításijö v e d e le m b ő l......................  1.000 . —2. Folyósítandó ö s z t ö n d íja k .  200.^-3. T ő k é s í t é s .............................. 4 800.—Összesen: 6.000 —Fedezet:1. Dunántúli énekeskönyv X X V .— X X X IV .kiadás után szerzői tiszteletdíjrészlet . . . .  3.000.—2. Kamatjövedelem ................................................................  2 000.-^-3. Biztosítási j ö v e d e l e m . 1.000.—Összesen: 6 .000 . —

VIII. Főiskolai nyugdíj intézeti pénztár.Szükséglet:1. Nyugdíj:
a) őzv. Poszvék S á n d o rn é n a k ..............................  1.182.66b) özv. Jausz V ilm o s n é n a k .....................................  265.14c) özv. W eisz K o rn é ln é n a k ....................................  3.685.10Összesen: 5.132.90Fedezet:1. Kamatjövedelem ................................................................  —.412. Fenntartói nyugdíjjárulék: az ellenőr után, apénztáros után, a képezdei iskolaszolga után . 196.—3 .Tagok járuléka (J/7o) .........................................................  45.—4. Egyházkerületi hozzájárulás:a) az összesített járulékból .............................3.391.49b) az á lía m s e g é ly b ő l.................................................  1.500.— 4 891.49Összesen: 5.132.90

P
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I X  Letétpénztár.Szükséglet:1. Az egyházközségi járulék felosztása:a) a közigazgatási pénztárnak:a) püspök úr tiszt.-díja . . 4.608.—b) egyéb szükségletre . . 7.021.51b) a soproni líceumnak ....................................c) a tanítóképezdének ...........................................d) a kőszegi leányközépiskolának . . .e) a bonyhádi reálgimnáziumnak . . . .f) a Theol. Otthon 10 évre megszavazottépítési segélye VI. részletének II. fele (I. fele 1931-ben!) ...........................................g) a főiskolai nyugdíjintézetnek . . . .h) közalapi járulék 1927., 1929.— 1932. .i) szó rv á n y g o n d o zá sra .............................................j) karitativ segélyezésre ...................................2 . az egyetemes egyház folyósítása:a) adóalapi segély ..................................................b) közalapi segély a hitoktatásra . . .3. Államsegélyek felosztása:a) egyházkerületi államsegély:1. a közigazgatási pénztárnak . . .2 . a soproni reálgimnáziumi pénztárnak3. a soproni tanítóképezdei pénztárnak4. a kőszegi leányközépisk. pénztárnak5. átutalás a hitoktatási számla javára6 . főiskolai nyugdíjintézetre . . . .7. Segélyezés, rendkív. pótállamsegélyb) portótérítési államsegély ............................c) segédlelkészi kongruaállamsegély előlegd) állami elemi népiskolai hitoktatás díjazására .............................................................................4. Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelem . .5. Hitoktatási költség f e d e z é s é r e ...................................Összes szükséglet:

11.629.51 14 192.15 19.291.19 9 0 0 ,-  1.000 -
400 -  3.391.49 8.771.—800 —1.059.16 61434 5023.950 — 6 6 0 ,- 24 610. —

3.525 3 500. 3 500.900 3 340. 1.500. 4.000, 2 0 .2 6 5 .- 4.191.— 3.000.711 500. 
6.000

28.956 714 .0 0 0 .-125 001 21Fedezet:1. Egyházközségi járulék:a) 1930. évi hátralék ..........................................  14.570.50b) 1932. évi j á r u l é k .................................................  46.864.— 61 434 502. Segélyek az egyetemes egyháztól:a) f. é. adóalapsegély . . . . . . .  23.950.—b) közalapsegély .................................................  660.— 24 610.—3. Államsegélyek:a) egyházkerületi rendes államsegély . . 16.265.—b) egyházker. rendkívüli pótállamsegély . 4.000.—Átvitel : 86.044.50
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PÁthozat : 86.044.50c) portótérítési államsegély .............................4 191 —d) segédlelkészi kongrua előleg, mint ál- 3.000.71 lamsegélykövetelés . . . . . . .e) áll. elemi népisk. hitoktatási államsegély 1 500 — 28.956.714. Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelem . . 6.000.—•5. Hitoktatás díjazására:a) a kerületi á l la m s e g é ly b ő l ............................. 3 340.—b) az egyetemes egyháztól ............................  660.— 4.000.—Összes fedezet: 125.001 21



88
I. Melléklet az egyházkeríileti k

ö
zig

azg
atási pénztár 1932. évi költségvetéséhez.



II.
 Mellék

let az 
egyházk

erületí 
lí

ce
u

m
i 

(reálgim
náziumi

) pénzt
ár 193

2.
 évi kö

ltségvet
éséhez.

2S'o 
" 3  u T i

•o  o  
"á j Í j

a j 45- O - g-w i-  CM<?> > >  5
‘31.5ra “3  -3

IX>>13 13 13 "3
>  >  *V  >

CM CM CM CM
çoço$2 S305 05 05 05

co  co
05 05S cOmr-t'-t^'S-OiaicMmi

C M c o io - M - o c o c o m c n t - i sM1t^TfOM'COinO^"tt~(D[>05CO O5coo5in — ioinco-ctçD005g4oa5 C O 'S 'C O C O C M C M C M C M  —  C O t ' - C O O T j ' - ' r
CMCNCMCMCMCMCMCMCN —  —  —  —  —  —

I I l g  I I I I I I M

JS o. a. l ( 0  1 f 5 iO in m P 5 C M C M f - 0 5 i

ö2 , o
•a -aj co —  
• C 'O  o .

I I I M I
CO CO CO 

I 00  00  CO I
lO
p)

X ! -jfj2 ’üo'"SEJU  B .
m " m  <ú co  m  m  m  m

c— 05 in  t~- t-- t-~ p-
m  m  i m  m  c— r- I r -1 -

CL
s

c  CMo2 a. — — — t-COt -̂S^OSCOOlOO^COC» m m  m  —  o o c o c M 0 5  0 4 t ^ - i n T Í ; o r ~ i n  t't'i'Nicir)iOM , 'f 'í , conrocMn 3 ss  §©  05 05I I I I I I I I I I I 5s  §  §  §
CM CM CM 05co  to  co m O Q  —  —  — C M t - t -  —  O t ^  C 0 Ú 5 t ~ - l 0 C 0 l > 0 5 O ' S ‘ 0 0 0 4  o o m c o  — — 0 5 0 5 0 5 in c M 0 5  ■̂ .Tj-̂ fTtTtCOCMCMCMCMCM s

BIUÇZS5)o3B)P?iesn CO I CO CM —  CO CO CO CO IC O C O  I COCM

ÜL O

—  —  —  CM —  —  CMCMCMCOCOCOCMCOCOI I I I I I M  I I I I I I> > > > > > 5:5: —  £> > > >Il II II II
CM CM CM —7 7 7 7
'S" T}* 'S" "S*

— — — — 0505COCOCOC-'̂ ,̂ CM —I I I M  I I I I I I
■*S, ' S " S , ' S " ' l " S , ' S ' ' S , ' J , 'M'CO

w SP

co  Z -.: •«>>2 13 * «  >3  p  -CO _E - O n ü■ a -co C  co «
-*-* 7)U  . g  y  -o•S O è -2 3

•-2 3— S  -co
r f f l O C  

~  -45 - c ï  ge° t Iü g f *. • <0 . • coQcflQc/5
« No « ■=*= <2 -3

l Ç - >  5  & . =“ ugEp Cl u ccE e  >txí
*(T) «3 .t_ u . u,
^ J O Q

£ -co 
tU J©I sN  > ,  

•05 X5 
PC '45> H

•45 O  
45 ajN  N

—  3  
• £  -45
O  g- •Ï3 -3 C  -5ÍCO 3

45 o -.5 'S,Sr ŐS 8 »UJBZSOlílOj — CMco'fincút'ooc^o — CMco'S’ in



90
III. Melléklet az egyházkerületi tan

ító
k

ép
ezd

eí pénztár 1932. évi költségvetéséhez.



IV
. 

Mellékle
t az eg

yházker
ület kő

sz
eg

i 
ev

. 
le

án
yl

ic
eu

m
a 

19
32

. 
évi költ

ségvetés
éhez.

91



92

V. P é n z tá r a k  s z e r in ti  ö s s z e s íté s .

A  p é n z tá r  n eve
Szükséglet Fedezet Pénztár-maradványP f P f P f

I. Közigazgatási pénztár 44.892 52 44.892 52 — —II. Reálgimnáziumi pénztár 54.351 67 54.351 67 — —III. Tanitóképezdei pénztár 42.933 69 42.933 69 — —IV. Főiskolai tápintézeti pénztár 82.686 — • 86.038 — 3.352 —V. Leányközépiskolai pénztár 30.655 - 30.655 84 — —VI. Leányinternátusi pénztár 88.680 84 88.680 - — —VII. Alapítványi pénztár 6.000 - 6.000 - —VIII. Főiskolai nyugdíjintézeti pénztár 5.132 90 5.132 90 —IX. Letét-pénztár 125.001 21 125.001 21 - —
Összesen 480.333 83 483.685 83 3.352 —
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A  d u n á n t ú l i  á g o s t .  h i t v . e v a n g .  e g y h á z k e r ü l e t i  t i s z t i k a r ,  v a l a m i n t  a z  1 9 3 0 — 1936. é v e k r e  m e g v á l a s z t o t t  e g y h á z k e r ü le t i  á l l a n d ó  b i z o t t s á g o k
N É V T Á R A .

V .

I. Az egyházkerület tisztikara:Püspök, 1916 óta: D. Kapi Béla, győri lelkész, felsőházi tag. Győr, Kossuth L.-u. 1. i ■■!,{■ i ; j ’ i ..faEgyházkerületi felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirtokos, ny. főispán, Nagygeresd, Sopron vm.Egyházkerületi egyházi főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, espereslelkész, Lébény, Moson vm. (1936.)Egyházkerületi világi főjegyző, 1899 óta: Dr. Ajkay Béla, kormányfő- tanácsos, földbirtokos, Répcelak, Vas vm. (1936.)Egyházkerületi egyházi aljegyző, 1928 óta: Zongor Béla, espereslelkész, Körmend, Vas vm. (1936.)Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, földbirtokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1936.)Egyházkerületi főszámvevő, 1923 óta: Hanzmann Károly, lelkész, Sopron, Templom-u. 17. (1936.)Egyházkerületi ügyész, 1908 óta: Berecz Ábel, Sopron, Városháztér 1. (1936.)Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Széchenyi- tér. (1936.)Egyházkerületi pénztáros, 1929 óta: Mühl Nándor, Sopron, Templom-u. 10.Egyházkerületi ellenőr, 1914 óta: Wojtech G . Vilmos, Sopron, Templom-u. 10.Egyházkerületi levéltáros, 1923 óta: Németh Sámuel, líceumi igazgató-tanár, Sopron, Huny^di-u. 9. (1936.)Püspöki titkár, 1917 óta: László Miklós, lelkész, Győr, Kossuth L.-u. 1.Püspöki másodlelkész, 1930 óta: Szabó József, Győr, Petőfi-tér 2.II. A dunántúli egyházmegyék elnöksége:Győri egyházmegye: Esperes, Németh Károly, Lébény, Moson vm. Felügyelő, Mihály István, földbirtokos, kormánytanácsos, Nagydém, Veszprémm.
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Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitorisz János, Ostffyasszonyfa, Vas vm. Felügyelő: üresedésben.Somogyi egyházmegye: Esperes, Mesterházy Sándor, Nemespátró, up. Surd, Somogy vm. Felügyelő, Dr. Ittzés Zsigmond, vármegyei főorvos, Kaposvár.Soproni alsó egyházmegye: Esperes, Mikolás Kálmán, Szilsárkány, Sopron vm. Felügyelő, Dr. Ajkay Béla, kormányfőtanácsos, földbirt., Répcelak, Vas vm. ,Soproni felső egyházmegye: Esperes, Scholtz Ödön, a Ferenc József- rend lovagja, Ágfalva, Sopron vm. Felügyelő, Dr. Schindler Endre, polgár- mester h., Sopron.Tolna— baranya— somogyi egyházmegye: Főesperes, Müller Róbert, Fejsönána, Tolna vm. Alesperes, Gyalog István, Kéty, Tolna vm. Felügyelő, Dr. Pesthy Pál, ny. igazságügyminiszter, Budapest és Űzd, Tolna vm. Má- sodfeliigyelö, Dr. Koritsánszky Ottó, az Orsz. Gyógyszerész Szöv. iigyv. igazgatója, Budapest, VI., Hegedűs Sándor-u. 17.Vasi közép egyházmegye: Esperes, Zongor Béla, Körmend, Vas vm. Felügyelő, Szentmártoni Radó Lajos, nagybirtokos, felsőházi tag, Répcelak és Szombathely, Rózsa-u. 8 . Másodfeliigyelö, Dr. Schneller Aurél, ügyvéd, Kőszeg, Vas vm.Veszprémi egyházmegye: Esperes, Takács Elek, Homokdöböge, up. Ugod, Veszprém vm. Felügyelő, Mihály Sándor, gazdasági felügyelő, Pápa, Veszprém vm. i jZalai egyházmegye: Esperes, Nagy Lajos Szentantalfa, Zala vm. Felügyelő, Dr. Berzsenyi Jenő, ny. kir. járásbiró, Zsédeny, Vas vm.
III. Az egyházkerület állandó bizottságai:
1. Egyházkerületi iskolai nagy bizottság.E l n ö k s é g :  D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyhker. felügyelő.J e g y z ő :  Dr. Ruhmann Jenő, Sopron.H i v a t a l b ó l  tagjai: Arató István, kőszegi leányliceumi, Fáik Henrik, bonyhádi reálgimnáziumi, Hamar Gyula, soproni tanítóképezdei és Németh Sámuel,soproni reálgimnáziumi igazgatók,Szentmártoni Radó Lajos,az egyh. kér. pénzügyi biz. elnöke, Hanzmann Károly, egyhker. főszámvevő, Berecz Abel és Dr. Zergényi Pál, egyhker. ügyészek, Dr. Schneller Aurél, a kőszegi leányliceumi helyi biz. elnöke, a tanári kar kiküldöttei: dr. Ruhmann Jenő és Bognár Károly, Sopron.V á l a s z t o t t  tagok az egyházkerület részéről: a) egyháziak: Nagy Lajos, Szentantalfa, Németh Károly, Lébény, D. dr. Pröhle Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Takács Elek, Homokbödöge, Turóczy Zoltán Győr, Varga Gyula, Vönöck, Zongor Béla, Körmend, Mesterházy Sándor, Nemespátró, Müller Róbert, Felsőnána. Póttagok: Molitorisz János, Hérints Lajos



95I'arád, Dr. Mohácsy Lajos, Kiss Samu; b) világiak: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Dr. Heimler Károly, Sopron, Hering Zsigmond, Sopron, Dr. Ittzés Zsig- mond, Kaposvár, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Stráner Gyula, Sopron. —  Póttagok: Csemez István, Tét, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Dr. Pesthy Pál, Budapest, virtsologi Rupprecht Olivér, Sajtoskál, D. Stráner Vilmos, Sopron, Strasser Sándor, Győr, dukai Takách Ferenc, Duka.A s o p r o n i  e g y h á z k ö z s é g e k  részéről tagok: Ziermann Lajos, Hanzmann Károly, Budaker Oszkár, lelkészek, Dr. Töpler Kálmán, Forster Gusztáv. —  Póttagok: Albrecht Alfréd és Klausz Lajos.
2. Egyházkeriileti iskolai kisbizoitság.Elnök: Dr. Heimler Károly, iskolai felügyelő, Sopron szab. kir. város főjegyzője.Jegyző: Szabó Kálmán, Sopron.Hivatalból tagok: Hamar Gyula, Hanzmann Károly, Németh Sámuel, Szabó József, eforus.Választott tagok: a) az egyházkerület részéről: Bergmann Pál, dr. Deák János, Hering Zsigmond, Róth Gyula, dr. Schindler Endre; b) a soproni egyházközség képviselői: Budaker Oszkár, dr. Töpler Kálmán, Ziermann Lajos; c) a lyceumi tanári kar képviselői: dr. Ruhmann Jenő, Szabó Kálmán, a taní- tóképezdei tanári kar képviselője: Bognár Károly.

3. Egyházkeriileti legfőbb fegyelm i bizottság.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyhker. felügyelő.Tagok, egyházi részről: Németh Károly, Lébény, D. Payr Sándor, Sopron, Müller Róbert, Felsőnána; világi részről: Dr. Dukavits Vilmos, Győr, Mechwarth Ernő, Belecska, szentmártoni Rado Lajos, Szombathely.
4. Egyházkeriileti törvényszék.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkor. felügyelő.Jegyzők: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1936) és Dr. Zimmermann Arthur Körmend (1933).Ügyészek: Berecz Ábel (1933) és Dr. Zergényi Pál (1936.)Tagok, a) egyházi közbirák: Ziermann Lajos, Sopron (1936), Zongor Béla, Körmend (1936), Németh Károly, Lébény 1933), Takács Elek, Homok- bödöge (1933), Németh Gyula, Szekszárd (1936); b) világi közbirák: Dr. Grosch József, Paks (1936), Dr. Rásó Béla, Vasvár (1936), Dr. Ajkay István. Kisfalud (1933), Jánossy Gábor, Szombathely (1933), Dr. Szent-Ivány Géza, Győr, (1933); c) a tanári és tanítói karból: Németh Sámuel (1936) és Gráf Samu, Sopron (1933).
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5. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyuttat nyugdijügyi bizottság.

\Elnök: Szentmártoni Ráció Lajos, Szombathely és Répcelak.Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.Jegyző: Mühl Nándor, Sopron.Hivatalból tagok: Arató István, Kőszeg, Berecz Ábel, Sopron, Hamar Gylua, Sopron, Hanzmann Károly, Sopron, Dr. Heimler Károly, Sopron, Németh Sámuel, Sopron, Mühl Nándor, Sopron, Wojtech G . Vilmos, Sopron, Dr. Zergényi Pál Sopron, dr. Schneller Aurél, Kőszeg.Választott tagok: a) egyháziak: Scholtz Ödön, Ágfalva, Wágner Ádám, Ráckozár, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) világiak: Dr. Baross József, Sopron, Dr. Berta Benő, Sárvár, Friedrich Nándor, Sopron, Hering Zsigmond, Sopron, Jausz Lajos, Győr, Dr. Mihály Kálmán, Sopron, Rupprecht Olivár, Sajtoskál, Visnya Ernő, Pécs.
6. Egyházkerületi népiskolai bizottság.Elnökök: Hanzmann Károly, Sopron és koltai Vidos Dániel, Mersevat, Vas vm.Jegyző: Grieszhaber E. Henrik, Majos, Tolna vm.Tagok: a) egyházi részről: Kovács Zsigmond, Tárnokréti, D. Stráner Vilmos, Sopron, Zongor Béla, Körmend, Gyalog István Kéty; b) iskolai részről: Gráf Samu, Sopron, Grieszhaber E. Henrik, Majos, Hamara Gyula, Sopron, Krug Lajos, Sopron, Rónai Kálmán, Somlószöllös, Somogyi Béla, Körmend; c) világi részről: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Dr. Koritsánszky Ottó, Budapest, szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Rupprecht Antal, Sajtoskál.7. Egyházkerületi véleményező bizottság.Elnökök: Németh Károly, Lébény és dr. Ajkay Béla, Répcelak.Tagok, a) egyházi részről: Hanzmann Károly, Sopron, Mesterházy Sándor, Nemespátró, Molitórisz János, Ostffyasszonyfa, Müller Róbert, Felső- nána, Rónai B. Gyula, Uriujfalu, D. Stráner Vilmos, Sopron, Takács Elek, Ho- mokbödöge, Zongor Béla, Körmend, Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Mikolás Kálmán, Szilsárkány; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Keinenessöm- jén, Dr. Berzsenyi Jenő, Zsédeny, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Krug Lajos, Sopron, Mihály Sándor, Pápa, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Schindler Endre Sopron.

8. Egyházkerületi számvevőszék.Elnökök: Varga Gyula, Vönöck és Dr. Ajkay Béla, Répcelak.Tagok, a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keme- nesmagasi, W eisz Vilmos, Kemeneshőgyész; b) világiak: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Berzsenyi Dezső, Celldömölk, Magyar István, Fel- péc, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Rupprecht Antal, Sajtoskál.
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9. Egyház kerületi lelkészvizsgáló bizottság.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyhker. felügyelő.Tagok: Scholtz Ödön, Ágfalva, D. dr. Prőhle Károly, Sopron, D. Stráner Vilmos, Sopron; póttagok: Dr. Stráner Gyula, Sopron, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend.
10. Egyházkerületi tan képesítő bizottság.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyhker. felügyelő.Hivatalból tagok: a tanítóképezdei tanári kar vizsgáztató tanárai.Választott tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Krug Lajos, Sopron; Póttag: Hérints Lajos, Párád.

11. Az egyházker. és a soproni konventi egyesített pénztárak felügyelő biz.Elnök: Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, helyettes elnök Prick- ler János, Sopron.Tagok a) az egyházkerület részéről: Hanzmann Károly, Sopron, Rupp- recht Olivér, Sajtoskál, Scholtz Ödön, Ágfalva, Szabó Kálmán, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) a soproni egyházközség részéről: Dr. Brunner Emil, Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, Huber Aladár, Sopron, Plagge Frigyes, Sopron, Ziermann Lajos, Sopron.
12. Egyházkerületi birtokokat ellenőrző bizottság.Elnök: Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, virtsologi Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Hanzmann Károly, Sopron.

13. Zsinati törvényeket végrehajtó s szabályrendeleteket készítő bizottság.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyli. kér. felügyelő.Tagok, a) egyháziak: D. Stráner Vilmos, Sopron, Takács Elek, Homok- büdöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) világiak: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Berecz Ábel, Sopron, Dr. Berta Benő, Sárvár, Dr. Grosch József, Paks, Pesthy Pál, Budapest.
14 B itó  Baldácsy-alapitványt kezelő egyetemes bizottság dunántúli tagjai.Tagok: D. Kapi Béla püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyhker. felügyelő; póttag: Dr. Ostffy Lajos, Ostífyasszonyfa. 7
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15. Egyházkerületi leányközépiskolai helyi bizottság.Elnök: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg.Tagok, hivatalból: a) Arató István, igazgató, Bakos Júlia, internátusi igazgatónő; b) választottak: Czeke Gusztáv, Karner Frigyes, Kiss István, Roth Jenő, Seybold Rezső, Stuhr N., Suhajda Lajos, Unger Károly, Weöreös Elemér.
16. Egyházkerületi gyámintézeti bizottság.Elnökök: Scholtz Ödön, Ágfalva és virtsológi Rupprecht Olivér, Sajtoskál. ' > ^ . l  L J .  i i .Jegyző: Hanzmann Károly, Sopron.Pénztáros: Miihl Nándor, Sopron.Ellenőr: Wojtech Vilmos, Sopron.Tagok: az összes egyházmegyék gyámintézeti elnökségei, még pedig:a) Győri egyházmegye: Szalay Mihály, Lovászpatona, Veszprém vili, és Szalay István Gyomoré, Győr vm.b) Kemenesaljái egyházmegye: Tompa Mihály, Kissomlyó, Vas vm. és Mesterházy Jenő, Ollár, Zala vm.c) Somogyi egyházmegye: Teke Dénes, Sand, Somogy vm. és Jamrich Béla, Csurgó, Somogy vm.d) Soproni alsó egyházmegye: Bojtos László, Vadosfa, Sopron vm. és Szabó István, Magyarkeresztur, Sopron vm.e) Soproni felső egyházmegye: Danielisz Róbert, Harka, Sopron vili. és Klausz Lajos Sopron.f) Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Tolna vm. és Dr. Koritsánszky Ottó, Budapest.g) Vasi közép egyházmegye: ...................................... és Ajkay Elemér, Urai-ujfalu, Vas vm.h) Veszprémi egyházmegye: Pócza Ferenc, Sikátor, Veszprém vm. és Dr. Zauner Róbert, Veszprém.i) Zalai egyházmegye: Nagy Lajos, Szentantalfa, Zala vm. és Dr. Berzsenyi Jenő, Zsédeny, Vas vm.



TÁRGYMUTATÓ.
Folyó-s z a n i Jelenvoltak névjegyzéke —  S—  —  —  —  — ■ —1. Istentiszteletek —  —  —  —  —  —  —  —-2. Dr. Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő megnyitó beszéde —3. A közgyűlés megalakulása —  —  —  —  —  —4. Két tanítókiküldött megválasztásáról szóló jegyzőkönyv >—  —5. Jegyzőkönyvhitelesítők kiküldése —  —  —  —  —6 . Kőszegi gyülekezet üdvözli a közgyűlést —  —  —  —7. Egyetemes egyházi közgyűlésre kiküldöttek névsora8 . P ü s p ö k i  j e l e n t é s  az 1930— 31. közigazgatási évről s azezzel kapcsolatos h a t á r o z a t o k  —  —  —  —  —Egyházker. iskolai nagybizottság jelentése kapcsán:9. Rosta Ferenc és Hollós János soproni lie. tanárok halála, személyi ügyek 1— —  —  —  —  —  —  —  —10. Soproni ev. reálgimn. igazgatójának jelentése —  —  —11. Németh Sámuel soproni lie. igazgatóvá választása —  —  —12. Theol. fakultásnak átengedett helyiségekért kultuszminiszter köszöneté —  —  —  —  —  —  —  —  —  —13. Dr. Róth János megválasztása soproni lyc. magyar-német tanszékére —  —  —  —  —  —  —  —  —14. Theol. fakultás kiköltözésével felszab. helyiségek felhasználása15. Soproni tanítóképzöintézeti építkezés ügye —  —  —  —16. Kőszegi leánylyc. igazgatójának jelentése —  —  —  —17. Bonyhádi reálgimn. igazgatójának jelentése —  —  —  —18. K. S. fia utáni iskolai tartozásának elengedése —  —  —19. Helyettesítési óradíjak egyházkerület tanintézeteiben v—  —Egyházkerületi pénzügyi bizottság jelentése kapcsán:20. Egyházkerületi pénztárak számadása —  —  — — —21. Egyházkerületi pénztárakban rovancsolás —  —  —  —22. Aranypengő-számítás; hátralékos tartozások ügye —  —23. Egyházkerületi államsegély felosztása —  —  —  —  —

L a p s z á m345
10
10111111
12

1717171717181818191919
1919
20
20



10024. Kléblatt-íéle hagyatéki ház számadás —  —  —  —  —  2025. Biztosítási részesedés —  —  —  —  —  —  —  2026. Állami elemi iskola hitoktatás díjazása —  —  —  —  2027. Nem ev. jellegű tanintézetek ev. tanulói hitoktatóinak díjazása 2028. Sürgős segélyek szabadrendelkezési alapból —  —  —  —  2129. Sürgős segélyezések Baldácsyánumból —  —  —  —  2130. Rendkívüli pótállamsegélyből kivételes segélyek —  —  —  2131. Egyházkerületi, költségvetés az 1932. évre —  —  —  —  2132. Püspöki illetmények ügye —  —  —  —  —  —  —  2233. Esperesi tiszteletdíjak megállapítása —  —  —  —  •— 2234. Egy házkerületi tiszteletdíjak megállapítása —  —  '—  —  23. 35. Dr. Beyer János kőszegi leánylyc. orvosi díjáról lemond —  —  2336. Orsz. KIÉ. titkár fizetése —  —  —  — . —  —  —  2337. Bonyhádi reálgimn. egyházkerületi járuléka —  —  —  —  2438. Kőszegi leánylyc. egyházkerületi fenntartási segélye —  —  2439. Soproni Theológus Otthon egyházkerületi segélye —  ■— —  2440. 1927— 1930. évek egyetemes közalapi tartozás-tigye —  —  2441. Egyházmegyék dologi segélyeinek megállapítása —  —  —  2442. Egyházkerül, közgyűlés meg nem tartására von. indítvány —  2443. Egyházkerületek összevonására von. indítvány —  — —  2544. Baldácsy-alapítványi osztalék felosztása —  —  —  —  2545. Adóalapi segélyek felosztása —  —  —  — —  —  2646. Karitatív hadikölcsönsegély ügye —  —  —  —  —  —  2647. Soproni tanítóképzőintézet kertjéből egy rész átengedése siketnéma intézetnek —  —  —  —  —  • —  —  —  2748. Püspöki földbirtokra vonatkozó szabályzat —  {— —  —  2749. Egyházkerületi intézmények leltárának elkészítése —  —  —  2850. Kőszegi Graetchen Lőw-alapítvány telkének befásítása —  —  28-51.  Intézetekben végzett iparosmunkálatok felülvizsgálása —  —  2852. Egyházkerületi tisztviselők adótérítési kérelme —  —  —  2853. Dr. Róth János tanár hadipótléka —  ^  —  —  —  2954. Jégkársujtotta gyülekezetek segélykérvénye —  —  1— —  2955. Hangospuszta egyházkerületi járulékának ügye —  —  —  2956. Nagyszokolyi és szekszárdi gyülekezetek fenntartási segély ügye 2957. Nagyszokolyi gyülekezet megmentése —  —  —  —  —  2958. Luther Társaság segélyügye —  —  —  —  —  —  3059. Kádár Gyula segélyezése — —  —  —  —  —  —  3060. Karitativ hadiköícsön ügyében felterjesztések —  —  —  3061. Adóalapi-segélyek ügyében felterjesztések —  —  —  —  3062. Takarékosságra vonatkozó felterjesztések —  —  —  3063. Hitoktatói díj felemelése tárgyában felterjesztés —  —  —  3064. Zsedényi-díj ügye —  —  ■—  —  —  —  —  —  3065. Puzdor testvérek peresügye —  —  —  —  —  3166. Simunyák-per állása —  —  ■—■ —  SPf *— —  —  3*



10167. Határozatot nem igénylő pontok —  —  ■—  —  —  —  3168. Köszönet pénzügyi biz. vezetőségének és tagjainak — .. —  31Egyházkerületi népiskolai bizottság jelentése kapcsán:69. Elemi és továbbképző iskolák statisztikája —  —  —  —  3170. Elemi iskolák iskolavizsgálati eredménye —  —  —  —  3271. Nem ev. iskolákba járt ev. tanulók hitoktatása —  —  —  3472. Egyházmegyei népiskolai bizottságok jelentései —  —  ’— 3573. Egyházmegyei Tanítóegyesületek működéséről jelentés —  —  3674. Vallástanítási tanterv és utasítástervezet tárgyalása —  —  3875. Elemi isk. oktatás eredményessé tétele tárgyában javaslat —  4476. Segédtanítói intézmény ügye —  —  —  —  —  —  4977. Szorgalmi idő megrövidítésének ügye —  —  — —  —  4978. Nyolcéves tankötelezettség és főisk. tanítóképzés kérdésé '— 5079. Tanítói jóléti intézmények támogatása és a beiratási dijak —  5080. Kiss S. által átdolgozott Konfirm. Káté engedélyezése —  —  5081. Luther Kiskátéjának magyarázatos kiadása —  —  —  —  5082. Iskolai mulasztások szigorúbb ellenőrzése —  —  —  —  51Egyházkerületi véleményező bizottság jelentése kapcsán:83. Egyetemes jellegű lelkészvál. szabályrend. tárgyalása —  —  5184. Szabályzat az egyháztagok fegyelmezéséről c. tervezet tárgyalása 5185. Tanítói sérelmek ügye —  —  —  —  ’— —  5286. Törpeiskolai államsegélyek megszüntetésének ügye —  —  5287. Lelkészek anyagi helyzete —  —  —  —  —  —  —  5288. Segédtanítói állások visszaállítása —  —  —  —  1—  5289. Soproni tanitóképzöintézet felépítése —  —  —  —  —  5290. Barlahidán missziói segédlelk. állás szervezése —  —  —  5291. Missziói körökre vonatkozó határozatok —  —  —  —  5292. Gyámintézeti adományok kiegészítése gyülekezeti pénztárból —  5393. Üres tanári állások ügye —  —  —  —  —  —  —  5394. Egyházker közgyűlés tárgyalásainak kezdete tárgyában — — 5395. 1848: X X . t.-c. végrehajtása —  —  —  —  —  —  5396. Róni. kath. házasulok megáldása —  —  —  —  —  —  5497. Kapolcsi lelkészi hivány tárgyában fellebbezések —  —  —  5498. Róni. kath. hitoktatásra iskoláink átengedése —  v—  —  5599. Magyaródpusztának Somogyszilltöl Gadácshoz csatolása —  55100 Tihanyi Sporttelepre rendelt tanulójárulékok kiadása — — 56101. Megüresedett bizottsági tagsági helyek betöltése —  —  —  56102. Tanítói fizetéseknek központi pénztárból folyósítása —  —  56103. Egyházker. számvevőszék jelentése tudomásul szolgál —  —  56104. Egyházker. Gyámintézet jelentése tudomásul szolgál —  —  56105. Egyházker. levéltáros jelentése tudomásul szolgál —  —  —  57



102106. Egyházkor, levéltárnak más helyiségben elhelyezése —- — 57107. Dunántúli Luther Szövetség jelentése tudomásul szolgál —  —  57108. Egyházker. Tanítóegyesület jelentése tudomásul szolgál —  57109. Jövő évi egyházker. közgyűlés helye —  —  —  —  —  57110. Közgyűlés befejezése —  —  —  —  —  —  —  57Függelék:I. Egyházkerületi Gyámintézet közgyűlésének jegyzőkönyve '— —  58II. Egyházkerületi Lelkészegyesület közgyűlésének jegyzőkönyve —  69111. Dunántúli Luther Szövetség közgyűlésének jegyzőkönyve —  —  73IV. 1932. évi egyházkerületi költségelőirányzat —  —  —  —  78V. Egyházkerületi tisztikar és állandó bizottságok névtára —  —  93VI. Püspöki jelentés.



Püspöki jelentésa dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 1931. évi október hó 16>án Kőszegen tartandó közgyűlése elé.
Fötisztelendö és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!Az elmúlt 1930— 31. egyházközigazgatási évről szóló püspöki jelentésemet tisztelettel beterjesztem s kérem annak tárgyalás alá vételét.

I. A z év  esem én y ei.1. Kormányváltozás. Gróf Bethlen István, ki 1931. év áprilisában ünnepelte miniszterelnökségének tízéves fordulóját s kit egyházkerületünk nevében f. évi április hó 17.-én kelt 1028/1/1930— 931. számú iratomban üdvözöltem, —  f. évi augusztus hó 24.-én minisztertársaival együtt lemondott.A Kormányzó Űr gróf Károlyi Gyulát nevezte ki miniszterelnöknek.A kormányváltozás alkalmával gróf Klébelsberg Kunó, volt vallás- és közoktatásügyi miniszter meleghangú levélben vett búcsút s dr. Ernszt Sándor új közoktatásügyi miniszter hivatalos iratban tudatta kineveztetését s kérte egyházkerületünk támogatását.A volt kultuszminisztertől egyházkerületünk nevében meleghangú levélben búcsúztam, az új kultuszminisztert pedig felelősségteljes állásában bizalommal köszöntöttem s egyházkerületünket, annak gyülekezeteit, iskoláit és intézményeit szeretettel ajánlottam jóindulatába.2. Általános helyzetkép. Egyházunk helyzete az államhoz s más egyházakhoz való viszonya az elmúlt évben nem változott, úgy, hogy az általános helyzetkép megrajzolásánál egészen nyugodtan újból előterjeszthetném azt az általános helyzetképet, melyet múlt évi püspöki jelentésemben rajzoltam meg. Legfeljebb még sötétebbé vált a mostani helyzetkép tónusa s még súlyosabbak lesznek a helyzetből folyó fenyegető következmények.a) Az államhoz való viszonyunk változatlan. A lemondott kormány s a volt kultuszminiszter eljárásának törvényszerűsége mindig meg volt.



A jóakaratot sem nélkülöztük. Egyházunk helyzete mégis kedvezőtlenre fordult, mert egyházunk életigényei, szükségletei beléiitköztek az államháztartás rideg követeléseinek sziklakövébe s egyházi autonómiánk szembe került az állam szuverenitásával. Sokszor tehetetlenségünk keserű érzésével kellett tapasztalnunk, hogy erőtlenek vagyunk az állam kormányzásának az irányítására. Nem mi állapítjuk meg egyházunkkal szemben alkalmazott szempontjait, hanem ő maga s az autonómia és szuverénitás szembekerülése esetén nem egyházunk autonómiája, hanem az állam szuverénitása válik döntővé.Az egyházi autonómia és állami szuverénitás elvi kérdésének tisztázása annál fontosabb, mert csak így bírálhatjuk el elfogulatlanul a kormány egyházi vonatkozású intézkedéseit. Ezen helyes elvi megítélés birtokában tudunk védekezni a meddő sérelmezési politika erőfecsérlő veszedelmei ellen. Végül ilymódon válik előttünk világossá, hogy az új törvények által megszabott helyzetünkben minő intézkedésekre, esetleg szervezeti változtatásokra van egyházunknak szüksége.Különösen 3 kormányintézkedés érinti közelről egyházunkat.Az 1930. évi XLVII. t.-c. 15. §-a alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter feljogosítást nyert arra, hogy az ú. n. törpeiskolák államsegélyét megvonja. Egyházkerületünk eleven testébe vág a törpeiskolák államsegélyeinek megszüntetése, mert a dunántúli egyházkerület kimondottan missziói egyházkerület, mely nagyrészt lélekszám szerint kicsiny, gyenge gyülekezetekből áll.A vallás- és közoktatásügyi miniszter 800/113— 1931. számú leiratával közölte az államsegélyeitől megfosztott népiskolák névsorát. Ezek a halálraítélt népiskolák a következők: a bőr gâtai, kiskocsid, csékuti, zalagalsai, gyúrói, barcsi, pálíai (Tolna m .), nagyszokolyi; továbbá megszüntette a miniszter a bezii iskola 2., a körmendi 2., nemeskoltai 2., uraiujfalui 2., kőszegi 4 és bakonyszombathelyi 2. tanítói állások államsegélyét. Rendelkezésével végleg megszüntette a fehérvárcsurgói, hegyfalui, vásárosmiskei, tapolcafői, ászári és kisfaludi 2. tanítói állások államsegélyét.A törpeiskolák államsegélyeinek megszüntetésére vonatkozó rendelkezés tehát megmérhetetlen veszteséget jelent ev. egyházunk számára. Minden iskolánk az áldozatkészség köveiből, az egyházhűség véres könnyeiből megépített bástyája az ev. anyaszentegyháznak. Kőfalaiba múltúnk dicsősége s jövendőnk reménysége volt beépítve. Könnyezve állunk meg a ledőlő bástyatornyok előtt.Bármennyire egyházunk testébe vágjon is a miniszteri intézkedés, el kell ismernünk annak törvényességét. A miniszteri rendelkezés az 1930. évi XLVII. törvénycikken alapul. A tanítói államsegély megvonására vonatkozó intézkedés egyáltalában nem érinti egyházunk iskolafenntartói jogát. A gyülekezetnek tehát jogában áll az iskolát saját anyagi erejéből fenntartani.Felelősségem tudatában rá kell mutatnom arra, hogy tőlem telhetőiéig mindent elkövettem népiskoláink védelmére. A törpeiskolák fenyegető vészé-
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(lelnie tulajdonképpen néhány évvel ezelőtt indult meg, de akkor egyidőre sikerült a bajt elhárítani. Az úgynevezett takarékossági törvénytervezetbe azonban ismét belekerült a törpeiskolák ügye. Ezen törvénytervezet felsőházi tárgyalásán kötelességemnek tartottam felszólalni s rámutattam a törvény- tervezet 18. §-ának egyházi veszedelmeire. A törpeiskolák fogalmának megállapítását s a tanulói létszám meghatározását kértem, mindenekfelett pedig az egyházi érdekeknek figyelembevételét is. Az akkori miniszter úr azonban aggályainkat nem honorálta.A törvénytervezet törvénnyéválása után is mindent elkövettem, hogy halálraítélt töreiskoláinkat megmentsem. Hiábavaló volt azonban minden kérés és érvelés, hiábavaló volt annak kimutatása is, hogy az állam a törpeiskolák államsegélyének megvonásával tulajdonképpen semmi anyagi megtakarítást nem ér el, a miniszter úr az utolsó pontig változatlanul végrehajtotta eredeti tervét. Az érdekelt iskolák tanítóinak elhelyezésére a törvény a vallás- és közoktatásügyi minisztert kötelezte.Az áldozatkészség és egyházszeretet csodálatos példájaként említem meg, hogy több gyülekezet iskolájának saját anyagi erejéből való fenntartását határozta el. Bármilyen heroikusnak lássam is a gyülekezetek elhatározását, komoly aggodalommal gondolok az eléjük tornyosuló, szinte elbirha- tatlan nehézségekre. Az érdekeltekkel közöltem azon felfogásomat, hogy leghelyesebben úgy oldhatják meg iskolai és egyházi feladtukat, ha egyházias lelkületű, nyugdíjas tanítókat alkalmaznak. A miniszter ilyen esetben elismeri az iskolát magániskolának s a tanulók a gyülekezet valamelyik nyilvános népiskolájában vizsgázhatnak.Közelről érinti egyházunk autonómiáját a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a segédtanítókra vonatkozó rendelkezése. F. évi március hó28.-án kelt 865-1/25— 1931. szám alatt ugyanis a miniszter megküldötte az 1930. évi XLV1I. t.-c. 5. §-ához készített végrehajtási utasítástervezetet, melyben visszaállítja a kötelező segédtanítói szolgálatot. Ez a törvényen alapuló rendelkezés egyházunkat is kötelezi.Ezen rendelkezést egyházi alkotmányunkkal összeegyeztetni nem tudtam, ezért f. évi április hó 1.-én kelt 955/II1/930— 31. számú iratomban arra kértem a miniszter urat, hogy „mivel ezen ügy szabályszerű és megnyugtató rendezése zsinati alkotmányunk érvényben lévő rendelkezései következtében számunkra teljes lehetetlenséget jelent“ , —  életbeléptetését halassza el későbbi időpontig, hogy ezen kérdéssel törvényes szervezeteink szabályszerűen foglalkozhassanak.A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr több módosító javaslatomat elfogadta ugyan, de az Utasítás kiadásának elodázására vonatkozó kérelmet nem teljesítette. 1931. évi június hó 3.-án 865-1/70— 1931. számú leiratával kiadta a Végrehajtási Utasítást, melyet én azon meghagyással küldöttem meg az esperesi hivataloknak, hogy az egyházkerület, illetőleg egyetemesegyház határozathozataláig igyekezzenek a törvénnyel való ellentétbe kerülést elkerülni.
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A miniszteri rendelkezés egyházi alkotmányunk §-aival ellentétben áll, mert a segédtanítói szolgálat bevezetése egyházi alkotmányunkban nem bír alappal. A rendelkezés végrehajtása is feltétlenül nehézségekkel jár. Nem osztom azonban azok felfogását, kik abban a tanítói-kar sérelmét látják. Elvi okokból helyeslem a segédtanítói szolgálat bevezetését s hiszem, hogy az egyházi, iskolai érdekeken kívül a tanítói státus érdekét is szolgálja.Súlyos nehézségeket, sőt veszedelmet jelent a kormány ama rendelkezése, mellyel korlátozza a közigazgatási hatóság igénybevételével behajtható egyházi adót. Keveset változtat a rendelkezés következményein, hogy a protestáns közös-bizottság közbelépésére a kormány a behajtás összegét az állami adó 10 százaléka helyett annak 20 százalékában állapította meg. Növeli a gyülekezetek háztartási egyensúlyának veszélyezettségét a pénzügy- miniszternek ama rendelkezése, mely szerint az 1927. évi V. t.-c. 71. §-ára hivatkozással panasz esetén feljogosítva érzi magát a kivetett egyházi adó felülbírálására s amennyiben az egyházi adó az érdekelt egyháztag anyagi létét veszélyeztetné, úgy megengedi, hogy az egyházi adó néhány évre elosztottál! fizettessék le. Ha ilyen esetek belopódznak a köztudatba, könnyen megzavarhatják gyülekezeteink háztartását.Ez a 3 eset igazolja, hogy a szuverén állam törvényes rendelkezései is mélyen belehasítanak egyházunk autonómiájába s kérdésessé teszik annak eddigi jogállományát.Egyházunknak az államhoz való viszonyában nyugtalanítólag hat az államsegélyek kérdése. Néma önmegtagadással áll egyházunk az állam előtt. Törvényesen alapuló követeléseit lecsökkentette, leikéből felsikoltó panaszait elnémította, csakhogy megkönnyítse az állam súlyos terheit. Ezzel szemben az állam az egyébként is elégtelen állami segélyeket állandóan leszállítja. 1930. évi devember hó 16.-án kelt 200-42/1930. számú leiratával a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1931. év első felére járó államsegélyeinket 15 százalékkal, portótérítési államsegélyünket 20 százalékkal szállította le. Az egyházkerület közigazgatási államsegélyének ezen leszállítása, a portó-térítési államsegélyt nem számítva —  2.947 P 37 f. veszteséget jelent, mely a múlt évi leszállítással együtt 4728 P-t tesz ki. Az államsegély leszállításának terve ellen természetesen hivatalos felterjesztésemben (1930. november 3.-án 18/1/930— 31. szám alatt) és személyes tárgyaláson is tiltakoztam, de eredményt elérni nem sikerült.Gróf Károlyi Gyula kormánya a 33-as bizottság közreműködésével megkezdte az állam anyagi ügyeinek rendezését. A vallás- és közoktatásügyi miniszter í. évi szeptember hó 19.-én kelt 210— 2/315— 931. számú leiratával arról értesít, hogy egyházkerületünk államsegélyét további 10 százalékkal, a portótérítési államsegélyt is újabb 10 százalékkal leszállította. Mivel pedig az egyetemes egyház kezéhez kiutalványozott államsegélyt is leszállította a miniszter, egyházkerületünknek isméf tekintélyes összeget jelentő államsegélycsökkenéssel kell számolnia.



