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JEGYZŐKÖNYV.
A dunántúli ág. liitv. ev. egyházkerület 1933. évi október hó 5. napján 

méltóságos és fötisztelendő D. K a p i B é I a püspök és méltóságos dr. M es- 
t e r h á z y  E r n ő  egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett Sopronban 
rendes közgyűlést tartott, amelyen megjelent, mint vendég, D. báró R a d- 
v á n s z k y  A l b e r t  egyet, egyházi és iskolai felügyelő (Jfiagyméltósága.

J e l e n  v o l t a k :
I. Az egyházkerület tisztviselői karából:
Németh Károly egyh. főjegyző, dr. Berzsenyi Ádám vil. aljegyző, Gyalog 

István egyh. aljegyző, Hanzinann Károly egyházker. főszámvevő, dr. Zergényi 
f'ál egyházker. ügyész, László Miklós püspöki titkár, Mühl Nándor pénztáros, 
Wojtech G. Vilmos ellenőr, Németh Sámuel levéltáros.

II. Az egyházkerületi törvényszék birái közül:
Az elnökségen kívül dr. Schneller Aurél és dr. Zimmermann Artur jegy

zők, dr. Zergényi Pál ügyész; Ziermann Lajos, Zongor Béla, Németh Károly, 
Takács Elek egyházi-, dr. Ajkay István, Jánossy Gábor, Németh Sámuel és 
Gráf Samu világi bírák.

III. Az egyházmegyék képviseletében:
1. Győri egyházmegyéből: Németh Károly esperes, Mihály István fel

ügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Kováts István, Lukácsy Dezső, b) 
jegyzőkönyvi kivonattal Kiss Samu, Túróczy Zoltán, Kovács Zsigmond, Sze
keres Sándor, Gerencsér Zsigmond. Világiak: a) megbzólevéllel dr. Bertha 
Benő, b) jegyzőkönyvi kivonattal Garan János, dr. Strasser Sándor, Benedek 
Vince, Weltler János, Szalay István, Csizmadia Ferenc, Niederland Vilmos.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Molitorisz János esperes, Koltai Vidos 
Dániel felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Bácsi Sándor, Lukács István, 
b) jegyzőkönyvi kivonattal Bélák János, Nagy István, Nagy Miklós, Balázs 
Béla. Világiak: a) megbízólevéllel Gaál Sándor, dr. Kovács János, b) jegyző
könyvi kivonattal Mesterházy Jenő, Mihályi Antal, Nits István.

3. Somogyi egyházmegyéből: Horváth Lajos esperes, dr. Ittzés Zsigmond 
felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Kiss József, Seregély István, b) 
jegyzőkönyvi kivonattal Káldy József, Horváth Olivér. Világiak: a) megbízó
levéllel Vánkos Jenő, b) jegyzőkönyvi kivonattal Kalmár Zoltán.
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4. Soproni alsó egyházmegyéből: Mikolás Kálmán esperes. Egyháziak: 
a) megbízólevéllel Bojtos László, b) jegyzőkönyvi kivonattal Hérints Lajos, 
vitéz Balogh Ernő. Világiak: a) megbízólevéllel Píahnl János, b) jegyző- 
könyvi kivonattal Jánossy Gábor, Rupprecht Antal, dr. Ajkay István, dr. Mi
hály Kálmán.

5. Soproni felső egyházmegyéből: Scholtz Ödön esperes, dr. Schindler 
András felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Budaker Oszkár, Danielisz 
Róbert, b) jegyzőkönyvi kivonattal Ziermann Lajos, Hanzmann Károly, Scher- 
mann Sándor, vitéz Magassy Sándor, Lauff Géza, Várallyay János, Novák 
Elek, Beyer Pál. Világiak: a) megbízólevéllel dr. Töpler Kálmán, dr. Kund 
Kálmán, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Deák János, dr. Kiss Jenő, dr. Karner 
Károly, dr. Kovács Sándor, D. Payr Sándor, dr. br. Podmaniczky Pál, D. dr. 
Profile Károly, dr. Wiczián Dezső, Németh Sámuel, dr. Kamondy Zoltán, Krá- 
lik Gusztáv, Krémusz Róbert, Leitner József, Oravetz Lajos, dr. Róth János, 
dr. Ruhmann Jenő, Spanner Géza, Szabó Kálmán, Hamar Gyula, Bognár Ká
roly, Ihász Ferenc, vitéz Lenky Jenő, Matheidesz István, Mechle József, Ro- 
zsonday Károly, Sass László, Dégay Zoltán, Tiefbrunner Ernő, Guhr Jakab, 
Neubauer Elemér, vitéz Felkay Sándor, Pint Gyula, Breuer György, Hack- 
stock Károly, Graf Samu.

6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből: Müller Róbert esperes, 
Koritsánszky Ottó II. felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Fábián Imre, 
Grosz János, Vértesi Zoltán, dr. Schlitt Gyula, b) jegyzőkönyvi kivonattal 
Gyalog István. Világiak: a) megbízólevéllel Rózsa Sándor, Grieszhaber E. 
Henrik, b) jegyzőkönyvi kivonattal . . .

7. Vasi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes, szentmártoni Radó 
Lajos felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Bachát István, Rónay B. 
Gyula, b) jegyzőkönyvi kivonattal Kiss István, Gáspár László, Kutas Kálmán, 
Rácz Sándor, Bojsza János, Orbán Lajos. Világiak: a) megbízólevéllel 
Schleiffer Károly, b) jegyzőkönyvi kivonattal Somogyi Béla, Zimmermann 
Artur, Ajkay Elemér, Arató István, dr. Bertha Benő, dr. Beyer János, Jánossy 
Gábor, Valach Gyula, dr. Schneller Aurél, dr. László Lajos, Szalai Kálmán, 
Kühn János, Bácz Kálmán, Zimmermann Péter, Polli Gusztáv.

8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek esperes, Mihály István fel
ügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Molnár Gyula, Sokoray Bálint, Ihász 
Mihály, b) jegyzőkönyvi kivonattal Schöck Gyula, Kakas József, Szlovák Pál. 
Világiak: a) megbízólevéllel . . .  b) jegyzőkönyvi kivonattal . . .

9. Zalai egyházmegyéből: Nagy Lajos esperes, dr. Berzsenyi Jenő fel
ügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Zsiray Lajos, jegyzőkönyvi kivonattal 
Menyhár István. Világiak: a) megbízólevéllel... b) jegyzőkönyvi kivo
nattal . . .

IV. A tanintézetek képviseletében: Németh Sámuel, Hamar Gyula, Arató 
István, Hajas Béla igazgatók.

V. Népiskolai tanítók: Kiss József soproni és Nagy Kálmán nagygeresdi 
c. igazgató-tanítók.
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M e l y  a l k a l o m m a l :
1 . A közgyűlést megelőzőleg istentisztelet tartatott, melyen Németh 

Károly főjegyző buzgó imát mondott és szentigét (Ef. 4, 1—6.) olvasott.
Az istentisztelet befejeztével Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 

felügyelő űr a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:

Fötisztelendö és Méltóságos Püspök Úr!
Tekintetes Egyházkerületi Közgyűlés!
Ez év november 10.-én lesz 450 éve, hogy Eislebenben napvilágot látott 

a történelem egyik legnagyobbik alakja: Luther Márton. Ő az emberiség azon 
kiválói közé tartozik, akiknek alakja évszázadok múltával mind nagyobbra 
nő, egyénisége, munkássága jelentőségében és hatásában emelkedik és aki
ben a Teremtő akaratának egyik kiválasztott végrehajtóját kell tisztelnünk.

Az ő kifejezésteljes, határozott és mégis szelíd arcába tekintve, nem tu
dom megmondani, miben volt nagyobb? Szeretetben, vagy hűségben? Sze
lídségben, vagy akaraterőben? Szentírás magyarázatában, vagy annak kö
vetésében? Istenfélő alázatosságban, vagy a semmitől vissza nem rettenő 
bátorságban?

Akkor-e, mikor a wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezte a 95 pon
tot, vagy amikor elégette a wittenbergi vár előtt a pápai bullát? Akkor-e, mi
kor elhagyta Wartburgot, vagy mikor megállóit a hatalmas császár és a bi
rodalom nagyjai előtt?

Kétségtelen, hogy mélységes hite, Istenben vetett rendíthetetlen bizalma 
volt az iránytű, mely vezette. Ezen épül fel hatalmas egyénisége, ez az a grá
nitszikla, amelyen állva, a reformáció nagy müvét diadalra vitte.

Adjunk hálát a Gondviselésnek, hogy Szent Igéjének igaz tolmácsolójá- 
val, Luther Mártonnal megajándékozott bennünket és fogadjuk meg, hogy a 
lutheri reformációban kinyilvánított igazságokhoz hívek maradunk.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
A világ helyzetében az elmúlt év nem hozta meg a várva-várt változást. 

Sem a politikai feszültség, sem a gazdasági és a vele összefüggő lelki válság 
nem enyhült. A megoldásra váró kérdések száma újabb problémák felszínre 
kerülésével sokasodott. Államférfiak, tudósok, gazdasági vezető egyének foly
ton tanácskoznak, de az eredmény a heteken át folytatott tanácskozások után 
vagy teljés eredménytelenség, vagy a legjobb esetben egy-két keservesen 
megalkotott vérszegény határozat, melyek azonban csak arra jók, hogy fele
désbe menjenek és azokat senki be ne tartsa. Ha néhol felcsillan a javulás 
egy halvány reménysugara, kioltja azt a más téren bekövetkező hanyatlás.

Ezen eredménytelenség és tehetetlenség láttán mind nagyobb bizalmat
lansággal tekint a világ a sorsát igazgató államférfiakra és a bajokat orvosolni 
nem tudó Nemzetek Szövetségére.



Mindjobban fokozódik a legyőzött népeknél a megalázottság és kizsák- 
mányoltság felett érzett elkeseredés, amelyet eddig letompított a javulás re
ménye. Az éveken át tartó nyomor és szenvedés nő és ma már nemcsak a le- 
gyözöttek kiváltsága, de egyformán ránehezedik az egész emberiségre, fel
dúlva annak nyugalmát és békességét. Mindenki elégedetlen és boldogtalan, 
mert a jövő bizonytalanabb, mint a világháborút befejező békeparancsok 
életbelépte óta bármikor.

Aki elfogulatlanul nézi az elmúlt 15 keserves esztendő történetét, rájön 
arra, hogy oly zsák utcába jutottunk, amelynek egyik oldalán a gazdasági 
elzárkózás óriás kígyója, a másik oldalon a zsákmányát féltő rövidlátás és 
kapzsiság szorítja az emberiséget az utca vége felé, ahol a beláthatatlan kö
vetkezményű összeomlás vörös ördögi arca vigyorog a cinikus rövidlátással 
feléje közeledő emberiségre.

Minden jóérzést!, Istent ismerő, hazáját szerető és féltő embernek, legyen 
bármely nemzet fia, szent kötelessége, ennek a gyászos végnek bekövetkezé
sét megakadályozni. Kétségtelen, hogy ez nagyon nehéz feladat, amely csakis 
Isten segítségével és nemes emberi munkával oldható meg.

Kettős problémát kell megoldani, lelki és gazdasági válságot, melyek 
szoros összefüggésben és kölcsönhatásban okozói a mai helyzetnek.

Az elmúlt száz év rendkívüli szellemi, anyagi és technikai haladása egy
bekapcsolta a különböző világrészeket. Közel hozta egymáshoz a különböző 
nemzeteket a tekintetben, hogy a tudomány és technika haladásában és an
nak eredményeiben mindenki egyformán részesülhetett. Megszűntek a nagy 
távolságok, események egyik világrészről a másikra percek alatt közvetíthe
tők, közlekedési eszközök napok alatt oly távolságokat kötnek össze, melyek 
lebirásához hetek, sőt hónapok kellettek. Ezen vívmányok segélyével ki
fejlődött egy, az egész világra kiterjedő oly csereforgalom, amelybe az egyes 
államok természeti adottságuk szerint kapcsolódtak be. Ezt a természetes 
forgalmat a háború megbénította, majd a békekötések utáni évtized az ön
ellátás téveszméjéből kiindulva mesterségesen fokozta és jóformán megsem
misítette. Felbomlott ezáltal az a természetes egyensúly, amely a háború 
előtt a világ jólétének egyik alapja volt.

Egy állam, legyen az bár a hatalmas Unió, ha csak saját érdekeit nézi és 
másokkal nem törődve fog a kérdés megoldásához, átmeneti siker után rá fog 
jönni arra, hogy eredmény nélkül hozott áldozatot, mert a szomszéd népek 
pusztulása az ő terveit is semmivé teszi.

Ezt a nagy kérdést, amelyen a világ jövője megfordul, csakis egyesült 
erővel lehet megoldani és úgy, — és e ponton kapcsolódik az anyagi válság 
a lelki válsággal —, ha az emberiség mentalitása, amellyel ezt a kérdést eddig 
kezelte, megváltozik. Ha belátja, hogy az anyagi válság és lelki válság szo
rosan összefüggő egészet képez, egymásra kölcsönhatással vannak, egymás
tól el nem választhatók és megoldásuk is csak együttes lehet.

Nem térhetek itt ki a kettős összefüggés és egymásra gyakorolt hatások 
részletezésére, de meggyőződésem, hogy ezek az emberiség jövőjére oly sors-
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döntő kérdések kedvező eredménnyel csak úgy oldhatók meg, ha az emberiség 
az emberhez egyedül méltó útra: a megértés, a kölcsönös megbecsülés, a fele
baráti szeretet útjára tér.

Ezen haladva eljuthatunk majd a mesterséges elzárkózások csökkenté
séhez, a természetes gazdasági vérkeringés megindításához és ezzel a válság 
csökkentéséhez.

Mikor indul el ezen egyedül célravezető úton az emberiség, nem tudom, 
tie bizakodva látom, hogy annak értékesebb része már rálépett ez útra. Biz
tos vagyok abban, hogy ez vezethet a hazugsággal és jogtiprással megálla
pított igazságtalan békemüvek határt megállapító önkényének lerombolásá
hoz; ez vezet a trianoni átokkal szétdarabolt Hazám hőn óhajtott feltámadá
sához, egy boldogabb és szebb jövendőhöz.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Az a kölcsönhatás, amely a világ eseményei, hazánk sorsa és egyházunk 

között fennáll, sohasem volt oly mélyreható, mint napjainkban. Ezen kölcsön
hatások befolyásolják egyrészt egyházunknak nem egy fontos életnyilvánulá- 
sát, viszont kihatnak társadalmi és állami térre is.

A súlyos közgazdasági viszonyok, a munkanélküliség, szegénység és 
nyomor melegágyai az erkölcsi élet süllyedésének és a vallástalanság terjedé
sének. Korunk e veszedelmes és fájdalmas sebe jelentősen megnövekedett, 
mióta a nagy orosz birodalom hadat izent Istennek és bármely vallás követő
jét példátlan kegyetlenséggel üldözve, az Isten-tagadás új vallását terjeszti 
fanatikusan nemcsak saját birodalma területén, de a kommunista szervezetek 
segítségével az egész világon.

Az a veszély, mely ez oldalról fenyegeti az egyházat és közvetve az álla
mot, oly nagy, hogy ellene teljes felkészültséggel kell harcba szállni egyház
nak, államnak egyaránt.

Ez az a munkatér, ahol nemes versenyre kell kelni egymással a feleke
zeteknek, ide központosítsák hithüségük égő lelkesedését. Az innen jövő ve
szélyt látva ébredjenek annak tudatára, hogy nem az egymással való meddő 
vitázás hivatásuk, hanem az a kötelességük, hogy egymás mellett, egymást 
megbecsülve küzdjenek az örök igazságokért, nehogy áldozatai legyenek a 
megsemmisítésükre törekvő ellenségnek.

Az állam jöjjön e küzdelemben az egyházak segítségére, értékelje mun
kájukat érdemük szerint. Lássa be, hogy az egyház munkája nélkülözhetetlen 
és e belátás következményeit a változott viszonyok figyelembe vételével 
vonja le.

Adja meg egyházunknak, intézményeinknek, lelkészeknek és tanítóknak 
azon minimális anyagi támogatást, amely mellett államfenntartó munkájukat 
elvégezhetik. Ma az a helyzet, hogy a termények árának katasztrófális esése 
miatt ott, ahol terményjárandóságban van a javadalom megállapítva, az egy
házi tisztviselők puszta megélhetése is kérdésessé válik. Az ily módon lecsök
kent helyi javadalmak még ott is okvetlenül kiegészítésre szorulnak, ahol az 
egyházi adók rendesen befolynak.
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Kérem a kormányt, hogy ezen körülményeket méltányolva, nyújtson sür
gős segítséget a létfenntartási gondokkal küzdő egyházi tisztviselőknek. Hi
szem, hogy a kormány belátja ezen kérés méltányos voltát és nem hagyja ma
gukra a vészes idők mostohaságát legjobban érző egyházi tisztviselőket.

Kérem a gyülekezetek vezetőit, fokozottan őrködjenek gyülekezetük 
anyagi helyzete fölött. A legnagyobb takarékosság szem előtt tartása mellett 
képezze gondoskodásuk tárgyát egyrészt az egyházi adóhátralékok befizeté
sének sikeresebbé tétele, másrészt azoknak a módozatoknak figyelembevétele, 
amelyeknek segélyével könyíthetnek gyülekezeteik anyagi helyzetén. Itt leg
inkább kölcsön tartozással biró gyülekezetek kötelezettségeinek gabona be
szedése által való törlesztésére gondolok.

Megnyugvással közlöm, hogy egyházkerületünk költségvetésén a múlt 
évben eszközölt nagyfokú leszállítások és törlések a kívánt eredménnyel jár
tak. A pénzügyi egyensúlyt még ezévben sikerült fenntartani. De aggodalom
mal tölt el az a körülmény, hogy az egyházkerületi járulék hátralékai egyes 
egyházmegyéknél a múlttal szemben tetemes emelkedést mutatnak. Kérem az 
egyházközségek és egyházmegyék vezetőségét, hassanak oda, hogy az egyen" 
súly e téren továbbra is fentartható legyen.

Kedves kötelességet teljesítek, midőn e helyen megemlékezem egyház- 
kerületünk pénzügyi bizottsága elnökének, szentmártoni Radó Lajos műkö
dése tizedik évfordulójáról.

Híveink áldozatkészsége mellett az ő pénzügyi tehetségének köszönhet
jük azon eredményt, mely e vészes időkben is lehetővé tette egyházkerületünk 
pénzügyi helyzetének egyensúlyban tartását. Mindannyiunk legőszintébb kö
szönetét tolmácsolom e tíz év alatt teljesített buzgó működéséért és szeretet
tel kérem, szentelje munkaerejét továbbra is egyházunk szolgálatának.

Kétségtelen, hogy a mostani nehéz viszonyok között, az anyagi kérdések 
nagyobb jelentőséggel bírnak, mint nyugodt korok csendes éveiben és hatás
sal vannak egyházunkra és tisztviselőinkre egyaránt. De örömmel állapítom 
meg, hogy a hivatás-teljesítés tág mezejének egy pontján sem érvényesül ez 
a hatás csökkentőleg, sőt e téren határozottan örvendetes emelkedést látok. 
Egyházi tisztviselőink megértve az idők szavát, a rajtuk nyugvó súlyos fele- 
lősséérzettől áthatva, fokozott lelkesedéssel munkálkodnak és hittel telt lélek- 
lősségérzettől áthatva, fokozott lelkesedéssel munkálkodnak és hittel telt lé
lekkel szolgálják egyházunk szent ügyét.

Fogadják ezért legmelegebb köszönetemet.
Ép így köszönettel és örömmel fogadom Püspök úr azon tervét, hogy az 

oly sok áldással járó lelkészi és tanítói konferenciákat az elkövetkező évben 
a világi vezetők részére tartandó konferenciákkal fogja kibővíteni.

Adja a jó Isten, hogy az a buzgó munka, mely ezen konferenciákon fo
lyik, hozza meg gyümölcsét, erősítse hitben mindazokat, akik azokon részt 
vesznek, adjon nekik nemes indítást meggyőző erővel hirdetni az örök igaz
ságokat. Mert soha nagyobb szükség nem volt az esendő halandó lelki erejé
nek, Isten-tudatának és hitének erősítésére, mint napjainkban.
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- Őszinte tisztelettel köszöntőm a körünkben megjelent D. báró Rad- 
vánszky Albert egyetemes felügyelőnket, aki megjelenésével újabb beszédes 
bizonyságát adta az egyház ügyei iránt érzett meleg érdeklődésének és fárad
hatatlan ügybuzgóságának.

Ezekután tisztelettel és szeretettel üdvözlöm az egyházmegyék, taninté
zetek kiküldötteit, az egybegyült híveket, köszöntőm az ősi soproni gyüleke
zetei, mely szívesen és szeretettel hivott és fogadott bennünket. A jó Isten ol
talmában bízva, az ő áldását kérve tanácskozásunkra, az 1933. évi rendes 
közgyűlésünket megnyitottnak nyilvánítom.

A közgyűlés a megnyitó beszédet nagy tetszéssel, helyesléssel 
és köszönettel fogadja, az abban megnyilvánult meggyőződést 
örömmel és hittel magáévá teszi; püspök úr indítványára elhatároz
za, hogy a beszéd egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétessék.

3. Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbizó-leveleiket. Elmara
dásukat kimentették: Dr. Ajkay Béla vil. főjegyző betegsége miatt, Berecz 
Ábel ügyész és Nádosy Imre. Az egyházkerületi közgyűlés fájdalmas érzés
sel veszi tudomásul dr. Ajkay Béla egyházker. főjegyző betegsége miatti távol- 
maradását s részére Isten gyógyító kegyelmét kéri. A megbízólevelek számba
vétele után az elnökség kijelenti, hogy a közgyűlés törvényszerűen megalakult.

4. Felvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító meg
választásáról szóló jegyzőkönyv, amely szerint egy évi időtartamra megvá
lasztalak: Kiss József soproni és Nagy Kálmán nagygeresdi c. igazgató- 
tanítók.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a jövő évre a vasi közép és a 
győri egyházmegyéket jelöli ki, amelyekből két tanítóra adandó a 
szavazat.

5. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és a 
jegyzői karon kívül Takács Elek, dr. Schindler András, Hanzmann Károly, 
Németh Sámuel és Gráf Samu küldetnek ki.

ö .  Napirend előtt Ziermann Lajos soproni lelkész, m. kir. kormány
főtanácsos, küldöttség élén a soproni egyházközség nevében üdvözli a köz
gyűlést, az egyházkerületi elnökséget és az egyetemes egyházi és iskolai fel
ügyelőt.

V. Ugyancsak napirend előtt üdvözli D. Kapi Béla püspök D. Báró 
Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelőt, majd dr. Mester- 
házy Ernő egyházkerületi felügyelőt ilyen minőségben kifejtett működésük
10. évfordulóján.

„A szellemtől, a helytől és az érzéstől megszentelt ünnepi lélekkel állok 
a kerület közgyűlése előtt — kezdte üdvözlését a püspök — és súlyosan ér
zem felemelő megbízásom terhét, amikor Isten szent színe előtt az ő lelke sze
rinti emberekről és emberekhez szólok.“ Visszapillantást vet a 10 év előtti 
egyetemes felügyelő-választás körülményeire. „Őszhajú, kipróbált, munkás 
múlttal dicsekedő férfiak között megpihent a választók tekintete egy fiatal 
ember alakján, aki a közfelfogás szerint esztendei számát illetőleg erre a nagy
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feladatra fiatalnak látszott ugyan, de aki megmutatott szellemi értékei, belső 
erkölcsi és lelki adottsága alapján erre a megbízásra mindenképen méltó 
volt.“ „Egyházunk bizalommal, reménykedéssel fordult Nagyméltóságod felé, 
mikor sötét felhők borították az eget, mikor egyházunk alkotmánya tépetten 
hevert porban, mikor jövője bizonytalanná vált. És a jó Isten kegyelmes volt 
egyházunkhoz, reménységét beváltotta. Egyházunk jól imádkozott az egye
temes felügyelő választás előtt." „És most 10 év múltán áldjuk az Istent 
azért, amit Nagyméltóságodban nekünk ajándékozott, Neki köszönjük, hogy 
egyetemes felügyelőnkben adott szívet, lelkiismeretet, előrelátást, bölcsesé- 
get, felelősségtudatot és kötelességérzetet.“ „Kerületi közgyűlésünknek ép 
úgy, mint a kerületi elnökségnek boldogság az, hogy a már más alakban ki
fejezett áldáskivánatokat itt szemtöl-szembe is elmondhatja. Öröm, hogy 
Nagyméltóságod közgyűlésünket személyes megjelenésével megtiszteli. Kér
jük Istent, áldja meg munkáját ezután is. Adja meg szivének azt a jutalmat, 
hogy láthassa a gondjaira bízott egyháznak külső-belső megerősödését!“

Majd elnöktársához fordulva püspök úr dr. Mesterházy Ernő egyházke
rületi felügyelőt köszönti abból az alkalomból, hogy felügyelői működésének 
10. évét betöltötte.

„Kevés kerületi felügyelő foglalta el kormányzói helyét — mondá töb
bek közt a püspök — olyan nehéz, aggasztó viszonyok közt, mint Méltósá
god. Kevés kerületi felügyelőre szállott olyan felelősségteljes, súlyos örök
ség, mint Méltóságodra. Mikor a felügyelői polcra lépett, ott állott mögötte 
elődjének, Berzsenyi Jenőnek, alakja. Ilyen férfiú után felügyelői tisztséget 
vállalni súlyos, de gyönyörű örökség. Nehéz idők viharzottak fejünk felett, 
mikor működését megkezdte. Tudatában volt a nehézségeknek, hiszen a ke
rületi pénzügyi bizottság elnöki székéből lépett a magasabb lépcsőre. Temér
dek kiilsö-belső ellenség veszélyeztette létünket. Amikor a 10 év határán meg
állunk, Istennek akarjuk megköszönni, hogy Méltóságodban olyan vezért 
adott, aki ennek az állásnak történeti értékeit mindig maradéktalanul megvé
delmezte, aki az állásnak kötelességeit mindig harmóniába tudta hozni, tu
dott nemcsak az elnöki székben kerületi felügyelő lenni, hanem a magán- és 
közéletben is. Istennek köszönjük ezt a drága ajándékot. Méltóságodnak pe
dig köszönjük, hogy önmagát így adta nekünk ajándékul. Kérem: maradjon a 
régi. S akkor az lesz, aminek lennie kell: nemcsak vezér, hanem példakép, 
áldás.

Közgyűlésünk ünnepi része ezzel az egy beszéddel nyer kiteljesedést. 
Alkalmazkodunk Méltóságod óhajtásához. Az én szavamban egyházaknak és 
köröknek szava zeng: a kerület minden esperesének és papjának, egyházme
gyei és gyülekezeti felügyelőjének szava, benne rezeiül minden tanárának, ta
nítójának szíve érzése, benne van a bizottságok imádsága, egyházi testületek, 
intézmények könyörgése. Nem más ez, mint köszönet a múltért, kérés a jöven
dőt illetőleg, és ennek a kettőnek megpecsételése az a meleg kézszorítás, 
amelyben hadd legyen benne az elnöktárs, a jó barát köszöneté, kérése, áldás- 
kivánsága is: Isten tartsa meg!“
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A jubiláris alkalorn-szülte üdvözlést először D. báró Radvánszky Albert 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő köszöni meg. Reámutat arra, hogy a 
nagymultú dunántúli kerületnek életében milyen nevezetes pillanat az, amidőn 
a kerületi felügyelő működésének 10. évfordulóját ünnepli, örömének ad ki
fejezést, hogy együtt ünnepelhet a kerülettel és boldogan ragadja meg az al
kalmat, hogy meghajtsa az egyetemes egyház zászlaját az ünnepelt előtt. A 
dunántúli kerülettel szemben az egyetemes egyház mindig nagy bizalommal 
viseltetett, mert annak elnöksége mindig szerencsésen össze tudta egyeztetni 
a kerület és az egyházegyetem érdekeit. Amidőn az ünnepeltnek ilyen irányú 
munkájára továbbra is Isten áldását kéri, egyúttal megköszöni püspök úrnak 
egyetemes felügyelői működése 10. évfordulója alkalmából hozzá intézett üd
vözlő szavait. Ugyanezért köszönetét mond a soproni gyülekezet küldöttsé
gének is.

Utána dr. Mesterházy Ernő kerületi felügyelő emelkedik szólásra és min
denekelőtt az egyetemes felügyelő úrnak köszöni meg megjelenését és szíves 
üdvözlő szavait. Kifejezést ad azon reményének, hogy nemcsak a hivatalos 
kötelességteljesítés, hanem a meleg szeretet is hozta körünkbe. Az elmúlt 10 
év alatt, minden együttműködés alkalmával, örömmel tapasztalta megértő 
szeretetét. Kéri azt a jövőre vonatkozólag is. A maga részéről ezután is a tel
jes harmóniát óhajtja szolgálni. Egyben melegen üdvözli a 10 éves határkőnél.

Ezután meghatottan fejezi ki köszönetét püspöpk úrnak azon szavakért, 
amelyekkel a kerület és annak tagozatai, intézményei és tisztviselői nevében 
köszönteni szíves volt. Mindenekelőtt hálával borul le a Mindenható előtt, aki 
erőt adott nehéz és súlyos viszonyok között vállalt kötelességeinek teljesíté
sére, tisztének betöltésére. Köszönetét mond püspök úrnak és az összes tiszt
viselőknek értékes támogatásukért, amelyben részesítették. Kéri a jövőben is 
elnöktársának, a kerületi tisztviselőknek, az egyházmegyéknek, gyülekezetek
nek s azok vezéreinek megértő szeretetét, nélkülözhetetlen támogatását. ígéri, 
hogy amíg neki Isten erőt ad, híven, egyházszeretetben igyekszik ezután is 
betölteni tisztének minden igazságát.

8. Ugvancsak napirend előtt emlékezik meg Jánossy Gábor orszgy. 
képviselő, gyűl. felügyelő a kerületi közgyűlést nyomon követő gyásznapról, 
október hatodikáról. Kegyeletes felszólalását e szavakkal végzi: „Legyen ál
dott az aradi Tizenhárom emlékezete e szent gyülekezetben és minden ma
gyarnak szívében!“

Az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy az aradi vérta
nukról való kegyeletes megemlékezés jegyzőkönyvbe foglaltassék.

Q . Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének f. évi november 
hó 10.-én Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója. Az 
egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület képviseletében kiküldi:

I. Megbízólevéllel:

1. E g y h á z i a k :  Scholtz Ödön, Németh Károly, Zongor Béla, Hanz- 
mann Károly, Takács Elek, Molitórisz János, Mikolás Kálmán, Nagy Lajos.
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2. V i l á g i a k :  Szentmártoni Radó Lajos, Mihály István, Mihály Sán
dor, Rupprecht Olivér, dr. Ittzés Zsigmond, dr. Schindler András, koltai Vi- 
dos Dániel, Grieszháber E. Henrik.

3. T a n á r i k a r b ó l :  Németh Sámuel, Arató István.

II. Jegyzőkönyvi kivonattal:

1. E g y h á z i a k :  Kiss Samu, Kovács Zsigmond, Nagy István, Lukács 
István, Weisz Vilmos, Tompa Mihály, Kovács István, Bácsi Sándor, Horváth 
Lajos,Mesterházy Sándor, Seregély István, Horváth Olivér, Káldy József, Lág- 
ler Béla, Siile Zoltán, Takáts Béla, Müller Róbert, Takó István, Gyalog Ist
ván, Vértesi Zoltán, Kovács Béla, Kutas Kálmán, Rónai B. Gyula, Ihász Mi
hály, Molnár Gyula, Sokoray Bálint, Jónás Lajos, Menyhár István, Turócz.y 
Zoltán, Szalay Mihály, Pálmai Lajos.

2. V i l á g i a k :  Dr. Bertha Benő, Szalay István, koltai Vidos József, 
Berzsenyi J. Miklós, dr. Berzsenyi Ádám, dr. Lélmer János, Hamar Gyula, 
Hajas Béla, Koritsánszky Ottó, Kluge Pál, dr. Gregersen Niels, dr. Kremier 
György, dr. Zimmermann Artur, Somogyi Béla, Asbóth József, Sárkány Fe
renc, Vallach Gyula, dr. Beyer János, Kühne János, Orbán Károly, dr. Schnel
ler Aurél, dr. Rásó Béla, Zimmermann Péter, Schleifer Károly, Jánossy Gá
bor, Ajkay Elemér, vitéz Draskóczy István, dr. Götze Sándor, Szupper Ernő, 
dr. Berzsenyi Jenő, Gráf Samu, Garan János.

Jegyezte:
GYALOG ISTVÁN s. k.

egyh. aljegyző.

lO. Püspök úr beterjeszti az 1932—33. 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 és segélyezési ügyeket és egyéb ügyeket tárgyaló öt szakaszban, 54 
pontban (lásd e jegyzőkönyv függelékét) számol be az eseményekről, hű ké
pét adja a gyülekezetek, egyházmegyék, tanintézetek, egyházi testületek kö
rében folyó munkának, az egyházkerület közigazgatásának, anyagi ügyeinek 
c-s hitéletének. A püspöki jelentés egyes pontjai alapján a közgyűlés a követ
kező határozatokat hozza:

I. év eseményei:

1. A közgyűlés Isten iránt való hálával örökíti meg jegyzőkönyvében D. 
Luther Márton születésének 450-ik évfordulóját. Hálát ad Istennek, hogy öt 
a hitjavítás szent munkájára kiválasztotta,' elküldte, lelki és testi adományok
kal felruházta; neki kegyelmet adott, hogy a keresztyénséget visszavezérelje
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az élő Ige forrásához, a Szentíráshoz. D. Luther Márton Krisztusnak hii szol
gája volt, nagy mint próféta, igehirdető, énekköltő, pásztor és író. Személyi
sége, munkája az Igéből táplálkozik s Krisztushoz utal, Krisztusra mutat. 
Bizalommal várja a közgyűlés püspök úr további intézkedéseit az évforduló
nak megünneplése tárgyában. Vajha a nagy reformátor születésének meg
ünneplése szolgálná egyházunknak, gyülekezeteinknek, híveinknek a Szent
írásban s hitvallási iratainkban, egyházunk igaz tanításaiban való megerősö
dését, a hitbuzgalom fokozását, a hitélet fellendülését s a -szeretetnek gyara
podását, hogy a zord időkben is teljes odaadással, felelősségtudattal és tán- 
toríthatlan reménységgel élne és dolgozna egyházunk Isten dicsőségére, a 
lelkek üdvére!

2. Tisztelettel és ragaszkodó szeretettel üdvözli a közgyűlés D. báró 
Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő urat egyházvezéri 
tisztje elfoglalásának 10-ik évfordulóján. Megköszöni neki azt a hűséget, 
amellyel tisztje minden igazságát betölti. Biztosítja öt teljes bizalmáról s 
mindenkor örömére szolgál, ha magasztos munkájának társa, célkitűzéseiben 
segítségére lehet. Istennek kegyelmét és adományait kéri további életére és 
munkájára.

3. Meleg szeretettel, a közös munkában megerősödött hűséggel és 
tisztelettel üdvözli a közgyűlés dr, Mesterházy Ernő urat, egyházke
rületünk felügyelőjét, tisztségviselésének 10-ik évfordulóján. Boldognak vallja 
magát, hogy az egyházkerület felügyelőjében olyan férfiút állított vezető 
helyre, akiben az egyházáért munkás evangélikus keresztyénnek, a hazasze
rető magyarnak jellemvonásai szép összhangban találhatók s akiben a Du
nántúlnak nemes és értékes hagyományai élnek. Kéri Istent, hogy adjon neki 
erőt és kegyelmet életére, munkájára.

4. a) A közgyűlés teljes tudatában van annak, hogy egyházunk és gyüle
kezeteink sem vonhatják ki magukat azok alól a terhek alól, amelyeket a 
mostani nehéz anyagi helyzet rak az államnak, a közületeknek s az egyesek
nek vállaira. Mégis kénytelen leszögezni, hogy a lelkészek személyi-államse
gélyének csonkítása azon a címen, hogy a köztisztviselőkkel egyenlő elbá
násban kell őket részesíteni, helyt nem állhat akkor, midőn egyéb vonatkozá
sokban egyenlő elbánásban nem részesülnek, sőt köztisztviselőknek nem 
tekintetnek s midőn korpótlékukat egyébként is csak 50 százalékban kapták 
meg. Ugyancsak hangsúlyozza azt is, hogy a terménybeli járandóságot élvező 
tanítók irányában a kormány méltánytalanul és igazságtalanul jár el, amikor 
a kántori díjazást beszámítja a helyi tanítói javadalomba s a terménybeli ja
vadalmat túlértékelten számítja be a helyi javadalomba; érthetetlennek ta
lálja, hogy a kormány esztendők óta nem tud ezen a fonák és igazságtalan 
állapoton segíteni. Iskolafenntartó gyülekezeteink, egyházkerületünk roska
doznak az iskolafenntartás terhei alatt s a közgyűlés itt is hangsúlyozza, 
hogy ezeket a terheket részben a legutóbbi esztendőkben állami törvények 
és kormányrendeletek rakták rá az iskolafenntartókra, méltán várja tehát, 
hogy az általános elszegényedés közepette a törvényhozás és a kormány meg-
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felelően Csökkentse ezeket a terheket. Őrömmel veszi tudomásul a közgyű
lés, hogy az államnak egyházunkkal szemben tanúsított jogi magatartása ki
fogástalan; köszönetét fejezi ki dr. Hóman Bálint kultuszminiszter urnák és 
dr. Petri Pál és dr. Tóth István államtitkár uraknak megértésükért és jóindu
latukért. A kir. kormányt biztosítja arról, hogy minden olyan törekvésében, 
amely a nemzet javát szolgálja, hűséggel támogatja. Kívánatosnak tartja, 
hogy a sorsközösséget a kormány a rendelkezésekre álló eszközökkel tegye 
azok számára elviselhetőbbé, akik a minden emberi közösségben fellépő bűn 
miatt másokkal szemben rövidséget szenvednek s hozza létre a sorsközössé
get azokkal szemben is, akik a helyzetük előnyeit önzőén kihasználják.

4. b) Megnyugvással veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a felekezetközi 
téren nem merültek fel olyan események, amelyek súlyosabban zavarták 
volna a békét. Egyszersmind sajnálattal állapítja meg, hogy a felekezetközi 
nelyzet sem a keresztyénség, sem a nemzet szempontjából nem kielégítő és 
nem megnyugtató.

4. c) örömmel értesül a közgyűlés arról az erőteljes munkáról, amely az 
egyházkerületben folyik. Köszönetét mond a lelkészi és tanítói karnak, hogy 
nehéz körülmények közt fokozott erővel, fokozott munkát végez. Legnagyobb 
elismerését fejezi ki azoknak a gyülekezeteknek, amelyek csodálatos áldozat- 
készséggel, az egyházszeretetnek s az Istenbe vetett bizodalomnak bátorsá
gával építkeznek, örömmel üdvözli a három új missziói központ megalakítá
sát s azokra Isten áldását kéri. Felhívja a gyülekezeteket, hogy különböző 
járulék-kötelezettségeiknek tegyenek eleget, lelkészeik, tanítóik amúgy is 
értékvesztett járandóságait szolgáltassák ki, mert méltó a munkás a maga 
jutalmára. Sajnálattal értesül a közgyűlés a nemzetiségi kérdés kiéleződésé
ről; az egyháztagok törvényes jogai tiszteletben tartandók s reméli a köz
gyűlés, hogy egyházkerületünkben ezentúl is megmarad a békesség Krisztus 
egyházának különböző anyanyelvű tagjai és gyülekezetei közt s a jogok ér
vényesítése sehol sem fogja jelenteni a magyar hazához való hűség csor
bulását.

5. Egyetért a közgyűlés a püspöki jelentéssel abban, hogy a gazdasági 
élet válságnak gyökere és végső oka a bűn, amely elsorvasztja a lelki, szel
lemi erőket. Ennek felismerése elvezet annak meglátásához, hogy egyházunk
nak milyen alapvető fontosságú feladat jut oszátlyrészül a válság elleni küz
delemben, amidőn a szívekben és lelkekben tanyázó bűn ellen veszi fel a har
cot az igének és a szentségnek fegyverével. A közgyűlés felhívja a gyülekeze
teket, hogy szociális kötelezettségeik alól ne vonják ki magukat, hanem az 
egyház lényegéből folyó módon gondoskodjanak szegényeikről, elhagyottaik- 
ról és árváikról. Lelkészeknek, tanítóknak, szülőknek, az idősebb nemzedék
nek kötelességévé teszi az ifjúság ügyének felkarolását, oktatással, jópéldával 
nevelését.

6. A soproni hittudományi kar 10 éves fennállásának alkalmából meg
köszöni a közgyűlés a karnak és tanárainak áldásos munkáját, amelyet a lel
készképzés és a theológiai tudomány művelése terén kifejtett. Elismeréssel



emlékezik meg a kar által rendezett theológíaí konferenciákról. Istennek áldó 
kegyelmét kéri az evang. theol. fakultásra.

7. A közgyűlés hálásan köszöni püspök urnák azon áldásos munkáját, 
amelyet a lelkészi és tanítói konferenciák rendezésével végzett. Meg van 
győződve arról, hogy ezek a konferenciák Isten kegyelméből igen alkalmas 
eszközei a gyülekezeti vezér- és munkásképzésnek, s egyúttal megerősítik 
azokat a szükséges lelkikapcsolatokat is,amelyek fennállnak a lelkészek,taní
tók s a püspök úr között, örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a püs
pök úr az egyházkerület világi vezérei részére is tervbe vette konferenciák 
tartását. Isten adjon hozzá a püspök urnák erőt.

8. A közgyűlés a soproni tanítóképző 75 éves jubileuma alkalmából ke
gyelettel emélkezik meg egyházunknak ama jeleseiről, akik ezen intézetünket 
megalapították, akik abban mint tanárok működtek s egyházunknak sok hű
séges, jó tanítót neveltek. Istennek áldását kéri az intézetre, annak tanári ka
rára, növendékeinek seregére. Szükségesnek tartja a közgyűlés az intézet fej
lesztését építkezés és felszereléseinek bővítése által.

9. A közgyűlés köszönetét mond a híveknek áldozatkészségéért, amellyel 
a sajtó, a Biblia-terjesztés, a fogházmisszió, a külmisszió, a Gyámintézet és a 
Luther-Szövetség munkáját segélyezték és támogatták.

10. Aggodalommal látja a közgyűlés Kaposvár, Ujdombóvár, Keszthely, 
Zalaegerszeg és Szekszárd gyülekezetek súlyos, talán katasztrofálisnak ne
vezhető anyagi helyzetét, eladósodottságát. Ezek a gyülekezetek a helyben 
levő különböző tanintézetek növendékeinek hitoktatása s körzeti fontosságuk 
révén egyetemes egyházi érdekeket is fokozottabb mértékben szolgálnak, 
joggal várhatják tehát, hogy a közegyház gyámolítsa őket.

11. A közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében gróf Klebels- 
berg Kunó, gróf Apponyi Albert, Kirchner Elek és Mód Lénárd emlékét. Üd
vözli Kiss István püspököt, dr. Sztranyavszky Sándor és dr. Zelenka Lajos 
egyházkerületi felügyelőket, Szentmártoni Radó Lajos egyházmegyei fel
ügyelőt és Müller Róbert föesperest szolgálati jubileumaik alkalmából s éle
tükre Isten áldását kéri.

12. Köszönetét mond a közgyűlés püspök urnák azon fáradozásáért, 
amellyel egyházunkat s annak érdekeit különböző utazásokon, értekezleteken 
és gyűléseken képviselte, szolgálta.

II. Az egyházi élet.
13. Megnyugvással veszi tudomásul a közgyűlés, hogy az egyházi élet 

általában véve örvendetes képet mutat s a fellendülésnek jelei mutatkoznak, 
amint ez az Úrvacsorával élők számának emelkedéséből, az áttérési és re- 
verzális-statisztikából kitűnik.' Felhívja a közgyűlés az espereseket, a lelké
szeket és a tanítókat, hogy a kiránduló-, üdülő- és fürdőhelyeket kísérjék fi
gyelemmel s használják fel az alkalmat a kirándulók és a fürdővendégek 
vallásos befolyásolására ahol lehet igehirdetés, ahol lehet Biblia- és irattér-
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jesztés által; tegyenek ily irányú működésükről, illetve a felmerülő szükség
letekről az esperesnek, illetve a püspök urnák jelentést. Felhívja az egyház
kerületi és az egyházmegyei lelkészegyesületeket, hogy a leánygyülekezetek
nek az anyagyülekezetekhez való viszonyát s ennek a viszonynak bensőbbé 
tételét tegyék tanulmány és vizsgálat tárgyává s megállapításaikat, javasla
taikat az egyházkerületi lelkészegyesület útján terjesszék a jövő évi egyház
kerületi közgyűlés elé. Utasítja a lelkészeket, hogy híveinket neveljék az egy
ház szertartásainak megbecsülésére s azon javak értékelésére, amelyeket a 
szertartások által nekik az egyház közvetít; a templomokban közgyűlést lehe
tőleg ne tartsanak.

14. Köszönetét mond a közgyűlés a püspök urnák az 1932—33. évre 
immár IX. évfolyamban megjelent egyházkerületi Belmissziói Munka- 
programmért, amelyet nemcsak hazai más egyházkerületeink, hanem külföldi 
egyházak is nagyra értékelnek és felhasználnak. Köszönetét mond a belmisz- 
szió minden rendű és rangú munkásának, örömmel látja ennek a munkának 
terjeszkedését és elmélyülését.

15. A püspöki jelentésnek a hitoktatásról beszámoló pontja tudomásul 
szolgál.

16. A püspöki jelentésnek a püspöki egyházlátogatásról és
17. az esperesi egyházlátogatásokról szóló pontja tudomásul szolgál.
18. A soproni fegyintézet lelkigondozásáról szóló jelentés tudomásul 

szolgál. A közgyűlés felhívja az egyháztagokat, hogy könyvadományokkal 
járuljanak hozzá a fegyencek lelkigondozásához.

19. Az Országos Luther Szövetségnek Szántó Róbert kelenföldi lelkész 
szerkesztésében megindított lapjára, az Evangélikus Életre, valamint az evan
gélikus sajtó többi orgánumára és munkatársaikra a közgyűlés Isten áldását' 
kéri s az egyházi sajtó anyagi és erkölcsi támogatására az egyháztagokat 
felhívja.

20. A püspöki jelentésnek a szektamozgalmakról szóló pontja megnyug
vással szolgál tudomásul. A lelkészeket felhívja a közgyűlés, hogy ezeket a 
mozgalmakat tartsák éber figyelemmel s azoknak beható lelkipásztori és ige
hirdetői munkával vágják útját.

21. A közgyűlés szeretettel köszönti az újonnan felszentelt lelkészeket s 
diakónust; reájuk, munkájukra Isten áldó kegyelmét kéri.

22. örömmel értesül a közgyűlés a lenti-i templomszentelésről s a ne
meskéri templom 200 esztendős jubileumáról.

23. A segédlelkészr és segédlelkésztartási államsegélynek havi 32 pen
gőre csökkentését a közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul.

24. A közgyűlés felhívja a gyülekezeteket a nyugdíjintézeti offertorium 
pontos beszolgáltatására s a nyugdíjintézeti hátrálékok befizetésére.

25. A közgyűlés elismerését fejezi ki László Miklós püspöki titkárnak és 
Kuttlik Olga irodai segéderőnek buzgó és lelkiismeretes szolgálatukért.

26. Örömmel üdvözli a közgyűlés az új Egyházkerületi Névtárt s annak 
egybeállításáért László Miklós püspöki titkárnak köszönetét mond.
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27. Az egyetemes Lelkészválasztási Szabályrendeletnek 1933. július 1-én 
történt életbelépése tudomásul szolgál.

28. A lelkészegyesiiletek munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál.
29. A püspöki jelentésnek a tanítóegyesületek munkájáról szóló pontja 

tudomásul szolgál.
30. A Gyámintézetről szóló jelentés tudomásul szolgál.

III. Iskolai ügyek,
a) Népiskolai ügyek.

31. A közgyűlés a tanítóknak lelkiismeretes munkájukért elismerését 
fejezi ki.

32. Megnyugvással értesül a közgyűlés, hogy a kultuszminiszter meg
engedte, hogy a törpeiskolák okleveles tanító alkalmazása esetén előkészítő- 
tanfolyamként működhessenek. De itt is leszögezi a közgyűlés azon nézetét, 
hogy a fizetéskiegészítő államsegélyek beszüntetése a legtöbb esetben fontos 
egyházi és erkölcsi érdekek sérelmét, némely esetben az egyháztagok újabb 
megterhelését jelenti s abba nem nyugodhatik bele. A protestáns közös bi
zottságnak a püspöki jelentésben foglalt gondolatát az érdekelt gyülekezetek
nek figyelmébe ajánlja, anélkül, hogy e tekintetben határozatot hozna.