b) A felekezetközi helyzetben nincsen változás. Élesebb támadások, avagy villongások nem merültek fel, de számbavehető lelki közeledésről sem szólhatunk. Pedig messzibb szomszédságunkban tűztengerben ég egy hatalmas világbirodalom s körülöttünk nyíltan, avagy leplezetten megindul a nagy harc Istenországa és a Krisztus királysága ellen. Vájjon mikor eszmélünk keresztyén egységünk nemzetfenntartó értékének tudatára ? És mikor eßznrn- liink annak szomorú valóságára, hogy a keresztyénség nagy eszményeit: a család, állam, társadalom és gazdasági rend tartóoszlopait érik súlyos, koncentrált, tervszerű támadások? Egy világ inog szemünk előtt, mi pedig a történeti szemlélet bércorma helyett földbe vájt gödörben állunk s onnan ítéljük meg életkövetelésünket és életkötelességünket!c) Saját belső viszonyaink az elmúlt évben lényegesen rosszabbodtak. Szegényebb gyülekezeteinket az anyagi nehézségek összeomlással fenyegetik, de még az anyagilag erős gyülekezeteket is nehéz próba elé állítják. A válság kúszált útvesztőbe sodor, mert nem a költségvetés túlméretezése a válság oka, hanem az adófizető egyháztagok anyagi elerőtlenedése.Növeli egyházunk anyagi válságát a lelkészi kar anyagi helyzetének kétségbeejtő nyomorúsága. A terményfizetéses lelkészek helyi javadalma cgyharmadára zuhant alá. A korpótlék sokszor megígért 100 százalékos valorizálása hiú ábránddá vált. A kongrua-megállapításánál magas értékeléssel szerepelt a terményjárandóság s így a megállapított kongnia sem elégíti ki a tulajdonképpeni jogos követelést.Lelkészeink a sanyarú viszoliyok közt is heroikus önmegtagadással teljesítik kötelességeiket. Gondtól beárnyékolt homlokkal, redős arccal, kopott ruhában állnak a vártán, de lelkűk gazdag sugárzással világít az éjszakába. Példaadó méltósággal hordozzák szegénységük terhét, csorbítatlan kötelességtudással vezetik népüket. Vigasztalják a vigaszra szorulókat s fáradhatatlan hűséggel élesztik népünk hitét és erkölcsi ellenállóképességét.Bizonyos azonban, hogy a lelkészi kar elérkezett a lemondás utolsó vonaláig. Egyházi és jól felfogott nemzeti érdek követeli, hogy anyagi helyzete megváltozzék. Egyházi berendezkedésünk mostani formájában önmagunktól nem várhatunk javulást. Kénytelenek leszünk az állammal szemben érvényesíteni törvényes jogainkat. Kérdés azonban, hogy mostani anyagi viszonyai közt talál-e a kormány fedezetet a protestáns lelkészek jogos igényeinek kielégítésére? Értékeli-e a lelkészek nemzetépítő munkáját oly magasra, hogy még a mostani válságos viszonyok közt is kötelességének ismeri azok életexisztenciájának biztosítását?Hasonlóképpen megoldatlan problémaként mered előttünk a kántortanítók javadalmának kérdése. Évek óta szorgalmazza egyházunk a ref. és róm. kath. egyházzal együtt ennek a kiáltó igazságtalanságnak megszüntetését. De mindeddig nem jutottunk tovább az üres Ígéretnél. Pedig a mostani helyzet komoly veszedelmet jelent egyházunk számára. Hátrányos helyzetbe juttatja a kántor-tanítókat az osztálytanítókkal szemben s az elégedetlenség
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ttizét szítja azokban, kiknek lelkűk teljességével kellene a gyülekezetét szolgálniok.Dacára a nyomasztó anyagi gondoknak, egyházunk lelki-munkája ma is tiszteletreméltó. Isten iránt eltelt hálával s a munkát végzőkkel szemben érzett elismeréssel megállapíthatom, hogy a lelki munkában nincsen hanyatlás, hanem inkább emelkedés található. Templomainkban és iskoláinkban elvégzett különféle munka ugyanazt a lelket sugározza: Krisztus lelkét. A templomon és iskolán kívül, —  főleg a belmissziói munkában —  céltudatos és áldozatos hűség nyilatkozik meg.Kedvezőtlen viszonyaink közt is az áldozatkészség felemelő példáira találunk. A soproni gyülekezet 43.678 P költséggel renoválta templomát s új iskolát épített. Híveinek önkéntes áldozatkészsége 33.588 P-t juttatott a jótékonyság oltárára. A győri gyülekezet új emeletes iskolát épített 134.848 P költséggel. Farácl új tanítólakot emelt 8030 P költséggel, Ágfalva új iskolájának felszerelésére 1890 P-t fordított, a balfi gyülekezet 3200 P költséggel megjavította templomát. Bonyhád 10.000 P-ért új orgonát építtetett, a régit pedig a szekszárdi gyülekezetnek ajándékozta. A kőszegi gyülekezet nagy költséggel gyönyörű tornyot emelt, új iskolát épített s harangot szerzett be. A répcelaki hívek templomrenoválásra 1016 P-t adakoztak. A kis szentgotthárdi gyülekezet 2323 P költséggel harangot szerzett, hívei általános gyülekezeti célokra 1743 P-t adakoztak. Bakonycsernye emeletes iskolát épített60.000 P értékben, melyhez az állam 30.000 P-t adott, renoválta a kántortanítói lakást 4600 P költséggel. Ajka új harangot szerzett be 3706 P értékben. Hánta lelkészlakot renováltatok 8012 P költséggel, Kiskamond új tanítólakot vásárolt telekkel és melléképületekkel 6800 P értékben, a pápai gyülekezet bérházát javíttatta meg 11.000 P-ért, a veszprémi gyülekezet egyházi épületeire 5205 P-t fordított. Alsódörgicse templomot javított 1800 P és Szentantalfa kutat ásatott 2500 P költséggel. Dr. Rácz István, elhunyt orvos a sárvári gyülekezetnek ösztöndíjalapitványra 55.000 P-t hagyott.Milyen csudálatos az Űr lelkének munkája! A pusztai Ínséges vándorlásban csodavesszö érinti meg a kősziklákat, azok érző szivekké válnak s az áldozatkészség csermelyvíze fakad belőlük.A csodálatos bizonyságtételek nem teszik feleslegessé egyházunk kínzó anyagi problémája megoldásának keresését. Évtizedekkel ezelőtt egyházunk túlontúl erős kötelekkel hozzákötöződött az állam szekeréhez. Mindent, igazán majdnem mindent az államtól várt. Amily mértékben állami segélyekre építette egyházi életét, iskoláinak és intézményeinek létét, annyira elhanyagolta az ősi protestáns életfenntartó tényezőt: a saját maga anyagi erejét. Nemcsak a világ gazdasági válsága és saját államunk megrendült anyagi helyzete ostromolja egyházunk anyagi létének kőpilléreit. '1 ekintsünk csak körül s vegyük észre, hogy a korszellem is rázza ezeket az oszlopokat s bizonytalanná teszi azokat. Történeti jelentőségű időket él ev. egyházunk. Messzetekintő szemmel meg kell keresnie jövendőjének útját. Bölcseséggel fel kell ismernie azt az igazságot, hogy Isten kegyelmén kívül teljes bizonyos-
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Sággal csak önmagára támaszkodhatik. Ha azután ezt meglátta egyházunk, akkor bátorsággal és körültekintéssel olyan belső berendezkedést kell önmaga számára teremtenie, mely anyagi létét biztosítani képes.Az anyagi problémákon kívül súlyos lelki problémák nehezítik egyházunk belső életét. A lelkészválasztások szomorú tüneteiben autonómiánk torzképét látjuk. Egyházi életünk magasabb egységeinek jelenségeit látva, komoly aggódással féltjük egyházunk régi, erős gerincű, hagyományos nemes tradícióját, mely mindenkor tisztességet biztosított számára. Nincsen égetőbb szükségletünk, minthogy egyházunk közszelleme váljék ismét erőssé, nemessé és egységessé. Ezen kell munkálkodnia egyházunk minden tagjának, vezéreknek és vezetetteknek, mert egyházunk közszelleme rejti magában emelkedő avagy aláhanyatló jövendőnket.3. Emlékünnepeink. Az elmúlt esztendőben is kötelességemnek ismertem arról gondoskodni, hogy a jelentős történeti évfordulók lelki áldásait felhasználjuk egyházi öntudatunk erősítésére. Egyházkerületünk minden gyülekezete vallásos ünnepségen megemlékezett 1931. május 3.-án az Apológia 400. évfordulójáról, 1930. november 16.-án a Carolina Resolutióról, 1930. december 7.-én a belmiszió nagy munkásának Bodelschwingh Frigyes születésének 100 éves fordulójáról. 1931. május 30.-án és 31.-én minden gyülekezetünk és iskolánk emlékünnepséggel újította fel Sántha Károly költő-papunk nemes papi egyéniségét és ének-költői munkásságát.4. Theológiai konferencia. F. évi április 7— 10. napjain, az Erzsébet- tudományegyetem hittudományi kara Sopronban theológiai konferenciát tartott ezen központi téma tárgyalására: korunk szellemi válsága. A konferencia körültekintő rendezése és rendkívül értékes előadásai nagy gazdagodást biztosítottak a résztvevők számára. Igaz hálával gondolok D. dr. Prőhle Károly egyetemi tanárra, ki a konferencia szellemi előkészítése és vezetését elvégezte. De hálával gondolok a fakultás egész karára s mindazokra, kik előadásukkal annak eredményét biztosították.Egyházkerületünk közgyűlése bizonyára örömmel veszi tudomásul azt is, hogy egyházkerületünkből számosán vettek részt a theológiai konferencián s a konferencia soproni líceumunk tápintézetében talált szívesen fogadott otthonra.5. Egyházkerületünk viszonya az egyetemes-egyházhoz ez évben is teljesen zavartalan volt. Az a körülmény, hogy az egyetemes-egyház kezéhez kiutalt közigazgatási államsegélynek az egyházkerületek közti megosztási kulcsát sikerült békésen megállapítani, nagy mértékben biztosítja az egyház- kerületek testvéri jóviszonyát s az egyetemes-egyházban való egyetértő munkálkodást.Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő úr egyházkerületünk ügyei iránt mindenkor nagy megértéssel és jóakarattal viseltetik.6. Gyülekezeteink kifelé mutatott áldozatkészsége. Gyülekezeteink ez évben is gondjaikba vették az ev. sajtó ügyét és húsvét Utáni második vasárnapon s a j t ó V a s á r n a p o t tartottak. Ezen ünnepségen egyházmegyén
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ként a következő sajtóoffertórium folyt be: Győri elun. 126.19 P, kemenes" aljai 36.19 P, somogyi 63.71 P, soproni alsó 42.47 P, soproni felső 42.86 P, tolna-baranya-somogyi 143.92 P, vasi közép 116.62 P, veszprémi 93.98 P, zalai 13.91 P. összesen: 679.85 P, amely az előző évivel szemben 280.18 P apadást mutat.b) B i b l i á v á  s l á r n a p i  oífertóriumként összesen befolyt 475.10 P. Ez az összeg az egyes egyházmegyék közt a következőképpen oszlik meg: Győri ehm. 102.55 P, kemenesaljai 37.45 P, somogyi 25.94 P, soproni alsó 29.15 P, soproni felső 26.93 P, tolna-baranya-somogyi 99.44 P, vasi közép 69.47, veszprémi 70.17 P, zalai 14.—  P.c) Egyetemes egyházunk felhívására gyülekezeteink ez évben is tartottak oífertóriumot a f o g h á z  m i s s z i ó  javára. Ezen célra befolyt összesen 354.42 P a következő részletezés szerint: Győri ehm. 75.33 P, kemenesaljai 29.89 P, somogyi 18.80 P, soproni alsó 20.15 P, soproni felső 21.72 P, tolna-baranya-somogyi 75.20 P, vasi közép 53.39 P, veszprémi 51.44 P, zalai 8.50 P.d) Vizkereszt-iinnepén ez évben is a k ii 1 miss z i ó javára tartottak oífertóriumot gyülekezeteink, melynek eredmén.yeképen 668.99 P fizettetett be a Missziói Egyesület pénztárába. Egyházmegyénként az offertóriumok a következők: Győri elun. 166.26 P, kemenesaljai ehm. 42.86 P, somogyi ehm.42.87 P , soproni alsó ehm. 27.26 P, soproni felső ehm. 110.74 P, tolna- baranya-somogyi ehm. 101.14 P, vasi közép ehm. 80.69 P, veszprémi ehm. 87.73 P , zalai ehm. 9.44 P.e) S á n t h a K á r o l y  s i r e m I ék é r e befolyt offertorium ösz- szesen: 990 pengő 47 fillér és pedig a következő részletezés szerint: Győri ehm. 138.34 P, kemenesaljai 55.81 P, somogyi 52.61 P, soproni alsó 86.22 P, soproni felső 28.50 P, tolna-baranya-somogyi 201.44 P, vasi közép 167.75 P, veszprémi 162.50 P, zalai 20.80 P, soproni tanítóképző 10.—  P, kőszegi leán.ylyc. 40.—  P, bonyhádi reálgimn. 26.50: P.f) Ca r o 1 i n a R e s o l u t i o  emlékünnepén a Dunántúli Luther- Szövetség javára befolyt: Győri ehm. 94.08 P, kemenesaljai 23.96 P, somogyi17.87 P, soproni alsó 23.57 P, soproni felső — , tolna-baranya-somogyi 130.47 P, vasi közép 66.20 P, veszprémi 54.37 P, zalai 10.85 P, összesen: 421 pengő 37 fillér.7. Gyász, öröm, bucsuzás és munkára való elhívás. Az elmúlt évben a halál nagy rendet vágott az élők sorában. Fájdalommal és döbbenéssel álltunk hű vezéreink és munkásaink koporsójánál. Fájdalmunkba döbbenet vegyült, mert nemcsak befejezett, hanem delelőn álló életpusztulást, nemcsak ragyogó múlt, hanem ígéretes jövendő letüntét is sirattuk.Kegyelettel jegyezzük fel halottaink nevét.Dr. B e r z s e n y i  J e n ő ,  volt egyházkerületi felügyelő f. évi március hó 29.-én 86 éves korában tért pihenőre. Luther-köntöst nem hordozott vállán, mégis elhívott papja volt egyházunknak. Csendes, bibliaolvasó ember, ki nemcsak külső szolgálatvállalásával, hanem belső lelkiiletével,. jellemével és
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egyéniségével tisztelt lelkivezére volt egyházkerületünknek. Temetését én végeztem s azt megelőzően dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelővel együtt küldöttséget vezettünk a gyászoló családhoz s kifejeztem egyházkerületünk részvétét. Ravatalára elhelyeztük egyházkerületünk koszorúját.Soproni lyceumunkra kettős gyászt hozott az elmúlt esztendő. Február 7.-én az igazgatóvezéri állásból elragadta a halál H o l l ó s  J á n o s t ,  a kiváló tanárt és pedagógust élete 63.-ik évében. Temetésén én mondottam az egyházi beszédet. —  Január 10.-én R o s t a  F e r e n c  tanár fejezte be életét 65 éves korában, 39 évi tanári működés után.Az espcresi karból is ketten korai sírba dőltek. Az életerős S c h ö l l  L a j o s ,  a tolna-baranya-somogyi egyházmegye erőskezii és kiváló főesperese április 18.-án 56 éves korában váratlanul befejezte áldásos életét. — F a r k a s  E l e m é r ,  a soproni alsó egyházmegye szelidlelkű esperesepedig augusztus hó 14.-én 68 éves korában adta vissza lelkét teremtő Istenének. Mindkét koporsónál én hirdettem az örökélet igéit.Elköltözött a minden halandók útján P r a n g e r  J ó z s e f ,  a vasi felső egyházmegye volt felügyelője, egyházunk világi vezetőinek egyik bölcs itéletű, csendes szavú vezére.Váratlanul és korai sírba dőlt B a 1 d a u f G u s z t á v  pécsi lelkész, ez a kiváló szervező és jó pásztor, ki április 21.-én 54 éves korában hunyta le örök álomra szemét. Temetésén én hirdettem Isten igéjét.Tragikus halállal hunytéi május 21.-én 51 éves korában V a r g a  J ó z s e f  sárvári lelkész.A gyülekezeti felügyelői karból elhunyt S o k o r a y  E l e k ,  a szentgotthárdi gyülekezet felügyelője f. évi január hó 25.-én.A nyugdíjas egyházi munkások ritkuló gárdája is megfogyatkozott. Pihenni tért: S c h 1 e i n i n g V i l m o s ,  volt kötcsei lelkész nov 30.-án 85 éves korában, T a k á c s  G y u l a ,  volt kapii lelkész dec. 19.-én 82 éves korában, K o v á c s  M i h á l y ,  volt nagymórichidai lelkész aug. 18.-án 85 éves korában, R ó z s a  S á n d o r ,  volt beledi lelkész aug. 4.-én 81 éves korában és P ó s c l i  L a j o s ,  volt soproni nyug. igazgató-tanító február25.-én 86 éves korában.Lelkűket és életértékeiket boldog önfelejtkezéssel egyházunknak ajándékozták. Legyen áldott emlékezetük!A fájdalmas gyász mellett örömszavakat is vehetünk ajakunkra.Báró R a d v á n s z k y  A l b e r t  egyetemes felügyelőt a kormányzó az I. osztályú magyar érdemkereszttel tüntette ki. Kiváló vezéri és közéleii érdemeket emelt ki ezzel a kormányzó elhatározása, mely mindnyájunk szívében őszinte örömet keltett.Ugyanezen magas kitüntetést nyerték el D ó k u s  E r n ő, a ref. kon- vent világi elnöke és D. B a 1 t a z á r D e z s ő  ref. püspök, ki püspöki működésének 20 éves fordulóját is ünnepelte.Lélekben részt vettünk a tiszai egyházkerület csendes ünnepségén,
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melyen szeretettel övezték körül D. G  e cl u 1 y H e n r i k  püspököt, püspöki működésének 20 éves fordulója alkalmából.D. P a y r S á n d o r  nyug. egyetemi theol. tanár, egyházunk kiváló hisztorikusa az elmúlt esztendőben ülte születése 70.-ik évfordulóját.Lelkészi karunkból M e s t e r  h á z y  S á n d o r  nemespátrói lelkész, somogyi egyházmegyei esperes és F e n y v e s  E d e  mencshelyi lelkész, tb. esperes, egyházi szolgálatuk 45.-ik, S c h o 1 t z Ö d ö n  ágfalvi lelkész, soproni íelsöegyházmegyei esperes és T a t a y L a j o s  bakonytamási lelkész lelkészi szolgálatuk 40.-ik, N o v á k  E l e k  kővágóőrsi lelkész pedig szolgálatának 25. évfordulóját ünnepelték.M a g y a r y  M i k l ó s ,  volt kapolcsi lelkész, tb. esperest nyugalomba- vonulásakor a kormányzó úr az egyházi élet terén kifejtett működéséért elismerésének tudtul adásával tüntette ki.Vitéz Z e r i n v á r y  J á n o s  bonyhádi reálgimnáziumi tanár, a völgy- ségi járás vitézi hadnagyát, a vitézi rend kötelékében kifejtett szolgálataiért kormányzó úr legfelső elismerésében részesítette.A kitüntetett vezérek magas kitüntetése felett érzett örömünknek, nemkülönben a jubilánsok iránt érzett szeretetiinknek minden esetben külön is kifejezést adtam. Ez alkalommal is szeretettel köszöntőm őket.A tolna-baranya-somogyí egyházmegye M ü l l e r  R ó b e r t  eddigi al- esperest főesperesévé, G y a l o g  I s t v á n  kétyi lelkészt, egyházmegyei e. főjegyzőt pedig alesperesévé választotta. A soproni alsó egyházmegye pedig M i k o 1 á s K á lm á n  szillsárkányi lelkésszel töltötte be esperesi székét.Isten áldó kegyelme kisérje őket vezéri munkájukban.Az elmúlt esztendő fájó búcsúzásra is kényszerít.D u k a i T  a k á c h F e r e n c ,  a kemenesaljai egyházmegye felügyelője eme tisztségéről lemondott. 5 évi hűséges és bölcs vezéri munkálkodásának emléke újul fel lelkűnkben a búcsúzás pillanatában. Hálás köszönettel adózom munkájáért s Isten áldását kérem életére.A lelkészi munkát a csendes nyugalommal váltják fel N a g y S á n d o  r, celldömölki lelkész, ki 56 évi lelkészi szolgálat után lép nyugalomba; — Ff ö r é n y i L a j o s ,  győrszemerei lelkész, ki 54 évi szolgálat után búcsúzik gyülekezetétől; —  E ő s z e  Z s i g in o n d, tolnanémedii lelkész, ki 39 évi szolgálat áldott eredményeivel gazdagította gyülekezetét és anyaszentegy- házunkat.Hálás elismeréssel emlékezünk meg hűséges munkálkodásukról s Isten gazdag áldását kérjük reájuk jutalmul.A kidőlt és távozó lelkészi gárdát új gárda váltja fel.Lelkészi szolgálatra elhivatást nyertek Thüringer Lajos a paksi, Berger Lajos a dombóvári, Purt Károly a kalaznói, Kovács Béla a nemeskoltai, Kutas Kálmán a szombathelyi és Gáspár László a sárvári gyülekezetbe.A jó Isten áldása nyugodjék meg munkálkodásukon.8. Hivatalos részvételek. Az elmúlt közigazgatási évben igyekeztem erőm és lelkiismeretem szerint képviselni egyházunkat a szükségesnek látott
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különböző alkalmakkor s a minisztériumban személyes tárgyalásokkal is biztosítottam egyházunk ügyeinek kedvező elintézését.Ez évi részvételeimről és hivatalos utazásaimról a következőkben terjesztem elő jelentésemet:1930. s z e p t e m b e r  29.-én résztvettem Budapesten az egyetemes nyugdíjügyi bizottság ülésén;30.-án résztvettem az államsegély felosztására kiküldött egyetemes biz. gyűlésén Budapesten, továbbá az adóalapi bizottság ülésén;o k t ó b e r  4.-én résztvettem a Protestáns Irodalmi Társaság Salgótarjánban tartott kultúrestjén, azon előadást tartottam, másnap pedig az ev. templomban prédikáltam;7.-én résztvettem az egyházkerület pénzügyi bizottságának Sopronban tartott ülésén;15—  16. napjain résztvettem az egyházkerület bizottságainak gyűlésein s az egyházker. törvényszék tárgyalásán Sopronban;16. -án résztvettem Kis János püspök emléktáblájának leleplezési ünnepségén Sopronban s azon ünnepi beszédet mondottam;17. -én résztvettem egyházkerületünk Sopronban tartott közgyűlésén;19.-én résztvettem Sopronban a theol. fakultás felavatási ünnepségéns a templomban prédikáltam;26.-án lelkészavatást végeztem Győrött;n o v e m b e r  12.-én résztvettem az egyetemes nyugdíjügyi bizottság ülésén Budapesten;17— 21. napjain résztvettem Budapesten az egyetemes egyház bizottságainak tanácskozásain és az egyetemes közgyűlésen;29.-én résztvettem Szeghalmon a Protestáns Irodalmi Társaság kultúr estélyén, azon előadást tartottam s másnap a ref. templomban prédikáltam;december 5.-én résztvettem Budapesten a Protestáns Irodalmi Társaság Augustinus-ünnepségén;10— 12. napjain iskolalátogatást végeztem Kőszegen;13.-án résztvettem Kőszegen az ifjúsági konferencián, azon előadást tartottam, este pedig a templomban vallásos-estélyen ünnep1 beszédet mondottam;15.-én Sopronban résztvettem a theol. fakultás szigorlatain és alapvizsgáján;16—  17.-én soproni lyceumunkban iskolalátogatást végeztem.18. -án soproni tanítóképzöintézetünket látogattam meg.19— 20.-án résztvettem a felsöház tárgyalásain s azon felszólaltam;1931. j a n u á r  12.-én Sopronban résztvettem a theol. fakultás alapvizsgáján;15— 16.-n a kultuszminisztériumban tárgyaltam;f e b r u á r 1.-én Győrött lelkészavatást végeztem;2—3.-án Budapesten a minisztériumban tárgyaltam;
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18— 20.-án résztvettein a ref. és ev. püspöki kar közös konferenciáján;m á r c i u s  8.-án Budapesten rádió-istentiszteleten prédikáltam;9— 10.-én a kultuszminisztériumban tárgyaltam;15. -én a pécsi gyülekezetben prédikáltam s este vallásos-estélyen előadást tartottam;22.-én Sopronban délelőtt prédikáltam, este vallásos előadást tartottam;á p r i l i s  1.-én résztvettein dr. Berzsenyi Jenő, volt egyházkerületi felügyelő temetésén Kemenessömjénben s azon prédikáltam;7— 10.-én részvettem Sopronban a tlieol. konferencián s azon előadást tartottam;17. -én Budapesten résztvettein á prot. közös-bizottság és Baldácsy- bizottság gyűlésein;18. -án a minisztériumban tárgyaltam;21. -én résztvettein Hidason Schöll Lajos főesperes temetésén és azon prédikáltam;22. -én Budapesten a minisztériumban tárgyaltam;23. -án Pécsett résztvettein Baldauf Gusztáv-lelkész temetésén s azon prédikáltam;30.-án Budapesten résztvettein a lelkészválasztási szabályrendeleti bizottság tárgyalásán;m á j u s  6.-án a gyon' egyházmegyei ifjúsági konferencián vettem részt s azon előadást tartottam;11 —  13.-án résztvettein Sopronban a tlieol. fakultás szigorlatain és alapvizsgáin;j ú n i u s  1— 3.-án résztvettein Sopronban a theol. fakultás szigorlatain;4. -én Budapesten résztvettein az egyházkerületek elnökségeinek konferenciáján;5. -én a minisztériumban tárgyaltam;11 —  13.-án Kőszegen résztvettein az érettségi vizsgálaton;15— 16.-án Sopronban résztvettein a tanítóképesítési vizsgálaton;17— 20.-án résztvettein Sopronban a theol. fakultás 3. szigorlatán;21.-én Sopronban lelkészavatást végeztem;22— 24.-én résztvettein Sopronban a líceum érettségi vizsgáján;25.-én Sopronban résztvettem az iskolai nagybizottsági gyűlésen;27.-én Budapesten a kultuszminisztériumban tárgyaltam;a u g u s z t u s  10.-én résztvettem Sopronban az egyházkerületi törvényszék ülésén;11. -én Budapesten résztvettem a Vasárnapi Iskolák Világszövetségének konferenciáján s azon beszédet tartottam;12. -én Budapesten a minisztériumban tárgyaltam;16. -án résztvettem Farkas Elemér esperes temetésén Bükön s azon Igét hirdettem;20.-án felavattam a bonyhádi gyülekezet orgonáját s ugyanott lelkészavatást végeztem;
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22— 24.-én résztvettem Kecskeméten a KIÉ országos konferenciáján 
azon beszédet mondottam, a ref. templomban Igét hirdettem;s z e p t e m b e r  7.-én résztvettem a pápai ref. kollégium 400 éves jubileumán;15. -én Budapesten a minisztériumban tárgyaltam;16. -án Sopronban résztvettem a tlieol. fakultás 2. szigorlatán;21— 23.-án résztvettem Zágrábban dr. Popp Fiilöp, első jugoszláviai német ev. püspök felavatásán s egyetemes egyházunk nevében a püspököt üdvözöltem;24.-én résztvettem dr. Raffay Sándor, bányakerületi püspök 40 éves lel- készi jubileumi ünnepségén Budapesten s őt üdvözöltem;30.-án résztvettem Sopronban a theol. fakultás vizsgálatain.

IL Az e g y h á z i é le t.9. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések szerint a hitélet mindenütt örvendetes emelkedést mutat. Csak itt-ott mutatkozik közömbösség. A jelentések közül csupán a tolna-baranya-somogyi egyházmegye helyzetképének egy vonását tartom kedvezőtlennek. Eszerint a leánygyülekezetek népe sehol sem vesz részt az anyagyülekezetek isteni tiszteletein.Ha a vallásos élet melegségét a bűntudat komolyságában s ennek mutatóját az úrvacsorázók számában keressük, akkor örömmel kell megállapítanunk, hogy ezen a téren is emelkedést mutat egyházkerületünk vallásos élete. Míg ugyanis az 1929— 30. évben 71.590 volt az úrvacsorázók száma, addig az 1930— 32. közigazgatási évben 32.027 férfi és 41.104 nő, összesen 73.131 -en járultak az Urasztalához, az emelkedés tehát 1541. Az úrvacsorázó férfiak száma 549-el, az úrvacsorázó nők száma pedig 992-vel emelkedett.A többi statisztikai adatnál zárójelben közlöm a multévi adatokat és -|-, vagy —  jellel jelzem az emelkedést, vagy esést.Az 1930— 31. közigazgatási évben keresztségben részesült 3.646 (3515, -1-137), közülük törvénytelen szülött volt 162 (140, -|-22).Konfirmálásban részesült 1.535 (1633, — 98); házasságot kötött 904 tisztapár (1031, — 127) és 458 vegyespár (456, -j-2), összesen 1362 (1487, —  125).A halálozási statisztika kedvező. Eltemettetett 2496 (2872, — 376).Az áttérési statisztika adatai kb. megegyeznek a multévivel. Egyházunkban áttértek 155-en (156,'.— 1); egyházunkból kitértek 126-an (137, — 11). Reverzálist adtak egyházunk javára 178-an (183, — 5), egyházunk kárára 84-en (75, + 9 ) .Az egyházi szertartást csak nagyon kevés helyen és ritka esetben mellőzték. Az egyházi esketést a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében az idősebbek többször mellőzték.



14 10. Belmisszióí munka. Dunántúli Lutlier-Szövetségünk a múlt évben is kiadta Belmissziói Munkaprogrammját s azt lelkészi karunk, sőt némely helyen tanítóink is odaadó buzgúsággal végrehajtották. Gyülekezeteink megtartották az Apológia 400 éves jubileumát, továbbá minden gyülekezetben megemlékeztek a Carolina Resulutió jelentőségéről és Bodelschwingh Frigyes születésének 100. évfordulójáról. Minden gyülekezetünk Sántha Károly papi és költői egyéniségét is felújította vallásos ünnepség keretében s az ünnepség oífertóriumát az ő síremlékére fordította. A népiskolai növendékek részére megállapított munkaprogramul keretében hasznos egyházi ismereteket nyújtottunk. Az Ifjúsági Egyesületek és a középiskolai Diák-Szövetségek is bőséges munkaprogrammot nyertek.Ez évben is nyújtottunk anyagot a reformáció-hét számára, amidőn is a reformáció élő lépcsőköveiről szülöttünk Pál apostol, Augustinus, Assisi Ferenc, Húsz János, Savonarola és Luther alakjainak megrajzolásával. Ez évben is kidolgoztuk a Nagyhét munkaprogrammját ezen vezetögondolat körül: Nagyhét az Ótestamentumban: 1. az első evangéliom, 2. a megmentő fa, 3. bánatos atya, 4. a megszabadító vér, 5. az érckigyó, 6. az engesztelés ünnepe, 7. az emmausi beszélgetés.Anyagot nyújtottunk a presbiterekkel való külön foglalkozáshoz is s a világlutheránizmus jelenkori helyzetéről szülöttünk.Hálával és elismeréssel emlékezem meg arról az igazán odaadó munkáról, mellyel lelkészeink a rendelkezésükre bocsátott munkatervet gyülekezetükben keresztülvitték.Az elvégzett munkáról a következő számadatok nyújtanak felvilágosítást: a vallásos estélyek számal433 volt (1416), a felnőttek iskolája 545 előadást tartott (535), a presbiterek részére 168 előadást tartottak (98). Bibliakör működött 71 (64). A népiskolai ifjúsággal 131 lelkész foglalkozott. Gyermekistentisztelet majdnem minden gyülekezetben volt, vasárnapi iskola pedig 29 helyen működött. Ifjúsági Egyesület 91 gyülekezetben van megszervezve s ugyanannyiban működik külön szervezet nélkül.Teljesen részletes tájékoztatást nyújt az elvégzett munkára vonatkozólag az alábbi táblázat, mely az eredményeket egyházmegyénként is feltünteti:
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Győri. . . 17 1 0 7 2 14 14 1 4 9 7 2 19 7 14 13 8 — 14 — 16 14 14Kemenesalj. 13 9 3 3 13 13 151 18 14 6 l i 7 4 — 10 1 12 5 5Somogyi 10 5 • 5 1 6 5 144 3 9 12 4 9 3 9 — 8 1 9 8 8Soproni alsó 9 7 2 — 7 7 7 3 17 13 5 / 6 5 — 7 — 9 6 6Soproni felső 4 4 — 2 4 4 5 0 17 14 3 4 4 3 — 3 — 4 4 4T .  B .  S.-i . 3 8 18 18 13 16 16 361 1 7 6 5 7 2 4 2 9 2 0 2 2 — 3 5 2 3 8 2 4 2 3Vasi közép . 10 1 1 — 3 8 9 177 5 6 10 7 11 6 8 1 9 1 11 10 10Veszprémi . 2 3 14 8 5 21 21 2 7 6 127 2 6 14 19 11 15 — 21 1 2 3 13 13Zalai . . . 7 3 3 I - 2 2 5 2 2 3 3 1 _ f c _ 4 _ _ 4 — 6 1 7 1 1Összesen : 131 81 4 6 2 9 91 91 1 4 3 3 5 4 5 1 1 6 8 „ 7 1 104 74 7 8 1 113 7 129 8 5 841 9 2 9 / 3 0 . 132 8 7 421 3 3 91 9 i 1416 5 3 5 9 b 6 4 101 75 77 1 101 7 132 9 2 9 2Külön kell megemlékeznem a középiskolai Diákszövetségekről. Győrött 2, Sopronban 4, Szombathelyen 2, Kőszegen 2, továbbá Kaposváron, Nagykanizsán, Pécsett, Szentgotthárdon, Zalaegerszegen, Veszprémben, Pápán, Bonyhádon, Szekszárdon, Dombóváron egy-egy Diákszövetség működik, melyeknek összesen 1728 tagja voit. A Diákszövetségek 601 munkaösszejövetelt tartottak. Ünnepélyeik száma 37. 13 kirándulást rendeztek. Önálló dolgozatot 188-an hoztak, más szerző műveiből 68-at olvastak fel. Az összejöveteleken szavaltak 273-an, ének és zeneszámot előadtak 48-an. Bibliaköre 11 Szövetségnek volt. A Szövetség tagjai együtt járultak az Urasztalához. Összejöveteleiket mindig énekkel és imával kezdették. 11 Szövetség tűzött ki pályatételeket és 13 végzett iratterjesztést. A Szövetségek összes bevétele 3438.09 P, kiadása pedig 2140.18 P volt.Köszönettel gondolok a Diákszövetségek vezetőire s megbecsülhetetlen munkájukra, mely Isten kegyelméből újlelkü nemzedékkel ajándékozza meg ev. egyházunkat.örömmel számolok be arról a hatalmas lendületet vett mozgalomról, mely p r e s b i t e r i  k o n f e r e n c i á k  és i f j ú s á g i  k o n f e r e n c i á k  rendezésében lép szemünk elé.Az egyházmegyei presbiteri konferenciákat a győri egyházmegye szervezte meg először. Ebben az egyházmegyében ez évben is népes presbiteri konferenciát tartottak Győrött. Presbiteri konferenciát tartottak továbbá a kemenesaljai egyházmegyében Celldömölkön, a somogyi egyházmegyében Nagykanizsán, a soproni felső egyházmegyében Sopronban, a tolna-baranya- somogyi egyházmegyében Felsőnánán, Tabon és Gyönkön 50, 150 és 200 presbiter részvételével.Még ennél is hatalmasabb lendületet vett az ifjúsági konferenciák ügye. A győri egyházmegye ifjúsága Győrött tartott konferenciát 450 ifjú és leány részvételével. A kemenesaljai egyházmegye ifjúsági vezetőképző tanfolyamot tartott Celldömölkön 50 résztvevővel. Ugyancsak Celldömölkön leány
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konferenciát tartott 350 résztvevővel, Zalaegerszegen pedig 56 résztvevővel. A soproni alsóegyházmegye ifjúsági konferenciáját Nagygeresden tartotta 200, eledben pedig 300 résztvevővel. A tolna-baranyai egyházmegyében Tabon 300, Gyönkön 250, Bonyhádon 350 résztvevővel volt konferencia. A vasi közép egyházmegyében 2 konferencia volt Szombathelyen, melyeken 350 ifjú és 350 leány vett részt. A veszprémi egyházmegyében Veszprémben volt 100 résztvevővel, ezen kívül diákkonferencia volt Pápán és Veszprémben. Továbbá Pápán a KIÉ vezetőképző tanfolyámot tartott mintegy 100 taggal.Nyugodjék meg Isten áldása ezen a nemes munkán.Dunántúli Luther-Szövetségiink az 1931— 32. évre is kiadja Belmissziói Munkaprogrammját, melyet már most szeretettel ajánlok munkatársaim figyelmébe. ,Belmissziói munkaprogrammunk ez évben is bőséges anyagot nyújt a népiskolai növendékekkel való foglalkozáshoz. Gazdag feldolgozásban nyújtjuk a következő összefoglaló téma kidolgozását: Arcképek és jellemrajzok az őskeresztyén egyház történetéből.Az ifjúsági egyesületek és a középiskolai Diákszövetségek munkaprogrammját ez évben próbaképpen összefoglaltan közlöm s hiszem, hogy ez az összefoglalás egyik oldalon sem jelenti a dolgozás megnehezítését.A reformációi-hét összefoglaló témája: A reformáció hősei és védői. Ezen elöadás-cyklus alkalmat nyújt arra, hogy szemünk elé varázsoljuk a gályarabszabadító Gusztáv Adolf svéd király nemes alakját. Szólunk Zwingli- ről, halála 400-ik évfordulójával kapcsolatosan, továbbá a négy választófejedelemről s Luther hű munkatársáról, Melanchtonról. A reformáció-hét előadássorozatába illesztettem bele 11. József türelmi rendeletéről való megemlékezést, hiszen sok gyülekezetünk ezen rendelet védelme alatt indult el történélmi útján. A bőjt-nagyheti munkaprogramul összefoglaló témája: Mi az ember? Hét előadásban szólunk az eszményi, az elveszett, a vergődő, a megszánt, a megváltott, a megszentelt és megdicsőült emberről.Az általános vallásos előadásokon kívül (1. a megtérés; 2. a bűnbánat a bibliában), a felnőttek iskolájában Lőhe Vilmos egyéniségére és munkájára vonatkozólag közlök három előadásra osztott anyagot. Természetesen ezek az előadások általános vallásos estélyi előadásokként is felhasználhatók.Ez évben összeállíttattam egy külmisszióí, egy bibliavasárnapi és egy sajtóvasárnapi előadás anyagát is, hogy ezen estélyek tartalmasságát ezáltal is biztosítsam.A presbiteri konferencia témájául egyházunk helyzetének vázolását jelöltem meg. A gazdasági válság növekedése és az egyházellenes irányzat térhódítása arra köteleznek, hogy egyházunk való helyzetét nyitott szemekkel vizsgáljuk s híveinkkel is megláttassuk. Az igazi egyházpolitika nem elégszik meg a máért folytatott küzdelemmel, hanem a jövendő kialakulását is igyekszik biztosítani.Hálás köszönetét mondok munkatársaimnak, kik a mukaprogramm nékik kiosztott részét szeretettel és kiváló tudással kidolgozták.
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Belmissziói munkánkhoz bizalommal kérem egyházkerületünk jóakaratát és imádságát. A lelkész és tanítótestvéreket peig kérem, hogy azt hűséges munkával megvalósítsák.11. Hitoktatás. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról a következő számadatok nyújtanak tájékoztatást: 270 nem evang. jellegű iskolában az elmúlt iskolai évben 4.443 tanuló nyert 512 csoportban, heti 616 és fél órában evang. hitoktatást. Még pedig 107 állami tanintézetben 2.070, 77 községi iskolában 1.303, 74 másfelekezeti intézetben 941, 3 magániskolában 27, 6 társulatiban 62, 2 egyesületiben 33, 1 érdekeltségiben 7 tanuló.A hitoktatásban részesültek közül ág. h. evang. volt 4.257, református 175, másvallású 11 tanuló.A hittanvizsgán 4,075 tanuló vett részt. Az eredmény: 266 csoportban jeles, 197-ben jó, 31-ben elégséges, 3-ban elégtelen, 15 csoport eredménye ismeretlen.A hitoktatást 73 felavatott lelkész, valamint 24 tanító és tanítónő végezte.12. Püspöki egyháziátogatást az elmúlt közigazgatási évben nem végeztem, tekintettel arra, hogy az egyházkerület összes anya- és leánygyülekezeteit már megáltogattain.13. Esperesi egyházlátogatások. Az egyházmegyék esperesei az elmúlt közigazgatási éven a következő gyülekezeteket és iskolákat látogatták meg:N é m e t  h K á r ó l  y, a győri egyházmegye esperese ez évben hivatalos egyházlátogatást nem végzett. Az iskolákat Kovács Zsigmond egyház- megyei tanfelügyelő látogatta meg a melléje választott két bizottsági taggal. Ugyancsak Kovács Zsigmond vizsgálta meg a hitoktatást a másjellegű iskolákban is.M o 1 i t ó r i s z J á n o s ,  a kemenesaljai egyházmegye esperese hivatalos egyházlátogatást végzett Zalaistvándon, Zalaszentgróton, Celldömöl- kön, Kemenessömjénben, Kemenesmihályfán és Kemenesszentmártonban. Az esperesi látogatáson résztvett Dukai Takách Ferenc egyházmegyei felügyelő is.M e s t e r h á z y  S á n d o r ,  a somogyi egyházmegye esperese és Ittzés Zsigmond elun. felügyelő meglátogatta a barcsi leánygyiilekezetet.F a r k a s  E l e m é r ,  a soproni alsó egyházmegye esperese dr. Ajkay Béla egyházmegyei felügyelővel hivatalos egyházlátogatást végzett a beledi, cdvi, vásárosfalui, tarádi, jobaházai, szilsárkányt sopronnémetii, rábaszent- andrási, sobori gyülekezetekben.S c h o 11 z ö  d ö n, a soproni felsőegyházmegye esperese dr. Schindler András egyházmegyei felügyelővel hivatalos egyházlátogatást végzett a harkai, majd dr. Brunner Emil egyházmegyei v. főjegyzővel a balfi gyülekezetben.S c h ö l l  L a j o s ,  a tolna-baranya-somogyi. egyházmegye főesperese meglátogatta a következő gyülekezeteket: Szekszárd, Jánosmajor, Kistenge- lic, Kölesei, Hangos, Kistormás és Felsőnána.
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M ü l l e r  R o b e r t ,  a tolna-baranya-somogyi egyházmegye alespé- rese az egyházmegye 10 elemi népiskoláját látogatta meg.Z  o n g  o r B é l a ,  a vasi középegyházmegye esperese hivatalos egyházlátogatást nem végzett. Hitoktatást ellenőrző vizsgálatot tartott a szombathelyi összes idegen jellegű iskolákban és a katafai közs. elemi iskolában.T a k á c s  E l e k ,  a veszprémi egyházmegye esperese hivatalos egyházlátogatást végzett Bakonycsernyén, Vanyolán, Csóton, Nagyalásonyban, Vidon, Dabronyban, Nemesszalökon és Öskíin. Hitoktatást ellenőrző látogatást végzett Pápán. A veszprémi tanintézetekbe járó ev. növendékek hitoktatását esperesi megbízásból Horváth Sándor, várpalotai lelkész, a többi idegen jellegű elemi iskolák hitoktatását a körlelkészek vizsgálták meg.N a g y  L a j o s ,  a zalai egyházmegye esperese dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelővel meglátogatta a kapolcsi és taljándörögdi gyülekezeteket, Keszthelyen, Révfülöpön és Zánkán pedig hitoktatást ellenőrző vizsgálatot tartott. Tapolcán megbízásából Kovács Mihály, kapolcsi h. lelkész, Sümegen Remete Aladár gyülekezeti felügyelő, Nagyvázsonyban Fenyves Ede mencshelyi lelkész, tb. esperes ellenőrizték a hitoktatást. Dr. Berzsenyi Jenő egyházmegye felügyelő meglátogatta a kapolcsi és öcsi elemi iskolákat.A jelentések szerint a gyülekezetek egyházi élete általában megnyugtató. A hitoktatás eredménye is egyházi szempontból megfelelőnek mondható. Kívánatosnak jelzik azonban szórványbeli ev. tanulóink számára a külön e célra szolgáló tankönyvről való gondoskodást.14. A soproni országos fegyintézet lelkigondozása. Kiss Ferenc, a soproni fegyintézet ev. lelkésze az elmúlt évben is hűséges pásztori és ígehirde- töi szolgálatot teljesített felelősségteljes állásában. A fegyintézetben tartott istentiszteleteken kívül tartott istentiszteletet az intézeten kívül lakó ev. hívek számára is. Tanította az egyházi éneket és két csoportban hitoktatást teljesített. Feladatai közé tartozik a fegyencek levelezésének ellenőrzése is. Ezen munka nagyságára következtethetünk abból, hogy június 1 -tői július végéig kb. 1150 levelet olvasott át és vizsgált felül. Hálával gondolok elvégzett hűséges munkájára.15. Evangélikus sajtónk munkája ebben az évben is az önmegtagadó önfeláldozás és áldozatkészség munkája volt. Sajtó-ügyünk ma is szervezetien s nélkülözi a határozott tervszerűséget. Annál nagyobb hálára köteleznek mindazok, kik a közöny és sokszor meddő bírálattal szemben megalkuvás és elkedvetlenedés nélkül teljesítik szolgálatukat.Hálával gondolok Németh Károly esperesre, ki az Evangélikusok Lapját nemcsak szerkeszti, hanem jórészt maga írja; Scholtz Ödön esperesre, a Gotthold szerkesztőjére; iíj. Stráner Vilmosra, a Chr. Hausfreund szerkesztőjére és munkatársaira; Krug Lajosra, az Evang. Népiskola szerkesztőjére s a Lelkipásztorra. Különös melegséggel emlékezem meg Turóczy Zoltánról, ki a Harangszó-lap ügyét egy év alatt teljesen rendbehozta s a Harangszó szerkesztésével is megbecsülhetetlen szolgálatokat tett.
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Í9
Èz alkalommal is árra kérem egyházunk minden egyes munkását és tagját: ismerjék fel az evang. sajtó támogatásában egyházi kötelességüket és élezzenek az ev. sajtóval szemben felelősséget.16. Szektamozgalmak szélesebb hullámokat nem vetnek ugyan, de régi őrálló helyeiket megőrzik. Győrben adventistákon és baptistákon kívül az Üdvhadsereg is megvetette lábát. Sopronban szintén nem enyhül az eléggé tekintélyes szektamozgalom. Itt állandó összejövetelük és ígeszolgálatuk is van.Ha nincsen is aggodalomra okunk, ezt a kérdést újból szeretettel lelkésztestvéreim lelkiismeretére helyezem. Legyenek gyülekezetünk népének éber- lelkű vigyázói. Végezzenek lelkiismeretes bibliamagyarázati munkát és lelkipásztori gondossággal őrizzék híveik összességét. Védelmezzék a gyülekezettel való békés egységüket, mert.valahány gyülekezetben megbomlik a lelkész és gyülekezet jó viszonya, ott rövid időn belül megkezdődik a szekták munkája.17. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkészekké avattam a következő lelkészjelölteket: Rettmann Farkas, Szalay Sándor, Bárány László, Kiss Gyula, Mohácsy László, Mesterházy Sándor, Németh Zoltán, Balogh István, Baráth Pál, Fuchsz Pál, Aizenpreisz Dezső, Greifenstein Zoltán, Szepesi István, Rusznyák Ferenc.Sajnálattal jelentem be, hogy még mindegyik felavatott számára nem tudtam segédlelkészi helyet biztosítani.18. Segédlelkészek dotációja, örömmel jelentem be, hogy a segédlelkészi és segédlelkésztartási államsegély szétosztását a püspöki kar egységesen intézi. Ezen államsegély kezelését D. Geduly Henrik püspök úr vállalta magára. Megállapítást nyert egyházkerületenként a segédlelkészek státusa s azon lelkészek névsora, kik segédlelkésztartási államsegélyre jogosultak. Fedezet hiányában csak esperesi tisztséget betöltők nyerhetnek segédlelkésztartási államsegélyt, azok is csak addig, míg arra fedezettel rendelkezünk. A segédlelkészi kongnia mindenütt havi 40 pengőben, a segédlelkésztartási pedig havi 35 pengőben állapíttatott meg.19. Egyetemes nyugdíjintézet. Aggodalmas lélekkel jelentem be, hogy az egyetemes lelkészi nyugdíjintézettel szemben sem a gyülekezetek, sem a lelkésztagok nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket a kívánt pontossággal. Egyházkerületünkben a gyülekezetek hátraléka folyó évi június hó 30.-án 14.935 P 50 f., a lelkészeké pedig 19.763 P 96 f., vagyis az összes hátralék 34.699 P 46 fillér.A szomorú gazdasági viszonyok megmagyarázzák ugyan a tekintélyes hátralékot, de érthetetlen előttem azok eljárása, kik 2, sőt 3 évi tagdíjukkal hátralékban vannak. 5 gyülekezet és 4 lelkész az új nyugdíj-intézetbe még egyáltalában semmit sem fizetett be.Ehelyen is sürgetően kérem a hátralékosokat, hogy minden anyagi erejük egybevetésével igyekezzenek hátralékaikat minél előbb befizetni. Saját érdeküket szolgálják ezzel a gyülekezetek, mert a felhalmozódó hátralékot le
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fizetni bajosan tudják. Jól felfogott érdeküket szolgálják ezzel lelkészeink is, nemcsak azért, mert a nagyobb teher ellen a pontos fizetéssel védekeznek, hanem mert ílymódon biztosíthatják a nyugdíj-intézet fennmaradását.Aggódó lélekkel kell azonban megállapítanom azt is, hogy a lelkészi- karnak a létminimum alá zuhant jövedelme s a gyülekezetek elszegényedése nem teszi valószínűvé a rájuk kivetett járulékok elbírását. Azt hiszem, egyetemes lelkészi nyugdíj-intézetünket s az ehhez kapcsolódó nagy egyházi érdekeket védelmezzük, ha komoly megfontolás tárgyává tesszük a nyugdíj- intézet helyzetét s megfontolás tárgyává tesszük a járulékok leszállítását is.20. Egyházközigazgatás. Az egyházkerület egyházi közigazgatási munkája egész éven át zavartalan volt. Az elmúlt közigazgatási évben 3720 ügy nyert elintézést, 8545 irattári irattal. Ezzel kapcsolatosan elismeréssel és hálával gondolok László Miklós püspöki titkárra, ki nagy buzgósággal, pontossággal és szaktudással intézi a püspöki iroda ügyeit, nemkülönben Takó István egyházkerületi segédlelkészre, ki immár közel 6 év óta teljesít a püspöki irodában hűséges szolgálatot.21. Lelkészegyesületek munkája. Egyházkerületünk minden egyházmegyéjében szorgalmas munkát végzett az egyházmegyei Lelkész-egyesület. A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében 2 lelkész-egyesületi kör működött. Összesen 23 gyűlést tartottak, melyen a lelkészi hivatással kapcsolatos tanulmányokat, theológiai munkákat mutattak be s a lelkészi kart érintő anyagi kérdésekkel és egyházi ügyekkel foglalkoztak.Az Egyházkerületi lelkészegyesület szintén értékes munkát végzett. A következő kérdéseket ajánlotta kidolgozásra az egyházmegyei Lelkész-egyesületnek: 1. Az egyházkerületi Agendába felveendők jegyzéke. 2. A második hitágazat kiskáté-magyarázata és az Apológia. 3. A második hitágazat kiskáté-magyarázata a konfirmációi oktatásban. 4. Az 1930. évben megjelent „Istentiszteleti Rendtartás a magyar református egyház számára“ ismertetése, vonatkozással a mi egyházunk istentiszteleti rendjére.Megiratta Payr Sándor, egyetemi theol. tanárral egyházkerületünk nagy püspökének, Gyurátz Ferencnek életrajzát.A Lelkészegyesület munkájáról és Payr Sándor hatalmas művéről hálás köszönettel emlékezem meg.22. Tanítóegyesületek munkája. Az egyházkerület tanítói egyházmegyénként szervezkedve végeztek eredményes munkát. Szakkérdések megvitatásán és tanulmányok bemutatásán kívül foglalkoztak a tanítók napi problémáival is. Szinte egységes felfogással foglalnák állást a tanév megrövidítését célzó miniszteri rendelkezéssel szemben. A Tanítóegyesületek eredményes munkájáról egyházkerületünk elismeréssel és köszönettel emlékezik meg.23. Gyámintézet. Egyházmegyei és egyházkerületi Gyámintézeteink az elmúlt évben is buzgó lelkiismeretességgel végezték samaritánusi szolgálatukat. A hívek anyagi erőtlensége megnehezítette ugyan a Gyámintézet gyűjtési munkáját, de azért a hűséges munka nem hiányzott.
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Az egyik egyházmegyei lelkész-értekezlet azt a gondolatot veti fel, hogy amennyiben csekély lenne a gyámintézeti gyűjtés eredménye, úgy a gyülekezet közpénztárából egészítse ki az összeget. A sikertelen gyűjtési akciónak korrigálása lenne ez az eljárás. Vigyáznunk kell azonban, hogy ez meg ne semmisítse az egyesek adakozási kötelességét és a Gyámintézettel szemben fennálló felelősségét. Meghozhatja a gyülekezet a maga áldozatát, de az senkit sem menthet fel az adakozás kötelessége alól.
III. Is k o la i ü g y ek .

A ) N é p is k o la i ü g y e k .24. Népiskoláink működése. A beterjesztett esperesi jelentések szerint egyházkerületünk népiskolái az elmúlt tanévben is hűségesen munkálkodtak egyházunk és nemzetünk szolgálatában. Hála és elismerés illeti meg ezért tanítói karunkat. Német-anyanyelvű és tannyelvű iskoláink munkálkodásának biztosítására évek óta követeltük német tankönyvek kiadását. Ezek a tankönyvek megjelentek s azokat iskoláink figyelmébe e helyen is ajánlom.25. Törpeiskoláink sorsa. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1931). évi XLVII. t.-c. 15. §-ában gyökerező jogánál fogva az elnéptelenedett népiskolák állami segélyeit megvonta. Püspöki jelentésem 2. a) pontjában ismertettem ezt az ügyet s kifejezést adtam a törpeiskolák megszüntetése felett érzett fájdalmas érzésemnek s mélységes aggodalmamnak.26. Iskolaépítési államsegélyek. Az államháztartás súlyos anyagi helyzete miatt az iskolaépítési államsegélyeket majdnem teljesen beszüntette a kultuszminisztérium, sőt az u. n. szanálási bizottság az Országos Népiskolai Építési Alapot egyidöre beszüntette. Az elmúlt közigazgatási évben csupán 2 gyülekezetünk kapott iskolaépítési államsegélyt: a.soproni (nem az iskolaépítési alapból) 150.000 P-t és a győri gyülekezet 40.000 P-t.Ezen a helyen is kijlentem, hogy az építési államsegélyért benyújtott folyamodásokat lelkiismeretesen képviseltem a kormánynál s mindent elkövettem azok kedvező elintézésének biztosítására.27. Tanszerek adományozása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az elmúlt közigazgatási évben a lébényi, tamásii és kőszegi iskoláknak juttatott tanszereket.28. Tanítók előléptetése a VII. fizetési osztályba. A vallás- és közoktatás- ügy miniszter az egyházi főhatóság meghallgatása után a következő tanítókat léptette elő a VII. fizetési osztályba: Bakó Béla marázai, Neubauer János soproni, Kisfaludy Károly büki, Neubauer Károly harkai, Daekert Jakab bi- kácsi és Hajas Dénes csöngei tanítókat.29. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók szolgálati szabályzatának H) pontja alapján, az illetékes esperes előterjesztésére Fuchs Pál barcsi és Glatz Lajos rábaszentandrási tanítókat ruháztam fel az igazgatói címmel.



22 30. Kántortanítói és levitái állások. A terményfizetéses tanítók helyzete némi kis javulást mutat. A kultuszkormány a f. évi julius hó 8-án kelt 865— 1.1931. számú rendeletével 1— 1 javadalmi értékegységet az eddigi évi 27 P 82 f. helyett évi 21 P-ben állapította meg. Minden értékegység havi pénztartama tehát az eddigi 2 P 32 f. helyett julius hó 1-től kezdődőleg 1 P 75 f. lett.A miniszter rendelkezése távolról sem jelenti a tanítók jogos kívánságainak kielégítését, de azért szeretném remélni, hogy ez az intézkedés is javít némiképen súlyos anyagi helyzetükön s valószínűvé teszi a német vidékeken üresedésben levő kántortanítói állások betöltését is.31. Tanítói nyugdíjjárulékok ügye. Gyülekezeteink háztartását nagy mértékben megterheli a tanítói nyugdíj magasraszökkent összege. Egyes gyülekezetek folyamodására a vall.- és közoktatásügyi miniszter engedélyt adott arra, hogy a hátralékos tanítói nyugdíjjárulékok egy későbbi időpontban fizettessenek be. Az engedély azonban pontos törlesztési terv betartásához van kötve.32. A népiskolai beiratási díjak. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 882-4/674— 930. számú rendeletéhez kiadott Végrehajtatási Utasítást, mely a népiskolai beiratási díjakról határoz, az 1930. évi egyetemes közgyűlés 72. jegyzőkönyvi határozatával tudomásul vette s ahhoz való alkalmazkodásra az elemi iskolákat utasította.33. Tanfelügyelői látogatások. A vallás- és közoktatásügyi miniszter í. évi május hó 30.-án kelt 820— 05/695*—931. számú rendeletével utasította a tanfeliigyelöségeket, hogy az iskolák látogatásának eredményéről, a tanítók iskolai és iskolánkívüli munkájáról nyújtsanak részletes tájékoztatást az egyházi főhatóságnak. A miniszter eme szükséges intézkedését közöltem az egyházkerület esperesi karával.34. Segédtanítók alkalmazása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az1930. évi XLVII. t. c. 5. §-ához készített Végrehajtási Utasításban visszaállítja a segédtanítói szolgálatot s ezen rendelkezést egyházunkra nézve is kötelezővé teszi. i ' !Jóllehet a segédtanítói állás életbeléptetését gyakorlati, pedagógiai és egyházi okból helyesnek tartom, mégis f. évi április hó 1-én kelt 955/I1I/930-31. számú felterjesztésemben arra kértem a miniszter urat, hogy mivel ezen rendelkezés egyházunk és gyülekezeteink autonóm jogaiba ütközik, —  a Végrehajtási Utastást fügessze fel mindaddig, míg egyházunk törvényes módon ezen kérdéssel szemben állást foglalhat. A miniszter azonban kérelmemet nem teljesítette.Ezen kérdésben egyházkerületi közgyűlésünk lesz hivatva határozatot hozni.
B) K ö z é p is k o lá k  é s ta n ító k é p ző -in té ze t.35. Iskolalátogatásaim. Az elmúlt évben tanintézeteinkben a következő napokon tartottam iskolalátogatást: december 11— 12-én kőszegi leányliceu- munkban, december 16— 17-én a soproni líceumban, december hó 18-án sop-



róni tanítóképző-intézetünkben. Ezenkívül a tanévvégi vizsgálatok alkalmával résztvettem junius 12— 13-án a kőszegi leányliceum érettségi vizsgálatain, junius 15-16-án a soproni tanítóképző tanképesítő vizsgáján, junius 20-án a soproni líceum tanévzáró ünnepségén, junius 22— 24-én a soproni líceum érettségi vizsgáján.Iskoláinkban mindenütt lelkiismeretes munkálkodás bizonyságait láttam. Elismeréssel emlékezem meg az intézetek igazgatóinak és tanári karának odaadó egyházias munkálkodásáról.36. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlása. A tanulók felekezeti megoszlása szempontjából a helyzet tanintézeteinkben általában kedvező. Soproni líceumban 300 tanuló közül 248 ev., 16 ref., 28 r. kath., 4 izr., 1 unit., 2 g. keleti, 1 baptista. Evang. 82.67%. Soproni tanítóképzőnkben 137 tanuló közül: 131 e v .,'6 r. kath. Evang. 95.65 %. Kőszegi leányliceumban a 173 tanuló közül: 97 ev., 17 ref., 39 r. kath., 20 izr. Evang. 56.07%. Bonyhádi reál- gimnáziumban: 352 tanuló közül 178 ev., 27 ref., 134 r. kath., 8 izr., 4 g. kath., 1 baptista.37. Soproni tanítóképző-intézetünk építési ügyét ez évben sem tudtuk tető alá hozni. Múlt évi egyházkerületi közgyűlésünknek jelentettem, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz felterjesztettem építési államsegélyt kérő folyamodásunkat az összes építési tervekkel együtt. A miniszter ur elismerte az építés szükséges voltát, átvizsgáltatta szakértő közegeivel az építési terveket, azokra megjegyzéseket tett, de végül kijelentette, hogy az állam- háztartás súlyos helyzete miatt építési segélyt ez idő szerint nem biztosíthat.Annál inkább sajátságosnak tartom, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi február hó 3-án kelt 840— 05/23— 931. számú leiratában kifogásolta soproni tanítóképzőnk épületét és berendezését. A miniszter úr ki- fokásolása feltétlenül jogos, mert sem az épület, sem annak berendezése nem felelnek meg a jogos követelményeknek.A fenti leirat alkalmat adott nekem arra, hogy f. évi március hó 20.-án kelt 721/VI/930— 31. számú felterjesztésemben összeállítsam a tanítóképzőintézet építésére vonatkozó összes megmozdulásunkat s újból kérjem az építési államsegély megállapítását.Ugyanezen leiratában a miniszter kifogásolja a tanítóképzőintézet tanári karának hiányos voltát.Felterjesztésemben megújítottam a tanári kar kiegészítésére vonatkozó, immár megszámlálhatatlan sokszor előterjesztett és sürgetett kérelmemet s rámutattam arra, hogy nem az iskolafenntartóság, hanem kizárólag a minisztérium miatt nem történik meg a tanári kar kiegészítése.Örömmel jelentem be ezen a helyen, hogy a zenetanári állást Gárdonyi Zoltán megbízott tanárral sikerült betöltenünk.Mivel az államháztartás mostani helyzetében nem tartom lehetségesnek olyan összegű államsegély kieszközlését, mely egészen új intézeti és külön internátusi épület építését biztosítja, —  elejtve ezen tervvel szemben fennálló aggodalmaimat, —  azt tartanám helyesnek, ha a mostani épület megfelelő
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kiegészítésével próbálnánk a jelenlegi tarthatatlan helyzet megszüntetését. Felkértein Hamar Gyula igazgatót, hogy ez irányban a szükséges előkészítő munkálatokat elvégezze.38. Bonyhádi reálgimnáziumunk részére a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 2.793 P értékű tornaeszközt adományozott.39. Tanfolyamok és tanulmányutak. Az 1931. évi szeptember hó 10.-töl 30.-ig tartott biológiai továbbképző-tanfolyamon résztvett Posevitz Vilmos, bonyhádi reálgimnáziumi tanár és Kissné Kovács Margit, kőszegi leány- liceumi tanárnő.40. Elnöki megbízatások és iskolalátogatások. Egyházi elnökül kiküldöttem a bonyhádi reálgimnázium érettségi vizsgálataihoz Müller Róbert fő- esperest, a soproni tanítóképzőintézet vizsgálataira Hanzmann Károly sopioni lelkészt, egyházker. népiskolai bizottsági elnököt, a soproni líceum szeptemberi érettségi vizsgálatához Budaker Oszkár soproni lelkészt, a kőszegi feányliceum szeptemberi érettségi vizsgálatához pedig dr. Tirtsch Gergely kőszegi lelkészt.A vallás- és közoktatásügyi miniszter az érettségi vizsgálatokhoz kormányképviselőül kiküldötte: a soproni líceumhoz és tanítóképzőintézethez dr. Szlávik Mátyás ny. theol. akad. dékánt, illetőleg Boleman Géza bánya- és erdőmérnöki főiskolai tanárt, a kőszegi leányliceum érettségi vizsgálatához pedig dr. Szigethy Lajos c. igazgatót és dr. Strasser Sándor győri leány- liceumi igazgatót.A vallás- és közoktatásügyi miniszter a testnevelési munka ellenőrzésére Kócza Géza testnevelési felügyelőt küldötte ki. Az ének- és zeneoktatás felügyeletének és irányításának ellátásával pedig soproni tanítóképzöintéze- tünknél Sztankó Béla c. főigazgatót bízta meg. Az egyetemes tanügyi bizottság képviseletében Vidovszky Kálmán, a Luther-Otthon igazgatója látogatta meg a bonyhádi reálgimnáziumot s ott a vallástanoktatást, cserkészetet, ifjúsági és internátusi életet tanulmányozta.Az állam megbízásából soproni líceumunkat és kőszegi leányliceumun- kat dr. Dsida Ottó, győri tanker, főigazgató, a bonyhádi reálgimnáziumot pedig dr. Mátray Rudolf, székesfehérvári tanker, főigazgató látogatta meg.41. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Pénzügyi helyzetünket két tényező tette válságossá. Az első és legfontosabb tényező egyháztagjaink teherbírásának megroppanása. A második pedig az államháztartás egyensúlyának megingása s az ennek következtében bekövetkezett államsegélyredukció.Megsemmisül tehát azon reménységünk, hogy egyházkerületünk pénzügyi vezetőségének sikerült az egyházközségek áldozatkészségével biztosítani egyházkerületünk intézményeinek és közigazgatásának fenntartását. Több gyülekezetünk mindeddig nem tudta egyházkerületi járulékait beszolgáltatni, úgy, hogy szeptember 15.-én még mindig 14.343 P hátrálék állott fenn. Feltételezem, hogy nem a jóakaraton, hanem az anyagi erőtlenségen szenvedett hajótörést ezen gyülekezetek kötelességteljesítése. De bizonyos
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az is, hogy a kötelességüknek pontosan eleget tevő gyülekezetek egyház- kerületünk legnagyobb hálájára és elismerésére méltók, mert sanyarú esztendőben is biztosították egyházi intézményeink zavartalan fenntartását.Egyházkerületi közgyűlésünk bizonyára kifejezésre juttatja ezen elismerésen kívül azon meggyőződését is, hogy az egyházkerülettel szemben fennálló kötelességek teljesítését a jövendőben is. elvárja gyülekezeteinktől.I.elkészi, felügyelői és tanítói karunkat pedig egyházféltő szeretettel arra kérem, hogy az egyházkerületi járulékok beszolgáltatásáról lelkiismeretes hűséggel gondoskodjanak.A kormány fizetésredukáló rendeletének megjelenése után felhívtam az egyházkerület főszámvevőjét, hogy egyházkerületünk új költségvetésének elkészítésénél ezen fizetésleszállítási szempontot figyelembe vegye. A pénzügyi bizottság javaslataként előterjesztendő költségvetés a tényleges viszonyokkal igyekszik számot vetni.Midőn egyházunk súlyos anyagi helyzetéről szólok,, nem zárkózhatom el néhány megjegyzéstől. Pénzügyi válságunknak csak egyik oldalát mutatja a különböző államsegélyekre való utaltságunk, a másik oldalát abban kell felismernünk, hogy mindent az államtól vártunk és régebben elhordozott ter- heinket szívesen áthárítottuk az állampénztárra. A válság igazi oka tehát tulajdonképpen abban rejlik, hogy államsegélyezettségiink idejében egyházunk lelkében ellanyhult az önfenntartás ösztöne és az igazi autonómiát, az egyház igazi szabadságát biztosító kötelességtudat. Fel kell tehát újból ébresztenünk a régi lelohadt protestáns áldozatkészséget. Fel kell újítanunk azoknak az iskolaépíttetö, alapítványokat tevő ősöknek példáját, kik vagyont, földbirtokot, évi hozzájárulást helyeztek az egyház oltárára és saját vállaikon emelték magasra egyházunk jövendőjét. Középiskoláink volt tanítványainak seregét is meg kell mozdítanunk. Intézeteink anyagi helyzete megrázóan komoly. Lehetséges, hogy a következő esztendők az ősi Alma Materek életéről döntenek. Elégedetlenkedő, vádaskodó és instanciázó evangélikusokból tetterős, áldozatkész evangélikus néppé kell lennünk. Ezt kívánja tőlünk múltúnk és jövendőnk, történeti tradíciónk és élniakarásunk isteni parancsolata.

IV . A n y agi ü g y ek , s e g é ly e z é s i m o z g a lm a k .42. Adóalapi államsegélyek felosztása. Az egyetemes egyház rendelkezésére bocsátott adóalapi államsegély felosztását széleskörű adatgyűjtés után egy külön egyetemes bizottság végezte. A megállapított szempontok alkalmazásával egyházkerületünk 4.750 P-vel nagyobb összeget kapott, mint az előző években, vagyis adóalapi segélye 23.950 P volt. Ezen összegből az 1930. évi egyetemes közgyűlés a megállapított irányelvek szerint a gyülekezetek közt felosztott 18.950 P-t, 5000 P-t pedig rendkívüli segélyezésre az egyházkerület rendelkezésére bocsátott.Az adóalapi államsegély felosztása sokfelé nagy nyugtalanságot és elé-



gedetlcnséget keltett. Tény az, hogy a segélyre feltétlenül rászoruló kisebb városi gyülekezeteink nem jutottak segélyhez, jóllehet azelőtt az adóalapi segélyezettek közé tartoztak. A felosztás azonban csak egy évre szólt. Kívánatos lenne, ha szakértőink az általuk összeállított szempontokat újból vizsgálat tárgyává tennék, hogy a netalán mutatkozó méltánytalanságok meg- szüntethetők legyenek.43. Karitativ hatíikölcsönsegély. A népjóléti miniszter egyetemes egyházunk gyülekezetei és intézményei által jegyzett hadikölcsönök részbeni valorizálására 50.000 P rendkívüli segélyt engedélyezett. Ezen összegből egyházkerületünk 17.700 P-t kapott, amely az igényjogosultak közt ki is osztatott.Fájdalom, jogos igények kielégítetlenül maradtak. Pedig tudomásom szerint ez évre a népjóléti minisztérium egészen elenyésző összeget folyósított egyetemes egyházunk részére.44. Államsegélyek. Köszönettel emlékezem meg arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium építkező, vagy nehéz gondok közt sínylődő gyülekezeteinket rendkívüli segélyben részesítette. A segélyezett gyülekezetek a következők: Dombóvár templomépítésre 500 P, Nagyvázsony lelkészlak renoválására 120 P, Nagyszokoly Ielkészlak renov. 200 P , Tab templom- renov. 120 P, Nemesleányfalu templomrenov. 120 P, Ászár egyházi épületek renov. 120 P, Alsónána lelkészlak renov. 120 P, Nagykanizsa kultúrházépíté- séhez 200 P, Somodor imaház renov. 200 P , Kővágóőrs 790 P, Gérce orgona építéséhez 200 P , Nagybarátfalu 120 P.45. Lelkészek anyagi helyzete. Lelkészeink anyagi helyzetéről püspöki jelentésem egy másik pontjánál rajzoltam képet. A múlt évi püspöki jelentésben elviselhetetlennek jelzett gond nem kevesebedett, sőt inkább növekedett. A rossz termés s a terményárak rettenetes zuhanása elképzelhetetlen anyagi nehézségekbe sodorja lelkészeinket. Kulturális szükségleteikről kénytelenek lemondani. Hajlékukban állandó vendég a gond. Gyermekeik neveltetéséről a legnagyobb áldozatok árán sem képesek gondoskodni.Számtalanszor tárgyaltam a lelkészek anyagi megsegítéséről a minisztériumban. De minden előterjesztett javaslatom és kérésem megsemmisült az anyagi fedezet hiánya miatt. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium tett ugyan előterjesztést a pénzügyminisztériumnak a lelkészi terményjárandóságok árzuhanása miatt a helyi javadalom újrabecslésére vonatkozóan, de ennek az előterjesztésnek kedvező elintézését nem sikerült biztosítani.Ezen a helyen is felemelem szavamat s kérem az egyházkerület közgyűlését: tegyen sürgető felterjesztést az egyetemes közgyűléshez a lelkészek anyagi helyzetének megjavítására vonatkozólag. A lelkészi karral áll vagy esik ev. egyházunk.46. Nyugdíjasok és özvegyek anyagi helyzete. A kultuszkormány ez évben is egyetemes egyházunk rendelkezésére bocsátotta a régi nyugdíjasok és özvegyek tisztességesebb nyugdíjához szükséges összeget. Fájdalommal kell azonban megállapítanunk, hogy az összeg korántsem elegendő özvegyeink
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cs nyugdíjasaink tisztességes megélhetéséhez és aggódva gondolunk arra, hogy esetleg ez az összeg is megkevesbedik a %-os leszállítás következtében.47. Gyurátz Ferenc püspök emléke. Lux Elek szobrászművész személyes kiszállása alkalmával megállapította, hogy a pápai templom homlokzati fala nem alkalmas egy megfelelő művészi emléktábla elhelyezésére. Kifejezésre juttatta egyszersmind azt a felfogását, hogy leghelyesebben művészi mellszoborral volna Gyurátz Ferenc püspök emléke méltóképen megörökítendő.Mivel a pápai gyülekezet kezdettől fogva ezen megoldás mellett foglalt állást s mivel a megváltoztathatlan viszonyok más megoldást nem tettek lehetővé, az egyházkeriileti felügyelő úr, az egyházkerületi esperesi és egyházmegyei felügyelői kar, valamint a pápai gyülekezet vezetőségének meghallgatása után Lux Elek szobrászművész urat kértem fel Gyurátz Ferenc püspök mellszobrának elkészítésére. Tettem ezt nyugodt lelkiismerettel, mert a megkérdezettek egyhangúlag a szobormű felállítása mellett nyilatkoztak.Lux Elek szobrászművész elkészítette a szobor tervezetét, úgy, hogy az a tavasszal felállítható lesz. A mellszobor és a talapzat alján elhelyezett babérkoszorú bronzból készül, a talapzat pedig haraszti mészkőből. A szobor feliratának elkészítésére D. Payr Sándor egyetemi tanár urat kértem fel.48. Sántha Károly emléke. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő felkért, hogy Sántha Károly költő-papunk síremlékének ügyét vegyem kezembe s az ezzel kapcsolatos összes intézkedéseket tegyem meg. A megbízás értelmében a püspöki karral folytatott megbeszélés eredményeként minden egyházkerület püspöke olyként intézkedett, hogy egyházkerülete gyülekezeteiben Sántha Károly-emlékiinnep tartassék. Az ünnepség offertó- riumát gyülekezeteink a síremlék céljaira ajánlották fel. Az ünnepséget megelőzően Luther Társaságunk kiadásában megjelent Fábián Imre, sárszent- lörinci lelkész tollából Santha Károly életrajza. Sántha Károly családjával történt tárgyalás után Keviczky Hugó szobrászművészt felkértem a síremlék terveinek elkészítésére. A tervet Králik Gusztáv soproni lie. rajztanár bírálta meg s miután a Sántha-család tagjai, valamint báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő is azt elfogadta, Keviczky Hugó szobrászművészt a síremlék elkészítésére felkértem. A síremlék az ősz folyamán készül el.A vallásos-ünnepség offertóriuma egyházkerületünkben 990.47 P-t tesz ki, a többi egyházkerületben eddig 211 P 13 f-t. Az egyetemes pénztárban ezen célra 2842 P 94 f áll rendelkezésünkre, mely összegben Sántha Károly családjának 1000 P-ös hozzájárulása is bennfoglaltatik. így eddig összesen 3044.54 P folyt be ezen célra.49. Püspöki földbirtok. Az 1930. évi egyetemes közgyűlésen vita folyt a püspöki földbirtok kérdéséről. Egyházkerületünkre vonatkozólag a következők megállapítását tartom szükségesnek:1. Dunántúli egyházkerületünk részére az O FB . 1927. október hó 4.-én kelt 33.267— 1928. számú ítéletével adományozta a pátkai határban lévő mária-majori birtokot azon megkötéssel, hogy annak haszonélvezője a mindenkori püspök. Mivel egyházkerületünk 1927. évi közgyűlését már ezt meg



előzőén, szeptember 22.-en megtartotta, az O FB . ítéletét 1928. évi püspöki jelentésem 44. pontjában jelentettem be az egyházkerület közgyűlésének Ez ügyben további jelentést‘terjesztettem az egyházkerület közgyűlése elé i 929. évi püspöki jelentésem 52. pontjában. Egyházkerületi közgyűlésünk mindkét jelentést tudomásul vette.2. A birtok bérbeadásánál az egyházkerületet dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő képviselte s a szerződés az ő közbenjöttével köttetett meg.3. A birtokon folytatott gazdálkodást az az egyházkerületi bizottság ellenőrzi, mely a lőrintei'birtokot is ellenőrzi.4. A bérlővel kötött szerződés szerint a birtok magyarholdanknét 1 métermázsa búzáért van bérbeadva, melyből Budapestre szállítás címén mm.-ként kb. 75 fillér kerül levonásba. A birtokot terhelő adókat bérlő fizeti.5. A haszonélvező püspököt terheli a földbirtokkal kapcsolatosan: a) évi 1000 P a gazdasági épületeken szükségesnek mutatkozott renoválási költségekre, 16 éven át; b) a kastélyadó; c) a bérletből ki van véve kb. 50 hold kert és erdő; d) az ezek felügyeletére alkalmazott ember fizetése; e) a földbirtok telekkönyvileg erdőterületnek kimondott, de a kommün alatt teljesen kiirtott 23 hold területnek erdősítése.6. A földbirtok kezelésére és ellenőrzésére vonatkozó javaslatot a pénzügyi bizottság terjeszti be. Véleményem szerint ezen ügy elintézése végső fórumon az egyházkerületi közgyűlés illetékes.7. Végül legjobb emlékezetem szerint kielentem, hogy a püspöki földbirtok kieszközlése tárgyában folytatott tárgyalások alkalmával kezdetben csupán püspöki földbirtokról volt szó s csak később merült fel az egyházkerületek részére földbirtok kérelmezésének terve.50. Visszaélések az egyházi gyűjtéseknél. 1927. évi egyházkerületi közgyűlésünk határozatot hozott az egyházi gyűjtések tárgyában. A püspöki engedélyezéshez kötött gyűjtések korlátozása azonban nem volt lehetséges, mert a belügyminiszter engedélyét az egyházi főhatóság nem korlátozhatta.Mindennek dacára szigorúan fenntartottam az egyházker. közgyűlés határozatát s ragaszkodtam a külön püspöki engedély megadásához.Sajnálattal kell rámutatnom arra, hogy sok visszaélés történik az egyházi gyűjtések tekintetében. Más kerületbeli gyülekezetek gyakran figyelmen- kívül hagyják közgyűlési határozatunkat. Némely helyen a gyűjtők erőszakoskodnak vagy egyházi szolgálatukkal össze nem egyeztethető magatartást tanúsítanak. Sokszor egyenesen kárára vannak az ügynek és egyházunknak.Fájdalmas érzéssel hívom fel ezen helytelenségekre közgyűlésünk figyelmét.



29V . E gy éb  ü gy ek , szem ély v álto záso k , m egüresedett á llá so k , sta tisztik a i ad a to k .51. Személyváltozások. A lelkészi karban történt változásokról másutt már megemlékeztem.A felügyelői karban a következő változások történtek: Nyáregyházai Mikiás Mihály győri gyűl. felügyelő betegsége miatt lemondott, helyébe tlr. Hőfer Vilmos h. polgármester választatott meg. Petiik Dezső nagykanizsai felügyelő meghalt, helyébe Kalmár Zoltán építészmérnököt választotta a gyülekezet. Sopronban Zergényi Artúr másodfelügyelö lemondott, helyébe Prickler János bankigazgató választatott meg, dr. Grosch József a paksi, Nádossy Imre a dombóvári gyülekezet felügyelőjévé választatott. Nágel Vilmos kismányoki felügyelő lemondott, helyébe Rózsa Sándor bonyhádi reálgimn. tanár választatott meg. Dávid Ferenc őrimagyarósdi m. felügyelő és Sokoray Elek szentgotthárdi felügyelő meghalt. A szombathelyi gyülekezet másodfelügyelöjévé Fóth Kálmán városi főszámvevőt választotta meg. A por- rogszentkirályi gyülekezet dr. Wiesner Géza kaposvári ügyvédet választotta felügyelőjéül.A tanítói karból nyugalomba vonultak: Hoffmann Samu kaposszekcsői igazgató-tanító, 35 évi értékes szolgálat után és Illés László hegyháthodászi tanító.52. Megüresedett bizottsági tagsági helyek.1. Egyházker. iskolai nagybizottságban: Farkas Elemér, Schöll Lajos rendes és Eösze Zsigmond, Nagy Sándor póttagok helye.2. Egyházker. fegyelmi bizottságban: Schöll Lajos helye.3. Egyházker. törvényszékben: Schöll Lajos és Hollós János helye.4. Egyházker. véleményező bizottságában Schöll Lajos, Hérints Lajos helye (lemondott).53. Egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. A más helyen közölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, vallásoktatásra és a gyülekezetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentéseknek alábbi összesített adatait közlöm:Gyülekezeti belmissziói egyesület van az egyházkerületben 92 (92) ;ihelyi Gyámintézet 129 (129); egyházi énekkar 98 (103); Ifjúsági Egylet 124 (112); Nöegylet 173 (162); lelkészi napló 82 (79); aranykönyv 196 (195).Rendes lelkész vallásoktatást végzett köznapi iskolában 4 (12); ismétlő- iskolában 103 (111) helyen. A konfirmandusokat az anyaegyházban mindenütt, a leánygyülekezetekben is sok helyen a lelkész oktatta.Az egyházmegyék összes bevétele volt 119.990 P 53 fill., kiadása 116.616 P 70 fill., pénztári maradvány 3373 P 83 fill., gyámoldai alaptőkék 3.028 P 87 fill., belmissziói alaptőkék 1.642 P 76 fill., egyéb alaptőkék 406 pengő 03 fillér.Az egyházmegyék összesített vagyona az 1929. év végén a következő volt: összes bevétel 2,288.606 P 85 f, összes kiadás 2,166.331 P 10 f, pénz-



tái i maradvány 124.680 P 25 f, egyes egyházmegyék pénztári hiánya 2404 P 50 f. El nem használható alapítványok összege 197.220 P 42 f, alapok ösz- szege 332.072 P 91 f, öröktökék összege 719.381 P 98 f, gyülekezeti magtárak száma 79, tőkéjük: természetben gabonaneműek és 80 I' 40 f.
*  *  *Püspöki jelentésem végéhez értem. Arra kérem az egyházkerület közgyűlését: az Isten kegyelméből elvégzett munkáról szóló beszámolást bírálja el szeretettel s a jövendő munka felé való elindulást kísérje áldásával.De a bírálaton és munkára való elbocsátáson kívül találja meg mindenki a sorok közt rejtőzködő lelkiismereti kérdést is: Hát te vájjon mit cselekedtél egyházunk javára és jövendőjének biztosítására? Mert nemcsak a vezéreké a számadás és felelősség, hanem mindenkié, kit születés és meggyőződés anyaszentegyházunk tagjává tett.Emberpróbáló válságos időben ismerjük fel mindannyian egyházunk nehéz helyzetét. Fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírói ellen kell küzdenünk. Azért, vegyük fel Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassunk és mindeneket elvégezvén, megállhassunk.Isten kegyelme őrizze meg anyaszentegyházunkat s abban dunántúli egyházkerületünket.Győr, 1931. évi október hó 1.-én.
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JEGYZŐKÖNYV.A dunántúli ágostai hivallású evangélikus egyházkerület 1932. október hó 13.-án méltóságos és fötisztelendő D. K a p i B é l a  püspök és méltó- ságos dr. M e s t e r  h á z y  E r n ő  egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett Pápán rendes közgyűlést tartott, amelyen
j e l e n  v o l t a k :I. Az egyházkerület tisztviselői karából:Németh Károly egyházi főjegyző, dr. Ajkay Béla világi főjegyző, Gyalog István, e közgyűlés által választott egyházi oljegyző, dr. Berzsenyi Ádám világi aljegyző, Hanzmann Károly főszámvevő, dr. Zergényi Pál ügyész, Miihl Nándor pénztáros, Wojtech G . Vilmos ellenőr, Németh Sámuel levéltáros, László Miklós püspöki titkár.H. Az egyházkerületi törvényszék birái közül:Németh Károly, Takács Elek, Ziermann Lajos, dr. Ajkay István, Gráf Samu, Németh Sámuel, dr. Szent Ivány Géza.III. Az egyházmegyék képviseletében:I. Győri egyházmegyéből: Németh Károly esperes, Mihály István felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Nagy Gyula, Kovács Zsigmond, b) jegyzőkönyvi kivonattal Turóczy Zoltán, Kiss Samu, Síkos Kálmán, Egyházy János, Szalay Mihály, Baráth József, Horváth Béla, Ihász László, Kovácsics Géza, Györffy Béla. Világiak: a) megbízólevéllel dr. Hőfer Vilmos, dr Veö- reös Imre, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Bertha Benő, dr. Fischer Kálmán, dr. Strasser Sándor, dr. Dorner Emil, Szalay István, daran János, Szíj Béla, Csizmadia Ferenc, Nagy Lajos.2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Molitorisz János esperes, Koltai Vidos Dániel felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Nagy Miklós, Szabó István, b) jegyzőkönyvi kivonattal Balázs Béla, Bácsi Sándor, Kovács István, Lukács István, Mesterházy Sándor, Nagy István, Tompa Mihály, W eisz Vilmos. Világiak: a) megbízólevéllel Nits István, b) jegyzőkönyvi kivonattal Berzsenyi J. Miklós, Vidos József, Gaal Sándor, Szórády Dénes, Papp Sándor, Gősy Ferenc, Ludván Sándor, Dann György.3. Somogyi egyházmegyéből: Mesterházy Sándor esperes, dr. Ittzés Zsigmond felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Káldy József és Takáts Béla,
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b) jegyzőkönyvi kivonattal Horváth Lajos, Kiss József, Világiak: a) megbízólevéllel Jamrich Béla, Kengyel Miklós, b) jegyzőkönyvi kivonattal Lehner János, Javorniczky Ervin.4. Soproni alsó egyházmegyéből: Mikolás Kálmán esperes, dr. Ajkay Béla felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Tóth Kálmán, b) jegyzőkönyvi kivonattal Puskás Jenő, Hérints Lajos, Vitéz Balogh Ernő, Gőcze Gyula, Fülöp Dezső, Bojtos László. Világiak: a) megbízólevéllel dr. Patthy László, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Takáts József, dr. Ajkay István, dr. Mihály Kálmán, Pfahndl János, Nagy Kálmán, Kisfaludy Károly, Nagy Lajos.5. Soproni felső egyházmegyéből: Scholtz Ödön esperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Danielisz Róbert, b) jegyzőkönyvi kivonattal Ziermann Lajos, Hanzmann Károly. Világiak: a) megbízólevéllel dr. Kund Kálmán, b) jegyzőkönyvi kivonattal Gráf Samu, dr. Kovács Sándor, Krug Lajos, Muhi Nándor, Wojtech Vilmos, dr. Mihály Kálmán, Németh Sámuel, dr. Ruhmann Jenő.6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből: Müller Róbert főesperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel G yalog István, Fábián Imre, Donner Frigyes, Vitéz Berkényi Ede, b) jegyzőkönyvi kivonattal Vértesi Zoltán. Világiak: a) megbízólevéllel Grieszháber E. Henrik, b) jegyzőkönyvi kivonattal — .7. Vasi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes, Szentmártoni Radó Lajos felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Kutas Kálmán, Rónai B. Gyula, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Tirtsch Gergely, Rácz Sándor, Gerencsér Zsigmond. Világiak: a) megbízólevéllel dr. Bertha Benő, dr. Schneller Aurél, b) jegyzőkönyvi kivonattal id. Szigethy Sándor, Ajkay Elemér, Tóth Kálmán, Zimmermann Péter, Herceg Ferenc.8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek esperes, Mihály Sándor felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel dr. Mohácsy Lajos, dr. Schlitt Gyula, Bödecs Károly, b) jegyzőkönyvi kivonattal Pócza Ferenc, Molnár Gyula, Mohácsy László, Sokoray Bálint, Csillag Ferenc, Somogyi Károly, Tatay Lajos, Ihász Mihály, Szlovák Pál, Szabó Ferenc, Schöck Gyula, Hering János, Síkos Gyula, Halász Béla, Mátis Károly, Kakas József, Nagy Kálmán. Világiak: a) megbízólevéllel Vitéz Draskóczy István, Teke László, Obetkó Vhnos, b) jegyzőkönyvi kivonattal Rádóczy Boda László, Boór Lajos, Szuppér Ernő, dr. Bélák Imre, Marecsek Pál, dr. Porubszky Elemér, Marosi Mihály, Németh Kálmán, Mészáros Gyula, Vargha Lajos, Rónai Kálmán, Ormosi Ernő, Németh Lajos, Horváth Ferenc, Nitschinger János, Bagics Lajos, Csoknyai József, Vince Lajos, Fülöp József, Somogyi János, Ludván Endre.9. Zalai egyházmegyéből: Nagy Lajos esperes, dr. Berzsenyi Jenő felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Novák Elek, b) jegyzőkönyvi kivonattal Jónás Lajos, Menyhár István. Világiak: a) megbízólevéllel — , b) jegyzőkönyvi kivonattal Kovács Sándor, Ziermann Lajos, Gőgös Árpád.IV. A tanintézetek képviseletében: Németh Sámuel, Hamar Gyula, Arató István, Hajas Béla igazgatók.V. Népiskolai tanítók: Marth Péter györkönyi igazgató-tanító és Wölfel József ivándárdai tanító.
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M e l y  a l k a l o m m a l :1 . A közgyűlést megelőzőleg istentisztelet tartatott, amelynek keretében Németh Károly főjegyző buzgó imát mondott és szentigét (Kol. 3, 12— 17.) olvasott. Az istentisztelet befejeztével dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő úr a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:

Fötisztelendö és Méltóságos Püspök Ú r !
Tekintetes Egyházkerületi Közgyűlés!Gondterhes nehéz napokkal telt egyházi közigazgatási év múltával ismét összejöttünk, hogy egyházalkotmányunk előírta kötelességünket teljesítve beszámoljunk arról, miként sáfárkodtunk az elmúlt évben a reánk bízott javakkal, másrészt, hogy megtárgyaljuk a viszonyok követelte jövőbeli magatartásunkat, cselekedeteink irányát és erőt merítsünk az előttünk tornyosuló nehézségek sikeres leküzdéséhez.A megpróbáltatás, mely e nemzedéknek jutott, mindig nehezebb feladat elé állít mindannyiunkat. A megélhetésért folytatott harc egyre súlyosabbá válik. A munkaalkalmak csökkenése még mindig növeli a munkanélküliek tömegét, emeli a szellemi proletáriátus számát. Az államoknak egymás elöl való fokozódó elzárkózása nehezíti a kölcsönös áru- és pénzforgalmat. A mezőgazdaság termékeinek alig önköltségi áron, sőt néha azon alul való értékesítése, a mezőgazdasági jövedelmező termelést teszi lehetetlenné.A gazdasági nehézségek következtében fellépő elszegényedés, a betevő falatért folyó harc megőrli a fizikai erőt, elernyeszti az ellenállókép^sséget, elégedetlenséget, elkeseredést szül, minek nyomán siilyed az erkölcs, megrendül az Istenben való hit.Ebben a rettentő helyzetben sok embertársunkon erőt vesz a kétségbeesés, mások szorongó szívvel kérdezik, hol és merre van az út, mely egy jobb, emberibb korszakba átvezet. Az emberiség tanácstalanul és kétségbeesetten vergődik, mint lázrázta beteg a betegágyon. Tanácskozik itt, összejövetelt tart amott, de az eredmény majdnem semmi. Keresi a fénysugarat, mely bevilágítana e sötét éjszakába és mutatná az utat a szebb jövő felé.Nem találja meg, mert nem ott és nem úgy keresi, ahol és ahogy megtalálhatná.A kibontakozáshoz, a jobb és szebb élethez vezető utat betemette az önzés, irigység, kapzsiság és szívtelenség mindent elborító törmeléke. E törmeléktől kell az utat az önzetlenség, áldozatkészség, önfeláldozás és szeretet csákányával szabaddá tenni. Csak ekkor érvényesülhetnek lelki világunk nemesebb érzései. Ezek segítségével találja meg a hitét veszített emberiség nemesebb énjét és általuk visszanyeri Istenben vetett bizalmát. Ez a bizalom és hit ad erőt az elcsüggedt lelkeknek, ez lelkesít a jó ügyért küzdeni. A hit az az isteni ajándék, mely az egyes embert, nemzeteket mint fénylő csillag vezeti az erkölcsi megújhodáson keresztül az emberhez méltó életre.



Mélyen tisztelt Közgyűlés!Az erkölcsi kiválóságnak, a mély vallásos hitnek, minden nehézségen diadalmaskodó erejéről ez évben a történelem azon lapjai tesznek bizonyságot, melyek Gusztáv Adolfról szólnak.Gusztáv Adolf megnyerő külsejű és modorú férfiú volt, ki szigorú fegyelem alatt nevelkedett és komoly munkához szokott ifjúkora óta. Kiváló szellemi tulajdonságok, bátorság, hadvezéri tehetség, uralkodásra hivatottság voltak a karizmák, melyekkel a Teremtő megajándékozta. E mellett meleg rokonszenvet érzett az elnyomottak iránt, szerette embertársait. Mindezen tulajdonságok egyéniségének keretét adták, melyet a mé!,y vallásos érzés, hithűség, Istenben vetett rendíthetetlen hit töltött meg erkölcsi tartalommal. Ezek a lelki tulajdonságok adták a lendítő erőt a 30 éves háborúba való beavatkozásra, ezeknek tulajdonítható az a bámulatos eredmény, mely elhatározását kisérte.Csatlakozásra kényszeríti sógorát, a semleges és számító brandenburgi választófejedelmet, majd a szász választót és az ezek seregével kiegészített kicsi, de az ö szellemétől áthatott serege élén mint fényes üstökös vonul végig egész Németországon. Győz a hatalmas császár és a Liga seregei felett. Breitenfeld, a Lech folyó, Lützen az a három győzelmi pillér, melyen a megmentett lelkiismereti szabadság biztosan nyugodhatott.Ily fényes eredmények után megértjük azt a bámulatot, mellyel katonái és kortársai a nagy férfiúra feltekintettek, benne Isten különös adományával felruházott és tőle elhívott oly vezért láttak, aki Isten munkáját végzi e földön.Nekünk, kik a mai küzdelmes kor szenvedő részesei vagyunk, bátorságul és vigaszul szolgál példája. Amint a múltban győzött az erkölcsi érték, a hit és igazság, reméljük úgy fog az győzni a jelen sivár korban is és miként a múltban voltak bátor és kiváló férfiak, kik az igazság ügyét felkarolták, úgy lesznek most is vezetésre hivatott férfiak.Ez a hitünk mentsen meg minket a csüggedéstől és reménytelenségtől, ez adjon erőt kitartani.Ez évre esik a Gusztáv Adolf Egylet megalakulásának száz éves évfordulója is. Valóban nem lehetett volna szebb emléket állítani a nagy királynak, mint ezt a hatalmas, ma már fogalommá lett egyesületet, mely miként a nagy király hittestvérei iránti szeretettől indíttatva megmentette a protestantizmust, úgy istápolja, menti szeretet munkájával a világ minden részén elszórtan élő evangélikus gyülekezeteket. Ez az egyesület képviseli az országhatárokon túl terjedő evangélikus egységet. Ez az egyesület gyakorolja a szerető anya hivatását, mikor szerte széledt gyermekeit támogatja, segélyezi, hogy érezzék az ö összetartozandóságukat.Hálatelt szívvel gondolunk azon segélyekre, melyekkel a mi gyülekezeteinket támogatta és meleg köszönetét mondva a jubiláló egyesületnek, Isten áldását kérjük további működésére.Mélyen tisztelt Közgyűlés!P ü s p ö k  ú r  je le n t é s é b ő l ,  a z  e g y e s  e g y h á z m e g y é k ,  b iz o t t s á g o k  j e g y z ő “
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könyveiből és felterjesztéseiből megnyugvással állapítom meg, hogy egyház- kerületünk népe a vészes idők ellenére eddig elismerésre méltó lelki erővel viselte a reámért nehéz megpróbáltatást.őszinte elismeréssel és köszönettel emlékezem híveink többségének az anyagi terhek vállalása körüli érdeméről, kik a mostoha viszonyok folytán reájuk nehezedő különféle gondjaik ellenére is teljesítették egyházuk iránti kötelességüket. Kérem őket, tegyék ezt a jövőben is. Azon gyülekezeteket pedig, melyek bármely okból hátrálékban vannak, újból kérem, szívleljék meg múlt évi közgyűlési megnyitómban hangoztatott azon figyelmeztetésemet: „az egyház legyen az utolsó, melytől a kényszerűség hatása alatt támogatásukat megvonják“ .Sajnos, nincsen ily kedvező véleményem egyházunk második jövedelmi forrását alkotó tényezőről, az államról.Majdnem minden gazdasági természetű bajunk arra vezethető vissza, hogy az állam évröl-évre oly tetemes összeggel csökkenti vállalt kötelezettségét, melyet pótolni képtelenek vagyunk.Belátom, hogy a túlméretezett költségvetést a bevételekhez viszonyítva az államnak is le kell szállítania. Szükségesnek tartom minden oly tétel törlését, amely egyes intézmények létfenntartásához nem feltétlenül szükséges. De ezen túlmenni nem szabad. Ép azért tárjuk fel újból illetékes helyen a helyzetet, melyben egyházi tisztviselőink és intézményeink sínylődnek. Mutassunk rá arra, hogy az egyházi tisztviselők és intézményeink az eddigi leszállításokat nem birják más forrásból pótolni, mert sem a hívek, sem a fenntartók nagyobb áldozatra nem kényszeríthetők. Ezért a leghatározottabban kívánjuk, hogy az eddig szokásos amúgy is igazságtalan, úgynevezett lineális csökkentések teljes mellőzésével, az egyházi célt szolgáló eddigi költségvetési tételeken semminemű további csökkentés ne történjen. Ellenesetben az intézmények beszüntetését, vagy az állam részére történő átadását kellene megfontolás tárgyává tenni.Hogy ez az ultima rátió nemcsak egyházunk érdekeit veszélyeztetné, hanem az államét is sértené, kétségtelen. Hisz soha nagyobb szükség nem volt arra, hogy egyházi tisztviselőink hivatásukat a tőlük megszokott önzetlenséggel és hűséggel teljesítsék. Ha valaha, úgy most kell egyházépítő, állampolgárt nevelő hivatásukat teljes felkészültséggel végezniük, a kétség- beesés szélén álló híveiket vigasszal ellátniok, az Istent tagadó világnézetek elleni küzdelemre teljes vértezettel kiállaniok. Éppen ezért nem tagadhatja meg az állam az egyházaktól azokat az eszközöket, melyekkel egyház- és államvédő feladatukat sikeresen teljesíthetik.Hiszem, hogy az államhatalom belátja kívánságaink jog- és szükségszerűségét, bízom abban, hogy további redukciókat nem végez és egyházi tisztviselőinknek a mindennapi kenyeret, intézményeinknek fennmaradását biztosítja.Sajnálattal kell bejelentenem, hogy oly költségvetéssel jövüiik a mélyen tisztelt közgyűlés elé, mely az egész vonalon leszállításokat tartalmaz. Ezen



redukciók néhol már azt a célt, melyet az illető tételek szolgálni hivatottak, érzékenyen érintik. De nem térhettünk ki radikális leszállítások és törlések elöl sem, mert különben költségvetésünk feltétlenül szükséges egyensúlyát veszélyeztetnénk.Az anyagi téren felmerülő nehézségekkel szemben örömmel és megnyugvással látom, hogy az egyházi lelki tevékenység terén nem lankadó buzgalommal folyt a munka ez évben is.Lelkészek, tanítók felelősségük tudatában fokozott szorgalommal teljesítették egyházépítő munkájukat. Az annyira fontos és értékes belmissziói munka, a presbiteri és ifjúsági konferenciák, mind nagyobb teret nyernek.Rendkívül jelentőségteljes e munka, mert szélesebb rétegek bekapcsolása által, mind nagyobb tömegek lelkületét sikerül egyházias szellemmel átitatni. Köszönet mindazoknak a hittestvéreknek, kik e nehéz viszonyok között gondokkal kiizködve sem veszítik el lelkűk rugalmasságát, dé megértve a ma külön munkára hívó és kötelező szavát, átérezve hivatásuk belső lényegét, szeretettel és lelkesedéssel végzik azt.Külön említem fel a Püspök úr által életre hivott körzeti lelkészi konferenciákat, melyekről az azon részt vevő lelkészek elragadtatással beszélnek, mert azok részükre igazi lelki értéket, megújhodást jelentenek és az eszményi lelkipásztor hivatásának, életének, munkájának elibíik állításával, az önbirálat és egyéniségük továbbfejlesztésének lehetőségét valósítják meg.Engedje meg mélyen tisztelt elnöktársam Öméltósága, hogy meghajtsam ö'előtte is ez alkalommal az elismerés zászlaját, ki előrelátó bölcs vezér módjára ezen egyházkerületünkben folyó munkákra nemcsak az indítást adta, de azokban fényes lelki és szellemi fegyverzetével tevékenyen részt vesz. Kérem ő t, kérem egyházunk tisztviselőit, világi vezéreit, hogy ezen egyházunk jövője szempontjából megítélésem szerint rendkívül fontos munkát a következő években is a legmelegebben felkarolják.Kívánom, hogy ezen munka üdvös hatásaként kicsi és nagy, szegény és gazdag egyháztagokban gyarapodjon az egyházzal szemben fennálló kötelességérzet, erősüljön az egyházszeretet és hithűség, terjedjen a nemesebb erkölcsi felfogás. Ezek által élni és virulni fog egyházunk akkor is, ha a megpróbáltatások eddigi láncszemeihez újabbakat kovácsolna a jövő.Hogy így legyen, ehhez kérem a Mindenható megsegítő kegyelmét, ő . ki a múltban vész és veszély között megvédte hazánkat, egyházunkat, a jövő megpróbáltatásai között is oltalmat és segedelmet fog nyújtani.Ebben a hitben hitrokoni szeretettel üdvözölve az egyházmegyék és tanintézetek kiküldötteit, a közel és távolból egybesereglett híveket, köszöntve a pápai lelkes gyülekezetét, mely szívesen hívott és fogadott bennünket, Isten áldását kérve tanácskozásainkra, az 1932. évi közgyűlésünket megnyitódnak nyilvánítom. 3A közgyűlés a nagy helyesléssel fogadott megnyitó beszédnek a püspök úr indítványára egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vételét határozta el.
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3 .  Az  egyházm egyék kiküldöttei leadják megbízóleveleiket. Elm aradásukat kimentették: Berecz Ábel, dr. Heimler Károly, Jánossy Gábor, Korit- sánszky Ottó, dr. Pesthy Pál, Purgly Pál, Rupprecht Olivér, Rupprecht Antal, dr. Schindler András. A megbízólevelek számbavétele után az elnökség kijelenti, hogy a közgyűlés törvényszerűen megalakult.
-4. Fölvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító megválasztásáról szóló jegyzőkönyv, amely szerint egy évi időtartamra megválasztattak Marth Péter györkőnyi igazgató-tanító és Wölfel József iván- dárdai tanító. ' 1 ' ! ^Tudomásul szolgál. A közgyűlés a jövő évre a soproni felső és a soproni alsó egyházmegyéket jelöli ki, amelyekből két tanítóra adandó a szavazat.
3 .  A közgvülés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségi és jegyzői karon kívül dr. Höfer Vilmos, Turóczy Zoltán, dr. Strasser Sándor. Hanzmann Károly és Gráf Samu küldetnek ki.0 .  Vitéz Draskóczy István, a pápai egyházközség felügyelője, a pápai egyházközség nevében üdvözli a közgyűlést.
7 .  Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi november hó18.-án Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója. Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület képviseletében a következőket küldi ki. I. Megbízólevéllel:1. E g y h á z i a k :  Müller Róbert, Scholtz Ödön, Németh Károly, Hanzmann Károly, Takács Elek, Nagy Lajos, Molitorisz János, Mikolás Kálmán.2. V i l á g i a k :  Szentmártoni Radó Lajos, Mihály István, Mihály Sándor, Rupprecht Olivér, dr. Ittzés Zsigmond, dr. Berzsenyi Jenő, Koltai Vidos Dániel, Grieszhaber E. Henrik.3. T  a n á r i k a r b ó l :  Németh Sámuel, Hamar Gyula.II. Jegyzőkönyvi kivonattal:1. E g y h á z i a k :  Gyalog István, Mesterházy Sándor, Vértesi Zoltán, Kiss Samu, Turóczy Zoltán, Kovács Zsigmond, Novák Elek, Menyhár István, Jónás Lajos, Hérints Lajos, Vitéz Balogh Ernő, Bőjtös László, Puskás Jenő, Gőcze Gyula, Kovács István, Weisz Vilmos, Tompa Mihály, Nagy István, Gyarmathy Dénes, dr. Mohácsy Lajos, dr. Schlitt Gyula, Pócza Ferenc, Horváth Sándor, Szabó István, Mesterházy Sándor, Horváth Lajos, Takáts Béla, Seregély István, Horváth Olivér, Szekeres Sándor, Pálmai Lajos, dr. Tirtsch Gergely, Kutas Kálmán.2. V i l á g i a k :  Dr. Schindler András, Koritsánszky Ottó, Hajas Béla, Arató István, dr. Bertha Benő, dr. Ajkay István, dr. Mihály Kálmán, Rupprecht Antal, Kovács Sándor, Vidos József, Berzsenyi Miklós, Arató István, Krug Lajos, Vitéz Draskóczy István. Obetkó Vilmos, Szupper Ernő, dr. Bélák
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Imre, dr. Kring Jenő, Jamrich Béla, Kengyel Miklós, Véssey Lajos, Kalmár Zoltán, Lelbach Keresztély, Lehner János, Szalay István, dr. hegyeshalmi Fischer Kálmán, Ziermann Lajos tanító, dr. Gregersen Niels, dr. Krenner György, dr. Zimmermann Artur, Somogyi Béla, Asbóth József, dr. Beyer János, Orbán Károly, Jánossy Gábor, Fóth Kálmán.
8. Püspök ur a következő bejelentéseket teszi a közgyűlésnek:a) Magyarország kormányzója Gömbös Gyula miniszterelnöksége mellett új kormányt nevezett ki. Evangélikus egyházunk és ebben dunántúli egyházkerületünk mindenkor hűséggel munkálkodott nemzetünk javára s ugyanezen hűséges munkára most is kifejezi teljes készségét. Bizalommal tekint Gömbös Gyula miniszterelnök államvezetői munkálkodása elé és öt a kormány tagjaival együtt Isten kegyelmébe ajánlja.A közgyűlés az új kormányt bizalommal fogadja s a nemzet javát szolgáló minden igaz törekvésében teljes erejéből támogatja.b) Tanácskozásunk idejében ravatalon fekszik gróf Klebelsberg Kunó, Magyarország volt kultuszminisztere, Európa egyik legnagyobb kulturpoliti- kusa, ki átfogó kulturprogrammjával és vasenergiájával munkálkodott a romjaiból megépülő új Magyarország megteremtésén.A közgyűlés néma felállással fejezi ki kegyeletét a nagy halott iránt.c) Gyurátz Ferenc püspöknek emlékszobrát az egyházkerület Lux Elek szobrászművész-főiskolai tanárral megmintáztatta s annak ünnepélyes felavatása október hó 12.-én megtörtént. Ez alkalommal levélben üdvözölték az egyházkerületet a következők: Dr. Baltazár Dezső tiszántúli ref. egyházkerületi püspök, dr. Raffay Sándor bányai ev. egyházkerületi püspök, Farkas István tiszai ref. egyházkerületi püspök, dr. Balogh Jenő nyug. miniszter, ref. fő- gondnok, dr. Pesthy Pál nv. miniszter, ev. egyházker. felügyelő, gróf Degen- feld János ref. főgondnok, dr. Zelenka Lajos ev. egyházker. felügyelő, dr. Ke- nessey Pongrác, Veszprém vm. főispánja, Rájter János burgenlandi főesperes, Jánossy Gábor országgyűlési képviselő, gyülekezeti felügyelő. Dr. Ravasz László püspök és a dunamelléki ref. egvházker. képviseletében Czeglédv Sándor ceglédi lelkész jelent meg és méltató beszédet mondott. A szobor talapzatára koszorút helyeztek el: Evang. egyetemes egyház, dunántúli ev. egyházker., dunántúli ref. egyházker., és dr. Antal Géza püspök képviseletében dr. Pongrácz József theol. tanár, az Erzsébet-Tudományegyetem theol. fakultása képviseletében D. dr. Pröhle Károly fák. dékán, egyetemes ev. Gyámintézet, Prot. írod. Társaság, Magyar Luther-Társaság, Pápa városa, Bük község, egyházkerületi Lelkészegyesület, egyházker. Tanítóegyesület, Evang. Papnék Orsz. Szövetségének dunántúli osztálya, veszprémi ev. egyházmegye, pápai ref. gyülekezet, pápai Jókai-Kör, pápai Vöröskereszt Egyesület, pápai Nőegyletek képviselete, soproni líceum és tanítóképzöintézetek, kőszegi Gyurátz Ferenc leányliceum, pápai ev. gyülekezet, pápai ev. Nőegylet, pápai ev. Leányegylet, pápai ev. Diákszövetség.A közgyűlés örömének kifejezésével iktatja jegyzőkönyvébe Gyurátz Ferenc püspök emlékszobrának felavatását. Elismerését és
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köszönetét nyilvánítja Lux Elek szobrászművész-képzőmfív. föisk. tanárnak értékes, művészi alkotásáért.Október hó 12.-én délelőtt 11 órakor tartott avatási ünnepség sorrendjét emlékeztetőül jegyzőkönyvében feljegyzi: 1. Schneider: Ima. Előadta a pápai ev. gyülekezet vegyeskara. 2. Ünnepi óda. Irta és előadta Schöck Gyula pápai lelkész. 3. Isten felséges adománya . . . Karének. Előadta a Kárpát-dalkör. 4. Avató beszédet mondott D. Kapi Béla püspök. 5. Abt: Ima. Előadta a Kárpát-dalkör. 6. A szobrot az egyházkerület nevében átadta Mihály Sándor, a veszprémi egyházmegye felügyelője. 7. A szobrot a pápai gyülekezet nevében átvette vitéz Draskóczy István, a pápai gyülekezet felügyelője. 8. Ünnepi ének P. Nagy Zoltán dallamához írt alkalmi szöveggel. Előadta a pápai ref. tanítónöképzőintézeti énekkar. 9. Az emlékszobor megkoszorúzása. 10. Himnusz.A közgyűlés az egyházaknak, szervezeteknek, intézeteknek, társadalmi egyesületeknek jegyzőkönyvében mond hálás köszönetét.P ü s p ö k  úr  a v a t ó  b e s z é d é t  pedig a közgyűlés egész terjedelmében jegyzőkönyvében megörökíti:

Az Isten embere.Ércemberbe, ha lelket önt a művész zsenije, megszületik a szobormű. Mindennél nagyobb erőnek gondoljuk az isteni géniusz lehelletét és mégis, ha csak géniusz sugárzik a szoborműből, akkor önmaga dicsőségét hirdető remekmű csupán. Ha azonban a vonalak és formák összhangját áttüzesíti egy szétomló élet megmaradó örök lelke, akkor a szobor eleven emberré válik, ki halála után is él és élni tanít egymásután következő nemzedékeket.Ez a szobor és ember örök metamorfózisa. Élő-ember, szoborember, tüzet gyújtó, világító-ember. A szobor-ember mögött élő-embernek kell állania, igazi embernagyságnak. A szobor-ember előtt pedig eszmények tiizében égő embereknek kell felsorakozniok, kik a szobor-ember példájára nevelődnek igazi emberekké. Élő-emberből így válik szobor-ember, szobor-ember így formál világító-embereket.Ezen szobor mögött igazi emberi nagyság áll: Gyurátz Ferenc püspök nemes egyénisége. Ez a művészi ihletben született érc-szobor átheviil az ő életének és jellemének értékeitől s a mellette megálló nemzedék lelkét megtölti tiszta eszmények varázserejével.Az emberi nagyság kultuszának mélyen fekvő örök törvényei vannak. Ezek a törvények érvényesülnek ezen szobormű létrehozásában is. Psycholo- giai és ethikai erők teremtették meg Gyurátz Ferenc püspökünk művészi emlékszobrát.Ezen erők közül az első: az érzelem hitvallása. Emlékszobrot állít néki a hálás utókor, mert szerette és becsülte őt. Mindazok, kik közel álltak hozzá,



12
akik hűséggel ültek lábainál, akik közelről, vagy távolról szemlélhették csodálatosan tiszteletreméltó,törékeny és mégis fenségesen hatalmas alakját,úgy érezték, hogy nem tudnak és nem is akarnak elválni tőle. A szeretet jogán látni akarják őt s ha nem láthatják test szerint, legalább ércalakját állítják vágyó szemük elé. Látni akarják szépen megrajzolt fejét, boltozatos homlokát, energiát sejtető, keményvonalu állát, mélyen fekvő tüzes szemeit és azt a nemes ívű száját, mely hatalmas erővel hirdette Isten örökkévaló igazságát. Látni akarják öt, ki százezrek szivének olyan drága és felejthetetlen.Megindul a mozgalom. Könnyekből, fillérekből, hulló pénzdarabokból összegezödik ez a művész lelkében megfogant érc-szobor, mely nemcsak Gyu- rátz Ferenc nagyságát hirdeti, hanem egyszersmind megható bizonyságot tesz dunántúli egyházkerületünk forró szeretetéröl és hálájáról.De ebben a szoborműben nagyértékű Ítélet is hangzik el. Leméri Gyurátz Ferenc életének érdemét és megállapítja nagyságának titkát. Leegyszerűsíti egyéniségét. Elejtve és lefejtve róla minden lényegesnek látott, de az elmúlás rostájában lényegtelenné vált vonást, megkeresi egyéniségének ama mélyen fekvő, elhatározó értékét, mely életének maradandó hatását jelenti.Tudós ember. Theológus, filozófus, történész, szociológus, nyelvész és irodalmi ember. Lelke csodálatos rugalmasságával elmélyed a tudomány különböző ágazataiban. A polichistorok csiszolt elmélyül, kivesző-fajtájához tartozik, mely boldog mámorral temetkezik a tudomány igazságainak kutatásába, akármilyen tőrül növeszti is az sudár fáját, lombosodó ágait és gyümölcstermését. Sokoldalú tudós, —  de nem ezért állítanak néki szobrot.Apostoli lelkületű püspök, hatalmas kormányzói egyéniség. Iskolákat fejleszt és alapít. Nagy szervező és szociális érzékű ember. Átfogó lélekkel meglátja az erő-összehozás nagy jelentőségét. Egyesületeket, szövetségeket alapít kulturális egyházi, vallási és szociális munkaprogrammok megvalósítására. De mindez nem fejezi ki teljes nagyságát!Az a nemzedék, mely Gyurátz Ferenc püspök emlékszobrát felállítja, leméri emberi értékét s egy csendes fejhajtásu imádsággal megállapítja: ő az Isten embere! Egyéniségének, életének, működésének ez az elhatározója: ő  az Isten embere volt! Soha se akart más lenni, mint Isten embere. Öntudata fel- lobbanásának első pillanatától fogva Isten eszközének tudta magát. Nem saját akarata, hanem Isten akarata szerint élt. Isten emberének készült, mikor diák-szobája rozzant asztala mellett éhesen hajtotta fejét történet-könyvére. Mikor éjszaka düledező szekrényéhez lépdelt s megkereste azt a darab száraz kenyeret, melybe délelőtt majdnem beletörött a foga. Már ifju-korában eltölti lelkét annak megérzése, hogy nagy célokért kell keresztet hordoznia s lemondása, küzködése, a jövendőért való viaskodása magasabb elhivatásának bizonysága. Isten öt a saját emberévé akarja tenni!Segédlelkész korában pazarul ontja lelke kincsét, mintha király lenne. Gyülekezete elemi iskolájából középiskolát teremt tudásával s lelke lángoló hitével, kővágóőrsön a semmiből nagyot teremt. Beledben porból magasra emel egy gyülekezetét. A pápai gyülekezetre ráárasztja erejét, alkotó zseni"
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jet, élete minden kincsét s a föld porában eltiport kicsi gyülekezetét felhők fölé emelkedő büszke sasmadárrá teszi. Ő igazán az Isten embere!Esztendők múlnak el felette. Tisztelet, szeretet veszi körül, mely később csodálatos vegyülékii hódolattá válik. Lelkiarca a régi marad. Esperessé választják, zsinati atya, majd püspök lesz belőle. Egy nagy egyházkerület bizodalma kormányzói székbe ülteti, hatalmat, jogot és méltóságot biz reá. Kezére és lelkiismeretére bízza jelenjét és jövendőjét, múltja tisztes dicsőségének megőrzését. Ö marad a régi. Helyet kap és megnyilatkozik az ország főrendiházában. Kulturális és társadalmi egyesületek ékesítik címerüket az ő nevével. Fejet hajt előtte az egész ország, a nemzet, az egyház. Ő marad a régi. Lelkiarcán nem változik semmi sem. Isten-embere marad, mert soha sem akar más lenni, mindig csak Isten-embere.Ezért járja az elhagyatott, sáros, vagy vásott-kövezetii pápai utcákat. Ezért megy a szegények hajlékába. Ezért ül betegágyak mellé, ezért osztogatja szét pénzét és ruháját az Ínségesek között, mert nem akar más lenni, hanem Isten-embere. Ezért lesz a város első polgárából annak leghívebb szolgája, ezért munkálkodik vezéri polcon szerény alázatossággal a nemzet és társadalom javán. Gőgösen nem ül királyi trónusra. Munkaeszközével mindig polgártársai között áll. Nem uralkodik, hanem szolgál, mert Istennek embere.Ez az élet-meghatározó jellemvonás ellenállhatatlan fénnyel sugárzik egyéniségéből. Nevelő hatása alá kerülnek hivei, munkatársai és embertársai. Ez az érték-itélet mozgatta meg a mai hálás nemzedék szivét, hogy kegyelettel ércbe öntse Gyurátz Ferenc emlékét. Emlékszobrot állított Gyurátz Ferencnek Pápa nagynevű lelkészének, a veszprémi egyházmegye volt esperesének, a dunántúli egyházkerület püspökének. Oh, milyen enyésző érték mindez, amit én most neve után elmondottam, amellett, hogy szobrot emeltek Gyurátz Ferencnek: az Isten emberének!De ebben a szoboremelésben nemcsak a s z í v  érzése beszél, nemcsak a lélek-érték megállapítása érvényesül, hanem megszólal abban a mai nemzedék felelősségtudata is. Gyurátz Ferenc emlékének megörökítése azon meggyőződésnek a proklamálása, hogy az ő életében és egyéniségében kikristályosodó, eszmei és eszményi életideálra szüksége van egyháznak, városnak, nemzetnek és hazának. Azt kiáltja százezrek lelkiismerete: nem engedhetjük, hogy ez az Istentől ajándékul kapott drága ember-érték megsemmisüljön az enyészet karjai között! Ércbe öntjük, templomfal mellé állítjuk, utak kereszteződésére helyezzük, hogy emberszemek lássák, emberlábak kövessék, emberlelkek telítődjenek megmaradó életpéldája erejével s neveljen igazi embereket a jövendő számára! Igazi embereket: Isten embereit!így válik élő-emberből érc-ember, érc-emberből világító-emberek élő serege!Hulljon hát le a lepel Gyurátz Ferenc emlékszobráról!Köszöntjük az örök harcos hőst, ki királyi lelkét alázatossága köntösében hordozta s életét áldott szolgálattá tette. Álljon ez érc-ember időtlen idő



kig! Világítson rajta keresztül az élő-ember eszményekben tisztult életemléke és neveljen tűzben égő isten-embereket hazának, nemzetnek, egyháznak!
9 .  Olvastatott Zongor Béla esperes, egyházkerületi egyházi aljegyzőnek f.'évi augusztus 30.-áról püspök úrhoz intézett levele, amelyben aljegyzői tisztéről való lemondását bejelenti, mert nem hive annak, hogy egy ember sok megbízatást fogadjon el, viszont mások, érdemesek, kimaradjanak azok sorából, akikre méltán eshetnék az egyházkerület választása.A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul a lemondást, Zongor Béla volt aljegyzőnek hűséges munkájáért köszönetét mond. Egyházi aljegyzőnek megválasztja Gyalog István kétyi lelkészt, a tolna- baranya-somogyi egyházmegye alesperesét. Gyalog István a jegyzői esküt a közgyűlés szine előtt leteszi.Í O .  Az égyházkerületi bizottságokban megüresedett helyekre a közgyűlés a következőket választja:a) az iskolai nagybizottságnál Fáik Henrik helyébe hivatalból Hajas Béla igazgatót; póttagoknak Csemez István helyébe Mihály Sándort; D. Strá- ner Vilmos helyébe dr. Deák Jánost;b) a pénzügyi bizottságnál W ágner Ádám helyébe Takács Eleket; dr. Baross József helyébe Szabó Kálmánt; beválasztja továbbá a bizottságba Rupprecht Antalt;c) a népiskolai bizottságnál D. Stráner Vilmos helyébe dr. báró Podma- niczky Pált;d) a véleményező bizottságnál D. Stráner Vilmos helyébe dr. Kiss Jenőt.e) a lelkészvizsgáló bizottságba D. Stráner Vilmos helyébe Turóczy Zoltánt;f) a zsinati törvényeket előkészítő bizottságba D. Stráner Vilmos helyébe dr. Kovács Sándort, beválasztja továbbá dr. Mohácsy Lajost.Jegyezte :

N É M E T H  K Á R O L Y  s . k .,
e. főjegyző.

11. Püspök úr beterjeszti az 1931— 32. közigazgatási évröL szóló püspöki jelentését.A közgyűlés köszönettel vette tudomásul a gondosan készített püspöki jelentést, amely az év eseményeit, az egyházi életet, az iskolai ügyeket, az anyagi ügyeket és az egyéb ügyeket tárgyaló öt szakaszban, 52 pontban (lásd e jegyzőkönyv függelékét) számol be az eseményekről, hű képét adja a gyülekezetek, egyházmegyék, tanintézetek, egyházi testületek körében folyó munkának, az egyházkerület közigazgatási, anyagi ügyeinek és hitéletének. A püspöki jelentés egyes pontjai alapján a közgyűlés a következő határozatokat hozza:
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/. Az év eseményei.1. a) Az államsegélyeknek leszállítása nagy nehézségeket okoz az egyházi életnek egész vonalán, különösen a középiskoláink fennállása van veszélyeztetve. A lelkészi karnak, különösen a gyermekeket házon kívül taníttató tagjai már-már összeroppannak az anyagi terhek alatt. A közgyűlés az egyetemes közgyűlés útján megkeresi a m. kir. kormányt, hogy iskolafenntartó gyülekezeteink terheit csökkentse, iskoláink államsegélyét méltányosabban állapítsa meg, s hogy a lelkészeknek már egyébként is 50%-al csökkentett korpótlékát és családi pótlékát vegye ki az újabb u. n. takarékossági rendeletek hatálya alól.A kiskorú gyermekek más vallásban nevelésének kérdésében a közgyűlés az egyetemes közgyűlés útján felterjesztést intéz a m. kir. kormányhoz, hogy az 1868. évi 53. t.-c. 13. §-ával ellenkező, újabban lábrakapott gyakorlatot, amely szerint a kiskorú gyermekek gyámhatósági engedéllyel az örökbefogadó szülök, a nevelő szülők, vagy a törvényes szülők új vallásában neveltethetnek, szüntesse be.1. b) Megnyugvással veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a felekezetközi helyzetben éles harcok nincsenek. Kívánatosnak tartja, hogy az előforduló sérelmek nyilvántartassanak s minden egyes esetben jelentés tétessék az es- peresi hivatalok útján a püspöki hivatalnak. Kifejezésre juttatja a közgyűlés azt az óhajtását, hogy a jelen helyzetben, amikor a keresztyénség, sőt általában a vallás ellen világi hatalommal alátámogatott tervszerű harc folyik, egyfelől az egyes keresztyén egyházak a krisztusi szeretet jegyében találják meg a békés együttmunkálkodás feltételeit és lehetőségeit, másfelől felhívja egyházunk tagjait, hogy életükkel és bizonyságtételükkel szálljanak sikra a keresztyénségnek és egyházunknak életadó igazságaiért. Ilyen értelemben felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez.1. c) A közgyűlés minden nehézségek ellenére is csüggedetlen bizalommal tekint a jövőbe s kéri az egyháznak elhívott munkásait, minden felelős tényezőjét, összes tagjait, hogy erőt merítve Istennek élő Igéjéből, munkálkodjanak a lelkek üdvösségére és egyházunk javára. Sajnálattal értesül az Úrvacsora szentségével élők számának csökkenéséről s felhívja a lelkészeket, hogy a lelki gondozásukra bízottakat intsék, buzdítsák bünbánatra s a szentséggel való gyakori élésre; de egyúttal kívánatosnak tartja, hogy a szentség kiszolgáltatása a gyülekezetekben gyakrabban történjék, örömmel értesül a közgyűlés a belmissziói munka megizmosodásáról és elmélyüléséről; köszönetét mond a hű munkásoknak, akik buzgón fáradoznak a lelkek mentésén és építésén. Szeretettel üdvözli az anyásított alsósági és kemenesmihályfai egyházközségeket s Isten áldását és kegyelmét kéri rájuk. Hálával emlékszik meg azokról az egyháztagokról, akik kisebb-nagyobb adományaikkal segítették egyházunkat s kéri minden tagját, hogy imával és tettel álljon egyházunk mellé ezekben a nehéz és gonosz utolsó időkben.2. A közgyűlés Isten iránti hálával és kegyelettel örökíti meg jegyző



könyvében Gusztáv Adolfnak, a hithííséget és egyliázszeretetét vérével megpecsételt svéd királynak nevét és emlékét, aki 300 éve síkra szállt a lelkiismeret és vallásszabadság esküdt ellenségeivel, segítséget vitt fenyegetett hittestvéreinek, megvédte az evangéliom ügyét és évszázadokra kihatóan eldöntötte Európa vallási és szellemi életének sorsát. Lélekben együtt ünnepel a németországi Gusztáv Adolf Egyesülettel, amely a múlt hónapban ülhette meg Isten kegyelméből áldásos fennállásának évszázados jubileumát. Köszönetét mond a Gusztáv Adolf Egyesületnek azért az értékes támogatásért, amelyben magyarhoni egyházunkat, annak gyülekezeteit és intézményeit támogatta; hittestvéri szeleteiéről, nagyrabecsüléséről biztosítja az Egyesület jelenlegi vezetőségét, az Egyesületet s annak további munkáját Isten áldó kegyelmébe buzgó fohásszal ajánlja.Erről a Gusztáv Adolf Egyesület vezetőségét értesíti. Köszönetét mond püspök úrnak, hogy egyházunkat az Egyesület lipcsei jubileumi ünnepélyén képviselte, örömmel veszi tudomásul, hogy püspök űr intézkedett a nagy svéd király halálának s a Gusztáv Adolf Egyesület megalapításának november 6.-án leendő megünnepléséről.3. Köszönetét mond a közgyűlés püspök urnák a körzeti lelkészi konferenciák rendezéséért abban a meggyőződésben, hogy ezeknek a konferenciáknak úgy a lelkészek életében és munkájában, mind pedig egész egyházi életünkben meglesznek áldásos hatásai. Örömmel veszi tudomásul, hogy püspök úr az egyházkerület tanítói számára is rendezni fog ilyen konferenciákat. Koltai Vidos Dániel, egyházmegyei felügyelő javaslatára a közgyűlés megkéri püspök urat, hogy a felügyelők részére is rendezzen ilyen konferenciákat.4. Köszönetét mond a közgyűlés mindazoknak az egyháztagoknak, akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy az Oroszországból Charbinba menekült evngélikus hittestvérek eljuthattak új lakóhelyükre, Braziliába. A kerek összegben 3000 pengőt kitevő segély mutatja, hogy egyháztagjaink tudatában vannak a keresztyén segítő szeretet országhatárokon felülemelkedő feladatainak és kötelezettségeinek.5. A püspöki jelentésnek az adakozásról szóló pontja az adakozóknak kifejezett köszönettel tudomásul szolgál.6. A közgyűlés kegyelettel iktatja jegyzőkönyvébe a halál révén elköltözőiteknek: dr. Révész Kálmán református püspöknek, D. Stráner Vilmos egyetemi tanárnak, Csemez István volt egyházmegyei felügyelőnek, Németh Pál vései lelkésznek, volt esperesnek, Adorján Ferenc dunaföldvári, Tinnschmidt Sándor majosi, Rátz K. Ágost bikácsi lelkésznek, Reichert Gyula és Nyirő Károly nyug. lelkészeknek, Gecsányi Gusztáv nyug. líceumi igazgatónak, Hrabovszky István volt egyházmegyei felügyelőnek emlékét.Sajnálattal vesz tudomást Dókus Ernő ref. főgondnoknak, a ref. egyetemes konvent vil. elnökének ezen tisztségeiről való lemondásáról.Atyafiságos szeretettel üdvözli Farkas Istvánt, a tiszáninneni ref. egyházkerület új püspökét, dr. farkasfalvi Farkas Gézát, a tiszáninneni ref. egyházkerület új főgondnokát, dr. Balogh Jenőt, a ref. egyetemes konvent új világi elnökét, dr. Ravasz László ref. püspököt püspöki működésének 10-ik,
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dr. Raffay Sándor püspököt lelkészi működésének 40-ík évfordulója alkalmából; Koltai Vidos Dánielt a kemenesaljai egyházmegye új felügyelőjét; Varga Gyula vönöcki lelkészt, volt esperest lelkészi működésének 50-ik, Nagy Kálmán gecsei és Szabó János izményi lelkészeket működésük 40-ik, Horváth Sándor várpalotai lelkészt működésének 30-ik évében.A nyugalombavonult Nagy Jenő ösküi, Wágner Ádám ráckozári és Szabó Sámuel gércei lelkészeknek a nyugalom Istentől megáldott esztendeit kívánja, köszönetét mondva nekik munkásságukért.A megválasztott új lelkészek munkájára Isten gazdag kegyelmét kéri.7. Köszönetét mond a közgyűlés püspök urnák azon odaadó fáradozásáért, amellyel egyházunkat és annak érdekeit különböző utazásokon és gyűléseken képviselte, szolgálta.