33. Az iskolaépítési államsegély-alap megszüntetését a közgyűlés saj
nálattal veszi tudomásul, annál is inkább, mert gyülekezeteink évről-évre 
kevésbbé képesek épületeket emelni, javítani vagy bővíteni.

34. A közgyűlés a kultuszminiszternek a tanszeradományokért köszöne
tét mond.

35. A közgyűlés felír az egyetemes közgyűléshez, hogy a tanítóknak a 
VII. fizetési osztályba való előléptetésénél a felekezeti tanítók az állami taní
tókkal egyenlő elbánásban részesíttessenek.

36. A közgyűlés jókívánatait fejezi ki azoknak az érdemes tanítóknak, 
akiket a püspök úr igazgatói címmel tüntetett ki.

37. A protestáns tantói internátus-alap létesítése tudomásul szolgál.
38. A tanítók anyagi helyzetére vonatkozólag lásd e jegyzőkönyv 4. a. 

pontját.

b) Középiskolák és ta n ító képz ő-  in !ézet.

39. Püspök úr jelentése iskolalátogatásairól köszönettel tudomásul 
szolgál.

40. Az intézetek tanulóinak felekezeti megoszlása tudomásul szolgál. A 
közgyűlés felhívja a lelkészeket és tanítókat, hogy a gyermekeiket közép
fokú iskolában taníttató szülőket buzdítsák arra, hogy azokat saját intéze
teinkbe járassák.

41. A soproni tanítóképző intézetről szóló pont a bennfoglalt püspöki 
intézkedésekkel együtt tudomásul szolgál. A betöltetlen tanári állások betöl-

2
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tését a közgyűlés is sürgősen szükségesnek tartja. A német kisebbségi tanfo
lyam kiépítése szintén sürgősen szükséges.

42. A kőszegi leánylíceum leánynyaraltatási akciójának lebonyolításáért 
a közgyűlés Arató István igazgatónak és munkatársainak köszönetét mond.

43. örömmel veszi tudomásul a közgyűlés a soproni líceumi Diákotthon 
építésének megkezdését.

44. A nyugalombavonuló tanároknak, Kovács Jenőnek, Bakos Júliának és 
özv. Puschnikné Feigl Amáliának a közgyűlés köszönetét és elismerését fejezi 
ki buzgó munkálkodásukért.

45. A kultuszminiszternek a tanulók szigorúbb elbírálására vonatkozó 
újabb rendelkezése tudomásul szolgál.

46. A kultuszminiszternek a filmoktatás megszüntetését tartalmazó ren
delkezése tudomásul szolgál.

47. Az elnöki megbízatásokról s iskolalátogatásokról szóló pont tudo
másul szolgál.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
48. Az egyházkerület pénzügyi helyzetét illetőleg, a püspöki jelentés e 

pontját tudomásul véve, a közgyűlés a pénzügyi bizottságtól várja a megfe
lelő javaslatokat.

49. Sajnálattal értesül a közgyűlés a hadikölcsön karitativ valorizációs 
segélynek összezsugorodásáról. Köszönetét mond a közgyűlés a kultuszmi
niszternek a gyülekezeteknek juttatott rendkívüli államsegélyért.

50. A lelkészek anyagi helyzetét illetőleg lásd e jegyzőkönyv 4. a. pontját 
is. Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a lelkészek a saját erejükből 
segélyezik gyermekeiket házon kívül taníttató kartársaikat. Felhívja a lel- 
készi- és tanítójárandósággal hátrálékos gyülekezeteket, hogy kötelezettsé
güknek mielőbb iparkodjanak eleget tenni.

51. Sajnálattal értesül a közgyűlés a Baldácsy-alap jövedelmének a gaz
dasági válság következtében elkerülhetetlen csökkenéséről.

V. Egyéb ügyek, személyváltozások, megüresedett helyek, 
statisztikai adatok.

52. A lelkészi, felügyelői és tanítói karban történt változásokat a közgyű
lés tudomásul veszi. A nyugalomba vonultaknak békés, boldog esztendőket 
kíván, az új munkásokra Isten gazdag áldását kéri.

53. A megüresedett tisztségek és bizottsági tagsági helyek betöltéséről a 
közgyűlés a véleményező bizottság javaslata alapján határoz.

54. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok tudomásul 
szolgálnak.

Jegyezte :
NÉMETH KÁROLY 

e. főjegyző.
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11. Felvétetett dr. Ruhmann Jenő előterjesztésében az egyházkerületi 
iskolai nagybizottság 1933. október 4.-én Sopronban tarott gyűléséről fel
vett jegyzőkönyv 2. pontja, amely püspök úrnak előterjesztéseit foglalja ma
gában: Nevezetesen: a) püspök úr meglátogatta a kerület összes középfokú 
iskoláit: a soproni líceumot és tanítóképzőt, egyházker. felügyelő úrral együtt 
a kőszegi leányliceumot és végül a bonyhádi reálgimnáziumot; elnökölt a sop
roni líceum és kőszegi leányliceum érettségi vizsgálatán s a tanítóképző tan- 
képesítő és kántorképesítő vizsgálatán; b) Kovács Jenő soproni líceumi tanárt 
a vk. miniszter október l.-ével nyugdíjazta; c) betegszabadságon levő Bakos 
Júlia kőszegi leányliceumi tanár helyettesítésére Kassó Margit oki. tanár ka
pott 1932. szept. 1.-től egy évre megbízást; d) Strausz Györgyi megbízatása 
lejárván, pályázat alapján Vozáry Katalin német-francia szakos oki. tanár 
nyert 1933. szept. 1.-től egy év tartamára megbízatást; e) dr. Gosztonyi Mar
git helyettesítésére Birner Ibolya oki. tanár nyert 1933. szept. 1.-től egy évre 
megbízatást; f) özv. Puschnikné Feigl Amália helyettesítésére Demiány Edit 
oki. középisk. tanár kapott 1933. szept. l.-töl egy évre megbízatást s a tett 
intézkedésekkel megszűnt a külön német-francia nyelvmesternői állás; g) özv. 
Gecsányi Gusztávné férje emlékére a soproni líceumnál 1000 pengős, Szi- 
gethy Lajos ny. igazgató a kőszegi leányliceumnál felesége emlékezetére 800 
pengős, özv. Dukai Takách Márfonné férje emlékére a soproni líceum javára 
Répcelakon 8000 négyszögöl területű szántóföldből alapítványt létesített; 
h) bejelentette püspök úr a nagybizottságnak a fontosabb miniszteri 
leiratokat.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a püspök úr bizottsági jelen
tésében foglalt intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. Özv. 
Gecsányi Gusztávné, dr. Szigethy Lajos és özv. Dukai Takách Már- 
tonné alapítványtevőknek hálás köszönetét mond.

12. Ugyancsak az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 3. pontja 
alapján

a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy oly tanuló, akinek az 
előző iskolaévről tartozása van, nem vehető fel, hacsak tartozását 
ki nem egyenlíti. Rendkívüli, kivételes esetekben a kisbizottság ad
hat haladékot. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy ez az intézkedés 
már az 1933/34. tanévre kötelezővé tétetett.

Az iskolai nagybizottság tárgyalta Németh Sámuel lie. igazgató jelen
tését az 1932/33. tanévről: a) a Kovács Jenő nyugdíjazásával megüresedett 
tanári állás a folyó tanév végéig óraadó tanárral töltetik be; b) biológiai gya
korlatokhoz szükséges felszerelés jelenleg nem szerezhető be; c) a hadiárvák 
a tandíjfizetés szempontjából hasonló kedvezményt élveznek a líceumban, mint 
az állami középiskolákban; d) a nagybizottság örömmel vette tudomásul a 
Líceumi Diákotthon építkezésének megkezdését s hogy az építkezés és be
rendezés költségeire megvan a szükséges fedezet; a Diákotthon felügyelő bi
zottságát a következőképen alakítja meg: elnöke az iskolai felügyelő, hiva
talból tagjai a líceum igazgatója, a Diákotthon igazgatója, a tápintézet efo-
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rusa, a líceumi tanári kar két tagja, az egyházkerületi főszámvevő, a Líceumi 
Diákszövetség elnöke, az iskolai nagybizottságtól választott három tag; ez 
utóbbiakat a nagybizottság megválasztotta: Ziermann Lajost, dr. Mihályi Kál
mánt és dr. Scheffer Oszkárt; a nagybizottság a feliigyelőbizottságot meg
bízta az Otthon szabályzatának elkészítésével.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés Németh Sámuel igazgatónak 
és a tanári karnak eredményes munkájáért elismerését és köszöne
tét nyilvánítja.

13. Az iskolai nagybizottság Hanzmann Károly előterjesztésére fel
hívta a soproni tanintézetek igazgatóinak figyelmét a soproni r. kath. iskolák 
igazgatóinak azon intézkedésére, mely szerint eltiltották, hogy r. kath. tanu
lók protestáns családoknál lakhassanak.

Tudomásul szolgál.
14. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Hamar Gyula tanítóképző

intézeti igazgató jelentését az 1932/33. tanévről. A fennállásának 75.-ik évét 
ünneplő intézetet szeretettel üdvözölte, az igazgatónak és a tanári karnak el
ismerését és köszönetét nyilvánította. A nagybizottság az egyházkerületi el
nökség útján továbbra is szorgalmazza Mechle József és dr. Gárdonyi Zoltán 
helyettes tanárok fizetéskiegészítő államsegélyét; egy magyar-német s egy 
gazdasági-testnevelő helyettes tanári állást megszervez, ha a kultuszminisz
ter nem zárkózik el az elől, hogy a szabályszerű pályázati hirdetés után be
töltendő állások fizetéskiegészítő államsegélyét legalább elvileg biztosítja.

Tudomásul szolgál. A közgülés a tanítóképző-intézet tanári 
karának és igazgatójának érdemes munkásságáért elismerését és 
köszönetét nyilvánítja. A jubiláló tanintézetet szeretettel köszönti.

13. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Arató István kőszegi leány- 
liceumi igazgató jelentését az 1932/33. tanévről. Az igazgatónak és a tanári 
karnak köszönetét mondott. Tudomásul vette, hogy az internátusi vezetőnő 
teendőinek elvégzésére a betegszabadságon levő Bakos Júlia helyett Wagner 
Karolin kapott megbízatást. Az internátus igazgatásával továbbra is Arató 
István igazgató bízatott meg.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés az igazgatónak és a tanári 
karnak elismerését és köszönetét fejezi ki.

l ö .  Az iskolai nagybizottság tárgyalta Hajas Béla bonyhádi reálgim
náziumi igazgató jelentését az 1932/33. tanévről. Köszönetét és elismerését 
fejezte ki az igazgatónak és a tanári karnak. Szeretettel búcsúzott az intézet 
nyugalomba vonult érdemes igazgatójától, Fáik Henriktől s bizalommal üd
vözölte utódát, Hajas Bélát. Örömmel vette tudomásul, hogy az új internátus 
építésére megtörtént az első lépés.

A közgyűlés az igazgatónak és a tanári karnak elismerését és 
köszönetét fejezi ki. Hajas Béla új igazgatót bizalommal köszönti, 
munkájára Isten áldását kéri. Fáik Henrik nyugalombavonult igaz
gatónak buzgó munkálkodásáért elismerését és köszönetét nyilvá-
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nítja. örömmel veszi tudomásul a bonyhádi internátus építésének 
megkezdését.

X7. Az iskolai nagybizottság tudomásul vette a főigazgatói látogatá
sokról szóló, püspök úr által előterjesztett jegyzőkönyveket.

Tudomásul szolgál.
IS. Az iskolai nagybizottság a mai gazdasági viszonyok közt nem te

hette magáévá Nagy Lajos esperesnek azon nemescélú indítványát, hogy a 
tanítók révfülöpi tidülöháza s a K1E akali-i tábora javára a tanulóktól 20, 
illetve 50 fillér járulék szedessék.

Tudomásul szolgál.
Jegyezte :

NÉMETH KÁROLY
e. főjegyző.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1933. évi október hó 3.-án Sop
ronban tartott üléséről készült jegyzőkönyvből, Hanzmann Károly főszám
vevő összefoglaló jelentése alapján, az egyházkerületi közgyűlés a következő 
ügyeket tárgyalta:

ÍO . Az 1932. év összes számadásai ezévben is kinyomattak; s a pénz
tári kimutatás kellő időben megküldetett minden gyülekezetnek és pénzügyi 
bizottsági tagnak. Ép ezért a számadás részletes tárgyalásától a közgyűlés 
el is tekintett. Megnyugtató tényként említendő, hogy az összes számadások 
pénztári maradvánnyal zárhattak. Ez elsősorban az egész vonalon alkalma
zott legszigorúbb takarékosságnak tudandó be, amely annyira ment, hogy az 
egész év folyamán egyetlen napidíj sem lett kifizetve. De még így sem lett 
volna a mérleg aktiv, az év végéig be nem folyt s így az egyes pénztárakba 
át nem tehető összesített egyházkerületi járulékok óriási hiánya miatt. Az év 
végén 36.241 P 51 f hátrálék volt e címen. Fokozta a nehézséget a sok inté
zeti tartozás is, amely még jelenleg is, az előző évekről a soproni líceumnál 
2.735, a tanítóképzőintézetnél 3.528, a tápintézetnél — mint theológusok 
tartozása 2.000 pengős követelés jelentkezik. A kőszegi leánylíceumnál az 
iskolai tartozás minimális; de viszont más, az intézeten kívül fekvő momen
tumok jelentenek veszélyt. A súlyos akadályokon az egyházkerületi alapok
ból felvett belső kölcsönnel igyekezett a vezetőség átmenetileg segíteni, ami 
azonban nem jelenthet végleges megoldást. Az egész számadás nagy általá
nosságban az 1932. évre megállapított költségelőirányzat keretében mozog. 
Több pénztár néhány tételénél még megtakarítás is volt elérhető. Ahol vi
szont néhol mégis hiteltúllépés mutatkozik, az előzetesen kikért főhatósági 
engedéllyel történt.

Az egyházkerületi közgyűlés az összes számadásokat jóváha
gyólag tudomásul vette. A maga részéről nyomatékosan kéri az 
összes gyülekezeteket, hogy a pénzügyi egyensúly s az intézmények 
létérdekének biztosíthatása céljából igyekezzenek kötelezettségeik
nek megfelelni.
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Ü Ö . Az évi számadással kapcsolatban a közgyűlés helyeslöleg veszi 
tudomásul, hogy a tanítóképzőintézetben végre sikerült a rendes költségvetés 
keretében 1.061 pengős költséggel a nagy hiányt pótló tussoló fiirdöhelyiseg 
berendezése.

2.1. Ugyancsak az 1932. évi számadás kapcsán elhatározza a közgyű
lés, hogy a tápintézeti pénztár többévi megtakarításából 7.000 pengővel táp
intézeti tartalék alap létesíttessék. Ennek kamata a két soproni tanintézet 
szegénysorsú tanulóinak segélyezésére fordítandó.

22. Sajnálkozással veszi tudomásul a közgyűlés, hogy Kőszeg városa 
által tavaly, ottani leányliceumunknak biztosított természetbeni fajárandó
ságát, a város anyagi bajai miatt, ismételt közbenjárás dacára sem bírja 
megadni.

23. Az 1932. év folyamán befolyt egyházkerületi ájlamsegély, még 
pedig rendes: 13.577 P. pótállamsegély m. é. maradványa 338.30 P. kivételes
rendkívüli 5,569.50 P, vagyis összesen 19,484.80 P következőleg használ
tatott fel:

A közigazgatási pénztár kapott . . . 1,837.— P
A soproni líceumi pénztár kapott . . . 3,000.— P
A soproni tanítóképző pénztár kapott . 3,000.— P
A kőszegi leánylíceumi pénztár kapott . 900.— P
A főiskolai nyugdíjintézeti pénztár kapott 1,500.— P 
Hitoktatási célra felhasználtatott . . . 3,340.— P
Kivételes és rendkívüli szem. segélyekre 5,047.30 P
M a ra d v á n y ..............................................  860.50 P 19,484.80 P

Tudomásul szolgál.
24. A portótérítési államsegély címén az 1932—33. költségvetési évre

nyert 3.160 P a következő felosztás szerint lett kifizetve az igényjogo
sultaknak:

Az egyhker. püspöki iroda, számvev. és pénztár 1.077 P
A győri egyházmegye és gyülekezetei részére 204 P 
A kemenesaljai ehm. és gyülekezetei részére . 165 P
A somogyi ehm. és gyülekezetei részére . . 62 P
A soproni alsó ehm. és gyülekezetei részére . 94 P
A soproni felső ehm. és gyülekezetei részére . 48 P
A tolna-baranya-somogyi ehm. és gyülekezetei 531 P
A vasi közép egyházmegye és gyülekezetei . 304 P
A veszprémi egyházmegye és gyülekezetei . 392 P
A zalai egyházmegye és gyülekezetei . . . 153P
A soproni líceum portóköltségeire . . . .  39 P
A soproni tanítóképző portóköltségeire . . .  35 P
A kőszegi leánylíceum portóköltségeire . . .  17 P
A bonyhádi reálgimnázium portóköltségeire . 39 P 3.160 P

Tudomásul szolgál.
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23. A VKM. 51.625/1933/VI. sz. rendeletével az állami elemi népisko
lákban az 1932—33. évben végzett hitoktatás díjazására folyósított 1.100 P 
a bejelentett igények és tényleg végzett munka figyelembe vételével követke
zőleg osztatott fel:

A győri egyházmegyére esett . .
A kemenesaljai egyházmegyére esett 
A somogyi egyházmegyére esett 
A soproni alsó egyházmegyére esett 
A soproni felső egyházmegyére esett 
A tolna-baranyai egyázmegyére esett 
A vasi közép egyházmegyére esett . 
A veszprémi egyházmegyére esett 
A zalai egyházmegyére esett . .
Tudomásul szolgál.

97.60 P
73.20 P 

148.40 P
12.20 P 

183.— P 
353.80 P
54.90 P
97.60 P
79.30 P 1.100 P

rt

20. Az 1932. évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 34. pontja szernit 
a dunántúli egyházkerület és gyülekezetei összesen 710 P-t kaptak charita- 
tiv hadikölcsön valorizációs államsegély címén. Ezen összeg — a korábban 
bejelentett és megállapított igényjogosultság szerint — következőleg lett 
felosztva:

A dunántúli egyházkerület jóléti intézményeinek . 107 P
A győri egyházmegye jóléti intézményeinek . . 119 P
A kemenesaljai egyházmegye jóléti intézménye 46 P
A somogyi egyházmegye jóléti intézményeinek 15 P
A soproni alsó egyhm. jóléti intézményeinek . 29 P
A soproni felső egyhm. jóléti intézményeinek . 213 P
A tolna baranyai egyhm. jóléti intézményeinek . 68 P
A vasi közép egyhm. jóléti intézményeinek . . 58 P
A veszprémi egyhm. jóléti intézményeinek . . 38 P
A zalai egyhm. jóléti intézményeinek....................17 P 710 P

Tudomásul szolgál.
27. Az 1932. évi egyetemes közgyűlés 92. jegyzőkönyvi pontjával 

Dunántúlnak jutott 4.600 pengős rendkívüli adóalapi segélyben alábbiak ré
szesültek:
200—200 P-t kapott: Nagybarátfalu, Nagysimonyi, Kaposvár, Ne

meskér, Kölesd, Nagyszokoly, Szekszárd, Fehérvárcsurgó,
Tapolcafő, Keszthely 10X200 = .......................................... 2.000 P

130— 130 P-t kapott: Öttevény, Zalaegerszeg, Somogydöröcske, 
Somogyvámos, Szentgotthárd, Bakonyszombathely, Alsódör-
gicse, Szentantalfa 8X130 = ...............................................1.040 P

100— 100 P-t kapott: Pusztaszentlászló, Zalaszentgrót, Nagykani
zsa, Szilsárkány, Dombóvár, Kőszeg, Bakonytamási, Nagyvá
zsony, Várpalota, Zalagalsa 10X100 = ............................1.000 P
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40—40 P-t kapott: Győrszemere, Kisbabot, Jánosháza, Barcs- 
Nagyatád-Szob, Balf, Bonnya, Magyarkér, Örimagyarósd,
Csögle, Homokbödöge, Ászár, Nemeshany, öskii, Mencshely
14X40 = ....................................................................................  560 P

Összesen: 4.600 P
Jóváhagyólag tudomásul vétetett.

2.S. A nem evang. jellegű tanintézetekbe járó evang. tanulók 1932—3. 
évi hitoktatásának díjazására ez alkalommal mindössze csak 2.500 P volt for
dítható. Ebből kapott:

A győri egyházmegye . . . . 250 P
A kemenesaljai egyházmegye . . 225 P
A somogyi egyházmegye . . . 200 P
A soproni alsó egyházmegye . . 225 P
A soproni felső egyházmegye . 225 P
A tolna-baranyai egyházmegye . 500 P
A vasi közép egyházmegye . . . 250 P
A veszprémi egyházmegye . . . 470 P
A zalai egyházmegye . . . . 155 P

Azzal szolgál tudomásul, hogy ezen méltánytalanul kevés ösz- 
szeg a jövő évi költségvetésben okvetlen emelendő.

^ 9 .  Tárgyaltatott a biztosítási megbízott jelentése, amelynek értelmé
ben az egyházkerület 1932. évi részesedése 1.340 P. 83 f. volt.

Tudomásul szolgál.
Ezzel kapcsolatban — adott esetből kifolyóan — az egyház- 

kerületi közgyűlés megújítja az 1907. évi ehker. közgyűlési jegyző
könyv 73. pontjával hozott határozatát és kötelezően elrendeli, hogy 
az egyházkerület összes gyülekezetei csakis az Első Magyar Álta
lános Biztosító R.-T.-nál biztosítsanak, igénybevéve a szerződési
leg biztosított kedvezményeket.

30. Tárgyaltatott a Kleeblatt Herman líceumi alapítványi ház 1932. 
évi számadása, amely a pénztári kimutatás fiiggelékekép nyomtatásban is 
megjelent. Ép ezért a számadást a közgyűlés

felolvasottnak tekinti, elfogadja s a házgondnoknak a felmentvényt 
a szokott fenntartással megadja.

Egyben megbízza a közgyűlés az egyházkerületi főszámvevőt, 
mivel az alapítólevélben kikötött 30 évi várakozási idő már letelt, 
hogy az alapítólevélnek megfelelően az alapítvány végleges rende
zését bonyolítsa le.

31. A közgyűlés köszönettel veszi tudomásul, hogy a rendes napi zár
latokon kívül az egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök az elmúlt évben
14-szer rendelt el felügyelőbizottsági tagok bevonásával váratlan rovancso- 
lást. Az évi főrovancsolást, illetve felülvizsgálást, p. ü. b. elnök úr megbízá
sából — több pénzügyi bizottsági tag közreműködésével — Friedrich Nán-
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dor, Sopron szabad királyi város adóügyi főszámvevöje, ehker. pénzügyi biz. 
tag végezte f. évi szept. hó 29.-én. Úgy ekkor, mint valamennyi többi rovan- 
csoláskor is hűséges kezelést és mintaszerű rendet találtak az ellenőrzők a 
pénztárban. Ezek alapján a pénzügyi bizottság a felmentvény megadását 
javasolja.

Az egyházkerületi közgyűlés mindezt megnyugvással tudomá
sul veszi, a rovancsolóknak és a pénztári tisztviselőknek egész évi 
fáradozásukért köszönetét nyilvánítja, s megadja a felelős szám
adóknak, a szokott óvás fenntartása mellett, a felmentvényt.

32. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a soproni egyházközség, az 
időközben elhunyt Plagge Frigyes volt pénztári feliigyelöbizottsági tag he
lyét Frank Lajos, erdő- és bányamérnöki főiskolai quästorral töltötte be.

Az elhunyt Plagge Frigyes, vasgyári volt főkönyvelő emlékét, 
s önzetlen szolgálatkészségét jegyzőkönyvében megörökítve, a köz
gyűlés bizalommal köszönti a maga részéről is Frank Lajost a pénz
tári felügyelő bizottság tagjai sorában.

33. Tárgyaltatott az Országos Ev. Tanítóegyesület révfülöpi üdülő
háza javára az 1930. évi egyhker. közgyűlési jegyzőkönyv 34. pontjával fel
vett 10.000 aranydollár kölcsön ügyében az egyetemes egyház által elnyert 
főhatósági engedély előzményeként megkívánt és rajtunk kívüli okokból elég 
sokáig halasztást szenvedett zálogkiterjesztési engedély ügye. Ezen a tanító- 
egyesület vezetősége által kiállított nyilatkozat alapján a tapolcai kir. járás- 
bíróság, mint telekkönyvi hatóság 1933. február 8.-án kelt 768/1933. sz. vég
zésével a dunántúli ev. egyházkerület által az Országos Ev. Tanítóegyesület 
javára garantált 10.000 dollár kölcsöntőke, 10% késedelmi kamata, 1% bír
ság, 2% kártalanítási díj és 2.000 dollár kamat és költségbiztosíték ereiéig 
a kővágóörsi 3022. sz. tjkv. A. x 2. sorszám alatt foglalt ingatlanra a kislő- 
rintei 1. és 2. és a csékuti 317. sz. tjkvben C. 3062/tk/1930. sz. végzéssel be
kebelezett jelzálog kiterjesztésekép a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank buda
pesti bej. cég javára mellékjelzálogilag bekebelezte, mint az 1925—XV. te. 
alapján 1925 január 1. óta kibocsátott záloglevelek biztosítékát.

Megnyugvással tudomásul szolgál.
34. Tudomásul szolgál, hogy a lőrintei pusztához tartozó 1932. nov.

21.-én leégett csingervölgyi vadászlak kára tűzbiztosítás révén megtérült s 
hogy a haszonélvező Ihász-család az épületet ismét helyreállította.

35. Tárgyaltatott az özv. Iliász Lajosné haszonélvezetében álló csé
kuti ingatlanra a devecseri kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság által 297/tk/ 
1033. sz. a. az egyházkerület tulajdonát képező csékuti ingatlanra betáblázott 
10,805.32 P adóhátralék kérdése. Az igazolásra felszólított haszonélvező, dr. 
Jókav-Ihász Miklós maga is szabálytalan dolognak jelenti ki a haszonélvező 
hátrálékának a tulajdonosra való bekebelezését. Jelentette továbbá, hogy a 
4.770— 1932. sz. pénzügymin. rend. értelmében kedvezményes kamatmentes 
részletfizetéssel fogja törleszteni a fennálló — távolról sem ily nagy adó- 
hátrálékot.
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A közgyűlés az igazolást elfogadja, de az akár csak tévedés
ből is birtokára bekebelezett adóhátraléknak onnan való törlését — 
mely eljárás folyamatba tétetett — szorgalmazza.

3 6 .  A Simunyák hagyatékból kifolyólag Mesterházy Pál és Mester- 
házy Ferenc és Antal által már régebben indított s fellebbezés utján a győri 
kir. ítélőtábla elé került valorizációs pert az egyházkerület elvesztette. Az íté
let ellen az egyházkerület, mert a marasztalási összeg nem ér el 5.000 P-t, 
felülvizsgálati kérelemmel a kir. Kúriához nem élhet. Az ügy tehát, mivel a 
felperesek elfogadták a táblai ítéletet, jogerősen be van fejezve. Az 1932. 
november hó 26.-án kelt ítélet értelmében az egyházkerület felpereseknek 
összesen 619 P 98 f-t és ennek 1928 augusztus 16. napjától járó 5 százalékos 
kamatát 15 nap alatt bírói letétbe köteles helyezni és ezenkívül a felperesi 
képviselőnek 970 P perköltséget ugyanazon 15 nap alatt megfizetni. A vég
eredményben 1.781 P 01 f kifizetése megtörtént.

Sajnálattal tudomásul vétetik.
3 'T . A múlt évi egyhker. közgyűlés óta püspök úr, föszámvevöi javas

latra, az egyházkerületi szabadrendelkezési és .szórványgondozási alapból a 
következő tételeket engedélyezte: a) gyülekezeteknek: Fehérvárcsurgó 200, 
Gyóró 50, Tapolcafo 100, Zsebeháza iOO, Mihálvháza 50, Börcs 100, Öri- 
szentpéter 200 P, b) személyeknek: Mikolás Kálmán 200, Kádár Gyula 100, 
özv. Weisz Kornélné 80, Jónás István 50, Rónai B. Gyula 200, Kiss Samu 
20Ó, Gyalog István 150, Kádár Gyula 50, Baráth Pál 45.54 P.

Tudomásul szolgál.
3 ® . A VKM. f. évi április hó 4-én kelt 92.997/1X/1933. sz. rendeleté

vel a soproni ev. líceumnál szünetelő XVI. és XV. tanári állás után 1931 már
cius 1.-től, ill. 1932 szeptember 1.-től kezdődően a nyugdíj intézeti járulék 
fizetési kötelezettségét a törvény értelmében megszüntette.

Tudomásul szolgál.
3 9 .  Tárgyaltatott az egyházkerület összes pénztárainak 1934. évi 

költségelőirányzata. Főszámvevö a legnagyobb takarékosság szemelőtt tar
tásával állította össze a költségvetést, amely nagy vonásokban az idei költ
ségvetés kereteiben mozog. Több tételnél szükségparancsolta változás és 
eltolódás mutatkozik. Két pénztár kivételével sikerült ez alkalommal is a kellő 
fedezetet az egyes pénztáraknál megtalálni. Azonban a líceumi pénztár 
1,058.48 P, a kőszegi leányliceumi pénztár 2,565.74 P hiánnyal kénytelen 
zárni. A líceumi pénztárnál legalább megvan a remény arra, hogy a hiány az 
év folyamán eltüntethető lesz; de a kőszegi intézetnél előreláthatóan nincs 
mód erre. Ezt legvilágosabban az a szomorú tény igazolja, hogy a 8 osz
tályba összesen csak 100 nyilvános és 5 magántanuló iratkozott be. Ha álta
lában véve is az egyházkerületi tanintézetek költségvetése a legnehezebb 
kérdést alkotja, úgy a kőszegi intézeté a lehető legnagyobb mértékben az.

Az általános ismertetés után a közgyűlés az 1934. évi költség
előirányzatot elfogadta és annak a jegyzőkönyv függelékekép való 
kinyomatását elhatározta.
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40. A közigazgatási pénztár tárgyalásával kapcsolatban a közgyűlés 
a föszámvevöi eredeti javaslattal ellentétben elfogadja a pénzügyi bizottság 
módosító javaslatát, amelynek értelmében a rendkívüli módon elfoglalt püs
pöki irodai gépírónönek fizetését 1934. január l.-ével ismét a korábbi havi 
80 pengőre emeli fel az 1933-ra megállapított havi 70 pengővel szemben.

41. Az egyetemes közgyűlés 1933 január 1 -ével a napidíjakat beszün
tetvén, egyházkerületi föszámvevö az egyházkerületi viszonylatban is hasonló 
eljárást javasolt. Püspök úr és a pénzügyi bizottsági elnök úr azonban több 
más vezetőférfiúval egyetemben azon elvi felfogásának adott kifejezést, hogy 
napidíjra szükség van. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság egyhangúlag 
azonos nézetet vall; s a föszámvevöileg immár javasolt 6 pengővel szemben 
napi 8 pengőben kéri a dunántúli egyházkerületben a napidíjnak való meg
állapítását.

A közgyűlés a napidíj fenntartása mellett nyilatkozik és 8 pen
gőben állapítja meg azt.

Egyben elhatározza, hogy felterjesztést tesz az egyetemes köz
gyűléshez, kérve a napidíjak beszüntetésére vonatkozó múlt évi ha
tározatának megváltoztatását. Egyházi közérdek vezérli ezen fel- 
terjesztés megtételénél; mert ha nem adható napidíj, úgy a mai 
szomorú gazdasági viszonyok mellett ezen határozat szükségképen 
azt eredményezi, hogy csak egyes anyagilag, vagy helyzetileg ki
vételesek vehetnek részt az egyházközigazgatás munkájában s 
kénytelenek távol maradni talán éppen azok, akiknek egyéniségére, 
egyházi irányzatának érvényesítésére és közreműködésére az egy
háznak szüksége lenne. A gyűlések elnéptelenedésének veszélyén 
felül tehát az eredményes tárgyalás érdekében is kívánatosnak lát
szik a napidíj visszaállítása.

42. A líceumi pénztár költségvetésének tárgyalása kapcsán az intézet 
igazgatója jelenti, hogy az épületfenntartásra és javításra felvett tétel nem 
elegendő. Azonkívül az intézeti sportpályán lévő tribün tetőzetének alapos 
kijavítására is kér hozzájárulást. Hozzáfűzi, hogy ez utóbbi munkálat költsé
geinek fedezetéhez a líceumi sportkör is megfelelő összeget ad.

Az egyhker. közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát elfo
gadva, intézeti épületjavításra nem engedélyez ezidö szerint a költ
ségvetési címen felvett 1.800 P-nél nagyobb összeget, hisz az előző 
évhez viszonyítva úgyis 300 P-vel nagyobb összeget vett fel most 
a költségvetésbe.

Ami pedig a sportpályára vonatkozó hozzájárulást illeti, vál
tozatlanul elfogadja a pénzügyi bizottságnak erre vonatkozó hatá
rozati javaslatát, amely a líceumi sportpálya létesítésekor elhang
zott kijelentésekre való utalással — hogy sohasem fog a sportpálya 
az egyházkerületnek tehertétele lenni, sőt jövedelmezni is fog — s 
a kezdettől fogva elfoglalt álláspontnak megfelelően, a sportpályára
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és annak épületére nem engedélyez az egyházkerület részéről újabb 
anyagi hozzájárulást.

43. A tanítóképző-intézeti költségvetéssel összefüggően elfogadja a 
közgyűlés a pénzügyi bizottság azon javaslatát, amelynek értelmében az 
intézeti díjak az 1933—34. tanév kezdetétől, a líceumi díjakhoz hasonlóan, 
évi 117 pengőben állapíttatnak meg. Ez évi 20 P emeléssel azonos ugyan; de 
bármily súlyos megterheltetést jelent is ez a taníttatókra, az intézet érdeké
ben nem lehetett továbbra ettől eltekinteni.

Egyúttal kimondja a közgyűlés, hogy úgy a tanítóképző inté
zeti, mint a líceumi teljes 117 P díj az egyházi pénztárban fizetendő, 
ahonnan aztán a vegyes címeken beszedett tételek az illetékes igaz
gató diszpozíciójára állanak.

4 4 : .  A pénzügyi bizottság javaslatára ugyancsak elhatározza a köz
gyűlés, hogy összes tanintézeteiben, az eddigi általány-rendszertől eltérően, 
csak a ténylegesen megtartott órák díjazhatok. Az óradíjra nézve pedig az 
állam által saját intézeteiben rendes tantárgyak ellátására megállapított óra
díj mértékadó.

45 A tápintézeti pénztár költségvetésénél a pénzügyi bizottság javas
latára tárgyaltatott a tápdíjaknak az 1933—34. iskolaév kezdetétől való le
szállításának kérdése. Megengedi ezt az indexszám csökkenése, de paran
csolja egyenesen az a körülmény, hogy az alumneum kosztosainak száma 
nagyon alacsony, ami annak tudható be, hogy akad Sopronban szállásadó, 
aki nála lakó diákjának élelmezését vállalja ugyanolyan áron. Főszámvevő 
teljesen indokoltnak és méltányosnak tartja a tápdíj leszállítását.

A közgyűlés az 1933—34. tanévre a tápdíjat az eddigi 300 
pengőről évi 270 pengőre szállítja le.

Ugyanekkor a dunántúli ev. lelkész és ev. tanítófiaknak bizto
sított u. n. fenntartói kedvezményt egységesen fejenként 20 gengő- 
ben állapítja meg a jelen iskolai évtől kezdődően.

46. A kőszegi leányliceum költségvetése kapcsán a helyi bizottság 
javaslatára az egyházkerületi közgyűlés az internátusi díjat a korábbi 1.000, 
illetőleg a multévi 900 pengőről, évi 800 pengőre szállította le.

4 7 .  A kőszegi helyi bizottság kezdeményezésére s a pénzügyi bizott
ság javaslata alapján a közgyűlés beszünteti a jelen tanévtől kezdődően az 
internátusi kedvezményeknek automatikus emelkedését, s felhatalmazza a

helyi bizottságot, hogy minden egyes esetben külön bírálja el a se
gélyezés mérvét és lehetőségét.

48. Ugyancsak a kőszegi helyi bizottsági jegyzőkönyvek, s a költség- 
vetés tárgyalásával kapcsolatban kimondja a közgyűlés, hogy a sokat vita

tott intézeti gazdaság kérdésében a tényleges számszerű adatok 
figyelembe vételével, a gazdasági év végén hozandó meg a döntés 
a gazdaság fenntartása, avagy feloszlatására vonatkozóan.

40. Kimondja a közgyűlés, hogy a kőszegi leányliceum internátusá- 
ban lakó tanárnevelőnők állami mintára a jelen tanév kezdetétől fogva élei-
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Inezêsi térítést tartoznak fizetni. Ennek pontos megállapítását a helyi bizott
ságra bízza az egyházkerületi közgyűlés.

5 0 .  Arató István kiváló szervező képessége és körültekintése révén a 
Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének nyaraltatási akciója révén a va
kációban a kőszegi intézet 1.624 P rendkívüli jövedelemhez jutott. Ugyan
csak nevezett igazgató a betegszabadságon levő internátusi igazgatónőt he
lyettesítő nevelőnőt messzemenően támogatta az intern, vezetési munkájában.

A pénzügyi bizottság javaslatára mindezért az egyházkerületi 
közgyűlés Arató igazgatónak elismerését és köszönetét fejezi ki.

Elvben egyben kimondja a közgyűlés, hogy ha külön vezető
nője van is természetszerűleg az internátusnak, azért az irányítás és 
az egész intézet vezetése mégis az igazgató ügykörébe tartozik, 
mert kifelé és felfelé ö felelős elsősorban.

5 1 -  A pénzügyi bizottság javaslatára kimondja a közgyűlés, hogy a 
régi, korona és forint értékű alapítványok összevonassanak és a pénztári ki
mutatásban is egy összegben szerepeltessenek.

5 ü .  A letétpénztár költségvetése kapcsán főszámvevői javaslatra ki
mondatott, hogy az összesített egyházkerületi járulék hátrálékainak befize
tésénél 6% késedelmi kamat számítandó minden megkezdett hónapra.

5 5 .  Ugyancsak a letét-pénztárral kapcsolatban elfogadja a közgyűlés 
főszámvevő javaslatát, amelynek értelmében a nem evang. iskolába járó ev. 
tanulók hitoktatására az 1933—34. tanévre, feltételesen, mégis csak a ko
rábbi 4.000 P állíttassák be a költségvetésbe.

5 4 -  Tárgyaltatott a báró Baldácsy alapítványi iigyvivőség évi jelen
tése kapcsán az egyházkerületnek 1933-ra kilátásba helyezett 7.500 pengős 
osztalékának mikénti felhasználási kérdése. A főszámvevői javaslat alapján 
a pénzügyi bizottság a kezdettől fogva szokásos harmados felosztást ajánlja 
ezévre is. Mivel azonban az osztalék számszerüsége a búzabér ingadozása 
szerint változhatik, azért ezalkalommal is az egységek szerinti felosztást 
javasolja.

Főszámvevő jelenti, hogy beérkezett 53 gyülekezeti kérvény. Ezek közül 
ajánlata szerint kapjon:

1— 1 egységet: Györszemere, Vönöck, Csorna, Balf, Alsónána, Magyar
kér, Tarlós, Tolnanémedi, Bakonyszentlászló, Csögle, Gecse, Karakóször- 
csök, Mihályháza, Nagygyimót, Súr és Alsódörgicse.

2— 2 egységet: Pusztaszentlászló, Szilsárkány, Sopronbánfalva, Bonnya, 
Dombóvár, Sárvár, Őriszentpéter, Ászár, Bakonycsernye, Fejérvárcsurgó, 
Hánta, Nemeshany, Tapolcafő, Zalagalsa, Nagyvázsony és Szentantalfa.

3— 3 egységet: Nagybarátfalu, Nagykanizsa, Zalaszentgrót, Nagyszo- 
koly, Örimagyarósd, Szentgotthárd, Kerta és Tés.

4—  4 egységet: Zalaegerszeg, Kaposvár, Kölesd, Szekszárd és Keszthely.
Beérkezett 51 személyi segélykérvény is. Ezeket következőleg ajánlja

figyelembe vételre:
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A folyamodó lelkészek közül kapjon:
1 egységet: Hering János, Somogyi Károly és Hütter Lajos nyug.

lelkész.
2— 2 egységet: Haniffel Sándor, Klenner Adolf, Mesterházy Sándor, Mód 

Aladár, Nagy Kálmán, Síkos Gyula és Szabó István.
3— 3 egységet: Rónai B. Gyula, Kakas József és Kiss Samu.
4—  4 egységet: Bachát István és Mikolás Kálmán.
A lelkészözvegyek közül kapjon:.
1 1 egységet: Bándy Miklósné, Becht Henrikné, Berke Józsefné, Bor

bély Gyuíáné, Haffner Vilmosné, Jausz Vilmosné, Király Mátyásné, Kiss Já- 
nosné, Kracher Györgyné, Menyhárd Frigyesné, Rátli Györgyné, Reichert 
Gyuláné, Révész Sándorné, Schleining Vilmosné, Szili Lénárdné és Zsakó 
Jánosné.

2— 2 egységet: Dubovay Gézáné, Jakab Ivánné, Schöll Lajosné, Sziics 
Imréhé és Zettl Józsefné.

3— 3 egységet: Czipott Gézáné és Péter Sándorné.
A lelkészleányok közül 1— 1 egységet kap: Hesz Mária, Pieler Korné

lia, Porkoláb testvérek, Schrődl nővérek, Tóth Margit és Wágner Vilma.
A közgyűlés ezen felosztási javaslatot elfogadja és határozati 

erőre emeli.
33. Tárgyaltatok a rendkívüli segélyért folyamodott 10 gyülekezet 

segélykérvénye.
A közgyűlés a szabadrendelkezési alap terhére Szekszárdnak 

200, Kölesdnek 150, Kerta és filiáinak 100, Barlahidának 50, Tés- 
nek 50, Fehérvárcsurgónak 30 és Csöglének 30 P rendkívüli segélyt 
engedélyez.

56. Tárgyaltatott Boba és Lajoskomárom folyamodása, amelyben az 
összesített egyházkerületi járulékuk leszállítását kérik.

A közgyűlés elismeri a mai nehéz viszonyok közepette minden
nemű egyházi közteher súlyos voltát, de sem elvi okokból, sem 
pénzügyi szempontból nem látja az igazság és méltányosság alap
ján eszközölt kivetés leszállítását ezidő szerint lehetségesnek.

37. Egyetemes közalapi segélyért folyamodott Nagyszokoly, Őriszent- 
péter és Dabrony.

A pénzügyi bizottság javaslatára az egyházkerületi közgyűlés 
folyamodókat az egyetemes közgyűléshez terjeszti fel; mégpedig 
Nagyszokolyt állandó segélyre, Öriszentpétert és Dabronyt rend
kívüli segélyre.

3S. Tárgyaltatott Kaposvár és Sárvár rendes adóalapi segélykérvénye.
Mivel ezidő szerint szó sem lehet arról, hogy az egyetemes 

egyház az adóalapi segélymegállapítást új összeírás útján megvál
toztassa, enélkül pedig rendes adóalapi segély elérése lehetetlen, 
az egyházkerületi közgyűlés fel sem terjeszti ezt a két kérvényt.
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Táigyaítatottt Tarrós, Tés, Nagyszokoly, Őríszentpéter, Zalaszent- 
grót és Dabrony rendkívüli adóalapi segélykérvénye.

Az egyházkerület még maga sem tudván azt, kap-e ily címen 
az idén is segélyt az egyetemes egyház utján, nem nyújthat Ígéretet 
a kérelem teljesítésére vonatkozólag. Előjegyzésbe véteti ugyan fo
lyamodókat, de minden jogigény kikapcsolásával.

60. Tárgyaltatott a „Turul“ és az „Első Magyar Általános Biztosító 
R. T.“ ajánlata újabb eredetű, csoportos biztosítás bevezetése tárgyában. A 
két ajánlat közül az Első Magyaré kedvezőbb lévén, a pénzügyi bizottság ezt 
tartaná inkább megfontolhatónak. Mindamellett azt javasolja a közgyűlésnek, 
hogy ne alakítson külön, az egyházkerület neve alatt álló csoportos biztosí
tási vállalkozást, hanem utalja ezt a biztosítási új ágazatot az egyházkerület 
és az „Emabit“ között immár 1867 óta fennálló üzleti ügykörbe, s hatalmazza 
fel az Első Magyar Biztosítót arra, hogy saját szerveivel és saját neve alatt 
propagálja ezt az üzletet; de maga az egyházkerület maradjon továbbra is 
mindenféle obligón kívülálló.

Az egyházkerületi közgyűlés elfogadva a pénzügyi bizottság 
ezen javaslatát, az Első Magyar Biztosító R. T. ajánlatát fennti fel
tételekkel és kikötésekkel magáévá teszi. Biztosítási ügykör kiszé- 
iesbítése címén felhatalmazza az Első Magyart, hogy saját emberei
vel és saját neve alatt az ajánlatában részletesen ismertetett módon 
ezen új, csoportos biztosítási ágat felvirágoztathassa. Az egyház- 
kerülethez való viszonyban ez nem jelenthet semmiféle eltolódást. 
Ha a maga részéről melegen ajánlja is a régi összeköttetés alapján 
az Első Magyar Általánost a hívek figyelmébe, magánügyről lévén 
szó, ennél többet nem tehet.

61. Az egyházkerületi közgyűlés hálás köszönettel veszi a pénzügyi 
bizottság bejelentése alapján tudomásul, hogy özv. Gecsányi Gusztávné úrnő, 
soproni lakos, elhunyt férje emlékét megörökítendő, a soproni líceum javára
1.000, azaz Egyezer pengős ösztöndíj alapítványt tett s a pénzt már be is 
fizette. Főszámvevő bemutatta az alapítólevél tervezetet, amelyet a közgyű
lés elfogadott és egész terjedelmében jegyzőkönyvébe alább felvétetni 
rendelt.

Alapi tó-le-vél.

Az a l a p í t v á n y  k e l e t k e z é s e .  Özv. Gecsányi Gusztávné 1933. 
január 15-én a soproni ág. h. ev. líceum (reálgimnázium) igazgatóságánál 
1000, azaz Egyezer pengőt tette le azzal a céllal, hogy férjének, Gecsányi 
Gusztávnak emlékét, aki 1904— 1913-ig a soproni ev. líceum igazgatója volt, 
ösztöndíjalapítvánnyal örökítse meg. Özv. Gecsányi Gusztávné kifejezte azt 
az óhajtását, hogy olyan tanulók kapják az alapítvány kamatait, akik férjének 
szaktárgyaiban, természetrajzban, illetőleg földrajzban kiváló eredményt 
tanúsítanak.
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A dunántúli á. h. ev. egyházkerület az 1933. évi október hó 5.-én Sop
ronban tartott közgyűlésén a jegyzőkönyv 61. sz. pontjával hálás köszönet
tel elfogadta az 1000 P-t kitevő alapítványi tőkét s az egyházkerületi ala
pítványi pénztár tömegesen kezelt tőkéi közé helyezi gyiimölcsözésre, s be
lőle a magyarországi ág. h. ev. egyetemes egyház 1904. évi december hó 4.-én 
tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 1 1 2 . §-a értelmében, s az egyházi alapít
ványokról szóló szabályrendelet értelmében a következő alapítványt létesíti:

1.
Az a l a p í t v á n y  c í m e :  Gecsányi Gusztáv Emlékalapítvány.

II.
Az a l a p í t v á n y  c é l j a :  A soproni ág. h. ev. líceum (reálgimná

zium) egy, esetleg több ág. h. ev. tanulójának ösztöndíjban való részesítése.

III.

Az a l a p í t v á n y  t ő k é j e  áll 1.000, azaz Egyezer pengőből, 
mely a magyarhoni ág. h. ev. egyház alkotmányának 231. §-a értelmében 
ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakban, állandóan vagy árvaszerü bizto
sítékot nyújtó ingatlanra adott kölcsönben vagy óvadékképes értékpapírban 
kezelendő vagy megfelelő jövedelmű ingatlan vásárlására fordítandó.