II. Az egyházi élet.8. A közgyűlés felhívja a lelkészeket és a leányegyházak tanítóit, hogy iparkodjanak az anyaegyház és annak leányegyháza között a lelki kapcsolatokat elmélyíteni és szilárdabbá tenni; s utasítja az espereseket, hogy egyházmegyéjük területén ilyen irányú munkát kezdeményezzenek, azt kisérjék figyelemmel s eredményéről tegyenek jelentést. —  Sajnálattal értesül a közgyűlés, hogy a levente-ifjúság némely helyen a rendeletek ellenére az isten- tisztelet idején végzi gyakorlatait; az alispáni hivatalokhoz megkeresést intéz ebben az ügyben s az egyetemes közgyűléshez felterjesztést tesz, hogy illetékes helyen vessenek véget ennek a semmiképen nem kívánatos, a nemzet és annak ifjúsága érdekében sem helyes visszaélésnek. —  Az egyházkerület statisztikai adatai tudomásul szolgálnak. —  Reámutat a közgyűlés a pápai törvénynek a vegyesházasságokra vonatkozó intézkedéseiből fakadó arra a szomorú helyzetre, hogy a vegyes házasulandók egyik egyházzal sem áldat- ják meg házasságukat; felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez, szorgalmazza a m. kir. kormánynál, hogy a pápai törvénykönyvnek a vegyes házasságokra vonatkozó intézkedései hazánk területén fiiggesztessenek fel.9. Köszönetét mond a közgyűlés mindazoknak, akik a belmissziói munka területein buzgósággal fáradoztak; első sorban püspök urnák a Belmissziói Munkaprogramm kiadásáért. Örömmel értesül az ifjúsági és a presbiteri konferenciák fellendüléséről, a Diákszövetségek munkájáról.10. A püspöki jelentésnek a hitoktatásról szóló pontja tudomásul szolgál.11., 12. A püspöki és esperesi egyházlátogatásokról szóló jelentés tudomásul szolgál.13. A soproni országos fegyintézet lelkigondozásáról szóló jelentés tudomásul szolgál.14. A közgyűlés köszönetét mond az egyházi sajtó munkásainak. Köszönettel emlékezik meg a megszűnt Christlicher Hausfreund elvégzett munkájáról.15. A szektamozgalomról szóló jelentés tudomásul szolgál. 2



16. Az elmúlt közigazgatási évben felavatott négy lelkész munkájára a közgyűlés Istennek áldó kegyelmét kéri.17. Az ászári templom felavatásáról szóló jelentés tudomásul szolgál.18. Sajnálattal értesül a közgyűlés, hogy fedezet hiányában a segédlel- készi kongrua havi 35 pengőre csökkent.19. Aggodalommal látja a közgyűlés az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetnél évröl-évre halmozódó hátrálékokat, amelyek hovatovább veszélyeztetik a nyugdíjintézet létét is. Kívánatosnak tarja a közgyűlés, hogy a nyugdíjintézet új tervezetének készítésénél, amely az idén esedékes, az illetékesek vessenek számot a gyülekezetek és a lelkészek teherbíró képességével.20. Elismeréssel emlékezik meg a közgyűlés László Miklós püspöki titkár hűséges munkájáról, Takó István volt egyházkerületi scgédlelkész fáradozásairól. Tudomásul veszi, hogy a segédlelkészi állás betöltetlenül maradt Takó István távozása után s a püspök úr gép- és gyorsirónőt alkalmazott az irodai munkára.21., 22. A lelkészegyesületek és a tanítóegyesületek munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál.23. A Gyámintézetről szóló jelentés tudomásul szolgál. A közgyűlés felhívja a gyülekezeteket a Gyámintézet támogatására. Felhívja az illetékeseket: gondoskodjanak, hogy a templomokban gyámintézeti persely legyen s hogy a házankénti gyűjtés megtörténjék.
III. Iskolai ügyek,

a) Népiskolai ügyek.24. A közgyűlés a tanítóknak lelkiismeretes munkájukért köszönetét mond.25. A közgyűlés elismeréssel emlékezik meg azokról a gyülekezetekről, amelyeknek iskolájától a kultuszminiszter az államsegélyt megvonta, de amelyek iskoláikat mindamellett saját erejükből fenntartják, örömmel értesül, hogy összesen nyolc ilyen gyülekezetünk van a kerületben. Kifejezi egyúttal azon reményét, hogy az államsegélyt sikerül a viszonyok megváltoztáva! ezen iskoláknak újból megkapniok.26. Az iskolaépítési államsegélyekről szóló jelentés tudomásul szolgál. Közgyűlés a kultuszminiszter urnák köszönetét mond a juttatott építési segélyekért.27. A tanszersegélyröl szóló jelentés tudomásul szolgál.28. Sajnálattal veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a tanítóknak a VII. liz. osztályba való előléptetése szünetel.29. Üdvözli a közgyűlés az igazgatói címmel felruházott tanítókat, akik működésükkel érdemeket szereztek erre a kitüntetésre s Isten áldását kéri reájuk, a maga részéről is kifejezve nékik elismerését.30. Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a tanítói fizetés rende" zése ügyében a kultuszminiszter úr értekezleteket tartott egyházunk vezetői
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vei. Szerencsétlen megoldásnak tartaná, ha a rendezés folytán egyházunk tanítókarának anyagi helyzete az állami tanítókéval szemben a jelenleginél is hátrányosabb lenne s az ilyen megoldást méltánytalannak és igazságtalannak ítéli. Szükségesnek véli, hogy ezen tárgyalásoknál a kántori javadalom körül fennálló sérelem és igazságtalanság is számításba jöjjön és szóvá tétessék. A tanítók helyi javadalmának kiszolgáltatásában késedelmes gyülekezeteket felhívja a közgyűlés, hogy kötelezettségeiknek mielőbb tegyenek eleget, mert méltó a munkás az ö jutalmára.31. Örömmel értesül a közgyűlés a behatási díjak felhasználására vonatkozó új miniszteri rendelkezésről.
b) Középiskolák és tanítóképző intézet.32. A püspöki iskolalátogatásokról szóló jelentés tudomásul szolgál.33. A tanulók felekezeti megoszlásáról szóló jelentés tudomásul szolgál.34. Sajnálattal veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a soproni tanítóképzőintézet építkezési ügye nem jutott előbbre.35. A tornaszerek adományozásáról szóló jelentés tudomásul szolgál.36. A gyorsírás kötelező tanításáról szóló jelentés tudomásul szolgál.37. A középiskolai tanárok részére rendezett tanfolyamokról szóló jelentés tudomásul szolgál.38. A kőszegi leányliceum helyzetéről szóló jelentés tudomásul szolgál azzal, hogy erről részletesebben a pénzügyi bizottság jelentésével kapcsolatban határoz a közgyűlés. Köszönetét mond a közgyűlés Kőszeg városának tűzifa adományáért és kéri, hogy ezt a segélyt állandósítsa.39. Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a soproni Líceumi Diákotthon építkezése megindul s köszönetét mond dr. Töpler Kálmán építési bizottsági elnök urnák és mindazoknak, akik az Otthon ügye körül fáradoznak és buzgólkodnak. Köszönetét mond Sopron szab. kir. városnak összesen 16.500 P értékű nagylelkű adományáért.40. Fáik Henrik bonyhádi reálgimnáziumi igazgatónak és Hollósy Kálmán soproni líceumi tanárnak nyugalombavonulásuk alkalmával a közgyűlés munkásságukért köszönetét mond. Tudomásul veszi Künsztler Anna kőszegi leányliceumi tanárnőnek állásáról való. lemondását, neki munkásságáért köszönetét mond. Tudomásul veszi, hogy a megüresedett tanári állások egye" lőre nem töltetnek be.41. A középiskolai tanulók szigorúbb elbírálását elrendelő miniszteri rendelet tudomásul szolgál.42. A filmoktatás átszervezéséről szóló miniszteri rendelet tudomásul szolgál. Kívánatosnak tartja a közgyűlés, hogy az új filmoktatás a tapasztalt hibákat kiküszöbölje s így lehetővé váljék ennek a nagy technikai vívmánynak a iskolai tanításban való értékesítése.43. Az elnöki megbízatásokról és a hivatalos iskolalátogatásokról szóló jelentés tudomásul szolgál. A győri tankerületi főigazgatóságnak 1932. július l.-el való megszüntetése tudomásul szolgál. 2*
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ÍV . Anyagi ügyek, segélyezések.44. Aggodalommal értesül a közgyűlés a püspöki jelentésből az egyház- kerület és a tanintézetek súlyos pénzügyi helyzetéről. A kérdéssel a pénzügyi bizottság jelentésével kapcsolatban foglalkozik behatóbban a közgyűlés. Jóllehet kétségtelen, hogy az államsegélyek csökkentése folytán állott be ez a helyzet, mégis a közgyűlés híveink áldozatkész egyházszeretetéhez is fordul, hogy adományaikkal siessenek létükben fenyegetett tanintézeteink felsegítésére. Felhívja a gyülekezetek vezetőségeit, hogy buzdítsák a híveket adakozásra.45. Az államsegélyekről szóló jelentés tudomásul szolgál. Örömmel értesül a közgyűlés, hogy néhány gyülekezetünk az államháztartás mostani helyzetében is részesült rendkívüli államsegélyben s ezért a m. kir. kormánynak köszönetét mond.46. Sajnálattal értesül a közgyűlés a lelkészek nagy szegénységéről, sőt nyomoráról. Aggodalommal látja, hogy a 135 gyülekezet közül 38 gyülekezet nem volt képes a lelkész helyi javadalmát kiszolgáltatni, s hogy némi terményen kívül 15.000 pengő lelkészfizetési hátrálék mutatkozik. Megkéri püspök urat, hogy a lelkészi fizetéssel hátrálékban levő gyülekezetekhez intézzen felhívást, hogy a helyi javadalmat szolgáltassák ki a lelkészüknek. Elismerését és köszönetét fejezi ki a közgyűlés a lelkészi karnak azon testvéri és szolgatársi szeleteiről tanúskodó segélyakciójáért, amellyel a gyermekeiket házon kívül neveltető kartársaik támogatására mintegy 4.700 pengőt áldoztak. Köszönetét mond a népjóléti miniszter urnák, hogy lelkészsegélyezési célokra az Egyetemes Lelkészegyesület vezetősége kezéhez 2.000 pengőt utalványozott.47. Sajnálattal értesül a közgyűlés a báró Baldácsy-alap jövedelmének nagyfokú csökkentéséről.48. Sántha Károly volt sárszentlőrinci lelkész, jeles énekköltő síremlékének a farkasréti temetőben történt felavatásáról szóló jelentés örömmel tudomásul szolgál.
V. Egyéb ügyek.49. A személyváltozások során a közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében id. Steiner György balfi felügyelőnek, Rothermel Henrik dombóvári felügyelőnek, Szabó László lébényi, Laekner Ernő belecskai, Mohar Ilona lajoskomároini tanítóknak, Gayer Adolf és Smikli János nyugalmazott tanítóknak emlékét. A lemondott felügyelőknek és a nyugalombavonult tanítóknak buzgó munkálkodásukért köszönetét mond. Az új felügyelők munkájára Isten áldó kegyelmét kéri.50. A megüresedett tisztségek és bizottsági helyek betöltése tárgyában a véleményező bizottság terjeszt javaslatot a közgyűlés elé.51. Az egyházkerületre vonatkozó stat. adatok tudomásul szolgálnak.Jegyezte :

N É M E T H  K Á R O L Y  s . k.,
e. főjegyző.
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12 . .  Felvétetett dr. Ruhmann Jenő előterjesztésében az egyházkerületi iskolai nagybizottság 1932. június 9.-én Sopronban tartott gyűléséről felvett jegyzőkönyv 2. pontjának a személyi változásokat tárgyaló része, amely szerint elhunytak Gecsányi Gusztáv nyug. líceum igazgató 1931. okt. 23.-án 74 éves korában, D. Stráner Vilmos egyetemi tanár 1932. február 4.-én. Ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint püspök úr a kőszegi leányliceumot, a bonyhádi reálgimnáziumot, a soproni líceumot és a soproni tanítóképzőt meglátogatta s a szerzett tapasztalatokkal mindenütt teljes mértékben meg volt elégedve. Tudomásul szolgál.1 3 .  Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 2. pontja szerint a kultuszminiszter az egyházkerület iskoláinak segélyét ismét leszállította. A soproni líceum tanárainak fizetéséhez és családi pótlékához a fenntartó hozzájárulása 1932. július 1.-től 22% lesz, a leszállítás tehát 10%. Ugyanígy a kőszegi Ieányliceumnál is. M íg a bonyhádi reálgimnáziumnál a 10% leszállítás után a fenntartó hozzájárulása 26% lesz. Kőszegen a tanerőnként való egyházkerületi hozzájárulás az eddigi évi 216.24 P helyett 236.64 P lesz. A soproni tanítóképzőintézeti tanárok fiz. kiég. államsegélyét újból leszállítva, azt az eddigi 75% helyett a mindenkori illetmények 60%-ában állapítja meg.Tudomásul szolgál.
14. Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 3. pontja szerint a nagybizottság elhatározta a líceumi diákotthon megépítését, amelyre vonatkozó részletes határozatok és kikötések a pénzügyi bizottság jegyzőkönyvének tárgyalása kapcsán nyertek jóváhagyó elintézést.Tudomásul szolgál.
15. Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 4. pontja szerint az egyházkerület tanintézeteinek tanárai hozzájárultak a heti óraszámnak ideiglenesen 18-ról 20-ra való felemeléséhez.Tudomásul szolgál.l ö .  Az iskolai nagybizottság a jkv. 5. pontja szerint tudomásul vette, hogy Fáik Henrik bonyhádi reálgimnáziumi igazgató nyugalomba megy s neki évtizedes buzgó és eredményes tanári és igazgatói működéséért elismerését nyilvánította. Ugyancsak tudomásul vette a nagybizottság a jkv. 6. pontja szerint Hollósy Kálmán lie. tanár nyugalombavonulását. A kultuszminiszter hozzájárult ahhoz, hogy a megüresedett tanszéket az egyházkerület egyelőre ne töltse be, de ez az intézkedés nem érinti a fenntartó testületnek az állás későbbi betöltésére vonatkozó jogát.Tudomásul szolgál.
I V .  Az iskolai nagybizottság tárgyalta Németh Sámuel líceumi igazgatónak, Hamar Gyula tanítóképzőintézeti igazgatónak és Arató István leány- liceumi igazgatónak jelentését az intézetek 1931— 32. tanévi működéséről. A nagybizottság a jelentéseket tudomásul vette s az igazgatóknak és a tanároknak elismerését és köszönetét fejezte ki.Tudomásul szolgál.
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18. Az iskolai nagybizottság a jkv. 11. pontja szerint tudomásul vette Arató István leányliceumi igazgató lemondását az internátus igazgatói állásáról. A kőszegi leányliceum pénzügyeinek megvizsgálására és javaslattételre Radó Lajos elnöklete meHett bizottságot küldött ki, melynek tagjai Arató István, dr. Beyer János, Hanzmann Károly, Róth Jenő, dr. Schneller Aurél, Zongor Béla.Tudomásul szolgál.I Q .  Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyve szerint püspök úr bemutatta a nagybizottságnak a VKM . rendeletét a középiskolák IV. és V. osztályában tartandó évvégi vizsgálatokról; a javítóvizsgálatokról, a filmoktatás átszervezéséről s beterjesztette a tankerületi főigazgatók látogatásáról felvett jegyzőkönyveket.Tudomásul szolgál.
2 0 . Az iskolai nagybizottság a jkv. 16. pontja szerint hozzájárult ahoz, hogy a soproni líceumban a tanulónak az év elején csak 37 P-t kell egy összegben befizetnie, a többit havi részletekben fizetheti.Tudomásul szolgál.
21. Az iskolai nagybizottság 1932. október 12.-én Pápán tartott ülésében dr. Gárdonyi Zoltán 1932. szept. 1.-től számítandó hatállyal a soproni tanítóképzőintézethez helyettes zenetanárnak megválasztotta.Tudomásul szolgál.
2 2 .  Mivel az összes ehker. tanintézetekben nagyon sok a tanulók hát- rálékos tartozása, az isk. nagybizottság a legerélyesebb behajtást mondja ki, mégis azzal a megtoldással, hogy az intézetek igazgatóit felhatalmazza, miszerint a tanulók díjhátralékainak ügyét a behajtás szempontjából esetenként bírálják el.Tudomásul szolgál. Jegyezte :

N É M E T H  K Á R O L Y  s . k.,
e. főjegyző.

2 3 .  Az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1932. évi június hó 9.-én Sopronban, s október hó 11.-én Pápán tartott üléséről készült jegyzőkönyve alapján főszámvevő előterjesztésében tárgyaltatott mindenekelőtt az 1931. évi számadás. A pénztári kimutatás nyomtatásban közkézen forogván, annak részletes tárgyalása mellőztetett. Megállapítást nyert az a megnyugtató tény, hogy mindenütt a szigorú takarékosság elvét tartották szemelő» s így jelentékeny megtakarítás volt elölhető a közigazgatási és a tanítóképezdei pénztárnál. A  líceumi pénztárnál látszólag túllépés van, de ez póthitel keretében talált rendezést s a halaszthatatlanul szükségessé vált átalakításokban leli indokolását. Hogy mind a három pénztár látszólag mégis túlkiadással zárult, annak kizárólagos oka az a körülmény, miszerint az összesített egyházkerületi járulékok késedelmes befizetése miatt az évvégén nem volt nevezett 3
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pénztárba áttehető a nekik költségvetésileg járó rész. A kőszegi leányliceum és internátus számadása matematikailag szintén rendben van, sőt ez utóbbi 755 P pénztármaradvánnyal zárul; a valóságban azonban sok kinemfizetett számlái figyelembevételével ezen intézet pénzügyi helyzete a legaggasztóbb. A tápintézeti pénztár pénztármaradványa négy esztendő megtakarításának eredménye. A főiskolai nyugdíjintézeti pénztár is maradvánnyal zárult. Az összes számadásokat egybefoglalva megállapítható, hogy a sokféle gazdasági nehézség közepette is híveknek találtattak az elmúlt év sáfárai s hogy egyházközségeink-is, alig néhány kivétellel, igyekeztek —  amennyire a mostoha viszonyok közt csak lehetséges —  kötelezettségeiknek eleget tenni. Ezt bizonyítja adatszerűén azon körülmény, hogy az 1930. évről áthozott 37.349 P hátrálékkal szemben 1931. végén —  a még mindig óriási, de mégis csak jóval apadt —  26.012 P mutatkozik, mely tartozás jelenleg 10.012 P-re apadt.Tudomásul szolgál.2 4 -  Az egyházkerületi közgyűlés ugyanazon biz. jkv. alapján tudomásul veszi, hogy az 1931. évre összesen nyert 16.425 P egyházkerületi államsegély következőleg osztatott fel az egyes pénztárak között:Közigazgatási pénztár . . . . P 2.085Soproni líceumi pénztár . . . P 4.000 Soproni tanítóképezdei pénztár . P 4.000 Kőszegi leányliceumi pénztár . P 1.000Főiskolai nyugdíjintézeti pénztár P 2.000Hitoktatás díjazására . . . . P 3.340 16.425 P2 5 .  Ugyanazon jkv. kapcsán jóváhagyólag tudomásul szolgál, hogy az állami elemi népiskolai hitoktatás díjazására a VKM .-töl nyert 1.300 P felosztatott. E szerint a tényleg végzett munka arányában. kaptak:a győri egyházmegyében öten . . . .  106.40 Pa kemenesaljai egyházmegyében öten . 172.90 Pa somogyi egyházmegyében heten . . . 166.25 Pa soproni alsó egyházmegyében egy . . 26.50 Pa soproni felső egyházmegyében nyolcán 199.50 P a tolna-baranyai egyházmegyében heten . 372.40 Pa vasi közép egyházmegyében hatan . . 73.15 Pa veszprémi egyházmegyében hatan . . 99.75 Pa zalai egyházmegyében öten . . . .  79.80 PPortóköltségre ......................................................... 3.25 P 1.300 P2 0 .  Ugyanazon jkv. alapján tudomásul vétetett, hogy a nem evang. jellegű tanintézetekbe járt evang. vallási! tanulók hitoktatására az elmúlt évben is a költségvetésileg felvett összeg lett fordítva. Ebből kapott:a győri egyházmegye . . . .  400 P a kemenesaljai egyházmegye . . 360 Pa somogyi egyházmegye . . . 320 P
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a soproni alsó egyházmegye a soproni felső egyházmegye a tolna-baranyai egyházmegye a vasi közép egyházmegye . a veszprémi egyházmegye a zalai egyházmegye . . .
360 P 360 P 800 P 400 P 750 P250 P 4.000 P

^ 7 •  Ugyanazon biz. jegyzőkönyv jelenti, hogy a multévi egyházkerületi közgyűlés óta az egyházkerületi pénztárban elnöki intézkedésre a felügyelő bizottság tagjai 15 esetben tartottak váratlan rovancsolást; s hogy október hó 10.-én Friedrich Nándor sopronvárosi főszámvevő elnöklete alatt több p. ii. b. tag részvételével förovancsolás volt elnök megbízásából. A bemutatott összes írásbeli jelentésekből kitűnik, hogy a pénztári kimutatás adatai helyesek s hogy a pénztárban minden példás rendben van.Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi ezen jelentést s a számadó tisztviselőknek a szokott óvás fenntartása mellett a felmentvényt megadja.2 8 .  A Kleeblatt Herman alapítványi ház 1931. évi —  ellenőrileg felülvizsgált és rendben talált számadás szerint 9.87 P készpénzen kívül a háznak 2.500.88 P takarékbetétvagyona van. A számadás a pénztári kimutatás függelékeként nyomtatásban is megjelent.Az egyhker. közgyűlés a számadást elfogadja s a p. ü. b. javaslatára úgy a házgondnoknak, valamint az ellenőrnek is a felmentvényt a szokott óvás fenntartása mellett megadja.
2 9 .  A biztosítási megbízott jelentése szerint az egyházkerületnek az elmúlt évben 1.137.18 P részesedés jutott, mely összeget közgyűlési határozat értelmében a szabadrendelkezési alaphoz csatolták.Tudomásul szolgál.
30. Jóváhagyólag tudomásul szolgál, hogy az elmúlt évi egyházkerületi jkv. 49. pontjával ismételten elrendelt leltárak az egyházkerület minden intézményéről az 1931. dec. 31. alapul vételével elkészültek s a levéltárba való elhelyezésük mondatott ki.
3 1 .  Tudomásul szolgál, hogy özv. Poszvék Sándorné elhunytával főiskolai nyugdíjintézeti kegydíja, évi 1.213 P 1931. dec. 31.-ével megszűnt.
3 2 .  Az egyházkerületi közgyűlés helyeslöleg veszi tudomásul, hogy1931. november 1. óta a püspöki irodában a segédlelkészi állás nem töltetett be, hanem Kuttlik Olga személyében havi 80 P fizetéssel gépírónö nyert alkalmaztatást, ami 1.540 P évi megtakarítást jelent a pénztár számára.
33. Jóváhagyólag tudomásul szolgál, hogy püspök úr Öméltósága egyes rendkívüli esetekben —  főszámvevő meghallgatásával, gyülekezeteknek és egyeseknek is —  a szabadrendelkezési alapból összesen 680 P gyorssegélyt engedélyezett.
34. Hasonlókép tudomásul szolgál, hogy a VKM . az elmúlt évben püspök úr javaslatára, rendkívüli és kivételes pótállamsegély címén, egyeseknek és gyülekezeteknek összesen 3.925 P gyorssegélyt utalványozott.
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3 3 .  Az elmúlt évre a charitativ hadikölcsön valórizációs segélyből a jegyzés arányában Dunántúlnak jutott 2.830 pengőt az ehker. közgyűlés a p. ü. b. javaslatára következőkép adta ki az egyházmegyéknek:Egyházkerületi alapítványok . . 408 P i O fGyőri egyházmegye . . . . . 476 PKemenesaljái egyházmegye . . . 187 P uSomogyi egyházmegye . . . . 63 P •Soproni alsó egyházmegye . . . 117 P 2<}Soproni felső egyházmegye . . . 852 P J  2• ú 7 yTolna-baranyai egyházmegye . . 272 P UVasi közép egyházmegye . . 233 P UVeszprémi egyházmegye . . 153 P 3 ?Zalai egyházmegye . . . . . 69 P 2.830 P 4}-Tudomásul szolgál, hogy az egyházmegyék ezen segélyt jóléti intézményeiknek juttatták. Ugyanezt ajánlja az ehker. közgyűlés az idén nyerendő segélyrészesedésre nézve is az egyházmegyéknek.
36. Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az 1931. évi egyetemes közgyűlési jkv. 105. pontjával a dunántúli egyház- kerületnek jutott rendkívüli adóalapi segély címén való felosztásra kiadott5.000 P a p .  ii. b. közbejöttével kővetkezőknek adatott ki:200— 200 P-t kapott: Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Kaposvár, Dombóvár, Szekszárd, Sárvár, Szentgotthárd, Keszthely, Veszprém, Nagysimonyi, Nemeskér, Kölesd, Nagyszokoly, Szilsárkány, Vése; vagyis 15X200=3.000 P.100— 100 P-t kapott: Felpéc, Nagybarátfalu, Csönge, Kemeneshögyész, Jánosháza, Zalaistvánd, Zalaszentgrót, Sand, Somogydöröcske, Somogy- vámos, Uraiujfalu, Bakonycsernye, Bakonytamási, Csögle, Nemeshany, T apolcáid, Zalagalsa, Alsódörgicse, Mencshely, Szentantalfa. 20X100=2.000 P, összesen tehát 5.000 P.
37. Az egyhker. közgyűlés vitéz Magassy Sándor líceumi vallástanárnak 1932. jan. 1.-től kezdődően fia után a 4. családi pótlékot folyósítja.
38. Jóváhagyólag tudomásul szolgál, hogy az összes napidíjakat 1931. novemberétől kezdve a p. ii. b. 10 pengőre szállította le.
30. A piib. jelentését, amely szerint özv. Hollós Jánosné és özv. Rosta Ferencné líceumi tanárözvegyeknek kifizetett 3 havi ténylegességi illetménynek a nem állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézete részéről való visz- szatérítésére nézve a közigazgatási bíróságnál pert indított, tudomásul vette az egyházkerületi közgyűlés.
•40. Az építendő soproni líceumi diákotthon kérdésével kapcsolatban a közgyűlés helyesli a pénzügyi bizottság azon kikötését, melyszerint a legnagyobb takarékossággal eszközlendő építkezéshez, vagy akár majdani fenntartásához semminéven nevezendő segélyt és hozzájárulást nem adhat. Egyben kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy ezen internátus felépítése, felszerelése és üzemben való helyezéséig szükséges mindennemű kelléke
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együttesen nem haladhatja túl a 127.000, azaz százhuszonhétezer pengőt. Az egész építkezés irányítására albizottságot alakít, amelynek tagjai hivatalból az egyházkerületi elnökség, p. ii. b. elnök és a föszámvevö, ezenkívül Bergmann Pál, dr. Heimler Károly, Németh Sámuel, dr. Ruhrnann Jenő, Prickler János, dr. Töpler Kálmán, Ziermann Lajos és W ágner Zsigmond. Az építő bizottság elnökévé megválasztja dr. Töpler Kálmánt s felhatalmazza a szakértők s építést ellenőrző mérnökök meghallgatása alapján az utalványozásra is.

41. Tárgyaltatott az egyházkerületi birtokokat ellenőrző bizottság jelentése. Eszerint f. é. július hó 16.-án beható vizsgálat tárgyává tétetett a lörintei gazdálkodás s az egész vonalon megnyugtató javulás volt megállapítható; még az eddig nagyon elhanyagolt állapotban levő gazdasági épületeknél is örvendetes utánpótlás és több gondosság tapasztalható.Tudomásul szolgál.4 2 . .  Tudomásul szolgál, hogy az elmúlt évi ehker. közgyűlési jkv. 47. pontjával engedélyezett soproni tanítóképezdei gazdasági kertterületnek részbeni eladása és átcserélése, szabályos téglalapalakú, immár értékesebb területté való kiegészítése, befejezést nyert. Sopron szabad királyi várossal és az állami siketnéma tanintézettel kötött adás-vételi és csereszerződés jogerőssé vált; a 2.500 P eladási ár viszont a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank soproni fiókja 22.448. sz. betétkönyvén a tanítóképezde javára nyert elhelyezést.
43. Az 1933. évi költségvetés tárgyalása a súlyos gazdasági viszonyok között érthetően nagy érdeklődés mellett folyt le. Kritikussá tette az egyház- kerület helyzetét is az államsegélyek nagymérvű ismételt csökkentése és az egyházközségek teherbírásának összeroppanása. Míg egyrészt az állam a fizetések néhány százaléknyi leszállításával, úgyszintén a lakáspénz mérséklésével némileg az egyházkerületen is könnyített, addig másrészt az iskola- fenntartó egyházkerület hozzájárulását a líceumi tanároknál 12%-ról 22%-ra, a tanitóképezdénél 25%-ról 40%-ra való emelése által, nemkülönben a kőszegi leányliceumi tanári állásoknál az évi alapfizetések 216.24 P-ről 236.64 P-re való felemelésével, végül a mindenféle államsegélyek redukciójával, összesen 18.982 pengővel emelte az egyházkerület amúgy is már-már elviselhetetlen terhét. Eme, az egyházkerület háztartásában óriási hiányt jelentő összegnek kiegyensúlyozása képezi az 1933. évi költségvetés jellegzetességét. Egyháztól, államtól segítséget nem remélhetvén, csakis az igénylefokozás elég krudélis eszközéhez lehetett nyúlni. Teljesen törlendő tiszteletdíjak révén 6.621 P; nagyfokú tiszteletdíjleszállítás által 9.702 P, összesen 16.323 pengős megtakarítás érhető el. A még hiányzó összeg számos kisebb csökkentéssel volt elérhető. A p. ii. b. ajánlja főszámvevő ezen elgondolásának elfogadását, amelynek értelmében a főfoglalkozásból származó jövedelmek megkimélését s inkább a mellékjövedelmet jelentő tiszteletdíjak részben, sőt sokhelyütt —  ahol a munka kisebb s nem sok időt igénylő —  egészen való törlését s a dologi kiadásoknak is a legvégsőkig menő megszorítását ajánlja.
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Bemutatásra kerül az ily elvek alapján készült költségvetés, amely csakis úgy tartható egyensúlyban, ha az összesített egyházkerületi járulékok az eddigi kivetésnek megfelelően pontosan befolynak s az állam részéről újabb csökkentés csapása nem éri. Emellett az egész vonalon a legkérlelhetetlenebb szigorral a takarékosság elve érvényesítendő; a költségvetési keretek túllépése, sőt még ezen belül hitelátruházás ne engedélyeztessék. Föszámvevő kéri a személyi és vagyoni felelősség kimondását erre nézve s hangsúlyozza miszerint ahol csak lehetséges, még a költségvetés keretén belül is megtakarításra törekedjék az egyházkerület minden tényezője.Az egyházkerületi közgyűlés a katasztrofális gazdasági viszonyok ismeretében a maga részéről is elfogadja mindezen javaslatokat s a költségvetést általánosságban elfogadva,a következőket mondja ki egyhangú határozatként:a) A jövő évi költségvetés a maga egészében jelen jegyzőkönyv függelékeként felveendő.b) A messzemenő takarékosság jegyében született tételek nemcsak be- tartandók, tehát át nem léphetők, át nem ruházhatók, hanem lehetőség szerint még megtakarításokra kell mindenütt törekedni.c) Útiköltséget és napidíjat az egyházkerület csak tisztikara erre jogosított tagjainak és az egyházkerületi bizottságok azon tagjainak folyósít, akik egyébként nem vehetnének részt. Az egyházmegyék esperesei és kiküldöttjei tehát ,mint az illető egyházmegye képviselői, megbízó fórumuknál vegyék fel díjaikat, mert az egyházkerülettől útiköltséget nem s napi díjat is csak azon bizottsági ülések napjai után kaphatnak, amelyeknek megválasztott tagjai.d) Az egyházkerületi pénztár által posta útján kifizetésre kerülő ösz- szegekröl —  amennyiben külön más intézkedés nem történik —  költség és idökimélés végett ezentúl nyugta beküldése mellőzendő.e) Az összes csökkentések átmeneti intézkedésnek veendők. Amennyiben hiány mutatkozna, úgy már most megadja az egyházkerületi és a pénzügyi bizottság elnökségének a felhatalmazást akár az illetmények és lakbérek szükségszerinti csökkentésére is.4 4 .  A részletes költségvetési tárgyalásnál a közigazgatási pénztár keretében, az alapul vett 1931. évi állapothoz viszonyítva a p. ü. b. javasolja, hogy töröltessék teljesen az iskolai nagy- és kisbizottsági jegyzők tiszteletdíja, úgyszintén sztintettessék be az egyházkerület hozzájárulása az országos protestáns sajtótudósító, valamint az országos K. 1. E. titkár fizetéséhez. Nagyobbmérvü leszállítást javasol a püspöki, esperesi, főszámvevői tiszteletdíjaknál, a püspöki irodai gépirónő fizetésénél, a püspöki hivatal szolgájának bérénél, a püspöki irodahelyiségek bérénél, az irodai nyomtatvány költségeinél, az útiköltség és napidíj tételnél. Az állami minta szerint úgyis tekintélyesen lecsökkentett tisztviselői fizetéseken kívül változatlanul, úgyszólván csak az egyházmegyék dologi segélye marad meg.a) Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja ezen javaslatot s kimondja,
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hogy 1933. január 1.-től kezdődően már nem adhat az iskolai nag.y- és kisbizottsági jegyzői teendők elvégzéséért külön tiszteletdíjat.b) Elhatározza, hogy értesíti az egyetemes egyházat, miszerint ugyan csak újévtől kezdve nem járulhat hozzá az országos protestáns sajtótudósító fizetéséhez, mert létfenntartásáért folyó küzdelmében az így felszabaduló összeget nem nélkülözheti.c) Hasonlókép igaz sajnálatára kénytelen beszüntetni, ugyanezen okból az országos K. I. E. titkár fizetéséhez való évi hozzájárulást.d) Püspök úr tiszteletdiját 5.120 P-ről —  Öméltósága mégnagyobb fokú ajánlatával szemben —  4.000 P-ben állapítja meg.e) Az esperesek tiszteletdiját, amely az évek során át 5.120 P. volt, s épp erre az évre emeltetett 5.300 P-re, 1933-ra 4.500 pengőre kellett leszállítani. Ebből jut a győri esperesnek 430 P, a kemenesaljai- nak 430 P, a somogyinak 390 P, a soproni alsónak 340 P, a soproni felsőnek 290 P, a tolna-baranyai föesperesnek 890 P, a tolna-baranyai alesperesnek 380 P, a vasi közép esperesnek 420 P, a veszpréminek 640 P és a zalainak 290 P.f) A főszámvevői tiszteletdíjnak a bemutatott javaslat szerinti 1.920 P-ről 1.200 pengőre való leszállítását, Takács Elek esperes felszólalására, mint aránytalanul nagy leszállítást, a közgyűlés nem fogadta el, s e tételnek méltányosabb, s a többihez hasonló arányú megállapítását az egyházkerületi püb. elnökségre bízza.g) A püspöki iroda gépirónőjének fizetését havi 70 pengőre csökkenti a közgyűlés.h) A püspöki hivatal szolgájának bérét évi 1.026 P-ről 900 pengőre apasztja.i) A püspöki irodai helyiségek után eddig fizetett évi 1.600 P bérösz- szeget a redukált költségvetés keretében sehogysem bírja tovább az egyházkerület háztartása. Tekintettel arra, hogy a kezdettől fogva túlértékelt bérösszeget mindeddig mégis fizette, tekintettel továbbá arra, hogy a lakbérek az egész vonalon tetemesen Iejebb szálltak, az egyházkerületi közgyűlés egyhangúlag azzal a kérelemmel fordul a győri egyházközséghez, hogy vegye revízió alá a kerülettől szedett évi lakbért s állapítson meg a közelmúlt hetekben a lakbérből püb. átiratra elengedett évi 100 pengőn felül messze túlhaladó oly méltányos bért, amely nemcsak az általános lakbéresésnek, hanem az egyházkerület teherbírásának is megfelel; akár még helyiségredukció árán történjék is ez a kért nagyobb fokú bérleszállítás.k) A püspöki iroda és nyomtatvány kiadásait 2.900 P, a pénztárét 1.300 P-ben szabja meg.l) A bizottságok útiköltség és napidíj tételét az eddigi 2.000 P-ről évi 1.000 pengőre szállítja le.
4 3 .  A soproni líceumi költségvetés tárgyalása kapcsán határozatiig kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy



a) Minden középfokú tanintézeteiben osztályfőnöki díj címén tanulónként eddig szedett 1.50 P nem adandó ki a tanároknak.b) Az összes intézetek tanárai az eddig nyugdíj járuléktérítés címén fizetett 11/2% helyett a törvényes V 13 részt fizessék be 1933. január l.-töl az intézeti pénztárba.c) Valamennyi intézet igazgatójának az utóbbi években ismét megszavazott tiszteletdíja törlendő.d) Az összes tanárok arcképes vasúti jegyigazolvány kedvezménye beszüntetendő.c) A be nem töltött két tanári állás (Hollós és Hollósy) utáni nyugdíjjárulék törlése a nem állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézeténél kérelmezendő.f) A líceumi nagykönyvtáros tiszteletdíja 120 pengőre csökken.g) a líceumi énektanításra szükségelt külön óradíj előteremtésére íö- számvevö véleményével szemben, az épületfenntartás cím alatt felvett összegből hasít ki évi 270 pengőt.li) tudomásul veszi a líceumi nagykönyvtárban meglévő Luther müvei u. n. Weimari kiadásának püspök úr hozzájárulásával az állami theol. fakultás részére való átadását. Az eladási ár 1.700 P, amelyet a lehetőség szerinti részletekben fizet be a fakultás két éven belül. Ezen összeg a líceumi nagykönyvtár fönntartására s új, főleg angol könyvek beszerzésére fordítandó a befolyó eladási ár arányában.i) Ennek ellenében a líceumi nagykönyvtár javára felvett tételt 200 pengőre szállítja le.k) Az így felszabaduló 200 pengőt a tandíjkedvezményhez csatolja, úgyhogy e címen 1.300 P veendő fel.l) Szertárakra 400 P veendő fel a költségvetésbe.m) Valamennyi intézeti pénztárral kapcsolatban végül kimondja, hogy az intézetekben szedett s az igazgatók által kezelt különféle vegyes díjak ezentúl a pénztár által kezelendők s hogy mindennemű kifizetés, beleértve a könyvtári, szertári és egyéb vásárlásokat, csakis a pénztár útján közvetlenül bonyolítandó le, az eredeti számlák benyújtásával.• 4 Ô . A soproni tanítóképzőintézeti költségvetés keretében az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogya) megszünteti az intézethez beosztott, államilag dotált hitoktató külön tiszteletdíját s ehelyett a rendes óraszámon felüli képezdei exhortációért rendes óradíjat állapít meg;b) a mai közgyűlésen —  az iskolai nagybizottsági jelentés kapcsán — helyettes tanárrá megválasztott dr. Gárdonyi Zoltán részére fizetésén kívül (amely az eddig kapott óradíjával azonos) a helyettes tanároknak járó lakáspénz, évi 547 P felveendő a költségvetésbe;c) sajnálattal és vegyes érzelmekkel veszi tudomásul, hogy Mechle Jó-
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£sef helyettes tanárnak az állam még mindig nem folyósítja a kezdettől fogva beígért fizetéskiegészítési 'államsegélyt;d) könyvtár, szertár, internátus céljaira 400— 400 P veendő be a költségvetésbe;e) tandíjkedvezmény címén csakis a szoros értelemben vett tandíj (40 P) 20%-a vehető figyelembe;f) valamennyi intézetének igazgatói irodájában dolgozó segéderő díjazására külön cím alatt nem engedélyezhet fizetést felvenni, mert ez a munka az irodai szükségletre felvett összegből fedezendő.4 ' 7 .  Az iskolai tápintézet költségvetésével kapcsolatban elhatározza a közgyűlés, hogya) az eforus évi tiszteletdíja 600 pengőről 500 P-re szállítandó le.b) A cselédség száma csökkentendő és havi bére redukálandó.c) A korábbi évek határozatához képest, a tápintézetben étkezők mindennéven nevezendő károsodása nélkül elérhető polgári haszon, az ott étkező intézeti tanulók arányában a líceum és tanítóképezde fenntartására fordítható.4 8 -  A kőszegi leányliceum 1933. évi költségvetésének tárgyalásánál mindenek előtt az intézet általános súlyos helyzete vonta magára a figyelmet. Az ismételten pénzügyi bizottságilag s az általa Kőszegre többször is kiküldött megbízottai jelentései alapján behatóan megvizsgált tényállás szerint ez a nagyrahivatott intézet elsősorban és főleg a szomorú gazdasági válság áldozatának tekintendő. Nagy áldozatokkal és tehervállalással évekkel ezelőtt tekintélyesen kibővített internátusa —  a gyermekeiket ma házon kívül taníttatni alig bíró középosztály katasztrofális bajai miatt —  részben kihasználatlanul áll. A bennlakó növendékek száma az előző évi 91-ről jelenleg 59-re apadt. Ez magyarázza, hogy az iníernátus immár nem képes'-*—  mint eddig tette —  az iskola fenntartásához kielégítő módon hozzájárulni; holott viszont a kisebb létszám miatt az egész intézmény üzemi kiadása alig korlátozható. Megállapítást nyert azonban az is, hogy több vonatkozásban túlméretezés és helyi hatásköri túllépés, pénzügyi bizottsági s íelsőbbségi határozatok be nem tartása is hozzájárult a krízis kiélezéséhez. így érthető, hogy a jelenlegi költségvetési redukciók dacára alig fedezhető 1933. évi 7.200 P hiányon felül, az elmúlt évekről súlyos ezreket jelentő kiegyenlítetlen tartozások terhelik az intézetet. Hogy csak egy példára történjék hivatkozás: az évi 6.006 pengő fenntartói nyugdíjintézeti járulék 1930. július 1. óta nem lett befizetve! Mindezen kérdésekkel egész részletesen foglalkozik a júniusi p. ii. b. jkv. 2. és 21., valamint az októberi p. ii. b. jkv. 32. pontja. Mindezeknek alapján —  beleértve a legbehatóbb tárgyalásoknál figyelembevett kőszegi helyi bizottsági javaslatokat is —  az egyházkerületi közgyűlés határozatilag kimondja, hogya) súlyos aggodalommal és féltő szeretettel látja Gyurátz püspök legnagyobb alkotásának, a leánynevelőintézetnek nehéz küzködését; fenntartásához ragaszkodik s kész érte a legmesszebbmenő támogatást is biztosítani;



b) felhívja az összes gyülekezeteket s egyházunk vezetőit, miszerint jöjjenek mindannyian hathatósabban segítségére ezen intézet újbóli talpraállításánál; s szerezzenek tudatos propagandával minél több növendékeket ezen iskolának;c) elfogadja Arató István iskolai igazgatónak az internátusi igazgatói állásról való lemondását. Ezen állást a jelen polgári év végével beszünteti (ami évi 1.920 P megtakarítást jelent);d) beszünteti továbbá 1933. január 1.-től külön internátus igazgatónői, könyvelői, tandijkezelöi tiszteletdíjat;e) megbízza az internátus vezetőnőjét az egész internátusi igazgatásnak fokozatosan, de a jelen polgári év végéig befejeződő önálló átvételével és teljes felelősség terhe melletti vezetésével. Ezen munkáért jár neki szabad lakás, teljes ellátás és órakedvezmény;f) megszünteti a külön internátusi szakácsnői fizetést, lévén ezen felül még házvezetőnői állás is az internátusbán;g) tudomásul veszi a hivatásos nevelönök és a házvezetőnő fizetésének havi 60 pengőre való leszállítást;h) elismeréssel veszi tudomásul, hogy a német-francia nyelvmesternői, heti 12 óra, teendőit dr. Schmidt Gizella és Strausz Györgyi tanárnők ingyen vállalták s ezáltal az internátus 900 P megtakarítást ér el. Ugyancsak köszönettel említi fel jegyzőkönyvében, hogy a tanári kar többi tagjai az internátusi inspekció tartásánál végeznek díjtalan szolgálatot;i) a lehető legszűkebb keretek közé szorítandó az intézet minden szükségleti tétele, mégis a többi intézettel azonos elbírálás alapján;k) az internátusi teljes díj az 1932— 33. iskolai évre az eddigi 1.000 pengőről 900 pengőre mérsékeltessék;l) az intézet fenntartásához évi 4000 P-t állít be új költségvetésébe. És megbízza a föszáinvevöt, hogy erre bárhonnan is kérésén fedezetet;m) felkéri és felhatalmazza az egyházkerületi és pénzügyi bizottsági elnökséget, hogy kisérje éber figyelemmel az intézet sorsát, a legapróbb részletkérdésig menően tétessen magának mindenről jelentést, tegye tanulmány tárgyává a kibontakozás lehetőségeit, végül a mutatkozó szükséges intézkedéseket bölcs belátása szerint a kellő időben tegye meg.-4 Q - Főszámvevő jelenti, hogy Kőszeg szabad királyi város, Püspök úr Írásbeli megkeresésére 1932. június hó 21.-én 5414— 1932. számú határozatával 250 köbméter kemény tűzifát szavazott meg a kőszegi leányliceuinnak ingyensegélykép az 1932— 33. iskolai évre; villanyáram díjkedvezményt azonban nem adott.Az egyházkerületi közgyűlés köszönettel és meleg elismeréssel veszi tudomásul Kőszeg városa ezen tekintélyes faadományát, amellyel válságba került nőnevelőintczetén kíván segíteni. De hozzáfűzi és
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felkéri Kőszeg városát, hogy ezen segélyt állandósítsa és emelje fel; hiszen a városnak is nagy érdeke fűződik az ev. leányliceum megmaradásához.
50. A letétpénztár költségvetési tételeinek megtárgyalása során az egyházkerületi közgyűlés a viszonyok kényszerítő hatása alatt elhatározza, hogya) a nem evangélikus iskolába járó tanulók hitoktatására szükségelt összeget az 1932— 33. tanévre 2.500 pengőre redukálja;b) az egyetemes egyfíáz theol. otthonának 10 évre megszavazott segélyét, amelyet az elmúlt évben 800 pengőről 400 pengőre szállított le, a jelen válságos pénzügyi viszonyai miatt egyenlőre felfüggeszteni kénytelen.
51. Tárgyaltatott az 1931. évi egyetemes közgyűlési jkv. 8. pontja kapcsán az egyetemes egyház azon felhívása, amelynek értelmében az összes evang. püspöki javadalmi földbirtokok jogállapotának egységes rendezése érdekében az egyházkerületek hozzák alkotandó szabályrendeleteiket e g y  mással összhangba.Az egyházkerületi közgyűlés, noha az 1931. évi közgyűlési jkv. 48. pontjával megalkotta a maga szabályzatát, nem zárkózik el ezen felhívás elöl, amelynek feltétele azonban, hogy a bányai és dunán- inneni egyházkerületi szabályzat is elkészüljön, ami eddig még nem történt meg.5 J £ .  Az egyhker. közgyűlés örömmel és elismeréssel veszi tudomásul, hogy a kőszegi leányliceum belmissziói egyesülete néhai Gyurátz Ferenc püspök emlékezetére 1.000 P, azaz egyezer pengős jutalomdíj alapítványt létesített és ajánlott fel. A  Kőszegen készülő alapítólevél még nem érkezvén be, a következő évi közgyűlésen mutatandó be.
53. A budapesti Hornyánszky Viktor-féle könyvkiadóvállalatnak a dunántúli magyar énekeskönyv X X V .— X X X IV . engedélyezett kiadásával kapcsolatos szerzői tiszteletdíj mérséklésére vonatkozó ajánlatát püspök úr közvetítő tárgyalásai alapján a közgyűlés elfogadja. Ennek értelmében a cég17.000 P-t fizet félévenkénti 1.000— 1.000 pengős részletekben, az eddig félívenként kikötött 1.500, összesen 20.000 P helyett. Viszont kötelezte magát a könykiadó vállalat, hogy az énekeskönyv legolcsóbb kiadásának árát az eddigi 4.5 pengőről 1932. október hó l.től kezdve 3.80 pengőre s a drágább kiadásokét is ennek arányában leszállítja.
3 4 .  A br. Baldácsy Antal alapítványból 1932-re az egyházkerületeknek kilátásba helyezett osztalék, az alapítványi költségvetésben 6.000 pengővel szerepel. Minthogy azonban az osztalék kifizetésének számszerűsége ezévben is bizonytalan még, a p. ü. b. ezen bejelentése kapcsán az ehker. közgyűlés elfogadja azon javaslatot, amelynek értelmében ezévben sem számszerűen, hanem egységek szerint történjék a felosztás. Folyamodott: 52 egyházközség, 12 aktiv lelkész, 3 nyugdíjas lelkész, 30 lelkészözvegy, 5 lelkészárva. A bemutatott felosztási javaslat szerint az egyházközségek, püspök
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uri kikészek s özvegyeik, egy-egy harmadot kapnak. Magáévá téve a felosztási javaslatot, az egyházkerületi közgyűlés alábbi segélyeket állapítja meg:A) A folyamodó gyülekezetek közül3— 3 egységet kap: Zalaegerszeg, Kaposvár, Dombóvár, Nagy- szokoly, Szekszárd, Sárvár.2— 2 egységet kap: Nagybarátfalu, Pusztaszentlászló, Nagykani- 
r zsa, Szilsárkány, Somogyvámos, Tarrós, Szentgotthárd, Ba-(7  konyszentlászló, Fehérvárcsurgó, Keszthely, Szentantalfa.1— 1 egységet kap: üyőrszemere, Jánosháza, Zalaszentgrót, Barcs- Nagyatád-Szob, Csorna, Sopronbánfalva, Bonnya, Magyarkér, Örimagyarósd, Ászár, Bakonybánk, Bakonyszombathely, Csót, Dabrony, Öccse, Hánta, Nagyacsád, Nagygyimót, Ne- meshany, Tapolcafö, Tés, Várpalota, Veszprém, Zalagalsa, Alsódörgicse, Nagyvázsony.B) Személyi segélyek: Aktiv lelkészek közül kap3— 3 2__ 2
* ,3— 3

2— 2

1 —  1

H—  1

egységet: Fábry László, Mikolás Kálmán, Rónai B. Gyula, Kakas József.egységet: Kiss Samu, Mód Aladár.egységet: Haniffel Sándor, Bachát István, Nagy Kálmán, Somogyi Károly.egységet kap: Mód Lénáid nyug. lelkész.egységet kapnak a kővetkező lelkészözvegyek: Czipott Gé-záné, Sziics Imréné, Jakab Ivánné.egységet kap: Dubovay Gézáné, Király Mátyásné, Menyhárd Frigyesné, Reichert Gyuláné, Schöll Lajosné, Révész Sándorné. egységet kap: Bándi Miklósné, Becht Henrikné, Berke Jó- zsefné, Borbély Gyuláné, Jausz Vilmosné, Kiss Jánosné, Kracher Györgyné, Schleining Vilmosné, Haffner Vilmosné, Szily Lénárdné, Zettl Józsefné, Zsakó Jánosné. egységet kapnak a következő lelkészleányok: Hesz Mária, Pieler Cornélia, Tóth Margit, Schrödl nővérek.
3 3 .  A püb. jelentése szerint 11 gyülekezettől adóalapi kérvény érkezett a közgyűléshez címzetten. Mivel a rendes adóalapi kérvények az egyetemes egyház hatáskörébe tartoznak s újabb felvétel ott jelenleg nem várható, azért ezen kérvényeket a hihetőleg ezévben is kiutalandó rendkívüli adócsökkentési segély felosztásánál ajánlja az ehker. közgyűlés az elnökség és a p.ii. b. szíves jóindulatába.5 6 .  Az egyházkerületi közgyűlés útján az egyetemes közalaphoz felterjeszteni kért 5 gyülekezeti kérvény közül, a p. ü. b. javaslatára a közgyűlés állandó segélyben való részesítésére ajánlja Kaposvárt és Nagyszokolyt, egyszeri segélyezésre pedig Fehérvárcsurgót, Csöglét és Magyarkért.
3 7 .  Összesített egyházkerületi járulék mérsékléséért s elengedéséért folyamodott Somogyváros, Hidas, Magyarboly, Pápa s Bakonyszombathely.
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A közgyűlés a kérelmet sem elvi okokból, sem súlyos helyzeténél fogva nem teljesítheti.
58- A piib. javaslatára Fehérvárcsurgó, Jánosháza, Hánta, Nagyszo- koly, Tapolcafő és a Jugoszláviához csatolt Kácsfalu ev. gyülekezetek általános segélyezésért benyújtott folyamodványát fedezet hiányában elutasítja.
59. A Luther-Társaság állandó segélyt kérő folyamodványa sem teljesíthető az egyházkerület anyagiakban való szegénysége miatt úgy, ahogy elkötelezettségi érzete szerint szeretné. Azért mégis évi 30 pengőt szavaz meg szimbolikus segélyként a Luther-Társaság céljaira.
60. A piib. javaslatára jóváhagyólag hozzájárul az ehker. közgyűlés ahhoz, hogy özv. Lepossa Lászlóné az egyházkerület utóöröklési jogával biztosított farádi családi földbirtokból a hagyatéki terheknek kifizethetése végett felvett kölcsön visszafizetése céljából szükségszerinti részt eladhasson; miután ez a hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelel. Azonban ellenőrzendő, hogy az eladási ár tényleg ezen célra lesz-e fordítva s ami ezzel velejár, hogy az összegről pontos számadás adandó be.ö l .  A somogyi és zalai egyházmegyének az adóalapi segélyek arányosabb elosztását kérő felterjesztése felett a közgyűlés napirendre tér, mert a zalai, részletezetten megírt kérelem nagyon partikularisztikus izü; másrészt meg csak az elmúlt évben revideálta és terjesztette ki az egyetemes egyház, ez adóalapi bizottsága javaslatára sokkal szélesebb körre a segélyezést; úgyhogy a folytonos és nem mindig tárgyilagos kérelemmel cél nem érhető.
62. A zalai egyházmegye azon felterjesztésére, amely szerint sajnálkozását fejezi ki afölött, hogy „az egyházmegyei elnökség által felterjesztett segélykérvények ajánlása sem a pénzügyi bizottságnál, sem a gyámintézetnél nem részesül mindig méltánylásban“ , az egyházkerületi közgyűlés felelőssége elfogulatlansága tudatában nyugodtan visszautasíthatná ezen vádat, mégis annyit kíván ezen felterjesztés kapcsán megállapítani, hogy ha a zalai egyházmegyei elnökség ajánlása figyelembe vételére akar számítani, akkor annak elengedhetetlen feltétele, hogy tényleg rangsorolja a kérvényeket, nem pedig ahogy eddig tette, valamennyit egyformán „m eleg pártolással“ terjessze fel.Ö 3 .  Az 1932. évi pénzügyi bizottsági jegyzőkönyvek mindama pontjait, amelyek külön közgyűlési határozatot nem igényelnek, az egyházkerületi közgyűlés felolvasottnak jelenti ki.Tudomásul szolgál.
64. Végül az egyházkerületi közgyűlés igaz elismeréssel és meleg köszönettel emlékezik meg mindazokról, akik odaadással és szakavatottan intézik az egyházkerület pénzügyeit. Az elnök, a főszámvevő, a bizottsági tagok, a pénztári tisztviselők vállvetett munkájának szóló ezen határozattal a pénzügyi bizottsági referáda véget ért. Jegyezte :

D r. A J  K A Y  B É L A  s. k. 
ehker. vil. főjegyző.
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€ » 5 . Tárgyaltatott Hanzmann Károly bíz. elnök előterjesztésében az egyházkerületi népiskolai bizottság 1932. okt. 11.-én Pápán tartott ülési jegyzőkönyve 2. pontja alapján az elemi és továbbképző iskolák számára újonnan készült statisztikai A) gyűjtőív. Eszerint az 1931— 32. iskolai év adatai a következők:A dunántúli ev. egyházkerület ez idő szerinti 9 egyházmegyéjében a rendszeresített tanítói állások száma 370, és pedig 323 férfi és 47 nő. Rendes tanítóval betöltve 338, segédtanítóval 12, helyettessel 13, üresedésben 7 állás. A tantermek száma 373, a tanítólakások száma 310, az újonnan épült tantermek száma 16. Az iskolai könyvtár ifjúsági részének kötetszáma 30.047; belőle ez évi beszerzés 602; a kölcsönkönyvtár kötetszáma 4731, belőle ez évi beszerzés 1836; a tanítói könyvtár állaga 10.171, ebből ez évi beszerzés 603. A tanév szeptember hó 3*—9. közt kezdődött és június hó 5— 19. közt ért véget. A munkanapok száma 69.536.A törzskönyvek szerint az iskolák körzetébe tartozó evangélikus tankötelesek száma a mindennapi iskolában 19.279, a továbbképző iskolában 3.780. A saját evang. iskoláinkba járt 18.251 mindennapi és 3363 továbbképző iskolás tanuló. Másvallású tanulók közül járt az evang. iskolákba 1647 mindennapi és 219 továbbképző iskolás tanuló. Ezek közül 521 ref., 992 róm. kath., 134 másvallású volt mindennapi; 62 ref., 142 róm. kath. és 15 másvallású továbbképzős tanuló. Az iskolák körzetébe tartozó, de nem a saját evang. iskolákba járt 980 mindennapi és 410 továbbképző iskolás. Az evang. iskolákba járt evang. és másvallású tanuló összesen volt 19.898 mindennapi és 3582 továbbképző iskolai tanuló. Iskolába nem járt az ev. tankötelesek közül 48 mindennapi és 7 továbbképző iskolai tanuló. Az ev. iskolákba járt tanulók anyanyelv szerinti megoszlása: 13009 magyar, 6836 német, 53 tót mindennapi és 2474 magyar, 1108 más anyanyelvű ismétlőiskolás. Az iskolamulasztások száma a mindennapi iskolában 218.160 igazolt és 6385 igazolatlan, a továbbképző iskolában pedig 10.390 igazolt és 1424 igazolatlan félnap.Az iskolák 1931. évi számadása alapján a következő kép tárul elénk. Bevétel: az egyházközségek hozzájárulása a tanítók helyi javadalmazásához kitesz 299.577 P, az iskolák dologi szükségletéhez 237.010 P. Az állam hozzájárulása a tanítók fizetéséhez 610.874 P, tandíjkárpótló dologi államsegély 5438 P. A politikai községek segélye 116.989 P, egyéb bevétel 60.220 P. Ösz- szesen 1,330.108 P. Kiadás: A tanítók összes fizetésére 932.685 P, épület- fenntartásra 78.927 P, iskolafelszerelésre 29.541 P, tanítói nyugdíjjárulékra 61.677 P, állami adókra 24.744 P, egyéb kiadás 177.363 P. Összes kiadás 1,304.937 P. Az egyházkerületi közgyűlés az új, sokkalta egyszerűbb és mégis tisztább helyzetképet feltáró statisztikai A) ívekből örvendetes tényként veszi tudomásul az evang. tankötelesek számának megnövekedését. De annál elszomorítóbb az iskolai mulasztások számának nagysága. Felhívja az iskolafenntartókat, hogy kövessenek el mindent az iskolamulasztások tetemes apasztására. Egyébként az3*



egész kimutatás, a gazdasági válság és a ■ legmesszebbmenő takarékosság dacára megnyugtató képet nyújt népiskoláink helyzetéről. A statisztikai ivek lelkiismeretes kitöltését a hátlapon foglalt részletes útmutatás figyelembe vételével —  nyomatékosan elrendelj és. mindenkitől elvárja.
66. Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja szerint tárgyaltatott a dunántúli ev. egyházkerület elemi népiskoláinak 1931— 32. tanévi iskolavizsgálati B) kérdőíve nyomán készült iskolavizsgálati eredményről szóló jelentés.Eszerint az összes tanítóink családi pótlék-államsegélyének összege 85.836 P, fizetéskiegészítési államsegélyük pedig 547.272 P; viszont helyi javadalmazásuk évi összege 299.577 P. A dunántúli ev. tanítóság összes fizetése volt 932.685 P.A tanítás nyelve 245 osztályban magyar, 18-ban kisebbségi A ), 81-ben B ) , 26-ban C) típusú.Az összes naplókat, 4 osztály kivételével, mindenütt rendesen vezették. Mindenütt az egyetemes egyház által engedélyezett tankönyveket használták és megvolt a megerősített órarend és tananyagbeosztás.Négy iskola kivételével az előírt tananyagot elvégezték. A tanítás eredménye 97 kiváló, 270 megfelelő, 3 meg nem felelő. A kisebbségi iskolákban a magyar nyelv tanításának eredménye 27 kiváló, 97 megfelelő. Egyházi éneket majdnem mindenütt a kellő számban tanították. Igen sok helyen volt női kézimunka és slőjdtanítás is.A tanító módszere és nevelői bánásmódja 85 helyen kiváló, 285 helyen- megfelelő. Ugyanilyen az eredmény figyelem és fegyelem dolgában. A gyermekek tiszta megjelenésére és a tanterem tisztaságára, alig egynéhány hely kivételével* mindenütt kellő gondot fordítottak.44 iskolában hiányoztak az egyházi jellegű képek, 3-nál himnusztábla, 2-nél a külső és belső címer. 6 iskola nincs felszerelve az előírt tanszerekkel; további 19 iskola felszerelése hiányos. Főleg térképek, szemléltető képek, de 5 helyen padok is hiányoznak. A tanszerek számára, egy hely kivételével, mindenütt van külön szekrény.Az iskolaépület és tanterem nincs jó karban, vagy nem megfelelő 28 helyen, a tanítólakás 15 helyen, az iskola udvara és játszótere 11 helyen. 3 iskolánál nincs kút. Egy helyen az illemhely esik súlyos kifogás alá.Az előirt egyházi, iskolai és nemzeti ünnepeket mindenütt megtartották. 2 iskolánál a tanító betegsége, 15 iskolánál járványos betegség miatt, 3-nál tanítóváltozás miatt, egynél iskolaépiilet-javítás miatt szünetelt a tanítás 2— 5 hétig.Egyházi és állami ellenőrzés a legtöbb iskolában volt.A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul az egyház veteményes kertjének, iskoláinak kedvező állapotára vonatkozó ezen összefoglaló jelentést. Meghajtja az elismerés zászlaját a példás buzgalommal fáradozó kiváló tanítói karunk előtt. Ahol azonban
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több-kevesebb hiány mutatkozott, ott annak pótlását nyomatékosan követeli.0 7 .  Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 4. pontja kapcsán egyházi elnök beszámol az 1931— 32. évben nem ev. jellegű iskolába járt ág. h. ev. vallási! tanulóink hitoktatásáról.Eszerint 274 nem evang. jellegű tanintézetben 4765 tanuló nyert evang. hitoktatást. Az előző évihez viszonyítva 4-el több az intézetek és 313-al a tanulók száma.A hitoktatást 102-en végezték; még pedig 60 rendes lelkész, 8 hitoktató lelkész, 1 helyetteslelkész és 8 segédlelkész, továbbá 1 vallástanárnö, 16 tanító, 7 tanítónő, 1 tanítói oklevéllel bíró adófőtiszt.A hittanórákon az evang. tanulókon kívül résztvett még 139 ref., 1 anglikán, 1 baptista és 5 nazarénus vallási! tanuló.A hitoktatás 509 csoportban, heti 645 órában folyt. A hittanvizsgán 4389 tanuló vett részt. Az elért eredmény 206 csoportban jeles, 224-ben jó, 58-ban elégséges, 21 csoport eredménye ismeretlen.113 állami intézetbe járt összesen 2412 ev. tanuló; 342-vel több, mint tavaly. Iskolatípusok szerint következőleg oszlik meg a számuk: 56 elemi népiskola 1286 tanulóval; 2 gazdasági ismétlő 14-el ; 34 polgári 640-el; 1 fa- és fémipari 7-el; 2 főgimnázium 33-al; 3 reálgimnázium 100-al; 3 föreál- iskola 101 -e l; 3 leányliceum 140-el; 2 tanítóképezde 11 -e l; 2 tanítónö- képezde 34-el; 3 fiúfelsőkereskedelmi 21-el; 1 leányfelsőkereskedelmi 4 tanulóval, 1 vakok tanintézete 3 gyermekkel, 1 közigazgatási tanfolyam 22 hallgatóval.65 községi iskolába járt 1198 tanuló; 105-el kevesebb, mint az előző évben. Típusok szerint 15 elemi népiskola szerepel 287 tanulóval, 6 továbbképző iskola 74-el, 26 iparostanonciskola 541-el, 3 keresk. tanonciskola 20-al, 13 polgári iskola 176-al, 2 nőipari 9-el, 4 fiú-felsőkereskedelmi47-el, 2 női felsőkereskedelmi 12-vel, végül 2 siketnémaintézet 6 tanulóval.84 másfelekezeti iskolába járt 995 tanuló; 54 gyermekkel több, mint tavaly. Még pedig: 36 elemibe járt 337, 18 polgáriba 184, 6 főgimnáziumba 197, 7 reálgimnáziumba 131,3 leánygimnáziuba 35, 8 tanítónöképzőintézetbe 81, egy óvónőképzőbe 1, 2 női felsőkereskedelmibe 14, 1 női kereskedelmi tanfolyamra 3, 2 nőipariba 12 tanuló.7 társulati s érdekeltségi iskolába járt 101; 5 magánintézetbe 50 tanuló.Konfirmációi oktatásban részesült 456 tanuló, 180-al több, mint tavaly.Tanítói oklevelet nyert 30 képzőt végzett; ezek közül vallástanításra képesítőt szerzett 26.Szentbiblián és énekeskönyvön kívül 40-féle egyházhatóságilag engedélyezett tankönyvet használtak.A közgyűlés köszönettel veszi tudomásul ezen részletes jelentést, amelyből kitűnik, hogy a felette fontos hitoktatást a nem saját tanintézeteikbe járó nagy tanulóseregben oly szép eredménnyel és felelősségük teljes tudatában végzik lelkészek és tanítók egyaránt;
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teszik pedig ezt nem a csekély óradíjért, hanem egyházszeretetbő! és a szebb jövendő önzetlen szolgálata reményében.6 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja kapcsán tárgyaltattak a mind a 0 egyházmegyéből beérkezett népiskolai bizottsági jegyzőkönyvek. Szép sikerű, nagy munkáról tesz valamennyi jelentést; de mindenütt szomorú tényként és akadályként áll elénk a felette súlyos gazdasági válság és érezteti béklyóit a szülői házzal és az iskolával, a tanítókkal és a gyermeksereggel. Mindennek dacára mindenütt egy szebb és jobb jövő reményében folyik a kitartó munka.Az egyes egyházmegyei népiskolai biz. jegyzőkönyvek közérdekű momentumai a következők:A g y ő r i  ev. egyházmegye tanügyi biz. jegyzőkönyve helyeslőleg veszi tudomásul Martin ezredesnek, a györniegyei leventeügy vezetőjének felhívását, amely szerint a téli hónapokban a lelkészek ott, ahol ez nincs meg, heti 1— 1 órában részesítsék hitoktatásban a leventéket. Ezen óhajnak teljesítését melegen ajánlja a bizottság a lelkészeknek-, levente-egyesületeknek, a vasárnapi istentiszteleteken testületileg való részvételt pedig az oktatóknak figyelmébe.Ugyanazon biz. jegyzőkönyv következő pontjában Weltler János igazgató-tanító, tekintettel a VII— Vili. osztályokra, a legújabban kiadott statisztikai adatgyűjtő „ A “ ivre vonatkozólag módosítást kíván. A 22— 23. stb. rovatokban a 6— 12 és 13— 15 évesek rovatát oly módon ajánlja módosítani, hogy az évesek száma elhagyásával —  mindennapi és továbbképző elnevezés veendő fel.A s o p róni a l s ó  ev. egyházmegyei népiskolai bizottság jegyzőkönyve azt indítványozza, hogy az iskolavizsgálati „ B “ ivek 7. pontjánál a tanítási eredmény tekintetében állíttatnék vissza a korábbi gyakorlat, v. i. ne csupán „m egfelelő“  vagy „m eg nem felelő“ , különös esetekben „kiváló“  eredmény legyen megállapítható, hanem: kiváló, jeles, jó, megfelelő és meg nem felelő minősítés is.U. a. jzkv következő pontjában azt javasolja a népisk. biz., hogy a falusi iskolákban a tanév szeptember hó 1.-én kezdődjék és a min. rendeletben megállapított 210 munkanap letelte után az évzáró vizsgálat azonnal tartas- sék meg. Hogy ez mielőbb megtörténhessék, a karácsonyi és húsvéti szünidő a lehetőség szerint rövidíttessék meg.U. a. jzkv. d) pontja azt indítványozza, hogy kerestessék meg az egyházkerület, miszerint a Kapi— Papp-féle tankönyvek árának legalább 30%-al való leszállítását a legnagyobb eréllyel követelje a kiadótól. Amennyiben a kiadó ezt megtenni vonakodnék, úgy az egyházkerület azon határozatát, amellyel ezen tankönyvek használatát kötelezővé tette, változtassa meg.A s o p r o n i  f e l s ő  ev. egyházmegye tanügyi bizottsága jegyzőkönyvének 10. pontja szerint felszólítandók az egyes gyülekezetek, hogy a Luther-Társaság által kiadott német olvasókönyveket és a Religonsbüchleint vezessék be. Az egyetemes közgyűlés ezt kötelezőleg kimondta.
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U. a. jzkv. sajnálattal veszi tudomásul, hogy miniszteri intézkedésre a tanév az eddiginél is jobban megrövidült, ami a tanítási eredményt előreláthatólag károsan fogja befolyásolni. Ennek folytán a bizottság javasolja, hogy e rendelet végrehajtásánál a legfőbb egyházi hatóságok igyekezzenek szabad kezet biztosítani az egyes iskolafenntartóknak.U. a. jzkv. javasolja: mondja ki az egyetemes közgyűlés, hogy változatlanul ragaszkodik az 1924. évi közgyűlés jegyzőkönyvének 50., valamint az1931. évi közgyűlés jegyzőkönyvének 67. és 93. pontjaiban kifejezett elvi álláspontjához, amely szerint a 8 osztályú elemi népiskolának megszervezését fogja sürgetni a miniszter úrnál.U. a. jzkv. indítványozza, hogy az egyetemes közgyűlés újítsa meg az1931. évi jegyzőkönyvének 94. pontjában foglalt azon határozatát, amely szerint felterjesztés volna intézendő a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz az iránt, hogy a kántori javadalomnak a tanítói javadalomba való beszámításából a kántor-tanítókra háruló sérelmet, mihelyt az állam pénzügyi helyzete ezt lehetővé teszi, azonnal szüntesse meg.U. a. jzkv. következő pontja szerint az egyházmegyei iskolalátogató bizottság jogait és kötelességeit megállapító szabályzatra nézve köteles tisztelettel tudomásul vesszük az egyetemes közgyűlés határozatát, de megújítjuk tavalyi határozatunkban foglalt ama kérelmet, hogy a tanítók osztályozása, illetve minősítése egy rövid iskolalátogatás alapján mellöztessék. Ehelyett az osztályban tapasztaltak alapján a bizottság állapítsa meg a tanítási eredményt: a tanító módszeres eljárásának előnyeit v. hátrányait, miben válik ki az iskola, ill. a tanító és melyek az esetleges hiányok, —  vagyis a bizottság vázolja rövid vonásokban az osztály és tanító működésének képét. Így a statisztikai kimutatás (hány kiváló, jeles, megfelelő stb.) elmaradhat, mert ez különféle felfogású bizottságok jelentései alapján készül és így gyakorlati értéke egyáltalában nincs. Különben az sincs eldöntve még, hogy a minősítésnél az iskolai eredmény, vagy a tanító munkája —  az iskola speciális viszonyait szem előtt tartva —  legyen-e mérvadó szempont. Ha azonban egyházunk illetékes tényezői a minősítéshez ragaszkodnak, kérjük a minősítés, ill. osztályozás kiterjesztését az egyházközség minden fizetett tisztviselőjére.A v e s z p r é m i  ev. egyházmegyei tanügyi bizottság jegyzőkönyve 5. pontjában kéri az egyhm. közgyűlést, hogy egy népiskolai normál-tanmenet készítését a kerület útján az egyetemnél kezdeményeze, ill. sürgesse.U. a. jzkv. javasolja az egyhm. közgyűlésnek, hogy fejezze ki jegyzőkönyvi köszönetét az acsádi ref. gyülekezetnek azért, hogy arra az időre, míg az ev. gyülekezet iskoláját építette, az ev. iskolának otthont biztosított saját iskolaépületében.Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi az összefoglaló jelentést, féltő szeretettel és imádkozó lélekkel gondol a nehéz viszonyok közt is kötelességüket híven teljesítő iskoláira, azok derék munkásaira, népére. A györmegyei leventeügy vezetőjének kérelmét magáévá teszi s a leventéknek a téli hónapokban heti 1
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órában a lelkészek általi hitoktatásban részesítését, ahol niég nem volna meg, elrendeli. A többi pontokra nézve, minthogy külön fel- terjesztés alakjában is tárgyalásra kerülnek, ott határoz.
69. Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja alapján bizottsági elnök bemutatja az összes egyházmegyei tanítóegyesületek múlt évi működésére vonatkozó összefoglaló jelentést. Ebből külön felemlítésre méltó az egyes egyházmegyékből:A g y ő r i  ev.  e g y h á z m e g y e  tanítóegyesületi gyűlésén Kristóf Kálmán csikvándi tanító tanulóival bemutatta az énektanítás terén elért eredményt. Seebach András lébényi tanító „A z irgalmas szamaritánus“ -ról tartott gyakorlati tanítást. Kuszák István győri tanító „Néhány gondolat a VKM . 59076/1932. Vili. d. sz. rendeletével kapcsolatban a gyakorlati irányú nevelésről“ című dolgozatát olvasta fel. Magyar István felpéci tanító ismertette az Orsz. Ev. Tan. Egy. alapszabálytervezetét.A k e m e n e s a l j a i  ev. tanítóegyesület gyűlésén Szabó Aladár nagy- simonyi tanító „A  tanítás és nevelés új szelleme a népiskolában“ c. munkáját olvasta fel. Szabó Jenő celldömölki tanító ismertette Orbán Károly kőszegi tanítónak az Egyet. Tan. Egy. alapszabálymódosítási tervezetét.A s o p r o n i  a l s ó  ev. tanítóegyesület gyűlésén Horváth János vados- fai tanító az elhunyt Farkas György zsebeházai nyug. tanítóról írt nekrológját olvasta fel. Fazekas Gyula beledi tanító a nyelvi magyarázatokból, Glatz Lajos rábaszentandrási tanító a „Jézus megkisértetése“  c. bibliai történetből tartott gyakorlati tanítást.A s o p r o n i  f e l s ő  ev. tanítóegyesület gyűlésén Graf Samu soproni igazgató-tanító a hamburgi munkaiskolákban szerzett tapasztalatairól szóló tanulmányát olvasta fel.A t o I n a -»b a r a n y a -  s o m o g  y i ev. tanítóegyesület gyűlésén Baier János bonyhádi igazgató-tanító „Hogyan tehetjük az elemi népoktatást gyakorlativá“ c. előadását olvasta fel. Jäger Olivér sárszentlőrinci tanító „M it tár elénk a mult és mit vár tőlünk a jelen?“  —  Knábel Vilmos bonyhádi igazgató-tanító „Cscrkészapródok nevelése“  címen tartott felolvasást. Vitéz Nagy István sárszentlőrinci tanító behatóan tárgyalta az Orsz. Ev. Tanítóegyesület azon alapszabálytervezetét, melyet Orbán Károly kőszegi tanító szerkesztett.A v a s i  k ö z é p  ev. egyházmegyei tanítóegyesületi gyűlésen Sass Vilma répcelaki tanítónő „A  mese, mint a nevelés eszköze“  c. értekezését olvasta fel. Dömötör Jolán zsédenyi tanítónő „A  játék, mint a jellemnevelés eszköze“ c. munkájáról tartott előadást.A v e s z p r é m i  ev. egyházmegyei tanítóegyesületi gyűlésen Benkö Béla „A z új tanterv előnyei és hátrányai“ , —  Pongrácz Dénes pedig „Az ev. ifjúsági egyesületekről“  c. munkáját olvasta fel. Somogyi János, bakonybánki tanító, az orsz. tanítóegyesület készülő új alapszabálytervezetére vonatkozó észrevételeit olvasta fel.A z a l a i  ev. tanítóegyesület közgyűlésén Németh Ferenc öcsi tanító „M agyar nyelvünknek beszédhibái“ , —  Kovács Sándor felsődörgicsei ig.-



tanító „Az elemi iskolák gyakorlati irányú munkájának kimélyítése“ dinen tartott tanulságos előadást.Elismeréssel tudomásul szolgál.
70. Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja alapján tárgyaltattak a soproni felső és soproni alsó egyházmegyéknek a tanév megrövidítését ellenző javaslatai.A soproni felső egyházmegye sajnálattal veszi tudomásul, hogy a tanév még jobban megrövidül, minek folytán javasolja, hogy ennek a rendeletnek végrehajtásánál a legfőbb egyházi hatóságok szabad kezet biztosítsanak az egyes iskolafentartóknak; a soproni alsó egyházmegye pedig kívánja, hogy a tanév a falusi iskolákban szeptember elsején kezdődjék, és a 210 munkanap letelte után a vizsgálat azonnal tartassék meg, továbbá, hogy e célból a falusi iskolákban a karácsonyi és húsvéti szünet a lehetőségig megrövidíttessék.A népiskolai bizottsági előadó véleménye alapján megütközéssel állapíttatott meg, hogy a már a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jzkvének 77. p.- jában kifejezett aggodalom ellenére újabb sziinidömeghosszabbítással újabb 5 nappal megcsonkult a szorgalmi idő. Ugyanakkor történt ez az intézkedés, amidőn a kultuszminiszter az elemi iskolára ismetelten újabb feladatokat ró, s azt évről-évre újabb s mindig nehezebben megvalósítható célkitűzésekkel terheli. Ennyi kötelezettségnek az elemi iskola ily csökkentett munkaidő mellett megfelelni nem tud. A falusi iskolákat a városi iskolákkal egyöntetűségre kényszerítő rendelkezés azok helyi viszonyaik szerinti sok, különféle helyi módosulást igénylő időbeosztását lehetetlenné teszi s néha időpazarló kényszerszünetelésre utalja. Az iskolák legnagyobb részének nincs szüksége meghosszabbított nyaralási szünetre, mert a gyermekek nagy része kimondottan nem nyaral. A fűtőanyaggal ellátott iskolákra nézve indokolatlan a most már évről-évre szokásos karácsonyi szénszünetadás, illetőleg szünetmeghosszab- bítás. Az itt elvesztegetett idő miatt a munkanapok számát a záró időre sokszor nem is lehet kihozni, ami annál inkább is sajnálatos, mert sok vidéken .már a júniusi munkaidőben nagy szükség lenne a nagyobb tanulók segítségére, s ez kívánatossá teszi a tanévnek lehetőleg junius első felében befejezését.Ez indokok alapján az egyházkerületi népiskolai bizottság a soproni felső és alsó egyházmegyék felterjesztését magáévá téve, kéri az egj'ház- keriileti közgyűlést, hogya) tegyen előterjesztést az egyetemes közgyűlés útján a vallás- és köz- oktatásügyi miniszterhez oly értelemben, hogy mindazon iskolákban, ^amelyek előírt munkanapjukat elérték, az évzáró vizsga június 15. előtt is megtartható legyen. Kérje továbbá a minisztertől, hogy, ahol célszerűségi okok ezt kívánatossá teszik, a tanév szeptember 1.-én megkezdhető legyen.b) Kérje fel az egyházi főhatóságot, biztosítson a helyi iskolafenntartóknak a munkanapok törvényes számának keretén belül a munkanapok mikénti elosztásában szabad kezet s így, ha célravezetőnek találja, mellőzhesse az
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iskolafenntartó a hosszabb ünnep előtti és utáni szüneteket, szénszüneteket stb.Az ehker. közgyűlés a népiskolai bizottság javasalatát elfogadja.T I .  Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 8. pontja alapján tárgyaltattak a soproni felső és alsó egyházmegyéknek a tanító és tanítási eredmény minősítése tárgyában felterjesztett javaslatai.A soproni felső egyházmegye kéri, hogy a tanítók osztályozása, ill. minősítése egy rövid iskolai látogatás alapján mellöztessék. E helyett az osztályokban tapasztaltak alapján , a bizottság állapítsa meg a tanítási eredményt, a tanító módszeres eljárásának előnyeit, vagy hátrányait, miben válik ki az iskola, ill. a tanító és melyek az esetleges hiányok? Vagyis a bizottság vázolja rövid vonásokban az osztály és a tanító működésének képét. így a statisztikai kimutatást (hány kiváló stb.) elhagyandónak tartja. Ha pedig az illetékes fórumok a minősítéshez ragaszkodnak, kéri a minősítés, ill. osztályozás kiterjesztését az egyházközség minden fizetett tisztviselőjére.A soproni alsó egyházmegye pedig azt óhajtja, hogy az iskolavizsgálati B) íven a tanítási eredmény minősítése tekintetében állíttassék vissza a korábbi gyakorlat, v. i. ne csupán „megfelelő“ , vagy „meg nem felelő“ , különös esetekben „kiváló“  eredmény legyen megállapítható, hanem „kiváló“ , „je les“ , „ jó “ , „m egfelelő“ és „m eg nem felelő“ minősítés is.Az egyházker.’ népisk. biz., Somogyi Béla igazgató, a kérdés előadójának véleményét magáévá téve, megállapította, hogy a két egyházmegye ugyan annak a kérdésnek: a tanító minősítése kérdésének két, teljesen ellenkező megoldását, szinte ellentétes végletet képviselő módosítását kívánja. Már maga ez a körülmény is azt mutatja, hogy valahol a középúton van az igazság s igazolja a mostani új statisztikai ívek helyességét.A soproni felső egyházmegye felterjesztésében tulajdonképen ellenmondás van, mert először a tanító osztályozásának, minősítésének mellőzését kívánja ugyan, de mégis megállapítani kívánja a tanító módszeres eljárásának előnyeit, vagy hátrányait, vagy azt, hogy miben válik ki az iskola, ill. a tanító és melyek az esetleges hiányok. Ez is minősítés, még pedig a mostani leegyszerűsített eljárás helyett sokkal bonyolultabb, mert az osztály és tanító működésének rövid vonásokban vázolása—  teljesen egyénien történvén —  a legkülönbözőbb, egymástól elütő szempontok szerinti megítélésre adván alkalmat, zavart kelt, összesítő kimutatásra alkalmas formát nem biztosít. A felsőbb fórumoknak pedig mégis csak szükségük van az eredményről tanúskodó adatösszefoglalásra, mert ez fontosabb, mint minden más statisztika. Különböző bizottságok minősítése is sokkal inkább egy nevezőre hozható egységes minősítési fokozatok használata esetén s inkább nyújt módot összehasonlításra, mintha a határozottan meg nem állapított fokozatok helyett teljesen elütően, egyéni szövegezéssel történik a minősítés, illetőleg bírálat. Bizonyítja ezt a kir. tanfelügyelők szintén nem szigorúan megszabott forma szerinti minősítése, amikor a több tanfelügyelő részéről történt eredménymegállapításoknak, épen azok elütő szövegezése miatt, nagyon nehéz
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rangsor szerinti elhelyezést adni. A tanítóság nagy része nem idegenkedik a minősítéstől, mert a törekvőkre nézve munkájuk elismerését jelenti. A rövid látogatási idő sem szólhat ellene, ha a bizottság tanítótagja kellő súllyal, kellő tapintattal képviseli a helyes pedagógiai felfogást s kellő tapintattal gyakorolja a bírálatot. Még ha az első látogatásnál nem is ítél a bizottság teljes biztossággal, évek során ismétlődő találkozások után mégis meg fogja találni a helyes ítéletet. Legideálisabb a hármas bizottság következetesen teljes számú részvétele a látogatásokon s annak közös, jóakaratú, de azért tárgyilagos állásfoglalása az eredmény megítélésében, ami kell, hogy minden igényt kielégítsen.A minősítést elejteni nem lehet, mert ahoz az evangélikus tanítóságnak fontos érdekei fűződnek. A 8. és 7. fizetési osztályba lépésnél az állami fel- söbbség is minősítés alapján dönt az illető tanító előléptetéséről s ilyenkor, felekezeti tanítóról lévén szó, ki szokta kérni az egyházi felsőbb hatóság minősítését is.Az igazgatói cím elnyeréséhez a szabályzat megkívánja az utolsó 5 év minősítésének közlését a kinevezésnél szóbakeriilö tanítóról. E cím elnyerését is megnehezítené a minősítés elejtése.Minden közszolgálatban álló egyén munkateljesítményének értékét mérlegre teszik ott, ahol a pályán elhaladásról van szó.Amint a munkásemberek előhaladásához szükséges a minősítés, úgy, mint negativum, a munkájukat kellő lelkiismeretességgel nem végző számára ösztönző, serkentő eszközt jelent.Újabban minősítik a segédlelkészi kart is. Az összes egyházi tisztviselők minősítésének gyakorlati jelentősége nincs. Uj állomáshelyre pályázó lelkész azonban szintén minősítés, még pedig sokszor épen nem illetékesek minősítése: a próbaszónoklatot végighallgató hívek sokszor kiszámíthatatlan hangulatváltozásával kialakuló közvélemény ítélete, minősítése alapján juthat új, talán előnyösebb helyre, vagy bukik meg pályázatán.A minősítés tehát el nem ejthető s annak a soproni felső egyházmegye kívánsága szerinti módosítása sem felel meg a gyakorlat követelményeinek. De teljesen helytálló az egyházmegye felterjesztésének intenciója olyan értelemben, hogy a minősítés ne legyen iskolai rendszerű osztályozás. E téren helytelen irányt képvisel a soproni alsó egyházmegye, amely még a korábban gyakorlatban volt négy fokkal sem elégszik meg, hanem a most már csak az elemi iskolában használatos öt minősítési fokot kívánja. Ez a leghatározottabban elvetendő. A tanító nem elemi iskolás tanuló, sem középiskolás diák, öt diákmódra klasszifikálni nem lehet.A most használatba vett új B) statisztikai ivek elkészítése előtt mind az ívek készítői, mind az egyetemes tanügyi bizottság a legalaposabb előzetes tárgyalás után, a minősítés kérdésében a legellentétesebb felfogások összeegyeztetésével, a korábbi ívek részletesebb fokozatainak leegyszerűsítésével állapította meg a háromfokozatú, egységes minősítési rendszert. Annak meg
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változtatása az ívek újranyomását követelvén, már csak anyagi nehézségei miatt sem valósítható ma meg.Ezen vélemény alapján javasolja előadó az egyházker. népisk. bizottságnak, hogy az egyházker. közgyűlés elé olyan javaslatot terjesszen, miszerint a soproni felső és alsó egyházmegyéből a tanító, ill. tanítási eredmény minősítési módjának megváltoztatására irányuló javaslatot utasítsa el, érvényben hagyva a helyes középutat képviselő s a szóbanforgó minősítésre leegyszerűsített formát alkalmazó új statisztikai adatgyűjtő B) ívek hármas fokozatát.A bizottság az előadó javaslatát magáévá teszi s ilyen értelemben tesz javaslatot az egyházkerületi közgyűlésnek.Az egyházkerületi közgyűlés többeknek beható hozzászólása után igen nagy szótöbbséggel elveti a soproni alsó egyházmegye javaslatát —  amely a tanítóságnak tanulók módjára való klasszi- fikálásával volna azonos —  és a népiskolai bizottság javaslatát fogadja el annyival is inkább, mert ezen kérdőívek nagy példány- számban az egyetemes egyház által ki lettek nyomatva s így a döntő fontosságú elvi állásponton felül, még takarékossági szempontból is kívánatos a leegyszerűsített ívek használatban való megtartása.

'72L. Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja szerint a soproni alsó egyházmegye kéri a Kapi-Papp könyvek árának 30%-al való leszállítását.Az egyházkerületi közgyűlés utalva arra, hogy a VKM . 11.883/932. VIII. E. sz. rendeletében intézkedett a tankönyvek árának az elemi iskolákban 25% -ig eszközlendő leszállításáról, megállapítja, hogy a felterjesztés ennélfogva tulajdonképen tárgytalan. A Kapi-Papp olvasó- és tankönyvek ára időközben leszállítást nyert. Magáévá teszi azonban a soproni alsó egyházmegye felterjesztése alapján a népisk. biz. azon álláspontját, hogy a Kapi- Papp olvasó- és tankönyvek áránál még további ármérséklésre van szükség, mert e könyveknél nem történt meg teljesen a 25%-os árcsökkentés. Felkéri azért a közgyűlés Püspök urat, hasson oda, hogy a Kapi-Papp olvasó- és tankönyvek ára mindegyik darabnál az előírt legmagasabb 25%-ra mérsékeltessék. Annál inkább is kéri ezt a közgyűlés, mert e könyvek alapára annak idején oly magasan állapíttatott meg, hogy ezek a legdrágább népiskolai könyvek közé tartoznak. A II. o. olvasó- és tankönyvénél még további 35, a III. osztályénál további 15, a IV. osztályénál 24, az V— VI. o. olvasókönyvnél 40 és az V— VI. osztály tankönyvénél további 55 fillér árleszállításra van szükség, hogy a vonatkozó min. rendeletben megszabott 25%-os ármérséklést a könyvek ára elérje.
*73. Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 10. pontja szerint a veszprémi egyházmegye közgyűlése határozatilag azt a kérelmet terjeszti az egyetemes közgyűlés elé, hogy gondoskodjék egy elemi iskolai normál tanmenet szer-



késztéséről és kiadásáról, amely főleg a kezdő tanítóknak nélkülözhetetlenül szükséges. /A népiskolai bizottság véleménye szerint egy az egész országra kiterjedő, ii. n. normál tanmenet szerkesztése bizonyos tekintetben ellenkezik az új tanterv szellemével, mely a tanító egyéniségét, didaktikai és módszeres eljárását nem akarja rideg és merev korlátok közé szorítani és csak helyi tanmeneteket ismer, mert minden tantárgy tanításánál a helyi vonatkozásokra támaszkodik, sőt sok esetben abból indul ki. Épen ezért legfeljebb minta tanmenet szerkesztéséről lehetne szó, melynek mintájára a kezdő tanítók összeállíthatnák saját tanmenetüket.Most, hogy az új tantervhez megjelent az utasítás, ez is felesleges, hiszen ezen utasítás alapján minden tanító összeállíthatja tanmenetét. Célszerű volna azonban s ez a népiskolai bizottság indítványa, ha az egyetemes egyház újból felhívná a tanítóság figyelmét a „Protestáns vonatkozások“ , vagy az „Útmutatás a vallásosságnak és az evang. öntudatnak a magyarhoni egyetemes evang. egyház elemi iskoláiban való ápolására az állami tanterv keretén belül“ című kiadványokra, ill. ha azokat az új Utasítás alapján átdolgoztatná. Ezek, valamint a most megjelent „Utasítások“ alapján minden tanító könnyen összeállíthatná helyi tanmenetét.Az egyházkerületi közgyűlés ezen javaslatot elfogadja és ennek értelmében felterjesztést intéz a f. é. egyetemes közgyűléshez.7 4 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 11. pontja alapján tárgyaltatott a veszprémi egyházmegyének tiltakozása a 81.000. sz. VKM . rendelet ellen. E tiltakozás —  sajnos —  jogosult. A rendelet nemcsak az iskolafenntartókra, hanem a tanítókra nézve is újabb sérelmeket tartalmaz. Elég rámutatni e rendelet 10. és 11. pontjára, amely a tanítóságot újból egy évre visszaveti és az1932. évi július 1)— 1933. évi június végéig terjedő időre mindazokat a rendelkezéseket felfüggeszti, amelyek szerint a nem állami tanszemélyzetnek tagjai az általuk eltöltött várakozási idő alapján magasabb fizetési fokozatba, vagy magasabb fizetési osztályba léptethetök elő. Végtelenül szomorú az a rendelkezés is, amely szerint ez az év előléptetés szempontjából teljesen figyelmen kívül hagyandó.Ez a rendelet szentesíti az eddigi 12-14-15%-os fizetéscsökkentéseket és így tulajdonképen oly fizetésrendezésnek tekinthető, amely taxatíve megállapítja az új fizetéseket. E fizetés helyi javadalomból és államsegélyből áll.Az államsegély megállapításánál a központi illetményhivatalnak figyelembe kell vennie az u. n. százalékos készpénzjárandóságokat, az eredetileg aranykoronában kifejezett készpénzjárandóságokat és az értékegységeket.Már most a rendelet kifejezetten elöirja, hogy az államsegély megállapítása szempontjából a százalékos helyi járandóságok minden egyes százaléka rendes tanítónál havi 1.30 P-vel, segédtanítónál 1.04 P-vel számítandó és a fenntartó ezeket a járandóságokat 1932. é. július l.-étől minden százalékos csökkentés nélkül tartozik a tanerők részére kiszolgáltatni.Ez a rendelkezés az 1932. évi július hó elsejét közvetlenül megelőző
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múlthoz képest az iskolafenntartók terhére nem csökkentést, hanem emelkedést jelent, annak dacára, hogy látszólag csökkenés állott be, hiszen a százalékos helyi járulék 1.40 P helyett 1.30 P-ben állapíttatott meg. Hogy ezen látszólagos csökkentés helyett az iskolafenntartó most mégis többet fizet, annak az oka az, hogy most a 12-14-15%-os csökkentések már benne vannak a rendeletben taxatíve megállapított új fizetésekben, a tanító kevesebbet kap, az iskolafenntartó azonban többet fizet.Bár a veszprémi egyházmegye nem jelzi közelebbről, hogy milyen sérelemről van szó, nyilván erre céloz. Az államhatalom itt elég érzékenyen sújtja az iskolafenntartókat, nem is szólva a 11. és 12. pontban foglalt tanítói sérelmekről.Szolgáljon egy konkrét példa megvilágításul:Egy VII. fiz. oszt. 3. fokozatában levő ig.-tanító fizetése 16%-al csökkent. Az egyházközség hozzájárulása ennek dacára most nagyobb, mint 1932. júl. l.-e  előtt volt, bár százalékos hozzájárulása 1.40 P-ről 1.30 P-re szállíttatott le. Ezt az alábbi számítások igazolják.1932. júl. 1. előtt 50%-os helyi hozzájárulás címén fizetett neki az iskolafenntartó egyházközség 50-szer 1.40, v. i. 70 P-t. Ebből azonban levonta azt a 15%-ot, amelyre a jelen rendeletet megelőző rendelet intézkedései folytán fel volt jogosítva. Maradt 59.50 P. Jelenleg, v. i. 1932. júl. 1. után jár neki az egyháztól 50-szer 1.30, v. i. 65 P. Ebből nem vonható le semmi, mert az állam úgyis levonta már a 3% -ot. így végeredményben az egyházközség havonta 5.50 P-vel, évente 66 P-vel fizet többet, mint július elseje előtt. Egy többtanítós iskolát fenntartó gyülekezetre nézve ez csakugyan elviselhetetlen megterhelést jelent.A gyülekezetek tehermentesítése, ill. segélyezése tárgyában a miniszté- liumban a tanácskozások tovább folynak. Nem tudjuk, hogy az új kormány etekintetben milyen álláspontra helyezkedik. Annyit azonban tudunk, hogy se iskolafenntartó egyházközségeink, se tanítóink nem képesek több áldozathozatalra, mert már eddig is erejükön felül áldoztak. Épen ezért követelnünk kell —  s ez a bizottság javaslata —  az egyházközségek tehermentesítését, ill. azoknak a rendeleteknek visszavonását, amelyekkel 11/2 év óta mindig újabb és újabb terhet raktak az egyházközségek, mint iskolafenntartók vállára és már eleve tiltakoznunk kell az ellen, hogy az iskolafenntartóktól akár nyílt, akár rejtett módon új áldozatokat követeljenek és hogy a fizetésképtelen, vagy fizetni nem akaró iskolafenntartók által fizetendő helyi hozzájárulást a szintén nyomorgó készpénzfizetéses tanítókkal akarják megfizettetni oly formán, hogy a nem állami tanítók amúgy is csökkentett fizetését e célra újból nagy mértékben csökkentik.Az egyházkerületi közgyűlés az előterjesztést magáévá teszi és az egyetemes közgyűlés útján illetékes helyen, úgy a tanítók, mint az iskolafenntartók érdekeit tartva szem előtt, orvoslást kér.
■ 7\5. Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 12. pontja szerint tárgyaltattak
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a tolna-baranya-somogyí ev. egyházmegyei tanítóegyesületnek az egyházmegyei közgyűlés útján felterjesztett sérelmei, ill. kívánalmai az iránt, hogy1. a felekezeti terményjárandóságos és az állami tanítóság közötti disz- paritás szüntettessék meg az által, hogy a VKM . úr a helyi javadalom alapját képező értékegységet minden évben újból állapítsa meg az azon évi aug. és szept. havi és vidéki átlagárak alapján; 2. gondoskodjék a VKM . úr a jövő évi költségvetés keretében a tanítói, levitái és a kántori javadalomnak egy megfelelő, méltányos % szerinti elválasztásáról és a tanítói javadalomnak államsegéllyel való kiegészítéséről; 3. az összes fennálló, nem állami tanítói sérelmek gyökeres megszüntetése és az iskolafenntartó egyházak tehermentesítése érdekében kívánja a tanítóegyesület a hollandi rendszernek bevezetését, amely abból állna, hogy az összes dologi kiadások terhét az iskolafenntartó, az összes személyi járandóságokét pedig az állampénztár viselje, de úgy, hogy állami és nem állami tanító között semmiféle néven nevezendő javadalomkülönbség ne legyen. Épen ezért eleve tiltakozik minden olyan szándék és tervezet ellen, amely fizetés tekintetében különbséget tesz állami és nem állami tanító közt, annál is inkább, mert hiszen a nem állami tanító sok olyan munkát végez, amellyel az állami tanítóság megterhelve nincs.Bár az egyetemes egyház 1931. é. közgyűlési jegyzőkönyve 76. és 94. pontjából látható, hogy a nem állami tanítóság ilyen és hasonló sérelmeinek orvoslása, ill. kívánalmainak teljesítése érdekében az egyetemes felügyelő úr már többizben interveniált; bár köztudomású, hogy az interveniálás eredménytelensége elsősorban az állampénztár kedvezőtlen helyzetében leli magyarázatát; bár az is köztudomású, hogy a V. K. M. úr épen ez évben indíttatott meg olyan előmunkálatokat, amelyekből a nem állami tanítóság, ill. iskolafenntartók helyzetének szanálási kísérletére is lehet következtetni: mégis épen azért, hogy a szanálási kísérlet, ha tényleg van ilyen, helyes irányban haladjon; továbbá azért, mert a terményjárandóságos felekezeti tanítóság a gazdasági válság és fizetéscsökkentés e súlyos napjaiban még sokkal inkább, mint egyébkor, érzi az állami tanítósággal szemben való megrövidülését, —  a népiskolai bizottság javasolja, hogy az egyházkerületi közgyűlés, a V. K. M. úrnál leendő újabb, hathatós közbenjárás céljából, mindhárom kívánalmat pártolólag terjessze fel az egyetemes közgyűléshez.A közgyűlés a javaslat értelmében határoz. Jegyezte :
G Y A L O G  IS T V Á N  s. k., 
egyházker. egyházi aljegyző.Az egyházkerületi véleményező bizottság 1932. évi október hó 11-én tartott ülése jegyzőkönyvének kapcsán:

76. Felvétettek az egyházmegyék felterjesztései az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet-tervezet tárgyában.Az Egyházkerület az egyházmegyék egyöntetű állásfoglalása



alapján á -tervezetet 'általánosságban elfogadja és részletes véleményét az egyetemes közgyűléshez felterjeszti.
7"7. Olvastatott a győri egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 26. pontja, melyben az egyházmegye felterjesztést intéz a felsőbb egyházi hatósághoz, hogy mivel betegség esetén a lelkész helyettesítésének ügye szabályozva nincs, ennek szabályozásáról gondoskodás történjék.Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztésben foglalt kívánságot indokoltnak ismeri el tekintettel arra, hogy míg a tanítók szolgálati viszonyait meghatározó egyetemes szabályrendelet 11. §-a kimondja, hogy a tanító betegsége esetén a helyettesítő tanítónak fizetést és ellátást az iskolafentartó egyházközség ád, addig a lelkész betegség esetén való helyettesítésének ügye nemcsak ily értelemben, de általában véve kielégítő módon szabályozva nincs. Ezen hiány pótlása végett az egyetemes jellegű rendelkezés szükségességénél fogva felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.
78. Olvastatott a soproni alsó és a veszprémi egyházmegye felterjesztése a nyugdíj intézeti járulékok aránylagos elosztása tárgyában.. A közgyűlés a soproni alsó egyházmegyének a püspöki nyugdíjigény 9000 pengőre való leszállítására vonatkozó felterjesztését nem teszi magáévá. Ellenben magáévá teszi azt a felterjesztést, hogy a többi tagok nyugdija lakbérrel együtt egyenlően 3600 pengőben állapíttassák meg azzal a hozzáadással, hogy a magasabb nyugdíjigénylők eddigi befizetései az illetőknek a nyugdíjintézettel való elszámolása körébe tartoznak. Elfogadja a közgyűlés a gyülekezetek nyugdíjintézeti járulékának az állami adó ugyanazon százalékában való megállapítása iránti felterjesztést. Ilyen értelemben felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.
70. Olvastatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése a theológus létszám aggasztó növekedésének meggátlása, valamint lelkésztanítókról való gondoskodás ügyében.A közgyűlés magáévá teszi a felterjesztésnek ama kívánságát, hogy csakis a megfelelő papi lelkülettel biró, tanulmányaikat lelkes odaadással folytató és kifogástalan enkölcsi magaviseletét tanúsító hallgatók nyerhessenek felavatást s ez iránt az egyetemes gyűléshez felterjesztést tesz. Hasonlóképen szükségesnek tartja egyetemes egyházi érdekből a lelkésztanítókról való gondoskodást is.
80. Olvastatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése azon kormányintézkedés tárgyában, mely a kántortanítói, tanítói fizetés-kiegészítéseket és elsöizben a lelkészek kongrua-, korpótlék- és családi pótlékát csökkentette. A lelkészek és tanítók helyi javadalma túlnyomólag terményjárondósá- gokból állván, a mezőgazdasági termények árának zuhanása következtében i/ 3 részére zsugorodott és messze alatta maradt úgy a kongrua, mint az államsegély megállapításánál alkalmazott áraknak, úgyhogy à fizetésleszállítás



náluk a vonakozó miniszteri rendeletben meghatározott százaléknál jóval nagyobb; a lelkészek korpótlékánál pedig 60% a leszállítás.A közgyűlés sajnálattal állapítja meg, hogy a tanítók fizetésében történt újabb csökkentés és a lelkészek kongruájának, családi és korpótlékának csökkentése aránytalan; a terményárak csökkenése következtében a lelkészek és tanítók fizetése nagyobb mértékben csökkent, mint másoké: Aggodalommal látja a lelkészek és kántortanítók egyre nehezebbé váló, már-már elviselhetetlen anyagi helyzetét. A bajok orvoslása végett felterjesztést tesz az egyetemes köz- • gyűléshez.
81. Olvastatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése, miszerint -a róm. kath. szerzetesrendek iskoláiban nem engedik meg, hogy hitoktatóink az iskolában teljesítsék az evang. hitoktatást.A közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, tegyen lépéseket a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, hogy a r. k. szerzetesrendek iskoláiban hitoktatóink a hitoktatást bent az intézetekben végezhessék el.
S 2 , .  Olvastatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése, hogy az egyházkerület találjon módot arra, hogy a tanítói oklevelet megszerezni óhajtó evang. leánynövendékek a soproni tanítóképző-intézetben tanulhassalak;A közgyűlés a felterjesztést kiadja a soproni tanítóképző-intézet igazgatóságának.
83- Olvastatott Renner Oszkár harkai felügyelőnek fellebbezése a soproni felső egyházmegye f. évi juiius 10.-én tartott közgyűlésének ama határozata ellen, amely szerint az egyházmegyei közgyűlés dr. Kund Kálmán és Raj- csányi.Géza soproni konventtagok fellebbezésével szemben a fellebbezést elutasítva jóváhagyja a soproni egyházközség konventjének a tiszteletbeli presbiterek és konventtagok választása tárgyában hozott határozatát azzal a módosítással, hogy tiszteletbeli kon.venttagoknak és tiszteletbeli presbitereknek csak olyan egyháztagok választhatók, akik előzőleg már a konvent, illetve a presbitérium tagjai voltak.A közgyűlés fentartja 1930. évben hozott, s a felvett jegyzőkönyv 83. pontjában foglalt határozatát, amelyben felhívta a soproni egyházközséget, hogy szabályrendeletét hozza összhangba az Egyházi Alkotmánnyal. Az eddig megtörtént választásokat azonban tudomásul veszi.8 4 .  Olvastatott .a veszprémi egyházmegye felterjesztése a hitoktatók utáni nyugdijintézeti járulékoknak a gyülekezetről a közegyházra való áthárítása tárgyában. . k.A közgyűlés kívánatosnak tartja, hogy a hitoktatók utálta  ' nyugdijintézeti fenntartói járulékot az egyetemes egyház fizesse. Ilyen értelemben felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez.S 3 .  Olvastatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése a portótérítési államsegély további folyósítása érdekében.
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A közgyűlés a felterjesztést magáévá teszi s felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez: eszközölje ki a portótérítési államsegély további engedélyezését annál is inkább, mert a portóköltségek jórészét az állami intézkedések és megkeresések ügyiratainak elintézése hozza magával.S O .  Olvastatott a zalai egyházmegye felterjesztése az idegen vallásé jegyesek házasságának megáldása tárgyában, amelyben kéri, hogy a lelkészek tiltassanak el a másvallású jegyesek házasságának megáldásától.A közgyűlés utal az 1925. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 34. pontjában foglalt ama határozatára, amely az egyes esetek elbírálását a lelkészek bölcseségére bizva, figyelmezteti őket, hogy a legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal járjanak el. Az ügyet újabb felülbírálás végett felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.S 7 .  Olvastatott a zalai egyházmegye felterjesztése egyházmegyei missziói segédlelkészi állás szervezése ügyében.Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztésben foglaltakat elvben helyesli s addig is, amíg a zalai egyházmegyében a mis.sziói segédlelkészi állás szervezése végleges elintézést nyer, a segédlelkész kiküldésének kérdését fötisztelendő püspök úr figyelmébe ajánlja.S S .  Tárgyaltatott a zalai egyházmegyének ama kérelme, hogy az egyházkerület a kapolcsi lelkészi javadalomhoz az öcsi leányegyházra eső, felemelt hányad erejéig, az adóalapi segélyből járuljon hozzá, amit már tavaly kilátásba helyezett.A közgyűlés bár őszintén sajnálja az öcsi leányegyházközség szorult anyagi helyzetét és jóakarattal van a gyülekezet iránt, mégis most sem mondhat mást, mint a tavalyi közgyűlés jegyzőkönyvének 97-ik pontjában foglaltakat, miszerint reméli, hogy az öcsi leányegyházközség jelenlegi adóalapi segélyének továbbra is birtokában marad, azonban ezen segély egyszersmindenkorra való biztosítására határozott Ígéretet nem tehet Reméli azt is, hogy az öcsi leányegyház Isten segedelmével anyagiakban is meg fog erősödni.S 9 .  Olvastatott a dunántúli református egyházkerület közgyűlésének 156. jkvi pontja, amelyben a közgyűlés foglalkozott a pápai ref. egyházmegye azon jelentésével, hogy a somlóvecsei ev. egyházközség azt határozta, hogy amelyik egyháztag gyermekét nem az evang. iskolában taníttatja, semmiféle egyházi tisztséget nem viselhet, s így kényszeríti át a vegyesházasságból született leánygyermekeket az evang. iskolába, elsorvasztván ezáltal az amúgy sem nagy népességű ottani ref. iskolát. A  dunántúli ref. egyházkerületi közgyűlés az iránt keresi meg a mi egyházkerületünk vezetőségét, hogy ezt a határozatot szüntesse meg.A közgyűlés a megkeresést kiadja az ügy kivizsgálása és intézkedés végett a püspök urnák.



90. Olvastatott Takács Elek veszprémi egyházmegyei esperesnek fel' terjesztése, amelyben javasolja a lelkészek szolgálati viszonyait meghatározó szabályrendelet életbeléptetését., . , A  közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a lelkészek szolgálativiszonyait szabályozó rendelet készüljön, s ilyen értelemben felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez.• Jegyezted
N É M E T H  K Á R O L Y  s. k.,

egyházi főjegyző.0 1 . Az egyházkerűleti szabályrendeletkészítő bizottság előadója, dr. Berta Benő bemutatja és ismerteti a múlt évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 91. pontja értelmében alkotott, a bizottság által letárgyalt és elfogadott szabályrendeletet a missziói körök szervezetére vonatkozólag. .Az egyházker. közgyűlés a szabályrendeletet elfogadja s elrendeli, hogy az a jelen jegyzőkönyv függelékében kinyomattassék.
0 2 .  Tárgyaltatott az egyházker. számvevőszék jelentése az egyházmegyék számadásairól.; Miután a számadások rendben találtattak, gyűlés nem tartatott. Tudomásul szolgál.
03. Az eyházker. Gyámintézét jelentése tudomásul szolgál azzal, hogy a Gyámintézet jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv függelékében fog kinyomatni.
0 4 .  Az egyházker. fevéltáros jelentése kapcsán bejelenti, hogy a theo- lógiai fakultásnak ideiglenesen átengedett theológiai ifjúsági könyvtár szekrényei a könyvtár rendelkezésére visszakerültek. A könyvtár rendezését megkezdette. A levéltár 7 irattal gyarapodott, melyek közül különös értékkel bírnak a dr. Schneller Istvántól kapott, a szombathelyi gyülekezet megalakulására vonatkozó eredeti levelek.A jelentés örvendetes tudomásul szolgál.
05. Az egyházker. Lelkészegylet előadója bejelenti, hogy az Egyesület a Kapi-alap jövödelméből a soproni lyceumban tanuló két egyházkerületbeli lelkész-gyermeknek 120 pengő összeget ad ösztöndíjul.A közgyűlés a jelentést örömmel és köszönettel veszi tudomásul.
06. Ugyancsak az egyházker. Lelkészegyesület kívánatosnak tartja, hogy a törpe-iskoláknál működő kisegítő tanítók félévnél hosszabb időre is alkalmazhatók legyenek.A közgyűlés magáévá teszi az előterjesztést és ily értelemben felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.
07. Ugyanaz felkéri az egyházker. közgyűlést, hogy az évek óta tervezett Egyetemes Névtár megjelentetését sürgesse meg.A közgyűlés az Egyetemes Névtár mielőbbi megjelentetését szintén sürgősnek tartván, ily értelemben felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.
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Ugyáitázon kéréssel fordul áz egyházker. közgyűléshez, hogy á soproni hittudományi karon megüresedett gyakorlati theológiai tanszék mielőbbi betöltésére vonatkozólag tegye meg a szükséges lépéseket.Az egyházker. közgyűlés a gyakorlati tanszék betöltését a maga részéről fontosnak és sürgősnek vallja, azért ilyen értelemben felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez. . • -Végül kimondja az egyházker. közgyűlés, hogy az egyházker. lelkészegyesület jegyzőkönyvét jelen jegyzőkönyv függelékében ez évben is kinyomatja.9 9 .  Az egyházkerületi Tanítóegyesület jelentése tudomásul szolgál.l O O .  A jövő évi egyházkerületi közgyűlés helyének kitűzésére az elnökséget kéri fel a közgyűlés.Minthogy indítványok nem tétettek s a közgyűlés tárgysorozata kimerít- tetett, Püspök úr a közgyűlés nevében köszönetét fejezi ki a pápai egyházközségnek a vendéglátó meleg szeretetért, mellyel a közgyűlést kebelébe fogadta, a közgyűlés tagjainak kitartó munkásságukért, Ziermann Lajos lelkésznek a végzett igehirdetésért, Kutas Kálmán lelkésznek előadásáért, —  a közgyűlés munkásságára Isten bőséges áldását kérve, azt buzgó imádsággal bezárta.
Jegyezte :

D r. B E R Z S E N Y I  Á D Á M  s. k.
egyházker. vil. aljegyző.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük:
D r. M E S T E R H Á Z Y  E R N Ő  s. k., D . K A P I  B É L A  s. k.,

egyházker. felügyelő. püspök.

D r. H Ö F E R  V IL M O S  s. k., H  A N  Z  M A N N  K Á R O L Y  s. k.,
hit. biz. tag. hit. biz. tag.

T Ú R Ó C Z Y  Z O L T Á N  s. k.,
hit. biz. tag.

D r. S T R A S S E R  S Á N D O R  s . k., 
hit. biz. tag.

G R A F  S A M U  s. k. 
hit. biz. tag.
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FÜGGELÉK.
I.