IV.

Az a l a p í t v á n y  évi  j ö v e d e l m é t  az iskolai évzáró ünne
pélyen egy, esetleg több ág. h. ev. vallásu, jó magaviseletül olyan líceumi ta
nuló kapja, aki a természetrajzban, illetőleg a földrajzban különösen kiváló 
eredményt tanúsít. A kiosztást végző igazgató a kiosztás alkalmával tartozik 
megemlíteni Gecsányi Gusztáv nevét.

V.
Az ö s z t ö n d í j a t  a soproni ág. h. ev. líceum tanári kara adomá

nyozza, s erről évenként az iskolai kisbizottságnak jelentést tesz.

VI.
Az a l a p í t v á n y  t u l a j d o n o s a  a dunántúli ág. h. ev. egy

házkerület. Az egyházkerület kötelezi magát az alapítvány kezelésére, az ala
pítványi tőke gyiimölcsöztetésére, az alapítvány jövedelmének az alapító 
akaratával megegyező felhasználására. Egyúttal kijelenti, hogy az alapít
ványra nézve a teljes vagyoni felelősséget elvállalja.

VII.
Az a l a p í t v á n y  p e r e s  és  p e r e n  k í v ü l i  ü g y e k b e n  

az egyházi alkotmány 119. §-a értelmében az egyházkerületi elnökség, illetve 
az egyházkerületi pénzügyi bizottság mindenkori elnöke képviseli.
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Jelen alapítólevél hat példányban állíttatik ki, melyből egy a m. kir. val
lás- és közoktatásügyi minisztériumnál, egy az ev. egyetemes egyházi fel
ügyelőnél, egy a dunántúli ev. egyházkerület püspöki hivatalánál, egy az egy
házkerületi levéltárban, egy az egyházkerületi számvevőségnél, egy pedig a 
soproni ev. líceum igazgatóságánál helyeztetik el.

A Répcelakon 1933 március 16.-án elhalt özv. Glatz Béláné, szül. 
dukai Takách Gizella régebben elhunyt testvérbátyja, dukai Takách Márton 
emlékére végrendeletileg 8 .0 0 0  négyzetölnyi szántóföldet hagyományozott a 
soproni líceumnak ösztöndíj-alapítványul. A tényleges birtoklás azonban csak 
a haszonélvező Böhm Zsuzsánna halálával nyílik meg a líceum számára.

Az egyházkerületi közgyűlés hálás szívvel fogadja ezen örök
séget; kegyeletes érzéssel emlékezik meg az örökhagyó dukai Ta
kách családról, s a főszámvevő által elkészített ösztöndíj-alapítványi 
okiratot egész terjedelmében következőkép véteti jelen jegyző
könyvébe:

Alapító-levél.

Az a l a p í t v á n y  k e l e t k e z é s e .  A Répcelakon 1933 március hó
16. napján végrendelet mellett elhalt özvegy Glatz Béláné, született dukai 
TakáclV Gizella 1930. évi április hó 17.-én tanuk jelenlétében, sajátkezüleg 
megirt végrendelete 4-ik pontjában következőleg rendelkezik: „Répcelak köz
ség határában, a „Vanis“-rét dűlőben fekvő szántó és rétből 8.000 négyszög
ölet, vagyis nyolc holdat, holdját egyezer négyszögöllel számítva, tulajdon
joggal hagyományozom a soproni evangélikus líceumnak azzal, hogy ezen in
gatlanok „dukai Takách Márton“ alapítványaként kezeltetvén, az elhagyo
mányozott ingatlanoknak évi jövedelméből a soproni ev. líceum nyolcadik 
osztályának két ág. h. evangélikus tanulója segélyeztessék. Egyidejűleg azon
ban az elhagyományozott nyolc hold területű ingatlanra második pontban ne
vezett Böhm Zsuzsánnának az életfogytiglani haszonélvezetet biztosítom; 
mely rendelkezésemből folyólag hagyományos soproni ev. líceum ezen ha
gyományozott ingatlanokat illetően, csakis Böhm Zsuzsánna elhalálozása 
után léphet tettleges birtokba.“

Ugyanezen végrendelet 7. pontja pedig így szól: „Az előző második, har
madik, negyedik, ötödik és hatodik pontban elhagyományozott ingatlanok és 
ingóságokon kívül hagyatékomban található bármi néven nevezendő ingó és 
ingatlan vagyonúmra nézve örökösül Soltész József, ezidőben szombathelyi 
polgári iskolai tanárnak, kétéves korától nálam tartásban és nevelésben ré
szesülő leányát, kiskorú Soltész Emíliát rendelem ezen örökös nevezés-folyó- 
lag a Répcelak községben, illetve község határában, a temető-út melletti, a 
„Gelegenyés“ dűlőben fekvő szántó, a lakóházamhoz tartozó magtár-épület, 
az alatta lévő pincével és a magtár melletti kert, úgyszintén a hagyatékomban 
található összes butor, ágy, felső és alsó ruha, arany- és ezüstnemüek, érték
papírok, házi és gazdasági felszerelvények, készpénz, a fentebb hivatkozott 
második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik pontban elhagyományozott
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ingatlanokon és ingóságokon kívül hagyatékomban található összes bárhol 
létező és bárminéven nevezendő ingó és ingatlan vagyonöm, elhalálozásom 
után nyomban kiskorú Soltész Emilia, kinevezett örökösöm kizárólagos tulaj
donába megy át. Amennyiben azonban most nevezett Soltész Emilia huszon
negyedik életkorának betölte előtt törvényes leszámlázok hátrahagyása nél
kül halálozna el, utóörököseivé rendelem felében . . . .  a helybeli ág. hiti. ev. 
egyházat, — másik felében — a negyedik pontban jelzett célra — a soproni 
evang. líceumot, — mely utóörökösödési rendelések hatályukat vesztik, ha 
közvetlen örökösöm, Soltész Emilia huszonnegyedik életkorát betöltötte.“

A Sárvári m. kir. járásbíróság Pk. 2787— 1933. sz. a. végzése szerint a 
dr. Svastits Zoltán sárvári kir. közjegyző által beterjesztett, 1933. évi április 
hó 19. napján felvett hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvet, — amelyben az 
összes örökösök kijelentik, hogy a végrendeletben mindnyájan megnyugosz- 
nak és azt elfogadják — a megállapított osztály értelmében átadta a végzés 
jogerőre emelkedése után a telekkönyvi hatóságnak a szükséges telekkönyvi 
bejegyzések céljából. Ennek alapján a hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv 8 . 
pontja szerint: ,,A répcelaki 161 betét 702; 703, helyrajzi számú B. 1.5. tétel 
alatt örökhagyó nevén álló (végrendelet szerint „Vanis“, telekkönyv szerint 
Belső dűlő) egész ingatlannak vázrajzilag elkülönített a) 702/2. helyrajzi 
számú 2 kát. hold 383 négyzetölnyi részletét, — 703/2. helyrajzi számú 1 kát. 
hold 487 négyzetölnyi részletét, — továbbá a 701/5. helyrajzi számú 1 kát. 
hold 730 négyzetölnyi (végrendelet szerint „Vanis“, telekkönyv szerint Belső 
diilő) egész ingatlant, összesen 8 .0 0 0  négyzetöl kiterjedésben megkapja tu
lajdoni joggal a végrendelet alapján a soproni ágostai hitvallású evangélikus 
líceum, — kérik neki átadni s tulajdoni jogát telekkönyvileg is bekebelezni. 
Ezen a 8 . pont a) betű alatt felsorolt ingatlanok „dukai Takách Márton“ ala
pítványaként kezeltetnek és Böhm Zsuzsánria halála után az elhagyományo
zott ingatlanoknak évi jövedelméből a soproni ág. hitv. evangélikus líceum 
Vili. osztályának két ágostai hitvallású evangélikus tanulója segélyeztessék.
9. Az előző 8 . pont a) betű alatt felsorolt ingtlanokat azonban a végrendelet 
szerint holta napjáig Böhm Zsuzsámra haszonélvezi, mely joga telekkönyvi
leg is bekebelezendő“.

A hagyaték tárgyalási jegyzőkönyv 12. pontja ekkép folytatja: „A többi 
összes hagyatéki vagyont, — nevezetesen az A) 106. 597., — C) 073. 471., 
— B) 774. 742., — B) 0968. 558., — B) 033. 482., — B) 0968. 557., — B) 
0968. 556., — B) 0968. 555., — B) 774. 741., — B) 774. 740., — B) Ö968.
554., — A) 106. 596. számú hadikölcsönkötvényeket, — részvényeket, betéti 
könyvecskét, — bútorokat, eziistneműeket, ékszereket, ruhaneműt, szóval a 
leltárban felvett ingóságokat, — továbbá az ingatlan birtokokat, — vagyis 
a répcelaki 161 betét 197., 831., 832., 833., 696. helyrajzi számú B) 1.5. té
réi alatt örökhagyó nevén álló egész ingatlan birtokokat, — magtár épületet 
az alatta lévő pincével, — beltelki kertet, — Gelegényes dűlői szántókat, 
Vízárkot, — Belső dűlői szántót, árkot, — a nemeskéri 561 betét 658/2., 
952/2., 1129/2., 1130/2. helyrajzi számú B) 1. tétel alatt örökhagyó nevén
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álló egész ingatlan birtokokat, Felsőerdei dűlői szántót, — Alsóerdei legelő 
dűlői erdőt, — Kisrét dűlői szántót, rétet, — a nemeskéri 12 betét 27., 29.,
33., 35., 36., 38., 39. helyrajzi számú Beltelki ingatlannak és 12. számú lak
háznak B) 3 tétel alatt örökhagyó nevén álló összes tulajdoni illetőségét, 
vagyis 4/ 12 részét, megkapja tulajdoni joggal a végrendelet szerint öröklés 
jogcímén Soltész Emilia kiskorú, — kérik neki átadni és tulajdoni jogát te- 
lekkönyvileg is bekebelezni. 13. Ezen a 12. p. felsorolt hagyatéki vagyont a 
végrendelet szerint — ha nevezett Soltész Emilia kiskorú huszonnegyedik 
életkorának betöltése előtt törvényes leszármazó hátrahagyása nélkül halá- 
lozna el, — mint utóörökösök megkapják tulajdoni joggal és pedig felerész
ben a répcelaki ág. hitv. ev. egyházközség, felerészben pedig a soproni ág. 
hitv. ev. líceum, — mely feltételes utóöröklési jog telekkönyvileg is azonnal 
és közvetlenül bekebelezendő. 14. A soproni ág. hitv. ev. líceum azon eset
ben, hogyha a fentebb körülírt utóörökösödése feléled, köteles az .itt nyerendő 
vagyon jövedelmét a 8 . a. pontban megállapított célra fordítani, de csak 
Bőhm Zsuzsánna haszonélvezetének megszűnte után“.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület az 1933. évi október hó 5.-én Sop
ronban tartott közgyűlésén, a jegyzőkönyv 62. pontjával ezen alapítványt há
lás köszönettel elfogadta, a fentebb körülírt s nevére bekebelezett örökséget 
és netáni utóörökösödési jogot, a haszonélvezet majdani megszűntével, 
rendeltetésének megfelelően külön kezelteti s róla a magyarhoni ág. h. ev. 
egyetemes egyház 1904. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 112. pontjában 
megállapított s az egyházi alapítványokról szóló szabályrendeletnek megfe
lelően a következő alapítványt létesíti:

1.

Az a l a p í t v á n y  c í m e :  ,,dukai Takách Márton alapítvány“.

II.

Az a l a p í t v á n y  c é l j a :  A soproni ág. h. ev. líceum (reálgim
názium) két, esetleg több ág. h. ev. tanulójának ösztöndíjban való részesítése.

III.

Az a l a p í t v á n y  t ő k é j e  a répcelaki 161 betét 702., 703. hely
rajzi számú B) 1.5. tétel alatt örökhagyó nevén álló (végrendelet szerint 
„Vanis“, telekkönyv szerint Belső dűlő) egész ingatlannak vázrajzilag elkü
lönített a) 502/2. helyrajzi számú 2 katasztrális hold 383 négyzet ölnyi rész
letét, — 703/2. helyrajzi számú 1 katasztrális hold 487 négyzetölnyi részle
tét, — továbbá a 701/5. helyrajzi számú 1 kát. hold 730 négyzetölnyi egész 
ingatlant — összesen 8.000 négyzetölnyi, vagyis kerek 5 (öt) katasztrális 
holdat foglal magában.

Ez a hagyatéki töke, amelyre Böhm Zsuzsánna haszonélvezeti joga van 
bekebelezve, nevezett Bőhm Zsuzsánna elhalálozása után bérbeadás útján 
hasznosíttatik. A bérszerződés megkötése, ellenőrzése a dunántúli ág. h. ev.
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egyházkerület pénzügyi bizottsága hatáskörébe tartozik. A kötendő bérszer- 
zödés pontos betartásáért az egyházkerület mindenkori főszámvevője és lí
ceumi igazgatója felelős.

Az alapítványi töke netáni növelésére, utóöröklés címén telekkönyvileg 
azonnal és közvetlenül bekebeleztetett felerészben mindaz, amit kiskorú Sol
tész Emilia főörökösnek fentebbi felsorolás szerint örökhagyó biztosított. De 
ezen utóöröklési jog csak az esetre vonatkozik, ha nevezett kiskorú Soltész 
Emilia huszonnegyedik életévének betöltése előtt, törvényes leszármazó hát
rahagyása nélkül halálozna el.

IV.
Az a l a p í t v á n y  évi  j ö v e d e l m e ,  a kötendő bérleti szerződés 

erre vonatkozó rendelkezései szerint a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 
pénztárába küldendő be.

Az évi jövedelem, két egyenlő részre osztva, az iskolai évzáró ünnepé
lyen adandó ki a líceum Vili. osztályú két olyan dunántúli ág. h. ev. tanulójá
nak, aki egyházias és hazafias érzülete mellett példás magaviseletét és lega
lább is általános „jó“ előmenetelt tanúsított.

Amennyiben az alapítvány utóöröklése bekövetkezne, az alapítványi 
tökegyarapodás évi jövedelme a soproni ág. h. ev. líceum felsőbb osztályaiba 
járó annyi ág. h. ev. tanulójának adandó ki — hasonló feltételek mellett s 
ugyanolyan összegben, mint ahányszor az alapítványi alaptőke két kedvez
ményezettjének jutó ösztöndíjrész ezen újabb évi jövedelemben benne 
foglaltatik.

V.
Az ö s z t ö n d í j  a d o m á n y o z á s á r a ,  a soproni á. h. ev. líceum 

tanári karának évenként teendő javaslata alapján az egyházkerületi iskolai 
kisbizottság jogosult.

VI.
Az a l a p í t v á n y  t u l a j d o n o s a  a duántúli ág. h. ev. egyház- 

kerület, amely az alapítványra nézve a teljes vagyoni felelősséget elvállalja 
s az alapítvány kezelésére, az alapítványi tőke gyümölcsöztetésére, az alapít
ványi jövedelemnek az alapító akaratának megfelelő felhasználására nézve 
kötelező kezességet vállal.

VII.
Az a l a p í t v á n y t  peres és peren kívüli jogügyekben az Egyház

alkotmány 119. §-a értelmében a püspökből és az egyházkerületi felügyelőből 
álló egyházkerületi elnökség, illetve az egyházkerületi pénzügyi bizottság 
mindenkori elnöke k é p v i s e l i .

Jelen alapítólevél hat példányban készült. Belőle egy a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumnál, egy az ág. h. ev. egyetemes egyházi felügye
lőnél, egy a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület püspöki hivatalánál, egy az
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egyházkerületi levéltárban, egy az egyházkerületi számvevőségnél, egy pedig 
a soproni, ág. h. ev. líceum igazgatóságánál helyeztetik el.

Sopron, 1933 október hó 26.-án.
Ö3- Dr. Szigethy Lajos, budapesti, fasori ev. fögimnáziumi nyug. ta

nár, c. igazgató, budapesti lakos, aki négy évvel ezelőtt a soproni ev. líceum 
javára tett ösztöndíj-alapítványt, most a kőszegi ev. leánylíceumnál tett nem
rég elhunyt neje, szül. Brósz Erzsébet emlékére 800 pengős ösztöndíj alapít
ványt. Az összeget már be is fizette. Az egyházkerületi közgyűlés ezen ala

pítványt is hálás elismeréssel és köszönettel fogadja. Jóváhagyta a 
föszámvevő által elkészített alapítólevél tervezetet s azt egész ter
jedelmében folytatólag jegyzőkönyvébe véteti.

Alapííó-le'vél.

Az a l a p í t v á n y  k e l e t k e z é s e .  Dr. Szigethy Lajos budapesti 
nyug. ev. fögimnáziumi tanár és c. igazgató 1933. évi augusztus hó 29.-én 
Budapesten kelt D. Kapi Béla püspök úrnak szóló két levelében többek közt 
így ír: „A soproni líceumban tanuló dunántúli ev. papfiak számára, szüleim 
nevére tett stipendium alapítványom mintájára alapítványt kívánok tenni a 
kőszegi leányközépiskolában tanuló dunántúli papleányok javára és pedig 
boldogult feleségem, Szigethy Lajosné, szül. Brósz Erzsébet nevére. Az ala
pító-levél lehetőleg olyan legyen, mint a soproni. Fontos, hogy az alap az 
egyházkerület tulajdona; és ha bármily okból úgy látná jónak, illetőleg szük
ségesnek, akkor más leányközépiskolába járó dunántúli papleány is kaphatja 
a stipendiumot. . . .  Mondjuk három évig a 800 P kamatjait a tökéhez lehet 
csatolni. Ha az idők túlságosan meg nem nehezednek, magam is gyarapít- 
hatom e kis tőkét kisebb évi hozzájárulással . . . .  Azután is az évi jövedelem 
10 százaléka az alapot gyarapítsa. Elhagyandó az a korlátozás, hogy a refor
máció napján osztassék ki a stipendium

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület az 1933 október hó 5.-én Sopron
ban tartott közgyűlésén a jegyzőkönyv 63. pontjával legmelegebb köszöneté
nek kifejezése mellett az alapítványt elfogadta; a 800 pengőt kitevő alapít
ványi tökét az egyházkerületi alapítványi pénztár tömegesen kezelt tökéi 
között gyümölcsözően elhelyezi s belőle a magyarországi ág. h. ev. keresz
tyén egyetemes egyház 1904. évi december hó 4.-én tartott közgyűlése jegy
zőkönyvének 1 1 2 . pontjában megállapított s az egyházi alapítványokról szóló 
szabályrendelet értelmében a következő alapítványt létesítette:

1.

Az a l a p í t v á n y  c í m e :  „Szigethy Lajosné, szül. Brósz Erzsébet 
alapítvány“.

II.
Az a l a p í t v á n y  c é l j a :  egy, idővel több, kőszegi ág. h. ev. 

leánylíceumi tanuló ösztöndíjban részesítése.
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III.
Az a l a p í t v á n y  t ő k é j e  az a 800, azaz nyolcszáz pengő, amely- 

lyel dr. Szigethy Lajos ezen alapítványt létesítette. Ez a rendszeresen gyara- 
pítandó töke a magyarhoni ág. h. ev. egyház alkotmányának 231. §-a értel
mében ideiglenesen közhitelű takarékpénztárban, állandóan pedig árvaszeríí 
biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben, avagy az idők javultával 
óvadékképesnek nyilvánított közértékpapírokban helyezhető el, vagy pedig 
megfelelő jövedelmű ingatlan vásárlására fordítandó.

IV.
Az a l a p í t v á n y  év i  j ö v e d e l m e  mindaddig.; a tőkéhez csato

landó, míg ez el nem éri az 1.000, azaz egyezer pengőt. Az 1000 pengő évi 
jövedelmének 90%-a az iskolai évzáró ünnepélyen a kőszegi ág. h. ev. leány
líceumban tanuló olyan jóravaló lelkes magyar és lelkes lutheránus pap- 

' leánynak adandó ki, akinek édesatyja a dunántúli ág. h. ev.- egyházkerületben 
parochus lelkész. Az alapítványt tevő és néhai neje rokonságából származók, 
ha egyébként a feltételeknek megfelelnek, elsőbbségben részesülnek. Az ala
pítvány elnyerésének feltétele, az egyházias és hazafias érzület mellett, a pél
dás magaviselet és legalább is általános ,,jó“ előmenetel.

Ha a fenti feltételeknek megfelelő dunántúli ág. h. ev. valláséi papleány 
nem akadna időnként nevezett intézet tanulói között, akkor az egész kamat a 
tökéhez csatolandó. Indokolt esetben más dunántúli leányközépiskolába járó 
leányka is megkaphatja az ösztöndíjat, ha minden egyéb feltételnek megfelel.

Az egyezer pengő alaptőke évi jövedelmének 10 százaléka, valamint az 
1 0 0 0  pengőt túlhaladó mindennemű bevétel mindaddig tőkésítendő, míg 
újabb ezer pengönyi töke, azonos kezelés és elbírálás mellett egy második, 
majd harmadik stb. tanuló jutalmazását teszi lehetővé.

V.
Az ö s z t ö n d í j  a d o m á n y o z ó j a  a dunántúli ág. h. ev. egyház- 

kerület mindenkori püspöke, akinek erre vonatkozólag a kőszegi ág. h. ev. 
leánylíceumi tanári kar tesz megindokolt javaslatot.

VI.
Az a l a p í t v á n y  t u l a j d o n o s a  a dunántúli ág. h. ev. egyház- 

kerület. Mint tulajdonos kötelezi magát az alapítvány kezelésére, az alapít
ványi tőke gyümölcsöztetésére, az alapítvány jövedelmének az alapító aka
ratával megegyező felhasználására. Egyúttal kijelenti, hogy az alapítványra 
nézve a teljes vagyoni felelősséget elvállalja.

VII.
Az a l a p í t v á n y t  peres és peren kívüli ügyekben az egyházi alkot

mány 119. §-a érteimében az egyházkerületi elnökség, illetve az egyházkerü
leti pénzügyi bizottság mindenkori elnöke k é p v i s e l i .
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Ezen alapító-levél hat példányban készült. Belőle egy a in. kir. vallás
os közoktatásügyi minisztériumnál, egy az ág. h. ev. egyetemes egyházi fel
ügyelőnél, egy a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi püspöki hivatalnál, egy 
az egyházkerületi levéltárban, egy az egyházkerületi számvevőségnél, egy 
pedig a kőszegi ág. h. ev. leánylíceum igazgatóságánál helyeztetik el.

Sopron, 1933 október hó 5.-én.
© 4 . Dr. Szigethy Lajos nyug. főgimnáziumi tanár, c. igazgató f. évi 

augusztus hó 29.-én kelt levelében kijelenti, hogy a dunántúli ev. egyházke
rület 1929. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 45. pontjában közölt alapítványa 
kamata a többi stipendiummal egyidőben kerüljön kiosztásra s az évi jövede
lem felhasználása legyen a kőszegi leánylíceumi ösztöndíjáéval azonos.

Ennek értelmében az egyházkerületi közgyűlés a fentidézett 
soproni líceumi „Szigethy Dániel alapítvány“ IV. szakaszát ekkép 
módosítja:

IV. A z a l a p í t v á n y  év i  j ö v e d e 1 m e : Az 1.000 pengő 
évi jövedelmének 90 százaléka az iskolai évzáró ünnepélyen a sop
roni ág. h. ev. líceumban (reálgimnázium) tanuló olyan jóravaló 
lelkes magyar és lelkes lutheránus papfiúnak adandó ki, akinek 
édesatyja a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületben parochus lelkész. 
Az újmalomsoki, celjdömölki és nemeskoltai lelkészek fiai, ha 
egyébként a feltételeknek megfelelnek, elsőbbségben részesülnek. 
Az alapítvány elnyerésének feltétele, az egy házias és hazafias érzü
let mellett, a példás magaviselet és legalább is általános „jó“ taunl- 
mányi előmenetel. Ha ezen feltételeknek megfelelő dunántúli ág. h. 
ev. papfiú nem akadna időnként a líceum tanulói között, akkor az 
egész kamat a tökéhez csatolandó.

Az egyezer pengő alaptőke évi jövedelmének 10 százaléka, 
valamint az 1 0 0 0  pengőt túlhaladó mindennemű bevétel, mindaddig 
tőkésítendő, mig újabb ezer pengönyi töke, azonos kezelés és elbí
rálás mellett, egy második, majd harmadik stb. tanuló jutalmazását 
teszi lehetővé a gyermeki hála és tanítványi szeretet sugallta alapít
vány révén.

6 5 . A múlt évi egyhker. közgyűlési jegyzőkönyv 52. pontjával beje
lentette, hogy a kőszegi leánylíceum belmissziói köre Gyurátz Ferenc ju
talomdíj alapítványt létesít, amelynek alapitó levele az összeg befizetése 
után elkészítendő s az idei közgyűlésnek bemutatandó. Ez most megtörtént. 
A főszámvevő által megszerkesztett, bemutatott s közgyűlésiig elfogadott 
alapítólevél alábbiakban a jegyzőkönyvbe vétetik.

Alapító-levél.

Az a l a p í t v á n y  k e l e t k e z é s e .  A dunántúli ág. h. ev. egyház- 
kerület kőszegi leánylíceumának Belmissziói Egyesülete 1933. évi március hó
10.-én Kőszegen kelt következő felterjesztést küldte D. Kapi Béla dunántúli 
ev. püspök úrhoz:
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„Belmissziói Egyesületünk kezdettől fogva azt tekintette munkája egyik 
igen jelentőséges részének, hogy tagjait egyházunk múltja, munkás, nagy 
embereinek megismerésére, megbecsülésére és szeretetére nevelje. Az ily 
irányú munka gyújtotta fel és tartja ébren bennünk Gyurátz Ferenc nagynevű 
püspökünknek, az ev. nőnevelés egyik apostolának, intézetünk alapítójának 
az emlékezetét és az iránta érzett mélységes hálánkat is.

Egyesületünk munkája azonban nem állott meg ott, hogy ez a hála pusz
tán csak érzés maradjon, ha mindjárt a legtisztább s a legőszintébben érzett 
hálaérzés is. Egyesületünk egy másik célja a keresztyén erények gyakorlása, 
melyre azzal az igazsággal nevel, hogy minden érzés annyit ér, amennyi cse
lekedet, szolgálat, áldozat válik belőle.

Ennek a szívükben megfogant igazságnak az indítására, Főtisztelendö és 
Méltóságos Püspök Urunk jóváhagyásával, sok esztendővel ezelőtt elhatá
roztuk, hogy egy, legalább számunkra igen tekintélyes összeg: 1 .0 0 0  pengő 
erejéig magunk között gyűjtést indítunk azzal, hogy ez összegből mély hálánk 
egyik kifejezéséül alapítványt létesítünk a számunkra iskolát alapító Gyurátz 
Ferenc nevére s emlékezetére.

Azóta csendben, de a célt szem elöl el nem tévesztő buzgalommal fillért 
fillér mellé raktunk s ma boldogan, az emberek előtt büszkeséggel, Istenünk 
iránt, ki a jó szándékot jó végre juttatta, mély hálával jelentjük, hogy együtt 
az 1 .0 0 0  pengő.

Ennek az örömmel tett bejelentésnek a kapcsán, a legmélyebb tisztelet
tel kérjük az egyházkerületet, hogy ez összeget elfogadni s abból alábbi 
óhajtásaink lehetöséges figyelembevételével alapítványt létesíteni kegyes
kedjék. 1 I ;

Óhajtásunk az volna, hogy 1. az alapítvány címe: „A kőszegi leányne- 
velö intézet Belmissziói Egyesületének Gyurátz Ferenc jutalomdij-alapítvá- 
nya“ Igyen. II. Az alapítvány jelenlegi összegét, az 1000 pengőt a magunk s 
a régi tanítványok körében rendezendő gyűjtés révén tovább növelhessük. III. 
Az alapítvány mindenkori évi teljes jövedelme intézetünk egy érdemes növen
dékének jutalomdíj gyanánt adassék. IV. A jutalomdíjat egy legalább jóelö- 
menetelű, példás magaviseletü, vallásos és egyházias lelkületű VIII., vagy 
VII. osztályos protestáns tanuló kapja. V. A díj adományozására az intézet 
tanári karának a Belmissziói Egyesület vezetőtanáráéval egyező javaslata 
alapján Főtisztelendö és Méltóságos Püspök Urunkat kívánjuk a legmélyebb 
tisztelettel felkérni. Kelt: Kőszegen, 1933. évi március hó 10.-én . A Belmisz- 
sziói Egyesület nevében és megbízásából: Kiss István s. k. vezetőtanár, Gaál 
Ilona elnök, Tamaska Sári pénztáros. Kovács Irén jegyző.“

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület ezen alapítványt az 1933. okt. hó
5.-én Sopronban tartott közgyűlésén a jegyzőkönyv 65. pontjával elismerés
sel és köszönettel elfogadta, az 1 .0 0 0  pengőt kitevő alapítványi tökét az egy
házkerületi alapítványi pénztár tömegesen kezelt tökéi között gyümölcsözően 
elhelyezi s belőle a magyarországi ág. h. ev. keresztyén egyetemes egyház 
1904. évi december hó 4.-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 112. pont
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jában megállapított s az egyházi alapítványokról szóló szabályrendelet értel
mében a következő alapítványt létesíti:

I.
Az a l a p í t v á n y  c í m e :  „A kőszegi ev. leánynevelő intézet Bel- 

missziói Egyesületének Gyurátz Ferenc jutalomdíj alapítványa“, avagy rö
viden: „Belmissziói Egyesületi Gyurátz alapítvány“.

H.
Az a l a p í t v á n y  c é l j a :  Egy, esetleg több kőszegi- ág. h. ev. 

leánylíceumi tanuló ösztöndíjban részesítése.

111.

Az a l a p í t v á n y  t ö k é j e  — amelynek növelése tervbe van véve — 
egyenlőre 1.000, azaz Egyezer pengő, mely összeg a magyarhoni ág. h. ev. 
egyház alkotmányának 231. §-a c) pontja szerint ideiglenesen közhitelű ta
karékpénztárban kezelendő, állandóan pedig ingatlan vételére fordítandó; 
avagy árveszerü biztosítékot nyújtó ingatlanra adott kölcsönben, vagy oly 
közértékpapírokban gyümölcsöztetendő, melyeknek árvaszerü biztossága 
államhatóságilag elismertetik.

IV.
Az a l a p í t v á n y  é v i  j ö v e d e l m é t  az iskolai évzáró ünnepé

lyen egy vagy esetleg több ág. h. ev. vallású, legalább „jó“ elömenetelü, pél
dás magaviseletü, vallásos és egyházias lelkületű Vili. vagy VII. osztályos 
tanuló kapja. A kiosztáskor az igazgató emlékezzék meg Gyurátz Ferenc 
püspökről.

V.
A j u t a l o m d í j  a d o m á n y o z á s a  a mindenkori dunántúli ág. h. 

ev. püspök joga, aki döntését az intézet tanári karának a Belmissziói Egye
sület vezetőtanárával egyező javaslata alapján hozza meg.

VI.

Az a l a p í t v á n y  t u l a j d o n o s a  a dunántúli ág. h. ev. egyház- 
kerület. Az egyházkerület kötelezi magát az alapítvány kezelésére, az alapít
ványi tőke gyümölcsöztetésére, az alapítvány jövedelmének az alapítók aka
ratával megegyező felhasználására. Egyúttal kijelenti, hogy az alapítványra 
nézve a teljes vagyoni felelősséget elvállalja.

VII.
Az a l a p í t v á n y t  peres és peren kívüli ügyekben az Egyházalkot

mány 119. §-a értelmében az egyházkerületi elnökség, illetve az egyházkerü
leti pénzügyi bizottság mindenkori elnöke k é p v i s e l i .

Jelen alapítólevél 6  példányban állíttatik ki, melyből egy a m. kir. vallás
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cs közoktatásiig)’! minisztériumnál, egy az ev. egyetemes egyházi felügyelő
nél, egy a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület püspöki hivatalánál, egy az 
egyházkerületi levéltárban, egy az egyházkerületi számvevőségnél, egy pe
dig a kőszegi ev. leánylíceum igazgatóságánál helyeztetik el.

Kelt Sopronban, 1933. évi október hó 5.~ik napján.
66. Főszámvevő bejelenti, hogy a Soproni Líceumi Diákszövetség né

hai Hollós János volt líceumi igazgató emlékére 1.750 P 10 í ösztöndíj ala
pítványt létesített. Az alapító levél Vili. szakasza értelmében az alapítvány 
tulajdonjoga, amennyiben a Soproni Ev. Líceumi Diákszövetség megszűnne, 
vagy a soproni ág. h. ev. líceum szűnne meg, a dunántúli ág. h. ev. egyház- 
kerületre száll. Ez esetben az egyházkerület tartozik az alapítvány jövedelmét 
az alapítólevél célzata értelmében középiskolai ev. tanulók segélyezésére 
fordítani.

Tudomásul szolgál.
OT. Az egyházkerületi pénzügyi bizottsági jegyzőkönyv azon pont

jait, amelyek külön határozatot nem igényelnek, a közgyűlés sommásan tu
domásul veszi és felolvasottaknak tekinti.

öS. Az egyhker. pénzügyi előterjesztés végén az elnökség az egyház
kerületi közgyűlés nevében meleg elismerését és köszönetét fejezi ki a pénz
ügyi bizottsági elnöknek és a főszámvevönek céltudatos és eredményes fá
radozásukért; nemkülönben az egész pénzügyi bizottságnak és mindazoknak, 
akár gyülekezetek, akár egyesek, akik ezen nehéz gazdasági viszonyok kö
zepette az egyházkerület anyagi ügyeit hűséggel előbbre vinni segítettek.

Jegyezte:
NÉMETH KÁROLY s. k. 

e. főjegyző.

Az egyházkerületi népiskolai bizottságnak 1933 október hó 3-án Sop
ronban tartott üléséről készült jegyzőkönyve alapján Hanzmann Károly, a 
bizottság egyházi elnöke a következőket jelenti:

69. A biz. iilési jzkv. 2. pontja Isten iránti hálás érzelemmel emlékezik 
meg a soproni tanítóképző-intézet 75. éves fennállásáról, s arról az egyház
építő munkáról, amelyet ezen szegénysége dacára is áldásosán működő iskola 
közvetve és közvetlenül végzett. Nemcsak Dunántúl, hanem a trianoni hatá
rokon is messze túlterjed az alma mater egyház- és nemzetépítö hatása. Ám
bár a püspöki jelentés kapcsán méltókép kifejezte a közgyűlés az intézettel 
szemben táplált meleg érzelmét; nem hallgathatja el a népiskolai bizottság, 
mint szakbizottság a soproni tanítóképző-intézet áldáskivánattal való 
köszöntését.

TO. Tárgyaltatott u. a. jzkv. 3. p. a. a magyarhoni ev. egyetemes egy
ház elemi és továbbképző iskolái számára készült A) statisztikai gyüjtöiv 
kérdöpontjai alapján az 1932—33, tanév idevonatkozó része.
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Eszerint a dunántúli ev. egyházkerület 9 egyházmegyéjében a rendsze
resített tanítói állások száma 368, és pedig 322 férfi és 46 nő. Rendes tanító
val betöltve 330, segédtanítóval 27, helyettessel 9, üresedésben 2 állás. A 
tantermek száma 375, a tanítólakások száma 322, az újonnan épült tantermek 
száma 8 . Az iskolai könyvtár ifjúsági részének kötetszáma 29.584; belőle ez 
évi beszerzés 324; a kölcsönkönyvtár kötetszáma 6.849; belőle ez évi beszer
zés 1.465; a tanítói könyvtár 9.688 kötetből áll, ebből 462 ez évi beszerzés. 
A tanév szeptember hó 6—9 közt kezdődött és június hó 18—25. közt ért vé
get. A munkanapok száma 72.932.

A törzskönyvek szerint az iskolák körzetébe tartozó evang. tankötelesek 
száma a mindennapi iskolában 19.045 (232-vel kevesebb, mint tavaly); a to
vábbképző iskolában 5.439 (tavalyhoz képest 1659-cel több). A saját evang. 
iskoláinkba járt 17.895 mindennapi (a múlt évi létszámhoz képest 356-tal ke
vesebb) és 4.790 továbbképző iskolás tanuló (1427-tel több, mint tavaly). 
Más vallású tanulók közül evang. iskolába járt 1.644 mindennapi (a múlt év
hez képest 3-mal kevesebb) és 331 továbbképző iskolás tanuló (112-vel 
több). Ezek közül 495 ref., 1.005 róm. kath. és 144 másvallású volt minden
napi; 95 ref., 214 róm. kath. és 22 másvallású továbbképzös tanuló. — Az 
iskolák körzetébe tartozó, de nem a saját evang. iskolákba járt 1.150 min
dennapi és 649 továbbképző-iskolás. Az evang. iskolákba járt evang. és más
vallású mindenapi tanuló 19.539 volt összesen; 5.121 pedig továbbképző- 
iskolái tanuló. Iskolába nem járt az evang. tankötelesek közül 28 mindennapi 
és 8  továbbképző-iskolái tanuló. Az evang. iskolába járt tanulók anyanyelv 
szerinti megoszlása: 13.492 magyar, 6.057 német, 22 tót mindennapi és 3.363 
magyar, 1.758 más anyanyelvű ismétlőiskolás. Az iskolamulasztások száma 
a mindennapi iskolában 187.057 igazolt (az előző évihez képest 31.103-mal 
kevesebb) és 4.464 nem igazolt félnap (a múlt évinél 1921-gyei kevesebb); a 
továbbképző-iskolákban pedig 13.743 igazolt (a múlt évinél 3.353-mal több) 
és 1.646 igazolatlan félnap (az előző évinél 222-vel több).

Az iskolák 1932. évi számadása a következő: Bevétel: az egyház- 
községek hozzájárulása a tanítók helyi javadalmazásához 302.795 P., az 
iskolák dologi szükségletéhez 149.833 P. Az állam hozzájárulása a tanítók 
fizetéséhez 529.059 P., tandíjkárpótló dologi államsegély 4.743 P. A politikai 
községek segélye 67.618 P., egyéb bevétel 60.982 P. összesen 1,115.030 P. 
Kiadás: A tanítók összes fizetésére 842.092 P., épület fenntartására 51.106 P., 
iskolai felszerelésre 29.133 P., tanítói nyugdíjjárulékra 48.146 P., állami 
adókra 24.945 P.. egyéb kiadás 133.629 P. Összes kiadás 1,129.451 P.

A közgyűlés ezen összefoglaló jelentésből megnyugvással veszi 
tudomásul, hogy a mindennapi iskolai mulasztások száma teteme
sen csökkent; de annál fájdalmasabban állapítja meg, hogy az. álta
lános gazdasági leromlás következtében népiskoláink háztartását 
is mily óriási teher nyomja és összeomlással fenyegeti.
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71. U. a. jegyzőkönyv 4. pontja szerint tárgyaltatott a dunántúli ev. 
egyházkerület elemi népiskoláinak 1932—33. tanévi iskolavizsgálati B) kér
dőíve nyomán készült iskolavizsgálati eredményről szóló jelentés.

Eszerint az összes tanítóink családi pótlék-államsegélyének összege 
77.285 P., fizetéskiegészítési államsegélyük 459.221 P. 27 f.; viszont helyi ja
vadalmazásuk évi összege 310.981 P 12 f. A dunántúli ev. tanítóság összes 
fizetése volt 847.487 P. 39 f.

A tanítási nyelv 251 osztályban magyar; 10-ben kisebbségi a); 78-ban 
b), 29-ben c) tipusu.

Az összes naplókat 1 osztály kivételével mindenütt rendesen vezették. 
Mindenütt az egyetemes egyház által engedélyezett tankönyvket használták. 
Egy osztály kivételével mindenütt volt órarend és tananyag-beosztás.

Hét iskola kivételével az előirt tananyagot elvégezték. A tanítás ered
ménye 113 kiváló; 253 megfelelő, 5 meg nem felelő. A kisebbségi iskolákban 
a magyar nyelv tanításának eredménye 43 kiváló, a többi megfelelő. Egyházi 
éneket mindenütt kellő számban tanítottak; női kézimunkát és slöjdöt igen 
sok iskolában. 1 1 ! i 1 ! í ! V: : w.

A tanító módszere és nevelői bánásmódja 113 helyen kiváló, 258 helyen 
megfelelő. Ugyanilyen az eredmény figyelem és fegyelem dolgában. A gyer
mekek tiszta megjelenésére és a tanterem tisztaságára, alig néhány hely ki
vételével, mindenütt kellő gondot fordítottak.

15 osztályban hiányoztak az egyházi jellegű képek, 1 helyen nem volt 
himnusztábla, egy iskolában hiányzott a külső és belső címer. 40 osztályban 
nagyon hiányos az iskola részére előírt tanszer és bútor. Főleg térképek, 
szemléltetöképek és olvasótáblák hiányoznak. A tanszerek számára egy he
lyen nem volt szekrény.

Az iskolaépület és tanterem nincs jó karban, vagy nem megfelelő 26 he
lyen; a tanítólakás 12 helyen. Több iskolának nincs megfelelő udvara és ját
szótere. Hat iskolánál a mellékhelyiségek nem felelnek meg a követelmények
nek. Egy iskolánál nincs kút.

Az előírt egyházi, iskolai és nemzeti ünnepeket mindenütt megtartották. 
Hosszabb ideig 4 iskolánál a tanító betegsége, 9 helyen járványos betegség 
miatt, 1 helyen az iskola építése miatt, 1 iskolánál tanítóváltozás miatt szü
netelt a tanítás 2—4 hétig.

Egyházi és állami ellenőrzés a legtöbb iskolában volt.
A közgyűlés örömmel fogadta népiskolai tanügyünk állására 

vonatkozó kedvező jelentést. Elismeréssel adózik a kiváló tanítói 
kar áldozatos munkájáért. Ez a hangyaszorgalmú és céltudatos 
munka jobb s szebb jövendőnk záloga. Az aránylag kevés kifogá
solni való mielőbbi pótlása reményében a B./iv tudomásul vétetett.

7 2 .  U. a. jkv. 5. pontja az egyházm. népiskolai bizottságok jegyző
könyveinek összefoglaló eredményéről szól. Az elénk táruló kép sok fáradsá
gos és kitartó munkáról, felemelő s biztató sikerről, de egyúttal nehéz küz
delmekről és lemondásról beszél. Ev. népoktatásügyünk munkásai a helyzet



magaslatán állanak, de a munkájukért méltán járó jutalom akárhányszor el- 
marad. A világválság majdnem megoldhatatlannak látszó problémái és vé
szes hatásai bénítólag éreztetik a népoktatással is szörnyű voltukat. Ezen 
fájdalmas, mindenütt olvasható tények mellett szereplő, külön említendő ja
vaslatok a felterjesztések kapcsán kerülnek tárgyalásra.

'7.3 -  U. a. jkv. 6 . p. az egyházmegyék tanítóegyesületeinek multévi mü- 
működéséről szól. A püspök úr Öméltósága által a tanítóság részére rende
zett körzeti konferenciákra való tekintettel több egyházmegyei tanítóegyesü
let nem is tartott külön ülést. A legnagyobb hála és köszönet hangján szól 
azonban minden jelentés arról a lelki gazdagodásról és megerősödésről, 
amely az összes résztvevők szívében és életében ezen körzeti konferenciák) 
nyomán fakadt. Megemlíthető továbbá, hogy a kemenesaljai egyházmegyei 
tanítóegyesületi ülésen Kiss Lajos zalaistvándi tanító „A magyar Golgotha“ 
című fogalmazásról tartott gyakorlati tanítást; a vasi közép egyházmegyé
ben Hutflész Endre rábafüzesi tanító „Magyarosítás a kisebbségi iskolában“ 
című munkáját olvasta fel; végül a veszprémi ehm. tanítóegyesület ülésén 
Somogyi János tanító „Uj elvek, új irányok“ című dolgozata került tár
gyalásra.

'74- U. a. bizottsági jegyzőkönyv 7. pontja szerint beszámol egyházi 
elnök a nem evang. jellegű iskolákba járt ág. h. ev. vallású tanulók 1932—33. 
évi hitoktatásáról. A részletes eredmény a következő képet mutatja:

291 nem evang. jellegű alsó- és középfokú, valamint szakiskolában ösz- 
szesen 4.586 tanuló nyert evang. hitoktatást. Az előző évihez viszonyítva 
17-tel több az intézetek, de 179-cel kevesebb a tanulók száma.

A hitoktatást 73 felavatott lelkész, 30 tanító, 1 polg. isk. tanár és 1 adó
főtiszt, összesen tehát 105-en végezték igen szép eredménnyel.

A hitoktatás 502 csoportban, heti 639 órában történt. A hittanvizsgán 
4.195 tanuló vett részt. Az elért eredmény 214 csoportban jeles; 196 cso
portban jó; 61-ben elégséges; 31 csoport eredménye ismeretlen.

A hitoktatásban részesült tanulók közül 534 konfirmáltatott; 78-cal több, 
mint tavaly. A hittanórákon az evang. tanulókon kívül részt vett még 7 / ref. 
2  róm. kath., 1 görög keleti; 1 unitárius; 6  baptista tanuló.

14 féle típusu 107 állami iskolába járt 2.257 evang. vallású tanuló; 155- 
tel kevesebb, mint tavaly. Iskolatípusok szerint következőleg oszlik meg a 
számuk: 52 elemi népiskolában 1274; 3 gyakorló-elemi iskolában 24; 1 gaz- 
dasági-ismétlőiskola 20; 27 polgári isk. 540; 1 fa- és fémipari szakiskola 6 ; 2 
főgimnázium 48; 5 reálgimnáziumban 105; 3 főreálban 91; 1 leánylíceumban 
42; 2 leánygimnáziumban 10; 4 tanítóképzőben 42; 4 felsőkereskedelmi isko
lában 21; 1 közig, tanfolyamon 25; 1 ifjú vakok tanintézetében 9 tanuló.

8  fajtájú 74 községi iskolában 1234 tanuló részesült evang. hitoktatás
ban; 36-tal több, mint tavaly. Típusok szerint: 27 elemibe járt 460; 1 gaz
dasági ismétlőbe 58; 23 iparostanonciskolába 408; 2 kereskedelmi tanonc
iskolába 18; 1 felső női ipariskolába 3; 12 polgáriba 222; 6  felsőkereske
delmibe 60; 2 siketnémák intézetébe 5 tanuló.
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.11 -fêle 94 másfelekezeti iskola evang. tanulóinak száma 914; 81 -gyei 
kevesebb, mint az előző évben. Mégpedig 39 elemibe járt 309; 1 gyakorló- 
elemibe 3; 6  továbbképző-iskolába 37, 18 polgári iskolába 168; 3 női ipar
iskolába 10; 6  főgimnáziumba 165; 6  reálgimnáziumba 121; 2 leánygimná
ziumba 20; 9 tanítóképzőbe 70; 1 óvónőképzőbe 2; 3 felsőkereskedelmi isko
lába 9 tanuló.

4 féle típushoz tartozó 16 társulati tanintézet 135 evang. tanulót szám
lált, 34-gyel többet, mint tavaly. Ezek közül 7 elemi népiskolába járt 109; 1 
leánylíceumba 1; 1 leánygimnáziumba 14; 1 iskola-szanatóriumba 11 tanuló. 
Végül 2 féle típushoz tartozó 6  magániskolába 46 evang. tanuló járt hitokta
tásra; és pedig 3 elemi iskolába 16; 3 polgáriba 30 tanuló.

A használt tankönyvek száma Szent Biblián és énekeskönyvön kívül 42, 
amelyek mind egyházhatóságilag engedélyezettek.

Tanítói oklevelet nyertek: G y ő r ö t t :  Ajkay Klára, Weisz Erzsébet, 
Zeitler Margit, Zugor Kornélia; — S o p r o n b a n :  Boross Ida, Friwaldszky 
Róza, Gassner Edit, Gayer Ilona, Hanzmann Stefi, Kiss Ilona, Ringbauer 
Hermina. — Do mb o v á r o t t :  Hámory Judit, Winecker Jolán. P é c s e t t :  
Pitroff Vilma. K ő s z e g e n  : Brader Ferenc. P á p á n :  Francsics Erzsébet, 
Gősy Jolán, Havas Piroska, Herczog Piroska, Kiss Olga, Kotsis Júlia, Kotsis 
Teréz, Nagy Ilona, Petőcz Matild, Steiner Irén, Szupper Katalin, Teke Jolán, 
Bertalan Imre, Erdélyi Sándor, Zacher Sándor. Összesen tehát 30-an nyertek 
néptanítói oklevelet. Ezek közül vallástanításra képesítőt szerzett 25; kántori 
oklevelet pedig 3.