JEGYZŐKÖNYVa dunántúli ág. h. ev. egyházkerületí gyámintézetnek 1932. október 12.-én Pápán tartott évi rendes közgyűléséről.1., 2. P ó c z a Ferenc, veszprémi egyházmegyei gyámintézeti elnök imádkozása után S c h o I t z Ödön, egyházi elnök megnyitotta a közgyűlést s miután R u p p r e c h t  Olivér, világi elnök gyengélkedése miatt meg nem jelenhetett, telkérte M e s t e r h á z . y  Jenő, kemenesaljai gyámintézeti elnököt a világi elnöki széknek a mai közgyűlésen való elfoglalására. A jegyzőköny hitelesítésére D a n . i e l i s z  Róbert és A j k a y  Elemér közgyűlési tagok kérettek fel.3. S c h o 1 t z Ödön, e. elnök felolvassa az elmúlt közigazgatási évre vonatkozó jelentését, amely ekkép szól:Mélyen tisztelt Egyházkerületi Gyámintézeti Közgyűlés!Az apostolok azon intése, hogy „a  jótéteményben meg ne restüljünk“ , már régen nem volt olyan időszerű és szükséges, mint napjainkban, amikor is az általános nyomor és pénzszükség hatása alatt sokan még azon néhány fillért is visszatartják, amit jobb időkben a keresztyén jótékonyság oltárán áldoztak. A nehéz gazdasági helyzetet gyámintézetünk is megérzi, úgy, hogy évi bevétele ezidén a tavalyi 9,963 23 P-ről 7,438.83 P-re sülyedt*), tehát 2,524.40 P-vel apadt. Lehet, hogy ezen apadás némileg azzal is indokolható, hogy a Gusztáv Adolf Egyleti persely gyűjtés is tulajdonképen ugyanazon célra vette igénybe híveink áldozatkészségét és összesen 2,101.17 P-t eredményezett. Ha ezen összeget, amelyet teljes egészében a Gusztáv Adolf Egyletnek juttattunk, hozzászámítjuk gyámintézetünk évi bevételéhez, akkor a 9.540.—  P összeredmény ugyan még mindig nem közeliti meg a tavalyit, a fennmaradó 423.23 P apadás azonban még sem látszik olyan ijesztően nagynak.Minket elsősorban a szabad rendelkezésre álló összeg érdekel. Ez a f. évben 3,012.45 P, azaz 901.03 P-vel kevesebb a tavalyinál. Ha a 3,012.45 P szabad rendelkezésre álló összegből 272.45 P-t a felmerülő költségekre levo-*) Éhez jön még a vallásos est offertórinmánaU a fele, vagyis 39-50 P, úgy, hogy a bevételek végső eredménye 747833 pengő volt.
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mink, úgy kerek 2,740.—  P  marad szabad rendelkezésre, aminek felét, vagyis 1,370.—  P-t, a mai közgyűlésen oszthatunk fel. Ezenkívül a nagy szeretet- adományra 528.47 P folyt be, amihez jön még a ma esti ünnepi offertórium fele. Ezt az összeget azonban teljes egészében az egyetemes gyámintézet pénztárába kell felküldenünk. Igen örvendetes, hogy a 3 év előtt létesített egyházkerületi szeretetadományra ezidén már 252.12 P-t juttattak a helyi és esperességi gyámintézetek s ezen összeg képezi az általunk kiosztásra kerülő legnagyobb adományt. A Rupprecht— Káldy-alap kamatai ) 22.28 P t  tesznek ki, amire az ajánlást az alapítványttevő világi elnökünk magának tartotta fenn. örvendetes, hogy a Luther-alap az évi kamatokkal és az esperességi gyámintézetek adományaival ismét 102.45 P-vel gyarapodott és ezzel 501.43 P-re emelkedett. Kár, hogy a kemenesaljai és tolna-baranya-somogyi esperességi gyámintézetek semmitsem juttattak erre a célra. A Lőw-alap gyarapodása 92.70 P , tőkeállománya pedig f. évi június hó 30.-án 455.18 P. Sajnos, hogy a kamatláb csökkenése miatt ezen alapítványokból egyelőre segélyt nem oszthatunk ki. Ezek lennének a bevételeinkre vonatkozó adatok, amelyek s különösen a rendes bevételeknek 2,524.40 P-vel való apadása bizony szemünkre vetik, hogy a jótéteményben a múlt évben nagyon is megrestültünk. Ha őszinték vagyunk, be kell vallanunk, hogy ezen sajnálatos visszaesésnek nemcsak az általános elszegényedés az oka, hanem az is, hogy nem tettük meg mindenütt teljes odaadással ezirányú kötelességünket.Pedig az egyházi nyomor egyre hangosabban kopogtat segítségért a .Gyámintézet ajtaján. Az esperességi gyámintézeti közgyűlések 47 segélykérvényt terjesztettek fel, kivétel nélkül Olyan gyülekezetek és jótékonysági intézetek részéröl, amelyek valóban mind segítségre szorulnak. Azonkívül egyes esperességi gyámintézeti elnökök még 5 kérvényt küldtek bé saját felelősségükre, amelyek nem kerültek előbb az esperességi gyámintézeti közgyűlés elé. Ez alapszabályellenes eljárás, úgy, hogy ezen kérvények itt egyáltalán nem vehetők figyelembe. Marad tehát 47 kérvény s csodálatos, hogy többen határozottan megjelölt s nem is éppen szerény összeget, 2— 300 P-t kérnek. Csak azt felejtik el megmondani, hogy a rendelkezésünkre álló 1370 pengőből mikép elégíthetnénk ki ilyen igényeket. De nagyot vétenek azon esperességi gyámintézetek is, amelyek, mint pl. a veszprémi, mindjárt 14 kérvényt terjesz" tenek fel. Hogy melyeket vegyük ezek közül figyelembe, azt lent kellene megállapítani s a kérvényezők közül legfeljebb azok felét javaslatba hozni. Tegyünk egy kis számítást. Ha a rendelkezésünkre álló 1370 pengőt a 47 kérvényező között egyenlően osztanók szét, akkor 29 P jutna egyre. így elaprózni a segélyt már csakugyan nem lehet. Mivel pedig a nyomor tényleg nagy és egyre fokozódok, nem marad más hátra, minthogy a gyűjtési munkát ismét lelkesebben és eredményesebben teljesítsük. „A  jótéteményben pedig meg ne restüljünk.“Az egyes esperességi gyámintézetekröl ezidén külön-külön nincsen említeni való. Csak azt említem meg, hogy ha a Guçztàv Adolf Egyleti perselygyűjtést figyelmen kívül hagyjuk, úgy valamennyi esperességi gyáminté
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zet tetemesei* kevesebbet gyűjtött mint tavaly s ezen rendkívüli gyűjtés hoz- zászámítása esetén is csak a győri, soproni felső, veszprémi és zalai esperes- ségi gyámíntézet haladta meg egy kevéssel a tavalyi eredményt.A s o m o g y i  esperességi gyámintézet közgyűlése nagyon helyesen újból megállapította azon régi igazságot, hogy „csak azon gyülekezetben várható eredményes gyűjtés, melyben a v e z e t ő s é g  veszi kezébe a gyámintézet ügyét“ s elhatározta, hogy „a gyülekezet vezetősége egyházhatósági úton is felelőssé teendő a gyámintézet érdekében“ .A v a s i  k ö z é p  esperességi gyámintézet a Czipott Géza elhunytával megüresedett egyházi elnöki tisztet dr. Tirtsch Gergely, kőszegi lelkésszel töltötte be, akit itt is melegen üdvözlünk s gyámintézeti munkáját Isten segítő kegyelmébe ajánljuk. Ezen esperességi gyámíntézet a Szombathelyen tartott közgyűlésével kapcsolatban felemelő gyámintézeti ünnepélyt is tartott.A ' z a l a i  esperességi gyámintézet közgyűlése arra „kéri a kerületi gyámintézetet, hogy vegye tekintetbe, hogy a zalai egyházmegye, mint szórványegyházmegye a római katholikus tengerben missziót teljesít s így fokozott támogatásra érdemes“ . Erre megjegyzem, hogy amióta csak emlékszem reá, ezt eddig is mindig figyelembe vettük. Ezenkívül felterjesztést intéz a kerületi gyámintézethez, hogy ,,a kérvények ne egyházmegyénként, hanem egyetemlegesen biráltassanak el a szegénység mértéke szerint. Bizonyos egyházmegyéhez való tartozás ne legyen a segélyre szoruló egyház számára akadály“ . Arra, hogy ez bármikor is megtörtént volna, konkrét esetet kellene bizonyitékul felhozni. Tény az, hogy az egyházkerületi és egyetemes gyámintézeti közgyűlés épen a zalai esperesség gyülekezeteit mindég kiváló figyelembe vette, annyira, hogy eddig minden évben minden kérvényező gyülekezet kapott segélyt.Az egyetemes gyámintézeti elnökség felkérésére szavazás alá bocsátottam azon kérdést, hogy nem lehetne-e a Gusztáv Adolf Egylet 100 éves jubileuma alkalmából a Gyámintézetet „Magyarhoni Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet“ -nek elnevezni. Jelentem, hogy a 9 esperességi gyámintézet közül 8 elfogadta a javaslatot és csak a veszprémi esperességi gyámintézet közgyűlése volt ellene. így tehát dunántúli egyházkerületi gyámintézetünk az új elnevezés mellett foglalt állást, amiről a mai közgyűlésből az egyetemes gyámintézeti közgyűlést értesíteni fogjuk.Egyházkerületi gyámintézetünk tavalyi közgyűlése kiküldött, hogy képviseljem a Gusztáv Adolf Egylet 100 éves fennállásának idei jubiláns közgyűlésén. Feledhetetlen marad úgy nekem, mint valamennyi résztvevőnek akár az az elképzelhetetlen jelenet, mikor ott Lipcsében a népek csatájának hatalmas emlékműve előtt több mint 125.000 evangélikus hivő jelenlétében dr. Boelitz, volt porosz kultuszminiszter, egyházunk egyik ottani vezető embere, tett hitvallást a Krisztusról, akár azon üdvözlő ünnep, amikor Lipcsének zsúfolásig megtelt legnagyobb termében, úgy a németbirodalomból, mint a külföldi országokból a legnevesebb egyházi képviselők köszöntötték a jubilánst, így hazánkból —  mint első, akit a külföldiek közül szóhoz juttattak, —

í



D. Kapi Béla, egyházkor'illetünk püspöke, kinek országos egyházunk üdvözletét tolmácsoló beszéde köztetszést és nagy lelkesedést váltott ki a hallgatóság tömegéből. Megrázó erővel hatott az a jelenet is, mikor D. Blau, poseni generálisszuperintendens köztudomásra juttatta az addig féltve Őrzött titkot, hogy a garasos (sárgaperselyes) jubiláns gyűjtés, amelyből a rendes évi bevételeken felül egymillió márkát vártak, 1,162.684 márkát eredményezett, amihez Szászországból rögtön még 150.000 márka külön jubileumi adományt, a nőegyletek részéröl 25.000 márkát, mint a gyermekek adományát pedig29.000 márkát jelentettek be. A porosz kormány 5000 márkával gazdagította az ünnepi adományokat. Egyetemes gyámintézetünk részéről Ziermann Lajos, egyházi elnök 5000 pengőt jelentett be, amihez mi egyházkerületi gyámintézetünk perselygyűjtéseként 2,102.17 pengővel járultunk hozzá. Érthető, hogy ezen rendkívüli jubileumi bevételekből rendkívül nagy jubileumi adományokat is oszthatott szét a Gusztáv Adolf Egylet. így a nagyszeretetadornány ezidén100.000 márka volt s azt óriási többséggel Lengyelország evangélikus egyházának juttatták evangélikus vezetők kiképzésére. A két kis szeretetadományt, egyenként 40.000 márkát, a kaiserswerthi diakonisszaanyaház és az athéni német evangélikus gyülekezet kapta, utóbbi templomépítésének biztosítására.Ezen kiszakított adatokat főkép annak bizonyítására említem meg, hogy Németországban, ahol a gazdasági helyzet talán még a nálunkénál is nyomasztóbb, —  elég ha a hatmillió munkanélkülire gondolunk, —  a jótéteményben még sem restülnek meg, hanem a nyomor növekedésével csak fokozzák annak leküzdése végett minden téren, így az egyház terén is, áldozatkészségüket. Tanuljunk tőlük! Mert, ha nem tudunk a jövőben sem többet összehozni mint 1370 pengőt, amiből 47, illetőleg 52 kérvényező remél segélyt, akkor illuzoriussá válik egész gyámintézeti munkánk s utoljára már csak azt igazolhatná, hogy a felsegítő felebaráti és hittestvéri szeretet teljesen kihaló- félben van közöttünk.Nem fejezhetem be évi jelentésemet mással, mint, hogy köszönetemet fejezzem ki egyházkerületünk püspökének azon szép szavakért, amelyekkel évi jelentésének 23. ponjában a gyámintézetröl is megemlékszik. Ha az ott mondottakat megszívleljük —  s püspökünk egyházépítést célzó intéseinek megszívlelése és teljesítése kötelességünk, —  akkor gyámintézetünk ügye, a legnehezebb viszonyok között is újból fel fog virágozni. Testvérek! Ne restüljünk meg a jótéteményben!Az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés az elnök jelentésével kapcsolatban: ! . "  i . ' I i ' '-'m TTi iWjUja) Sajnálattal veszi tudomásul a gyűjtési eredmény nagy csökkenését.b) örömmel állapítja meg, hogy az egyházkerületi szeretetado- mányra szánt ezévi összeg tekintélyesen gyarapodott. Külön is felkaroló szeretetébe ajánlja ezen évi adományokból egybegyülö tételt összes egyházmegyei és helyi gyámintézeteinknek, hiszen dunántúli szegény gyülekezetek hathatós segélyezése a célja.
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c) A Luther és Lőw alap évi együttes kamata nem érvén el az50 P-t, ezévben még nem volt kiadható. . . id) A segélykérvények korlátlan számban való felterjesztésének indokolt korlátozása érdekében felhívja az . összes egyházmegyei gyámintézeteket, hogy behatóan bírálják el a folyamodványokat s csak a leginségesebb viszonyok közt élő gyülekezetekét terjesszék fel, rangsorolva őket.e) A németországi Gusztáv Adolf Egyesület centennáris jubileumi évében, utalva arra a szoros lelki kapcsolatra, amely az irgalmas samaritánusi szeretet ezen nagy jóltevöjét magyarhoni diasz- porális egyházunkhoz fűzi, a közgyűlés egyhangú határozattal azt a javaslatot terjeszti a magyarhoni egyetemes evang. egyházi gyám- intézet közgyűlése elé, hogy vegye fel eddigi neve helyett a. „Magyarhoni Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet“  nevét.4. M ü h 1 Nándor egvházkeríileti gyámintézeti pénztáros beterjeszti az 1931— 32. évi mellékelt pénztári Jelentést. CL. 58. old.)A közgyűlés a számadási kimutatást W  o j t e c h G . Vilmos egyházker. gyámintézeti ellenőr rávonatkozó jelentésének meghallgatása után jóvá- hagyia s az elmúlt évre a felmentvényt a szokott óvás fenntartása mellett mindkét tisztviselőjének megadja.5. Az egyetemes gyámintézet nagy szeretetadománya ezidén Dunántúlt illetvén, arra titkos Szavazással K e s z t h e l y  hozatik javaslatba, míg Zalaegerszeg a kis szeretetadományra terjesztetik fel.6., 7. Az „egyházkerületi szeretetadományt“ , 250 pengőt, a közgyűlés Szekszárdnak ítéli oda, a Rupprecht— Káldy-alapítvány kamatait, 120 pengőt, a világi elnök javaslatára ezidén is Lenti kapta meg.8. A szabadrendelkezésre álló idei 1.370 pengőt a közgyűlés, az előzetesen megtartott választmányi ülés javaslata szerint, a beérkezett 47 segélykérvény beható elbírálása alapján következőleg osztotta fel:100 P-t kap Bakonyszentlászló,70 P-t kap Kaposvár,50— 50 P-t kapnak alábbi sorrendben: Nagybarátfalu, Zalaszent- grót, Nagykanizsa, Csorna, Balf, Dombóvár, Szentgotthárd, Fehérvárcsurgó, Nagyvázsony, Györszemere, Pusztaszentlászló, Barcs- Nagyatád-Szob, Gyóró, Sopronbánfalva, Nagyszokoly, Sárvár, Hánta, Felsődörgicse, Jánosháza, Dunaföldvár, örimagyarósd, Nemeshany, Tés, Ászár.9. A közgyűlés kimondja, hogy az egyetemes gyámintézethez felterjesz’  tendök az összes odacimzett kérvények, mégis azon megjegyzéssel, hogy az ehker. gyám. közgyűlés elsősorban azokat ajánlja segélyezésre, amelyek tőle nem kaptak, azután pedig az óriási terhekkel küzködö városi kis gyülekezeteket, végül pedig a többi Ínséges folyamodót.10. A németországi Gusztáv Adolf Egylethez a segélyezési tervbe már eddig is felvett következő kérvényezőket terjeszti fel a közgyűlés pártolóan:
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Szekszárd, Kaposvár, Keszthely, Zalaegerszeg, Sopronbánfalva, Dombóvár, Szentgotthárd, Tarrós, Nagyszokoly, Győri szeretetház. Továbbá a segélyezettek sorába való újrafelvételét kéről Nagykanizsa; végül új folyamodóként Balf, Dunaföldvár és a soproni árvaház.11. Nagy Lajos esperes, mint a zalai ehm. gyámintézet e. elnöke bejelenti, hogy a m. é. ehker. gyámintézeti jegyzőkönyv 15. ponjában a német- országi Gusztáv Adolf Egyesületnek felajánlt 1 hl. bor nem lévén elküldhető, ennek egyenértékeképen 50 pengőt ajánl fel zalai gyámintézete nevében a jubiláns világegylet céljaira.Egyházi elnök hálás szavakkal köszöni ezen nemes cselekedetet, amely minden szónál szebben beszél.12. Más tárgy nem lévén, a közgyűlés Hanzmann Károly ehker. gyámintézeti jegyző záróimájával véget ért.K. m. f.
M E S T E R H Á Z Y  J E N Ő  s . k. S C  H O L T Z  Ö D Ö N  s. k.

világi h. elnök. egyházi elnök.

H A N Z M A N N  K Á R O L Y  s. k.
jegyző.

A JK A Y  E L E M É R  s. k. D A N / E L / S Z  R Ó B E R T  s. k.
hitelesítő. hitelesítő.

II.

JEGYZŐKÖNYVfelvétetett a  dunántúli evang. egyházker. lelkészegyesületnek 1932. évi október 12.-én Pápán tartott közgyűléséről.A közgyűlést megelőző istentiszteleten Takács Elek veszprém-egyhm. esperes tartott II. Kor. 6, 4. alapján áhítatot.1. A jegyzőkönyv hitelesítésére Scholtz Ödön és Takács Elek esperesek kérettek fel.2. Németh Káoly ügyvezető alelnök köszönetét mond Takács Eleknek az áhítat végzéséért. Üdvözli a megjelenteket, szeretettel köszönti a theol. fakultás dékánját: a fájdalom hangján emlékezik meg D. Stráner Vilmos egyet, tanár elhunytáról.3. Németh Károly alelnök felolvassa évi jelentését.Az elnöki jelentés s az abban foglolt intenzív munkálkodás örvendetes tudomásul szolgál. D. Kapi Béla püspöknek pedig a körzeti lelkész-konferenciák rendezéséért a közgyűlés hálás köszönetét mond.
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4. Az elnöki jelentésben foglalt indítvány kapcsán ,a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy az egyhm. felkészegyesü- letekben évenként 1— 1 tudományos theol. munka s Luthernak 1— 1 irata ismertessék és tanulmányoztassék.5. Ugyancsak az elnöki jelentésre való hivatkozással'D. dr. Pröhle Károly dékán jelenti, hogy az idei theol. konferencia az egyetemes Luther-aka- démia sondershauseni konferenciájára való készülés miatt maradt eh A fövőben a theol. fakultás tanári kara újból meg fogja azt rendezni..Örvendetes tudomásul szolgál.6. Olvastatott Horváth Olivér pénztáros jelentése, mely szerint az összes bevétel 2058.04 P, kiadás 1013.36 P , maradvány 1044.68 P.A pénztárosi jelentést a közgyűlés tudomásul veszi s köszönetének kifejezése mellett a- pénztárosnak a felmentést megadja.7. A pénztárosi jelentés kapcsánhatározatilag kimondja a közgyűlés, hogy a Gyurátz-életrajz árát 4 P-ről 3 P-re mérsékli s minden lelkészi hivatalnak kötelező elhelyezés végett 2̂ —2 példányt elküldet belőle.8. A Kapj Béla-alapra vonatkozó jelentés kapcsána közgyűlés határozatilag kimondja, hogy a Kapi-alapból az 1932— 33. tanévben két 60— 60 pengős ösztöndijat juttat a soproni líceumba járó evang. lelkészfiúnak.9. A pénztárosi jelentéssel kapcsolatban ügyv. alelnök jelenti, hogy dr.Ajkay Béla kér. főjegyző, kormányfötanácsos az idén. is 10 pengőt adományozott az egyesületnek. . . . .  ; ^A közgyűlést az adományt hálás köszönettel könyveli el.10. D. dr. Pröhle Károly dékán melegen ajánlja a lelkészek figyelmébe és támogatásába a sondershauseni Luther-akadémiát, melynek élén Stange, a neves göttingeni professzor áll. Az akadémia a lutheri szellemben munkálkodó theol. tudományosság számára akar egy központot teremteni. Célja, hogy évenként theol. tudományos konferenciákat tartson és pedig nemcsak a németországi evang. körök számára, hanem egyúttal ökumenikus konferenciákat is. A theol. konferenciák tartása azonban csak egyik ágazatát képviseli; egy másik ágazata az, hogy a Luther-kutatás és egyúttal az evangélikusság egyetemes történetének és jelenlegi helyzetének a számára is központot teremtsen s végül, hogy összegyííjteti a Luther-kutatáshoz szükséges összes eszközöket és forrásokat. Az akadémia részére a sondershauseni hercegi kastélyban sikerült évi 1800 márkáért kb. 30 helyiséget biztosítani. Az-ott létesítendő magyar Luther-muzeum számára is van egy magyar szoba fentartva.A közgyűlés az ismertetést meleg érdeklődéssel hallgatta s érté a leLkészek nevében alelnök a dékán úr Öméltóságának hálás köszö- - netet mondott.11. A kér. lelkészegyesületi tagdijakata közgyűlés 1932/33.-tól kezdödőleg ideiglenesen 4 P-röl 2 P-re szállítja le.
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12. A neveltető lelkészek segélyezésének sikerre viteléért iígyv. alelnök a lelkészek hálás köszönetét tolmácsolja püspök úr Öméltóságának, aki nemcsak hogy megindította s lelkesedéssel felkarolta, hanem nagy adományával (500 P) is támogatta az ügyet. Kapi Béla viszont a lelkészeknek mond köszönetét, hogy ezt a testvéri szeretettől indított gondolatot a magukévá tették s ígéri, hogy a neveltető lelkészek segélyezési akcióját a jövőben is tovább folytatja. A közgyűlés püspök urnák hálás köszönetét nyilvánítja, jövőre r vonatkozó Ígéretéről örömmel értesül. A segélyezésre nézve nem tartja szükségesnek korlátozásokat felállítani; de kinek-kinek lelkiismereti ügyévé kívánja tenni, hogy csak a segélyre tényleg reá- szorulók jelentsék be az iránti igényüket.13. -, Alelnök jelenti, hogy a Luther-naptár a jövő évre is megjelenik és pedig 70 filléres árban.A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul s a kiadónak, özv. Hetvényi Lajosnénak a Luther-naptár további megjelentetése érdekében hozott áldozatáért köszönetét m o n d ja  naptár megfelelő propagálására pedig a lelkészeket felhívja.14. A nyugdíj intézeti revíziót —  mivel a kér. közgyűlés a véleményezési bizottság előterjesztésére —  érdemileg fog ez üggyel foglalkoznia lelkészegyesületi közgyűlés ezúttal mellőzi.15. A gyakorlati theol. tanszék sürgős betöltése iránta közgyűlés a további lépések megtétele végett felterjesztést intéz a M ELE-hez. • • ,16. A vasárnap megünneplésének érdekébena közgyűlés a szeszes italok vasárnapi árusítását betiltandónak tartja. . ,17. A leventéknek az istentisztelet látogatását akadályozó vasárnapi gyakorlatozása ügyébena közgyűlés felhívja.az egyes lelkészeket, hogy ily irányú sérelmeikkel esetröl-esetre forduljanak orvoslás végett az illetékes járási, ill. megyei testnevelési felügyelőséghez. Viszont örömmel értesül arról, hogy a levente-vezetőség a téli hónapokban alkalmat ad a leventék valláserkölcsi oktatására; s felhívja a lelkészeket, hogy ez alkalmat megragadva, tartsanak leventéiknek a tél folyamán valláserkölcsi előadásokat.18. A zászlók megáldására nézve az evang. egyház közjogi helyzetéből kifolyólagkívánja a közgyűlés, hogy amennyiben a róni. kath. egyház az ilyen aktusoknál képviseletet nyer, a mi egyházunk is megfelelő közjogi képviseletet kapjon. * , ■'19. A lelkészválasztási szabályrendelettel •—  mivel az a véleményező bizottság alapos átdolgozásában a kér. közgyűlés elé kerül —. , . lelkészegyésületi közgyűlés nem kíván foglalkozni.



20. Az egyetemes névtár mielőbbi megjelentetése iránta közgyűlés sürgető megkereséssel fordult a Luther-Társasághoz.21. A  törpe iskolák ügyébena közgyűlés felhívja az illetékes fenntartó testületeket, hogy iskoláikat —  ha nyilvános jellegüképen nem lehetne —  legalább mint előkészítő iskolákat tartsák fenn. Egyben kívánatosnak tartja az ügy végleges megoldása érdekében, hogy a lelkészek theol. fakultási tanulmányaikkal parallel tanítói képesítést is nyerjenek, ill. szerezhessenek. A kivitel mikéntjére nézve pedig megkeresi az egyetemes közgyűlést.22. A németországi Lutherische Konferenz-cel való háború előtti kapcsolat újra való felvételéta közgyűlés kívánatosnak tartja. Erre a célra testületi tagdíjképen mint a múltban —  évi 50 márkát szavaz meg. A lelkészegyesület képviseltetésével pedig Németh Károly ügyv. alelnököt bizza meg.23. Az egyházkerületi Agenda ügyébena közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Agenda-bizottság éppen most tartja ülését.24. Az indítványok során Bácsi Sándor celldömölki lelkész óva inti a lelkésztestvéreket, hogy a dunántúli evang. egyházakat éppen most sorra járó ügynököknek az Ízléstelen és drága Luther-képek árusítását gyülekezeteikben ne engedjék meg.Tudomásul szolgál.Több tárgy nem lévén, a gyűlés véget ért.
K I S S  S A M U  s . k ., N É M E T H  K Á R O L Y  s. k.,  .

titkár. ügyv. alelnöki

S C H O L T Z  Ö D Ö N  s. k.,
T A K Á C S  E L E K  s. k., 
jegyzőkönyvet hitelesítők.in.

JEGYZŐKÖNYVfelvétetett a Dunántúli Luther-Szövetség az 1932. évi október hó 12.-én Pápán tartott rendes évi választmányi és közgyűléséről.Jelen vannak: D . Kapi Béla püspök, egyházi elnök; dr. Ittzés Zsigmond világi elnök; dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő; az esperesi, lel" készi kar és világi tagok nagy számban.1. D . Kapi Béla elnök imája után dr. Ittzés Zsigmond vil. elnök melegen üdvözölve a megjelenteket a gyűlést megnyitja.



2. A jegyzőkönyvet László Miklós központi titkár vezeti. Hitelesítésére félkéretnek: Németh Károly és Turóczy Zoltán.3. László Miklós központi titkár felolvassa az 1931— 32. évre vonatkozó titkári jelentést.a) Ismerteti a Belmissziói Munkaprogramm alapján az 1931— 32. évben elvégzett munka statisztikai eredményét.b) Vázolja az 1932— 33. évre szerkesztett Belmissziói Munkaprogramm tartalmát.c) Jelenti, hogy az Egyesület a KIÉ ev. titkári állásának javadalmához 480 P-vel, a Magyar Kér. Leányegyesületek Nemzeti Szövetségének Ev. Ága munkájához 200 P-vel járult hozzá az 1931. évben. Ez utóbbi az 1932. és1933. évre újból kéri ezen segély megszavazását.d) Bejelenti, hogy az Evangélikusok Lapja részére a szokásos évi 200 P-t az elnökség az 1931. évre folyósította, Unger Lőrinc diakónus növendéknek 100 P, a vönöcki Ifj. Egyesület Ifjúsági Házának felszereléséhez 100 P, a tárnokrétii Kultúrház belső felszerelésének költségeihez 200 P , Szabó József püspöki m. lelkész, á Harangszó szerkesztőjének angliai tanulmányútja költségeihez 200 P segélyt utalt ki az elnökség a közgyűlés utólagos hozzájárulása reményében.e) Bejelenti, hogy D. dr. Prőhle Károly egyetemi tanár „Ágostai Hit- vaIlás“ -fordításának 2.000 példányát Szövetségünk átvette és á  gyülekezetek között szétosztotta. Ára jórészt befolyt.A közgyűlés a belmissziói munkára, az új munkatervre vonatkozó jelentést örömmel tudomásul veszi. Püspök úrnak az új munkaprogramm összeállításáért, a munkatársaknak közreműködéséért s mindazoknak, akik a munkaprograminot buzgón végrehajtották, meleg köszönettel adózik.a) A Belmissziói Munkaprogramm IX. évfolyamának árát úgy az egyházkerületbeli, mint az azon kívül álló gyülekezetek részére 3 P-ben állapítja meg;b) az Ifjúsági Egyesületek ev. titkári állásának fenntartási költségeihez a folyó évben is hozzájárul 480 P-vel;c) a Magyar Kér. Leányegyesületek Ev. Ágának titkári állásához I932-rc, továbbá 1933-ra 2001— 200 P segélyt állapít meg azon feltétellel, hogy az összeg csak az ev. ág titkári állásának betöltésekor folyósítható;d) az Evangélikusok Lapja részére az 1931. évre kifizetett 200 P-t jóváhagyja és 1932-re ugyancsak 200 P-t állapít meg segélyképpen;e) az elmúlt közigazgatási évben a közgyűlés jóváhagyásának feltételével folyósított segélyeket tudomásul veszi és az utalást« megerősíti;



f) heíyesíőíeg veszi tudomásul, hogy az elnökség Ô . cír. Prőhíc Károly. „Ágostai Hitvallású-fordításának 2000 példányát átvette és a gyülekezetekben elhelyezte.4. Kovács Zsigmond pénztáros bemutatja a Szövetség számadását az 193-lv évről. Bevétel 4.370.39 P, kiadás 3.182.18 P, maradvány 1-. 188̂ 21 P. örömmel jelenti, hogy a hátralékok nagy része befolyt, a hátrálékösok pedig^Ígéretet tettek tartozásuk befizetésére. . :-A közgyűlés a pénztári jelentést elfogadja, pénztárosnak és a - ' -. .pénztárt felülvizsgáló Mesterházy Sándor esperesnek a fel'men-tvéhÿta szokásos fenntartással megadja.Miután a pénztárnak többféle fizetési kötelezettsége van, fel- f .. ... . kéri a gyülekezeteket, Hogy úgy a Belmissziói Munkaprogramm árát, mint az egyes offertóriumokat késedelem nélkül fizessék be a Szövetség pénztárába,' amelynek csekszámlája: Kovács Zsigmond Dunántúli Luther-Szövetségi pénztáros, Tárnokréti, 58011.5. Turóczy Zpftán, a Harangszó főszerkesztője beterjeszti a Harangszóra vonatkozó jelentését.A közgyűlés hálás örömmel veszi tudomásul, hogy a Harang- . szó Istenhez vezető misszióját ez évben is minden erejével szolgálta. Emelni igyekezett ev. híveink hittudatát, öntudatát, összetartozandósági tudatát, felelősségtudatát és értelmi színvonalát. Tudomásul veszi a Harangszó anyagi helyzetére vonatkozó jelentést. Hálás köszönetét mond azon odaadó; lélektől áthatott munkáért, mellyel . "  : ' annak szerkesztői és munkatársai a lap felvirágoztatását szívükönviselik és lelki munkáját biztosítják. A számadáshoz a felmentvényt . a . szokásos fenntartással megadja. Kéri,, hogy a jelentésben feltárt........ .v , megfigyelésekét, melyek sötét helyzetképet rajzolnak, .szívleljükmég mindannyian, tegyük önmagunk számára önálló- indítvánnyá és kíséreljük meg azo'k megvalósítását. . . . .6. A közgyűlés a tárgysorozatot letárgyalván, világi elnök zárószavaival és .püspök^elnök imájával béfejeztetett. . . .  -Kmft.
D r. I T T Z È S  Z S IQ M O N D  s.-k. D . K A P / B É L A  s. k.

vil. elnök. _ : :  püspök; égyh. elnök.
.  • . '  •

'L Á S Z L Ó  M IK L Ó S , s, k. ... ,• ' - V  - •• •" t  ‘ -  jegyzőkönyvvezető. .  _  i ;
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A z  id ei e g y h á zk e rü le ti k ö z g y ű lé s  á lta l e lfo gad o tt  
1933. évi k ö ltsé g e lő irá n y za t.

I. Közigazgatási pénztár.

IV .

Szükséglet:I. Személyi kiadás: P .1. Tisztviselői fizetés, lakáspénz, pótlékok 15.113.80(1. részletezve függelék 1. alatt)2. Irodaszolgák bére (1. részletezve I. függ.) . . 1.920,—3. Tiszteletdíj:A) Egyházker. tisztviselői:a) főszámvevőnek . . . . .  1.200.—b) levéltárosnak ............................ 50,— 1.250,—B) Esperes):a) a győri egyházm. esperesének 430,—b) a kemenesaljai egyházmegye . C;esperesének . . . . . . . 430,—c) a soproni egyházmegye es-peresének ........................................... 390,—d) a soproni alsó egyházmegyeesperesének ................................... 340,—e) a soproni felső egyházmegyee s p e r e s é n e k ................................... 290,—í) a tolna-baranyai egyházmegyefőesperésének . . . . . 890,—g) a tolna-baranyai egyházmegyealesp.eresének ............................ 380.—h) a vasi közép egyházmegye es-peresének ........................................... 420,—i) a veszprémi ehm. esperesének 640,—k) a zalai egyházm. esperesének 290,— 4.500,— 5.750.—II. Dologi kiadás:4. Lakbérek:a) a püspöki iroda helyiségének bére 1.200,—b) a pénztári irodai helyiségek bére . . 150,— 1.350,—5. Irodai, postaköltségek és nyomtatványok:a) a püspöki irodában . . . . 2.900,—b) az egyházkerület pénztárában (posta-takarékpénztári átutalás) . . 1.300.— 4.200,—6. Fűtés és világítás:a) a püspöki irodában . . . . 400,—b) az egyházkerületi pénztárban . 120,— 520,—7. Hivatalos útiköltség és napidíj:a) a püspök úr részére átalányösszegként . 2.000,—b) az egyházker. bizottságok részére . . 1.000.— 3.000,—Átvitel: 31.853.805



ßß
P •Áthozat: 31.853.808. Fentartói nyugdíjjárulék:A) az e .e .e . nyugdíjintézetben 1932-re:a) a püspök űr u t á n ............................. 603.80 j ;b) a püspöki titkár után . . . .  277.75c) az egyházker. m. lelkész után . 217.37 1.098.92B) az ehk. főisk. nyugdíjint. pénztárába:a) a pénztáros u t á n ............................... 76.50b) az ellenőr után . -  . . . . 93.—  169.50 1.268.429. Az egyházmegyék dologi segélye:a) a győri e g y h á z m e g y é n e k ............................. 210.—b) a kemenesaljai egyházmegyének . . . 200.—*c) a somogyi egyházmegyének . . . .  200.—d) a soproni alsó egyházmegyének . . . 180.—e) a soproni felső egyházmegyének . . . 140.—f) a tolna-baranyai egyházmegyének . . 400.—g) a vasi egyházmegyének ............................. 210.—h) a veszprémi egyházmegyének . . . 300.—i) a zalai egyházmegyének ............................  160.—  2.000.—10. Tisztviselők jövedelmi és szükségadójának megtérítése ..................................................................................... ....... 900.—11. Előre nem láthatóra ................................................... , ______________ _________400.—összes szükséglet: 36.422.22Fedezet:1. Egyházköségi járulékok:a) püspöki tiszteletdíjra . . . . . .  4.000.—b) egyéb szükségletre ........................................... 4.411.22 8.411.222. Egyetemes közalapi segély:a) a püspöki titkári fizetésh ez ............................  250.—b) kárpótlás a fehérkomáromi egyházmegyekikebelezéséért .................................................. 100.—  350.—3. Közigazgatási államsegély (1848. X X . t.-c. alapján) az egyetemes pénztárból .... ................................... 22.730.—4. Részesedés az egyházkerületi államsegélyből . 3.294.—5. Kezelési díjak a tápintézeti pénztár részéről . 560.—6. Portótérítési államsegély:a) püspöki hivatal u t á n ............................................. 884..—b) a számvevőség és a pénztár után . . 216—  1.077.—összes fedezet: 36.422.22

II. Reálgimnáziumi (líceumi) pénztár.Szükséglet:A) Személyi járandóság:1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezvelásd függelék II. a la tt) ............................................................. 31.222.242. Szolgák bére, lakáspénz pótléka . . . • • ..................... .......... 2.359.56Átvitel: 33.581.80
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3. Tiszteletdíj és óradíj:a) a líceumi nagykönyvtárosnak . . . .  120.—b) az intézeti o r v o s n a k ........................................... 300.—c) énektanításért ......................................................... 270.—  690.—B) Dologi kiadás;4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1.500.—5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás . . 3.000.—6. Iroda, postaköltség, nyomtatvány stb. . . . 900.-—7. Fenntartói nyugdíjjárulék a ,,Nem állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézetébe . . . .  6.005.768. Beruházás:a) könyvtár . . . . . . . . . .. 200.—'• b) szertárak, taneszközök . . . . . . 400.—  600.—9. Tandíjelengedés, a befolyó tandíj 10 százaléka(270 tanuló á 40 P. Kiegészítxe a közgyűlési határozattal a könyvtártól elvett összeggel) . . 1.300.__10. Vegyes kiadás:a) a Hunyadi-utcai intézeti telek bekerítésiköltségére a Vili. részlet ............................  800.—b) adó, biztosítás stb..................................................  220.—  1.020.—11. Előre nem láthatóra ......................................................... 500.'__Összes szükséglet: 49.097.56Fedezet:1. Egyházkerületi segély:a) az összesített járulékból . . ' .  . . . 9.567.56b) az államsegélyből ........................................... 3.800,—  13.367.562. A soproni gyülekezet fenntartási járuléka . . 400.__3. Rendkívüli dologi á l l a m s e g é l y ...................................  800.___4. Az intézeti tanulók díjai: 270 tanuló á 104 P 28.080.__5. A tápintézet iskolafenntartási hozzájárulása . . 2.500.__6. Nyugdíjjáruléktérítés a tanárok részéről:a kivetett járulék' 3/í3 r é s z e ............................. 1.384.___7. Bérjövedelem:a) a tápintézeti helyiség b é r e .......................... 800.—b) a tornacsarnok bére a képzőtől . . . 1.—  801.—8. A tápintézettől: óradíjtérítés az eforus után 326.—9. Poftótérítési államsegély ..................................................  39.___10. Alapítványi jö v e d e le m ......................................................... 1.400.___összes fedezet: 49.097.56///. Tanítóképzőintézeti pénztár.Szükséglet:A) Személyi járandóság:1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve1. függelék III. alatt) .........................................................   23.280.72

PÁthozat; 33.581.80

Átvitel: 23.280.72



2. Az intézeti szolga bére s p ó t l é k a .............................3. Tiszteletdíj és óradíj:a) az intézeti o r v o s n a k ........................................... 300.—b) heti 29 óradíj, á évi 72 P . . . . . 2.088.—B) Dologi kiadás:4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogy., takarítás6. Házbér:a) a gyakorlóiskolai helyiségek után . . 1.260.—b) a liceumi tornacsarnok használatáért . í .—c) externátusi bér a „M ove“ -nak . . . 500.—7. Iroda kiadás: postaköltség, nyomtatvány stb. .8. Fenntartói nyugdíjjárulék:a) a nem állami tanszemélyzet országosnyugdíjintézetébe . .................................... • 2.872.32b) az e. e. e. nyugdíjintézetbe a vallástanárután ..............................................................................  217.37c) a főisk. nyugd. int. pénztárba a szolgaután az 1890. szeptember 1.— 1923. június 30. i d ő r e .................................................. . 47.609. Beruházás:a) könyvtár ................................................................... 400.—b) szertárak ................................................................... 400.—c) internátusi felszerelés . . . . . . 400.—10. Díjkedvezmény:a) tandíj (150 tanuló á 40 P. 20%) . . . 1.200.—b) internátusi díj, évf.-ként 2 ingyenes . . 1.000 —11. Adó, tiizkárbiztosítás .........................................................12. Előre nem láthatóra .........................................................

Áthozat:

Összes szükséglet:
Fedezet:1. Egyházkerületi segély:a) az egyhker. járulékból, s e g é l y ..................... 17.152.01b) az államsegélyből ............................ • • • 3.800,—2. Egyetemes egyházi segély ................................... .......3. Sopron faadománya .........................................................4. Az intézeti növendékek díjai:a) a képezdészek tandíja . . 150X 7 7 =  11.550.—b) internátusi díj . ' . . . 5 0 X 1 0 °=  5-000.—c) gyakorlóiskolai tanulók díja . . . .  1.000.—5. A tápintézet iskolafenntartási hozzájárulása6. Nyugdíjjáruléktérítés a tanárok és a szolga utánkivetett járulék 3/ i3-aci része ...................................7. Portótérítési államsegély . . ’ . . . . . V  _______ __

P23.280,721.380,—
2.388,—1.800,—4.000,—
1.761.— 900.—

3.137.29
1.200,—
2 .200.—250.—500,—42.797.01

20.952.01800.—300.—
17.550,—.2.500.—660,—_3 5 1—42.797.01Összes fedezet:
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ÍV. Főiskolai tápintézeti pénztár.Szükséglet: Pí. .Személyi járandóság:a) gondnoki t is z t e le t d íj ........................................... 500.—b) gazdasszony fizetése . . ..... .. . . . 720.—c) cselédség b é r e ............................ 2.300.—  3.520.—2. Üzemi költség: fűtés, világítás, vízfogyasztás 2.000.—3. Élelmezési költség ..................... ................................... 36.464.—4. -Bérfizetés:a) a líceumnak a helyiségek használatáért 800.—b) sertésólakért és p i n c e b é r ............................ _  300.—  1.100.—5. Épületfenntartás, javítás, tisztogatás . . . .  1.200.—6. Beruházás:.■konyha és éttermi fe ls z e r e lé s r e .................................... 600.—7. Tápintézeti kedvezmény: a tápint. növ. 10%-aa) a líceumban 10 ingyenes hely . . . .  3-000.—b) a tanítóképzőben 9 ingyenes, hely. . . 2.700.—  . 5.700J—8. Fenntartói kedvezmény:a) 13 lie. és 2 tank. leik.-fiú után á 30 P =  450.—• J b) 12 lie. és 7 tank. tánítófiú után á 20 P =  380.—  830.—9. Hozzájárulás:a) a líceum fenntartásához . . . . . 2.500.—b) a tanítóképezde fenntartásához . . .  2.500.— . . 5.000.—10. Kezelési díj a közigazgatási pénztárba befizetve - 560.—11. Vegyes kiadás: .a) óradíjtérítés a lie. pénzt, az eforus után 326.—b) munkásbiztosítási pénztári járulék . . 800.—c) adó és tiiz k á rb iz to s ítá s .................................... 100.—d) konyhaszemélyzet újévi ajándéka . . . 300.—  1.526.—12. Előre nem láthatóra . . . . . . . . .  500.—Összes szükséglet: 59.000,—Fedezet:1. Fajárandóság Sopron r é s z é r ő l ....................................  250.—2. Tápdíjjövedelem:a) 97 líceumi tanuló után á 300 P . . . 29.100.—b) 90 képezdei tanuló után á 300 P . . 27.000'n—c) 10 theol. halig, után á 240 P . . . . 2.400.—  58.500.—3. Bérjövedelem a pajta u t á n ............................................  40.—4. Apróbb bevételek ................................................................ 210.—Összes fedezet: 59.000.—

V. Leányközépiskolai pénztár.Szükséglet:A) Személyi járandóság:I. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlék (részletezve1. függelék IV. a l a t t ) ......................................... . , 12.810.44
' Á tvitel: 12.810.44
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41

,  Áthozat: 12.810.442. Szolgák b é r e ...................................... 756.—3. Óradíj az ének tanításáért ...........................................  400.—B) Dologi kiadás:4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1.000.—5. Fűtés, világítás . . .    2.000.—6. Iroda, postaköltség, n y o m t a t v á n y . 600.—7. Fenntartói nyugdijjárulék a nem állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézetébe . . . .  6.005.768. Társadalombiztosító .........................................................  150.—9. Beruházás:a) könyvtár . . .  f . . . . .  . 400.—b) szertárak .................................................................. 400.—  800.—10. Tandíjelengedés ................................................................  1.000.—11. Vegyes kiadás:a) adóbiztosítás stb..........................................................  100.—b) vegyes díjak t e r h é r e ........................................... 1.200.—  1.300J—12. Előre nem láthatóra ......................................................... .......................................... 300.—Összes szükséglet: 27.122.20
Fedezet:1. Egyházkerületi segély:a) az összesített járulékból ............................  3.000.—b) az államsegélyből . . . . . . . .  1.000.—  4.000.—2. Iskolai összesített díjak:a) tandíj 120 tanuló á 100 P ............................ 12.000.—b) vegyesdíj 120 tanuló á 10 P . . . . 1.200.—  13.200.—3. Fenntartási hozzájárulás az internátus részéről 3.300.—4. Nyugdíjjáruléktérítés a tanárok részéről a 3/ i3 r- 1.200.—5. Kőszeg városa 250 m3 keményfa adománya . . _________ 2.500.—összes fedezet: 24.200.—Szükséglet . . . 27.122.20Fedezet . . . .  24.200.—Hiány . 7 .  7  2.922.20

P

VI. Leányközépiskolai internátusi pénztár.Szükséglet:A) Személyi járandóság:1. Fizetés:a) 2 hivatásos nevelőnő á 720.—  P . . . 1.440.—b) 1 h á z v e z e t ő n ő ..........................................................  720.—c) 1 b e te g á p o ló n ő ..........................................................  520.—d) cselédség ................................................................1.600.^— 4.280.—2. Zenetanítás (50 óra á 60 P ) ..........................................  3.000.—3. Tánctanítás ...............................................................................  ..........600.—Átvitel: 7.880.—
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B) Dologi kiadás:4. Élelmezés, 20.500 nap á 0.80 P .................................... 16.400.—5. Fűtés és v i l á g í t á s ................................................................» 7.500.—6. Épületfenntartás, j a v í t á s ...................  500.—7. Felszerelés, pótlás ................................................................ 500.*—8. Mosás és t i s z t o g a t á s ..........................  1.600.—9. Iroda, posta, nyomtatvány ...................................  1.000.—10. Társadalombiztosító járulék . . . . . . .  1.500.—11. T a rtá sd íje le n g e d é s ...................................  20.710.—12. Hozzájárulás az iskola fenntartásához . . . 3.300.—13. Vegyes kiadás:• a) biztosítás, a d ó ......................................................... 150.—b) cselédség karácsonyi ajándéka . . . 200.—c) napszám a kert és sportpálya rendben-tartására ................................................................ 100-—  450.—14. Amortizáció .............................................................................. 7.800.—15. Előre nem láthatóra ......................................................... ........ ............................540.—Összes szükséglet: 69.780.—Fedezet:1. Növendékek díjai:a) tartásdíj 59 tanuló á 1000 P . . . . 59.000.—b) zenedíj 50 óra á 80 P ............................ ....... 4.000.—c) társalgási díj 30 tanuló á 40 P . . . . 1.200.—d) tánc-díj 20 tanuló á 70 P ............................  800.—e) betegápolási díj 59 tanuló á 20 P . . . 1.180.—  66.180.—2. Államsegély 1932-re ____________________________________________________ 3.600.—

PÁthozat: 7.880.—

Összesen: 69.780.—
VII. Alapítványi pénztár.Szükséglet:1. A szabadrendelkezési alap javára a biztosításijö v e d e le m b ő l............................... ................................................. 1 -000.—2. Folyósítandó ö s z t ö n d í ja k .................................................. 200.—3. T ő k é s í t é s ................................... ; .......................................... 3.300.—összesen: 4.500.—Fedezet:1. Dunántúli énekesköny X X V .— X X X IV .kiadás után szerzői tiszteletdíjrészlet . . . .  2.000.—2. Kamatjövedelem ...............................................................  1.500.—3. Biztosítási j ö v e d e l e m .  1.000.—összesen: 4.500.—
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VIII. Főiskolai nyugdíj intézeti pénztár.Szükséglet:J. Nyugdíj:a) özv. Jausz V ilm o s n é n a k ....................................b) özv. W eisz K o rn é ln é n a k ...................................Összesen: .

P'252.963.038.523.291.48Fedezet:1. K am atjö v ed elem ............................... ....... ..................................  — .412. Fenntartói nyugdíjjárulék: az ellenőr után 83 P, a pénztáros után 69 P, a képezdei iskolaszolgaután 48 P .....................................................................................  200.—3. Tagok járuléká3/ia rész . . V  . 2 X 3 4  68.—4. Egyházkerületi hozzájárulás:a) az” összesített já ru lé k o k b ó l............................ 2.Ö23.07b) az á lla m s e g é ly b ő l..................................................1.000.—  • 3.023.07Összesen: 3.291.48
IX . Letétpénztár.Szükséglet:1. Az egyházközségi járulék felosztása:a) a közigazgatási pénztárnak:a) püspök úr tiszt.-díja . 4.000.'—b) egyéb szükségletre . . 4.411.22 8.411.22b) a soproni líc e u m n a k .................  9.567.56c) a tanítóképezdének ..................................................17.152.01d) a kőszegi leányközcpiskolának . . . 3.000.-^ . ,e) a bonyhádi reálgimnáziumnak . . . .  1.000.—f) hitoktatásra ......................................................... 2.000.—g) a főiskolai nyugdíjintézetnek . . . .  2.023.07ii) közalapi járulék 1927., 1929,— 1932. . 1.777,—i) szó rv á n y g o n d o zá sra ............................................  800.—j) charitativ segélyezésre ....................................1.133.14.—2. az egyetemes egyház folyósítása: .a) adóalapi segély .................................................. 22.000.—b) közalapi segély a hitoktatásra . . . .  660.-— 22.660.—3. Államsegélyek felosztása:a) egyházkerületi államsegély:1. a közigazgatási pénztárnak . . . 3.294.—2. a soproni reálgimnáziumi pénztárnak 3.800.—3. a soproni tanítóképezdei pénztárnak 3.800.—4. a kőszegi leányközépisk. pénztárnak 1.000.—5. átutalás a hitoktatási számla javára 500.—6. főiskolai nyugdíjintézetre . . . .  1.000.—  13.394.—b) portótérítési államsegély ............................  ..... 3J 60 —Átvitel: 86.078.—
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c) segédlelkészi kongruaállamsegély előleg cl) állami elemi népiskolai hitoktatás díjazására ................................... ...................................4. Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelem . .5. Hitoktatási költség fedezésére . . . . . .Összes szükséglet:Fedezet:

Áthozat:

1. Egyházközségi járulék .................................................. .2. Segélyek az egyetemes egyháztól:a) f. é. a d ó a l a p s e g é l y ............................ ....... . 22.000.—b) k ö z a la p s e g é ly ............................. ...... . . . 660.—3. Államsegélyek:a) egyházkerületi rendes államsegély . . 13.394.—b) portótérítési államsegély . . . 3.160.—c) segédlelkészi kongnia előleg, mint ál-lamsegélykövetelós ........................................... 3.000.71d) áll. elemi népisk. hitoktatási államsegély 1.300.—4. Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelem . .5. Hitoktatás díjazása:a) az összesített egyházkerületi járulékból 2.000.—b) a kerületi á l la m s e g é ly b ő l.. 500.—c) az egyetemes e g y h á z t ó l .........  660.—Összes fedezet:

. . . . . .X P
86 .078 ,—3.000. 711.300.—

6 .000 . —  3.160.—99.538.71
46.864,—
22.660.—
20.854.716.000,-r-

3.160—99.538.71
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CT) O' 4». to to - Folyószám -' 1. és. 11. összesen

Szolgák (fizetés, pótlékok, lakás
pénz) 

összesen:-
Feigl Gusztáv, pénztári szolga
Szabó László, püspöki szolga

..Tisztviselők(fizetési pótlékok, lakáspénz) 
;. 

összesen :
Mühl Nándor, ehker. pénztáros

:.Wojtech Vilmos, ehker. ellenőr
. Kuttlik Olga, püsp. írod. gépirónő

C/5NB)cro-t—o-N1/)O■azaV)y
B05.</>oo.TPTrr-N

László Miklós, püsp. titkár
Kapi Béla, püspök Név to

<
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Jegyzet -

L Melléklet az egyházkerület k
özigazgatási pénztárának 1933. évi költségvetéséhez.
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V . P é n z tá r a k  s z e r in ti ö s s z e s íté s .

A pénztár neve Szükséglet Fedezet Hiány 1P f P f P íI. Közigazgatási pénztár 36.422 22 36.422 22 - -II. Reálgimnáziumi pénztár 49.097 56 49.097 56 — —III. Tanítóképezdei pénztár 42.797 01 42.797 01 — —IV. Főiskolai tápintézeti pénztár ! 59.000 — 59.CC0 — 2.922 20V. Leányközépiskolai pénztár 27.122 20 24.200 — — —VI. Leányinternátusi pénztár 69.780 — 69.780 - — -VII. Alapítványi pénztár 4 .500 — 4.500 — — -VIII. Főiskolai nyugdíjintézeti pénztár 3.291 48 3.291 48 - -IX. Letét-pénztár 99.538 71 99.538 71 — —összesen : 391.549 18 388.626 98 2.922 20

>



Sza b á ly  rendelet^ a  m issziói körökről.1. §. A missziói kör a szórványokban és gyengébb egyházközségekben lakó egyháztagok lelkipásztori gondozása céljából, a szórványhelyek és esetleg gyengébb, lelkészi állás önálló fentartására kellő anyagi erővel nem rendelkező, egyházközségekből alakított, rendes lelkészi hivatalt fentartó, anyaegyházközség. (E. A . 27. §.)2. §. A missziói kör szervezése, ahol annak szüksége fenforog (E . A . 27.§ .) , az egyházmegyei közgyűlés, illetőleg az illetékes egyházmegyei közgyűlések jóváhagyó határozatának, illetve felterjesztett javaslatának figyelembe vétele után (E. A. 30. § .) , az egyházkerületi közgyűlés hatáskörébe tartozik. (E. A. 27. §.) = i .3. §. A missziói kör egész területére nézve képez egy anyaegyházközséget (E. A. 25. §. 1. bek.) és annak minden jogviszonyára általában az Egyházi Alkotmánynak az anyaegyházközségekre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. • i 1 ; tA missziói kör háztartására az Egyházi Alkotmánynak és az Egyházközségi Rendszabályoknak az anyaegyházközségek háztartására vonatkozó rendelkezései nyernek alkalmazást.4. §. A missziói kör egyháztagjainak a missziói körhöz való viszonyára a jogok és kötelezettségek szempontjából az Egyházi Alkotmánynak az anyaegyházközségek tagjaira vonatkozó rendelkezései irányadók.Jogukban áll azonban a missziói körben egyesített egyes, külön, polgári községek területén lakó egyháztagok leány-, illetve fiókegyházközségekben már fennállott, illetve szórványhelyet képező szervezeteinek a missziói körhöz való viszonyukat a jogok és kötelezettségek szempontjából egyezsé- gileg szabályozni. (E. A. 28. §.)Az esetre, ha a területi elhelyezkedés és a távolságra tekintettel a jelen1. bek. szerinti azonos jogállás, különösen a teherviselés szempontjából aránytalannak mutatkoznék és a 2. bek. szerinti egyezség létesíthető nem lenne: az egyes külön polgári községek területén lakó egyháztagoknak a 2. bek.-ben megjelölt szervezeteinek viszonyát a missziói körhöz, közigazgatási úton, elsőtökön az egyházmegyei, másodfokon az egyházkerületi, harmadfokon az egyetemes közgyűlés állapítja meg. (E. A. 28. §.)5. §. Amennyiben a missziói körbe leányegyházközség (E. A . 25. §. 2. bek.) is csatoltatnék, vagy ott ilyen szerveztetnék: ennek a missziói körhöz való viszonyára az Egyházi Alkotmánynak a leányegyházközségekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

V .



A fiókegyházközségekre (E . A. 25. §. 3. bek.) ilyen megkülönböztetés nem alkalmazható.6. §. Az egyházi teherviselés szempontjából az egész missziói kör területén lakó egyháztagok, —  a jelen Rendelet 4. § 2., 3. bek. és 5. §. 1. bek. esetének kivételével, —  az Egyházi Alkotmány 256. §-ának „a “  p. rendelkezései alá esnek.A missziói kör területén kívül lakó adózó egyháztagoknak a missziói kör területén fekvő, adótárgyat képező vagyona az egyházi közterhek viselése szempontjából mint anyaegyházközség területén fekvő adótárgy E. A. 256. §. „ b “ p.) veendő figyelembe.
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VI.

A  d u n án tú li á g . h itv. e v a n g . e g y h á z k e r ü le ti t is z tik a r , v a la m in t  
a z  1930—1936. é v e k re  m e g v á la s z to tt  e h k e r. á lla n d ó  b iz o tts á g o k

NÉVTÁRA.