A közgyűlés köszönettel és meleg elismeréssel fogadja a hit
oktatási munka eredményességére vonatkozó összefoglaló jelentést. 
Az egyházépítés és lélekmentés szent munkáját oly önzetlenül, az 
elmúlt évben még az eddiginél is tetemesebben kevesebb, díjazás
nak alig is nevezhető ellenszolgáltatásért végző llkészek és tanítók 
fáradozásán nyugodjék az Úr gazdag áldása.

75. U. a. jkv. 8 . p. értelmében tárgyaltatott a győri egyházmegye fel- 
terjesztésében az iskolák minősítésénél jelenleg használt fokozatok kiegé
szítésére vonatkozó javaslat, hogy az egyes iskolák különböző eredménye 
pontosabban és helyesebben legyen megállapítható.

Az egyházkerületi közgyűlés nem tartja szükségesnek az egye
temes egyház által megállapított kétféle minősítési fokozat meg
változtatását, avagy kiegészítését. Ha egyes egyházmegyék, a ma
guk használatára részletesebb minősítést kívánnak alkalmazni, an
nak nem látja semmiféle akadályát; de felfelé, ezentúl is a hivata
losan megállapított minősítés szerint készítendő el az idevonatkozó 
jelentés.

7Ô. U. a. jkv. 9. p. sz. tárgyaltatott a zalaegerszegi gyülekezet javas
lata az el. isk. növendékek felekezeti hovatartozandóságának megállapítása 
tárgyában. A kemenesaljai egyházmegye a javaslatot elfogadta és to
vábbi eljárás végett az egyházkerületi közgyűléshez terjesztette fel. Az indo-
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kolás nélküli javaslatnak \, pontja azt kívánja, miszerint a VKM úr utasítsa 
rendeletileg az összes elemi iskolák vezetőit, hogy a beiratások alkalmával 
fegyelmi vétség terhe mellett a gyermek vallását az isk. anyakönyvbe csakis 
a gyermek születéshelye szerint illetékes áll. anyakönyvvezetőnek erre a célra 
bélyeg- és díjmentesen kiállítandó anyakönyvi kivonata alapján vezessék be. 
A javaslat 2. pontja azt követeli, hogy minden elemi népiskola vezetőtanítója 
(igazgatója) fegyelmi vétség terhe mellett minden iskolai év elején szept. 
30.-áig az iskolájába beiratkozott gyermekek vallása szerint illetékes lelkcszi 
hivatalt értesítse a beiratkozott gyermekek számáról és azoknak osztályok 
szerinti megoszlásáról. A javaslat 3. pontja arra kötelezi minden elemi nép
iskola vezetőjét, hogy tanulóinak vallása szerint illetékes lelkészétől (hit
oktatójától) tanulóinak vallástani osztályzatát szerezze meg, illetőleg a 
tanuló köteleztetik arra, hogy vallástanból illetékes lelkésze (hitoktatója) 
előtt vizsgát tegyen. Hozzáfűzi még a javaslat, hogy a vallástani osztályzat 
elmaradása az évvégi bizonyítványt érvénytelenné teszi, illetve az ilyen bi
zonyítvánnyal jelentkező gyermeket az elemi iskola bármelyik felsőbb osztá
lyába felvenni fegyelmi vétség terhe mellett tilos.

Tekintettel arra, hogy a szóbanforgó kérdéseket országos tör
vény és miniszteri rendelet (községenként vezetett törzskönyv) 
már szabályozta; tekintettel továbbá arra, hogy tapasztalat szerint 
az elemi népiskolai növendékek felekezeti hovatartozandóságának 
kérdése egyszerű átirattal, vagy utánjárással is megoldható, vallás
tani osztályzata a fentiek szerint minden nehézség nélkül megsze
rezhető: az egyházkerületi közgyűlés újabb intézkedést nem tart 
szükségesnek és a javaslat felett napirendre tér.

77. U. a. jkv. 1 0 . pontja alapján tárgyaltatott a soproni alsó egyház
megye felterjesztése, amelyben a püspök úr Öméltóságát kéri, miszerint az 
,,Evangélikus Öntudat“ erősítését célzó iskolai füzetek már a tanév elején 
iskoláinknak rendelkezésére álljanak.

A közgyűlés az indokolt felterjesztést, a maga részéről is tá
mogatva, az egyetemes közgyűléshez rendeli felküldeni.

7S. Az ehker. népisk. bizottság jkvének 11. pontja alapján tárgyaltat
tak a kemenesaljai és soproni alsó egyházmegyék felterjesztései, amelyekben 
azt kérik, hogy az ehker. közgyűlés tegyen a VKM-hez olyértelmü előterjesz
tést, miszerint mindazon elemi iskolákban, ahol az előírt évi 2 2 0  munkanapon 
át tanítás folyt, 3 tanév évzáró vizsgával június 25-e, illetve 22-e előtt is be
fejezhető legyen.

A népiskolai bizottság megállapította, hogy ilyértelmű felterjesztés az 
1932. évi ehker. közgyűléshez is érkezett, de eredménye nem lett. A legújab
ban a tanév kezdetét a 32250— 1933. V. a. 1. sz. min. rendelettel szeptember 
16.-ára kitolt késői időpont nehezen nyújt lehetőséget a VKM. 28580— 1933.
V. a. 1. sz. rendeletben megkívánt;— a 130.700— 1922. sz. rendelet 46. §-nak 
első bekezdésében fölsorolt el. népiskolák mindennapi tanfolyamában évi 
2 2 0 , a második bekezdésében fölsoroltakban pedig évi 188 munkanapnak jú-



nius 25-e, illetve 22-e előtti időpontban való elérésére. A népisk. bizottság 
mégis, mivel a szóbanforgó javaslat lényegében munkaidőmegrövidítést nem 
tartalmaz s így a munkanapokat megállapító érvényes miniszteri rendelkezé
sek szellemével nem ellenkezik; mivel továbbá a helyi gazdasági és szociális 
viszonyok néhol kívánatossá teszik a korábbi tanévzárást, a javaslatot el
fogadva pártolólag terjeszti az ehkér. közgyűlés elé.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot elfogadja s oly érte
lemben tesz felterjesztést a VKM-hez, hogy kéri a tanév kezdetének 
gyakori módosítása helyett annak szeptember első napjaiban való 
megrögzítését. Egyben kéri megengedni, hogy mindazon iskolák, 
amelyek a törvényes (2 2 0 , illetve 188) munkanapon át tanítottak, 
a tanévet június 25, illetve 22-e előtt is, a törvényes munkanapok 
betöltése után azonnal bezárhassák.

T O . Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja kapcsán tárgyaltatott a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 59. 
pontja, amelyben. az egyházmegyei közgyűlés arra kéri az egyházkerületi 
közgyűlést, hogy az egyetemes egyház útján intézzen fölterjesztést a kor
mányhoz az elviselhetetlenül magas és a kisebb s szegényebb sorsú gyüleke
zeteinket akárhány esetben valósággal katasztrofális helyzetbe sodró tanítói 
nyugdíjjárulékok leszállítása érdekében.

Az egyházkerületi közgyűlés ilyen értelemben fölír az egyete
mes közgyűléshez.

S O . U. a. jkv. 12 . p. alapján tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye 
felterjesztésében az elemi népiskolai tanulók osztályzásánál az eddigi 5 foko
zat helyett a középiskolákban használt négy fokozathoz hasonló (jeles, jó, 
elégséges, elégtelen) megállapításra vonatkozó indítvány.

A közgyűlés a mindenképen indokolt javaslatot magáévá teszi 
s annak elfogadása érdekében felír az egyetemes közgyűléshez.

S I -  U. a. jkv. 13. p. kapcsán a soproni felső egyházmegye felterjesz
tése alapján, csatlakozva a soproni felső egyházmegyei tanító egyesület ké
relméhez, tárgyaltatott az egyetemes közgyűlés m. é. jegyzőkönyvének 70. p. 
szerint tanítandó 90 koráldallam kérdése.

A közgyűlés ezen határozatnak revízió alá vételét kéri, mert a 
tulnagy anyag az énektanítás intenzivitásának hátrányára válik. 
Másfelől nincs is szükség a népiskolában 90 dallam tanítására. Arra 
kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a tanítandó* dallamok mini
muma, úgy mint eddig, 60-ban legyen megállapítva.

S2. Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontja alapján tárgyaltatott a vesz
prémi egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 14. pontja, amelyben 
az egyházmegyei közgyűlés, utalással arra, hogy a kormány megvonja tör
peiskoláinktól az államsegélyt, magániskolává fokozza le a közadóból nagy 
önmegadóztatással fönntartott ilyen iskolát, az itt működő tanítóknak az itt 
eltöltött szolgálati éveit nem számítja be az összmüködésbe, ellenben az is
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kolafönntartó egyházközséget megrój ja a szinte elviselhetetlenül magas orsz. 
tanítói nyugdíjintézeti járulékkal, fölterjesztéssel fordul az egyházkerület út
ján az egyetemes egyházhoz és kéri, hogy eszközöljön ki a kormánynál oly 
irányú intézkedést, amely a törpeiskolák jogi helyzetét tisztázza s véglegesen 
rendezi és megszünteti az azok osztályozása, jellegüknek megállapítása kő
iül fönnálló zavarokat.

Az egyházkerületi közgyűlés ilyen értelemben fölterjesztést 
intéz az egyetemes közgyűléshez.

S3. U. a. jkv. 16. pontjával kapcsolatban az egyházkerületi közgyűlés 
tárgyalta az egyházmegyék felterjesztése alapján a következő tanítói sérel
meket: A tolna-baranya-somogyi egyházmegye kéri az illetékes egyházi fő
hatóság útján a VKM. aziránt, hogy vezesse be a holland-rendszert; míg ez 
lehetővé válik, szállítsa le az értékegységet a mindenkori augusztus-szep
tember havi és vidéki átlagárak szerint július hó 1.-től számítva. Válassza 
el a tanítói, kántori és levitái javadalmat. Az érdekelteket pedig a törvényes 
százalék erejéig nevezze ki a hetedik fizetési osztályba.

A soproni felső ehm. általában kéri a tanítóság helyzetének egyházi és 
állami szempontból egyaránt sürgősen szükséges orvoslása érdekében a ke
rület útján az egyetemes közgyűlés közbenjáráát.

A somogyi kéri a kerületi közgyűlést, hogy ne szűnjön meg szorgalmazni 
a terményfizetéses tanítóság sérelmeinek orvoslását és az érdekelteknek a 
hetedik fizetési osztályba való kinevezését.

A zalai sürgeti a 30-ik szolgálati évöket betöltött tanítóknak a hetedik 
fizetési osztályba való kinevezését és megoldandónak tartja a tanítói és kán
tori javadalomnak elválasztását.

Ezen felterjesztések figyelembevételével a következő javaslat tétetik: 
Az egyházkerületi közgyűlés egyetemes egyházunk útján megkeresi a VKM. 
aziránt, hogy

a) Az összes fennálló nem állami tanítói sérelmek gyökeres 
megszüntetése és az iskolafenntartó egyházközségek tehermentesí
tése érdekében mielőbb vezesse be a holland rendszert, mely sze
rint az összes személyi kiadásokat az állampénztár, a dologi kiadá
sokat pedig az egyházközség viselje úgy, hogy állami és nem állami 
tanító között semmiféle javadalmi különbség ne legyen.

b) Addig pedig, míg ezen megoldási mód keresztülvihető lesz, 
szállítsa le az értékegységet f. évi július hó l.-töl számítva az 
augusztus-szeptember havi és vidéki átlagárakhoz mérten.

c) Gondoskodjék arról, hogy a tanítói, kántori és levitái java
dalom egy megfelelő, méltányos százalék szerint egymástól elvá- 
lasztassék.

d) Gondoskodjék arról, hogy az érdekelt nem állami tanítóság 
a törvényes százalék erejéig a hetedik fizetési osztályba haladékta
lanul kineveztessék úgy, amint az az államiaknál is megtörtént.

4



5Ó

84. Scliültz Ödön esperes interpellációja kapcsán az .egyházkerüíed 
közgyűlés felír az egyetemes közgyűléshez a kisebbségi, német tankönyvek 
minél előbbi elkészítésének s az elfogyottak újbóli kiadásának a kormány
nál való megsiirgetése tárgyában.

Jegyezte :
G YA LO G  ISTV Á N , s  k., 

e. aljegyző.

Az egyházkerületi véleményező bizottság 1933. évi október hó 3.-án tar
nál való megsiirgetése tárgyában.

85. Tárgyaltatott a győri egyházmegye felterjesztése magyarázatos 
Biblia kiadása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel üdvözli a felterjesztést, 
mert egyházi érdeket lát a magyarázatos Biblia kiadásában. Tekin
tettel azonban arra, hogy a theol. fakultás tanári kara már munkába 
vette a magyarázatos Bibliát, felterjesztést tesz az egyetemes köz
gyűléshez, hogy egy régebbi egyetemes közgyűlési határozat értel
mében a fakultás tanárainak bevonásával intézkedjék a magyaráza
tos Biblia megjelentetéséről.

86. Tárgyaltatött a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése a sop
roni theológiai fakultás csorbítatlan fenntartása és a somogyi egyházmegyé
nek a theológiai fakultáson a gyakorlati tanszék betöltése érdekében tett fel- 
terjesztése.

A közgyűlés úgy a pécsi egyetem, mint az annak szerves részét 
képező soproni hittudományi kar csorbítatlan fenntartása céljából 
felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez s kéri a püspök urat 
is, hogy ebben az irányban vesse latba befolyását. Tekintettel arra, 
hogy a gyakorlati élet sürgető követelményei és a mostani válság
gal kapcsolatban a ielkészi munka elé tornyosuló új munkafelada
tok fokozott követeléseket támasztanak a jövendőbeli lelkészeknek 
gyakorlati kiképzése iránt; tekintettel arra is, hogy az ezen köve
telményeknek megfelelő gyakorlati kiképzés jogosan csak abban az 
esetben várható, ha a gyakorlati tanszék megfelelő, sajátos tudo
mányos felkészültséggel és lelkipásztori karizmákkal rendelkező 
tanárral betöltetik, az egyházkerületi közgyűlés a somogyi egyház
megye felterjesztését magáévá téve, a gyakorlati tanszék sürgős 
betöltése érdekében az egyetemes közgyűléshez felterjesztést intéz.

8 7 .  Olvastatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése, melyben 
az egyházkerület útján kéri az egyetemes közgyűlést, intézzen felhívást a 
törvényhozás mindkét házához aziránt, hogy a társadalmi békét és az egy- 
házfelekezetek együttmunkálkodását egyaránt veszélyeztető, sőt maholnap 
lehetetlenné .tevő, a magyar közéletben a gyűlölködés szellemét tápláló rever- 
zális kérdés oly módon nyerjen megoldást, hogy a reverzálisra lehetőséget
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nyújtó 1894. évi XXXIÍ. t.-c. 1. §-a azonnal hatálytalaníttassék és a magyar 
törvénytárból kitöröltessék.

Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztést, mint a prot. egy
házi közvélemény sürgős követelését indokoltnak ismeri. Megálla
pítja azonban, hogy a reverzálisra lehetőséget nyújtó 1894. évi 
XXXII. t.-c. 1. §-ának hatálytalanítása, illetve az 1868. évi Lili. t.-c.
1 2 . §-a rendelkezésének törvényhozási úton leendő újból vissza
állítása tárgyában az 1929. évi egyetemes egyházi közgyűlés a 21. 
sz. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatával már intézett felter
jesztést a m. kir: kormányhoz s azóta ez az ügy a jegyzőkönyvek 
tanúsága szerint az egyházegyetem által nyilvántartott ügyek kö
zött szerepel.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen életbevágóan fontos ügy tör
vényhozási úton leendő elintézésének sürgetése érdekében felter
jesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.

SS. Olvastatott a somogyi egyházmegye felterjesztése a megszerve
zett Barcs-Nagyatád-Somogyszob-i missziói-körzet jóváhagyása ügyében.

Közgyűlés a Barcs-Nagyatád-Somogyszob-i missziói-körzet 
megalakítását jóváhagyja, amivel a missziói gyülekezet megszer
vezése befejezést nyert.

S9. Olvastatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése, melyben 
Veszprém, Várpalota és Lajoskomárom szórványaiban élő 1480 evangélikus 
hívőnek megmentése és lelkigondozása céljából egy rendszeresített missziói 
állásnak — lehetőleg Veszprém székhellyel — leendő felállítását kéri.

Közgyűlés a felterjesztésben foglaltakat magáévá teszi, a misz- 
sziói állás felállítását — fontos egyházi érdekből — szükségesnek 
tartja s addig is, míg a veszprémi egyházmegyében a missziói se- 
gédlelkészi állás szervezése végleges elintézést nyer, a segédlelkész 
kiküldésének kérdését püspök úr figyelmébe ajánlja. Végül a vesz
prémi egyházmegyét felhívja a szervezést megelőző lépések meg
tételére.

90. Olvastatott a somogyi és zalai egyházmegyék felterjesztése a 
Nagykanizsához tartozó néhány szórványnak Keszthely anyaegyházközség
hez leendő csatolása ügyében.

Az ehker.-i közgyűlés a felterjesztésben foglaltakat magáévá 
teszi s Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Sávoly, Balatonkeresz- 
túr, Balatonújlak, Kéthely, Balaton-Máriafiirdő v. Bélatelep, Bala- 
tonújnép és Balatonfenyves szórványhelyeknek Nagykanizsától el 
és Keszthelyhez leendő csatolását jóváhagyás végett az egyetemes 
közgyűléshez felterjeszti; annyival is inkább, mert nevezett szór- 
ványhivek eddig is a keszthelyi templomba jártak és a keszthelyi 
lelkész szolgálatait vették igénybe. ,T
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Qi. Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése egyhá
zunk hitvallási iratainak népszerű, olcsó kiadása tárgyában.

A közgyűlés — utalva az egyetemes közgyűlésnek egy ko
rábbi határozatára is — az indítványt meleg pártolással terjeszti 
fel az egyetemes közgyűléshez, megsürgetve a hitvallási iratok tel
jes és hiteles kiadását. Egyszersmind megkéri püspök urat, hogy az 
egyházkerületi énekeskönyv kiadójával tárgyaljon olyan irányban, 
hogy az Ágostai Hitvallás az énekeskönyv függelékébe felvétessék.

Q ü .  Tárgyaltatott a zalai és a tolna-baranya-somogyi egyházmegyék 
felterjesztése a Magyar Kultúra c. folyóirat f. évi 9-ik (május 5-iki) számá
nak „Világkonferenciái beszámoló és a vegyesházasságok“ c. cikkében fog
lalt azon állítása tárgyában, hogy ,,a katolikus lányok közt több az ártatlan, 
több a szűzi bájával a férfi szívét megnyerő, mint a protestánsok között“ stb.

A közgyűlés — bár valószínűnek tartja, hogy az illetékes té
nyezők ebben az ügyben az intézkedést már megtették, mégis fel- 
terjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez a szükségesnek látszó 
lépés megtétele iránt.

Q3. Olvastatott a zalai egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvé
nek 30. pontja, amelyben az egyházmegyei közgyűlés pártolólag terjeszti föl 
az egyházkerületi közgyűléshez a zalai egyházmegye lelkészegyesületének 
azon óhajtását, hogy a zsinat mielőbb hivassék össze és néhai Schöll Lajos 
főesperes megkezdett munkája nyomán egy közös pénztár állítassék föl, hogy 
sok gyülekezet élet-halál harca az anyagiakkal való vívódás terén ne sorvasz- 
sza tovább egyházunkat, hanem a gyülekezetek részéről való egyforma teher
rel, lelkészek és tanítók egyforma javadalmazásával új lendületet támasszunk 
egyházunk szervezetében.

Az egyházkerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy a zsi
nati bizottság már 1831-ben megállapította, miszerint bármilyen 
szűk keretek között megtartott zsinat is oly tetemes költséget vonna 
maga után, amelyet az egyetemes egyház ma még abban az eset
ben sem bírna fedezni, ha csak egyes fontosabb kérdésekre kiter
jeszkedő novellaris zsinat tartatnék és hogy az 1932. évi egyetemes 
közgyűlés is kénytelen volt megállapítani, miszerint a zsinat meg
tartásának lehetősége a szomorú pénzügyi viszonyok folytán hosz- 
szabb időre kitolódik, anyagi lehetőségek fiiján a zsinatnak a leg
közelebbi időpontban való összehívását nem tartja lehetségesnek.

Közegyházi érdekből szükségesnek tartja az egyházkerületi 
közgyűlés az egyházi köztudatban az egymásért való felelősség ér
zetének belevitelét, de a gyülekezetek egyforma teherviselésének 
és az egyházi tisztviselők központi pénztárból való fizetésének kér
dését előkészítetlennek és ezen okból ezidő szerint a zsinat tárgya
lási anyagába vonhatónak nem tartja. Fölkéri ellenben az egyház-



kerületi Lelkészegyesületet, hogy a teherarányosításra és a lelké
szek központi pénztárból való fizetésére vonatkozó és általa már 
korábban megindított előmunkálatot egyházkerületünkre nézve 
folytassa, illetve ezen előmunkálatok megtételét a Melé-nél 
szorgalmazza.

A tanítók egyforma javadalmazásának megoldását azonban 
nem tartja kivihetőnek és időszerűnek az egyházkerületi közgyűlés, 
mert ez a kérdés részint részben túlesik egyházunk hatáskörén, ré
szint pedig épen jelenleg képezi megfontolás tárgyát az államkor
mány előtt.

©4. Tárgyaltatott a zalai egyházmegye felterjesztése a vasárnapi 
munkaszünet megtartása érdekében.

A közgyűlés a felterjesztést magáévá téve, felterjesztést tesz az 
egyetemes közgyűléshez, hogy a vasárnapi munkaszünet komoly 
megtartása érdekében tegyen lépéseket a m. kir. kormánynál.

05. Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 1933. évi 
július hó 13.-án tartott közgyűléséről készült jkv. 58. pontjában foglalt az a 
javaslat, hogy

a) az egyházkerület mérsékelje a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 
gyülekezeteinek egyházkerületi járulékát azért, mert az egyházmegye a saját 
erejéből tartja fenn a bonyhádi gimnáziumot;

b) hogy az egyházkerület adja át a soproni tanítóképzöintézetet az egye
temes egyháznak.

Az egyházkerületi közgyűlés nagy hálával és elismeréssel adó
zik a tolná-baranya-somogyi egyházmegyének azért az áldozat- 
készségéért, amelyről az egyházmegye tanúságot tett akkor, amikor 
a bonyhádi gimnáziumot felépítette és azért a további hithíí áldo
zatért, amellyel ezt az intézetet a mai súlyos viszonyok közepette is 
fenntartja. Az egyházkerület a maga részéről mindent el fog követni, 
hogy az egyházmegye iskolafenntartó terhét a tőle telhető mérték
ben úgy mint a múltban, a jövőben is megkönnyítse. Ha azonban a 
most előterjesztett kérelmet ebben a formájában az egyházkerület 
mégsem teljesítheti, teszi ezt azért, mert az egyházkerületi járulé
kokat az egyenlő teherviselés elve alapján minden gyülekezetnek 
egyenlő mértékben kell viselni.

A soproni tanítóképzőintézetet az egyházkerület a kezéből ki
adni nem hajlandó. Ezt az intézetet az egyházkerület immáron 75 
éven át vallja a magáénak, annak minden dicsőségében, örömében 
és bánatában az egyházkerület osztozott és azért annak a jövőben 
való fejlődését és irányítását is a maga részére meg akarja tartani, 
annyival is inkább, mert hiszen az egyetemes egyháznak való áten
gedés az egyházkerületre tehermentesülést alig jelentene.

53
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Q ö .  A törvényszéknél s a bizottságoknál megüresedett helyekre meg
választatnak:

I. Az egyházkerületi törvényszéknél lemondott dr. Szent-Ivány Géza he
lyébe bírónak dr. Vidonyi Sándor.

Az egyházkerületi törvényszék tagjaivá megválasztattak újabb 6  évre, 
tehát 1939-ig: Berecz Ábel ügyész, Németh Károly, Takács Elek, dr. Ajkay 
István, Jánossy Gábor, Gráf Samu és jegyzőül dr. Zimmermann Artur.

II. Az egyházkerületi számvevőszéknél egyházi elnöknek a lemondott 
Varga Gyula helyébe Mikolás Kálmán.

III. A pénzügyi bizottságnál lemondott dr. Visnya Ernő helyébe Prick-
ler János. 1 ■ ; . j 1

IV. A népiskolai bizottságba beválasztatik Schleiffer Károly.
V. A báró Baldácsy alapítványt kezelő egyetemes bizottság dunántúli 

tagjaivá újra megválaszttattak: D. Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő 
egyházker. felügyelő. Póttagul dr. Ostffy Lajos, Ostfíyasszonyfa.

Jegyezte :
NÉMETH KÁROLY s. k. 

egyházi főjegyző.

OTr. Tárgyaltatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése, mely 
szerint az egyházmegyék számadásai rendben találtattak.

Tudomásul szolgál.
98. Az egyházkerületi gyámintézet jelentése tudomásul szolgál azzal, 

hogy jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv függelékében fog kinyomatni.
99. Az egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy a levéltár forgalma az 

elmúlt évben 2 0  ügyirat volt s hogy a régi levéltárból az átköltözés folyamat
ban van az új helyiségbe.

Tudomásul szolgál.
ÍOO. A Dunántúli Luther Szövetség jelentése tudomásul szolgál 

azzal, hogy közgyűléséről felvett jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv függelé
kébe felveendő.

101. Nagy Lajos esperes indítványozza, hogy a közgyűlés fejezze ki 
örömét afelett, hogy a K. I. E. evang. ága Akaiiban az ev. egyháztól 3423 
□-ölet vett 30 évre bérbe évi 100 P.-ért táborhely céljaira s kéri, hogy a köz
gyűlés hivja fel az egyházmegyéket, hogy 2—3 egyházmegye csoportosulva, 
a saját ifjúsága, leányserege, cserkészcsapatai, konfirmadusai részére egy- 
egy barakk felállításának gondját vállalja.

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a táborhely bérbevéte
lét s indítványozó eszméjét melegen ajánlja az egyházmegyék jó
indulatába.

102. A Dunántúli ev. egyházkerületi Lclkészegyesület indítvá
nyozza, hogy az egyházkerület az egyházkerületi tanítóválasztási szabály
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rendeletet az egyet, lelkészválasztási sabályrendelethez alkalmazva, dolgoz
tassa át s hozza azzal összhangba.

A közgyűlés ily értelemben határoz.
103. Indítványozza az Egyházker. Lelkészegyesület, hogy az egyete

mes közgyűléshez tegyen felterjesztést az iránt, hogy a házon kívül egy gyer
meket neveltető lelkészek is részesüljenek neveltetési segélyben. A kér. ne
veltetési akció keretében pedig a neveltetési segélykérvények vétessenek fe- 
liilbirálat alá.

A közgyűlés ily értelemben határoz.
104. Az Egyházker. Lelkészegyesület megkeresi a kerületi közgyűlést, 

hogy tegyen felterjesztést az egyet, közgyűléshez oly irányban, hogy a lelké- 
szi nyugdíjigények a változott gazdasági viszonyoknak megfelelően szállít
tassanak le s a nyugdíjjárulékok ennek arányában csökkentessenek.

A közgyűlés a lelkészegyesület indítványát azon módosítással 
fogadja el és terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez, hogy a nyug- 
dij-igény érvényben tartása mellett a lelkészek egyéni nyugdíjjáru
léka feliilbirálat tárgyává tétessék s a lehetőségek szerint csök
kentessék.

105. Az egyházkerületi Tanítóegyesület a terményfizetéses tanítók 
károsodásának megszüntetése végett indítványozza, hogy a kér. közgyűlés az 
egyetemes egyház útján kérelmezze a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
nál, hogy minél előbb vezettessék be az u. n. hollandi rendszer, mely szerint 
a személyi kiadásokat az állampénztár, a dologi kiadásokat pedig az egyház- 
község viselje úgy, hogy az állami és felekezeti tanító között semmiféle kü
lönbség ne legyen.

Addig, míg ezen megoldási mód keresztülvihető lesz, kéri, hogy az ér
tékegység szállíttassék le f. évi július hó l.-töl számítva az augusztus-szep
tember havi és vidéki átlagárakhoz mérten.

Kéri továbbá, hogy a kántori, tanítói és levitái javadalom egy megfelelő 
méltányos % alkalmazásával egymástól elválasztassék, valamint, hogy a nem 
állami tanítóság törvényes %-a, — úgy, amint az az államiaknál meg is tör
tént, — a Vili. fiz. osztályba haladéktalanul kineveztessék.

Közgyűlés a fentieket a jegyzőkönyv 81. pontjánál már letár
gyalta.

lO O . A zalai egyházmegye felügyelője indítványozza, hegy a jövő 
évi kerületi közgyűlés Bonyhádon tartassék meg.

A kerületi közgyűlés, tekintve, hogy Zalaegerszeg meghívása 
régibb, megköszöni a bonyhádi gyűl. felügyelő által is kifejezésre 
juttatott meghívást, azt evidenciában tartja, de e tekintetben a dön
tést az elnökségre bízza.

107- A tárgysorozatban megállapított munkáját a közgyűlés befejezte. 
Püspök úr a közgyűlés nevében köszönetét mond a soproni gyülekezetnek 
sokféle alakban éreztetett testvéri szeleteiéért, a tanácskozóhelyek átengedé
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séért, Gyalog István alesperes-lelkésznek az igehirdetö szolgálat elvégzé
séért, Budiker Oszkár lelkésznek Luther jelentőségét méltató ünnepi elő
adásáért s a művészi számok szereplőinek szíves közreműködésükért.

Ezután a kér. felügyelő úr a közgyűlést bezárta s püspök úr buzgó imád
ságban Isten áldását kérte a közgyűlés elvégzett munkájára.

Jegyezte :

BERZSENYI ÁDÁM s. k 
vil. aljegyző.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük:

Dr. MESTERHÁZY ERNŐ s. k.
egyházker. felügyelő.

Dr. SCHINDLER ENDRE s. k. 
hit. biz, tag.

D. KAP! BÉLA s. k.
püspök;

TAKÁCS ELEK s. k. 
hit. biz. tag.

HANZMANN KÁROLY s. k. 
hit. biz. tag.

GRAF SAMU s. k.
hit. biz. tag.

NÉMETH SÁMUEL s. k. 
hit. biz. tag.
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FÜGGELÉK.

I.

JEGYZŐKÖNYV
készült Sopronban, 1933. október hó 4.-én, a Dunántúli ág. h. ev. Egyház
kerületi Gusztáv Adolf Gyám intézetnek a népiskola dísztermében tartott

évi rendes közgyűléséről.

1. A S c h o 11 z Ödön esperes és virtsológi R u p p r e c h t  Olivér nagy-
birtokos, felsőházi tag elnöklete alatti közgyűlés elején D a n i e I i s z Róbert, 
soproni felső egyházmegyei gyámintézeti elnök imádkozott és olvasott szent
írást. Majd a világi elnök — lelkes szavakkal utalva gyámintézetünk szent 
hivatására és felette szükséges munkájára — köszöntötte az egyházmegyei 
gyámintézetek képviselőit, a soproni gyülekezet, valamint a helyi gyáminté
zeti nöegylet szép számban megjelent tagjait, a közgyűlést megnyitotta s a 
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte D a n i e 1 i s z Róbert és F á b i á n  Imre 
közgyűlési tagot. I

2. Egyházi elnök felolvasta a Dunántúli Egyházkerületi Gusztáv Adolf 
Gyámintézet 1932—33. évi munkájáról szóló kővetkező jelentését:

Gyámintézetünk történetében a múlt év azáltal nyert jelentőséget, hogy 
az egyetemes gyámintézeti közgyűlés szeretet-intézményünk eddigi hivatalos 
elnevezéséhez alcímként a „Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet“ elne
vezést vette fel, amihez jóváhagyólag az egyetemes közgyűlés is hozzájárult. 
Ennek folytán ezentúl egyházkerületi gyámintézetünket is „Dunántúli Egy
házkerületi Gusztáv Adolf Gyámintézetnek“ fogjuk nevezni. Kívánatos lenne 
azonban, hogy necsak az egyesület címe változott légyen meg Gusztáv Adolf 
halálának 300 éves és a német Gustav Adolf-Egylet alapításának 100 éves 
fordulója alkalmából, hanem hogy Gusztáv Adolf áldozatos lelke és a német 
Gustav Adolf-Egylet segítő szeretetének melege is fokozott mértékben hassa 
át ezentúl gyámintézeti munkánkat, mivel erre annál nagyobb szükségünk 
van, minél nagyobb az a nyomor, amely az 53 beérkezett segélykérvényböl 
kiált felénk meghallgattatásért.

Sajnos e tekintetben még igen sok a kívánnivaló. Dacára annak, hogy 
gyámintézetünk fennállásának 75. évfordulójához közeledik, sokan még min
dig nem ismerik, vagy nem tartják be az alapszabályokat. így bár azok min
den gyülekezetre nézve kötelezően előírják a házankénti és iskolai gyűjtést, 
valamint a nagy-szeretetadomány részére tartandó offertóriumot, mégis házi 
gyűjtés nem volt: a veszprémi esperességben: Ajkán, Bakonytamásin és Té-



sen; a tolna-baranya-somogyi esperességben: Tengelicen és Pogányon. 
Iskolai gyűjtést Tolna-Baranya-Somogy egyáltalán nem mutat ki, a vesz
prémi esperességben pedig csak Pápa. A kemenesaljai esperességben 8  isko
lában, a somogyi esperességben 4 iskolában nem volt gyámintézeti gyűjtés. 
A nagy-szeretetadományra o f f e r t ó r i u m o t  a vasi közép esperességből 
csak Kőszeg, Szentgotthárd és Szombathely bocsátottak rendelkezésre. Azon
kívül más esperességekben is vannak gyülekezetek, amelyek offertóriumot 
nem mutattak ki. Azért nem hangoztathatom és követelhetem eléggé, hogy a 
házi és iskolai gyűjtést, valamint az előírt s offertóriummal összekötött gyám
intézeti istentiszteletet minden gyülekezet, lelkész és tanító tartsa be ponto
san. Azt hiszem el lehet mondani, hogy ez ma már becsületbeli kérdés.

De a gyűjtés eredménye sok helyütt egyébként is megszégyenítően ke
vés. Mit szóljunk hozzá, ha pl. a tolna-baranya-somogyi esperesség gyám
intézeti közgyűlésének jegyzőkönyve szerint oly gyülekezetek, mint Bátaapáti 
csak 3.20 P s Bikács 3 P gyámintézeti összgyüjtést küldtek be. Ahol a lel
kész, felügyelő, tanító és gondnok csak egy kissé is igyekeznek jó példát mu
tatni, ott az eredmény már is kielégítőbb lesz. A múltkor egy gyámintézeti 
vezetőemberrel beszéltem ezekről a dolgokról, aki különösen a felett fejezte 
ki csodálkozását, sőt megütközését, hogy hány fiatal lelkészünk folytatta ta
nulmányait a Gusztáv Adolf-Egylet stipendiumával Németországban, akiktől 
el lehetne várni, hogy gyülekezetükben fokozott buzgósággal karolják fel a 
Gusztáv Adolf-Egylettel rokon gyámintézet ügyét. Ezt azonban, sajnos, csak 
ritka esetben lehet tapasztalni. A legtöbb esetben fordított arányban áll a vi
szony az igénybevett segély és a hála ilyetén lerovása között. Kénytelen vol
tam neki tapasztalataim alapján igazat adni.

Sajnos, a gyámintézeti nőegyletek*), valamint a középiskolák ifjúsági 
gyámintézetei ezidén sem küldtek be sem elszámolást, sem adományokat. így 
természetes, hogy a náluk gyűjtött összegeket ezidén sem állíthattuk be a 
számadásba, holott azok bevételeink nagyságát s ezzel egyházkerületi gyám
intézetünk jóhírét még öregbíthetnék.

Mégis örvendetes, hogy a gyűjtés általában szólva az egész vonalon elég 
szépen folyt és sok helyütt kimagasló eredményt ért el. így Sopron 723 P-t, 
Győr 351 P-t, Ágfalva fdiáival 178 P-t, Szombathely 141 P-t, Porrogszent- 
király 140 P-t, Pápa 138 P-t, Kőszeg 136 P-t, Kissomlyó filiáival 122 P-t, 
Szentgotthárd 110 P-t, Vadosfa 102 P-t, Bonyhád 101 P-t gyűjtött. Igen szé
pen vették ki részüket a gyűjtésből a legnagyobb adóssággal küzdő s így a 
segélyre leginkább rászoruló gyülekezeteink is. Zalaegerszegen 117 P, Ka
posváron 95 P, Szekszárdon 62 P, Dombóvári 39 P, Keszthelyen 30 P volt a 
gyámintézeti bevétel.

Különösen példaadó, hogy pl. Brennbergbányán 22 többnyire szegény 
bányász-család 25 P-t adott a gyámintézetre. A veszprémi esperesség gyám
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*) A soproni gyámintézeti nőegylet közvetlen a közgyűlés előtt terjesztette fel 1932. 
évi zárszámadását, amely 553 P gyűjtési eredményt és 90933 P összbevételt mutat ki.



intézetének közgyűlési jegyzőkönyve Zirc fiókegyházat emeli ki, mint olyant, 
amely ott aránylag legtöbbet áldozott ezen célra.

A buzgó lelkészek és tanítók munkájának köszönhető, hogy mégis 
7849.60 P összgyüjtést értünk el, ami a ma esti 58 P offertóriummal, amit 
utólag jegyzünk be, 7907.60 P-re emelkedett. Tavaly a Gusztáv Adolf egy
leti jubileumi gyűjtés figyelmen kívül hagyásával 7478.33 P volt egyházkerü
leti gyámintézetünk bevétele, úgy hogy mostani gyűjtésünk, a tavalyit a még 
súlyosabbá vált gazdasági viszonyok ellenére 429.27 P-vel felülmúlta. Ezen 
összegből 4576.14 P fizettetett be különböző dineken egyházkerületi gyám
intézeti pénztárunkba. Szabad rendelkezésünkre 3064 P áll, aminek felosz
tására a választmány fog a számadással kapcsolatban javaslatot tenni. Min
denesetre hálával tartozunk Istennek, aki szíveinket mégis ily szép áldozat- 
készségre indította.

Egyházkerületi gyámintézetünkhöz ezidén 53 segélykérvény terjesztetett 
fel; eggyel kevesebb, mint tavaly. Csodálatos, hogy több helyütt még ma sem 
tudják, hogy kiilön-kíilön kell úgy az esperességi, mint az egyházkerületi és 
egyetemes gyámintézetnél kérvényezni. Feltűnő, hogy több helyen a kérvényt 
csak a lelkész terjesztette be és irta alá, úgyhogy a gyülekezetnek bizonyo
san tudomása sincsen róla. A legkevesebb, amit elvárhatunk, hogy a segélyt 
igénylő gyülekezet legyen a kérelmező.

Több helyről gyámintézeti vagyont is mutatnak ki. így a soproni felső 
esperesség, valamint gyülekezeteinek gyámintézeti vagyona: 14,565.61 P, a 
soproni alsóé: 96.79 P, Szekszárdé 56.46 P. Feltűnő, hogy míg a veszprémi 
esperességi gyámintézet számadásának „Kiadás“ rovatában tőkésítésre
239.92 P-t számol el, addig gyámintézeti vagyont egyáltalán nem mutat ki. 
Máshol nem találtam a számadásokban gyámintézeti vagyont, pedig kívána
tos lenne, hogy amennyiben van ilyen, azt máshol is mindenütt nyilvántartsák.

Néhány helyen új munkások is álltak a régiek helyett szent ügyünk szol
gálatába. így a soproni alsó esperességben, ahol az eddigi gyámintézeti fel- 
nők, vadosfai lelkész, mivel az egyházmegye jegyzőjévé választatott, a gyám
intézeti elnöki tisztről leköszönt, s vitéz Balogh Ernő nagygeresdi lelkész lett 
az ottani gyámintézet elnöke. A zalai esperességben pedig, ahol eddig az 
esperességi elnökség vezette volt a gyámintézet ügyeit is, Jónás Lajos alsó- 
dörgicsei lelkészt választották egyházi és Mesterházy Ferenc balatonfüredi 
főszolgabirót világi gyámintézeti elnökké. A tolna-baranya-somogyi espe
rességben annak pénztárosa: Schmidt János györkönyi lelkész, aki példasze
rűen vezette ezen nagy egyházmegye gyámintézeíi számadását, leköszönt, 
s helyébe Genersich Tivadar bonyhádi lelkészt választották pénztárossá. Mi
dőn a visszalépett munkásoknak kifejtett hűséges fáradozásukért köszönetét 
mondok, szerettei üdvözlöm az új munkatársakat.

Végül jelentem, hogy az elmúlt évben Lenti szórványhelyen felavattatott 
az újonnan épült kis templom, amelynek költségéhez egyházkerületi gyám
intézetünk is évről-évre hozzájárult adományaival. Ez azért is említést érdé-
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mel, mivel Lenti adósság visszamaradása nélkül fejezte be az építkezést, ami
vel más építkezés előtt álló gyülekezeteinknek is jó példát adott.

Kérem jelentésemet tudomásul venni.
Az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés az elnöki jelentéssel kapcso

latban:
a) Örömmel veszi tudomásul a Magyarhoni Gusztáv Adolf 

Gyámintézet cím felvételét s ennek megfelelően saját címének ki
bővítését.

b) Elismeréssel és köszönettel emlékezik meg arról, hogy az 
egyre fokozódó gazdasági válság ellenére is az idei gyűjtési ered
mény a tavalyit 429.27 pengővel felülmúlja.

c) Sajnálattal állapítja meg, hogy a gyűjtés sok gyülekezetben 
nélkülözi a vezetők buzgó irányítását; s a szent ügyre való hivat
kozással minden gyülekezeti alkalmazottól több áldozat- és szol
gálatkészséget kér az eredményesség érdekében.

d) Újólag felhívja a gyámintézeti nőegyletek és az ifjúsági 
gyámintézetek figyelmét az alapszabályok betartására s ebből fo- 
lyólag számadásaiknak a kellő időben való felterjesztését szorgal
mazza.

e) Figyelmébe ajánlja az összes kérvényezőknek az alapsza
bály szerinti eljárást.

f) Kéri a helyi gyámintézeti vagyonnak a számadásba való fel
tüntetését.

g) Áldáskívánattal búcsúzik a távozó gyámintézeti munkások
tól és bizalommal köszönti a helyükbe lépőket.

3. Az 1932—33. évi számadást a mellékelt részletezés szerint (I. 60. ol
dalt) Miihl Nándor pénztáros terjesztette elő. Wojtech Vilmos pénztári ellen
őrnek erre vonatkozó jelentése alapján a közgyűlés

a pénzkezelőknek a szokott óvás fenntartása mellett a felmentvényt 
megadta.

Minthogy nevezett két pénztári tisztviselő együttesen végzi a 
pénzkezelést és könyvelést, az ő kértükre a közgyűlés külön ellen
őrül megválasztja Graf Samu soproni népiskolai igazgatót.

4. A számadásból kitűnik, hogy szabad rendelkezésre áll 3.064 P. Ebből 
264 P-t a költségek fedezésére és számadási ívek kinyomatására fordít a 
gyámintézet, 1400 P-t felterjeszt az egyetemes gyámintézethez, a többi 1.400 
P felett következőképpen disponál:

Négy darab á 100 pengős segélyben részesül: Kaposvár, 
Keszthely, Dombóvár és Nagybarátfalu.

Húsz darab á 50 pengős segélyt kap: Pusztaszentlászló, Barcs- 
Nagyatád-Szob, Gyóró, Sopronbánfalva, Magyarkér, Nagyszokoly, 
Őriszentpéter, Bakonycsernye, Bakonyszentlászló, Hánta, Kerta, 
Nagyvázsony, Győrszemere, Zalaszentgrót, Tolnanémedi, Duna- 
földvár, Őrimagyarósd, Ászár, Súr, Tés.
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5. Az egyetemes gyámintézet egyik kís-szeretetadományára a közgyűlés 
Szekszárdot ajánlja.

6. Az egyházkerületi szeretetadomány idei 300 pengőjét Zalaegerszeg
nek juttatja a közgyűlés.

7. A Rupprecht-alapítvány 70 pengő kamatát az alapítványt tevő ez év
ben Felsődörgicsének adományozta.

8. A közgyűlés az egyetemes gyámintézethez segélyezésre felterjeszti az 
összes kérvényeket mégis azon kérelemmel, hogy elsősorban azok vétetnének 
figyelembe, amelyeknek az egyházkerületi gyámintézetnél már nem jutott 
segély. Külön is figyelmébe ajánlja az egyetemes gyámintézetnek a győri 
Szeretetházat, a soproni theol. otthont, az uzdi diakonissza-állomást. A német 
Gusztáv Adolf-Egylethez Zalaegerszeg, Keszthely, Szekszárd, Dombóvár és 
Sopronbánfalva kérvényei terjesztetnek fel pártolólag.

9. A kemenesaljai egyházmegyei gyámintézet kezdeményezésére — 
mely ezen célja 23.50 P-t juttatott — kimondja az egyházkerületi Gusztáv 
Adolf gyámintézet, hogy néhai nagy vezére és püspöke emlékére „Gyurátz 
Ferenc gyámintézeti alapot“ létesít, amelynek évenkénti növelését az egyház
megyei és gyülekezeti gyámintézetek támogatásától reméli. Majdani rendel
tetéséről a jövő évben fog határozni. Fenti összeget az időközi kamatokból 
50 P-re emeli fel.

10. Wojtech Vilmos soproni ev. egyházi pénztári ellenőr teljes garancia 
nyújtásával, a mindenkori Nemzeti Bank-kamatlábot 2 százalékkal megha
ladó kamatfizetési kötelezettség feltételével egy évre 1.200 pengő kölcsön 
engedélyezését kéri.

A közgyűlés a kérelemnek helyt ád s a továbbiakra nézve az 
elnökségnek ad felhatalmazást.

Más tárgy nem lévén, világi elnök meleg szavakkal megköszöni az egy
házi elnök és az egész tisztikarnak elmúlt évi munkáját s az ülést bezárja.

K. m. f.

RUPPRECHT OLIVÉR s. k., SCHOLTZ ÖDÖN s. k. 
egyházi elnök.világi elnök.

H AN Z  MANN KÁROLY s. k. 
jegyző.

FÁBIÁN IMRE s. k. DANIELISZ RÓBERT s. k.
hitelesítő. hitelesítő.
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JEGYZŐKÖNYV
felvétetett a dunántúli evang. egyházkerületi Lelkészegyesületnek 1933. évi 

október 4.-én Sopronban tartott közgyűléséről.

A közgyűlést megelőző istentiszteleten Scholtz Ödön esperes tartott 
Máté 14, 27. alapján áhítatot.

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére Mikolás Kálmán és Scholtz Ödön espe
resek kérettek fel.

2. Németh Károly tigyv. alelnök köszönetét mond Scholtz Ödönnek az 
áhítat tartásáért. Üdvözli a megjelenteket; mély tisztelettel és meleg szere
tettel köszönti a gyűlésen időközben megjelent egyházkerületi elnökséget. 
Megragadja az alkalmat, hogy Mesterházy Ernőnek kér. felügyelőségének 10 
éves jubileumán a lelkészi kar jókívánatait tolmácsolja; további égyházépítő, 
vezéri munkájára Isten áldását kérve. Ugyancsak megemlékezik ügyv. alel
nök br. Radvánszky Albert egyet, felügyelői tisztének tíz éves évfordulójá
ról, melynek Isten iránti hálára s az egyet, felügyelő mély tudása és megértő 
gondolkodás-módjával szemben elismerésre való kötelezéséből a dunántúli 
egyházkerület lelkészi kara is teljes szívből kiveszi a maga részét. — Majd a 
fennállásának 10-ik évfordulóját megért theol. fakultásról s a 75. évét jubi
láló soproni tanítóképző-intézetről szólva elismeréssel adózik azoknak eddigi 
áldásos munkásságáért s Isten kegyelmét kéri a tanintézetekre és tanáraikra, 
hogy működésükből evang. anyaszentegyházunknak és minden gyülekeze
tüknek legyen meg a maga haszna és nyeresége Isten dicsőségére.

3. Dr. Kiss Jenő theol.. dékán megköszöni a theol. fakultás 10 éves fenn
állása alkalmából az elnöki székből elhangzott meleg üdvözlést.

4. D. Kapi Béla püspök-elnök a beim. tagdíjak leszállításának a szüksé
gességét hangoztatva jelenti, hogy a Luther-szövetségi elnökség fog ez 
irányban intézkedni. Az Orsz. Luther-Szövetséghez való viszonyban hajlan
dók vagyunk azt erőink felajánlásával támogatni. De aggályának ad kifeje
zést afölött, hogy a kollektív rendszer helyett a kerületenként és gyülekeze
tenként tervezett helyi Luther-Szövetségek megszervezésére fordított erő nem 
fog arányban állani a kívánt eredménnyel; s finánciális szempontból is félő, 
hogy kedvezőtlenebb lesz az eredmény, mint amit a kollektív tagság alapján 
elérhetnénk. A házon kívül taníttató lelkészek segélyakciójáról szólván püs
pök úr nem találja megengedhetőnek, hogy egy-egy ember a szolidaritást 
megtagadva ezen kötelességteljesítés alól kivonja magát. Köszöni végül az 
elnöki székből nyújtott gazdag lelki ajándékot.

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul a beim., illetve 
Luther-Szöv. tagsági díjak tervezett leszállítását. Az Országos

II.



Luther-Szövetséghez való viszonyunk szabályozása végett felkéri a 
püspök urat és az Orsz. Luther-Szövetség választmányában levő 
dunántúli tagokat, hogy ezt a kérdést rendezzék. A házon kívül 
taníttató lelkészek segélyezése érdekében végzett odaadó s áldozat- 
készségével példát statuáló munkájáért pedig püspök urnák hálás 
köszönetét mond.

5. Horváth Olivér pénztáros olvassa fel pénztári jelentését, mely szerint 
az összes bevétel 1745.16 P, kiadás 46.88 P; pénztári maradvány, mint kész
pénzvagyon: 1698.28 P. A Kapi-alapból az elmúlt iskolai évben a soproni ev. 
líceumba járó két lelkész-gyermek részesült 60—60 P segélyben. Vagyon- 
állag: 1000 P. (Részletes jelentés: 1. Melléklet I.)

A pénztári jelentést a közgyűlés tudomásul veszi s köszöneté
nek a kifejezése mellett a pénztárosnak a felmentést megadja.

6 . A pénztári jelentéssel kapcsolatban
a közgyűlés kimondja, hogy a gyülekezetek részére kötelező Gyu- 
rátz-életrajzok kollektive az esperesi hivatalokhoz küldessenek 
meg. A Családi Emlékkönyvek árát 1 P helyett 60 fillérben állapítja 
meg. A tagsági díjak leszállításától azonban a közgyűlés eltekint.

7. Németh Károly ügyv. alelnök terjeszti elő évi jelentését, melyben rész
letesen beszámol az egyházul, egyesületek 1932—33. évi munkálkodásáról s 
azoknak a kér. lelkészegyesület elé terjesztett javaslatairól. (1. a Jelentést: 
Melléklet II.)

A Jelentés tudomásul szolgál. Az egyes javaslatokat pedig a 
Programm megfelelő pontjainál veszi a közgyűlés tárgyalás alá.

8 . A veszprémi egyházmegyei lelkészegyesület javaslata alapján
a közgyűlés időszerűnek és szükségesnek tartja a gyülekezeti, egy
házi élet egységének a biztosítását; miértis e kérdést — annak mó
dozataira és kivitelére nézve — leteszi az egyes lelkészértekez
letekhez.

9. Ugyancsak a veszprémi egyházmegyének az adóhátrálékos egyházta
gok szavazati jogára vonatkozó előterjesztése kapcsán

a lelkészegyesület megkeresi az egyházker. közgyűlést a tanítóvá
lasztási szabályrendeletnek átdolgozása és annak az egyet. lelkész
választási szabályrendelettel való összhangba hozása iránt.

10. A közgyűlés teljes tudatával bírván a jelenlegi zsinattartás leküzd
hetetlen nehézségeinek, miértis egyenlőre

csak annak a minél alaposabb előkészítését szorgalmazza.
11. Az egyet, egyházi közpénztár ügyére vonatkozólag

megkeresi a lelkészegyesületi közgyűlés a Melét, hogy a maga ha
táskörében terjessze ki mind a négy egyházkerületre és folytassa a 
Dunántúl már megkezdett ily irányú előkészítési munkálatokat.

12. Az előbbi ponttal kapcsolatban Müller Róbert tolna-baranya-somo-
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tári előmunkálatait a kér. lelkészegyesület megbízásából folytatta s munká
jával januárra teljesen elkészül.

Tudomásul szolgál.
13. A veszprémi és kemenesaljai egyházmegyék javaslata alapján a

közgyűlés D. Raffay Sándor bányaker. püspök Agendáját a lelkész
testvérek figyelmébe ajánlja. — A Gyurátz-agenda tulajdonjogának 
tisztázása végett pedig a Gyurátz-örökösökkel lép érintkezésbe.

14. A zalai lelkészegyesület indítványa értelmében
a közgyűlés megkeresi a kér. közgyűlést az iránt, hogy az egyete
mes lelkészsegélyezési alapból az egy gyermeket taníttató lelkészek 
is kapjanak segélyt.

15. A kér. lelkészsegélyezési járuléknak a leszállítását
a közgyűlés mellőzi. Kívánja azonban, hogy a házon kívül taníttató 
lelkészek segélyigénylései anyagi viszonyaiknak a figyelembe véte
lével biráltassanak el.

16. Az egyházm. presbiteri és ifjúsági konferenciák, gyülekezeti evangé- 
lizáló napok s a lelkész-cserék tárgyalásai során

örömmel állapítja meg a közgyűlés, hogy mindezeken a munkate
reken sok reménnyel biztató s eredményes megéledés mutatkozik. 
Ajánlja a lelkészeknek, hogy a maguk hatáskörében is teljesítsenek 
egymást felváltva kölcsönösen szolgálatot.

17. Az iratterjesztésről szólva ügyv. alelnök különösen is felhívja a lel
késztestvérek figyelmét Luther Mártonnak a Harangszó kiadásában megje
lent s elnöki megnyitójában már hivatkozott díszes kiállítású magyar fordí
tású sekrestye-imádságára, mely önköltségi áron 1 P-ért kapható a Harang- 
szó kiadójánál; valamint a bibliatársulatnak a közel jövőben tervezett 10 na
pos kampányára, amikor az eddiginél is olcsóbban fogja árusítani a bibliákat.

Tudomásul szolgál.
18. A veszprémi egyházmegyének azon panaszát, hogy egyes róni. kath. 

urodalmak evang. vallási! cselédeket és más gazdasági alkalmazottakat egye
nesen evangélikus vallásuk miatt bocsátanak el,

a közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul; a kívánt kormányrendel- 
kezés sürgetését azonban céltalannak tartja.

19. A tolna-baranya-somogyi egyházmegyei lelkészértekezletnek a kö
telező offertóriumok eltörlésére vonatkozó indítványát

a közgyűlés mellőzi, mert ezeket az offertóriumokat nem tartja fe
leslegeseknek.

20. A nyugdíjigényeknek a megváltozott gazdasági viszonyokhoz mért 
leszállítása s annak megfelelően a nyugdíjjárulékok csökkentése iránt

a lelkészegyesület.a kér. közgyűlés és a MELE útján felterjesztést 
intéz az egyet, közgyűléshez.

21. A belmissziói munkaprogrammnak immár tizedik évfolyamban való 
megjelenése alkalmából
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a közgyűlés hálás köszönetét mond püspök urnák azért a lelki tá
maszért és irányításért, melyet e tartalmilag és terjedelmileg mind 
gazdagabbá váló munkaanyagban a lelkészeknek évről-évre nyújt.

A tárgysorozat kimeríttetvén a közgyűlés véget ért.

KISS SAM U s. k. NÉMETH KÁROLY s. k.
titkár. ügyv. alelnök.

MIKOLÁS KÁLMÁN s. k.
SCHOLTZ ÖDÖN s .  k.

jegyzőkönyvet hitelesítők.

III.

JEGYZŐKÖNYV
felvétetett a Dunántúli Luther-Szövetség 1933. évi október hó 4.-én 

Sopronban tartott rendes évi 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 a világi tagok nagy számban.

1. D. Kapi Béla püspök-elnök imája után dr. Ittzés Zsigmond világi el
nök megnyitó beszédében megemlékezik Luther Márton 450. születési évfor
dulójáról s azon kívánsággal, hogy Szövetségünk munkaprogrammját Luther 
Márton felelősségérzetével állapítsuk meg és teljesítsük, — a gyűlést meg
nyitja.

2. A jegyzőkönyvet László Miklós központi titkár vezeti. Hitelesítésre fel
kéretnek Horváth Olivér, koltai Vidos Dániel és Hamar Gyula.

3. László Miklós központi titkár felolvassa az 1932—33. évre vonatkozó 
titkári jelentést.

a) Ismerteti a Belmissziói Munkaprogramm IX. kiadványa alapján az 
1932—33. évben elvégzett munka statisztikai eredményét. Bár a szellemi 
munkát számokkal mérni nem lehet, mégis külön megemlítést érdemel az a 
körülmény, hogy az elmúlt évben gyülekezeteinkben 2096 vallásos előadást 
tartottak híveink részére; 19 középisk. Diákszövetség 254 munkaösszejöve
telt, 39 ünnepélyt, 11 kirándulást tartott. Tagjainak száma 1587 volt.

b) Vázolja az 1933—34. évre szerkesztett és kiadott Belmissziói Mun
kaprogramm tartalmát.

c) Jelenti, hogy a Szövetség a KIÉ ev. ága titkári javadalmazásához 
480 P-vel, a Mgyar. Kér. Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége ev. ága tit
kári állásának fenntartásához pedig az 1932. és 1933. évre 200—200 P-ve! 
járul.
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d) Bejelenti, hogy Szövetségünktől a kemenessömjéni leánygyülekezet 
iskola-templomának, építéséhez segélyt kért s részére 100 P utaltatott; a bo- 
bai fijúsági egyesület ifjúsági ház építéséhez kért és kapott 100 P segélyt; 
az ostffyasszonyfai, celldömölki és pusztaszentlászlói ifjúsági egyesületek 
ugyancsak ifjúsági otthon építéséhez, a K1E ev. ága pedig az akaliban épí
tendő tábor felszerelési költségeihez kér segélyt.

e) Bejelenti, hogy D. dr. Prőhle Károly Ágostai Hitvallás-fordítása Szö
vetségünk által átvett 2 .0 0 0  példányának ára fejében f. évi szeptember 1.-ig 
749 P 48 f folyt be Szövetségünk pénztárába. Kéri a hátrálékosoknak elszá
molásra felszólítását.

f) Bejelenti, hogy az Orsz. Luther-Szövetség megkeresésére Szövetsé
günk 1932. évre befolyt tagsági díjak 20 százalékát befizette az Orsz. Luther- 
Szövetség pénztárába.

g) Utalva arra, hogy Szövetségünk tagdíjait több gyülekezet és egyház
társadalmi egyesület nem tudja, vagy nem akarja befizetni s ennek következ
tében tetemes tagdíj hátrálék áll fenn, másrészt a zalai egyházmegyei lel
készegyesület, továbbá a kémenesaljai egyházmegye közgyűlése a tagdíjak
nak leszállítását kéri, — a tagdíjakra vonatkozó határozat-hozatalt kéri a 
közgyűléstől.

h) Belmissziói Munkaprogrammunk az előbbi köteteknél jóval gazda
gabb X. kötete árának megállapítását kéri.

a) A közgyűlés az elvégzett belmissziói munkára, úgyszintén 
az új munkatervre vonatkozó jelentést örömmel tudomásul veszi. 
Püspök úrnak az új Munkaprogramm összeállításáért, munkatársai
nak közreműködésükért s mindazoknak, akik a Munkaprogrammot 
buzgón és hűségesen végrehajtották, — meleg köszünettel adózik.

b) Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy Szövetségünk a KIÉ ev. 
ágának titkári állása javadalmához 480 P-vel, a Magyar Kér. Leány
egyesületek Nemzeti Szövetségének ev. ága titkári állásához pedig 
200 P-vel járult. Az előbbi részére 480 P, az utóbbi részére pedig 
200 P hozzájárulást újból megállapít az 1933—34. évre.

c) Jóváhagyólag tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a keme
nessömjéni leánygyülekezet iskola-templomának építéséhez és a 
bobai ifjúsági egyesület ifjúsági házának építéséhez 100— 100 P 
utaltatott ki.

Az ifjúsági házépítő ostffyasszonyfai gyülekezetnek 50 P, a 
celldömölkinek 50 P, a pusztaszentlászlóinak 100 P segélyt szavaz 
meg. A pusztaszentlászlói gyülekezetnek az Országos Luther-Szö- 
vetséghez intézett segély iránti kérvényét pártolólag terjeszti 
tovább.

d) Örömmel tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a D. dr. Prőhle 
Károly Ágostai Hitvallás-fordításának ára fejében befolyt összeg 
fedezi a Szövetségnek erre fordított kiadását. Kéri azonban tnind-
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azokat, akik a nekik küldött példányszámokróí el nem számoltak, 
hogy arról sürgősen elszámolni szíveskedjenek.

e) A gyülekezetek és egyháztársadalmi egyesületek tagdíjait a 
viszonyoknak megfelelően leszállítja a közgyűlés. Megbízza az el
nökséget, hogy a tagdíjakat számítás alapján állapítsa meg.

f) Az 1933—34. évre kiadott Belmissziói Munkaprogrammunk 
árát oly módon állapítja meg a közgyűlés, hogy ahoz a szövetség 
pénztára járuljon 300 P-vel, a hiányzó kiadási összeg fedezéséhez 
pedig egyházkerületbeli gyülekezetek 3 P, más kerületben igénylők 
4 P összeggel járuljanak, mint a Belmissz. Munkáprogramm árával.

4. Turóczy Zoltán, a Harangszó főszerkesztője jelentést tesz a Harang
szó anyagi helyzetéről, elvégzett munkájáról és további céljairól.

A közgyűlés a részletes számadást és jelentést örömmel, meg
nyugvással és köszönettel, tüdőméül veszi, s a felmentvényt a ;fenn- 
tartandók fenntartásával megadja. A legnagyobb hálával és elisme
réssel emlékezik meg arról a hatalmas munkáról, melyet a szer
kesztőség kifejtett. De hálás köszönettel emlékezik 'meg arról a 
pontos, minden időben egyforma hűséggel végzett, adminisztratív 
munkáról is, melyet a kiadóhivatal teljesített.

A Harangszó szellemi munkájára vonatkozó jelentést ünnepi 
érzések közt veszi tudomásul a közgyűlés. Évről-évre látja, hogy a 
Harangszó mint lap nagy-értékű, egyházépítő,'lelket nevelő munkát 
végez. Szerkesztőinek ezért a munkáért legmelegebb elismerését és 
köszönetét nyilvánítja.

A jelentés II. része szól azokról a tervekről, melyek dr. Luther 
Márton születésének 450 éves jubileumi évfordulójával függnek 
össze. Turóczy Zoltán főszerkesztő, javaslatára kimondja, hogy a 
jubileumi évet a Harangszó a következő alkotásokkal ünnepli meg:

a) Jubileumi emlékfüzetet ad ki, melyet mindén előfizető aján
dékba kap s mely a Harangszó történetéről, életéről és munkájáról 
közöl majd képeket és cikkeket.

b) A Harangszó elvállal egy árva-gyermeket felnevelésre, 
mint jubileumi árvát. Elhelyezése a győri Szereteíházban lesz, kivá
lasztásával a közgyűlés a szerkesztőséget bízza meg. Ennek az ár
vának felneveltetése után új árva vehető fel s az árva mindég a Ha
rangszó jubileumi árvája lesz.

c) A jubileumi évfolyam első számától kezdve gyermekmellék
letet ad a Harangszó. Egyelőre két-hetenként jelenik meg. A lap 
előfizetői ingyen kapják, de külön is lehet előfizetni rá. Címe: „Kis 
Harangszó“. Szerkesztésével a közgyűlés az eddigi szerkesztőkön 
kívül Ittzés Mihály győri hitoktatót bízza meg ázzál, hogy a gyer
meklapot kifelé Iftzés Mihály képviseli, hihékószerke'S'Ztői tisztelet
díját a tanév idejére havi 2Ö P-ben állapítja meg. A 'gyermeklap
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külön előfizetői részére a lap előfizetésének megállapítását a szer
kesztőségre bízza.

d) Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a lap szer
kesztői nagyobb szabású propagandát óhajtanak indítani a jubi
leumi évben a lap előfizetői táborának növelésére s a maga részé
ről is kéri a tagokat, gyülekezeteket, lelkészeket és tanítókat, hogy a 
jubileumi év Istentől adott drága alkalmát a lap erőteljes propagá
lására használják fel.

5. Kovács Zsigmond szövetségi pénztáros beterjeszti jelentését és szá
madását az 1932. évről, melyet Mesterházy Sándor eperes, ellenőr már felül
vizsgált és elfogadásra ajánl.

A közgyűlés a számadást elfogadja, pénztárosnak a felment
vényt a fenntartandók fenntartásával megadja és neki munkájáért 
köszönetét mond.

Pénztáros javasolja, hogy a zenepártoló egyesület 200 P. tőkéjét a szö
vetség adja kölcsön megfelelő kamatozás mellett.

Közgyűlés pénztárost felhatalmazza, hogy a fenti 200 P össze
get megfelelő igénylőnek kamatra kiadja.

6 . Több tárgy nem lévén, a közgyűlés imával bezáratott.

Kmf.

D. KAPI BÉLA s. k.
püspök-elnök.

Dr. 1TTZÉS ZSIGMOND s. k. 
világi elnök.

LÁSZLÓ MIKLÓS s. k.
jegyzőkönyvvezető.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük:

KOLTAl VIDOS DÁNIEL s. k. 
hit. biz. tag.

HAMAR GYULA s. k. 
hit. biz. tag.

HORVÁTH OLIVÉR s. k. 
hit. biz. tag.
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Az 1933. évi egyházkerületi közgyűlés által letárgyalt 
és elfogadott 1934. évi költségelőirányzat.

/. Közigazgatási pénztár.

Szükséglet:
A) Személyi kiadás: P

1. Tisztviselői fizetés, lakáspénz, pótlékok . . . 16.539.24
(I. részletezve függelék I. alatt)

2. Irodaszolgák bére (1. részletezve 1. függ.) . . 1.904.52
3. Esperesi tiszteletdíj:

a) a győri egyházmegye esperesének . . 430.—
b) a kemenesaljai egyházmegye esperesének 430.—
c) a somogyi egyházmegye esperesének . 390.—
d) a soproni alsó egyházmegye esperesének 340.—
e) a soproni felső egyházmegye esperesének 290.—
f) a tolna-baranyai egyhm. főesperesének 890.—
g) a tolna-baranyai egyhm. alesperesének 380.—
h) a vasi közép egyházmegye esperesének 420.—
i) a veszprémi egyházmegye esperesének . 640.—
k) a zalai egyházmegye esperesének . . 290.— 4.500—

B) Dologi kiadás:
4. Lakbérek:

a) a püspöki iroda helyiségének bére . . 1.400.—
b) a pénztári irodai helyiségek bére . . . 150.— 1.550.—

IV.

5. Irodai, postaköltségek és nyomtatványok:
a) a püspöki i r o d á b a n .............................. 3.400.—
b) az egyházkerület pénztárában (posta

takarékpénztári átutalás) .................... 1.300.— 4.700.—
6 . Fiitéá és világítás:

a) a püspöki i r o d á b a n .............................  400.—
b) az egyházkerületi pénztárban . . . .  120.— 520.—

7. Hivatalos útiköltség és napidíj:
a) a püspök úr részére átalányösszegként . 2 .0 0 0 .—
b) az egyházker. bizottságok részére . . 1.000.— 3.000.—

8 . Fentartói nyugdíj járulék:
A) az e.e.e. nyugdíjintézetben 1933-ra:

a) a püspök úr u t á n .................... 603.80
b) a püspöki titkár után . . . .  277.75
c) az egyházker. m. lelkész után . 217.37 1.098.92

B) az ehk. föisk. nyugdíjint. pénztárába:
a) a pénztáros u t á n ....................64.80
b) az ellenőr u t á n ......................... 81.23 146.03 1.244.95

Átvitel: 33.958.71
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9. Az egyházmegyék dologi segélye:
a) a győri egyházmegyének .................... 2 1 0 .—
b) a kemenesaljai egyházmegyének . . . 2 0 0 .—
c) a somogyi egyházmegyének . . . .  2 0 0 .—
d) a soproni alsó egyházmegyének . . . 180.—
e) a soproni felső egyházmegyének . . . 140.—
f) a tolna-baranyai egyházmegyének . . 400.—
g) a vasi egyházmegyének......................... 2 1 0 .—
h) a veszprémi egyházmegyének . . . .  300.—
.i) a zalai egyházmegyének ....................  160.— 2 .0 0 0 .—

10. Tisztviselők jövedelmi és sziikségadójának meg
térítése .................................................................  900.—

11. Hozzájárulás a protestáns sajtótudósitó iroda
fenntartásához .................................................. 250.—

12. Előre nem láthatóra ..........................................  400.—

P
Athozat: 33.958.71

Összes szükséglet: 37.508.71

Fedezet:

1. Egyházközségi járulékok:
a) püspöki tisz te le td íjra .............................. 4.000.—
b) egyéb szükségletre .............................. 5.801.71 9.801.71

2. Egyetemes közalapi segély:
a) a püspöki titkári fizetéshez.................... 250.—
b) kárpótlás a fehérkomáromi egyházmegye

kikebelezéséért........................................  100.— 350.—
3. Közigazgatási államsegély (1848. XX. t.c. alap

ján) az egyetemes p én z tá rb ó l.........................  22.730.—
4. Részesedés az egyházkerületi államsegélyből . 3.050.—
5. Kezelési díjak a tápintézeti pénztár részéről . 500.—
6 . Portótérítési államsegély:

a) püspöki hivatal u t á n .............................. 884.—
b) a számvevőség és a pénztár után . . 216.— 1.077.—

Összes fedezet: 37.508.71

II. Reálgimnáziumi (líceumi) pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve

lásd függelék II. alatt) .....................................  30,868.72
2. Szolgák bére, lakáspénz pótléka ............................  2.240.16
3. Tiszteletdíj és óradíj:

a) a líceumi nagykönyvtárosnak . . . .  1 2 0 .—
b) az intézeti o r v o s n a k .............................. 300.—
c) énektanításért ........................................ 270.— 690.—

Átvitel: 33.798.88
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B) Dologi kiadás:
4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1.800.—
5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás . . 3.000.—
6 . Iroda, postaköltség, nyomtatvány stb. . . . 900.—
7. Fenntartói nyugdíjjárulék a „Nem állami tansze

mélyzet országos nyugdíjintézetébe . . . .  6.005.76
8 . Beruházás:

a) szertárak, ta n e sz k ö z ö k .......................... 400.—
b) k ö n y v tá r ..............................   2 0 0 .—
c) a weimari Luther kiadás eladásából

könyvekre ............................................. 460.— l.pöO.S

P
Áthozat: 33.798.88

9. Tandíjelengedés, a befolyó tandíj 10 százaléka 
(270 tanuló á 40 P. Kiegészítve a közgyűlési
határozattal a könyvtárból elvett 200 pengővel) 1.300.—

10. Vegyes kiadás:
a) a Hunyadi-utcai intézeti telek bekerítési

költségére a IX. r é s z le t ......................... 800.—
b) adó, biztosítás stb..................  2 2 0 .—
c) egészségügyi k ö l t s é g r e ......  30.—
d) a vegyes díjak terhére (270X13) . . 3.510.—
e) hivatalos utazás és napidíj. 100.—. 4.660.—

U. Előre nem láthatóra ...................................................................... 500 —
Összes szükséglet: 53.024.64

Fedezet:
1. Egyházkerületi segély:

a) az összesített járulékból . . . . . .  8.500.—
b) az államsegélyből.................................... 3.500.— 12.000.—

2. A soproni gyülekezet fenntartási járuléka . . 400.—
3. Rendkívüli dologi á lla m se g é ly ......................... 1.850.—
4. Az intézeti tanulók díjai: 27Ö tanuló á 104 P 28.080.—
5. Az int. tanulók vegyes díjai: 270 tan. á 13 P 3.510.—
6 . A tápintézet iskolafenntartási hozzájárulása . 2.500.—
7. Nyugdíjjáruléktérítés a tanárok részéről:

a kivetett járulék 3/ i 3 része . . . . .  1.1 0 0 .—
8 . Bérjövedelem:

a) a tápintézeti helyiség bére . . . . . 800.—
b) a tornacsarnok bére a képzőtől . . .  1.— 801.—

9. A tápintézettől: óradíjtérítés az eforus után . 326..—
10. Portótérítési á llam segé ly ................................................  39.—
11. Alapítványi jövedelem ..................................  900-—
12. Luther műveinek weimári kiadása után II. . . _____________460.—

Összes fedezet: 51.966.—
Hiány: 1.058.64



III. Tanítóképzőintézeti pénztár.
Szükséglet: ' ; " P ?

A) Személyi járandóság:
1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve

1. függelék 111. alatt) . . ». ; ..................  24.505.92
2. Az intézeti szolga bére s p ó t lé k a ....................  1.308.—
3. Tiszteletdíj és óradíj:

a) az intézeti orvosnak . . . . . . .  ' \300.—
b) óradíjak  . . ; . . . 600.— 900.—

B) Dologi kiadás: , . .
4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  '1.800.—
5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogy., takarítás 4.000.—
6 . Házbér:

a) a gyakorlóiskolai helyiségek után . . 1.2 0 0 ,— .
"\. b) a líceumi tornacsarnok használatáért . 1.—

c) externátusi bér a „Move“-nak . . . 920.—: 2.181 —
7. Iroda kiadás: postaköltség, nyomtatvány stb. . ; 900.—
8 . Fenntartói nyugdíjjárulék:

.... a) a nem állami tanszemélyzet országos
nyugdíjintézetébe .............................. 2.872.32- - .. • •

. b) az e. e. e. nyugdíjintézetébe a vallásta
nár után ..................................................  217.37

c) a fcSisk. nyugd. int. pénztárba a szolga 
után az 1890. szeptember 1.— 1923. jú
nius 30. időre ............................................   47.60 3.137.29

9. Beruházás:
a) k ö n y v tá r ........................  400.—
b) szertárak ...................................................  400.—
c) internátusi felszerelés ......................... 400.— 1.200.—

10. Díjkedvezmény:
a) tandíj (140 tanuló á 40 P. 20%) . . 1.120,—
b) internátusi díj, évf.-ként 2  ingyenes . . 1.0 0 0 .— 2 .1 2 0 .—

11. Hivatalos utazás és n ap id íj. 1 0 0 .—
12. Adó, tű zk árb iz to sítás .......... 150.—
13. Előre nem láthatóra ............................................  500.—

Összes szükséglet: 42.802.21

Fedezet:
1. Egyházkerületi segély:

a) az egyházker. járulékból segély . . . 13.737.21
b) az államsegélyből . . .  . . . . 3.500.— 17.237.21

2. Egyetemes egyházi segély . . . . . . . .  600.—
3. Sopron faadománya ......................................  300.—
4. Az intézeti növendékek díjai: •• ........ - -

a) a képezdészek tandíja . . 140X 97= 13.580.— -
b) internátusi díj . . . .  70X100= 7.000.— '

- e) gyakorlóiskolai tanulók díja . . . .  Í.OOO.— ' 21.580.—
5. A tápintézet iskolafenntartási hozzájárulása . » 2.500.—

13
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6 . Nyugdíjjáruléktérités a tanárok és a szolga után
kivetett járulék 3/ 13-ad r é s z e ......................... 550.—

7. Portótérítési államsegély ........................................  ....................35.—

P
Áthozat: 42.217.21

Összes fedezet: 42.802.21

IV. Főiskolai tápintézeti pénztár.
Szükséglet:

1. Személyi járandóság:
a) gondnoki t is z te le td íj ..........  500.—
b) gazdasszony f iz e té se ...........  720.—
c) cselédség b é r e ...........................1.300.— 2.520.—

2 . Üzemi költség: fűtés, világítás, vízfogyasztás 2 .0 0 0 .—
3. Élelmezési k ö l t s é g ....  22.740.—
4. Bérfizetés:

a) a líceumnak a helyiségek használatáért 800.—
b) sertésólakért és p in c e b é r . 150.— 950.—

5. Épületfenntartás, javítás, tisztogatás . . . .  500.—
6 . Beruházás:

konyha és éttermi felszerelésre . 300.—
7. Tápintézeti kedvezmény: a tápint. növ. 10%-a

a) a líceumban 7 ingyenes hely . . . .  1.890.—
b) a tanítóképzőben 9 ingyenes hely . . 2.430.— 4.320.—

8 . Fenntartói kedvezmény:
a) a líceumba járó 9 lelkész és 6  tanító

fiú u t á n ...................................á 20 P 300.—
b) a tanítóképzőbe járó 1 lelkész és 8  taní

tófiú után ....................: . á 20 P 180.— 480.—
9. Hozzájárulás:

a) a líceum fenntartásához.........................  2.500.—
b) a tanítóképezde fenntartásához . . . 2.500.— 5.000.—

10. Kezelési díj a közigazgatási pénztárba befizetve 405.—
11. Vegyes kiadás:

a) óradíjtérítés a lie. pénzt, az eforus után 326.—
b) munkásbiztosítási pénztári járulék . . 600.—
c) adó és tüzkárb iz tosítás...... 1 0 0 .—
d) konyhaszemélyzet újévi ajándéka . . 120.— 1.146.—-

12. Előre nem láthatóra .......................................... ..............................429.—
Összes szükséglet: 40.790.—

Fedezet:
1. Fajárandóság Sopron r é s z é r ö l ........................  250.'—
2. Tápdíjjövedelem:

a) 70 líceumi tanuló után . . .  à 270 P 18.900.—
b) 80 képezdei tanuló után . . á 270 P 21.600.— 40.500.—

3. Bérjövedelem a pajta u t á n ________________ ___________ 40.—
Összes fedezet: 40.790.—
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V. Leányközépiskolai pénztár.
Szükséglet: p

A) Személyi járandóság:
1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlék (részletezve

1. függelék IV. alatt) . . . . . . . . .  11.979.98
2. Szolgák b é r e .......................................................  600.—
3. Óradíj az ének tanításáért .............................. 400.—
4. Helyettesítési költség . . . .........................  480.—

B) Dologi kiadás:
5. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1,000.—
6 . Fűtés, v i l á g í t á s .................................................  2.000.—
7. Iroda, postaköltség, n y o m ta tv án y .................... 800.—
8 . Feníartói nyugdíjjárulék a nem állami tansze

mélyzet országos nyugdíjintézetébe . . . 6.005.76
9. Társadalombiztosító .....................................  150.—

10. Beruházás:
a) könyvtár ............................................. 400.—
b) szertárak .............................   400,— 800.—

11. Tandíjelengedés . . . . . . . . . .  1.000.—
12. Vegyes kiadás:

a) adó, biztosítás stb.....................................  1 0 0 .—
b) vegyes díjak t e r h é r e ..............................1.2 0 0 .—
c) hivatalos utazás és n a p i d í j .................... 100.— 1.400.—

13. Előre nem láthatóra ......................... ....  .......................... 300.—
összes szükséglet: 26.915.74

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 5.500.—
4. Nyugdíjáruléktérítés a tanárok részéröl a 3/ i 3 r. 1.050.—
5. Adományok ......................................................  600.—

Összes fedezet: 24.350.—
Hiány: 2.565.74

VI. Leányközépiskolai internátusi pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Fizetés:

a) 2 hivatásos nevelőnő á 720.— P . . . 1.440.—
b) 1 házvezetőnő ........................................  720.—
c) 1 betegápolónő' ........................  . . 520.—
d) cselédség . . . ...................................  2.000.-^ 4.680.—

Átvitel: 4.680.—



2. Zenetanítás (50 óra á 60 P) T . ! . . . 3.000.—
3. Társalgás és táncdíj te rh é re ....................J . -- : 500.—
. B) Dologi kiadás:
4 . :ÉÍelmezés, 21.500 nap á 0.80 P . . . . . 17.200.-—
5. .Fejtés és világítás . . ......................... . . ... 7".$0Ü.'ír-

~ö:',Éj3ületfenntartás, j a v í t á s ....................v '. . . . . . . . 5Ö0.-4-
~7. 'Felszerelés, p ó t l á s ........................................V Á V  . V • 500 —

8 . .Mosás és tisztogatás . . . .  . . . .  . . .  . '..V 1.200 —
9. Trpda, posta, nyomtatvány . . : . . . ; ' , 1.000.- -̂

10. Társadalombiztosító já r u l é k .................. 1..650.—
11 Tartásdíjelengedés . . .  . . . . '. . . 10.650.—
12. Hozzájárulás az iskola fenntartásához ... . . 5.500.—
13. Vegyes kiadás:

a) biztosítás, a d ó ........................................ 150.-77-.. ...
b) cselédség karácsonyi ajándéka . . . 2 0 0 .-f '

; ^  c) napsz$jp a kert és sportpálya rendben- - •• . .
y tartására— ..................................................  TQO.— Y ... .

d) az ellátástérítés t e r h é r e ........................ 800.^-- 1.250 —
14. Amortizáció, ..................................................- 5:800.—
15. Előre nein láthatóra ................................ • • • . 740.—

Áthozat: 4.680.—

-*••• • • Összes szükséglet: • v 61.670.—

Fedezet:
1. Növendékek díjai:

a) tartásdíj 61 tanuló á 800 P . . . .  48.800.—
b) zenedíj 50 óra á 80 P . ' . . . . .  4.000.—
c) társalgási díj 55 tanuló á 40 P . . . 2.200.—
d) betegápolási díj 61 tanuló á 20 P . . 1.220:— 56.220.—

2 . 'Államsegély- 1932-re ........................................ 3.600.—
3.. Ellátástérítés ...........................................í. .• 1.100.^-
4. Gazdaság, maradványa . . . . . . . . ~ •____ 750.—

Összesen: 61.670.—•

VII. Alapítványi pénztár.

Szükséglet:
1. A szabadrendelkezésí alap javára a biztosítási

jövedelemből . . . . . . • • • • 1.0 0 0 .—
2. Folyósítandó ’ösztöndíjak .- . • . : -  . . 150.—
3. Tőkésítés .r / • ■ •  3.350.—

Összesen: 4.500.—
Fedezet:

1. DunántúlL-énekeskönyv XXV—XXXIV.
kiadás után szerzői tiszteletdíjrészlet . . . 2 .0 0 0 .—

2. Kamatjövedelem .................................. ....  . 1.500.
,3. B iztosítási-jövedelem .................................. • 1-000-
;; - ,rn r  r. Összesen: 4.500.—



vili. Főiskolai nyugdijintézeti pénztár.

Szükséglet:
1. Nyugdíj:

a) özv. Jausz Vilmosáénak,',. . .. .
b) özv. Weisz Kornélnénak . .

Összesen:
Fedezet:

1. Kamatjövedelem . . . . , . . . .
2. Fenntartói nyugdíjjárulék: a törz:sfizetés 5%-a,

az ellenőr után 81.23 P, a pénztáros után 64.80 
P, a képezdei iskolaszolga után .48 .ç— P - . .

3. Tagok járuléka,-3/ ^  rész . . ."'."X  '2X34
4. Egyházkerüle;ti hozzájárulás:

rí) az-összesített járulékokból . ' . . .
b) az. államsegélyből .. .. . . . . . .. ...

-Összesén':'

. IX. Letétpénztár.

• -Szükséglet: -
1. Az egyházközségi, járulék felosztása: . .

a) a közigazgatási pénztárnak:'
a) püspök űr tiszt.-díja . . 4:000.—

•b) egyéb szükségletre ‘ . . '5.'80l.7i
b) ‘ a soproni líceümn'ak ....................
c) a soproni tanítóképzőintézetnek . .
d) a kőszegi leánylíceumnak ....................
e) a bonyhádi reálgimnáziumnak . . . .
f) hitoktatásra ........................................
g) a főiskolai nyugdíjintézetnek . . . .
h) közalapi járulék . •. . . .

a) hátr. tartozás . . . . 3.101 P
b) 1934. évi jár.........................1.777 P

i) szórványgondozásra...............................
j) charitativ se g é ly e z é s re .........................

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 pénztárnak
3. a soproni tanítóképezdei pénztárnak
4. a kőszegi leányközépisk. pénztárnak
5. átutalás a hitoktatási számla javára
6 . főiskolai nyugdíjintézetre . . . .

b) portótérítési államsegély ....................

3.229.08

—.40

194.03 
- 6 8 .—

1.9(36.65
í.ooo:— - 2:966.65

'3.229.08

• . V' * '
’

(í>a  .•< • ; K
. ' 'r > 3̂

VCi. r-> *Í‘

9.801.71
8.500,—

13.737.21
3.000, —
1.0 0 0 . — 
2 .0 0 0 ,— 
1.966.65

4.878.—
800,—

1.180.43 46.864.—

2 2 .0 0 0 ,—
660,— 22.660.—

3.050,—
3.500. —
3.500. — 
1.0 0 0 .— 
1.340.— 
1.0 0 0 .— 13.390.—

3.160.—
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c) segédlelkészi kongruaállamsegély előleg 3.000.71
d) állami elemi népiskolai hitoktatás....díja
zására .  1 .1 0 0 .—

4. Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelem . . 7.500.—
5. Hitoktatási költség fe d e z é sé re .................................................... 4.000.—

Összes szükséglet: 101.674.71

Fedezet:

1. Egyházközségi járulék ......................................  46.864.—
2. Segélyek az egyetemes egyháztól:

a) f. é. ad a lap seg é ly ................  2 2 .0 0 0 .—
b) k ö za lap seg é ly ....................... 660,— 22.660.—

3. Államsegélyek:
a) egyházkerületi rendes államsegély . . 13.390.—
b) portótérítési államsegély ....................3.160.—
c) segédlelkészi kongrua előleg, mint ál

lamsegélykövetelés .............................. 3.000.71
d) áll. elemi népisk. hitoktatási államsegély 1.100.— 20.650.71

4. Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelem . . 7.500.—
5. Hitoktatás díjazása:

a) az összesített egyházkerületi járulékból 2 .0 0 0 .—
b) a kerületi á llam segé lybő l.. 1.340.—
c) az egyetélnes egyháztól . . . . . . 660.— 4.000.—

összes fedezet: 101.674.71

P
Áthozat: 86.074.—
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II. melléklet: Az egyházkerület líceum
i pénztárának 1934. évi költségvetéséhez.
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IV. melléklet: Az egyházkerület leányliceum

i pénztárának 1934. évi költségvetéséhez.
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V. P é n z tá r a k  s z e r in t i  ö s s z e s íté s .

A pénztár neve
Szükséglet Fedezet Hiány

P f P f P f

I. Közigazgatási pénztár 37.508 71 37.508 71 — —

II. Reálgimnáziumi pénztár 53.024 64 51.966 - 1.058 64

III. Tanítóképzóintézeti pénztár 42.802 21 42.802 21 — -

IV. Főiskolai tápintézeti pénztár 40.790 — 40.790 — — -

V. Leányliceumi pénztár 26.915 74 24.350 — 2.565 74

VI. Leányinternátusi pénztár 61.670 - 61.670 — — -

VII. Alapítványi pénztár 4.500 — 4.500 — — -

VIII. Főiskolai nyugdíjintézeti pénztár 3.229 08 3.229 08 — -

IX. Letét-pénztár 101.674 71 101.674 71 — —

Összesen : 372.115 09 368.490 71 3.624 38

6’



N É V T Á R A .

Az egyházkerület tisztikara:

Püspök, 1916 óta: D. Kapi Béla, győri lelkész, felsőházi tag, Győr,' 
Kossuth Lajos-u. 1.

Egyházkerületi felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirtokos; 
ily. főispán, Nagygeresd, Sopron vm,

Egyházkerületi egyházi főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, esperes
lelkész, 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- 
felkész, Kéty, Tolna vm. (1936.)

Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, földbir
tokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1936.)

Egyházkerületi főszámvevő, 1923 óta: Hanzmann Károly, lelkész, Sop
ron, Templom-u. 17. (1936.)

Egyházkerületi ügyész, 1908 óta: Berecz Ábel, Sopron, Városház-tér 1. 
(1936.)

Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Széchenyi- 
tér. (1936.)

Egyházkerületi pénztáros, 1929 óta: Miihl Nándor, Sopron, Templom
utca 1 0 .

Egyházkerületi ellenőr, 1914 óta: Wojtech G. Vilmos, Sopron, Templom- 
utca 1 0 .

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.

II. A dunántúli egyházmegyék elnöksége:

Győri egyházmegye: Esperes, Németh Károly, Lébény, Moson vm. Fel
ügyelő, Mihály István, földbirtokos, kormánytanácsos, Nagydém, Veszprém m. 

Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitorisz János, Ostffyasszonyfa,
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Vas vm. Felügyelő: Koltai Vitlos Dániel, földbirtokos, a Johannita-rend lo
vagja, Mersevát, up. Külsövat.

Somogyi egyházmegye: Esperes, Horváth Lajos, Gyékényes, Somogy 
vm. Felügyelő, Dr. Ittzés Zsigmondi vármegyei t. főorvos, Kaposvár.

Soproni alsó egyházmegye: Esperes, Mikolás Kálmán, Szilsárkány, Sop
ron vm. Felügyelő, . . .

Soproni alsó egyházmegye: Esperes, Scholtz Ödön, a Ferenc József
iéiül lovagja, Ágfalva, Sopron vm. Felügyelő, Dr. Schindler Endre polgár- 
mester h., Sopron.

Tolna—baranya—somogyi egyházmegye: Főesperes, Müller Róbert, 
Felsőnána, Tolna vm. Alesperes, Gyalog 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 
igazagtója, 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, ügy
véd, Kőszeg, Vas vm.

Veszprémi egyházmegye: Esperes, Takács Elek, Homokbödöge, up. 
Ugod, Veszprém vm. Felügyelő, Mihály Sándor, gazdasági felügyelő, Pápa, 
Veszprém vm.

Zalai egyházmegye: Esperes, Nagy Lajos, Szentantalfa, Zala vm., Fel
ügyelő, Dr. Berzsenyi Jenő, ny. kir. járásbíró, Zsédeny, Vas vm.

III. Az egyházkerület állandó bizottságai:

/. Egyházkerületi iskolai nagybizottság.

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. Ruhinann Jenő, Sopron.
H i v a t a l b ó l  tagjai: Arató István, kőszegi leánylíceumi, Hajas Béla, 

bonyhádi reálgimnáziumi, Hamar Gyula, soproni tanítóképezdei és Németh 
Sámuel, soproni reálgimnáziumi igazgatók, Szentmártoni Radó Lajos az 
egyházker. pénzügyi biz. elnöke, Hanzmann Károly, egyházkor, főszámvevő, 
Berecz Ábel és Dr. Zergényi Pál, egyházker. ügyészek, Dr. Schneller Aurél, 
a kőszegi leánylíceumi helyi biz. elnöke, a tanári kar kiküldöttei: dr. Ruh- 
mann Jenő és Bognár Károly, Sopron.

V á l a s z t o t t  tagok az egyházkerület részéröl: a) egyháziak:- Mes
terházy Sándor, Nemespátró, Müller Róbert, Felsőnána, Nagy Lajos, Szent
antalfa, Németh Károly, Lébény, D. dr. Profile Károly, Sopron, Scholtz Ödön, 
Ágfalva, Takács Elek, Homokbödöge, Turóczy Zoltán Győr, Zongor Béla, 
Körmend. Póttagok: Kiss Samu, Nagybarátfalu, Molitórisz János, Ostffyasz- 
szonyfa, Hérints Lajos, Farád, Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi; b) vilá-
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giak: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Dr. Heimler Károly, Sopron, Hering Zsig- 
mond, Sopron, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Mechwarth 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: Ziermann Lajos, 
Hanzmann Károly, Budaker Oszkár, lelkészek, Dr. Töpler Kálmán, Forster 
Gusztáv. — Póttagok: Klausz Lajos és ..................

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 egy
házközség képviselői. Budaker Oszkár, dr. Töpler Kálmán, Ziermann Lajos;
c) a lyceumi tanári kar képviselői: dr. Ruhmann Jenő, Szabó Kálmán; a taní- 
tóképzöintézeti tanári kar képviselője: Bognár Károly.

3. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottság.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő. ij í! i1 ! *

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. Egyházkerületi törvényszék.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő. i < ' I ! ' n [fi1 |.$j

Jegyzők: dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1936) és dr. Zimmermann Artúr 
Körmend (1939).

Ügyészek: Berecz Ábel (1939) és dr. Zergényi Pál, Sopron (1936).
Birák: a) a lelkészi karból: Ziermann Lajos, Sopron (1936), Zongor 

Béla Körmend (1936), Németh Károly, Lébény (1939), Takács Elek, Homok- 
bödöge (1939), Németh Gyula, Szekszárd (1936). — b) a világiak közül: 
dr. Grosch József, Paks (1936), dr. Ajkay István, Kisfalud (1939), dr. Rásó 
Béla, Vasvár (1936), Jánossy Gábor, Szombathely (1939), dr. Vidonyi Sán
dor Győr (1939). c) a tanári és tanítói karból: Graf Samu, Sopron (1939) 
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, Né
meth Sámuel, Sopron, Mühl Nándor, Sopron, Dr. Schneller Aurél, Kőszeg, 
Wojtech 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, Prickler János, Sopron.

6. Egyházkerületi népiskolai bizottság.
Elnökök: Hanzmann Károly, Sopron és koltai Vidos Dániel, Mersevat, 

Vas vm.
Jegyzők: Grieszhaber E. Henrik, Majos, Tolna vm.
Tagok: a) egyházi részről: Gyalog István, Kéty, Kovács Zsigmond, Tár

nokréti, 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, Somlószöllös, Somogyi Béla, 
Körmend; c) világi részről: Dr. Ajkay Béla, Répcelak, Dr. Berzsenyi Ádám, 
Kemenessömjén, Koritsánszky Ottó, Budapest, szentmártoni Radó Lajos, 
Szombathely, Rupprecht Antal, Sajtoskál, Schleifer Károly, Szombathely.

7. Egyházkerületi véleményező bizottság.
Elnökök: Németh Károly, Lébény és dr. Ajkay Béla, Répcelak.
Tagok: a) egyházi részről: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Hanzmann Ká- 

íoly, Sopron, Dr. Kiss Jenő, Sopron, Mesterházy Sándor, Nemespátró, Miko- 
Iás Kálmán, Szilsárkány, Molitorisz János Ostffyasszonyfa, Müller Róbert, 
Felsőnána, Rónai B. Gyula, Uraiujfalu, Takács Elek, Homokbödöge, Zongor 
Béla, Körmend; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Dr. 
Berzsenyi Jenő, Zsédeny, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, Ka
posvár, Krug Lajos, Sopron, Mihály Sándor, Pápa, Mechwarth Ernő, 
Belecska, Dr. Schindler Endre Sopron.

8. Egyházkerületi számvevőszék.
Elnökök: Mikolás Kálmán, Szilsárkány és Dr. Ajkay Béla, Répcelak.
Tagok: a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keme- 

nesmagasi, Weisz Vilmos, Kemeneshőgyész; b) világiak: Dr. Berzsenyi 
Ádám, Kemenessömjén, Berzsenyi Dezső, Celldömölk, Magyar István, Fel- 
péc, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Rupprecht Antal, Sajtoskál.

5 . Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdijügyi bizottság.
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Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 

felügyelő.
Tagok: D. Dr. Pröhle Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Turóczy 

Zoltán, Győr; póttagok: Dr. Stráner Gyula, Sopron, Ziermann Lajos, Sopron, 
Zongor Béla, Körmend.

10. Egyházkeriileti tanképesitö bizottság.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő.

Hivatalból tagok: a íanítóképzöintézeti tanári kar vizsgáztató tanárai. 
Választott tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Krug Lajos, Sopron; Pót

tag: Hérints Lajos, Farád.

11. Az egyházker. és o soproni konventi egyesített pénztárak felügyelő biz.

Elnök: Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, helyettes elnök Prickler 
János, Sopron.

Tagok: a) az egyházkerület részéről: Hanzmann Károly, Sopron, RuppT 
recht Olivér, Sajtoskál, Scholtz Ödön, Ágfalva, Szabó Kálmán, Sopron, Zon
gor Béla, Körmend; b) a soproni egyházközség részéről: Dr. Brunner Emil, 
Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, Huber Aladár, Sopron, Ziermann Lajos, 
Sopron, Frank 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 és szabályrendeleteket készítő bizottság.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: a) egyháziak: Dr. Kovács Sándor, Sopron, Dr. Mohácsy Lajos, 
Marcalgergelyi, Takács Elek, Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zon
gor 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 egyházkerületi
felügyelő; póttag: Dr. Ostffy Lajos, Ostffyasszonyfa.
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Püspöki jelentés
a Dunántúli Ág. Hítv. Evang. Egyházkerület 1933. évi 

október hó 3-án Sopronban tartandó közgyűlése elé.