I. Az egyházkerület tisztikara:Püspök, 1916 óta: D. Kapi Béla, győri lelkész, felsőházi tag. Győr, Kossuth L.-u. 1.Egyházkerületi felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirtokos, ny. főispán, Nagygeresd, Sopron vm.Egyházkerületi egyházi főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, espereslelkész, Lébény, Moson vm. (1936.)Egyházkerületi világi főjegyző, 1899 óta: Dr. Ajkay Béla, kormányfő- tanácsos, földbirtokos, Répcelak, Vas vm. (1936.)Egyházkerületi egyházi aljegyző, 1932 óta: Gyalog István, alesperes- lelkész, Kéty, Tolna vm. (1936.)Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, földbirtokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1936.)Egyházkerületi főszámvevö, 1923 óta: Hanzmann Károly, lelkész, Sopron, Templom-u. 17. (1936.)Egyházkerületi ügyész, 1908 óta: Berecz Ábel, Sopron, Városháztér 1. ( 1936.)Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Széchenyi- tcr. (1936.)Egyházkerületi pénztáros, 1929 óta: Mtihl Nándor, Sopron, Tem- plorn-u. 10.Egyházkerületi ellenőr, 1914 óta: Wojtech G . Vilmos, Sopron, Templom-u. 10.Egyházkerületi levéltáros, 1923 óta: Németh Sámuel, líceumi igazgató, Sopron, Hunyadi-u. 9. (1936.)Püspöki titkár, 1917 óta: László Miklós, lelkész, Győr, Kossuth L.-u , 1.Püspöki másodlelkész, 1930 óta: Szabó József, Győr, Petőfi-tér 2.11. A dunántúli egyházmegyék elnöksége:Győri egyházmegye: Esperes, Németh Károly, Lébény, Moson vm. Felügyelő, Mihály István, földbirtokos, kormánytanácsos, Nagydém, Veszprém m.Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitorisz János, Ostffyasszonvín,o



Vas v'ir». Felügyelő: Koítai Vidos Dániel, földbirtokos, a johannita-rend lovagja, Mersevát, up. Külsövat.Somogyi egyházmegye: Esperes, Mesterházy Sándor, Nemespátró, up. surd, Somogy vm. Felügyelő, Dr. Ittzés Zsigmond, vármegyei t. főorvos, Kaposvár.Soproni alsó egyházmegye: Esperes, Mikolás Kálmán, Szilsárkány, Sopron vm. Felügyelő, Dr. Ajkay Béla, kormányfőtanácsos, földbirt., Répcelak, Vas vm.Soproni felső egyházmegye: Esperes, Scholtz Ödön, a Ferenc József- rend lovagja, Ágfalva, Sopron vm. Felügyelő, Dr. Schindler Endre, polgár- mester h., Sopron.Tolna— baranya— somogyi egyházmegye: Föesperes, Müller Róbert, Felsönána, Tolna vm. Alesperes, G yalog István, Kéty, Tolna vm. Felügyelő, Dr. Pesthy Pál, ny. igazságügyminiszter, Budapest és Űzd, Tolna vm. Má- sodfelügyelő, Dr. Koritsánszky Ottó, az Orsz. Gyógyszerész Szöv. ügyvezető igazgatója, Budapest, VI., Hegedűs Sándor-u. 17.Vasi közép egyházmegye: Esperes, Zongor Béla, Körmend, Vas vm. Felügyelő, Szentmártoni Radó Lajos, nagybirtokos, felsőházi tag, Répcelak és Szombathely, Deák Ferenc-u. 8. Másodfelügyelő, Dr. Schneller Aurél, ügyvéd, Kőszeg, Vas vm.Veszprémi egyházmegye: Esperes, Takács Elek, Homokdöböge, up. Ugod, Veszprém vm. Felügyelő, Mihály Sándor, gazdasági felügyelő, Pápa, Veszprém vm.Zalai egyházmegye: Esperes, Nagy Lajos, Szentantalfa, Zala vm. Felügyelő, Dr. Berzsenyi Jenő, ny. kir. járásbiró, Zsédeny, Vas vm.III. Az egyházkerület állandó bizottságai:/. Egyházkerületi iskolai nagy bizottság.E l n ö k s é g :  D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyhker. felügyelő.J e g y z ő  : Dr. Ruhmann Jenő, Sopron.H i V  a t a I b ó 1 tagjai: Arató István, kőszegi leányliceumi, Hajas Béla, bonyhádi reálgimnáziumi, Hamar Gyula, soproni tanítóképezdei és Németh Sámuel, soproni reálgimnáziumi igazgatók, Szentmártoni Radó Lajos, az egyházker. pénzügyi biz. elnöke, Hanzmann Károly, egyházker. főszámvevő, Berecz Ábel és Dr. Zergényi Pál, egyházker. ügyészek, Dr. Schneller Aurél, a kőszegi leányliceumi helyi biz. elnöke, a tanári kar kiküldöttei: dr. Ruhmann Jenő és Bognár Károly, Sopron.V á l a s z t o t t  tagok az egyházkerület részéről: a) egyháziak: Mesterházy Sándor, Nemespátró, Müller Róbert, Felsönána, Nagy Lajos, Szentantalfa, Németh Károly, Lébény, D. dr. Pröhle Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Takács Elek, Homokbödöge, Turóczy Zoltán Győr, Zongor Béla, Körmend. Póttagok: Kiss Samu, Nagybarátfalu, Molitórisz János, Ostffyasz-
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szonyfa, Hérints Lajos, Farád, Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi; b) világiak: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Dr. Heimler Károly, Sopron, Hering Zsig- mond, Sopron, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Meclnvarth Ernő, Belecska, Dr. Stráner Gyula, Sopron. Póttagok: Dr: Pesthy Pál, Budapest, Dr. Strasser Sándor, Győr, virtsologi Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Dr. Móritz Dénes, Cell- dömölk, Dr. Deák János, Sopron, Mihály Sándor, Pápa.A s o p r o n i  e g y h á z k ö z s é g e k  részéről tagok: Zierinann Lajos, Hanzmann Károly, Budaker Oszkár, lelkészek, Dr. Töpler Kálmán, Forster Gusztáv. —  Póttagok: Albrecht Alfréd és Klausz Lajos.
2. Egyházkerületi iskolai kisbizottság.Elnök: Dr. Heimler Károly, iskolai felügyelő, Sopron szab. kir. város főjegyzője.Jegyző: Szabó Kálmán, Sopron.Hivatalból tagok: Hamar Gyula, Hanzmann Károly, Németh Sámuel, Szabó József, eforus.Választott tagok: a) az egyházkerület részéről: Bergmann Pál, dr. Deák János, Hering Zsigmond, Róth Gyula, dr. Schindler Endre; b) a soproni egyházközség képviselői: Budaker Oszkár, dr. Töpler Kálmán, Ziermann Lajos;c) a lyceumi tanári kar képviselői: dr. Ruhmann Jenő, Szabó Kálmán; a taní- tóképezdei tanári kar képviselője: Bognár Károly.

3. Egyházkerüleii legfőbb fegyelm i bizottság.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok, egyházi részről: Müller Róbert, Felsőnána, Németh Károly, Lé- bény, D. Payr Sándor, Sopron; világi részről: Dr. Dukavits Vilmos, Győr, Mechwarth Ernő, Belecska, szentmártoni.Radó Lajos, Szombathely.
4. Egyházkeriileti törvényszék.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Jegyzők: dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1936) és dr. Zimmermann Artúr Körmend (1933).Ügyészek: Berecz Ábel (1933) és dr. Zergényi Pál, Sopron (1936).Bírák: a) a lelkészi karból: Ziermann Lajos, Sopron (1936), Zongor Béla Körmend (1936), Németh Károly, Lébény (1933), Takács Elek, Homok- bödöge (1933), Németh Gyula, Szekszárd (1936). —  b) a világiak közül: dr. Grosch József, Paks (1936), dr. Ajkay István, Kisfalud (1933), dr. Rásó Béla, Vasvár (1936), Jánossy Gábor, Szombathely (1933), dr. Szent-lvány Géza, Győr (1933). c) a tanári és tanítói karból: Graf Samu, Sopron (1933) és Németh Samu, Sopron (1936).
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Elnök: Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak.Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.Jegyző: Mühl Nándor, Sopron.Hivatalból tagok: Arató István, Kőszeg, Berecz Ábel, Sopron, Hamar Gyula, Sopron, Hanzmann Károly, Sopron, Dr. Heimler Károly, Sopron, Németh Sámuel, Sopron, Mühl Nándor, Sopron, Dr. Schneller Aurél, Kőszeg, W ojtech G . Vilmos, Sopron, Dr. Zergényi Pál Sopron.Választott tagok: a) egyháziak: Scholtz Ödön, Ágfalva, Takács Elek, Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) világiak: Dr. Berta Benő, Sárvár, Friedrich Nándor, Sopron, Hering Zsigmond, Sopron, Jausz Lajos, Győr, Dr. Mihály Kálmán, Sopron, Rupprecht Olivér és Rupp- recht Antal, Sajtoskál, Szabó Kálmán, Sopron, Dr. Visnya Ernő, Pécs.
6. Egyházkerületi népiskolai bizottság.Elnökök Hanzmann Károly, Sopron és koltai Vidos Dániel, Mersevat, Vas vm.Jegyző: Grieszhaber E. Henrik, M ajos, Tolna vm./Tagok: a) egyházi részről: G yalog István, Kéty, Kovács Zsigmond, Tárnokréti, báró Podmaniczky Pál dr., Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) iskolai részről: Gráf Samu, Sopron, Grieszhaber E. Henrik, Majos, Hamar Gyula, Sopron, Krug Lajos, Sopron, Rónai Kálmán, Somlószőllős, Somogyi Béla, Körmend; c) világi részről: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Dr. Berzsenyi Ádám, KemenessÖmjén, Dr. Koritsánszky Ottó, Budapest, szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Rupprecht Antal, Sajtoskál.7. Egyházkerületi véleményező bizottság.Elnökök: Németh Károly, Lébény és dr. Ajkay Béla, Répcelak.Tagok: a) egyházi részről: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Hanzmann Károly, Sopron, Dr. Kiss Jenő, Sopron, Mesterházy Sándor, Nemespátró, Miko- lás Kálmán, Szilsárkány, Molitorisz János Ostffyasszonyfa, Müller Róbert, Fel- sőnána, Rónai B. Gyula, Uriujfalu, Takács Elek, Homokbödöge, Zongor Béla, Körmend; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, KemenessÖmjén, Dr. Berzsenyi Jenő, Zsédeny, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Krug Lajos, Sopron, Mihály Sándor, Pápa, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Schindler Endre Sopron.

8. Egyházkerületi számvevőszék.Elnökök: Varga Gyula, Vönöck és Dr. Ajkay Béla, Répcelak.Tagok: a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keme- nesmagasi, Weisz Vilmos, Kemeneshőgyész; b) világiak: Dr. Berzsenyi Adám, KemenessÖmjén, Berzsenyi Dezső, Celldömölk, Magyar István, Fel- péc, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Rupprecht Antal, Sajtoskál.

5 Egyház kerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdíj ügyi bizottság.
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Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: Dr. Pröhle Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Turóczy Zoltán, Győr; póttagok: Dr. Stráner Gyula, Sopron, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla. Körmend.

10. Egyházkerületi tanképesitö bizottság.Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Hivatalból tagok: a tanítóképezdei tanári kar vizsgáztató tanárai.Választott tagok: Hanzmann Károly, Sopron. Krug Lajos, Sopron; Póttag: Hérints Lajos, Farád.
11. Az egyházker. és a soproni konventi egyesített pénztárak felügyelő biz.Elnök: Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, helyettes elnök Prickler János, Sopron.Tagok: a) az egyházkerület részéről: Hanzmann Károly, Sopron, Rupp- recht Olivér, Sajtoskál, Scholtz Ödön, Ágfalva, Szabó Kálmán, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) a soproni egyházközség részéről: Dr. Brunner Emil, Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, Huber Aladár, Sopron, Plagge Frigyes, Sopron, Ziermann Lajos, Sopron.

12. Egyházkerületi birtokokat ellenőrző bizottság.Elnök: Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, virtsologi Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Hanzmann Károly, Sopron.
13. Zsinati törvényeket végrehajtó s  szabályrendeleteket készítő bizottság.Elnökök: D. Kapi Béla. püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.Tagok: a) egyháziak: Dr. Kovács Sándor, Sopron, Dr. Mohácsy Lajos, Alarcalgergelyi, Takács Elek, Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) világiak: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Berecz Ábel, Sopron, Dr. Berta Benő, Sárvár, Dr. Grosch József, Paks, dr. Pesthy Pál, Budapest.

14. Báró Baldácsy-alapitványt kezelő egyetemes bizottság dunántúli tagjai.Tagok: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyhker. felügyelő; póttag: Dr. Ostffy Lajos, Ostffyasszonyfa.

9. Egyházkerületi lelkészvizsgáló bizottsága
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Elnök: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg.Tagok: a) hivatalból: Arató István, igazgató, Bakos Júlia, internátusi igazgatónő; b) választottak: Czeke Gusztáv, Karner Frigyes, Kiss István, Roth Jenő, Seybold Rezső, Stuhr Lajos, Suhajcla Lajos, Unger Károly, Weöreös Elemér.

16. Egyházkerületi gyámintézeti bizottság.Elnökök: Scholtz Ödön, Ágfalva és virtsológi Rupprecht Olivér, Sajtoskál.Jegyző: Hanzmann Károly, Sopron.Pénztáros: Miihl Nándor, Sopron.Ellenőr: Wojtech Vilmos, Sopron.Tagok: az összes egyházmegyék gyámintézeti elnökségei, még pedig:a) Győri egyházmegye: Szalay Mihály, Lovászpatona, Veszprém vm. és Szalay István, Gyomoré, Győr vm.b) Kemenesaljái egyházmegye: Tompa Mihály, Kissomlyó, Vas vm. és Mesterházy Jenő, Ollár, Zala vm.c) Somogyi egyházmegye: Teke Dénes, Sand, Somogy vm. és Jamrich Béla, Csurgó, Somogy vm.d) Söproni alsó egyházmegye: Böjtös László, Vadosfa, Sopron vm. és Szabó István, Magyarkeresztur, Sopron vm.e) Soproni felső» egyházmegye: Danielisz Róbert, Harka, Sopron vm. és Klausz Lajos Sopron.f) Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Tolna vm. és Dr. Koritsánszky Ottó, Budapest.g) Vasi közép egyházmegye: Dr. Tirtsch Gergely, Kőszeg és Ajkay Elemér, Uraiujfalu, Vas vm.h) Veszprémi egyházmegye: Pócza Ferenc, Sikátor, Veszprém vm. és Dr. Zauner Róbert, Veszprém.i) Zalai egyházmegye: Nagy Lajos, Szentantalfa, Zala vm. és Dr. Berzsenyi Jenő, Zsédeny, Vas vm.

15. Egyházkeriileti leányközépiskolai helyi bizottság.
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88 Egyházkerületi pénzügyi bizottság jelentése kapcsán:
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90
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Püspöki jelentésa dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 1932. évi október hó 13-án Pápán tartandó közgyűlése elé.
Fötisztelendö és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!Az elmúlt 1931/32. egyházközigazgatási évről szóló püspöki jelentésemet tisztelettel beterjesztem s kérem annak tárgyalás alá vételét.

I. A z év  esem én y ei.

1. Általános helyzetkép. Jelentésem ezen első pontjában évről-évre megrajzolom egyházunk helyzetét és pedig három viszonylatban. Megvilágítom egyházunknak az államhoz és más egyházakhoz való viszonyát s igyekszem megrajzolni annak belső arcát.Gyakran kérdezem magamtól, hogy vájjon történhetik-e minden esztendőben olyan változás, mely új helyzetkép megrajzolását teszi szükségessé? De viszont felvetem azt a kérdést is, hogy ha nem alakul is ki lényegében új helyzet, mostani helyzetünk megegyezik-e a régivel? Alakuló történet sodrában élünk, mindig az újhoz vezető országúton járunk. Nem mondhatom a helyzetet változatlannak és nem mondhatom azt kialakultnak. Változások árnyékában élünk s szétdöntött kövekből kell újat építenünk.Világhatalmi erők lüktetését érezzük. Olyan hatalmasságok dolgoznak nyíltan és rejtetten az új jövendőn, melyeket országos politikával, egyházi tevékenységgel, vagy egyéni akcióval megsemmisíteni nem lehet. És pedig annál kevésbbé, mert történeti nagy események után minden közösség és ember számára elkövetkezik a leszámolás időszaka. Az irreálitások álarca papírrongyként szétszakad. Hazug bálványok ledőlnek. Szemnek való látszatkapcsolatok szétszakadnak, mint gyermekkéz által font pitypang-lánc. Megkopnak a régi eszmék, melyeket külső megszokás éltetett csupán, nem pedig belső erejük. Jó dolog, ha a történet eme álarctépő munkáját éber lélekkel figyelemmel kisérjük s megismerjük annak tulajdonképpeni lényegét. Csak így indulhatunk felkészülten új Htunkra.
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Egyházunk szintén érzi a világtörténet sodrát. Nem stratosférában, hanem valóságok közt él. Nemcsak külső jogi szervezete, hanem belső lényege következtében is bele van ágyazva az állami közösségbe, társadalmi rendbe, termelési rendszerbe, szociális, kulturális, világnézeti törekvésekbe. Szenvedi és küzdi a történet viharzását, mert habár Krisztus élő testét alkotja is s Krisztus lelkének éltető erejét bírja is, mégis benne ezen a világon emberek emberekért munkálkodnak.Az elmúlt esztendőben egyházunk helyzete kifelé-vonatkozásban nem mutat lényeges változást.a) A z államhoz való viszonyunkról kevés újat mondhatok. Az új kultusz- miniszter és vezetői munkára elhívott munkatársai részéről mindenkor teljes jóakaratot és megértést tapasztaltam. A kormány átérzi a nehéz idő felelősségét s egyházunkat érintő nagy kérdésekben kikéri vezetőink véleményét. Fájdalom azonban hálára kötelező eljárása ma csak elméleti jelentőséggel bir, mert a belőle származó reális politika mindig a pénztelenség farkasvermébe zuhanik.A kultuszkormány egyházpolitikája az államsegélyek leszállításában, a mi egyházpolitikánk pedig az ellene való tiltakozásban merül ki. Államsegélyeinket minden vonalon többször és lényegesen leszállították. Kisebb az 1848. évi X X . t.-c. alapján járó, közvetlenül kapott közigazgatási államsegélyünk, lényeges csonkulást mutat az egyetemes egyház révén kapott államsegélyünk is. Nagy veszteség ér minket középiskoláink államsegélyeinek redukálásával. Elvesztettük portómegtérítési államsegélyünket is. Különböző címletek alatt mutatkozó veszteségeink végeredményben olyan tekintélyes összegre emelkednek, hogy a veszteség kiegyensúlyozása elképzelhetetlen nagy nehézséget jelent.Fájdalmasan sújtja egyházunkat a kultuszkormány ama kényszerű rendelkezése, mellyel lelkészi karunk korpótlékát és családi pótlékát is redukálta. Ezt különös fájdalmas érzéssel veszem jegyzékbe, mert lelkészi karunk sivár anyagi helyzete, melyet elviselhetetlenségig fokoz a terményárak alacsony- sága, további redukciókat igazán képtelen elhordozni.Az állam anyagi erőtlensége magyarázza, hogy jogos s általa nemcsak elismert, de biztosított követeléseinket képtelen kielégíteni. Ezért még mindig csonka tanítóképzőintézetünk tanári kara s teljesítetlen a minisztérium évekkel ezelőtt tett Ígérete.Dacára a kormány kétségtelen jóakaratának, némelykor kialakuló jog- gyakorlatunk nem egyeztethető össze tételes törvényeink rendelkezéseivel. Ilyen téves joggyakorlat alakul ki a kiskorú gyermekek gyámhatósági engedéllyel történő más vallásban nevelésének kérdésében. Mivel nem egyes esetről, hanem joggyakorlatról van szó, szükségesnek látom az általános helyzetkép megrajzolásánál ezen kérdésre felhívni az egyházkerületi közgyűlés figyelmét.Az 1868. évi Lili. t.-c. 13. §. kimondja, hogy a gyermekek vallásos nevelését sem a szülök bármelyikének halála, sem pedig a házasságnak tör



vényszérű felbontása nem változtathatja meg. Áz 1907. évi 10.307. számú belügyminiszteri rendelet megállapítja, hogy az örökbefogadás ténye az örökbefogadott gyermek vallási hovatartozandóságára befolyást nem gyakorol.Ezen elvi törvényes rendelkezés dacára újabban kialakul az a gyakorlat, hogy az árvaszék az áttérés törvényes előfeltételei hiánya esetén is beleegyezését adja ahoz, hogy a gyermek addig is, amíg afelől szabadon nem dönthet, az örökbefogadó szülők, a nevelő szülök, vagy a törvényes szülök új vallásában nevelkedjék.Ez a feltétlenül törvényellenes joggyakorlat a vallás- és közoktatásügyi miniszter 65.281— 1920. számú rendeletére támaszkodik s Mosdóssy Gyula: A kiskorúak házassága, áttérése és kivándorlása című munkájában talál kodifikálóra.Dacára a kategorikusan intézkedő törvénynek, lehetséges tehát, hogy az elhalt evang. atyának evang. fia a róni. kath. anya vallásában neveltessék az árvaszék engedélyével. Az érvényesített jogi felfogás szerint „az árvaszéknek határozata csak látszólag törvénytelen, mert a határozat tulajdonképpen a gyermek családi nevelésére vonatkozik és így amennyiben az illető lelkész mégis ragaszkodnék ahhoz, hogy a gyermek a törvényes vallását tanulja az iskolában, ennek természetszerűleg semminemű törvényes akadálya nincsen, illetve az árvaszék határozatából ily irányú imperativ rendelkezés nem következtethető“ .Jellemző, hogy ily esetben benyújtott fellebbezést elutasítottak, sőt az egyik elutasító véghatározat a fellebbező lelkészt felvilágosítja arról is, hogy „ő nem tekinthető oly érdekelt félnek, akinek fellebbezésre joga lenne, beadványát az árvaszék fellebbezésnek nem tekinti és ebből kifolyólag azt a közigazgatási bizottsághoz fel sem terjeszti“ .Nyilvánvalóan törvényellenes és egyházunkra veszélyes joggyakorlatról van szó, mely felett napirendre térni nem lehet.b) A felekezetközi helyzetben nincsen változás. Hálás szívvel gondolok arra, hogy éles felekezeti harcok nincsenek s nyugodtabb lelki légkörben megerősödik a bölcseség, belátás, fegyelmezettség, türelem és önmegtagadás. Sérclmi eseteket azért bőven találnánk, mert megaláztatás és mellőzés gyakran éri egyházunkat.Egyházi sérelmeink mindenkor egyházi és nemzeti szempontból birálan- dók el. Sérelem érheti egyházunkat jogbirtokának erőszakos és rosszakaratú csorbulásával. Megakadályozzák törvényekben biztosított méltóságának érvényesülését s megtépázzák történeti ornátusát, melyet négy évszázad hon- mentő és nemzetépítö szolgálata terített vállaira. Kielégítetlenül hagyják törvényes követeléseit és megfosztják fenntartásának és fejlődésének életfeltételeitől. Ez a jogállomány és történeti méltóság egyházunk drága örökségét képezi s életmunkája külső feltételeinek egyik tényezőjét alkotja. Megvédel- mezése kötelessége vezéreknek, egyháztagoknak egyaránt.Az egyházi sérelem második megítélő je a nemzet pillanatnyi érdeke.
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Törvényes megítélés és történeti értékelés helyett a nemzet jelenlegi helyzetét nézi s eszerint állapítja meg magatartását. így válhatik kötelességgé a hallgatás és a követelések elnémítása. Feljajdulásomat és elhatározásomat alkalmazom nemzetem érdekeihez s nem magamra, hanem reá vagyok tekintettel.Mindennapi életünk, kötelesség összeütközései gyakorta nehéz próbára teszik lelkünket. Hallgatnunk kell, mikor kiáltani szeretnénk s tétlenné kell válnunk, mikor a védelem kardját kellene felemelnünk. Csak Isten lelke adhatja számunkra az ítélet és elhatározás bölcseségét, hogy ne legyünk egyházunk jogainak és igazságainknak megtagadói a békesség kedvéért és ne legyünk békességrontók egyházunk jogainak túlzott védelmezése által.Ha pedig lelkiismeretünk és egyházunk igazsága tiltakozásra és cselekvésre kötelezne bennünket, akkor ne hetekig tartó asszonyos siránkozással, hanem nyílt, férfias, kevésszavú határozottsággal intézzük el sérelmeinket. Védekezésünkből hiányozzék a támadás látszata, határozottságunkból az elzárkózás keménysége s küzdelmünkből a gyűlölet mérge.c) Egyházunk belső helyzetét az államhoz való viszonyunk és a feleke- zetközi viszony determinálja ugyan, de azt korántsem meriti ki.Rajtunk kívül történhetik akármi, nekünk minden erőnket egyházunk belső erősítésére kell fordítanunk.Drága értéket képvisel történeti méltóságunk, önrendelkezési jogunk, vallási egyenjogúságunk s a törvény alapján kialakult különböző jogbirtokunk, de a lényeg mégis csak az marad, hogy mi Isten egyháza vagyunk, a Krisztus élő testének egy darabja, hogy Isten Szentlelke hív bennünket, megvilágosít, erősít és Isten kiválasztott munkaeszközévé tesz.Anyaszentegyházunk homlokán az anyagi problémák bélyege ég. Jól vigyázzunk, mert az könnyen Kain-bélyeggé lehet. Ne engedjük, hogy egyházunk tervezgetése, útkeresése, akarása és elszántsága, a mai idő eme nagy történet-előkészítő munkája belefulladjon egy hármasán rubrikázott üzletikönyv oszlopcimleteibe, melyek a szükséglet, fedezet és hiány számösszegeit keresik csupán. Érvényesítenünk kell a lélek örök követelését, erejét és Ígéretét. A Lélek által vagyunk, benne és általa élünk, munkálkodunk és ha Isten kegyelméből ezt magunkénak mondhatjuk, mindent elnyertünk.Elveszíthetjük államsegélyeinket, akkor is egyház leszünk. Kitéphetik történeti méltóságunk köntöséből azokat az ezüst fonalszálakat, melyeket a nemzet elismeréseként négy évszázad keze szőtt beléjük, akkor is egyház leszünk. Nyakunkba akasztott koldustarisznyával kitaszíthatnak a hajléktalanok országújára, kigunyolhatnak és megalázhatnak, akkor is egyház maradunk. Mindig lesznek Istennek választott emberei, kik szegénységben és korbácsütések közt nevelődnek Krisztus égőlelkü pásztoraivá. Nyomorúságuk közt lelki gazdagságról, megaláztatásukban a lélek örömeiről prédikálnak. És mindig lesznek Istennek egészszívű gyermekei, kik egyházszeretetiiket, hűségüket, hitüket, önfeláldozásukat és áldozatkészségüket nem a ma, hanem történeti nagy idők mértékéhez mérik.
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Isten örökkévaló Igéje képezi egyházunk munkájának egyedüli alapját. Az igének tisztán és igazán hirdetése, a teljes ige prédikálása, Isten akaratának alkalmas és alkalmatlan időben dokumentálása egyházunk örök munka- programmja. Igét hirdetni és Igét élni. Uj alkalmakat kell nyújtani Isten Igéjének megismerésére mindenki számára, különösen pedig az ifjúság számára. Világosságot kell gyújtani lángoló vagy csak parázsló problémák megértésére, igazi vagy hazug erők megpróbálására. Vihar után és vihar előtt remegő levegőben él ma minden ember, nyugtalanul keresi lelke kérdéseinek megoldását s válságainak elcsendesítését. Jaj egyházunknak, ha nem él Isten igéjében és Isten igéjével, jóllehet egyedül azt bízta reá Isten gondviselése megőrzendő és életteremtö értékül! Jaj lelkészeknek, tanároknak, tanítóknak, felügyelőknek, ha mindannyian nem válnak az ige prédikálóivá és bizonyság- tevőivé!Isten igéjén épül fel minden egyházi munka. A templomon kívül kialakuló gyülekezeti élet és egyháztársadalmi tevékenység lelket és erőt belőle merít. Értéke ezen munkáknak annyi, amennyit az igéből bírnak és adnak. Hatásuk és áldásuk is annyi, amennyit az ige biztosít számukra.A keresztyén embernek önmagával való örök elégedetlenség az élet- eleme s mindennapi bünbánata állandó önbirálatra sarkalja, de azért Isten előtti alázattal el szabad mondanunk, hogy mind ez törekvés alakjában élt lelkűnkben s Isten kegyelméből a törekvésből némely helyen több-kevesebb meg is valósulhatott.Gyülekezeteink lelki munkája Isten igéjén épült fel. Igaz ugyan, hogy az igehirdetési munka nehezen, vagy egyáltalában nem ellenőrizhető, de bízunk lelkészeink hivatásérzetében és kötelességtudatában. Bizonyára mindannyian érzik azt a felelősséget, melynél nagyobbat földi ember nem hordozhat. Igaz ugyan, hogy éppen ez esztendőben az Urasztalához járulók száma lényeges esést mutat, de bízom benne, hogy csak tűnő jelenségről van szó s bünbánatra ösztönző munkánk a közel jövendőben új seregeket vezet a kegyelem asztalához.Egyházi életünk emelkedése és mélyülése szempontjából kedvező jelnek tartom a gyülekezeteinkben folyó erőteljes belmissziói munkát. Nem kicsinyelhetjük le azt az 1356 vallásos előadást, mely gyülekezeteinkben egy év alatt elhangzott. Értékelnünk kell a presbitériumnak külön tartott 159 előadást. Meg kell becsülnünk a népiskolai ifjúság körében végzett munkánkat, a középiskolai diákszövetség nagyon szép munkáját, a különböző konferenciák eredményes törekvéseit. Értékes, drága munka húzódik meg ezen adatok mögött, örülhetünk azoknak.Kedvező jelnek, sőt szinte történeti bizonyságnak tekintem két régi ke- menesaljai gyülekezetünknek hamvaiból való feltámadását. A celldömölki gyülekezet százados fájáról levált két régi gyülekezet: az alsósági és keme- nesmihályfai s újból megkeresi önállóságának feltételeit. Régi történeti dicsőség lángja lobban fel késő utódok lelkében, midőn századokkal ezelőtt elveszített önállóságukat visszaszerezni óhajtják. Feltártuk előttük az önállóság



nehéz terheit, követeléseit és felelősségét. A hivek serege hittel és áldozat- készséggel megmaradt elhatározása mellett. Álljunk melléjük áldásunkkal, imádságunkkal, támogató szeretetünkkel és merjünk bízni abban az Istenben, ki a hit szent könyelmüségeit bátorsággá alakítja és győzelemmel jutalmazza.Elismeréssel emlékezem meg arról is, hogy a gazdasági nyomorúság közepette is gyülekezeteinkben nem aludt ki az áldozatkészség tüze. Vannak ugyan létükért keserves küzdelmet folytató gyülekezeteink, melyek élni alig képesek, de viszont találkozunk a létfenntartáson kívül csodálatos áldozat- készséget mutató gyülekezetekkel is. A nagykanizsai gyülekezet 16.000 P költséggel gyülekezeti otthont, Ászár tornyot épített és templomot javított, üérce, Harka és Kiilsövat új orgonát, Keszthely 3 új harangot szerzett be, melyek közül egyre Posch Zsigmond és neje 1000 pengőt adományozott. Kaposvár templompadokat készíttetett, Répceszemere iskolát és tanítólakot építtetett. Több gyülekezet lényeges tatarozási munkát végzett s adósságot törlesztett. Molnár István és neje sobori lakosok 2.862 négyszögöl földet adományoztak, özv. Tóth Gyuláné Szentgotthárdon egyházfenntartási öröktőkére 1000 P-t meghaladó összeget, tanítólakás céljaira pedig egy házat adományozott.Imádkozással örüljünk annak, hogy az életfenntartás nehéz gondjai közt is van még fejlődés, alkotás az evang. hivek áldozatkészsége folytán.Kedvező jelnek tekintem azt is, hogy gyülekezeteink lelke mindjobban megnyílik közös feladatok és egyetemes kötelességek előtt.Egyházunkban még mindig hatalmas, mozdulatlan széntárnák pihennek. Sok ezren még csak történei egyházunk küszöbéig jutottak el, mások beléptek ugyan már történeti egyházunk hatalmas kupolájú templomába, de egyházunk lelki templomának oltáráig még nem jutottak el. Mennyi mérhetetlen feladat és mennyi kiaknázatlan erő fekszik még előttünk! A névleges evangélikusokat egyházunk meggyőződéses tagjaivá kell tennünk. A történeti hagyomány emberéből erőshitű, öntudatos, bizonyságtevö evangélikust kell nevelnünk, aki tudja, kiben hisz!Egyházuk helyzete Isten kezében van, de ö munkásokat hív szőllöjébe. Lelki egyházunk megköveteli mindenkitől, hogy hűségesen álljon posztján. Lelkészek, tanítók, tanárok, felügyelők, magasabb vezéri tisztségre elhivot- tak és névtelen egyháztagok érezzék magukat elhívott szolgáknak. Nemcsak harsonaként zengő parancsból, hanem halk szóból is hallják meg Krisztus rendelését, ki életünket, szívünket és egész valónkat a maga számára követeli.Nem kell aggódni egyházunk jövendőjéért, ha Krisztus szavára mindannyian ezt válaszolhatjuk: én helyemen vagyok!2. Két jubileumi ünnepség. Az 1932-ik esztendő egyházunk két nagyjelentőségű történeti eseményét sodorja elénk.1632. november 6.-án a Ititzeni csatatéren elesett Gusztáv Adolf svéd király s életével is megpecsételte a lelkiismereti szabadságért vívott hősi küzdelmét. 1832-ben a svéd király halála kétszázadik évfordulóján megala



kult a Gusztáv Adolf Egyesület, hogy egyházvédő munkájával élő emléket állítson a hős svéd királynak.1630. május 30.-án száll hajóra a svéd király. Nem önző érdek, nem is hatalmi politika vezeti útján. Lelkiismerete kényszeríti a nagy vállalkozásra, melyet ő maga szentnek érez és isteni rendelésnek tart. Rajta nyugvó tekintetek úgy látják, hogy kardját maga Isten adja kezébe. Ő maga is úgy viszi végig kardját Németország földjén, hogy küzdelmeiért semmi más jutalmat nem vár, hanem a lelkiismereti szabadság biztosítását.Méltó, hogy a svéd királyról hálás kegyelettel megemlékezzék a világ protestantizmusa s történeti értéke szerint értékelje hősi küzdelmét, mely messze évszázadokra kihatóan biztosította a reformáció áldásait.Egyházkerületi közgyűlésünk hódoljon jegyzőkönyvi határozatában is a nagy svéd kirély emlékének.1832-ben megalakult a Gusztáv Adolf Egyesület s létükben veszélyeztetett evang. gyülekezetek támogatását tette feladatává. Élő emlékévé vált az egyesület a hős svéd királynak. Egybefoglalta annak jelszavát, küzdelmét és martiromságát s azt önmaga számára munkaprogrammá tette. Benne dobog egyházunk szíve és benne él annak lelkiismerete. Az egyesület kezdettől fogva szeretettel magához ölelte magyar egyházunkat is, melyet Székács József superintendens helyezett oda ölelő karjai közé.Alapításától kezdve 1908-ig 1,626.279 márkát küldött Magyarországba evang. gyülekezetek támogatására. Dunántúli ev. egyházkerületünkből 90 anya- és leánygyülekezet félmillió aranymárkát meghaladó segélyben részesült.Álljunk meg ezen fénynél egy pillanatra. Hány szórvány elveszett volna, lia nem nyúl feléje ez az áldott, erős kéz. Hány templomunk nem épülhetett volna fel tekintélyes és állandó segélye nélkül. Hány szegény gyülekezetünk gondja könnyebbedéit meg szeretetteljes gondoskodása által. Gondoljunk soproni tanítóképző-intézetünkre, melyet a Gusztáv Adolf Egyesület erősített küzdelmes esztendeiben.Lelkűnkben egybekapcsolódik a két évforduló. Istenhez küldjük magaszta lu n k a t  a hős svéd királyért s élő emléke hű őrizöjéért: a Gusztáv Adolf Egyesületért. Babérágat helyezünk a mártír király sírjára, az élő emlékhez pedig elvisszük egyházkerületünk, gyülekezeteink, intézeteink mélyen át- érzett háláját, köszönetét és áldását.Közgyűlésünk bizonyára örömmel veszi tudomásul azon intézkedésemet, hogy november hó 6.-án a svéd király halálának 300 éves fordulóján minden gyülekezetünk ünnepségen emlékezik meg történeti küzdelmeiről és haláláról, továbbá a Gusztáv Adolf Egyesület 100 éves munkájáról.3. Új munkamezön. Néhány évvel ezelőtt bejelentett munkatervemet Isten kegyelméből végrehajtottam s az egyházkerület lelkészeivel az úgynevezett körzeti lelkészi konferenciákat megtartottam.Az egyházkerület lelkészeit öt körzetbe osztottam be s a körzeti konferenciákat a következőképpen tartottam meg: 1. április 12.—  13.-án Bonyhá-
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don a tolna-baranya-somogyi egyházmegye; 2. április 26.— 27.-én Győrött a győri egyházmegye; 3. június 2.— 3.-án Pápán a veszprémi egyházmegye;4. június 7.— 8.-án Sopronban a soproni alsó, soproni felső, kemenesaljai és vasi közép egyházmegyék; 5. június 10.— 11.-én Nagykanizsán a somogyi és zalai egyházmegyék lelkészei részére.A másfél napig tartó konferencián, mely mindig áhítattal kezdődött és végződött, munkatársaimmal a következő kérdéseket tettem megbeszélés tárgyává: A gyülekezet. Az igehirdetés jelentősége és felelőssége. A mi munkánk nagysága. A lelkipásztorkodás lényege és személyi feltételei. A  lelkész lelkiélete. Modern igehirdetés. A lelkész és az ifjúság. A lelkész napi munkaprogram m ja.Isten iránt eltelt végtelen hálával állapítom meg, hogy ez a körzeti lelkészt' konferencia, a lelkésztestvérekkel való egyiittmunkálkodás és egyiitt- imádkozás legmagasabb reménységeimet is meghaladta lelki eredményekben. Hivatásunk kérdéseinek tárgyalása, saját lelkészi szolgálatunk és egyéniségünk komoly vizsgálata olyan érzéseket és elhatározásokat váltott ki mindnyájunkból, melyekre még azon esetben is boldogan gondolhatunk, ha azok megráztak, megtörtek bennünket és időlegesen leverőn hatottak reánk.Hármas célt tűztem ezen körzeti lelkészi konferenciák elé. Mélyíteni akarom hivatásérzetünket és felelősségtudatunkat s ezáltal szolgálni kívánom az igazi lelkipásztori egyéniség kialakulását. Másodszor szélesíteni akarom a lelkészi hivatás betöltéséhez szükséges szakműveltséget. Harmadszor alkalmat akarok teremteni arra, hogy lelkésztársaimmal együttimádkozhassak, dolgozhassak és esztendőnként legalább néhány napot —  eggyéforrva, velük együtt tölthessek.A lelkészi konferenciákon úgy éreztem, hogy mindegyik célt sikerült megközelítenem.Ha a jó Isten életemnek és erőmnek kedvez, ezen lelkészi körzeti konferenciákat minden évben mindenütt megtartom, amint erre kivétel nélkül minden körzetben határozott óhajtás nyilvánult meg.Sőt ezen munkatervemet kiszélesíteni szándékozom s a küszöbön álló munkaesztendőben hasonló körzeti konferenciákat óhajtok tartani egyház- kerületünk tanítóival is.A jó Isten áldása nyugodjék meg ezen munkámon.4. A charbini német-orosz ev. menekültek sorsa. A charbini német-orosz menekültek ügyének felkarolása egyházkerületünk lelki arcát mutatja. Oly megható szépnek tartom ezt a vonást, hogy megörökítem azt püspöki jelentésem lapjain.1932. március hó 31.-én 1164/1/931-32. szám alatt az alábbi leiratot intéztem egyházkerületünk lelkészi karához:„Ezen leiratomban kínoktól elgyötört, hitükért szenvedő és életükéit remegő evangélikus testvérek sápadt arcát állítom gyülekezeteink elé.Dr. John Morehead, a Lutheránus Világkonvent végrehajtó bizottságá-



nak elnöke, f. évi március hó 14.-én kelt, hozzám intézett levelében tájékoztat 397 német-orosz ev. menekült siralmas helyzetéről.Ezek a szerencsétlen emberek nem bírták cl az orosz vallási üldöztetés borzalmait, nem adták prédául hitüket, erkölcsüket és családi életük tisztaságát, hanem az orosz határon átszökve, Kínába menekültek. Azóta a mandsuriai orosz határ közelében levő Charbin városában élnek. Lemondtak vagyonkájukról, otthonukról, foglalkozásukról s megszokott életmódjukról, csakhogy hitüket megmenthessék. A 397 menekült közül 144 gyermek.A kínai hatóság Charbinban engedélyezett számukra ideiglenes letelepedést 1931. december 31.-ig. Ezen terminus lejártakor Morehead elnök a Népszövetség útján kieszközölte a tartózkodási engedélynek 1932. március végéig való meghosszabbítását. Újabb terminus-hosszabbítást azonban nem sikerült szegény, szerencsétlen ev. testvéreink számára biztosítani. Ha ezen időpontig nem sikerül letelepedésük költségeit előteremteni, akkor a kínai hatóság visszatoloncolja őket Oroszországba, hol mindnyájukra biztos halál vár. A menekültek letelepedése óriási akadályokba ütközött. Morehead hiába kérte befogadásukat, egyetlen egy állam sem volt hajlandó erre. Egyedül a délamerikai Brazília adott számukra letelepedési engedélyt.Mikor Morehead hosszas kísérletezés után közölte az eredményt a menekültekkel s megkérdezte őket, hogy hajlandók-e Braziliába elmenni, a következő választ adták: „Megyünk bárhova, csak mehessünk. Imádságunkkal erősítjük önöket, míg értünk fáradoznak“ .A 397 német-orosz evang. Braziliába szállítása céljaira 56.000 dollárra van szükség, ami kb. 330.000 P-t jelent.Morehead elnök a menekültek életét és jövendőjét odahelyezi evang. egyházunk lelkiismeretére és szívére. Kiáltvánnyal fordul a világ összes ev. egyházaihoz s kér mindenkit, kinek Isten felelősség mellett egyházunkban vezetői állást és szolgálatot, szabad vallásgyakorlatot és egyházi életet, szívet és lelkiismeretet, anyagi tehetséget és felelősségtudatot adott: tegyen meg mindent a 397 német-orosz evang. megmentésére. Ne engedjük, hogy 260 férfi és asszony, 140 gyermek hiába kiáltson életéért és szabadulásáért.A szükséges 56.000 dollárból dr. Ihmels püspök 5000 dollárt biztosított. Az amerikai lutheránusok 17.500 dollárt gyűjtöttek. A finn, svéd, norvég egyházak szintén tekintélyes összeget ajánlottak fel.Jogosan reméli Morehead elnök, hogy a mi magyar szívünk is megmozdul s gazdasági nyomorúságunk közepette is találunk lehetőséget a testvéri kötelesség teljesítésére. Példaképpen állítja elénk a holland eredetű mennoni- ták felekezetét, kik néhány száz menekültjük megmentésére egészen rövid idő alatt 41.000 dollárt adtak össze s híveik ma már Paraguayban áldják az emberi munkában megnyilatkozó isteni kegyelmet.Morehead elnök szive és szava nem ismeretlen előttünk. ínséges háborús esztendeinkben nagy összegeket küldött egyházaink és lelkészeink anyagi támogatására. Ez az első alkalom, hogy nem ad, hanem kér, most sem önmagának, hanem 397 életét és hitét védelmező ev. német-orosz testvérünk
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részére. Ne legyen szava és kérése hiábavaló, ne csalatkozzék felénkforduló reménységében.Számot vetettem Ínséges gazdasági esztendeink minden nyomorúságával, magtárak és éléskamrák ürességével, túlterhelt ev. híveink anyagi megroppanásával, állandó gyűjtéseink erőpróbáló, elkedvetlenítő hatásával, mégis szívem s lelkiismeretem szerint csak egyet tehetek: adakozásra szólítom fel egyházkerületem minden gyülekezetét, leánygyülekezetét, vezetőit és egyháztagjait. Hozzák meg gyülekezetek, egyháztársadalmi intézmények és egyesek jószívvel lehető áldozatukat. Nem elbirhatatlan, hanem szívesen adott adományt kérek, Jézustól megáldott kétfilléreket.Bizalommal kérem Nagytiszteletüségedet, hogy jelen leiratom vételét követő második vasárnapon, vagyis április hó 17.-én, leiratom teljes egészében való felolvasásával hívja fel híveinket adakozásra. Tartsanak a templomajtóban ezen célra offertóriumot s egyes vagyonosabb egyháztagok s az egyháztársadalmi egyesületek adományával együtt küldjék be az összegyűlt ősz- szeget az egyházmegyei pénztári hivatalba. Az egyházmegyei pénztárosokat ezen soraimmal kérem arra, hogy a befolyt összeget haladéktalanul küldjék be az egyházkerületi pénztárba.Mivel Morehead elnök dunántúli egyházkerületünk hozzájárulására vonatkozólag távirati választ kívánt s én határozott összeget voltam kénytelen biztosítani, nagyon fontos az, hogy minden gyülekezet komoly elhatározással, lelkiismeretességgel és áldozatkészséggel megtegye a magáét. Külön is kérem Nagytiszteletüségedet, hogy egyes egyháztagoknak hajlékukban való felkeresését se tekintse tehernek. Bizonyos vagyok abban, hogy aki a szegény menekültek rettenetes helyzetét ismeri, annak szemével együtt szíve is megnyílik s adakozóvá válik keze is.Buzgó szívvel imádkozom, hogy a jó Isten tegye áldottá a perselybe hulló filléreket, áldja meg a menekültekért keresztyén szeretettel viaskodó Morehead elnököt s koronázza eredménnyel munkáját!“Isten iránt eltelt hálával közlöm, hogy felhívásom eredményeképpen egyházkerületünkben befolyt a charbini orosz-német menekültek javára 2.720 P 84 f, amelyhez járul még a Harangszó útján befolyt 219 P 57 f. Ez az összeg pedig befolyt oly időben, midőn sok házból hiányzott a mindennapi kenyér, a kamrákból hiányzott a vetőmag s minden hajlékban Ínség vett lakást magának.Magasztalom Istent az emberi szívekben elvégzett csodálatos munkájáért. Lelkésztestvéreimnek s az adakozó hívek seregének pedig hálás köszönetét mondok buzgóságukért és áldozatukért, mellyel az irgalmasság ügyét támogatták.5. Gyülekezeteink kifelé mutatott áldozatkészsége, a) Gyülekezeteink ez évben is támogatták az ev. sajtó ügyét és húsvétutáni 2. vasárnapon megtartották a s a j t ó v a s á r n a p o t ,  amikor egyházmegyénként a következő sajtóoffertórium folyt be: Győri ehm. 139.12 P, Kemenesaljái ehm. 29.53 P, Somogyi ehm. 40.09 P, Soproni alsó ehm. 32.66 P, Soproni felső ehm. 49.82
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P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 102.07 P, Vasi közép elun. 111.26 P , Veszprémi elun. 88.24 P, Zalai ehm. 13 P. Összesen 605.79 P, amely az előző évivel szemben 175.99 P apadást mutat.b) B i b l i a v a s á r n a p i  offertorium címén a következő összegek folytak be: Győri ehm. 76.08 P, Kemenesaljái ehm. 32.83 P, Somogyi ehm. 33.64 P, Soproni alsó ehm. 30.98 P, Soproni felső ehm. 31.12 P, Tolna- baranya-somogyi ehm. 122.34 P, Vasi közép ehm. 89.84 P , Veszprémi ehm. 61.88 P, Zalai ehm. 10 P. összesen 488.71 P , amely az előző évivel szemben13.61 P emelkedést mutat.c) F o g  h á z m i s s z i ó i oífertóriumot ez évben is megtartották gyülekezeteink a következő eredménnyel: Győri ehm. 61.58 P, Kemenesaljái ehm. 23.93 P, Somogyi ehm. 21.99 P , Soproni alsó ehm. 23.49 P, Soproni felső ehm. 11.43 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 65.60 P, Vasi közép ehm. 45.15 P, Veszprémi ehm. 48.33 P, Zalai ehm. 7 P. Összesen: 308.50 P , amely az előző évivel szemben 45.92 P apadást mutat.d) Vízkereszt ünnepén ez évben is a k ü I m i s s z i ó javára tartottak offertóriumot gyülekezeteink. Ezek egyházmegyénként a következők: Győri ehm. 60.61 P, Kemenesaljái ehm. 55.45 P, Somogyi ehm. 46.42 P , Soproni alsó ehm. 36.06 P, Soproni felső ehm. 78.27 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 167.32 P, Vasi közép ehm. 77.85 P, Veszprémi ehm. 73.83 P, Zalai ehm. 9.50 P. összesen: 605.31 P, amely az előző évivel szemben 63.68 P apadást mutat.e) A G u s z t á v  A d o l f  j u b i l e u m i  o f f e r t o r i u m  eredménye a következő: Győri ehm. 46.30 P, Kemenesaljái 26.21 P, Somogyi ehm. 56.39 P, Soproni alsó ehm. 29.33 P, Soproni felső ehm. 81.07 P, Tolna-baranya-somogyi elun. 72.26 P, Vasi közép ehm. 63.12 P, Veszprémi ehm. 46.48 P, Zalai ehm. 11.50 P. Összesen 432.66 P.f) A z  o r o s z - n é m e t  e v.  m e n e k ü l t e k  j a v á r a  tartott offer- toriumok eredménye: Győri ehm. 399.65 P, Kemenesaljái elun. 227.85 P, Somogyi ehm. 224.21 P, Soproni alsó ehm. 315.76 P, Soproni felső ehm. 210.88 P, Tolna-bar.-somogyi ehm. 621.48 P, Vasi közép ehm. 243.13 P, Veszprémi ehm. 421.38 P, Zalai elun. 56.50 P. Összesen: 2720.84 P. Ehhez járul még a Harangszó gyűjtése 219.57 P.g) T ü r e l m i  r e n d e l e t  emlékünnepén a Dunántúli Luther Szövetség javára befolyt: Győri ehm. 60.80 P, Kemenesaljái ehm. 26.54 P, Somogyi ehm. 32.13 P, Soproni alsó ehm. 30.71 P, Soproni felső ehm. 11.70 P, Tolna-bar.-somogyi ehm. 78.24 P, Vasi közép ehm. 67.72 P, Veszprémi ehm.64.62 P, Zalai ehm. 16.00 P. Összesen: 388.46 P.6. Gyász, öröm, búcsuzás és munkára való elhívás. A halál az elmúlt évben is sok értékes gabona-kévét takarított csűrébe.Nemzetünk és protestáns egyházunk egyik kiváló vezére: D r . R é v é s z  K á l m á n  református püspök 1931. évi december hó 4.-én befejezte életét.D. S t r á ii e r V i l m o s  egyetemi theol. tanár, ki régebben a pinkafői és kőszegi gyülekezetekben lelkészi szolgálatot, 1908. óta pedig soproni theol. akadémiánkon tanári szolgálatot teljesített egészen a Theol. Fakultás felálli-
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tásáig, 43 évi egyházi szolgálat után 1932. február 4-én 66 éves korában meghalt.C s e m e z  I s t v á n  gazdasági főtanácsos, a győri egyházmegye volt felügyelője, 1932. február 23-án 75 éves korában meghalt.N é m e t h  P á l  vései lelkész, a somogyi egyházmegye volt esperese,1932. junius hó 1-én élete 84., lelkészi munkálkodásának 60 évében elhalt.A d o r j á n  F e r e n c  dunaföldvári lelkész 1932. február 21.-én, élete 71., működése 46. évében, T  i n s c h m i d t S á n d o r  majosi lelkész 1931. december 26-án 48. évében, működése 23. évében, R á t z  K.  Á g o s t  biká- csi lelkész pedig 1932. május 27-én élete 46. évében, szolgálata 22. évében elhunyt.Megritkult a nyugalmazott lelkészek sora is. R e i c h e r t  G y u l a  nyugalmazott kistorniási lelkész élete 78. évében 1932. január 24-én, N y i r ő  K á r o l y  nyug. várpalotai lelkész pedig 1932. május 26-án 72. évében hunyt el.G e c s á n y i  G u s z t á v  nyug. soproni lie. igazgató 1931. évi október hó 23-án 74. éves korában fejezte be életét.Elköltözött a minden halandók útján régi csonkitatlan egyházkerületünk egy érdemes és köztiszteletben álló vezéralakja: H r a b o v s z k y  I s t v á n ,  a vasi felső egyházmegye volt felügyelője, 1932. jan. 2.-án, élete 80. évében.Gondoljunk hálás kegyelettel, elismeréssel, köszönettel és szeretettel mindazokra, kik életüket, munkaerejüket és képességeiket különböző munkahelyen, de ugyanazon hűséggel egyházunk javára szentelték s örökítsük meg emléküket jegyzőkönyvünkben.D o k u s  E r n ő ,  a tiszántúli ref. egyházkerület fögondnoka s a ref. egyetemes konvent világi elnöke ezen állásairól lemondott. Hozzám intézett búcsúlevelében szeretettel búcsúzik egyházkerületünktől is.A tiszáninneni ref. egyházkerület F a r k a s  I s t v á n  miskolci lelkészszel töltötte be püspöki székét, kit egyházkerülete 1932. évi április 14-én Miskolcon iktatott hivatalába.Megüresedett egyházkerületi főgondnoki méltóságát a tiszáninneni ref. egyházkerület D r . f a r k a s f a l v i  F a r k a s  G é z a  személyével töltötte be. 1 , i i '  i --j * *  v » ' rA ref. egyház a konvent világi elnöki tisztségét D r . B a l o g h  J e n ő  dunántúli egyházkerületi főgondnokkal töltötte be.D r . R a v a s z  L á s z l ó  dunamelléki ref. püspök az elmúlt évben érkezett püspöki működésének 10. évfordulójához.D r . R a f f a y  S á n d o r  püspök az elmúlt évben érkezett el lelkészi működésének 40. évfordulójához.A kemenesaljai egyházmegye k o l t a i  V i d o s  D á n i e l  gyülekezeti felügyelővel, a Johannita Rend lovagjával töltötte be az egyházmegyei felügyelői széket, aki előzetesen nemcsak a celídömölki gyülekezet felügyelői állásában, hanem egyházkerületi népiskolai bizottságunk világi elnöki székében is megajándékozta értékes munkaerejével egyházkerületünket.