Főtisztelendö és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!

Az elmúlt 1932/33. egyházközigazgatási évről szóló püspöki jelentése
met tisztelettel beterjesztem s kérem annak tárgyalás alá vételét.

I. A z év  e sem é n y e i.

1. Jubileum küszöbén. Az eislebeni Luther-szobában ajakra tett ujjal 
csendre figyelmeztet az őrtálló ifjú. Hirtelen végeszakad a kíváncsiskodó be
szédnek s templomi csendesség borul arra a kis szobára, melyben Luther 
megszületett. Ez a csendesség kibeszélhetetlen érzések himnusza.

450 esztendő múltán kibeszélhetetlen érzésekkel közeledünk Luther böl
csőjéhez. Megköszönjük Istennek, hogy örökéletre teremtett lelkek javára s 
milliók áldásául őt elküldötte. Hódolattal tekintünk a nagy ember-óriásra, ki 
világhatalmakkal szállt harcba az Ige fegyverével s azért vált győzelmes tör
téneti hőssé, mert kezdettől fogva végig Krisztus leghívebb szolgája volt. 
Próféta és harcos, tudós és pásztor, romboló és építő, forradalmár és orga- 
nizátor, nevető szemű örök gyermek és örök bölcseségű vates, de mindig az 
Ige igazságának fényében.

Úgy emeljük feléje tekintetünket, mint egy napsütötte bércoromra. Me
gyünk megcsodálni nagyságát és munkáját, megérteni lelkülete gazdagságát 
s kötelességeink sorát.

Jegyezze fel egyházkerületünk is jegyzőkönyve lapjaira Isten iránt való 
háláját, hogy 450 évvel ezelőtt Luther Mártont a földre küldötte, a reformá
ció munkájának elvégzésére méltatta s az Ige alapján álló művét mindeddig 
megtartotta! i

Gondoskodtam, hogy egyházkerületünk a közgyűlést megelőzően méltó 
módon megemlékezzék a nagy évfordulóról, valamint arról is, hogy gyüle
kezeteink Luther-hét tartásával gyümölcsözővé tegyék az emlékezés Isten
adta alkalmát.
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2. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő jubileuma. Ez évben töltötte 
be báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelői működésének első tíz esz
tendejét. Működésében tisztán érvényesülnek azok a kiváló személyi tulajdon
ságok, melyek egyéniségén keresztül kormányzati értékké váltak: a köteles
ségtudás, lelkiismeretesség, hűség, egyházunk jogi és erkölcsi birtokállomá
nyának megbecsülése, eleven felelősségérzet. Kiegészül ez a sorozat egyénisé
gének lelki finomságával és tapintatával, mely különösképpen alkalmas 
rokonérzések ébresztésére, ellentétek kiegyenlítésére, széthullott erők egye
sítésére.

Radvánszky Albert tíz éves egyetemes felügyelői működése áldás és 
nagy gazdagodás egyetemes egyházunk történetében. Meleg hálával emléke
zem meg erről a mostani csendes jubileum alkalmával s szeretettel köszön
tőm őt egyházkerületünk nevében.

3. Hálaadás és köszöntés. A társmunkásságnak mindig leleplező hatása 
van. Egymás közelségében élő emberek mindjobban megismerik egymást. 
A kormánykerék mellett együttdolgozók még közelebb kerülnek egymáshoz, 
mert a közös vezérkedés a lélek mechanizmusának rejtett kerekeit és haj
szálrugóit is felfedi. Még nagyobb ez a leleplezés, ha 10 éven át folyik a társ
munkásság, ennél is több, ha két ember 10 éven át zúgó vizeken, 'haragos 
örvények felett áll együtt a kormánykerék mellett.

1923. szeptember 13.-án Sopronban tartott egyházkerületi közgyűlé
sünk beiktatta hivatalába dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelőnket. 
Immár 10 munkás esztendő áll mögötte. A 10 esztendő munkájába ő köte
lességtudatot, látókört, koncepciót és hűséget vitt bele s ezt az egyházkerü
let szeretettel, megértéssel, becsüléssel és hálával fogadta.

10 esztendő együttmunkálkodása Meslerházy Ernőnél is belső leleple
zést jeíent. Előttünk áll őszinte valóságában.

Egyéniségének három alkotó eleme: szíve demokratasága, lelke arisz- 
tokratasága és élete puritánsága. Meleg szíve közelviszi az emberekhez, lelki 
kiválósága föléjük emeli, demokrata jelleme és életbölcsesége példává teszik 
őt. Alaptermészeténél fogva mélyen vallásos. Családi életük levegőjében az 
evangélikus karakterű istenfélelem éltető oxigént képez. A nagygeresdi 
templom Mesterházy-padja soha sem marad üresen. Vallásosságuk egyhá
zunk leikéből táplálkozik. Evangélikus volta történeti öntudatból és meg- 
győződéses hittartalomból összegezödik. Ha egyházunk nem kereste volna 
meg őt, ő kereste volna meg az egyházat, mert számára az egyház-szolgálat 
lelki parancs és élet-szükséglet. Egyházi működésének jellemzője: a minden
ben való hűség. Ez jellemezte gyülekezeti felügyelői munkáját és egyház
kerületi pénzügyi bizottsági elnöki tevékenységét, ez jellemzi 10 éven át 
ajándékba adott egyházkerületi felügyelői működését is. 10 évi társmunkás
ságban közel kerültem hozzá. Soha sem hallottam tőle: nem tehetem! Sohase

Ébresszen bennünk a nagy évforduló szavak és dicsekvések helyett ne
mes elhatározásokat és tetteket!
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láttam elbizakodottnak, hanem mindig elégedetlennek egyházi szolgálata 
miatt. Sohase sokalta, mindig keveselte nekünk adott értékeit.

Közéleti munkájában is mindig egyházunk embere. Nyilvános és magán 
megnyilatkozásaiban a mi arcunkat hordozza. Egyéniségébe felszívódott 
egyházunk szelleme. Gondolatain és életszemléletén átvilágít eszményeink 
fénye. Az evang. egyház nyílt szemű, egyenes, tiszta, erkölcsös jellemét éli 
ezrek szeme előtt. Ezért akkor is beszél, ha hallgat és akkor is vezet, ha nem 
akarja. i ,

A 10. évfordulón szívünk érzéseit csak Isten említésével tudjuk elmon
dani. Istennek megköszönjük, hogy őt nekünk vezéri szolgálatra rendelte.
Isten áldását kérjük 10 esztendőn át végzett munkájára, Isten jutalmát ideje, 
ereje, élete, tehetsége gazdag magvetéséért. Isten kezébe helyezzük őt jö
vendő szolgálatával és életével egyben.

4. Általános helyzetkép. Egyházunk jelenlegi helyzetét olyképpen rajzo
lom meg, hogy az államhoz, más egyházakhoz való viszonyát jellemzem s 
végül szólok saját belső helyzetünkről.

a) Az államhoz való viszonyunk. Az állam anyagi politikáját egyhá- . * . .  
zunkkal szemben nagyrészt pénzügyi szempontok determinálják. Az egyház 
követel és kér, az állam pedig leszállít és megtagad. Évek óta körülbelül eb
ben rajzolódik ki állam és egyház viszonya. Mindenféle államsegélyünket 
évről-évre redukálta az állam. A lelkészek személyi államsegélyének csonkí
tása nagy veszedelmeket rejt magában. Családi segélyükön kívül két Ízben le
szállították korpótlékukat, jóllehet azelőtt sem kapták meg a törvényben biz
tosított teljes összeget. A köztisztviselőkkel való egyenlő elbánás elvére 
történt ezzel kapcsolatosan hivatkozás, jóllehet lelkészeink helyzete nem ha
sonlítható össze a köztisztviselők helyzetével. Hiszen biztos készpénzfizetésű 
emberekkel szemben terményfizetésre utalt lelkészek állanak, kiknek kész- 
pénzfizetése majdnem kizárólag az államtól kapott segélyekre redukálódik.
Nagy egyházi, de egyszersmind nagy nemzeti veszedelmet látok lelkészeink 
anyagi életbiztosítékának összeomlásában. Mindenki kiszámíthatja, hogy 
családfenntartásuk majdnem lehetetlenség. Terített asztaluk biztosítva lehet, ** * ' 
de miből ruházkodjanak, miből taníttassák a szülői házból kikerülő gyerme
keiket? Miből neveljék a jövendő magyar középosztály leendő tagjait? Mi
ből támogassák a kultúrát? Hogyan éljenek családjukkal együtt kulturéletet?

Fájó sebként hordozzuk tanítóink anyagi hátraszorítottságát is. A kán
tori javadalom figyelmen kívül hagyása, a helyi javadalom megállapításánál 
a termények túlértékelése nagy anyagi veszteség, súlyos erkölcsi hiba és el
hibázott politika.

De most már az állam is kénytelen belátni, hogy a közegyházat és isko
lákat megillető államsegélyek redukciója egyházunk létét és iskoláink életét 
veszélyezteti. Itt már nem otthon koplaló, a nyilvánosság előtt pedig nagy 
lelkierővel tovább küzdő emberekről van szó, hanem intézményekről és év
százados iskolákról. Ha összeomlanak iskoláink, egyházunk évszázados di
csőségének oszlopai s erősségének bástyái omlanak össze, de romjaik alá
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temetik magát a nemzetet is. Elpusztuló értékeink helyébe kicsoda tud újat 
teremteni? Ha egyházunk kénytelen lenne ma bezárni iskoláit, hogyan elé
gítené ki az állam az el végzetlenül maradó kultur-sziikségleteket? Kell tehát, 
hogy az állam befejezettnek tekintse az államsegélyek redukcióját! Sőt szük
séges, hogy az iskolák államsegélyezésének ügyét újból vizsgálat alá vegye 
s a létfentartás céljából ne zárkózzék el az államsegély felemelésétől. Látnia 
kell az államnak, hogy népiskoláink százai roskadoznak az elviselhetetlen 
teher alatt. Be kell látnia az államnak azt is, hogy ezen teher egy része ál
lami törvények és rendelkezések folytán zúdult az iskolafenntartó gyülekeze
tek vállaira. Elviselhetetlenül súlyosak a nyugdíjterhek és megoldatlan kér
désként áll előttünk a nyugdíjhátralékok ügye. Meg kell látnia középisko
láink és tanítóképző intézetünk súlyos helyzetét és segítségünkre kell jönnie!

Örömmel említem meg, hogy a kultuszkormány népiskoláink helyzeté
vel foglalkozik, az egész kérdést állandóan tanulmányozza s igyekszik meg
oldást találni. • i Ii' llaM

Azt is hálás köszönettel ismerem el, hogy dr. Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter és dr. Petri Pál államtitkár egyházkerületünk ügyeit 
a legnagyobb megértéssel és jóindulattal támogatják. És hálátlanság volna 
hallgatnom arról, hogy dr. Tóth István h. államtitkár, a protestáns ügyosztály 
főnöke, minden gyülekezeti és lelkészi ügyet meleg szívvel bírál el és meg
értő jóságával állandó hálára kötelez.

Az államnak egyházunkkal szemben tanúsított jogi magatartása kifo
gástalan. Egyházunk jogbirtok állományának, vagy méltóságának a kormány 
részéről történt sérelmes csorbításáról nincsen tudomásom.

Egyházunk nem politizál ugyan, de kötelessége, hogy a kormány politi
káját nyitott szemekkel vizsgálja s megkeresse, hogy abban érvényesül-e az 
'evangélium szelleme, a keresztyén erkölcs és élő lelkiismeret. A kormány
nyal való érintkezésemben azon tapasztalatot nyertem, hogy a kormány eze
ket a keresztyén követeléseket nemzeti fenntartó értékeknek tekinti, azokat 
megbecsüli és másokkal megbecsülted. Szolgálatnak tekinti munkáját, nem 
pedig uralkodásnak. Törődik a néppel, melléje áll, szól hozzá és meghallja 
szavát. Felismeri a kormány feladatait a nemzet lelkiállapotával szemben s 
igyekezik benne lelket, hitet, reménységet ébreszteni. Hiszem, hogy a kor
mányzásban megmutatott lélek és erély biztosítani tudják a közélet tiszta
ságát, a közigazgatás rendjét s a nemzet belső békességét. Röviden utalni 
kívánok azonban arra, hogy napjainkban igazán égető problémává érett az 
álláshalmozás kérdése, melynek megszüntetése anyagi, de még inkább lelki 
szempontból bírna nagy jelentőséggel. Nemcsak az ifjúság és az állásnélkü
liek egy része jutna ennek következtében kenyérhez, hanem megnyugvást 
jelentene a lelkek számára az, hogy az élet kedvezettjei megnyirbált igény
nyel belépnek a magyar sorsközösségbe. Egyházunk nem politizál, de köte
lessége a1 politika erkölcsi eszméit kifejezésre juttatni és a nemzet köztuda
tába belevinni.

b) A felekezeíközi helyzetben változás nincsen. Jelentősebb esetek nem



zavarták a felekezeti békességet. A békesség fogalmát azonban különböző 
tartalommal tölthetjük meg. Békesség az is, ha többen vannak egy szobában 
s idegenképpen elüldögélnek egymás mellett csendben. Békesség a művelt 
emberek sima modorú találkozása és együttélése. Békesség az is, mikor kü
lönböző meggyőződésű emberek tudnak egy fedél alatt élni és tudnak saját 
meggyőződésüket megőrizve, mások meggyőződését megbecsülve, közös 
munkát végezni.

Az igazi felekezeti békesség mélyre ágyazott bölcsőben pihen. Bölcsője 
jogi, dogmatikai, történeti kőkockákból épül meg. De könnyen kökoporsóvá 
válik kemény fekvőhelye, ha azt ki nem párnázzuk szivünk érzéseivel s nem 
takargatjuk be lelkünk féltő takarójával.

Kisebb jelentőségű sérelmeink voltak az elmúlt esztendőben is. Mellőzték 
egyházunkat általános jellegi) nemzeti ünnepeken, nem mondhattunk áldó 
imádságot rokkant katonáink emlékezésén, avagy zászlóavatáson. Előfordult 
az is, hogy az elhaladó processzió mellett kalapját le nem vevő egyháztag 
ellen erkölcsrendészeti kihágás címén eljárást indítottak.

Maguk az események — mondjuk — jelentéktelenek. Az egyház tekin
télye szempontjából azonban nem közömbösek. A nemzet szempontjából pe
dig katasztrofálisan szomorú jelentőségűek. Nekünk magyaroknak nemzeti 
egységünk mindennapi kenyeret jelent. Ez felemeltetésünk egyik legerősebb 
tényezője. Vájjon várhatjuk-e sorsunk jobbrafordulását, bennünk rejlő erőink 
érvényesülését, ha ellenségeinkkel együtt mi is pusztítjuk önmagunkat? Ezé- 
kiel próféta csontmező-látomásához kapcsolódik egy figyelmen kívül hagyott 
isteni parancsolat. Mikor a halotti mezőkön végig száll Isten lelke s a meg
elevenedő száraz csontok egymáshoz mennek, összeilleszkednek, hús, ín. 
izom rakódik rájuk s a lélek erejével áll elő felette igen nagy sereg, — akkor 
ismét megszólal az Úr szava: „íme, én felveszem a József fáját és Izrael nem
zetségét, az ő társait és teszem őket ö hozzá a Juda fájához és összeteszem 
őket egy fává, hogy eggyé legyenek az én kezemben!“

Ez a nemzet jövendőjének kettős titka. Száraz csontoknak élővé kell vál- 
niok a lélek erejében. Azután a száraz csontoknak egy élő, erős testté kell 
fejlődniük a lélek erejében. A magyar bérc különböző fák lombjától és gyü
mölcsétől színesedjék. Fejlessze ki mindegyik önmagát, dolgozza ki a lénye
gében rejlő értékeit akár róni. kath.-nak, akár reformátusnak, akár evangéli
kusnak, akár zsidónak nevezzék azt a közösséget. De azután tudjanak ezek a 
fák eggyé válni! Egymáshoz simulni, egymást eltűrni, egymást megbecsülni. 
Magyar föld fáit egy kéznek kell összefognia, hogy legyenek egy nemzet fája! 
Hol van ez a kéz? Isten cselekszi ezt.

c) Belső helyzetünk. Isten kegyelméből egyházkerületünkben az elmúlt 
esztendőben is erőteljes egyházi munka folyt. Lelkész, tanár, tanító templom
ban, iskolában, templomon és iskolán kívül nagy idők felelősségtudatával 
teljesítette kötelességét.

Nehéz a lelki munkást az akkord munkáshoz hasonlóan klasszifikálni, de 
merem mondani, hogy a kényelmesen éldegélő pap Dunántúl kiveszett s ki--



alakul a gyülekezetért és egyházért dolgozó tanítói típus is. Öregben, fiatal
ban új nemzedék született meg: kemény, acélos, ellenálló, munkabíró. Mind
két keze munkával van tele. Parancsol neki a lázasan rohanó idő. Sürgeti a 
lába alatt megrendülő föld, a feléje tekintő barázdás arc, a vergődő lelkek 
erőkeresése.

Lelkészeink igeszolgálata állandó emelkedést mutat. Ebben a tekintet
ben is új követelések teszik próbára a lelkeket. Lejár a beszédek kora; szó
noklás mesterei helyett Krisztus szolgáit keresik a vágyakozó szívek. Igehir
detőt követelnek és pásztort várnak. Emelkedik a pásztori munka is és pedig 
külső méreteiben és lelki mélységeiben is.

Belmissziói munkánk ez évben is emelkedést mutat, jóllehet a számbeli 
emelkedést már nem tartom szükségesnek. Lelkészeink behatóan foglalkoz
nak a gyülekezet minden rétegével. Talán nem is tudjuk eléggé értékelni azt, 
hogy egyházkerületünkben évenként 2000-nél több vallásos előadást tarta
nak? Mit jelent az, hogy lelkészeink külön foglalkoznak a presbyterekkel? 
Mit jelent a népiskolákban hetenként elvégzett lelkipásztori munka? Mit je
lent a különböző felekezeti és állami iskolákba járó középiskolai ifjúságunk
nak diákszövetségekbe tömörítése, annak fokozatos átalakulása imádkozó, 
bibliaolvasó ifjúsággá? Mit jelent ifjúsági egyesületeink munkája, egy új egy- 
házias szellemű generáció nevelődése?

Alázatos hálával köszönöm a jó Istennek, hogy munkaprogrammomba a 
lelkész- és tanító-körzeti konferenciák beillesztését megengedte. Annak kezé
ben van a gyümölcsérlelés és aratás, ki nekem a vetőmagot, a barázdán járást 
és verejtékező munkát adta. De bármilyen legyen is ennek a munkának az 
eredménye, én csak túláradó örömmel és hálával gondolhatok a megtartott 
négy lelkész- és nyolc tanító-körzeti konferenciára.

Isten varázsvesszője az anyagi nyomorúság közepette is fakasztott a 
szegénység sziklahegyéböl üdítő csermelyvizet. Nem csodálatos-e az, hogy 
egyházkerületünk új életre ébredt kemenesmihályfai gyülekezete 4000 négy
szögöl telket és lelkészlakáshoz alkalmas házat vásárol nyolcezer pengőért 
s annak árát a hívek boldog örömmel összehozzák? A balfi gyülekezet 
tanítói lakás céljaira 5.600 P-ért házat vásárol; Bakonybánk iskolát, ima
házat és tornyot épít 5.378 P költséggel; Kiskamond iskolát épít 3.166 P 
költséggel; Nagyacsád iskolát és tanítólakást 9.422 P-ért; a kicsi veszp
rémi gyülekezet 1279 P költséggel kijavíttatja épületeit, adósságtörlesz
tésre pedig 2.915 P-t fordít; Kőszeg közel 20.000 P adósságot törleszt, 
a hivek toronyra 3.588 P-t, harangra 1.012 P-t adnak össze. Celldömölk 
temetőkerítésre és egyéb gyülekezeti építésre 3.245 P-t fordít, kántor-tanítója 
részére házat vásárol 6.000 P-ért s azt 5.445 P költséggel megnagyobbítja 
és rendbehozatja; az erőtlen nagykanizsai gyülekezet 3.420 P-t törleszt adós
ságából; Beled temploma belsejét javíttatja és új orgonát szerez stb.

Nem kell addig csüggednünk, míg gyülekezeteink külső segítség helyett 
önmagukra támaszkodnak és felújítják őseink áldozatkészségét! Sőt éppen
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akkor kezdődik egyházunk történetének új fejezete, mikor alkotó önérzettel 
elmondhatja: Isten kegyelméből és a magam erejéből!

A hitbuzgóság örvendetes bizonyságának tekintem azt is, hogy Barla- 
hidára, Barcsra és öriszentpéterre az egyházmegyék dicséretes szervezési 
munkájának eredményeként missziói segédlelkészt küldhettem ki. A jó Isten 
áldja meg szervezkedő új gyülekezeteinket!

Nem hallgathatom azonban el, hogy egyházunk életét sok helyen nehéz 
árnyékok sötétítik. Több gyülekezetünk anyagi helyzete aggasztó. A hivek 
teherbírása összeomlott. Szívesen fizetnék a rájuk kivetett adót, de nincsen 
miből.

Egyes gyülekezeteink lelkészük, tanítójuk helyi javadalmát nem tudják 
kiszolgáltatni. Lelkészi és tanítói nyugdíjintézeti járulékukkal is hátralékban 
maradtak. Képtelenek az egyházmegyei és egyházkerületi járulékok fize
tésére is.

Még sötétebb egyházkerületünk anyagi helyzetképe. Vezetők és gyüle
kezetek nehéz erőfeszítésével eddig még megóvtuk egyházkerületünk pénz
ügyi egyensúlyát, félő azonban, hogy a gyülekezetek összeroppanása meg- 
cldhatlan problémák elé állít bennünket. Súlyosbítja a helyzetet, hogy költ
ségvetésünket már évek óta minimálisra redukáljuk. Törölhető tételt alig ta
lálunk. Közigazgatási költségeinket megtizedeltük. A tiszteletdíjakat leszorí
tottuk. Iskoláink költségvetését leszállítottuk. Középiskoláink háztartásánál 
sem remélhetünk megtakarítást, pedig fenntartásuk szükségleteit alig tudjuk 
előteremteni. Éppen ebben rejlik helyzetünk tragikuma. Mert vájjon kicsoda 
vállalhatná a felelősséget azért, hogy akármelyik tanintézetünket is meg
szüntessük?

Aggodalmasnak látom német vidékeken a nemzetiségi kérdés kiéleződé
sét. A néhol mutatkozó nyugtalanságot érthetetlennek tartom, mert az érdekelt 
gyülekezetek igehirdetése, tanácskozása, iskoláinak tanítási munkája németül 
történik. Felkértem a gyülekezetek lelkészét és tanítóit, hogy ezt a kérdést 
nagy figyelemmel és tapintattal, a nemzeti és nemzetiségi érdek összhangjá
ban kezeljék. Amint eddig nem tették, úgy ezután se korlátozzák a német 
anyanyelv érvényesülését. Amint eddig nem tették, úgy ezután se engedjék, 
hogy a jogosság határvonalát átlépő nemzetiségi törekvés beleütközzék a 
nemzethüség és államhűség követeléseibe. Az iskolatípus megválasztásánál 
az eddig követett gyakorlatnak megfelelően engedjék érvényesülni a gyüleke
zet szabad elhatározását. Belülről jövő erőszakot ne alkalmazzanak. Kívülről 
jövő befolyásnak gátat vessenek. Igyekezzenek a gyülekezettel megértetni, 
hogy a nemzeti és nemzetiségi érdekek nem állnak egymással ellentétben. 
Kölcsönös kielégítésük csak akkor nyújtja az egészséges fejlődés zálogát, ha 
egymást nem hátráltatják, hanem támogatják és erősítik.

Magyar állami érdek az, hogy az állam kebelében élő németség kultúrá
jával és erkölcsi értékeivel együtt eleven darabja legyen nemzeti közössé
günknek. De ugyanez életérdeke a németségnek is, mely anyagi és szellemi 
előrejutását csakis erős államközösségben és kiépült nemzeti egységben re-



mélheti. Éppen azért nemcsak természetes kötelessége, hanem saját jól felfo
gott érdeke is azt kívánja a magyar földön élő németektől, hogy ne elégedje
nek meg anyanyelvűk, népi sajátosságuk és kultúrájuk védelmével, hanem 
tanulják meg a magyar nyelvet is és ök maguk is erősítsék a magyar nemzeti 
közösséggel egybekapcsoló különféle kötelékeket, melyek között jelentős 
értéket jelent a magyar nyelv ismerete.

Ezért tartom kívánatosnak olyan iskolatípus kiválasztását, mely a német 
anyanyelv mellett a magyar nyelv érvényesülését is lehetővé teszi. Ha a né
metség becsületesen megkapja iskoláinkban nyelvi jogát, ha iskolában és 
iskolán kívül nem nyúlnak hozzá népi sajátosságaihoz, akkor nem láthat el
nyomást abban, hogy anyanyelve mellett az államnyelv is figyelemben része
sül. Magyar tanulásra képtelen gyülekezetekben azonban az iskolatípus meg
választásánál vigyázni kell arra, nehogy a nyelvi nehézségekkel való küzde
lem az iskola kulturális munkáját és annak eredményességét veszélyeztesse.

Német anyanyelvű híveink remélhetőleg belátják, hogy anyanyelvűk ér
vényesülését egyházunk minden téren lehetővé tette és most is lehetővé teszi. 
Remélem azt is, hogy a gyülekezetek népének és vezetőinek békés együttmű
ködését semmi sem fogja megzavarni.

A jó Isten őrizze meg egyházunkat, hogy a helyzetkép kedvező vonásai 
minél teljesebb életet nyerjenek, sötét foltjai pedig minél inkább eltűnjenek.

5. Egyházunk feladatai. Egyházunk benne él a nagy világválság sodrá
ban. Ha akarna sem zárkózhatnék el hatásai és követelései elől. Nem 
mondhatja: a kenyérért, állásért, érvényesülésért viaskodó világ elől behúzó
dom templomi csöndességembe és magam után beteszem az ajtót. A válság 
nagy és kicsi problémái nemcsak érdeklik, hanem érintik is az egyházat s mi
nél inkább érzi magát Krisztus élő testének, annál inkább igényli, hogy az 
emberiség nagy válsága kérdéseiben elmondhassa mondanivalóját.

A lelki és erkölcsi válság megoldásában mindenki egészen természetes
nek tartja az egyház közreműködését. Éppen azért a kérdés ezen oldaláról 
nem szólok. Rámutatok azonban egyházunk hivatásának a gazdasági válság
gal való egybekapcsoltságára. De itt is elejtem a kérdés azon részét, mely 
minket a gazdasági válság passzív szenvedőivé tesz és csupán azon voná
sokra mutatok rá, melyek a gazdasági válsággal való foglalkozást egyhá
zunk kötelességévé teszik.

A gazdasági válság nem indító ok, hanem következmény. A válságok 
logikai rendjében nem első helyen áll, hanem a sorozat végén. Nem ez indí
totta meg a nagy lavina-omlást, hanem csak növeli azt. Eredetét lelki motí
vumok magyarázzák. Lelki, erkölcsi erők kiveszése teszi kedvezőtlenné a gaz
dasági életet. Lelki kiszikkadás megüresíti a gazdasági tényezőket. A háború, 
békekötés, elszegényedés, a gazdasági egység megszűnése, túlprodukció csak 
részben magyarázzák a gazdasági válság hihetetlen eseményeit, a válság tu
lajdonképpeni első magja a lélek megtagadásában rejlik. Arra az eredményre 
jutunk tehát, hogy a gazdasági válság eredetében lelki tényezők rejlenek.

Ha egy lépéssel tovább megyünk, észrevesszük, hogy a gazdasági válság
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lényegében is vannak lelki alkotóelemek. Anyag és lélek, materializmus és 
szellemiség kerülnek egymással szemben. Mindkét elemből minden közgazda- 
sági értékben van egy rész. A tőke nemcsak anyag, lélek is van benne, csak
hogy talán bilincsbe verve, mint tömlőé mélyén a szabadításra küldött pán
célos vitéz. A munkaerő nemcsak izom, hanem lélek is. A munka és munka
adó viszonya nemcsak érdekkapcsolat, hanem lelki megnyilatkozás is. A ter
melési rend nemcsak gazdasági berendezkedés, hanem erkölcsi elvek érvé
nyesülése a nagy életrendszerben.

A gazdasági válságra sem mondhatja Krisztus egyháza: semmi közöm 
sincs hozzá, amint nem utasíthatja el magától a lelki, erkölcsi, kulturális, szo
ciális válságokkal szemben fennálló kötelességeit sem. Minden összeomlással 
fenyeget. Recsegve ropog körülöttünk erősnek hitt évszázados, vagy évezre
des alkotások szédítő dimenziójú világa. Ma már nemcsak az örökkévaló 
értékekért aggódó emberek, politikusok, finánc geniek, hanem nemzetek áll
nak tanácstalanul a nagy összeomlás előtt.

Egyházunk vallási eszménye: a krédóból született karitás. Szolgálatra, 
szolidaritásra, egymással való munkálkodásra és egymásért való felelősségre 
nevel. Nagy dolgot cselekszik, mikor a gazdasági válság idejében eszményeit 
valósággá igyekszik tenni.

Lássa meg sebző éllel jelentkező feladatait, melyek a gazdasági nyomo
rúság méhéböl átkos apai örökséggel lépnek eléje. Dolgozza ki az egyház lé
nyegének szociális oldalát. Ismerje fel és teljesítse ebből folyó kötelességeit. 
Hivatalos állami és társadalmi szervezkedések ürügye alatt ne mentse fel ön
magát szociális kötelességei alól. Mert senki se végezheti el helyette azokat a 
feladatokat, melyek lényegéből folynak s melyeknek teljesítése életjogának 
bizonyságaihoz tartoznak. Legfeljebb munkakörének sugara vagy formája 
változik, de maga a munka megmarad. Gondoljunk nevezetesen a szegények, 
rokkantak, öregek, munkanélküliek támogatására. Luther a gyülekezet szer
vezetének kidolgozásánál az egyház lényegéből származó organikus feladattá 
tette a róluk való intézményes gondoskodást. Nem ejthetjük el ezt a köteles
ségünket.

Foglalkozzék azokkal a szociális problémákkal, melyek izzón égnek a 
lelkekben. Állítsa azokat Isten örökkévaló igéjének fényébe. Kifosztott lelkű 
emberek tévelyegnek és vergődnek korbácsoltan az élet kiaszott mezőin. Va
lamikor tudománytól, művészettől, kultúrától, erkölcsiségtől, világnézeti 
emelkedettségtől várták életkereteik megtöltését. Most azután kifosztottál!, 
csalódottan, tehetetlenül, összetörtei! a porban vergődnek. Hasztalan kiáltják 
omladozó, hideg oltáraik felé: segíts a nyomorúságomon! Nézd elgyötört szí
vemet, vigasztalj meg! Megőrjít holnapom bizonytalansága, fogd meg a ke
zemet! Nézd bűneimet és szabadíts meg tőlük! Lásd tehetetlenségemet, kín
jaimat, halálfélelmemet és nyugtass meg! Szüntesd meg az élet ellenmondá- 
sait, a társadalom igazságtalanságait és gyújts világosságot! Kereső emberek 
egymást űzik sötét vadon gyökérverte útjain. Ádventi utat járó emberek. 
Egyházunk teljesítse kötelességét, hogy az emberek ne örök igazságok rom-
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jaihoz, hanem az élő Krisztus bölcsőjéhez érkezzenek. Mert egyedül Krisz
tus ad feleletet kifosztott lelkű emberek kérdéseire. Egyedül az Ő igéje gyújt 
világosságot. Egyedül az Ő kegyelme biztosít szabadulást és életet. Siessünk 
ezen kötelességteljesítéssel, mert ha az időt és alkalmat elmulasztjuk, elvégzi 
helyettünk a munkát más, de nem Krisztus lelke szerint.

Vigyen egyházunk lelket egyházjogi szervezetének rideg paragrafus
életébe. Kényszerítő törvények felett érvényesítse a közösség összetartó 
érzéseit: a hitet, szeretetet, közös munkára elhívást. Az egyház társadalma, 
templomi szószék, előadói asztal drága eszközei ennek a munkának.

Karolja fel az ifjúság ügyét. Helyezze annak életét biztos valláserkölcsi, 
alapra. Irányítsa lelkületének kialakulását. Szolgaságba kényszerítés helyett 
érlelje önállóságra, hogy a jót és szépet, az igazságot és szolgálatot ne külső 
kényszerből, hanem belső kényszerítésből szeresse. Tegye magáévá az ifjú
ság kenyérproblémáját. Álljon melléje, éreztesse vele, hogy az édesanya ag
gódó leikével, kereső szemével, áldozatos érdeklődésével egyengeti életének 
jövendőjét.

A válság nagy feladatok elé állítja a theológiai tudományt is, mely nem 
lehet csupán tudományos adatok gyűjteménye és rendszerezett egésze, hanem 
Isten életkövetelései és életigazságai megszólaltatójának kell lennie. Isten 
igéjének fényét vetítse a gazdasági, szociális-, lelki-, erkölcsi-, kultúráiís élet 
nehéz problémáira. Világítsa meg és érlelje ki a köztudatban, hogy Isten mit 
követel munkástól és munkaadótól, mit mond a munka megosztásáról és a 
technizált életről. Mily intéssel áll a töke-kartell és a munkaerö-kartell elé.

Evangélikus egyházunk nemcsak balzsamosztogató, hanem új életre ké
pesítő, nemcsak összetört emberek sebeit kötözgetö vöröskeresztes ápoló, 
hanem a jövendő meghódításáért küzdő keresztesvitéz is. Az Ágostai Hitval
lás 28. cikke elválasztja az egyház és állam életkorét egymástól. Nem nyúl 
tehát az egyház az államélet köréhez, nem akar szociális rendszert, vagy ter
melési rendet teremteni. De nem választja el a hitvallás egyik érdekkört sem 
magától az Istentől. Egyházunk örökkévaló hivatása éppen abban áll, hogy az 
Ige érvényesítésével nem engedi az élet különböző köreit elszakadni attól az 
Istentől, ki szeretetet, igazságot igér kegyelemből.

6. Theológiai fakultásunk jubileuma. Theol. fakultásunk ez évben töltötte 
be működésének 10. esztendejét.

Álljunk meg ennél a határkőnél egy pillanatra. Vessünk egy hálás pillan
tást az ég felé, egyet a lezárult 10 esztendő munkájára, egyet pedig előre, fa
kultásunk jövendő hivatására.

Istent áldjuk a fakultásért, mellyel egyházunkat nagyon nehéz időben 
megajándékozta. Hálával gondolunk mindazokra, akik a fakultás létesítését 
lehetővé tették, mert úgy érezzük, hogy annak felállítása pénzügyi és politikai 
szempontból a lehetőség és szükség utolsó órájában történt. Lehetnek ennek 
a megoldásnak kisebb-nagyobb hátrányai. De megkérdezzük, hogy egyhá
zunk képes lett volna-e saját anyagi erejéből fenntartani és a kor követelmé
nyeihez képest fejleszteni theológiai akadémiáit?
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Az elmúlt 10 esztendő munkáját is hálatelt szívvel tesszük mérlegre. Fa
kultásunk hűségesen elvégezte a lelkészek tudományos képzésének felelős
ségteljes munkáját. Ugyanekkor szem előtt tartotta azt a megmásíthatatlan 
igazságot, hogy ő az egyházért van, az egyházban és egyházzal való egység
ben tartozik munkálkodni, örömmel megállapítjuk, hogy jogi kötelékek meg
szűnése nem gyengítette meg egyházunkkal való kapcsolatát. Ennek bizony
ságát hordozza működésének minden irányban megnyilatkozó általános szel
leme. Bizonyítja továbbá az a theológiai konferencia, melyre ez évben har
madszor gyűjtötte egybe egyházunk lelkészi karát s mely programmjában és 
munkájában híven szemléltette az egyházért való dolgozásának elhatározását.

Fakultásra és egyházra egyformán életszükséglet, hogy a lelki- és munka- 
közösségben együtt haladjanak. Keresse meg mindkettő ezen életfeltétel kö
veteléseit. Erősítsék a jogi köteléknél hatalmasabb lelki kapcsolatokat, te
remtsék meg a közös munka és együttes élet alkalmait. Egyesítse falai közt a 
fakultás Pozsony, Eperjes, Sopron theológiai akadémiáinak történeti múltját 
és szellemét. Az egyház pedig álljon mellette hűséges anyai szeretettel s 
érezze gyermekében önmaga megújulását.

7. Lelkész- és tanító-körzeti konferenciák. Az elmúlt évben egyházke
letünk lelkészei számára 4, az egyházkerület tanítói számára pedig 8 körzeti 
konferenciát tartottam.

A lelkész-körzeti konferenciák időpontja és helye a következő volt: 1. 
Aprilis 20—21.: Győri és veszprémi körzeti Pápán; 2. Április 25—26.: Zalai 
és somogyi körzeti Nagykanizsán; 3. Május 2—3.: Soproni alsó, felső, vasi 
közép és kemenesaljai körzeti Sopronban; 4. Május 9— 10.: Tolna-baranya- 
somogyi körzeti Bonyhádon.

A lelkész-körzeti konferencián három áhitat: A saját hitéért viaskodó 
lelkész ellenségeiről, fegyverzetéről és győzelmeiről szólt. Az előadásokon a 
következő kérdések nyertek megvilágosítást: 1. Egyházunk hitvallási iratai és 
a lelkészi szolgálat; 2. A lutheri vallásosság típusának elfelejtett vonásai;
3. Kazuális beszédek; 4. A prédikációra készülés; 5. A papi család. Azon 
kívül volt egy bibliaköri bemutató munka is erről a kérdésről: A közösség 
jelentősége a lelki életben. A másfélnapi konferencia végén az úri szentvacso
rát osztottam ki a lelkésztestvéreknek.

A tanító-körzeti konferenciát a következő időben és helyeken tartottam 
meg: 1. Április 18— 19.: Veszprémi körzeti Pápán; 2. Április 27—28.: Somo
gyi és zalai körzeti Nagykanizsán; 3. Május 4— 5.: Kemenesaljai körzeti Cell- 
dömölkön; 4. Május 11— 12.: Tolna-baranya-somogyi mecsekvidéki körzeti 
Bonyhádon; 5. Május 15— 16.: Vasi közép egyházmegyei körzet Körmenden;
6. Május 19—20.: Soproni alsó és felső ehm. körzet Sopronban; 7. Május 
22—23.: Győri körzet Győrött; 8. Június 7—8.: Tolna-baranya-somogyi 
sióvidéki és balatonvidéki körzet Sárszentlőrincen.

A konferencia három áhítata a kővetkező volt: A tanító küldetése; A ta
nító ereje; A tanító felelőssége. Az előadások a következő kérdésekről szól
tak: 1. Az ev. népiskola hivatása és felelőssége; 2. A népiskolai vallásoktatás
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fokozatai és egysége; 3. Az ev. tanító egyháztársadalmi munkája; 4. A lévitai 
szolgálat jelentősége és felelőssége; 5. Az ev. tanító önművelése; 6. Az ev. 
tanító egyénisége. Ezen kívül volt egy vasárnapi iskolai bemutató: Jézus a 
gyermekek barátja. A konferencia végén az Uriszentvacsorát osztottam ki a 
tanítótestvéreknek.

Megemlítem, hogy a konferencia másfél napját reggeltől egészen búcsú- 
zásig együtt töltöttük.

Meleg hálával és elismeréssel gondolok a lelkész- és tanítótestvérekre, 
kik mindannyian nemcsak megjelentek a konferencián, hanem lelki odaadás
sal és tusakodó lelkiismerettel velem együtt Isten színe elé vitték életüket és 
munkálkodásukat.

Köszönettel gondolok a konferencia rendezésében fáradozó testvérekre, 
gyülekezeteinkre és a részükről tapasztalt meleg szeretetre.

A körzeti konferenciákon nyert mély benyomásaimat a következőkben 
foglalom össze:

Megerősödött bennem azon meggyőződés, hogy a lelkészi és tanítói hi
vatásban elmélyedés és lelkiismeretes önvizsgálás eme napjait Isten megbe
csülhetetlen munkaalkalmakká teszi, melyekből lelkészre, tanítóra, gyüleke
zetre, egyházra, államra és nemzetre felbecsülhetetlen lelki gazdagodásokat 
termel ki.

Boldogan tapasztaltam, hogy lelkészi és tanítói hivatásunk kérdéseiben 
való elmerülés hivatásunk új mélységeit tárta elénk. Alapszempontok hang- 
súlyozásával szorosabban kapcsolódtunk evang. égyházunk lényegéhez és 
világosabban láttuk ebből folyó kötelességeinket. Elfelejtett szempontok új 
hangsúlyt kaptak s háttérbe szorított, jelentéktelennek vélt feladatok élesebb 
világításba kerültek.

Boldogan tapasztaltam, hogy ezen körzeti konferenciák a lelkészben és 
tanítóban Isten emberét keresték s mindnyájunk egyéniségét és munkáját 
Isten igéjének fényébe állították oda. Önvizsgálatra kényszerítettek és bűn- 
bánatra köteleztek. Drága emlékül és Istentől nyert biztatásul hoztam ma
gammal a megrendült lelkiismeretű, önmagával elégedetlen, könnyesszemű, 
új elhatározásra ébredő, fogadalmat tevő testvér lelkemre vetülő arcának ké
pét s ezt köszöntem meg Istennek legforróbb imádsággal.

Boldogan tapasztaltam, hogy a körzeti konferenciák kedvező alkalmat 
nyújtottak a testvéri és munkatársi érzelmek megerősítésére is. Másfélnapi 
együttlét alatt sok elválasztó gondolat szertefoszlott s bizalom, szeretet, hű
ség, felelősségtudat töltötte meg lelkünket. Nagy emberi és egyházi szükség
let ment ezáltal teljesedésbe.

Boldogan tapasztaltam, hogy ezek a körzeti konferenciák alkalmas esz
közei a vezér- és munkásképzésnek. Alkalmat nyújtanak egyházépítő prog- 
rammom megismertetésére, különböző törekvések egységesítésére, lelkiilet- 
ébresztésre, akarat-átvételre, tervek és feladatok öntudatosítására. Lehetővé 
teszik, hogy az egész egyházkerületre vonatkozó munkaprogrammom kérész-
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tülvíteléhez munkatársakat neveljek s én magam a velük való együttdolgo
zásból és lelki közösségből jövendő munkámra új indításokat nyerjek.

A lelkész- és tanító-körzeti konferenciákat az új munkaévben folytatni 
szándékozom.

Bejelentem egyszersmind, hogy a múlt évi egyházkerületi közgyűlésen 
kifejezett óhajtást megszívlelve, ezen munkaévben az egyházkerület világi ve
zérei részére is konferenciákat fogok tartani.

A jó Isten áldja meg elvégzett és elvégzendő munkánkat!
8. A soproni tanítóképzőintézet jubileuma. Közvetlenül egyházkerületi 

közgyűlésünk előtt ünneplőbe öltözködik régi soproni tanítóképzöintézetünk. 
Fennállása 75. évfordulóját ünnepli.

1858. október 3.-án ugyanígy készült avatási ünnepségére. Akkor a ha
talmasnak látott épület az Isten kegyelme gazdagságának s az emberi alkotó
erő kitartásának ünnepét ülte. Ma kopottnak, szűknek, avultnak látjuk inté
zetünket, de háromnegyed század csodatörténetéről beszél és magasztaló 
éneket mond Isten kifogyhatatlan jóságáról s emberek hűséges munkájáról.

Elvonulnak szemünk előtt az intézet alapítói. Magunk előtt látjuk Pálfy 
József nemes alakját, Király József Pált és Kolbenheyer Mórt, a külföldet járó, 
adományt gyűjtő apostolokat. Pálfy József, Király József Pál, Kapi Gyula, 
Simkó Endre, Papp József követik egymást a kormánykeréknél. Mellettük 
tanárok, tanítók hosszú sora. Eggyé váltak mindannyian a tanítóképzés ma
gasztos feladataival s boldogan elégtek szolgálatukban, mint az oltárra he
lyezett égő gyertya. Ennek a hőstettekre született gárdának köszönheti egy
házunk, hogy intézetünk szegénység, hiányok, kedvezőtlen elhelyezkedési vi
szonyok s erős versengés dacára mind máig megőrizte első sorban helyét s 
tisztes nevet vívott ki magának a tanítóképző-intézetek sorában.

De ünneplésünk nem merülhet ki történeti események emlékének felújí
tásában. Múlt és jelen mellett jövendő felé irányítjuk tekintetünket. Magasz
taló zsolozsmánknak, kegyeletes emlékezésünknek és sugárzó lelkesedésünk
nek áldozatos cselekedetté kell válniok. Annyit ér szeretetünk, amennyi áldo
zatot tud belőlünk kitermelni. Teremtő cselekedet nélkül emlékezésünk obe- 
liszk-talapzatra hullatott hervadó virág csupán, magaszlalásunk pedig ko
porsó mellett zendíilő halotti beszéd. Már pedig soproni tanítóképzőintéze- * 
tünk nem múltak kővé vált emléke és nem letűnt nagyság koporsóba zárt di
csősége, hanem egyházunk televény földjében gyökerező élő fa, mely munka
verejtékkel, a hűség vérével s a szeretet könnyével táplálkozik. Ünneplésünk 
csak akkor lesz méltó múltúnkhoz és jövendőnkhöz, ha ezzel a hármas har
mattal öntözzük egyházunk eme 75 esztendős, áldott terebélyes fáját.

A jubiláris ünnepséget Isten alkalmul szánja nekünk, hogy tanítóképző
intézetünkkel szemben kötelességeinket legalább részben ierójuk. Ismerjük el 
azért a múltban végzett áldásos nemzetépitő és egyházerösítö munkáját. Erő
sítsük meg szívünkben azt a tudatot, hogy nekünk erre az intézetre szüksé
günk van, nélküle élni, fejlődni, erősödni nem tudunk. Vonjuk le ezekből az 
igazságokból a helyes következtetést: soproni tanítóképzöintézetünket fenn
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kell tartanunk, annak fejlesztését áldozatok árán is biztosítanunk kell! Öntöz
zük hát a verejték, hűség és szeretet hármas harmatával intézetünk élő fáját!

Erre az anyagi segítségre nagy szükségünk van. Intézetünk épülete most 
is a régi. Jóllehet azóta a tanítóképzés három évfolyam helyett öt évfolyam
ban történik, az épület kibővítés nélkül áll előttünk. Internátusi része is jórész 
a régi, szerény, sőt szegényes. Iskolai felszerelése hiányos, a modern követe
léseknek, sőt szükségleteknek nem felel meg. Önfeláldozó lelkesedés, égő hi
vatásszeretet, leleményesség és bölcseséggel egyesülő ügyesség kell ahhoz, 
hogy igazgató és tanárok ily körülmények közt is biztosítani tudják az intézet 
jó hírnevét és értékes munkáját!

Pünkösdi teremtő munka lenne, ha a Lélek imádkozó és egyet akaró 
gyülekezetté tenne és csoda alkotásra képesítene minket.

Gyülekezeteinket adakozásra szólítottam fel tanítóképző-intézetünk ja
vára. Ez alkalommal is melegen kérek mindenkit, hogy hálás szeretetünk 
ügyét tegyék a magukévá s adományaikkal nyújtsanak lehetőséget az intézet 
fejlesztésére, avagy felszerelésének kiegészítésére.

Isten áldását kérem jubiláló tanítóképző-intézetünkre és annak további 
munkájára!

9. Gyülekezeteink kifelé mutatott áldozatkészsége, a) Gyülekezeteink 
husvét utáni 2. vasárnapon ez évben 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.
117.58 P, kemenesaljai ehm. 28.77 P, somogyi ehm. 33.20 P, soproni alsó 
ehm. 35.09 P, soproni felső ehm. 57.93 P, tolna-baranya-somogyi ehm.
135.30 P, vasi közép ehm. 75.06 P, veszprémi ehm. 84.81 P, zalai ehm. 9 P. 
összesen 576.74 P, amely az előző évivel szemben 29.05 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. 118.44 P, kemenesaljai ehm. 44.44 P, somogyi ehm. 
32.08 P, soproni alsó ehm. 27.47 P, soproni felső ehm. 41.50 P, tolna- 
baranya-somogyi ehm. 100.65 P, vasi közép ehm. 62.60 P, veszprémi ehm. 
59.05 P, zalai ehm. 9 P. Összesen 495.23 P, amely az előző évivel szemben 
6.52 P emelkedést mutat.

c) F o g h á z  m i s s z i ó i  offertóriumot ez évben is tartottak gyüleke
zeteink a következő eredménnyel: Győri ehm. 63.66 P, kemenesaljai ehm. 
22.28 P, somogyi ehm. 20.64 P, soproni alsó ehm. 16.88 P, soproni felső ehm. 
10.66 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 62,26 P, vasi közép ehm. 40.19 P, 
veszprémi ehm. 42.77 P, zalai ehm. 8 P. Összesen 287.34 P, amely az előző 
évivel szemben 21.16 P apadást mutat.

d) Vízkereszt ünnepén ez évben is a k ü 1 m i s s z i ó j a v á r a  tartot
tak offertóriumot gyülekezeteink. Eredménye a következő: Győri ehm. 100.81 
P, kemenesaljai ehm. 43.45 P, somogyi ehm. 43.48 P, soproni alsó ehm. 29.88 
P, soproni felső ehm. 70.03 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 134.75 P, vasi 
közép ehm. 60.56 P, veszprémi ehm. 63.36 P, zalai ehm. 10 P. Összesen 
556.32 P, mely az előző évivel szemben 48.99 P apadást mutat.

e) G u s z t á v  A d o l f  j u b i l e u m i  offertorium eredménye a követ
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kező: Győri ehm. 140.35 P, kemenesaljai ehm. 99.64 P, somogyi ehm. 30.21 
P, soproni alsó ehm. 40.84 P, soproni felső ehm. 47.72 P, tolna-baranya- 
somogyi ehm. 134.33 P, vasi közép ehm. 85.97 P, veszprémi ehm. 100.58 P, 
zalai ehm. 10.50 P. Összesen 690.14 P.

f) A r e f o r m á c i ó  ü n n e p é n  a Dunántúli Luther-SzÖvetség javára 
befolyt: Győri ehm. 67.60 P, kemenesaljai ehm. 41.26 P, somogyi ehm. 25.89 
P, soproni alsó ehm. 16.87 P, soproni felső ehm. 7.57 P, tolna-baranya- 
somogyi ehm. 108.09 P, vasi közép ehm. 59.81 P, veszprémi ehm. 73.75 P, 
zalai ehm. 9.70 P. Összesen 410.54 P.

10. Városi kis gyülekezetek helyzete. Egyházkerületünkben sok a fenn
tartásért nagy áldozatokat hozó erötelen, kicsi gyülekezet, de ezek közt is 
elsősorban állanak városi kis gyülekezeteink. Lélekszámúk kicsiny, a gyüle
kezet összetétele vegyes, jövő-menő híveik nagyobb anyagi áldozatra képte
lenek. Ennek dacára nagy feladatra vállalkoztak, mikor gyülekezeti és egye
temes egyházi érdekből templomot és paplakot építettek. Így a közel múltban 
Szekszárd, Kaposvár, Ujdombóvár, Keszthely vállalkoztak templom- és pap- . 
laképítésre. Pénzszükségletüket jórészt bankkölcsönből fedezték. A gazdasági 
viszonyok kedvezőtlen változása s a hívek fizető erejének megroppanása 
miatt azonban rendkívül súlyos helyzetbe kerültek.

Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy ezen városi kis gyülekezetek kí
vülről is segélyekben részesüljenek. Érezniük kell egyházunk és egyházkerü
letünk anyagi és erkölcsi támogatását.

Az érdekelt gyülekezetek helyzetéről a következő adatok nyújtanak fel
világosítást: 1. Kaposvár lélekszáma szórványaival 1547. Istentiszteletét régi 
tűzoltólaktanya átalakított termében tartotta. Templomot és paplakot épített
133.000 P költséggel. Fedezetlen tartozása 58.000 P. 2. Ujdombovár lélek
száma 691. Istentiszteletét tornateremben tartotta. Templomot épített 43.368 
P költséggel. Fedezetlen terhe 13.000 P. 3. Keszthely lélekszáma 527. Isten- 
tiszteletét tornateremben tartotta. Templomot és lelkészlakást épített 55.200 
P-ért. Fedezetlen terhe 20.000 P. 4. Zalaegerszeg lélekszáma 693. Lelkész
lakot és gyülekezeti házat épített 57.077 P-ért, fedezetlen terhe 24.000 P.
5. Szekszárd lélekszáma 848. Istentiszteleteit iskolában tartotta. Fedezetlen 
terhe 39.000 P.

11. Gyász, öröm, búcsúzás és munkára való elhívás. A halálnak gazdag 
aratása volt nemzetünk szántóföldjén.

Gróf K l é b e l s b e r g  Kunó ,  volt vallás- és közoktatásügyi minisz
ter 1932. október 11-én meghalt. Nemzetünk és Európa egyik legkiválóbb, 
széles koncepciójú, nagy tudású, szívós akaraterejü kulturpolitikusa volt. 
Temetése napján iskoláinkban szünetet rendeltem el. Egyházkerületünk rész
vétét pedig a m. kir. kormánynál kifejeztem.

Gróf A p p o n y i A l b e r t  1933 február 7.-én fejezte be életét Géni
ben. Nemzetünk fényes tehetségű jogvédője volt a nemzetnek aeropágján. Po
litikai pártkeretekből felemelkedett a nemzet egyeteméhez s belépett a nem
zet szívébe.
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Egyházunk szántóföldjén is aratott a halál. B a l o g h  I s t v á n ,  porrog- 
szentkirályi lelkész 66 éves korában, lelkészi működésének 42. évében 1932. 
november 23.-án elhunyt.

K i r c h n e r  El ek,  volt lelkész, győri nyugalmazott karnagy, kiváló 
egyházi zeneköltőnk és művészünk, több korálunk szerzője, 1932. október
5.-én életének 81. évében Celldömölkön elhunyt.

M ód L é n á r d, nyugalmazott nagysimonyi-i lelkész f. év március hó
5.-én 85 éves korában elhunyt.

Halottaink sírhalmára letesszük hálánk és szeretetünk babérágát.
A gyász mellett Isten örömmel is megajándékozott.
Ki s s  I s t v á n ,  a dunáninneni egyházkerület püspöke 1932. október

4.-én érkezett el érdemes püspöki működése 10 éves fordulójához.
Dr. S z t r a n y a v s z k y  S á n d o r ,  a dunáninneni egyházkerület nagy 

egyházi értéket képviselő felügyelője, eredményes egyházfelügyelői működé
sének negyedszázados jubileumát ünnepelte.

Dr. Z e l e n k a  La j o s ,  a tiszai egyházkerület felügyelője egy egész 
munkáséletet átfogó jubileumi évfordulóhoz érkezett el: egyházkerületi és fel
ügyelői értékes szolgálatának 10 éves, egyházi szolgálatának 40. évforduló
ját ünnepelte.

Szentmártoni R a d ó L a j o s  egyházmegyei felügyelő, egyházkerületi 
pénzügyi bizottságunk elnöke példaadó gyülekezeti felügyelői szolgálatának
20. évét töltötte be.

M ü l l e r  Ró b e r t ,  tolna-baranya-somogyi főesperes és Tompa Mi
hály kissomlyói lelkész szolgálatuk negyedik évtizedének betöltéséhez 
érkeztek el.

A jubilánsokat egyházkerületünk nevében nem mulasztottam el üdvö
zölni. Ezt az üdvözlést megújítom s Isten áldását kérem a kiváló férfiak el
végzett és elvégzendő munkájára.

12. Szolgálataim. Az elmúlt közigazgatási évben erőm és lelkiismeretem 
szerint igyekeztem egyházamat az egyházkerületben és szélesebb körben is 
lelkileg szolgálni és azt tanácskozásokon, ünnepi alkalmakkor képviselni.

Ez évi részvételeimről és hivatalos utazásaimról a következőkben ter
jesztem elő jelentésemet:

1932. s z e p t e m b e r  17. és 18.-án résztvettem Németországban, Lip
csében a Gusztáv Adolf Egyesület jubileumi ünepségein s az elnökség felké
résére igehirdetést végeztem a lipcsei Johannis Kircheben;

o k t ó b e r  4.-én résztvettem a nemeskéri templom jubileumi ünnep
ségén; !

9.-én az Erzsébet Tudományegyetem theol. fakultásának évnyitó ünnep
ségén vettem részt báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő képviseletében;

31.-én rádió istentiszteletet tartottam Budán;
31.-én résztvettem Békéscsabán a Prot. Irodalmi Társaság kultúrestélyén 

s azon előadást tartottam;
n o v e m b e r  2.-án Budapesten a kultuszminisztériumban tárgyaltam;
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13. -án délelőtt a szegedi ev. templomban prédikáltam s a szegedi Egye
temi Luther-Szövetség 10 éves jubileumán előadást tartottam;

14. -től 18.-ig részt vettem Budapesten az egyetemes egyház bizottsági 
tanácskozásain és az egyetemes közgyűlésen;

20. -án felavattam Lentiben a szórvány-központ templomát. Ugyanaznap
a zalaegerszegi templom 25 éves felavatási emlékünnepén igehirdetést 
végeztem; ; ■ 1 { I j|f{

d e c e m b e r  7.-én résztvettem a soproni líceumi Diákotthon építési 
bizottságának ülésén;

21. -én a magyaróvári ev.gyülekezet vallásos estélyén előadást tartottam;
1933. j a n u á r  10.-én résztvettem az Orsz. Luther-Szövetség választ

mányi gyűlésén Budapesten;
11. -én a kultuszminisztériumban tárgyaltam s a Luther Társaság Buda

pesten tartott Arany János ünnepségén előadást tartottam;
12. -én a minisztériumokban tárgyaltam;
13. -án kihallgatáson voltam a Kormányzó Úr őfőméltóságánál;
16.-án és 30.-án Sopronban résztvettem egyetemes egyházunk képvise

letében a theol. fakultás szigorlatain;
31.-én résztvettem a soproni Líc. Diákotthon építő bizottságának gyűlé

sén Sopronban;
f e b r u á r  5.-én a budapesti egyetemi ifjúság isteni tiszteletén igehirde

tést végeztem;
11. -én Bécsben a Collégium Hungáriáimban előadást tartottam;
12. -én Bécsben magyar isteni tiszteletet tartottam;
25. -én az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség és a Prot. írod. Társaság Győ

rött tartott együttes estélyén záróbeszédet mondottam;
26. -án a fenti ünnepséggel kapcsolatosan a győri református templomban 

igehirdetést végeztem;
26.-án a Bethlen Gábor Szövetség és Prot. írod. Társaság közös ünnep

ségén Pápán beszédet mondottam;
m á r c i u s  16.-án az egyetemes nyugdíjállamsegélyügyi bizottság ülé

sén vettem részt Budapesten;
20.-án a kultuszminisztériumban tárgyaltam;
22. -én képviseltem egyetemes egyházunkat Sopronban a theológiai fa

kultás vizsgálatain;
22.—23.-án iskolalátogatást végeztem soproni ev. líceumunkban;
24.—25.-én iskolalátogatást végeztem soproni ev. lanítóképzöintéze- 

tünkben;
á p r i l i s  2.-án rádió istentiszteletet tartottam Budán, a bécsikapu- 

téri templomban;
4.—5.-én iskolalátogatást végeztem kőszegi leánylíceumunkban;
4.-én az intézet anyagi helyzetéről tanácskozást tartottam Kőszegen;
18.— 19.-én a veszprémi egyházmegye tanítói részére konferenciát tar

tottam Pápán;
2
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20.—21.-én a győri és veszprémi egyházmegyék lelkészei részére konfe
renciát tartottam Pápán;

25. —26.-án a zalai és somogyi egyházmegyék lelkészei részére konfe
renciát tartottam Nagykanizsán;

27.—28.-án a somogyi és zalai egyházmegyék tanítói részére konferen
ciát tartottam Nagykanizsán;

m á j u s 2.—3.-án a soproni alsó és felső, vasi közép, kemenesaljai egy
házmegyék lelkészei részére körzeti konferenciát tartottam Sopronban;

4,—5.-én a kemenesaljai egyházmegye tanítói részére körzeti konferen
ciát tartottam Celldömölkön;

8. -án iskolalátogatást végeztem a bonyhádi reálgimnáziumban
9. — 10.-én a tolna-baranya-somogyi egyházmegye lelkészei részére kör

zeti konferenciát tartottam Bonyhádon;
11.— 12.-én a tolna-baranya-somogyi egyházmegye tanítóinak mecsek- 

vidéki köre részére körzeti konferenciát tartottam Bonyhádon;
13. -án a kaposvári gyülekezet kulturestjén előadást tartottam;
14. -én igehirdetést végeztem a kaposvári ev. templomban;
15. — 16.-án a vasi közép egyházmegye tanítói részére körzeti konferen

ciát tartottam Körmenden;
17.— 18.-án résztvettem és előadást tartottam, a MELE országos konfe

renciáján Győrött;
19.—20.-án a soproni alsó és felső egyházmegyék tanítói részére körzeti 

konferenciát tartottam Sopronban;
22.—23.-án a győri egyházmegyei tanítók részére körzeti konferenciát 

tartottam Győrött;
j ú n i u s  7.—8.-án a tolna-baranya-somogyi egyházmegye sióvidéki és 

balatonvidéki tanítói részére körzeti konf. tartottam Sárszentlőrincen;
14.— 17.-én elnököltem soproni líceumunk szóbeli érettségi vizsgálatain;
19. —20.-án elnököltem kőszegi leánylic. szóbeli érettségi vizsgálatán;
20. -án résztvettem az Erzsébet-Tudományegyetem theol. konferenciáján;
24.-én felszólaltam a Felsőháznak a kultusz-tárcával kapcsolatos

tárgyalásán;
26. —30.-án elnököltem soproni tanítóképzőintézetünk tanképesítő és 

kántorképesítő vizsgálatain;
a u g u s z t u s  11.-én Budapesten a vallás- és közoktatásügyi minisz

tériumban tárgyaltam.
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IL A z e g y h á z i  é le t.

13. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések nagy vonásokban 
megrajzolják a gyülekezetekben folyó templomi, egyházi és vallásos életet. 
A templomlátogatás hanyatlást sehol sem mutat, a legtöbb helyen megfe
lelő, sőt egyes gyülekezetekben határozott emelkedést látunk. Egyik esperes 
helyesen mutat rá arra, hogy a hétvégi kirándulások károsan befolyásolják a 
templomi élet állandóságát. Különösen városi gyülekezetek tapasztalják en
nek a modern sekulárizmusnak hátrányos következményeit. A leánygyüleke
zetek lazuló jogviszonya, azoknak teljes, vagy részleges levitái szolgálattal 
való gondozása az anyagyülekezet isteni-tisztelete látogatásának lanyhulá
sában mutatja káros hatását. Komoly aggodalmat jelent a leánygyülekezetek 
lelki önállósodása. A meglévő, foszladozó kötelékeket is tehernek érzik. 
Azelőtt vasárnaponként fekete rajok húzódtak a leánygyülekezetekböl az 
anyagyülekezet temploma felé. Ma néptelenek az országutak és mezőt-átvágó 
ösvények. Nemcsak öregek és betegek, hanem fiatalok és felnőttek is meg- 
elégesznek a leányegyház templomában, vagy iskolájában tartott isteni
tisztelettel. Lassanként kiesnek a pásztor szárnya alól s elveszítik szondázá
sukat az Ige után.

Az Úrvacsora szentségével élők száma ez évben emelkedést mutat. A 
múlt évben 70.396 hivő járult az Urasztalához, idén 73.059. Emelkedés 2.663. 
Az Urvacsorázó férfiak száma 31.548, a nőké 41.511.

Az 1932/33. közigazgatási évben keresztségben részesültek 3.335-en 
(3.271), emelkedés 64. Törvénytelen szülött volt 157 (150), emelkedés 7. 
Konfirmálásban részesült 3.586 (2.219), emelkedés 1.349. Házasságot kötött 
822 tiszta pár (1.019), csökkenés 197, és 427 vegyes pár (458), csökkenés 
31; összesen 1249 pár (1477), csökkenés 228. A halálozási statisztika ez év
ben is emelkedést mutat. Egyházi temetésben részesültek 2.917-en (2.795), 
emelkedés 122. Áttértek egyházunkba 157-en (133), emelkedés 24. Kitértek 
egyházunkból 124-en (110), emelkedés 14. Reverzálist adtak egyházunk ja
vára 138-an ( 180),csökkenés 42; egyházunk kárára 88-an (97), csökkenés 9.

Örömmel töltheti el lelkünket az Urvacsorázókra vonatkozó statisztikai 
szám. 2.663-mal többen járultak az Urasztalához, mint az előző évben. Lás
suk ebben a bünbánatos vallásosság terjedését és az Ige hálóját mélyrevető 
lelkipásztori hűséget. Örvendetes emelkedést mutat a megkereszteltek száma; 
feltűnő nagy ugrást (-(-1349) jelez a konfirmandusok rubrikája. Az áttértek 
statisztikája kedvezőbb, mint a kitérteké. Éppen így a bevallott reverzális- 
statisztika nekünk kedvez. De azért van gyászolni valónk. Egyházi és világi 
őrállókon kívül presbytereknek, egyháztagoknak is van okuk a bünbánattar- 
tásra. Vajha megtartanánk ezt a bünbánatot s megismernénk mulasztásainkat.

A reverzális-adás legtöbb esetben anyagi érdekből történt. De több he
lyen az egyháztól való eltávolodás és közönyösség húzódnak meg a hittaga
dás mögött. Egyházunk veszteségei fokozott éberségre kötelezik pásztorain-

2*
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kát. Kövessenek el mindent híveink hitbeli meggyőződésének, egyházszerefe- 
tének, egyházi öntudatának megerősítésére. Végezzék el az előzetes védelmi 
munkát. Azután merjenek erélyesek és kemények lenni azokkal szemben, kik 
egyházunk igaz érdekeinek árulói.

A statisztikai jelentésekből sajnálattal állapítom meg, hogy néhány gyü
lekezetben az egyházi szertartást némelykor mellőzik. Különösen áll ez a sop
roni felső egyházmegyére, melyben majdnem teljesen kivész az egyházke
lés szép szokása. Az igehirdetés és vallásos előadás lehetőséget nyújtanak a 

'köztudat megváltoztatására, mindenek felett pedig tegyük ezt pásztori fel
adatunkká s lelkipásztori látogatással igyekezzünk híveink lelkiismeretére 
hatni.

14. Belmissziói munka. Dunántúli Luther Szövetségünk a múlt évben is 
kiadta Belmissziói Munkaprogrammját, melyet lelkészeink s a nagyobb, avagy 
távolabb fekvő leánygyülekezetek tanítói lelkiismeretes buzgósággal végre
hajtottak.

Munkaprogrammunkban a következő anyagot nyújtottuk: a népiskolai 
ifjúság számára: „A keresztyén lelkűiét és jellem bibliai képekben“. Az ifjú
sági egyesületek és a középiskolai diákszövetségek részére szintén részletes 
munkaprogrammot adtunk. A reformációi ciklus keretében „A reformáció 
magyar hősei és védői“ összefoglaló cím alatt Bocskay Istvánról, I. Rákóczi 
Györgyről és gróf Thököly Imréről szóló előadásokhoz nyújtottunk anyagot. 
Külön előadást tartottunk Gusztáv Adolf svéd királyról és a Gusztáv Adolf 
Egyesületről. Általános vallásos előadásként a következő előadások anyagát 
adtuk: 1. Még mindig csak Krisztus-várás? 2. Micsoda az ember? Böjt nagy
hetére ezen összefoglaló cím alatt: „Asszonyok a kereszt körül“, — 7 áhíta
tot adtunk és pedig 1. Bethániai Mária, 2. Pilátus felesége, 3. Jeruzsálem 
asszonyai, 4. Mária Magdolna, 5. Mária, 6. Salóme, 7. Névtelen asszonyok. 
Külmissziói előadás keretében Herrnhut úttörő misszionáriusaival foglalkoz
tunk. A belmissziói munkásokat és munkáikat tárgyaló ciklusunkban Oberlin 
János Frigyessel foglalkoztunk 3 előadásban. A presbytereknek szánt előadás 
címe volt: „Egyházunk erőpróbája“.

Az elvégzett belmissziói munkáról a következő számadatok nyújtanak 
tájékoztatást: A lelkész 132 gyülekezetben foglalkozott hetenként a népisko
lai ifjúsággal. 92 gyülekezetben liturgikus, 37-ben liturgia nélküli gyermek- 
istenitisztelet volt. 36 gyülekezetben dolgozott megszervezett vasárnapi is
kola, 104-ben működött szervezett ifjúsági egyesület, 105-ben szervezetlen. 
1370 vallásos estélyen ugyanannyi vallásos előadást tartottak. Ezenkívül a 
felnőttek iskolájában 547, a presbiterek részére 179, az egyházkerületben te
hát összesen 2096 vallásos előadást tartottak híveink részére. 84 biblia-olva
sási kör működött. Intenzivebb munkát 114 nőegylet végez. A szegény- és 
árvagondozás 90 gyülekezetben van megszervezve. A szórványgondozásról 
87 gyülekezet gondoskodik. Az elmúlt évben 107 gyülekezetben elkészült a 
családi törzskönyv, egy gyülekezetben most van munkában. Utca-gondozás 
8, ev. sajtópropaganda 134 gyülekezetben folyik.
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Az elvégzett belmissziói munka egyházmegyénkénti képét a következő 
táblázatos kimutatás tárja elénk:
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Külön nyújtok tájékoztatást egyházkerületünk középiskolai d i á k s z ö- 
v e t s  é g é i n e k  munkájáról. 19 középisk. diákszövetségünk működik, és 
pedig mindenütt iskolaközi jelleggel. Győrött fiúdiákszövetség 80 taggal 
Ittzés Mihály, leánydiákszövetség 144 taggal Havasi Dezső; Sopronban lí
ceumi 226 taggal vitéz Magassy Sándor, tanítóképző-intézeti 143 taggal Vár- 
allyay János, két más jellegű középiskolai 52, illetőleg 12 taggal Lauft Géza; 
Szombathelyen fiúdiákszövetség 98 taggal Bojsza János, leánydiákszövetség 
78 taggal Sokoray Miklós; Kaposváron 61 taggal Takáts Béla; Nagykanizsán 
34 taggal Horváth Olivér; Pécsett 90 taggal Geyer Zoltán; Szekszárdon 29 
taggal Németh Gyula; Szentgotthárdon 29 taggal Scherer József; Zalaeger
szegen 44 taggal Nagy Miklós; Kőszegen ev. leányliceumi diákszövetség 78 
taggal Kiss István és más jellegű 56 taggal dr. Tirtsch Gergely és Novák 
Elek; Bonyhádon ev. reálgimnáziumi 151 taggal Tomka Gusztáv; Dombová- 
íon 51 taggal Cséry Lajos; Pápán 121 taggal Bárány László vezetésével. A 
veszprémi diákszövetség megalakulni nem tudott, mert csak 12 tagja lett vol
na a különböző iskolákból. Ezekkel a lelkész külön foglalkozik.

A diákszövetségek összes taglétszáma 1587. Tartottak 254 munkaössze
jövetelt, 39 ünnepélyt, 11 kirándulást. A munkaösszejöveteleken és ünnepsé
geken felolvastak 168 önálló és más szerző müveiből 46 dolgozatot. A bemu
tatott szavalatok száma 318, ének és zeneszám 78 volt. 10 bibliakör működött. 
Minden összejövetel énekkel és imával kezdődött. A diákszövetség tagjai 
mindenütt kétszer együttesen járultak az Urasztalához. 6 szövetség pályaté
teleket is tűzött ki, 14 pedig iratterjesztői munkát végzett. A 19 diákszövetség 
bevétele 3.477.63 P, kiadása 2.522.76 P volt.
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A presbiteri és ifjúsági konferenciák szélesebb kört felölelő munkája ez 
évben is hatalmas arányokat öltött. A győri egyházm. ifjúsági konferencián 
felnőtt gyülekezeti tagokon kívül 342 ifjú vett részt Győrött. A kemenesaljai 
ehm. Bobán 310, Cellclömölkön 210 résztvevővel tartott konferenciát. A sop
roni alsó ehm. Bükön 250—280 résztvevővel, a tolna-baranya-somogyi ehm. 
Györkönyben 150, Hidason 160, Dombóváron 100 ifjú részvételével. A veszp
rémi ehm. Ajkán leánykonf.-át, Dabronyban, Pápán, Homokbödögén, Súron, 
Bakonyszombathelyen, Veszprémvarsányban, Bakonytamásin és Veszprémben 
ifjúsági konferenciákat tartott. A vasi közép ehm. Szombathelyen 177 részt
vevővel ifjúsági konferenciát tartott és leányifjúsága részt vett a Magyar Kér. 
Leányegyesületek Nemzeti Szövetségének szombathelyi konferenciáján. A 
zalai ehm. Révfülöpön ifjúsági és leánykonferenciát, ezenkívül a zalai ehm. 
minden gyülekezetében külön ifjúsági és leányegyleti konferenciákat tartott.

Presbiteri konferencia volt Győrött, Celldömölkön, Pakson, Ráczkozáron 
és Révfülöpön.

Evangelizáló napot tartottak a következő gyülekezetekben: Felpéc, Eezi, 
Kissomlyó, Barlahida, Tab és filiái, Somogyszil, Gadács, Somogydöröcske, 
Bonnya. Az egyházkerület területén tehát volt összesen 33 ifjúsági és leány-, 
o presbiteri konferencia, és 9 evangélizáló nap.

Hálával és meleg elismeréssel emlékezem meg mindazokról, kik Bel- 
missziói Munkaprogrammunkat igazán hűséges odaadással végrehajtották. A 
jó Isten jutalmazza őket munkájukért s őrizze meg az elhintett magokat egy 
boldog élet-aratás számára.

A most meginduló belmissziói munkánkat a következőkben ismertetem: 
Az 1933. év Luther születésének 450. évfordulója. Ezért munkánkat az eddi
ginél is erőteljesebben Luther géniusza vezeti. Luther-hét tartására hívom fel 
gyülekezeteinket. Munkaprogrammunk reformáció-ünnepi előadáson kívül az 
Ige hőse címen 8 előadásban tárgyalja Luther életét, működését és jelentősé
gét. Általános vallásos előadások anyagát nyújtjuk a következő kérdésekről: 
A finnek egyházi élete; Váltság-harc. Böjt nagyhetére 8 áhítatból álló ciklust 
nyújtunk erről az összefoglaló témáról: Halleluja a kereszt körül! A centenná- 
riumra emlékezéssel két-két előadásban ismertetem Wiehern és Fliedner éle
tét és munkálkodását. Március 15.-ének ünnepén szívesen látnék több nem
zeti és vallásos mélységet. Ezt óhajtom szolgálni azzal az ünnepi beszéd
anyaggal, mely a hazaszeretet kötelességét Luther elgondolásában vilá
gítja meg.

Ezen kívül közlünk kiilmissziói, bibliavasárnapi és sajtónapi előadás
anyagot. Végül ez évben is külön anyagot adunk a gyülekezetekben megtar
tandó presbiteri konferencia számára.

A felnőttek lelki gondozásának munkaanyagán kívül ez évben is bő anya
got nyújtunk a népiskolai ifjúsággal, a gyülekezeti ifjúsági egyesülettel és a 
középiskolai diákszövetséggel való foglalkozáshoz.

Nemes buzgóság és jószándék vezetett munkaprogrammunk összeállttá-
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sában. Munkatársaim hűséges támogatását meleg szívvel köszönöm s magunk 
elé tűzött munkánkra Isten megsegítő kegyelmét kérem.

15. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról a következő számadatok 
nyújtanak tájékoztatást:

Az elmúlt iskolai évben 291 nem evang. jellegű alsó- és középfokú, va
lamint szakiskolában összesen 4.586 tanuló nyert evang. hitoktatást.

Ez a szám következőkből tevődik össze: 14-féle típusu 107 állami isko
lába járt 2.257 evang. vallású tanuló. 8-féle típusu 74 községi iskolában 1.234 
tanuló részesült evang. hitoktatásban. 11 fajtájú 94 másfelekezeti tanintézet 
evang. tanulóinak száma 914. Másféle típushoz tartozó Í0 társulati iskola 135 
evang. tanulóinak száma 914. Négyféle típushoz tartozó 10 társulati iskola 135 
tanuló járt evang. hitoktatásra. Mindezek közül 87 más kei vallásfelekezet
hez tartozott. A hitoktatást 73 felavatott lelkész. 30 tanító, 1 polgári iskolai 
tanár és 1 adófötiszt végezte szép eredménnyel.

A hittanvizsgán 4.195 tanuló vett részt. Konfirmálkodott 534 tanuló. A 
hitoktatás 502 csoportban, heti 639 órában történt.

16. Püspöki egyházlátogatást az elmúlt közigazgatási évben nem 
végeztem.

17. Esperesi egyházlátogatások. Az egyházmegyékben végzett esperesi 
látogatásokról a következőket jelentem: A győri, kemenesaljai, soproni alsó, 
soproni felső, vasi közép, veszprémi és zalai egyházmegyékben kimondott 
esperesi látogatás nem volt, de az esperesek hivatalos kiszállásaikat felhasz
nálták egyes gyülekezetek munkálkodásának megtekintésére. A somogyi egy
házmegye esperese meglátogatta a Barcs-Nagyatád-Somogyszobi missziói 
kör több községét, továbbá a liszói, surdi és nemespátrói iskolákat. A soproni 
felső egyházmegye esperese a soproni gyülekezetben iskolátogatást végzett. 
A tolna-baranya-somogyi egyházmegye főesperese Kölesden és Dombóváron 
végzett egyházlátogatást, alesperese pedig 8 népiskolát látogatott meg.

A legtöbb esperes ellenőrizte egyházmegyéjében a különböző iskolákban 
végzett hitoktatási munkát.

18. A soproni országos fegyintézet lelki-gondozása. Kiss Ferenc fegy
intézet lelkész az elmúlt évben is végezte igehirdetői, lelkipásztori és hitok
tatói munkáját. Pásztori gondozása alá 129 fegyenC tartozott. Kívánatos lenne 
a fegyencek könyvtárának gyarapítása. A lelkész hálás szívvel fogadja társu
lataink és egyes buzgó egyháztagjaink könyvadományát.

19. Az evangélikus sajtó ez évben is önfeláldozással és hűséggel szol
gálta egyházunkat. Ha némelyik orgánum munkája fogyatékosságot mutat is, 
önfeláldozó munkája még mindig nagyobb, mint a sajtónak juttatott támoga
tás és elismerés. Az Országos Luther Szövetség tulajdonát képező Evangéli
kusok Lapját a Szövetség megszüntette s helyette Evangélikus Élet címen 
Szántó Róbert kőbányai lelkész szerkesztésében új hetilapot indított meg. 
Hálás köszönettel és meleg elismeréssel gondolok e helyen is Németh Károly 
szerkesztő értékes, anyagi és lelki áldozatokat jelentő munkájára. Az új sajtó- 
orgánumra és annak szerkesztőjére Isten áldását kérem.
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20. Szektamozgalmak. Egyházkerületünk vallásos életének térképén csak 
elvétve látunk egy-egy szektamozgalmat jelölő foltocskát. Rendesen régi moz
galmakról van szó, melyeknek ereje idő múltán elfogy s szélesebb körre nem 
terjed ki. Azonban a szétszórt jelenségeket is lelkiismeretesen elkönyveljük 
kötelességünk könyvében s pásztori éberséggel és elmélyedő munkával igyek
szünk azok esetleges veszedelmét megelőzni.

Győrött az üdv-hadsereg, adventisták, baptisták, Lovászpatonán nazaré- 
nusok, Győrságon, Téten, Sopronban, Ágfalván, Vönöckön, Kemenesmagasin 
baptisták vannak. A somogyi egyházmegye gyülekezeteiben szórványosan 
közösségi mozgalmak észlelhetők. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye 22 
gyülekezetében, Bakonycsernyén, Őskün, Sáron különféle szektamozgalom 
van. A zalai egyházmegyében szórványosan nazarénusok találhatók.

A nagy veszedelem sohase tegyen gyávalelkiivé, a kicsi veszedelem pe
dig sohase tegyen elbizakodottá. Tegye meg mindenki hűségesen kötelessé
gét. A szektamozgalom ellenszere a mély vallásosság, az Ige és az Ige sze
rinti élet.

21. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkésszé avattam 
Komjáthy Lajos, Beyer Pál, Ladila György, Schád Ottó, Rác Ernő, Jakus Imre, 
Nagy Gábor és Kádár Gyula lelkészjelölteket. A felavatottak közül egy jelölt 
vár még elhelyezésre.

Diakónussá avattam Unger Lőrincet, ki a Sankt Aridräi Biebelschuleban 
szerezte meg diakonusi képesítését. Avatás előtt egy általam összeállított bi
zottság előtt theológiai, különösen pedig különbözeti tárgyakból vizsgálatnak 
vetettem alá, melyet nagy készültséggel állott meg.

22. Templomavatás. A zalaegerszegi gyülekezet szórványgyülekezete: 
Lenti, a hívek és a szélesebb körű egyház támogatásával templomot épített, 
melyet 1932. november 20-án avattam fel. Messze vidék szétszórt evangéliku
sait van hivatva ez a templom összegyűjteni s Isten félelmében megtartani. 
Isten kegyelmét kérem a templomépítő gyülekezetre, hogy temploma segítsé
gével Isten népévé válhasson.

1932. október hó 4.-én ünepelíe Isten kegyelmének magasztalásával ne
meskéri artikuláris gyülekezetünk temploma építésének 200. évfordulóját. A 
lélekemelő ünnepségen dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, elnök- 
társammal ré.sztvettem s az ünnepi istentiszteleten Isten igéjét hirdettem. Há
lás elismeréssel emlékezem meg a gyülekezet vezetőségének céltudatos és 
lelkesítő munkájáról s a gyülekezet népének fellobogó buzgóságáról. A gyü
lekezet felkérésére dr. Payr Sándor nyug. egyet, tanár megírta a gyülekezet 
történetét. Késő idő gyermekei merítsenek erőt az ősök hitbuzgóságából, ál
dozatkészségéből és hűségéből.

23. Segédlelkészek dotációja. A segédlelkészi és segédlelkésztartási ál
lamsegélyt, tekintettel a szükséglet emelkedésére, a püspöki kar kénytelen 
volt havi 32 P-re leszállítani.

24. Egyetemes lelkészi nyugdíjintézet. Ez évben is őszinte aggodalom
mal mutatok rá egyetemes lelkészi nyugdíjintézetünk súlyos helyzetére. Az
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ez évi hátrálék-kimutatás a nyugdíjintézet iigyvivőségétöl még nem érkezett 
ugyan be, de értesülésem sezrint a múlt évi hátráiék tetemes mértékben 
emelkedett.

Azok az okok, melyek a múlt években a hátralékok emelkedését előidéz
ték: a fizetni nem tudás, gyülekezeteink és lelkészeink teherbíró képességének 
megroppanása, — az elmúlt közigazgatási évben a gazdasági helyzet rosz- 
szabbodása következtében még fokozódtak.

Ez alkalommal is felkérem gyülekezeteinket, hogy egyetemes lelkészi 
nyugdíjintézetünk ügyét nehéz helyzetükben is szívükön viseljék s a kőtelező 
offertóriumok idejében való befizetéséről meg ne feledkezzenek.

25. Egyházközigazgatás.Egyházkerületünk egyházközigazgatási munkája 
zavartalan volt. 1.935 ügyirat nyert elintézést 7.88.4 irattári irattal. Gyüleke
zeteink, egyházi tisztviselőink és egyháztagjaink anyagi cs lelki életének ne
hézségei természetessé teszik, hogy a közigazgatási munka nem kevesbedik, 
hanem inkább növekszik. Különösen szemlélhető ez a növekedés, ha a 10—20 
évvel ez előtti irodai forgalommal vetjük azt egybe. Annál jobban eltölti Iel- 
kemet a hálás köszönet és elismerés László Miklós püspöki titkár iránt, ki 
odaadó buzgósággal teljesíti étfröl-évre súlyosodó kötelességeit. Elismeréssel 
gondolok Kuttlik Olga irodai segéderőre, kiben egyformán meg van a szol
gálatkészség, kötelességtudás, hűség és munkabírás.

26. Egyházkerületünk Névtára. Sokszor panaszolt hiányt igyekeztem pó
tolni egyházkerületünk új Névtárának összeállításával és kinyomatásával. 
1910-ben adta ki egyházkerületünk utolsó Névtárát, mely célszerű összeállí
tásával nagyon hasznos szolgálatot tett. Azóta adatai elévültek. Egyetemes 
egyházunk esztendőkkel ez előtt elhatározta egy egyetemes Névtár kiadását, 
melynek adatgyűjtő íveit évekkel ezelőtt a szerkesztő gyülekezeteink rendel
kezésére bocsátotta. Mivel egyetemes Névtárról van szó s ezen munka elké
szítésénél rajtunk kívül álló tényezőkkel is számot kell vetnünk, bizonytalan
nak láttam a Névtár megjelenésének idejét. Másfelől értékesíteni kívántam 
az 1930. évi népszámlálás adatait, melyek a közel múltban kerültek nyilvá
nosságra. Ezért tartottam szükségesnek az egyházkerületi Névtár meg
jelentetését.

A munka szerkesztését László Miklós püspöki titkárra bíztam. Néhány 
héttel ezelőtt a Névtár meg is jelent s annak megszerzésére gyülekezeteinket, 
tanintézeteinket köteleztem. Közvetlen tapasztalásból is megállapíthatja min
den érdeklődő, hogy László Miklós püspöki titkár pontos adatgyűjtéssel, lel
kiismeretes feldolgozással és áttekinthető elrendezéssel értékes munkát vég
zett. Elismeréssel, köszönettel emlékezem meg róla.

Esetleges javításokat, vagy pótlásokat jegyzékbe vétetek s azt kinyo
matva a Névtárhoz csatolás céljából gyülekezeteinknek megküldöm.

27. Egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet. Egyetemes egyházunk
1932. november hó 18.-án tartott közgyűlésén elfogadta az Egyetemes Lel
készválasztási Szabályrendeletet, mely 1933. július hó 1.-én lépett életbe. A
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28. Lelkészegyesületek munkája. Az egyházmegyék lelkészegyesületei az 
elmúlt közigazgatási évben, tekintettel az általam tartott lelkész-körzeti kon
ferenciákra, csak 12 gyűlést tartottak. A gyűléseken tudományos és gyakor
lati kérdéseket tárgyaltak.

29. Tanítóegyesületek munkája. Az egyházmegyék tanítóegyesületei ez 
évben is élénk tevékenységet fejtettek ki. Gyűléseiken az önművelődést nem
csak elméleti, hanem gyakorlati előadásokkal is elősegítették. A tanítói hiva
tás körébe tartozó problémákkal és szakkérdésekkel foglalkoztak, de tárgyal
ták a tanítóság anyagi kérdéseit is.

Az egyházkerületi tanítóegyesület nem elégedett meg ez évben sem érté
kes közgyűlésének megtartásával, hanem irányítólag hatott az egyházmegyei 
tanítóegyesületek munkájára is.

30. Gyámintézet. Egyházunk Gyámintézetének munkájában belső egy
házi erőink bizonyságtételét látom. Nem tudom és nem is akarom elválasz
tani Gyámintézetünk munkáját .a szorosan vett egyházi munkától. Követke
zőleg a gyámintézeti munkáért való felelősséget sem tudom és nem is akarom 
elválasztani az általános egyházi felelősségtől.

Nem szereti és nem szolgálja egyházunkat minden erejével az, aki csak 
saját gyülekezete anyagi és lelki érdekeit szolgálja és nem tekint gyülekezete 
határain túl. A Gyámintézet örök emlékeztetője a gyülekezetnek és hívek 
szolidaritásának. Komoly mementója annak a veszedelemnek, hogy a gyüle
kezeti autonómián elvérezhetik az egyház, ha a kisebb egyházi egységek nem 
tudnak önmaguk fölé emelkedni. Legyen tehát a Gyámintézet egyházunk sze
retet munkása, közös szolgálatok képviselője s az egyetemes egyházmentés 
politikusa.

Tájékozásul közlöm a 4 egyházkerület gyámintézeti munkájára vonat
kozó adatokat: A dunáninneni egyházi,er. sárgapersellyel 505.73 P-t, házi- 
gyűjtéssel 1,005.96 P-t, nagy szeretetadományra 337.73 P-t; a tiszai egyház- 
ker. sárgapersellyel 365.85 P-t, házigyűjtéssel 1,273.70 P-t, nagy szeretet
adományra 25.45 P-t; a bányai egyházkor, sárgapersellyel 2,219.29 P-t, házi
gyűjtéssel 3,145.18 P-t, nagy szeretetadományra 27.99 P-t; dunántúli egyház- 
kerületünk sárgapersellyel 2,101.17 P-t, házigyüjtéssel 7,438.83 P-t, nagy 
szeretetadományra 567.99 P-t gyűjtött.

Kérem lelkész- és tanítötestvéreimet, gyülekezeteinket és egyháztagjain
kat: álljanak a Gyámintézet szeretet-perselyei mellé. Adjanak, hogy mástól is 
kérhessenek. Ha még mindig lennének olyan gyülekezetek, melyek gyüleke
zeti pénztárból kiutalt összeggel oldják meg a házonkénti gyűjtést, úgy sza
kítsanak ezzel a szégyenletes szokással. Engedjék, hogy a Gyámintézet gyüle
kezeteikben is kibonthassa szárnyait s a lélek erejével tanítsa: híveinket az 
adakozás jogával való élésre s az egyházért való áldozás boldogságára.

szabályrendeletet kihirdettettem s az esperességek és gyülekezeteink rendel
kezésére bocsátottam.



27

III. I s k o la i  ü g y e k .
A) N é p i s k o l a i  ü g y e k .

31. Népiskoláink működése. A beterjesztett esperesi jelentések szerint 
egyházkerületünk népiskolái az elmúlt tanévben is hűségesen teljesítették 
kettős hivatásukat: erősítették egyházunkat és nemzetünket. Elismeréssel és 
hálával emlékezem meg tanítóink lelkiismeretes munkájáról.

32. Törpeiskoláink helyzetében változás nem állott be. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter külön felterjesztésre megadja a jogot a törpeiskolák 
számára, hogy okleveles tanító alkalmazása esetén előkészítő-tanfolyamként 
működhessenek.

A törpeiskolák sorsával foglalkozott a protestáns közös bizottság a f. 
évi május hó 23.-án tartott gyűlésén. Tárgyalta nevezetesen azt az indítványt, 
hogy „olyan politikai községekben, ahol ref. és ev. felekezeti iskolák vannak 
s ezen iskolák valamelyike az államsegély elnyeréséhez és az iskola fenntar
tásához szükséges tanuló létszámmal nem rendelkezik, másikban pedig ebből 
a szempontból fölös számú tanköteles gyermek van, — a létében veszélyez
tetett iskola fenntarthatása érdekében — az utóbbi iskolából az egyházak kö
zös megegyezésével utaltassanak át megfelelő számú tanköteles gyermekek 
a másik iskolába“.

A bizottság a kivitelben bizonyos nehézségeket lát ugyan, mégis a fel
vetett eszmét figyelemre méltónak tartja. Az érdekelt gyülekezetek Írassák 
be tanköteles gyermekeiket a két protestáns iskolába oly módon, hogy mind
két iskola fenntartása lehetővé váljék. A felvetett tervet veszélyeztetett gyüle
kezeteinknek figyelmébe ajánlom.

33. Iskolaépítési államsegélyeket az állam az ezen célt szolgáló alap 
megszüntetése következtében nem ad. Az építési kölcsön törlesztésére azon
ban néhány esetben haladékot adott.

34. Tanszerek adományozása. Az elmúlt közigazgatási évben a kultusz
kormánytól a répceszemerei, kismányoki, kemenespálfai és györei iskolák 
kaptak tanszeradományt.

35. Tanítók előléptetése. Sajnálattal hívom fel egyházker. közgyűlésünk 
figyelmét arra, hogy a törvény szerint jogosult tanítóink ez évben sem nyertek 
a VII. fizetési osztályba előléptetést. Tudomásom szerint az állami tanítói stá
tusnál az előléptetés megtörtént. Az előléptetés elmaradása annál fájdalma
sabb, mert abban nemcsak anyagi, hanem erkölcsi elimerés is rejlik. Az 
elsőre rászorulnak tanítóink, a másodikat pedig bőségesen kiérdemelték.

36. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók szolgá
lati szabályzatának H. pontja alapján az illetékes iskolaszék és esperes ja
vaslatára igazgatói címmel ruháztam fel Petter Viktor nagygyimóti, Orbán 
Károly kőszegi és Gráf Adolf bikali tanítókat. Őszintén örülök, hogy érdemes 
tanítóinkkal szemben egyházunk elismerését ily alakban is kifejezésre juttat
hattam.
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37. Protestáns Tanítói Internátus-alap. A beiratási díjakból a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter úr törvényes rendelkezés jogán protestáns tanítói 
internátusi alapot létesített. Ezen alap segélyezési célt is szolgál. Az alap ter
hére a miniszter úr 82.960—932. számú rendeletével Bakonycsernyének 
iskolacélokra 1.400 P rövidlejáratú kölcsönt engedélyezett.

38. A tanítók anyagi helyzetéről csak azt jelentem, hogy a kormány 
mindeddig nem tudta beváltani e tárgyban tett Ígéretét. A tanítóság megmoz
dulásával, az egyházi főhatóság és közgyűlések sürgetésével szemben erő
sebb hatalomnak bizonyult az államháztartás súlyos helyzete. Az évek óta 
súlyosodó helyzetben nagy veszedelmet látok. A tanítói fizetés értékelésénél 
a búza mázsánként 21 P-ben való számítása a lényleges 8— 10 P-ös búzaár
ral szemben nemcsak financiális, hanem etikai igazságtalanság is. Lassanként 
megemészti a tanítóságnak a kormányba helyezett bizalmát és megbénítja 
munkakedvét. Egyházunk tartozik a tanítóságnak azzal, hogy jogos anyagi 
érdekeit védelmébe veszi. A felsöház költségvetési vitájánál ennek megfele
lően szólaltam fel.

B) K ö z é p is k o lá k  é s  ta n í tó k é p z ő - in té z e t .

39. Iskolalátogatásaim. Az elmúlt tanévben egyházkerületünk minden 
középiskoláját meglátogattam. 1933. március 22.—23.-án soproni líceumunk,
24.—25.-én tanítóképző-intézetünk működését vizsgáltam meg. Az egyház
kerületi felügyelő elnöktársammal együtt április hó 4.—5.-én kőszegi leány
líceumunkat látogattam meg, május 8.-án pedig bonyhádi reálgimnáziumunk
ban végeztem iskolalátogatást.

Jól eső megnyugvással tapasztaltam, hogy tanintézeteinkben egyházi és 
nemzeti szellemű munka folyik, mely büszkesége egyházkerületünknek, dicsé
rete tanárainknak és áldása tanulóifjúságunknak. Elismeréssel emlékezem 
meg tanáraink tanítói munkájáról, internátusaink, tápintézetünk vezetőiről s 
önzetlen fáradozásukról. Külön is köszönettel emlékezem meg arról, hogy ta
náraink közül többen felemelt heti óraszámmal dolgoznak minden külön dí
jazás nélkül.

A tanévvégi vizsgálatok alkalmával részt vettem június 14.— 17.-én a 
soproni líceum, június 19.—20.-án a kőszegi leánylíceum szóbeli érettségi 
vizsgálatain, június 26.—30.-án pedig a soproni tanítóképző-intézet tanképe
sítő és kántorképesítő vizsgálatain.

40. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlása. Soproni líceumunkban 
280 tanuló közül 226 ev., 15 ref., 29 róm. kath., 8 izr., 2 görögkel. vallási!; 
soproni tanítóképző-intézetünkben 150 tanuló közül 140 ev., 1 ref., 1 unit. 
és 8 róm. kath. vallási!; kőszegi leánylíceumunk 124 növendéke közül 69 ev., 
17 ref., 26 róm. kath. és 12 izr. vallásit; bonyhádi reálgimnáziumunk 323 ta
nulója közül 155 ev., 21 ref., 132 r. kath., 1 gör. kath. és 14 izr. vallási! volt.

41. Soproni tanítóképző-intézetünk helyzete. A múlt évben tartott nagy
bizottsági gyűlésünk a betöltetlen tanári állásokkal kapcsolatos nehézségeket
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azzal enyhítette, hogy dr. Gárdonyi Zoltánt helyettestanárnak megválasztotta. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1932. dec. 23.-án kelt 43.911/VI.
1932. számú leiratával a választást tudomásul vette ugyan, de sajnálattal kö
zölte, hogy fedezet hiányában államsegélyt biztosítani nem tud. Ezt a kérdést 
állandóan napirenden tartom.