13

A győri egyházmegye újból N é m e t h  K á r o l y  lébényi lelkészt, a zalai egyházmegye újból N a g y  L a j o s  szentantalfai lelkészt választotta esperesévé. A veszprémi egyházmegye pedig újból M i h á l y  S á n d o r t  ültette az egyházmegyei felügyelői székbe.Isten áldását kérjük az elhívott egyházi és világi vezérekre s az egyház szolgálatában végzendő munkájukra. Szeretettel és áldással búcsúzunk a távozó világi vezértől és Isten gazdag áldását kérjük protestáns egyházunk két kiváló püspök-vezérére. Szeretettel és áldással újítom meg mindnyájuknál írásban már kifejezésre juttatott áldáskivánságainkat.Az elmúlt évben V a r g a  G y u l a  tb. esperes, vönöcki lelkész lelkészi szolgálatának félszázados jubileumát ünnepelte hálás gyülekezete körében. N a g y  K á l m á n  gecsei és S z a b ó  J á n o s  izményi lelkészek lelkészi szolgálatuk 40., H o r v á t h  S á n d o r  várpalotai lelkész pedig lelkészi szolálatának 30. évéhez érkezett el.Szeretettel és áldáskivánsággal köszöntőm Krisztus hü szolgáit.Az elmúlt évben N a g y  J e n ő  ösküi, W á g n e r  Á d á m  ráckozári, S z a b ó  S á m u e l  gércei lelkészek mentek nyugdíjba. Az Ur áldja meg őket elvégzett munkájukért gazdag lelki áldásokkal s tegye megelégedetté pihenésük esztendeit.A lelkészi szolgálatra elhívást nyertek: Takó István Pécsre, Egyházy János Győrszemerére, Fülöp Dezső Bükre, Gáspár László Sárvárra, Kovács Mihály Kapolcsra, Fuchs János Ráckozárra, Schrauf Endre Tolnanémedire, Rettmann Farkas Hidasra, Bácsi Sándor Celldömölkre, Csillag Ferenc Öskiire, Csaby József Dunaföldvárra. Az elhívott lelkészek munkájára Isten gazdag áldását kívánom.7. Hivatalos részvételek. Az elmúlt közigazgatási évben igyekeztem erőm és lelkiismeretem szerint képviselni egyházunkat a szükségesnek látott különböző alkalmakkor s a minisztériumban személyes tárgyalásokkal is biztosítottam egyházunk ügyeinek kedvező elintézését.Ez évi részvételeimről és hivatalos utazásaimról a következőkben terjesztem elő jelentésemet:1931. o k t ó b e r  4.-én résztvettem Sopronban az egyetemi theol. fakultás megnyitó ünnepélyén;10. -én résztvettem az egyetemes nyugdíjintézeti, továbbá az egyetemes nyugdíjállamsegélyügyi bizottságok gyűlésén Budapesten;11. -én a celldömölki Ev. Nöegylet 25 éves jubileumi ünnepségén előadást tartottam;14.-től 16.-ig résztvettem az egyházkerület bizottságainak gyűlésein s az egyházkerület közgyűlésén Kőszegen;17. -én iskolalátogatást végeztem, a kőszegi leánylyceumban;18. -án felavattam a kőszegi m. kir. Hunyady Mátyás nevelőintézet protestáns kápolnáját;29.-én felavattam Budapesten a Farkasréti temetőben Sántha Károly síremlékét;
4
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n o v e m b e r  8.-án beiktattam Hivatalába Pécsett Takó István lelkészt;14.-én résztvettem Miskolcon a Protestáns Irodalmi Társaság kultúr- estélyén, azon előadást tartottam s másnap az ev. templomban prédikáltam;21.-én Balassagyarmaton az egyetemes Gyámintézet vallásos estélyén előadást tartottam, másnap pedig résztvettem annak közgyűlésén;23.— 27. napjain résztvettem Budapesten az egyetemes egyház bizottsági tanácskozásain és az egyetemes közgyűlésen;d e c e m b e r  7.-én és 8.-án iskolalátogatást végeztem kőszegi íeány- liceumunkban;12. -én Budapesten a kultuszminisztériumban tárgyaltam;13. -án Budán a bécsikaputéri templomban rádió istentiszteletet tartottam;19.-én Sopronban résztvettem a theol. fakultás szigorlatain és vizsgálatain;1932. j a n u á r  10.-én résztvettem Győrött a 2. honvédutászzászlóalj emlékünnepén;16.-án képviseltem egyetemes egyházunkat Sopronban a theol. fakultás vizsgálatain;29. -én a kultuszminisztériumban résztvettem a tanítók helyi javadalma tárgyában folytatott értekezleten;30. -án a kultuszminisztériumban tárgyaltam;f e b r u á r  2.-án Budapesten M EK D Sz egynegyed százados ünnepén és konferenciáján előadást tartottam;9. -én résztvettem Budapesten egyet. biz. tanácskozáson;10. -én résztvettem Sopronban a theol. fakultás vizsgálatain;21.-én résztvettem Székesfehérváron a Bethlen Gábor Szövetség ünnepségén, azon előadást tartottam, délelőtt pedig az ev. templomban prédikáltam;in á r c i u s 6-án Sopronban az ev. templomban prédikáltam s este a Prot. Szövetség ünnepségén előadást tartottam;9-én résztvettem Budapesten a Prot. Irodalmi Társaság választmányi és közgyűlésén;14- én Sopronban az Erzsébet közkórház imaházában prédikáltam;15- én Sojronban a Frankenburg Irodalmi Körben ünnepi beszédet tartottam;18-án a kultuszminisztériumban az iskolai államsegélyek ügyében összehívott tárgyaláson vettem részt;á p r i l i s  8-án a Life and Work-mozgaiom magyarországi csoportjának tudományos konferenciáján Budapesten előadást tartottam;9- én és 10-én Pécsett Diákszövetségi konferenciákon tartottam előadásokat s az ev. templomban prédikáltam;10- én és 11-én Bonyhádon a Diákszövetségi konferenciákon tartottam előadásokat;12-én és 13-án Bonyhádon a tolna-baranya-somogyi egyházmegye körzeti lelkészi konferenciáján tartottam előadásokat s a gyülekezet templomi ünnepségén beszéltem;
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í4-én és 15-én iskolalátogatást végeztem a bonyhádi ev. reálgímn.-ban;16- án Budapesten a minisztériumban tárgyaltam;17- én Győrött a Gyóni-emlékünnepen ünnepi beszédet mondottam;19- én és 22-én iskolalátogatást végeztem Sopronban a líceumban és tanítóképző-intézetben ;26-án és 27-én a győri egyházmegyei lelkészek körzeti konferenciáján tartottam előadásokat;28- án elnököltem Sopronban a Diák Otthon ügyében tartott tanácskozáson;29- én résztvettem Budapesten a Baldácsy-bizottság gyűlésén;m á j u s  11-én Budapesten a Johannita-rend ünnepi istenitiszteleténprédikáltam;12-én résztvettem Budapesten a rádió istenitiszteleti bizottság ülésén;22-én Nagykörösön az Arany János Irodalmi Társaságban székfoglaló beszédet tartottam;28-án Kőszegen a Jurisich-emlékiinnepkor az ev. templomban tartott vallásos ünnepségen előadást tartottam;j u n i u s  2-án és 3-án Pápán a veszprémi egyházmegyei lelkészek körzeti konferenciáján előadásokat tartottam;6- án a Soproni Líceumi Diákszövetség egyetemes érettségi találkozójakor az istenitiszteleten prédikáltam s a Szövetség közgyűlésén beszédet mondtam;7- én és 8-án Sopronban a soproni alsó, soproni felső, kemenesaljai és vasi közép egyházmegyék lelkészeinek körzeti konferenciáján előadásokat tartottam;9- én elnököltem Sopronban az iskolai nagybizottság és egyházkerületi pénzügyi bizottság együttes gyűlésén;10- én és 11-én a somogyi és zalai egyházmegyék Nagykanizsán tartott körzeti lelkészi konferenciáján előadásokat tartottam s a gyülekezeti templomi ünnepségen beszéltem;14- én a kultuszminisztériumban a lelkészi és tanítói javadalmak tárgyában összehívott tanácskozáson vettem részt;15—  18-án elnököltem a soproni líceum érettségi vizsgálatain;20—  23-án elnököltem a kőszegi leányliceum érettségi vizsgálatain;a u g u s z t u s  8-án elnökségi értekezleten vettem részt Sopronban;s z e p t e m b e r  6-án Sopronban résztvettem a theol. fakultás vizsgáján.
II. Az e g y h á z i é le t.8. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések szerint a hitélet, kevés kivétellel mindenütt megfelelő. A templom-látogatás terén a hívek kellő buzgóságot mutatnak s csak elvétve, névleg is megemlíthető gyülekezetekben mutatkozik hanyatlás. Az önállósodott és sok tekintetben teljesen függetlenné vált leánygyülekezetek különálló életének keserű gyümölcse ez, mely vallási



lő
és egyházi szempontból egyformán aggasztó. A jelentések szerint több gyülekezetben a vallásos életet kedvezőtlenül befolyásolja az egyháztagok gazdasági nyomora, mely zavarólag hat az anyagyülekezethez való viszonyban is. Az ifjúságnak az istenitiszteleten való részvétele a legtöbb gyülekezetben biztosítva van. Annál feltűnőbb, hogy néhány helyen a levente-ifjúság éppen az istenitisztelet idején tartja gyakorlatozását s ezen a lehetetlen állapoton a lelkész többszöri tiltakozása dacára, a vezetőség nem változtatott. A  házi istenitiszteleteket a hívek szórványosan gyakorolják.Az Úrvacsora szentségével élők száma ez évben hanyatlást mutat. Míg ugyanis az 1930/31. közigazgatási évben 73.131-en járultak az Urasztalához, mely az előző évvel szemben 1541 emelkedést mutatott, addig ez évben 70.396-an járultak az Urasztalához. A csökkenés tehát 2.735. Az Urvacsorázó férfiak száma 1287-el, a nőké 1448-al csökkent.Vallásos életünk mélységét biinbánatunk őszintesége s megtérésünk komolysága dönti el. Kövessünk el mindent, hogy bűntudatot, biinbánatot ébresszünk híveink lelkében s Krisztus keresztjéhez vezessük őket.Az 1931/32. közigazgatási évben keresztségben részesültek 3271-en (3646). Csökkenés 375. Törvénytelen szülött volt 150 (162). Csökkenés 12.Konfirmálásban részesült 2219 (1535), emelkedés 684. Házasságot kötött 1019 tiszta pár (904), emelkedés 115, és 458 vegyes pár (458), összesen 1477 (1362) pár. Emelkedés 115.A halálozási statisztika is emelkedést mutat. Egyházi temetésben részesültek 2.795-en (2496), emelkedés 299.Áttértek egyházunkba 133-an (155), csökkenés 22. Kitértek egyházunkból 110-en (126), csökkenés 16. Reverzálist adott egyházunk javára 180 egyén (178), emelkedés 2, egyházunk kárára 97 (84), emelkedés 13.Sajnálatosnak tartom, hogy az egyházi szertartást több gyülekezetben, részint helytelen szokás, részint a szekták szellemének befolyása következtében mellőzik. Feltűnő, hogy nagy városi gyülekezetek közelében falusi gyülekezetek is elejtik az egyházkezelés szép szokását. Arra is találunk példát, hogy a felekezeti türelmetlenség az egyházi szertartás mellőzését vonja maga után. Evang. és róm. kath. házasulandók olyképpen oldották meg a megoldhatatlannak látszó kérdést, hogy egyik egyházzal sem áldatták meg házassági szövetségüket.9. Belmissziói munka. Dunántúli Luther Szövetségünk a múlt évben is kiadta Belmissziói Munkaprogrammját, melyet egyházkerületünk lelkészei, sőt nagyobb leánygyülekezetek tanítói és levita-tanítói is lelkiismeretes buz- gósággal keresztülvittek.Arcképek és jellemrajzok az ős-keresztyén egyház történetéből cím alatt a népiskolai ifjúság részére adtunk munkaanyagot s megállapítottuk az ifjúsági Egyesületek és középiskolai Diákszövetségek munkaprogrammját is. Ezekhez ez évben is tematikus biblia-tanulmányi anyagot és történeti-emlékeztetőt adtunk.A reformáció hetében Melanchton Fiilöp, a négy választófejedelem,
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Zwingli Ultik, Gusztáv Adolf és II. józsef előadássorozat anyagát adtuk. Minden gyülekezet kötelező vallásos estélyen emlékezett meg Gusztáv Adolf svéd királyról és II. József Türelmi rendeletéről.Két külön böjti előadáson kívül böjt nagyhetére „ím e, az ember“ összefoglaló cím alatt áhitat-vázlatokat nyújtottunk. Ezenkívül a sajtónapi, a kiil- missziói és bibliavasárnapi anyagot is összeállítottuk. Három előadásban tárgyaltuk Lőhe Vilmos életét, egyéniségét és munkáját. A presbitériumok egyházunk helyzetével foglalkoztak.Gyülekezeteink belmissziói munkájáról a következő számadatok nyújtanak tájékoztatást: a lelkész 131 gyülekezetben foglalkozott hetenként a népiskolai ifjúsággal; 97 gyülekezetben volt liturgikus és 31-ben liturgia-nélküli gyermekistentisztelet. Vasárnapi iskola 31 gyülekezetben működött. 101 Ifjúsági Egyesület van. A felnőtt gyülekezeti tagok részére 1356 vallásos estélyt tartottak vallásos előadásokkal. A felnőttek iskolájában (Lőhe Vilmos) 524 előadás volt. A presbitereknek szóló külön előadást 159 gyülekezetben tartották meg. Biblia-olvasási kör 77 helyen működött. Intenzivebb munkát 109 Nőegylet végez. Szegény- és árvagondozás 94 gyülekezetben van, szórványgondozást 82 gyülekezet vezetett be; a családi törzskönyv 107 gyülekezetben van készen; 8 gyülekezetben van utcagondozás és evang. sajtópropagandát 128 gyülekezet végez.Az elvégzett belmissziói munka egyházmegyénkénti képét a következő táblázatos kimutatás tárja elénk:
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, ünnepélyeik száma 50 volt. 16 kirándulást rendeztek. Összejöveteleiket énekkel és imával kezdették és végezték, önálló dolgozatot 181-en hoztak, más szerző müveiből 44-et olvastak fel. Szavaltak 290-en, ének- és zeneszámot előadtak 65-en. Bibliaköre 11 Szövetségnek volt. 8 Szövetség pályatételeket tűzött ki és 13 iratterjesztést is végzett. A szövetség tagjai tanév elején és végén együtt járultak az Urasztalához. A Szövetség összes bevétele 3419.30 P, kiadása 2252.78 P volt.Hatalmas lendületet vett ez évben a p r e s b i t e r i  é s  i f j ú s á g i  k o n f e r e n c i á k  ü g y e .  Egyházmegyei presbiteri konferenciát tartottak a győri egyházmegyében Győrött, a kemenesaljaiban Ceildömölkön, a tolna- baranya-somogyiban Tabon, Dombóváron és Magyarbolyban, a veszprémi egyházmegyében Suron. A győri egyházmegye ifjúsági konferenciát tartott Győrött, a kemenesaljai Vönöckön kb. 450 résztvevővel, a somogyi Iharos- berényben 200 résztvevővel, a soproni alsó Farádon, a tolna-baranya- somogyi Ecsényben 207, Bonyhádon 56, Pakson 100, Mekényesen 200, Ké- tyen 115 résztvevővel; Sárszentlőrincen országos jellegű ifjúsági konferencia volt 215 résztvevővel. A vasi közép egyházmegyében Szombathelyen leánykonferenciát tartottak 300 résztvevővel. A veszprémi egyházmegye Veszprémben 80 résztvevővel tartott ifjúsági konferenciát.Evangélizáló napot tartott a győri egyházmegye Lovászpatonán és Bőnyrétalapon. A győri egyházmegye lelkészek és tanítók részére közös konferenciát is tartott.Kiilmissziói egyesületi országos jellegű konferenciát tartottak Sárszent- lőrincen 74 vidéki résztvevővel.Hálával és elismeréssel emlékezem meg mindazokról, kik belmissziói munkaprogrammunkat odaadó buzgósággal és fáradhatatlan hűséggel végrehajtották.10. Hitoktatás. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról a következő számadatok nyújtanak tájékoztatást: 274 nem evang. jellegű iskolában az elmúlt iskolai évben 4756 tanuló nyert evang. hitoktatást. 115 állami tanintézetbe járt 2418; 63 községi iskolába 1192; 84 másfelekezeti iskolába 995; 4 társulati, érdekeltségi iskolába 83; 6 urodalmi és magániskolába 58 evang. tanuló.Ezen tanulókat 77 felavatott lelkész, 1 vallástanárnő, 16 tanító, 7 tanítónő, 1 adófőtiszt (volt tanító) oktatta 509 csoportban, heti 645 hittanórában.A hittanvizsgákon 4389 tanuló vett részt. Az elért eredmény 206 csoportban jeles, 224-ben jó, 58-ban elégséges, 21 csop. eredménye ismeretlen.Az evang. hitoktatásban részesült tanulók közt volt 139 ref., 1 anglikán,1 baptista és 5 nazarénüs vallásin11. Püspöki egyházlátogatást az elmúlt közigazgatási évben nem végeztem.12. Esperesi egyházlátogatások. Az egyházmegyékben végzett esperesi látogatásokról a következőket jelentem:A g y ő r i  egyházmegyében hivatalos egyházlátogatás ez évben nem
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voit. A népiskolákat és a különböző iskolákban végzett hitoktatási munkát Kovács Zsigmond tárnokréti és Turóczy Zoltán győri lelkész vizsgálták meg az iskolalátogató bizottsággal együtt.A k e m e n e s a l j a i  egyházmegyében sem volt esperest látogatás. Az esperes ellenőrizte a hitoktatást Celldömölkön, Mersevaton, Kisköcskön, Kenyériben, Nagysitke-pusztán és Jánosházán. Iskolalátogatást végzett Keme- neshögyészben és Magyargencsen.A s o m o g y i  egyházmegye elnöksége egyházlátogatást végzett G yékényesen, Surdon, Nemespátrón, Iharosberényben, Szepetneken és a Barcs- nagyatádi szórványban. A hitoktatást ellenőrizte Kaposváron, Beleznán, Nagykanizsán és Csurgón. Meglátogatta az iskolákat Nemespátrón, Porrog- szentkirályon és Porrogon.A s o p r o n i  a l s ó  egyházmegyében nem volt egyház- és iskola- látogatás.A s o p r o n i  f e l s ő  egyházmegyében egyházlátogatás nem volt, de az esperes ellenőrizte a hitoktatási munkát és iskolalátogatást végzett Sopronban, a sopronbálíalvi állami elemi népiskolában, a soproni erdei iskolában és Brennbergbányán.A t o l  n a - b a r  a n y a - s o m o g y i  egyházmegyében egyházlátogatás nem volt; iskolalátogatás 7 gyülekezetben volt s ezenkívül Pécset, Bonyhá- don, Dombóváron, Szekszárdon és Gyönkön a hitoktatás ellenőriztetett.A v a s i  k ö z é p  egyházmegyében egyházlátogatás nem volt. Az esperes a hitoktatást ellenőrizte a katafai községi elemi, továbbá a kőszegi és sárvári nem ev. jellegű iskolákban.A v e s z p r é m i  egyházmegyében egyházlátogatás volt Nagyacsádon, Bakonycsernyén, Csöglén és Bakonytamásin. A hitoktatás ellenőrzése megtörtént Pápán, Csöglén, Veszprémben és Fűztőn.A z a l a i  egyházmegyében egyházlátogatás nem volt. Dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő iskolalátogatást végzett Akaiiban, Felsődörgi- csén, Tapolcán, Keszthelyen és Zánkán az evang. és más jellegű iskolákban.13. A soproni országos fegyintézet lelkigondozása. Kiss Ferenc, legy- intézeti lelkész az elmúlt évben is hűséges pásztori szívvel gondozta nemcsak az evang. és ref.’, hanem a róni. kath. vallási! fegyenceket is. A rendes istenitiszteleteken kívül hittani órákat is tartott, ő végezte a levélcenzurát, amelyről tájékoztatást nyújt az az adat, hogy egy év alatt 6138 levelet vizsgált át. Jelentésében a lélek örök értékének tudatában utal a fegyintézetből kiszabadulok megpecsételt sorsára. Elhelyezkedési lehetőség nincsen, a társadalom őket befogadni nem hajlandó, támasz, kenyér s állásnélküli kerülnek az élet országújára, mely legtöbbször új bűnök fertőjébe sodorja őket.A fegyintézet lelkésze németországi mintára egy úgynevezett „Baráti- ház“ létesítését tervezte. Törekvése azonban mindeddig nem járt eredménnyel.14. Evangélikus sajtónk ügyének rendezésére egyet, egyházunk elnökletem alatt egyetemes bizottságot küldött ki. A bizottság gyűlésén terjedel-
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nies munkálatban tártam fel ev. sajtónk helyzetét, annak rendszertelenségét, szétdaraboltságát és hiányosságait. Kívánatosnak jeleztem, hogy az ugyanazon célt szolgáló sajtóorgánumok egyesüljenek, a hiányzók megszerveztessenek s az anyagi szükségletek biztosíttassanak. Különösen fontosnak tartanám egyetlen egyházközigazgatási lapunknak, az Evangélikusok Lapjának anyagi biztosítását, továbbá az Ösvény heti folyóirattá való kibővítését, hogy evang. müveit középosztályunk vallási és egyházi igényeit szolgálhassa. Egyházi szükségletnek tartanám a reformátusokkal közös Theol. Szemlének munkaprogramm szempontjából való kibővítését, hogy a gyakorló lelkészek theológiai továbbképzésének célját eredményesen szolgálhassa. A sajtóorgánumok anyagi helyzete szerintem csupán az érdekeltségi körök aktívvá tételével biztosítható.Hálával gondolok a sajtóorgánumok szerkesztőire, kiadóira, munkatársaira. A jó Isten adjon nekik a jövendőben is erőt felelősségteljes szolgálatuk végzésére s ébresszen egyházunkban munkájukkal szemben elismerést, hálát és felelősségtudatot.Egyházi sajtóorgánumaink körében egy változás érdekel minket közelebbről: a Christi. Hausfreund megszűnése. Köszönettel gondolok a megszűnt lap elvégzett munkájára s a szerkesztőség és kiadóhivatal vezetőinek áldozatos fáradalmára.15. A szektamozgalmak megmaradtak ugyan régi kereteik közt, de munkálkodásuk ereje és fürgesége megnövekedett. Győrött az Üdvhadsereg és a baptisták, Győrságon baptisták, Mórichidán Isten-gyülekezete, Vönöckön baptisták, a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 20 gyülekezetében, Ba- konycsernyén, Öskün, Súron s a zalai egyházmegye egyes helyein nazarénu- sok működnek. A baptista-propaganda új erőre kapott a tabi gyülekezetben. Sok helyen anyagi motívum húzódik a lélek vallási életébe. Szívesen szabadulnak az egyházi és iskolai fenntartási terhek alól. Sokhelyen felismerjük az idegfeszítő kor hatását, a kielégítetlen lelkek nyugtalan vergődését.Lelkészeink és tanítóink eddig is mindent megtettek a szektamozgalom ellensúlyozására. Bizalommal kérem munkatársaimat, hogy eme kötelességteljesítésükben pillanatra se lankadjanak. Tartsák szem előtt ev. egyházunknak ama elvi meggyőződést, hogy a szekták ellen nem gyűlölködéssel, gyanúsítással és lekicsinyléssel kell harcolnunk, hanem egyedül Isten Igéjének fegyvereivel.16. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkészekké avattam Halász Béla, Novák Elek, Zongor Endre és Tóth József lelkészjelölteket.A felavatottak közül egy vár még elhelyezésre.Isten áldását kérem az ifjú Thimoteusok életére és munkájára.17. Templomavatás. Az ászári leánygyülekezet tekintélyes áldozattal templomát renováltatta s új tornyot építtetett. A renovált templomot f. évi augusztus hó 14.-én megbízásomból Takács Elek esperes avatta fel. Isten áldása nyugodjék meg a lelkes gyülekezeten, annak buzgó vezérein és áldozatkész népén. Legyen áldott a megújított templom munkája.



2118. Segédlelkészek dotációja. A segédlelkészi és segédlelkésztartási államsegély felhasználása az egyetemes egyház minden egyházkerületére vonatkozólag ugyanazon szempontok szerint történik. Az államsegély központi kezelését D. Geduly Henrik püspök úr kívánságára én vettem át. Fedezet hiányában kénytelen volt a püspöki kar a segédlelkészi kongruát havi 35 P-re leszállítani.19. Egyetemes lelkészi nyugdíjintézet. Mély aggodalommal mutatok rá egyetemes lelkészi nyugdíjintézetünk súlyos helyzetére. 1932. június 30.-ig 293.420 P 28 f kivetésből befolyt 103.715 P 16 f, úgyhogy az összes hátrá- Iék 192.522 P 27 f volt. Fájdalom, ebben az aggasztóan nagyösszegű hiányban tekintélyes összeggel szerepel dunántúli egyházkerületünk is. Egyház- kerületünk összes kivetése 104.626 P 28 f, lerovása 48.587 P 76 f, úgyhogy egyházkerületünk hátráléka 1932. június 30.-án 56.630 P 39 f volt. A későbbi hónapok befizetései javítottak ezen a kétségbeejtő helyzeten, de nem változtatnak a helyzet halálos komolyságán.A hátralékosok veszélyeztetik egyetemes lelkészi nyugdíjintézetünket. Kockáztatják mostani és későbbi nyugdíjas lelkésztestvéreink, özvegyeink és árváink szerény, de mégis mindennapi kenyeret jelentő nyugdíját. Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság úgy érzi, hogy kénytelen lesz olyan intézkedéseket tenni és olyan határozatokat hozatni, amelyek egyesek mulasztásával szemben azok jogainak megszorításával az összesség érdekeinek hatályos védelmét szolgálják.Nem felejthetjük el azonban, hogy az óriási hátrálékot nem a fizetni nem akarás, hanem a fizetni nem tudás magyarázza. Az új tervezetek elkészítésénél számot kell vetni gyülekezeteink és lelkészeink teherbírásával.Másképpen ítélem meg egyes gyülekezeteink azon eljárását, hogy a kötelező nyugdíjintézeti offertóriumot sem szolgáltatták be. Ez olyan természetű hanyagság, melynek a jövendőben nem szabad előfordulnia.20. Egyházközigazgatás. Egyházkerületünk egyházközigazgatási munkája az egész évben zavartalan volt. 3650 ügy nyert elintézést, 6730 irattári irattal. Hálás köszönettel és elismeréssel emlékezem meg László Miklós püspöki titkár buzgó munkálkodásáról s szeretettel és elismeréssel búcsúzok Takó István volt egyházkerületi segédlelkésztől, ki a püspöki irodában 6 éven át teljesített hűséges munka után a pécsi gyülekezet lelkészi állásába hivatott el. Mivel az egyházkerületi segédlelkészi állásban állandóan fenyegető személyváltozások a közigazgatási munkára zavarólag hatnak, Kuttlik Olgát alkalmaztam gép- és gyorsírói állásra, aki szolgálatát 1931. május 1.-én kezdette meg s kötelességét hűséges szorgalommal teljesíti. Megjegyzem, hogy ezen változás egyházkerületünkre új terhet nem hárít, sőt inkább megtakarítást jelent.21. Lelkészegyesületek munkája. Az egyházmegyék lelkészegyesületei az elmúlt közigazgatási évben 18 gyűlést tartottak. A győri egyházmegye egy közös- lelkésztanítói értekezést is rendezett.Az egyházkerületi lelkészegyesület ez évben a következő kérdéseket
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ajánlotta kidolgozásra: 1. A szórványgondozás programmja, személyi és anyagi követelményei; 2. A házasság az evangélikus dogmatika és etika szempontjából, tekintettel az egyházfegyelmezés kérdéseire; 3. Krisztus tanításának és életpéldájának jelentősége korunk erkölcsi és gazdasági válságára; 4. Az Ágostai Hitvallás X X . cikke (a jócselekedetekről) és a szekulá- rizmusról; 5. A lelkészegyesületek a lelkészek lelki életének szolgálatában. Mindegyik tételről tartottak előadást, illetőleg olvastak munkát a lelkészértekezletek tagjai.22. Tanítóegyesületek munkája. Az egyházmegyék tanítóegyesületei ez évben is a szokott irányelvek mellett munkálkodtak. Behatóan foglalkoztak a tanítók súlyossá vált anyagi helyzetével s a tanítói hivatás körébe tartozó szakkérdésekkel. Az egyházmegyei tanítóegyesületek munkáját méltóképpen betetézte az egyházkerületi tanítóegyesület munkája, mely egyszersmind irán y ító i#  is hatott a tanítóegyesületek működésére.23. Gyámintézet. Meleg elismeréssel emlékezem meg egyházmegyei és egyházkerületi Gyámintézeteink áldásos és eredményes munkájáról. A gazdasági válság dacára kedvezőnek mondható eredménnyel fejezték be a sze- retet-fillérek összegyűjtését. Különösen kedvezőnek látszik az eredmény más egyházkerületi Gyám intézetek munkájával egybevetve. Az egybevetés a következő eredményeket mutatja: A négy egyházkerületben a Gyámintézet céljaira befolyt összesen 17.102 P, ebből dunántúli egyházkerületünk gyűjtött 10.703 P-t, a többi három egyházkerület pedig együttvéve 6.399 P-t.Nem hallgathatom el azonban azon érzésemet, hogy a számok egybevetéséből mutatkozó kedvező eredmény engem nem tud megtéveszteni. Gyám intézeti munkánknak még mindig sokat kel mélyülnie. Hiányzik a Gyámintézet munkája iránt való lelkesedés és felelősség egyházunk közönségének leikéből, de hiányzik sok lelkésztesvérünk leikéből is. Nem érezzük a Gyámintézet munkájának egyházmentö jelentőségét és nem becsüljük meg azt kellőképpen. Még mindig vannak gyülekezeteink, ahol a Gyámintézet javára való házonkénti gyűjtés ismeretlen. Templomi szószéken sok helyütt nem esik szó a Gyámintézetről s vele szemben fennálló kötelességünkről. A nagy többség is megelégszik a szeretet kötelességeinek hangoztatásával és nem veszi észre, hogy a szeretet munkamezejére egyedül a hit mesgyéjén juthatunk el. Ébresszünk hitet, akkor majd nem nélkülözzük a szeretet munkáját sem.
III. Isk o la i ü g y e k .

A ) N é p i s k o l a i  ü g y e k .24. Népiskoláink működése. A beterjesztett esperesi jelentések szerint egyházkerületünk népiskolái az elmúlt tanévben is hűségesen munkálkodtak. Német anyanyelvű és tannyelvű népiskoláink részére megjelentek ugyan a német tankönyvek, de azoknak bevezetése több gyülekezetben a hívek szegénysége miatt nagy nehézséggel járt. Kívánatos, hogy ezen nehézségek
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dacára a tankönyveket minden gyülekezetünk bevezesse s iskoláink szintjének emelésére felhasználja. Hálával és elismeréssel emlékezem meg egyház- kerületünk tanítói karának lelkiismeretes munkájáról.25. A törpeiskolák sorsa. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1930. évi XLVI1. t.-c.-ben gyökerező jogánál és kötelességénél fogva megvonta elnéptelenedett törpeiskoláink államsegélyét. Az állásukat elveszített felekezeti tanítókat állami szolgálatba átvette s elhelyezésükről gondoskodott.Múlt évi püspöki jelentésem 2/a. részében közöltem ezen népiskolák névsorát. Ez alkalommal az egyházmegyei és gyülekezeti vezetőségek, va!a- mint a közvetlenül érdekelt gyülekezetek iránt érzett elismeréssel és köszönettel emlékezem meg arról, hogy az államsegély megszüntetése dacára is fenntartották evang. népiskoláinkat a következő gyülekezetekben: Vásáios- miske, Szökedencs, Gyóró, Pálfa, Tapolcafő, Fehérvárcsurgó, Csékut és Bakonyszombathelyen (11. tanítói állás). Minden elismerést és hálás köszönetét megérdemelnek azok, kik egyházunk iskoláinak életét megmentették.26. Iskolaépítési államsegélyek. Az elmúlt közigazgatási évben a vall. és közokt. miniszter úr a bakonycsernyei ev. elemi iskola építéséhez 1500 P pótállamsegélyt, a kiskamondi iskola újjáépítéséhez 2000 P, a nagyacsádi iskola újjáépítéséhez 6500 P, a balfi 3. számú tanterem építéséhez 2000 P építési államsegélyt állapított meg.Hálás köszönettel gondolok a kultuszkormány megértő jóindulatára, mellyel népiskoláink újjáépítését lehetővé tette.27. Tanszerek adományozása. Az elmúlt közigazgatási évben csupán a gércei iskola kapott némi tanszer-adományt a kultuszminiszter úrtól.28. A tanítók előléptetése a VII. fizetési osztályba az elmúlt közigazgatási évben szünetelt.29. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók szolgálati szabályzatának H. pontja alapján, az illetékes esperes és iskolaszéki elnökség javaslatára igazgatói címmel a következőket ruháztam fel: Halász János nemesleányfalui, Garan János ménfői, Nagy Kálmán nagygeresdi, Neubauer Károly bárkái és Ludván Sándor nagysimonyi tanítókat.30. A tanítók anyagi helyzete az elmúlt közigazgatási évben újabb zuhanást mutat. Súlyosan érinti a terményfizetéses tanítókat a termények árának alacsonysága s az a nagy igazságtalanság, hogy a termények irreális értékeléssel vétetnek számításba az államsegély megállapításánál. Közelről érinti őket az általános fizetésredukció is. A helyzetet súlyosbítja továbbá egyes iskolafenntartó gyülekezetek fizetőképességének megroppanása, minek következtében tanítóink készpénz, avagy terményjavadalmukat nem kapják meg hiánytalanul.A kultuszminiszter úr f. évi június hó 14.-én és augusztus hó 4.-én az egyházak vezetőivel értekezletet tartott a tanítói fizetések rendezése kérdésében. Az etárgyban készült tervezetek azonban annyira belenyúlnak felekezeti tanítóink törvényileg biztosított jogaiba, annyira veszélyeztetik a feleke-
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zeti tanítók státusának az állami tanítói státussal szemben való helyzetét, hogy azok ideiglenes elfogadása is nagyon aggodalmasnak látszik.Nézetem szerint a kérdés megoldása csakis az általános állami költség- vetés keretei közt lehetséges.A miniszter úr elnöklete alatt tartott értekezletek alkalmat nyújtottak egyházunk vezetőségének annak feltárására, hogy népiskoláink és tanítóink helyzetének megromlása mily mértékben származik a kultuszkormány régi, avagy újabb intézkedéseiből és mennyire terheli a mostani helyzetért a felelősség magát a kormányt.Ezen a helyen említem meg, hogy tanítóink hátralékos helyi javadalmára vonatkozólag összegyűjtöttem az adatokat. Az adatok elég kedvező képet mutatnak. Eszerint az iskolafenntartó gyülekezetek hátráléka a tanítók helyi javadalmánál 11.473 P 48 f, 69.5 mm gabona és 5 öl fa.31. A népiskolai beiratási díjak. A vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi június hó 13.-án kelt 63.888/932/VIII. í. számú rendeletével megváltoztatta a beiratási díjakra vonatkozó eddigi rendelkezését. Teljesítette a miniszter úr egyházunk ama kívánságát, hogy a beiratási díjak egyrésze az ev. tanítóság internátusi céljaira legyen fordítható. Az új rendelkezés szerint tehát a beiratási díj fele az ev. tanítói internátus-alapra fizetendő be, mely összeg felhasználásának tervét az egyetemes egyház évenként a miniszter elé tartozik terjeszteni. Ezen ügy bizonyára egyetemes közgyűlésünket is fogja foglalkoztatni.
B) K ö z é p is k o lá k  é s ta n ító k é p z ő -in té z e t.32. Iskolalátogatásaim. Az elmúlt évben egyházkerületünk összes középiskoláit és tanítóképzöintézetünket is meglátogattam. 1931. okt. 17.-én és dec. 7.— 8.-án kőszegi leányliceumunkban, 1932. április 14.— 15.-én bonyhádi reálgimnáziumunkban, április 19.— 22.-én a soproni líceumban és tanítóképzőintézetünkben végeztem látogatást.A tanév végi vizsgálatok alkalmával június 15.—  18.-án a soproni líceum érettségi vizsgálatain, június 21.— 23.-án pedig a kőszegi leányliceum érettségi vizsgálatain elnököltem.Örömmel állapítom meg, hogy tanintézeteinkben öntudatos és tervszerű munka folyik. Intézeteink vezetése erős, egyházhű és határozott lelkekre van bizva s tanáraink munkájából sem hiányzik az evang. öntudat.33. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlása. A tanulók felekezeti megoszlása szempontjából a helyzet általában kedvező. Soproni líceumunkban 306 tanuló közül 247 ev., 15 ref., 35 róm. kath., 6 izr., 1 unit. és 2 gör. kel. vallású. Soproni tanitóképzőintézetiinkben 138 tanuló közül 130 ev., 8 róm. kath. vallású. Kőszegi leányliceumunkban 157 tanuló közül 82 ev., 19 ref., 42 róm. kath., 14 izr. vallású. Bonyhádi reálgimnáziumunkban 333 tanuló közül 174 ev'., 25 ref., 129 róm. kath., 3 görög kath., 12 izr. vallású volt.34. Soproni tanítóképzőintézetünk ügyei. Intézetünk építési ügyét az állam súlyos gazdasági helyzete miatt előbbrevinni nem lehetett. A betöltet



len tanári.álások betöltésének engedélyezése és az államsegélyek megadása tárgyában 1931. évi aug. 16.-án újból felterjesztést intéztem a kultuszminiszter úrhoz. 1931. évi nov. hó 30.-án 840-1/52-931. sz. válasziratában kijelenti a miniszter úr, hogy Mechle József tanár részére igyekezni fog államsegélyt biztosítani. 1932. évi augusztus hó 7.-én, továbbá szeptember 1.-én kérelmemet megújítottam, az utóbbi felterjesztésben a zenetanári állás után kérve az államsegély megadását.A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Rozsonday Károly tanárt 1932. január 1.-től kezdődöleg a IX. fiz. osztály 2. fokozatába sorolta.Tanítóképzöintézetünk részére f. évi jan. hó 26.-án kelt 765/VI/931 -32. szám alatt ingyen tornaszerek adományozását kérelmeztem. Kérelmem még nem nyert elintézést.35. Ingyen tornaszerek adományozása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr kőszegi Ieányliceumunknak 1972 P értékű, a bonyhádi reálgimnáziumnak pedig 2030 P értékű tornaszert adományozott.36. A gyorsírás kötelező bevezetése. A kultuszminiszter úr a miniszter- tanács 1929. évi dec. 6.-án hozott határozata alapján a gyorsírást az összes hazai középiskolákban kötelező tantárgyként bevezette a IV— V. osztályokban heti 2 órában. A miniszter úr rendelkezését a f. évi június hó 12.-én kelt 3I.591/V/932. számú rendelet tartalmazza.A rendelkezés végrehajtásának biztosítása céljából a kultuszminiszter úr Budapesten középiskolai tanárok részére 4 hetes tanfolyamot rendezett, melyen dr. Kamondy Zoltán soproni líceumi és vitéz Zerinváry János bony hádi reálgimnáziumi tanárok vettek részt.37. Tanfolyamok. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a nyári szünidőben ásványtani és biológiai tanfolyamot rendezett Budapesten középiskolai tanárok részére. Ezen a tanfolyamon Leitner József soproni lie. tanár vett részt. • 1 I ! '.] f  i mir 1 $;38. Kőszegi leányliceumunk helyzete. Az államsegély többszöri leszállítása s az általános gazdasági leromlás súlyos helyzetbe sodorta kőszegi leányliceumunkat. Intézetünk fenntartását a múltban három tényező biztosította: az államsegély, az internátus jövedelme és az egyházkerület fenntartói járuléka. Mindhárom bevételi tétel erős zuhanást mutat. Különösen pótolhatatlan hiányt jelent az internátusi jövedelemnek aggasztó csökkenése. A magyar középosztály anyagi sorvadása miatt megfogyatkozott az internátusi növendékek száma. Két évvel ezelőtt még 90 növendékünk volt, tavaly már csak 70, mely szám a küszöbön álló tanévben még jobban esni fog. A régi államsegély visszaállítását lehetetlenné teszi az államháztartás súlyos helyzete, de meg azon körülmény is, hogy az összes iskolák államsegélyét egyetemes rendelkezéssel és nem egyenkénti elbírálás alapján csökkentették. Egyházkerületünk sem az államsegélyredukciót, sem az internátus bevételi hiányát pótolni nm tudja, hiszen saját fenntartási államsegélyét is leszállította a kormány.Kísérletet tettem arra nézve, hogy az állam ingyenes intézeti helyeket
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létesítsen ilyen módon is szolgálván a segélyre szoruló középosztályt. Ezen kérelmet azonban a miniszter úr elutasította. Felhívtam az intézet igazgatóságát, hogy a leányne'velőintézet volt tanítványainak szövetségét igyekezzék megalakítani s kísérelje meg az intézet társadalmi úton való támogatását.Végül Kőszeg városától tüzelőfa és villanykedvezmény engedélyezését kértem. Ez utóbbi kérelmet a város elvi okokból nem teljesíthette ugyan, de az 1932— 33. tanévre 250 köbméter ingyen tüzelőfát engedélyezett. Kőszeg város vezetősége és közönsége meleg hálára kötelezi egyházkerületünket és intézetünket eme újabb áldozatkészségével.Mivel azonban mindezen tervek és kísérletek intézetünk fenntartásának nagy problémáját meg nem oldják, feltétlenül szükséges, hogy az internátus vezetését a lehető legnagyobb mértékben leegyszerűsítsük. Hogy egyházkerületünk ezen kérdésben teljesen szabad kezet nyerjen, Arató István internátusi igazgató ezen állásáról lemondott. Az egyházkerületi elnökség az egyházkerületi/pénzügyi bizottsági elnök úrral folytatott tanácskozás után a lemondást elfogadta s azt az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszti. Megbízást adott egyszersmind Bakos Júlia internátusi vezetőnőnek az internátus-vezetés1933. január 1.-én történő teljes átvételére.39. A soproni Líceumi Diákotthon építési ügye. A soproni Líceumi Diákszövetség szorgalmazására az egyházkerületi pénzügyi bizottság és iskolai nagybizottság együttes gyűlésén elhatározta, hogy a Lie. Diákotthont, melynek első épülete 1934-ben lenne esedékes, már most megépíti. Az építkezésre rendelkezésre áll: államsegélyből 103.000 P, a Diákszövetség gyűjtéséből 12.000 P. Örömmel jelentem be, hogy Sopron szab. kir. város benyújtott kérvényemre a Diákotthon céljaira 15.000 P készpénz adományt és 1500 P természetbeni segélyt szavazott meg. így tehát összesen 131.500 P áll rendelkezésünkre.A közös bizottság kimondotta, hogy az építkezés csak a rendelkezésre álló összeg erejéig történhetik, sőt bizonyos összeget rendkívüli költségek fedezésére levonásba kell hozni. Kimondotta a bizottság, hogy az egyház- kerületet az építkezéssel és fenntartással kapcsolatosan semmiféle kiadással megterhelni nem lehet. Végül építési bizottságot küldött ki a közös bizottság dr. Töpler Kálmán elnöklete mellett, mely az egyházkerületi elnökség s az egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök bevonásával a további intézkedések megtételére nyert feljogosítást.Az építési bizottság tervpályázatot írt ki, a beérkezett pályamunkák közül a legjobbat kiválasztotta, elfogadta s a vall. és közokt. min. úrhoz hozzájárulás és szakvéleményének közlése céljából felterjesztette.Egyházkerületi közgyűlésünk bizonyára megnyugvással és örömmel értesül arról, hogy a Lie. Diákotthon megépítése a közel jövőben lehetővé válik. Hálás örömmel és köszönettel értesül Sopron sz. kir. város nagylelkű adományáról és örömmel iktatja jegyzőkönyvébe a város vezetőségével és közönségével szemben meleg háláját.40. Nyugdíjazások. A vall. és közokt. min. Fáik Henrik bonyhádi reál-



27

gimn. igazgatót, továbbá Hollósy Kálmán soproni lie. tanárt 1932. szeptember 1 .-étöl kezdődőleg saját kérelmükre nyugdíjazta.Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg Fáik Henrik egész életet betöltő áldásos tanári és eredményes igazgatói munkájáról. Tudásával, vezetői képességeivel és egyéniségével igazi értéke volt bonyhádi reálgimnáziumunknak, egyházkerületünknek és evang. tanügyünknek.Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg Hollósy Kálmán 35 évi tanári működéséről, melyet kiváló szaktudás, odaadó kötelességtudás és a tanítás valóságos művészete jellemzik.Künsztler Anna kőszegi leánylic. tanár házasságkötés miatt állásáról lemondott. Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg intézetünkben végzett áldásos működéséről.Tekintettel a nehéz iskolafenntartási gondokra, a megüresedett tanári állások betöltésének mellőzését tartom szükségesnek. A vall. és közokt. min. úr e tárgyban tett jelentésemet elfogadta s hajlandó tudomásul venni az állások betöltésének felfüggesztését s egyszersmind kijelenti, hogy az intézetnek a szünetelő tanári állás betöltésére való jogát elismeri s amennyiben az iskola- íenntartóság a tanári állás újbóli betöltését látná szükségesnek, úgy a tanári államsegély megadására hajlandó lesz.41. A tanulók szigorúbb elbírálására vonatkozó miniszteri rendelet. A vallás- és közokt. min. úr f. évi március hó 23.-án kelt 29.145/932/V. számú rendeletében kívánatosnak jelzi, hogy a középiskolába járó tanulók felvételénél és osztályozásánál szigorúbb elbírálást alkalmazzanak. Ennek biztosítására a IV. és V. osztályoknál tanévvégi vizsga tartását rendeli el. A két tárgyból elégtelen osztályzatot nyert tanulók javító-vizsgájának engedélyezését pedig megszünteti.Meggyőződésem szerint külön tanévvégi vizsga nélkül is elbírálják iskoláink a tanulók tanulmányi eredményét, így tehát külön vizsgára szükség nincsen. A javító vizsgálat korlátozását több okból szintén aggályosnak tartom. Tekintettel azonban az érvényben levő rendelkezésekre, a miniszteri intézkedésnek tanintézeteinkre vonatkozó elfogadását elkerülhetetlennek tartom.42. Filmoktatás. A vall. és közokt. min. úr f. évi május hó 17.-én kelt 63.721/932/f. számú leiratában közli, hogy az 1932/33. iskolai évtől kezdö- dőleg a filmoktatást átszervezi. Gondoskodik arról, hogy az oktató-filmek tartalmukat illetőleg alkalmazkodjanak az iskolai tantervhez s a filmoktatás magában az iskolában történjék. Ezidőszerint az új filmoktatási rendszert csak a közép- és középfokú iskolákban óhajtja keresztülvinni, de a megfelelő tárgyú és feldolgozási! filmeket az elemi iskoláknak is rendelkezésére bocsátja.A film modern tanítási eszközzé vált s annak a tanítási munkában való felhasználása feltétlenül kívánatos. A múlt azonban nagyon keserű tapasztalatokat nyújtott e tekintetben. Méltán váltunk bizalmatlanokká a filmoktatással szemben, mely sem didaktikai, sem pedagógiai, sem financiális szepont- ból nem volt kifogástalan. Kívánatos lenne, hogy az új filmoktatás a tapasz-
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tait hibákat kiküszöbölje s lehetővé tegye számunkra, hogy azt iskoláinkban haszonnal értékesítsük.43. Elnöki megbízatások és iskolalátogatások. A soproni tanítóképző- intézet képesítő vizsgálataihoz egyházi elnökül Hanzmann Károly soproni lelkészt, egyházkerületi népiskolai bizottsági elnököt, a bonyhádi reálgimnázium érettségi vizsgálataihoz Müller Róbert főesperest, a soproni líceum szeptemberi érettségi vizsgálataihoz Hanzmann Károly soproni lelkészt s a kőszegi leányliceum szeptemberi érettségi vizsgálataihoz Kutas Kálmán szombathelyi lelkészt küldöttem ki.A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr érettségi vizsgálatokra kormányképviselőkul kiküldötte a soproni líceumhoz dr. Zsiray Miklóst, az Eötvös kollégium tanárát, a kőszegi leányliceumhoz dr. Mauritz Béla, egyetemi tanárt, a bonyhádi reálgimnáziumhoz dr. Pukánszky Béla egyetemi magántanárt, a soproni tanítóképzöintézethez Sárkány Alfréd miniszteri osztálytanácsost. A szeptemberi érettségi vizsgálatokra pedig a soproni líceumhoz dr. Strasser Sándor, győri állami leánylic. igazgatót, a kőszegi leányliceumhoz dr. Deák János, egyetemi theol. tanárt, a bonyhádi reálgimnáziumhoz dr. Pu- kányszky Béla egyetemi magántanárt és a soproni tanítóképzőintézethez Sárkány Alfréd min. osztálytanácsost küldötte ki.Az állam megbízásából soproni líceumunkat és kőszegi leányliceumun- kat dr. Dsida Ottó, győri tanker, főigazgató, a bonyhádi reálgimnáziumot dr. Mátray Rudolf, székesfehérvári tanker, főigazgató látogatta meg.A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi május hó 23.-án kelt 28.480/932/V. számú értesítése szerint a kormány a győri tankerületi főigazgatóságot július l.-ével megszüntette. A jövő évben soproni líceumunkat miniszteri biztosképpen a budapestvidéki főigazgató, kőszegi leányliceumun- kat pedig a székesfehérvári tanker, főigazgató látogatja meg.

IV . A n y a g i ü g y e k , se g é ly e zé si m o zg alm ak .44. Az egyházkerület pénzügyi helyzete. Az általános gazdasági helyzet nemcsak nyomasztólag, hanem bénitólag hat egyházkerületünkre. Egyházkerületünk felügyelőjének és pénzügyi bizottsági elnökének sikerült az utolsó esztendőkben egyházkerületünk anyagi viszonyait rendezni, úgy hogy joggal mondhattuk kiegyensúlyozottnak pénzügyi helyzetünket. Ez a fáradságos munka mind rombadőlt az utolsó két esztendőben.Jelenlegi súlyos pénzügyi helyzetünket két tényező teszi válságossá: gyülekezeteink teherbírása megroppant s az állam több ízben leszállította államsegélyeinket. Gyülekezeteink teherbíró képességének megingására jellemző, hogy még ma is 10.994 P egyházkerületi hátrálék áll fenn. Oly nagy összeg tehát, melyet egy kiszabott költségvetéssel dolgozó testület semmiesetre sem bírhat el. Az államsegélyek pedig az elmúlt évhez viszonyítva 12.671 P esést mutatnak. A néhol mutatkozó megtakarítás, általános fizetés-
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redukció, lakbérek ieszállítása, néhány tanári állás megszüntetése, —  szám- bavehető összeget jelentenek ugyan, de a nagymértékű államsegély-zuhanást kiegyensúlyozni nem képesek.Különösen súlyos tanintézeteink helyzete. Az államsegélyek csökkenésével együtt emelkedik az iskolafenntartóság terhe. A soproni líceumnál a fenntartói hozzájárulás az eddigi 12%-ról 22%-ra, a tanítóképzőintézetnél 25%- ról 40%-ra emelkedett. Válságos kőszegi leányliceumunk helyzete is. Ezt az intézetünket eddig jórészt, majdnem kizárólag az internátus tartotta fenn. Az internátusi növendékek száma azonban a két évvel ezelőtti 91-ről 59-re zuhant alá. Érezhető a tanulói kontingens megfogyatkozása a soproni líceumnál is, mert- a múlt évivel szemben 30-cal kevesebb növendék iratkozott be.Súlyos pénzügyi helyzetünkből kibontakozást csak akkor találhatunk, ha minden szükséges és alkalmas eszközt ezen célra a szanálás érdekében felhasználunk. Költségvetésünket még jobban kell redukálnunk. Biztosítékot kell nyernünk a kormánynál, hogy mostani államsegélyeinket nem fogja még jobban csorbítani, sőt inkább számot vet intézeteink helyzetével és a feltétlenül szükséges államsegély megadásával biztosítani fogja azok fenntartását. De hivatkoznunk kell az evang. egyházszeretetre és az ősök példáján elinduló áldozatkészségre. Két irányban nyilatkozik meg az evang. áldozatkészség. Először az egyházi terhek lelkiismeretes elhordozásában. Tegyen minden egyháztag és minden gyülekezet eleget egyházával szemben fennálló kötelezettségének. De azután appellálnunk kell az önkéntes áldozatkészségre is. Évszázados iskoláink nem egyházi adókivetésekből születtek, hanem az egyház- szeretet csodálatos önkéntes áldozathozatalából. Nyomorúságos megpróbáltatások időszakában ezt a kötelességet és ezt a szeretetet kell felébresztenünk híveink lelkében, akkor az áldozatkészség eszközével átsegíti Isten egyház- kerületünket a bizonytalanság remélhetőleg rövidre szabott esztendein.45. Államsegélyek. A törvényszerinti állami segélyeinken kívül megemlékezem rendkívüli állami segélyeinkről.A népjóléti miniszter úr által egyetemes egyházunk részére engedélyezett karitativ hadikölcsön-segélyből egyházkerületünk 2830 P-t kapott.Dacára az államháztartás súlyos helyzetének, néhány gyülekezetünk rendkívüli államsegélyt nyert. Ezek a következők: Várpalota templomrenoválásra 200 P, Homokbödöge templomrenoválásra 100 P, Gadács orgona javításhoz 100 P, Magyarszombathely templomtető javításához 100 P, Dab- rony templomjavitáshoz 200 P, Nemeslányfalu templomjavításhoz 120 P, Kőszeg toronyépitési adósság törlesztéséhez 300 P.46. A lelkészek anyagi helyzete az elmúlt évben fokozatos rosszabbodást mutatott. Ma már igazán nem túlzás a paróchiák nyomoráról beszélni, mert a legtöbb lelkészcsalád képtelen gyermeke neveltetéséről, családja tisztes fenntartásáról, állásához méltó életmódjáról, életszintjéről, önképzéséről és kulturális kötelességeinek teljesítéséről gondoskodni. A katasztrofális helyzetet okozó összes tényezők ma is változatlanul fennállanak, így tehát javulásra nem számíthatunk. Az állam képtelen a lelkészi kongnia revíziójára, vagy
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legalább a magasra értékeit gabona-árak realizálására. Képtelen íeíkészí korpótlék megadására is.A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr látja ugyan lelkészi karunk lehetetlen anyagi helyzetét s szeretne is azon segíteni, amint azt f. évi június hó 24.-én kelt 5973/932/11. számú leirata bizonyítja. Mindaddig azonban, míg a kormány az egyháznál akarja megtakarítani az anyagi segítésnek eszközeit s nem tud ezen célra új anyagi fedezetet biztosítani, minden tervezet hiábavaló kísérletezéssé válik.Súlyosbítja lelkészeink helyzetét a gyülekezetek anyagi szegénysége is. 135 gyülekezetünk közül 38 gyülekezet nem volt képes lelkészének helyi javadalmát teljesen kiszolgáltatni. Van olyan városi missziói gyülekezet, mely 2557 P 87 f javadalommal tartozik lelkészének. Az egyházkerületben a lelkészi fizetések hátráléka 15‘074.95 P készpénz s azonkívül némi termény.Nagy aggodalommal gondolok erre a szomorú hátrálék-kimutatásra s alig merem felvetni a kérdést, hogy vájjon miből élnek családjukkal együtt ezek a szegény lelkésztestvéreink s hogy vájjon a gyülekezetek mikor és miből fogják hátrálékaikat megfizetni, ha eddig nem tudtak kötelezettségüknek eleget tenni? Bizonyos az, hogy a kérdést könnyedén kezelni s az általános gazdasági válsággal elintézni nem szabad. Messze kiható és veszedelmes iskolát teremt a gyülekezet hiványbeli kötelességeinek egyoldalú elsikkadása. A nemfizetéshez mindig könnyű többségi pártot szerezni.A múlt évben mozgalmat indítottam egyházkerületünk lelkészi karában a házonkívíil taníttatott lelkészgyermekek neveltetési segélyezésére. Örömmel jelentem be, hogy ezen segélyezési mozgalomban az egyházkerület minden lelkésze résztvett. Az egész mozgalom kizárólag lelkészek adományaira támaszkodott. Befolyt erre a célra az I. félévben 1652 P, melyet az igényjogosultak közt elnökletem alatt az esperesi karból és egyházkerületi föszámvevő- böl álló bizottság osztott ki. A II. félévre felajánlott havi járulékok még nem folytak be teljesen, hiszem azonban, hogy a közel jövőben a lelkésztestvérek ezen kötelezettségeiknek is mindannyian eleget tudnak tenni. A bevétel a következő felajánlásokból összegeződik: 1. A püspök felajánlása 500 P, 2. 6 lelkész felajánlása évi 50 P , összesen 300 P, 3. 63 lelkész felajánlása havi 3 P , összesen 2.304 P, 4. 69 lelkész felajánlása havi 2 P, összesen 1656 P. Az egész évben várható összeg 4760 P. Nem mulaszthatom el, hogy az önsegélyzés és testvéri szeretet eme megható megnyilatkozása felett örömömnek ne adjak kifejezést s ne kérjem Isten áldását arra a testvéri közösségre, melyből ez a mozgalom kivirágzott.Végül jelzem, hogy a népjóléti miniszter lelkészsegélyezési célra a M ELE vezetősége kezéhez 2.000 P-t utalványozott, melyből egyházkerületünk részére a felosztást végző testület 1470 P-t juttatott. A feloszást és az összeg szétküldését az erre felkért egyetemes bizottság eszközölte.47. A Baldácsy-alap. A gazdasági válság észrevehetően mélyre zuhan- tatta a Baldácsy-alap jövedelmét is. Az 1931. esztendőre az alap igazgatósága
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közgyűlési határozattal egyházkerületenként 9600 P járulékot állapított meg. Végül azonban az egyházkerületek csak 4.000 P-t kaptak.Egyházkerületi közgyűlésünk még ezt megelőzően az igazgatósági határozatra támaszkodva a 9.600 P felett rendelkezett. Az egyházkerületi közgyűlés után érkezett az alapítványi igazgatósági elnök értesítése a 4.000 P-re történt lecsonkitásról. Kísérletet tettem a járulék felemeltetésére vonatkozólag, de az igazgatóság a felemelést nem tartotta lehetőnek. Mégis az 1932. évi Baldácsy-járulék terhére 2000 P-t utalványozott ki. Mi azonban természetesen az egyházkerületi közgyűlés felosztási határozatát az 1931. évre befolyt 4.000 P-höz szabtuk.Végtelenül fájdalmasan érint a Baldácsy-alap járulékának nagymértékű csökkenése, mert ez érzékenyen sújtja szegény gyülekezeteinket, lelkészeinket és lelkészözvegyeinket.48. Gyurátz Ferenc püspök emléke. Múlt évi egyházkerületi közgyűlésünk határozatát Gyurátz Ferenc püspök mellszobrának elkészítéséről végrehajtottam. Lux Elek szobrászművész a bemutatott szakértők által elbírált és elfogadott művészi terve alapján a mellszobrot elkészítette. A szobor értékes művészi alkotás, egyformán méltó Gyurátz püspök nagyságához és Lux Elek művészi hírnevéhez. A szobormű leleplezését folyó évi egyházkeriiieti közgyűlésünkkel kapcsolatosan tartjuk meg.49. Sántha Károly emléke. Sántha Károly költő-papunk síremlékét Keviczky Hugó szobrászművész elkészítette s azt a farkasréti temetőben elhelyezte. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő úr felkérésére 1931. október hó 29.-én a síremléket felavattam, mely alkalommal a záróimádságot Kemény Lajos budapesti esperes-lelkész mondotta. A művészi gondolatot nemes formában kifejező síremléken lantpengető és éneklő angyal domborművű alakja látszik. Szimbolikus hirdetője a költő-pap Istent dicsérő énekének és megmaradó költészetének.
V . E gyéb  ü g y e k , szem ély v álto záso k , m egüresedett h e ly e k , s ta tis z tik a i ad a to k .50. Személyváltozások. A lelkészi karban történt változásokról másutt már megemlékeztem.A felügyelői karban a következő változások történtek: Prehauser M átyás lébényi másodfelügyelő lemondott, helyébe Kovács Kálmán választatott meg. A kemenesmihályfai gyülekezet koltai Vidos József kir. kamarás, föld- birtokost, a gyékényesi gyülekezet Janrrich Béla csurgói reálgimn. tanárt, a vései gyülekezet Tóth János gánnai bérlőt felügyelővé, a büki gyülekezet dr. Horváth Tibort másodfelügyelőjévé választotta. Idb. Steiner György balti felügyelő meghalt, helyébe dr. Kund Kálmán ny. járásbiró választatott. A kis- mányoki gyülekezet Rózsa Sándor bonyhádi reálgimn. tanárt felügyelőjévé, a siklósi missziói gyülekezet Hess Ferenc urad. főintézöt másodfelügyelőjévé



választotta. Zimmermann Péter sárvári felügyelő lemondott, helyébe id. Szigeti! Sándor választatott meg. Kirchmayer Győző pápai másodfelügyelő lemondott, helyére Szutter Dániel ny. igazgató-tanítót választotta a gyülekezet. Az ösküi gyülekezet Obetkó Vilmos veszprémi pénzügyi felügyelőt választotta meg felügyelőjévé. Rothermel Henrik a dombóvári gyülekezet felügyelője meghalt.A tanítói karból nyugalomba vonultak: Fuchs Pál barcsi, Hermann Samu györszemereí, Kárner Frigyes kőszegi tanítók. Elhunytak: Szabó László lébé- nyi, Lackner Ernő belecskai, Mohar Ilona lajoskomáromi tanítók és Gayer Adolf, Smikli János nyugalmazott tanítók.51. Megüresedett tisztségek és bizottsági tagsági helyek.1. Egyházker. e. aljegyzői tisztség Zongor Béla esperes lemondásával.2. Egyházker. iskolai nagybizottságban: Fáik Henrik rendes tag, Cse- inez István és D. Stráner Vilmos póttagok helye.3. Egyházker. pénzügyi bizottságban: W ágner Ádám helye.4. Egyházker. népiskolai bizottságban: D. Stráner Vilmos helye.5. Egyházker. véleményező bizottságban: D. Stráner Vilmos helye.6. Egyházker. lelkészvizsgáló bizottságban: D. Stráner Vilmos helye.7. Zsinati törvényeket végrehajtó s szabályrendeleteket készítő bizottságban: D. Stráner Vilmos helye.52. Egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. A más helyen közölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, vallásoktatásra és a gyülekezetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentések alábbi összesített adatait közöm:Gyülekezeti Belmissziói Egyesület van az egyházkerületben szervezett 86, szervezetlen 86; helyi Gyámintézet 103 (129); egyházi énekkar 85 (98); Ifjúsági Egylet 135 (124); Nőegylet 145; lelkészi napló 75; aranykönyv 170.Rendes lelkész vallásoktatást végzett köznapi iskolában 4 (4) helyen; ismétlő iskolában mindenütt. A konfirmandusokat az anyaegyházban mindenütt, a leánygyülekezetekben is sok helyen a lelkész oktatta.Az egyházmegyék összes bevétele volt 110,319.99 P, kiadása 107,513.13 P , pénztári maradvány 2,806.86 P, gyámoldai alaptőkék 4,436.65 P, belmisz- sziói alaptőkék 1166.66 P, egyéb alaptőkék 2,415.09 P.Az egyházmegyék összesített vagyona az 1931— 32. közigazgatási évben a kővetkező volt: Összes bevétel 2.143,829.47 P, összes kiadás 2.054,941.94 P, pénztári maradvány 91,119.44 P, egyes egyházmegyék pénztári hiánya 2231.91 P, el nem használható alapítványok összege 450,604.84 P , alapok összege 749,860.85 P, öröktőkék összege 157,212.02 P, gyülekezeti magtárak száma 75, tőkéjük: természetben gabonanemüek és 1,354.31 P.* * *Midőn egy esztendő fogyatékos munkaeredményét áttekintem, mélyen átérzem a velem szemben támasztott követelés és szolgálatom ellentétét. Vigasztalásom Isten azon kegyelmében van, hogy ő  nemcsak mérhető és sza-
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vakkal kifejezhető eredmények szerint ítélkezik, hanem mérlegserpenyőbe veti törekvéseinket, szándékainkat és igyekezetünket is. Ezt kérem egyház- kerületi közgyűlésünktől is.Én pedig Pál apostol szavával örülök szolgálatom szenvedéseinek is, melyeket egyházamért hordozok. Gyönyörűségnek tekintem töredelmemet és boldogságnak ama megjelentett nagy titkot, hogy a Krisztus miközöttünk van. „Amint mi prédikálunk intvén minden embert és tanítván minden embert minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban“ . (Kol. lev. 1, 28.)Győr, 1932. szeptember hó 3.-án. 2>. K a p i  n é l a  s. k.,
püspök.
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