Az egyházkerületi közgyűlés előtt ismeretes a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr azon intézkedése, mellyel tanítóképző-intézetünkben német ki
sebbségi tanfolyamot tart fenn. Az intézet igazgatójának jelentéséből s a tan
folyam munkatervéből kialakult azon meggyőződésem, hogy ez a tan
folyam csak töredékesen felel meg rendeltetésének. Már 1930. évi márc. 31-én 
684/VI./929-30. számú felterjesztésemben részletes javaslatot tettem a vall. 
és közokt. min. urnák ezen tanfolyam kiépítésére. Anyagi fedezet hiányában 
a miniszter úr nem fogadta ugyan el tervemet, mégis — tekintettel az ügy 
fontosságára — azt 1933. február 13.-án kelt 680/V1./932-33. számú felter
jesztésemben megújítottam.

42. Kőszegi leánylíceuniunk helyzete. Elnöktársammal, dr. Mesterházy 
Ernő egyházkerületi felügyelővel és szentmártoni Radó Lajos egyházkerületi 
pénzügyi bizottsági elnökkel többször tárgyaltunk kőszegi leányliceumunk 
sorsáról. Iskolalátogatásunk alakalmával pedig a helyi bizottsággal tartottunk 
beható tanácskozást az intézet anyagi helyzetéről.

Kénytelen vagyok bejelenteni, hogy tornyosuló nehézségeinket teljesen 
megoldani nem tudtuk. Bevételi tételeink közül némelyik megszűnt. így pl. 
Kőszeg városának tüzelőfa-adományára, a város csődbe kerülése következté
ben — nem számíthatunk. Államsegély-tételeinket sem sikerült felemeltetni. 
De ezzel szemben egyes tételek kedvezőbbre fordultak. Arató István igazgató 
előzetes hozzájárulásommal lebonyolította a Takarékpénztárak és Bankok 
négy hetes leánynyaraltatási akcióját, melyen anyagi kockázatunk nélkül 61 
nyaraló leány és 4 vezető tanár vett részt. A fáradságos munka meghozta 
gyümölcsét s tekintélyes bevételt biztosított hiányban szenvedő intézetünk 
pénztára számára. Köszönet illeti meg ezért Arató István igazgatót és munka
társait. Tekintettel a jelentkezett tanulók számára és a végsőkig keresztülvitt 
takarékossági elvekre, remélhetőleg sikerül intézetünk pénzügyi egyensúlyát 
biztosítani. A részletes adatokat a pénzügyi bizottság jegyzőkönyvében 
közöljük.

43. A soproni líc. Diákotthon ügye. Örömmel jelentem, hogy a kiküldött 
építési bizottság az összes előkészítő munkálatokat elvégezte. Az építési ter
vek elkészültek, azokat a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hivatalos 
szakértőivel megbiráltatta, majd a változtatások keresztül vezetése után az új 
terveket elfogadta. A bizottság a tervpályázatot kiírta, a beérkezett ajánlatok 
felett határozott és a munkálatokat kiadta. A Diákotthon építése Isten meg
segítő kegyelméből augusztus havában megkezdődött.

44. Nyugdíjazások. Kovács Jenő soproni líceumi tanár meggyengült lá
tására és évei számára való hivatkozással, Bakos Júlia kőszegi leánylíceumi 
tanár és internátus vezetőnő és özv. Puschnik Ferencné Feigl Amália, kőszegi
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leánylíc. tanár egészségi állapotukra való hivatkozással nyugdíjazási kérvé
nyüket benyújtották. A kérvények még nem nyertek elintézést.

45. A tanulók szigorúbb elbírálására vonatkozó 29.145/932./V. számú 
rendeletét a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi április hó 5.-én kelt 
28.976/V. a-1/933. számú rendeletével olyképpen módosította, hogy a IV. és 
V. osztály évzáró vizsgálatai helyett újból összefoglaló ismétlések tartandók.

46. Filmoktatás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi március 
hó 9.-én kelt 64.284/VII./933. számú rendeletével a filmoktatási díjak fizeté
sére vonatkozó kötelezettséget az 1932/33. tanévre megszüntette. F. évi már
cius hó 15.-én kelt 64.954/V1I./933. számú rendeletével pedig a filmoktatást 
is megszüntette ezen tanévre. Ugyanakkor intézkedett a befizetett filmdíjak 
részbeni visszafizetésére vonatkozólag is.

A miniszteri intézkedés bennem megnyugvást keltett. Sajnálatos azon
ban, hogy ilyen intézkedésre általában szükség volt s hogy a filmoktatás 
rendszertelensége és rendetlensége a vállalkozás erkölcsi hitelét megtépázta.

47. Elnöki megbízatások és iskolalátogatások. Soproni tanítóképző-inté
zetünk őszi javító- és kántori vizsgálataihoz egyházi elnökül Hanzmann Ká
roly soproni lelkész, egyházker. népiskolai bizottsági elnököt, soproni líceu
munk szeptemberi érettségi vizsgálataihoz Budaker Oszkár soproni lelkészt, 
bonyhádi reálgimnáziumunk júniusi és szeptemberi érettségi vizsgálataihoz 
Müller Róbert föesperest s a kőszegi leánylíceum szeptemberi érettségi vizs
gálataihoz Kutas Kálmán szombathelyi lelkészt küldöttem ki.

A vall. és közokt. miniszter úr érettségi vizsgálati kormányképviselőkul 
kiküldötte: a soproni líceumhoz dr. Gombócz Endre egyet. m. tanár, muzeum- 
ört, a bonyhádi reálgimnáziumhoz dr. Deák János egyet, theol. tanárt, a kő
szegi leánylíceumhoz dr. Mályusz Elemér szegedi egyet ny. rk. tanárt, a sop
roni tanítóképző tanképesítő vizsgálataihoz pedig Sárkány Alfréd miniszteri 
osztálytanácsost.

Az állam megbízásából soproni líceumunkat dr. Acsay István budapest- 
vicléki kir. főigazgató, kőszegi leányliceumunkat és a bonyhádi reálgimnáziu
mot dr. Mátray Rudolf székesfehérvári tanker, kir. főigazgató látogatta meg.

Az egyetemes egyház megbízásából a kőszegi ieányliceumban Németh 
Sámuel soproni lie. igazgató végzett látogatást.

IV. A n y ag i ü g y e k , s e g é ly e z é s i m o zg a lm a k .

48. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Nehéz aggodalmakkal kezdtük 
meg ezt az esztendőt, melyre egy sanyarú közgazdasági év árnyéka esett. 
Gyülekezeteink fizetésképességének csökkenése együtt halad a hívek anyagi 
erejének megroppanásával. Éhez járul államsegélyeink tetemes leszállítása. 
Pénzügyi helyzetünk aggasztó volta tulajdonképpen középiskoláinkon fordul 
meg s jövendőnk kulcsa abban rejlik, hogy miként tudjuk soproni és kőszegi 
tanintézeteinket fenntartani. A probléma természetes súlyát is megnöveli az,
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hogy mindhárom tanintézetünk iskolaközi elhelyezését Dunántúl közoktatási 
térképének kialakulása és ránk kényszerített közgazdasági viszonyaink ked
vezőtlenné tették.

Dacára ezen nagy nehézségeknek, kemény és kegyetlen gazdálkodással 
sikerült pénzügyi egyensúlyunkat megőrizni. Pénztáraink a költségvetés ke
reteit megtartották és maradvánnyal zártak. Gyülekezeteink hátraléka azon
ban — 13.642 P — még mindig tekintélyes összeg. Iskoláink hátrálékát sike
rült kevés kivétellel behajtani.

Jövendőnk biztosításához három tényező szükséges: további szigorú ta
karékosság; a gyülekezeti járulékok pontos befizetése; a középiskolák állam
segélyének újabb rendezése. Baj azonban, hogy csak az első tényező áll ha
talmunkban. A második tényező részben nem a gyülekezetek jóakaratán, ha
nem azok anyagi erején fordul meg. A harmadik tényezőt pedig bizonyta
lanná teszi államháztartásunk helyzete.

Az azonban bizonyos, hogy korunk nehéz anyagi megpróbáltatásai kö
zött is meg kell mentenünk egyházunk értékeit s azokat tovább kell adnunk a 
jövendőnek.

49. Államsegélyek. A népjóléti miniszter úr egyetemes egyházunk kezé
hez a hadikölcsön karitativ valorizációjára az 1932. évre 2.000 P segélyt utalt 
ki. Fájdalom, ez az államsegély-összeg is olyan kicsi összegre zsugorodott 
össze, hogy az igényjogosultak közt való szétosztása teljesen komolytalanná 
válik. Ezen összegből a tavalyi aránykulcs figyelembe vételével egyházkerü
letünk intézményei, az egyházmegyék és gyülekezeteik összesen 710 P-t kap
tak. A gyülekezetek és egyházmegyék jogosult államsegély részét az espere
sek kezéhez utalványoztam ki.

Örömmel jelentem, hogy az államháztartás súlyos helyzete dacára egyes 
gyülekezeteink a vall. és közokt. min. úr jóvoltából rendkívüli államsegélyt 
kaptak. Ezek a következők: Marcalgergelyi templomjavításra 200 P, Nagy- 
alásony íoronyjavításra 300 P, Bánta lelkészlak javításra 500 P, Börcs költ
ségvetési hiányának mérséklésére 200 P, toronyépítésre 200 P, Nagyszokoly 
templomépítésre 300 P, Tamási toronyépítésre 200 P, Karakószörcsök költ
ségvetési hiányának mérséklésére 200 P, Kerta ugyanarra 250 P, Kiskamond 
ugyanarra 300 P, Gadács orgona beszerzési költségekre 120 P, Kölesd temp
lomjavításra 120 P, Zalaszentgrót kántoriak építési költségére 150 P, Fehér
várcsurgó költségvetési hiányának mérséklésére 400 P, Kaposvár költségve
tési hiányának mérséklésére 500 P, Tés lelkészlak javításra 200 P, Nagygyi- 
mót templomjavításra 200 P, Tapolcafő költségvet. hiány mérséklésére 200 
P, Szekszárd költségvet. hiány mérséklésére 500 P, Dabrony ifjúsági ház 
építéséhez 120 P.

50. A lelkészek anyagi helyzete. Évek óta fokozódó rosszabbodásról kell 
beszámolnom. Lelkészeink anyagi helyzetét jóvátehetetlenül megrontja a ter
ményárak alacsonysága, melyet fokoz gyülekezeteink fizetőképességének 
csökkenése s az egyháztagok anyagi összeroppanása. Segítséget csupán a 
kormánytól várhatnánk. A kormány azonban nem tud segíteni lelkészi karunk
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rettenetes helyzetén, sőt inkább 1933. március hó l.-étől kezdődőleg lelké
szeink korpótlék-illetményét az előbbi 10%-on felül további 5%-al csökken
tette. Ezzel szemben hatályon kívül helyezte azon intézkedést, mely szerint az
1. korpótlék elnyerése, vagy a további korpótlékok elnyerése 1932. július hó
1-től szünetel. 1932. július 1-től 1933. június 30-ig terjedő év azonban kor
pótlék szempontjából figyelmen kívül marad. A lelkészi kongruát a miniszter 
érintetlenül hagyta.

Örömmel jelentem be, hogy lelkészi karunk ez évben is fenntartotta a 
házon kívül taníttatott lelkészgyermekek neveltetési segélyezését. Igaz ugyan, 
hogy az 1932. év II. felére tervezett segélyek fedezet hiányában nem voltak 
kioszthatók, de 1933. I. felére ismét életbe léptethettük a segélyeket. 58 kö
zépiskolás egyenként 25 P, 7 középiskolás egyenként 40 P segélyt kapott, 
összesen kiosztottunk 1.730 P-t, mely kizárólag lelkészek önkéntes áldozatá
ból folyt be.

Hálás köszönettel gondolok lelkésztestvéreink azon megható szolidari
tására, mellyel lehetetlenséggel kiizködő lelkésztársaik sorsán áldozatos 
szeretettel segítenek.

Fájdalommal jelentem, hogy egyes gyülekezeteink a lelkészekkel és taní
tókkal szemben nem tudtak eleget tenni fizetési kötelezettségüknek. Bizonyos 
vagyok abban, hogy nem a jóakarat, hanem az anyagi erő hiányzik ezekben a 
gyülekezetekben. Mégis végtelenül fájdalmas, hogy a leginségesebb időben 
sanyarú javadalmukra utalt egyházi tisztviselőink nélkülözni kénytelenek a 
gyülekezettől járó csekély készpénzjavadalmukat. A kormány a tanítók elma
radt helyi javadalmának részbeni fedezésére egyszeri rendkívüli illetmény
kiegészítő államsegélyt folyósított, mely bizonyos feltételek esetén általa 
megállapított kulcs szerint fog szétosztatni. Kívánatos lenne a kormány segít
ségének a lelkészi karra való kiterjesztése is.

A helyi javadalommal, vagy annak egy részével a következő gyülekeze
tek vannak hátrálékban: Börcs, Tét, Csönge, Kemeneshögyész, Nagysimonyi, 
Ostífyasszonyfa, Zalaegerszeg, Gyékényes, Iharosberény, Iharos, Pogány- 
szentpéter, Nemespátró, Sand, Vése, Bátaapáti, Zsibrik, Felsőnána, Gyönk, 
Udvari, Györköny, Győré, Belecska, Kéty, Kistormás, Magyarboly, Borjád, 
Ivándárda, Nagyszokoly, Tamási, Paks, Somogyvámos, Jánosmajor, Örima- 
gyarósd, Kőszeg, Németzsidány, Nádasd, Hegyfalu, Jákfa, Bakonycsernye, 
becse, Mihályháza, Öskii, Pápa, Veszprémvarsány, Súr, Veszprém, Alsódör- 
gicse, Felsödörgicse, Kapolcs, Taliándörögd, Keszthely, Kövágóörs, Mencs- 
liely, Nagyvázsony, Nemesleányfalu, Szentantalfa.

51. A Baldácsy-alap. A gazdasági válság észrevehetően, szinte megsem
misítőén mélyre zuhantja a Baldácsy-alap jövedelmét is. Az 1933. évre az 
alapítvány igazgatósága egyházkerületenként 7.500 P összeget vett tervbe. 
Ezt is azonban csak azon esetben tudja kifizetni, ha a gazdasági viszonyok 
nem változnak s a bérleti összegek befolynak.
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V« E gyéb  ü g y e k , s z e m é ly v á lto z á so k , m e g ü re s e d e t t  
h e ly e k , s t a t i s z t ik a i  a d a to k .

52. Személyváltozások. A lelkész! karban a kővetkező változások 
történtek:

A lelkész! szolgálatra elhívást nyertek: Bélák János Gércére, Gerencsér 
Zsigmonc! Nemescsórói Mórichidára, dr. Schlitt Gyula Lajoskomáromból Ma- 
josra,Kóts Lajos Lajoskomáromba.Lukácsy Dezső Tétre, Sülé Zoltán Vésére, 
Lágler Béla Porrogszentkirályra, Farkas Zoltán Kölesdre, Baráth Pál Nemes- 
csóra. Kiküldetett Bojsza János önálló hitoktatóul Szombathelyre.

Kovácsics Géza téti lelkész nyugdíjba ment.
A felügyelői karban történt változások: Petöcz Rezső bönyrétalapi és 

Szent-Ivány Géza csikvándi felügyelők lemondtak. Felpécen felügyelővé vá
lasztatott Szalay István, Kemenesmagasiban Molnár Dezső, Kissomlyón dr. 
Hegedűs János, Alsóságon dr. Ostffy Lajos és másodfelügyelővé dr. Hetthéssy 
Jenő, Celldömöikön dr. Porkoláb János, Dunaföldváron dr. Győry István, Ta
másin dr. Augusztinovics Nándor, Répcelakon másodfelügyelővé szentmár- 
toni Radó Kálmán, Szentgotthárdon Schleiffer Károly és másodfelügyelővé dr. 
Olajos József, Öskiin Obetkó Vilmos, Kapolcson Petrovics György. Reich 
Oszkár kölesdi felügyelői tisztéről lemondott, Fáber Sándor keszthelyi fel
ügyelő elhunyt.

A tanítói karból nyugdíjazásukat kérték, illetőleg nyugalomba mentek: 
Bácz Kálmán kőszegi, Káldy József veszprémvarsányi, Vörös Sámuel nemes- 
koltai, Kisfaludy Károly büki, Czirák György potyondi, Kiss Lajos györ- 
ujfalui és Kiss Lajos zalaistvándi tanítók. Elhunytak: Hammer Gyula, Berecz 
Gábor, Haiszer Henrik, id. Schád János nyug. tanítók.

Isten áldását kérjük a távozókra és munkára elhivottakra.
53. Megüresedett tisztségek és bizottsági tagsági helyek. 1. Egyházkor, 

törvényszéki bírói tisztéről lemondott dr. Szent-Ivány Géza.
2. Egyházker. számvevőszéki elnöki tisztéről lemondott Varga Gyula.
3. A báró Baldácsy-alapítványt kezelő egyetemes bizottság dunántúli 

tagjai újra választandók.
4. A kőszegi leányiskolái helyi bizottság tagjai közül Bakos Júlia inter- 

nátusi igazgatónő lemondott.
54. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. A más helyen kö

zölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, vallásoktatásra és a gyüleke
zetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentések alábbi összesí
tett adatait közlöm:

Egyházmegyei belmissziói egyesület van az egyházkerületben 9; gyüle
kezeti helyi gyámintézet 111 (103); egyházi énekkar 90 (85); ifjúsági egye
sület 147 (135); nőegylet 175 (145); lelkészi napló 79 (75); aranykönyv 

'212 (170).
3
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Rendes lelkész vallásoktatást végzett köznapi iskolában 7 (4) helyen; 
ismétlő iskolában mindenütt. A konfirmandusokat az anyagyülekezetben min
denütt, a leánygyülekezetekben is sok helyen a lelkész oktatta.

Az egyházmegyék összes bevétele volt 36,845.48 P, kiadása 34,298.82 P, 
pénztári maradvány 2,546.66 P, gyámoldai alaptőkék 5,735.54 P, belmisz- 
sziói alaptőkék 1,831.10 P, egyéb alaptőkék 706.25 P.

Az egyházközségek összesített vagyona az 1932/33. közigazgatási évben 
a következő volt: összes bevétel 1.684,196.46 P, összes kiadás 1.584,983.25 
P, pénztári maradvány 99,213.21 P, egyes egyházközségek pénztári hiánya 
összesen 1,479.27 P. El nem használható alapítványok összege: 456,378.16 P, 
alapok összege 842,924.05 P, örök tőkék összege 130,803.37 P. Gyülekezeti 
magtárak száma 71. Tőkéjük természetbeni gabonanemiíekben van.

***

Püspöki jelentésem végére érkeztem. Tervekről, munkáról, nehézségek
ről, reménységekről, célkitűzésekről és célmegközelítésekről szólt ez a jelen
tés. Sok becsületes emberi elszántság és életáldozásra való hajlandóság van 
benne, de még sokkal több a megsegítő isteni kegyelem.

Kérem az egyházkerületi közgyűlést: mérlegelje e kettőt együttesen: 
fogadja megértéssel az emberi munkát és hálaadással a megsegítő isteni 
kegyelmet.

Egyházunk és egyházkerületünk súlyos jövendő felé vándorol. Erős hit
tel hinnünk kell, hogy nemcsak az idő teremti a viszonyokat, hanem azok for
málásán az Isten leikéből erősödő emberek is közreműködnek. Remélnünk 
kell erős reménységgel, hogy elszánt, tervező, hivatásbetöltő munkánkat 
Isten nem engedi hiábavalósággá lenni.

Krisztusról azt mondja az apostol: hogy Ő szerette az egyházat és önma
gát adta azért. Minket azon kötelezéssel állított az egyház Úra az Ő élőtesté
nek szolgálatába, hogy szeressük az egyházat és pedig szeressük annyira, 
hogy minden erőnket, képességünket, életünket érte áldozzuk. Maga Krisztus 
bírálja el munkánk értékét és megállapítja, hogy szeplő vagyunk-e az egyház 
arcán, vagy pedig egy parányi fényesség.

Kérem a szent Istent: ítélje meg múltban elvégzett munkánkat kegyesen 
és adjon kegyelemből erőt, hogy további munkánk méltó legyen elhivatásunk 
nagyságához!

Győr, 1933. évi szeptember hó 9.-én.

D. K a p i  'R éla  s. k.
püspök.
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JEGYZŐKÖNYV.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 1934. évi szeptember hó 20. nap

ján méltóságos és főtisztelendő D. K a p i Bé l a  püspök és méltóságos 
dr. M e s t e r  h á z y  E r n ő  egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett Zala
egerszegen rendes közgyűlést tartott, amelyen

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

I. Az egyházkerület tisztviselői karából:
Németh Károly egyh. főjegyző, dr. Bertha Benő, e közgyűlés által válasz

tott világi főjegyző, Gyalog István egyh. aljegyző, Hanzmann Károly egyház- 
ker. főszámvevő, László Miklós püspöki titkár, Mühl Nándor pénztáros, 
Németh Sámuel levéltáros.

II. Az egyházkerületi törvényszék bírái közül:
Az elnökségen kívül Ziermann Lajos, Zongor Béla, Németh Károly egy

házi-, dr. Grosch József, dr. Ajkay István, Németh Sámuel és Gráf Sámuel 
világi bírák.

III. Az egyházmegyék képviseletében:
1. Győri egyházmegyéből: Németh Károly esperes, Szalay István fel

ügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Nagy László, Szekeres Sándor, b) 
jegyzőkönyvi kivonattal Györfíy Béla, Kiss Samu. Világiak: a) — b) jegyző- 
könyvi kivonattal Garan János.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Molitórisz János esperes, Koltai Vidos 
Dániel felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Kovács István, Weisz F. Vil
mos, b) jegyzőkönyvi kivonattal Balázs Béla, Bácsi Sándor, Lukács István, 
Mesterházy Sándor, Nagy Sándor ny. lelkész, Nagy István, Nagy Miklós, 
Schrantz Zoltán, Tompa Mihály. Világiak: a) megbízólevéllel Berzsenyi J. 
Miklós, Nits István, dr. Porkoláb János, b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Ko
vács János, Tompa László, Szórády Dénes, Gaál Sándor, Ludván Sándor, 
Gősy Ferenc, Asbóth László, Szabó Antal, Szabó Jenő, Tompa Lajos, Mihályi 
Antal, Hajas Dénes, Dann György, Hegyi Aladár.

3. Somogyi egyházmegyéből: Horváth Lajos esperes, dr. Ittzés Zsigmond 
felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Lágler Béla, b) jegyzőkönyvi kivo-
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nattai Mesterházy Sándor tb. esperes, Horváth Olivér, Seregély István. Vilá
giak: a) megbízólevéllel —, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Balázsovits 
Gyula, Boross István, Jamrich Béla, Klein Miksa.

4. Soproni alsó egyházmegyéből: Mikolás Kálmán esperes. Egyháziak:
a) megbízólevéllel —, b) jegyzőkönyvi kivonattal v. Balogh Ernő. Világiak:
a) megbízólevéllel —, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Ajkay István, dr. Mihá
lyi Kálmán, Kiss Sándor.

5. Soproni felső egyházmegyéből: Scholtz Ödön esperes. Egyháziak a) 
megbízólevéllel Ziermann Lajos, Schermann Sándor, b) jegyzőkönyvi kivo
nattal Hanzmann Károly. Világiak: a) megbízólevéllel Renner Oszkár, b) 
jegyzőkönyvi kivonattal dr. Deák János, dr. Mihályi Kálmán, dr. Ruhmann 
Jenő, Graf Samu, Neubauer János, Polster Rezső.

6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből: Müller Róbert főesperes, 
Koritsánszky Ottó II. felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Fábián Imre, 
Schmidt János, Sparas Elek, Takó István, b) jegyzőkönyvi kivonattal Vértesi 
Zoltán, Cséry Lajos. Világiak: a) megbizólevéllel dr. Grosch József, Rózsa 
Sándor, Grieszhaber E. Henrik, b) jegyzőkönyvi kivonattal Wölfel József.

7. Vasi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes, szentmártoni Radó 
Lajos felügyelő. Egyháziak: a) megbizólevéllel Rónai B. Gyula, Tarján Ist
ván, b) jegyzőkönyvi kivonattal Baráth Pál, Kutas Kálmán, Orbán Lajos, 
Rácz Sándor. Világiak: a) megbizólevéllel dr. Beyer János, b) jegyzőkönyvi 
kivonattal dr. Bertha Benő, Schleiffer Károly, Somogyi Béla, Zimmermann 
Péter, Arató István, dr. ifj. szentmártoni Radó Lajos, Laki Kornél, Herczeg 
Ferenc.

8. Veszprémi egyházmegyéből: Mihályi Sándor felügyelő. Egyháziak: a) 
megbizólevéllel dr. Mohácsy Lajos, Horváth Sándor, Hering János, b) jegy
zőkönyvi kivonattal Molnár Gyula, Schöck Gyula, Bödecs Károly, Pohánka 
Ödön, Havasi Dezső. Világiak: a) megbizólevéllel dr. Zauner Róbert, ifj. 
Purgly Pál, Boda László, b) jegyzőkönyvi kivonattal: Teke László, Hajnóczy 
György, Németh Kálmán, Tóth Kálmán, Farkas Irma.

9. Zalai egyházmegyéből: Nagy Lajos esperes, dr. Berzsenyi Jenő fel
ügyelő. Egyháziak: a) megbizólevéllel Jónás Lajos, b) jegyzőkönyvi kivonat
tal Zsiray Lajos, Menyhár István, Németh Zoltán. Világiak: a) megbizólevél
lel Pósch Zsigmond, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Mesterházy Ferenc, Ko
vács Sándor, Oppel Ödön, Vadassy Lajos, Fazekas János, Lovas Béla, 
Záboly Gyula.

IV. A tanintézetek képviseletében: Németh Sámuel, Hamar Gyula, Arató 
István, Hajas Béla igazgatók.

V. Népiskolai tanítók: Somogyi Béla körmendi igazgató-tanító, Garan 
János ménfö-csanaki c. igazgató-tanító.



M e l y  a l k a l o m m a l :
1 . A közgyűlést megelőzőleg a templomban istentisztelet tartatott, 

amelyen Németh Károly főjegyző buzgó imát mondott és szentigét (Ézsaiás 
54, 2— 10.) olvasott.

Az istentisztelet után dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő 
— a gyülekezeti tanácsteremben — a következő beszéddel nyitotta meg a 
közgyűlést:

Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Úr!
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés!
A világra mért megpróbáltatások huszadik évfordulója sem hozta meg a 

békésebb, kiegyensúlyozottabb világhelyzetet, a népek és nemzetek egymás
iránti megértőbb magatartását. Ez év is letünőben van anélkül, hogy a nép
milliók által oly hőn óhajtott kedvező változás beköszöntött volna. Sőt, ha el
fogulatlanul tekintünk arra a képre, melyet a világhelyzet elibénk tár, azt kell 
mondanunk, hogy az kuszáltabb, kiélezettebb és így veszélyesebb az előző 
években sem volt.

A nemzetek szövetségének működése eddig sem volt sikerekben gazdag, 
de tekintélyes államok kilépése folytán jóformán megbénult. Arra sincs kilá
tás, hogy az odatessékelt Szovjettel kibővített működése eredményesebb lesz. 
A leszerelési konferencia kudarccal végződött és akik az emberiség jobb jö
vője érdekében működéséhez nagy reményeket fűztek, egy szép illúzióval 
szegényebbek.

A nemzetek, kiknek ezen eredménytelenség jövőjét, boldogulását, sőt 
nem egynek fennmaradását veszélyezteti, további megpróbáltatások elé 
néznek.

A világ egyes részein vígan dúl a háború, máshol kitörőben van. A győz
tes hatalmak lázasan fegyverkeznek, az elzárkózás csekély kivételtől eltekint
ve nem csökken, az egymástól való félelem, bizalmatlanság és ezek szülte 
rosszakarat az egymással szomszéd, de ellenséges érzületű nemzetek között 
fokozódik. Új eszmék, új felfogások és világnézetek növelik a zűrzavart. Mind
ezen jelenségek eredője az az ideges feszültség, melyben a mai nemzedék má
ról-holnapra tengeti életét, sohasem tudva, mikor ébred egy új, az eddiginél 
még borzalmasabb világégés hajnalára.

Ezt a szerencsétlen helyzetet látva azt várnók, hogy az egyes országok 
határain belül a józan ész parancsolta magatartással találkozunk. Azt hinnök, 
hogy a családi körön belül az egymás iránti szeretet és tisztelet, a megértő 
elnézés enyhíti a létért való küzdelmet.

Azt gondolnék, hogy a különböző foglalkozási ágak és a társadalmi osz
tályok megértve a kor szavát, belátva mindegyikük nélkülözhetetlen voltát, 
megbecsülve egymást, vállvetve végzik hivatásukat, teljesítik kötelességüket 
a nemzet egyetemes érdekei előmozdítására. Mert tudniuk kellene, hogy az 
egymást el nem gáncsoló együttműködés, az egymást támogató munka kö
zelebb hozza őket egymáshoz, megértőbbé teszi őket egymás baja és szén-
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védésé iránt, előkészíti azt a társadalmi összhangot, amely nélkül nagy dol
gok megvalósítása nem lehetséges.

Azt remélnők, hogy a nagy nyomor és elesettség láttán, mind jobban 
erősödik a szociális érzés, áthatva és varázskörébe gyűjtve oly tömegeket is, 
melyek eddig e téren nem munkálkodtak. Alkalmat nyújtva az elhagyottak 
kötelességszerű támogatására és megértőbbé téve őket a saját hibáikon 
kívül nyomorgó embertársaik szenvedése iránt.

Végül azt várnók, hogy a különféle egyházak, felekezetek egymást meg
becsülve békés egyetértésben teljesítik a ma kétszeresen fontos kötelességü
ket, Istenhez vezetni, hitükben megerősíteni és vigaszban részesíteni a gyarló 
embereket.

Sajnos, ezen elgondolásunk, hitünk, reményünk és vágyakozásunk ma 
még csak szép álom. Miért? Azért, mert ma sokan nem szeretik az észszerű 
dolgokat, a régi, de örök igazságokat elavultaknak, rég meghaladottaknak 
tekintik. Isten létezését vagy tagadják, vagy ha tessék-lássék módon elisme
rik is, cselekedeteikben megtagadják. Nem várhatunk mást, az ily felfogást 
valló hitetlen, vagy hitével ötven százalékra kiegyező emberek működésétől, 
mint azt a szerencsétlen helyzetet, amelyben a világ ma vergődik, mindig mé
lyebbre sűlyedve a zavar, a pusztulás, nyomorúság és erkölcstelenség 
fertőjében.

Ebben a helyzetben kétségbe kellene esnünk az emberiség jövője iránt, 
ha nem tudnók, hogy minden nyomorúságból van feltámadás, hogy minden 
megpróbáltatás felülről jön, mint megérdemelt büntetés az elkövetett vétke
kért, ha nem volnánk bizonyosak a felöl, hogy a kegyelmes Isten, aki azokat 
reánk mérte, azokat elhárítani is képes. Ezt a bizonyságot adja az emberiség
nek a vallás, ez önt belénk gyarló emberekbe hitet, azt a hatalmas erőt, mely 
a gyenge, esendő embert lehetetlennek látszó feladatok elvégzésére képesíti. 
Szent meggyőződésem, hogy az igaz, mély vallásosság, az ezen felépülő hit 
az egyedüli alap, amelyen állva az emberiség megtalálhatja a válságból ki
vezető űtat. Mert ott, ahol az emberek lelkét a mély vallásosság és az azon 
alapuló Istenbe vetett rendíthetetlen hit tölti el, ott fog elsősorban annak ha
tásaként a szeretet, a megbecsülés, az önzetlenség, a társadalmi béke, az er
kölcsi tisztaság és ezek nyomán az emberek igaz boldogsága megvalósulni. 
Az az állam, az a társadalom, mely ily alapra épít, sziklára építi jövőjét, mely 
minden viharnak ellenáll.

Tisztán áll előttem a feladat, melyet államférfinak és egyszerű polgár
nak, az egyház és társadalom vezetőjének, lelkészeknek és tanítóknak, egy
szóval mindannyiunknak a kor előír, amit, ha fennmaradni akarunk, teljesíte
nünk kell és ez az emberi lélek szunnyadó nemes tulajdonságainak a vallás és 
hit által való életre keltése, erősítése és uralomra juttatása. Ezen munkásság 
a legfőbb parancs legyen, mely megelőz mindent, mert egyedül ez fog ben
nünket meggyógyítani, ez menti meg emberi mivoltunkat, ez fog egy szebb 
és jobb kor hajnalhasadásához elevezetni, melyben igazi emberhez méltó éle
tet nyerünk.



Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Megcsonkított szeretett Hazánk életében egy év a dolog természete sze

rint, nagy változást nem hozhat. De megnyugvással megállapíthatjuk, hogy 
míg másutt a helyzet romlott, addig nálunk némi javulás mutatkozik. Ez a 
javulás több tényezőnek összhangzatos munkájából tevődik össze.

Hozzájárul a kormányférfiak igazán becsületes és kicsi eszközökkel is 
nagy célokat szolgáló fáradhatatlan munkája, amellyel belföldön úgy, mint 
külföldön igyekeznek mindazt megvalósítani, ami nehéz helyzetünket meg
javítani alkalmasnak látszik.

Szervesen kapcsolódik ehhez a műveltebb társadalmi osztályok szerény 
anyagi viszonyok között is lelkesedéssel és nem lankadó kötelesség-érzettel 
végzett nemzetfenntartó tevékenysége.

Támaszt ád ezen munkának a nemzet többségét alkotó gazdatársadalom 
korahajnaltól késő estig tartó fáradhatatlan munkája, mellyel bár közismert 
igénytelensége mellett is, alig tudja megszerezni a mindennapi kenyeret, még
sem csügged el, hanem a jobb jövő reményében dolgozik.

Minden elismerésünkre méltó az a munka és az a magatartás is, melyet 
a magyar munkásság tanúsít, mikor csekély munkaalkalom és sokszor a meg
élhetést sem biztosító kis kereset mellett, megőrzi higgadtságát és nem hall
gat az izgatok szavára, hanem nagy többségében az Ország mai szomorú 
helyzetéhez méltó magatartást tanúsít.

Hála és köszönet mindazoknak, kik a magasztos cél érdekében tudnak 
önzetlenül dolgozni, lemondani és nélkülözni, tudnak és akarnak e szegény 
Ország jobb jövőjéért küzdeni.

Egyházi közvéleményünket legjobban érdeklő kérdéssel, az ez év őszén 
megtartandó zsinattal, kívánok röviden foglalkozni.

Kétségtelen, és ezt az összes mérvadó tényezők évek óta hangoztatták, 
hogy egyházi alkotmányunk a mai kor követelményeinek megfelelő átalakí
tásra szorul. Ez természetes, hisz az elmúlt negyven év alatt gyökeresen meg
változtak a viszonyok, sok tekintetben átalakult a közfelfogás. Az emberi 
szenvedélyek túlfűtöttebbek, mint a béke nyugodt éveiben voltak, kell, hogy 
a keret, melyen belül egyházunk lelki élete mellett az ő jogi és anyagi életét 
éli, szükség szerint módosuljon. Legmegfelelőbb lenne az egész egyházi al
kotmányt átdolgozni, ez volt az eredeti elgondolás is. Sajnos, ez ma megva- 
lósíthatatlannak bizonyult, mert egyházunk mai nehéz helyzetében figyelem
mel kellett lenni arra, hogy oly kérdések, melyek megoldása erős felfogásbeli 
különbségek miatt előreláthatólag nagyobb nézeteltérésre adnának okot és 
erősebb ellentéteket válthatnának ki, lehetőleg ne kerüljenek napirendre. Sú
lyosan esett latba az a körülmény is, hogy egy hosszabb ideig tartó zsinat 
költségeit a mai gazdasági viszonyok között előteremteni nehéz lett volna

így csak azon kérdések kerülnek az egybehívott novelláris zsinaton tár
gyalásra, amelyek megoldása a legégetőbb és amelyek nélkül egyetemes 
egyházunk felfogása szerint az egyház maga szenvedhetne érzékeny ká
rosodást.
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Azon elvi szempontokat, melyek a zsinaton tárgyalás alá kerülő kérdé

sekben állásfoglalásomat irányítani fogják, szabadjon röviden felemlítenem.
Ragaszkodom azon evang. egyházi szervezetünkre jellemző évszázadok 

próbálta gyakorlathoz, mely a világi elemnek az egyházközigazgatás minden 
fokán biztosítja a paritást. Helyeslem a presbiteri, illetve képviselőtestületi 
rendszernek az Összes egyházközigazgatási fokokban tervezett bevezetését. 
Nem jutok ezzel ellentétbe egyházalkotmányunk azon demokratikus állás
pontjával, mely azt kívánja, hogy a többségi elv érvényesüljön a határozatok 
meghozatalánál, mert a gyülekezeti tagok összessége választja azokat, akik 
meghatározott kérdésekben állásfoglalásra jogosultak lesznek. Ellenben re
mélem, hogy ezen intézkedés által egyszerűbbé, a kiválasztott értékes egyház
tagok útján szakszerűbbé, nyugodtabbá és olcsóbbá tehető az egyházkor
mányzás.

Helyeslem és szükségesnek tartom, a jelenleg érvényben levő egyházi 
alkotmányból az annak meghozatalakor még igen erős uniós vágy miatt való
színűleg tudatosan kimaradt Hitvallás törvénybe iktatását, mert ezzel kife
jezésre fog jutni a különbség, a Krisztus alapította Szentegyház és a jogilag 
meghatározott egyház, illetve gyülekezet között.

Nem helyeslem az egyházi törvénykezés és közigazgatás szervezeti szét
választását, mert a fegyelmezés egyik legfontosabb, de egyúttal legkényesebb 
eszközének irányítása kisíklana a vezetésre hivatott elnökségek kezéből és 
egy más testületre szállna át.

A zsinatnak feladata nem lesz könnyű, mert az általános elvi szempon
tok fenntartása mellett a haladó kor igényeinek megfelelő és a gyakorlati 
szempontból szükséges módosításokkal kell azokat összhangba hoznia.

Szabadjon itt br. Prónay Dezső volt egyetemes felügyelőnek az 1891. évi 
dec. 5.-iki nagyszabású zsinat-megnyitó beszédéből pár mondatot idézni, 
mert szebben és rövidebben a mostani zsinat célját is alig lehet kifejezésre 
juttatni. „Olyan szervezetet kell adnunk egyházunknak, hogy az magasztos 
eszményi céljait minél inkább megvalósíthassa. Olyan szervezetet kell adnunk 
egyházunknak, hogy azon magasztos igazságokat, melyeket templomainkban 
a felebaráti szerétéiről és annak gyakorlásáról hirdetünk, az egyház, mint 
szervezett testület a társadalomban megvalósítsa . ..  Azé az egyházé a jövő, 
amely az új kor ellentétes felfogásait az ember ösztönszerü vallásos érzésével 
összhangzásba tudja hozni és e mellett, mint szervezett testület, az emberi 
nyomorúság enyhítésére, erejéhez mérve a legtöbbet lesz képes tenni.“

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Egyházunk életében az elmúlt év is a küzdelem, a munka és lemondás 

éve volt. Lelkészeink, tanítóink ép úgy, mint híveink küzdenek az anyagi gon
dokkal. Ennek ellenére folyik az istenáldotta munka kint a mezőn, bent a mű
helyben ép úgy, miként nem lankodó erővel buzgón munkálkodik a lelkészi 
és tanítói kar a reájuk bízott lelki mezőkön. Hála és köszönet híveinknek a 
megfeszített munka és hithűség eredményeként jelentkező anyagi áldozatért, 
mellyel fenntartani segítik egyházunkat és intézményeinket. Hála és köszönet
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azokért a lelki kincsekért, mellyel egyházi tisztviselőink a súlyos viszonyok 
között is lankadatlan buzgalommal és kitartással megajándékoznak kicsinye
ket és nagyokat. Köszönetünk, elismerésünk bizonyára értékes számukra, de 
ennél is többet jelent a jól és becsülettel végzett munka tudata és annak ered
ménye, a nyugodt lelkiismeret.

Kérem híveinket és tisztviselőinket, a súlyos viszonyok között se csüg
gedjenek, folytassák a nemes harcot, teljesítsék hivatásukat, bízzanak a be
csülettel és szeretettel végzett munka sikerében. Higyjenek a szebb és jobb 
jövőben, amellyel a jóságos Isten bizonyára megajándékozza azokat, kik arra 
érdemesnek bizonyulnak.

Őszinte nagyrabecsüléssel é szeretettel fordulok elnöktársamhoz, Püspök 
Úr Öméltóságához és külön köszönöm meg a magam, valamint az egyházke
rület világi vezetői nevében azt a nemes munkát, melyet az ez évben világiak 
részére bevezetett konferenciák által magára vállalt. Mindannyian, kik e kon
ferencián részt vehettünk, tudjuk, mily értékeket nyertünk ott és mily lelki 
kincsekkel gazdagodtunk. Adjon a jó Isten erőt Öméltóságának egyházszere- 
tete által irányított bölcs munkálkodásának folytatásához.

Szomorú kötelességet teljesítek, mikor megemlékezem arról a mind
annyiunkat lesújtó nagy veszteségről, mely dr. Ajkay Béla volt világi főjegy
zőnk halálával ért bennünket. Dunántúli egyházkerületünk egyik legrégibb 
és legbuzgóbb munkását veszítette benne. Évtizedeken át adta idejét, tudá
sát, munkáját egyházának, nevelt fel két generációt, akiknek nemcsak szóval, 
de tettekkel adott példát az egyházszeretetben, az egyházhűségben és a példa 
nélkül álló kötelességteljesítésben. Hálával emlékezünk meg életéről, munkás_ 
ságáról és örökítsük meg emlékét jegyzőkönyvünkben.

Ezekután tisztelettel üdvözlöm az egyházmegyék, tanintézetek kiküldöt
teit, az egybegyűlt híveket, melegen köszöntőm a kicsi, de lelkes zalaeger
szegi gyülekezetei, mely szeretettel hivott és fogadott körében.

Kérve a jó Istent, adja ahhoz a munkához, melyet végezni fogunk, áldá
sát, az 1934. évi rendes közgyűlésünket megnyitódnak nyilvánítom.

A közgyűlés a megnyitó beszédet, amely nemcsak egyházjogi 
irányításánál, de mély hiténél fogva is osztatlan nagy hatást gyako
rolt a jelenvoltakra, köszönettel fogadja; püspök úr indítványára el
határozza, hogy a beszédet egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
foglaltatja.

3. Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízó-levelüket. Távol- 
maradását kimentette: dr. Pesthy Pál, Takács Elek, Rupprecht Antal, Berecz 
Ábel, dr. Schneller Aurél, dr. Ostffy Lajos, dr. Kovács Sándor, dr. Berzsenyi 
Ádám, dr. Heimler Károly, dr. Hőfer Vilmos, Jausz Lajos, dr. Vidonyi Sán
dor. A megbízólevelek számbavétele után az elnökség kijelenti, hogy a köz
gyűlés törvényszerűen megalakult.

4. Felvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító meg
választásáról szóló jegyzőkönyv, amely szerint egy évi időtartamra meg
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választattak: Somogyi Béla körmendi igazgató-tanító és Garan János ménfő- 
csanaki c. igazgató-tanító.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a jövő évre a veszprémi és 
zalai egyházmegyéket jelöli ki, amelyekből két tanítóra adandó a 
szavazat.

3. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és a 
jegyzői karon kívül Nagy Lajos, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Mohácsy Lajos, dr. 
Kovács János, Hanzmann Károly és Garan János küldetnek ki.

e .  Napirend előtt a zalaegerszegi gyülekezet nevében Nagy Miklós 
lelkész nehéz múlt és küzdelmes jövő határán többek közt e bizakodó vallo
mással köszönti az egyházkerületi elnökséget, a tisztikart és a tanácskozásra 
egybegyíilt tagokat: „Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Ür nagy
ságos dolgait!"

Püspök úr megköszönve az üdvözlést, rámutat arra, hogy a történelmet 
kétféle tollal lehet írni: az erőnek és a léleknek tollával. A múltét sokszor az 
első írta. Arra kéri Istent, hogy a zalaegerszegi gyülekezetei vezetőiben, né
pében áldja meg és adjon neki e földön erőt a történelem új fejezetének meg
írására — a lélek tollával!

T .  Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi október
26.-án Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója. Az egy
házkerületi közgyűlés az egyházkerület képviseletében kiküldi:

I. Megbízólevéllel:

a) E g y h á z i a k :  Németh Károly, Hanzmann Károly, Takács Elek, 
Molitórisz János, Mikolás Kálmán, Horváth Lajos, Müller Róbert, Gyalog 
István.

b) V i l á g i a k :  Szentmártoni Radó Lajos, Mihályi Sándor, dr. Ittzés 
Zsigmond, Koltai Vidos Dániel, Szalay István, Koritsanszky Ottó, dr. Grosch 
József, Grieszhaber E. Henrik.

c) T a n á r i  k a r b ó l :  Németh Sámuel és Hajas Béla.

Jegyzőkönyvi kivonattal :

a) E g y h á z i a k :  Scholtz Ödön, Túróczy Zoltán, dr. Mohácsy Lajos, 
Kiss Samu, Horváth Sándor, Kovács István (Csönge), Nagy István, Lukács 
István, Hering János, Schöck Gyula, Molnár Gyula, Seregély István, v. Ba
logh Ernő, Gyarmathy Dénes, Bojtos László, Lágler Béla, Horváth Olivér, 
Takáts Béla, Mesterházy Sándor tb. esperes, Kutas Kálmán, Sparas Elek, 
Schmidt János, Vértesi Zoltán, Fábián Imre, Cséry Lajos, Bödecs Károly, 
Takó István, Menyhár István, Nagy Lajos, Jónás Lajos.

b) V i l á g i a k :  Dr. Bertha Benő, D. dr. Pröhle Károly, dr. Deák Já
nos, dr. Kiss Jenő, dr. Kovács Sándor, báró Podmaniczky Pál, Lie. dr. Karner 
Károly, dr. Viczián Dezső, Arató István, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Porkoláb Já
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nos, Berzsenyi J. Miklós, Kalmár Zoltán, Klein Miksa, Lux Rezső, dr. Vetter 
Ambrus, dr. Lehner János, Jamrich Béla, dr. Balázsovits Gyula, dr. Ajkay 
István, dr. Patthy László, dr. Mihályi Kálmán, dr. Brunner Emil, Renner Osz
kár, Graf Samu, Neubauer János, id. Purgly Pál, ifj. Purgly Pál, Zauner Ró
bert, Kovács Sándor ig.-tan., Wölfel József, dr. Zoltai Pál, Somogyi Béla, 
Garan János, Schleiffer Károly, dr. Beyer János, Zimmermann Péter, Laki 
Kornél, Virtsologi Rupprecht Antal.

Jegyezte :
G YA LO G  IS T V Á N  s. k., 

e. aljegyző.

S. Püspök úr beterjeszti az 1933/34. 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 egyéb ügyeket tárgyaló öt szakaszban, 48 pontban (lásd 
e jegyzőkönyv függelékét) számol be az eseményekről, hű képét adja a gyü
lekezetek, egyházmegyék, tanintézetek, egyházi testületek körében folyó 
munkának, az egyházkerület közigazgatásának, anyagi ügyeinek és hitéleté
nek. A püspöki jelentés egyes pontjai alapján a közgyűlés a következő hatá
rozatokat hozza:

I. Az év eseményei.
1. A közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében dr. ajkai Ajkay 

Béla kormányfötanácsosnak, egyházkerületünk főjegyzőjének, a soproni alsó 
egyházmegye felügyelőjének áldott emlékét, aki 1934. március 2.-án, életé
nek 72-ik évében költözött el sorainkból, hogy hitünk szerint elnyerje közös 
Urunktól a hű szolgát megillető hervadhatatlan koszorút és örök jutalmat. 
Ajkay Bélát, egyházkerületünk akkori világi aljegyzőjét az 1899. szeptember 
hó 6., 7. napjain Kőszegen tartott egyházkerületi közgyűlés választotta meg 
egyhangúlag a lemondott Berzsenyi Dezső helyébe egyházkerületi főjegyző
nek. Hűséges kötelességteljesítése, nemes egyszerűsége, egyházszeretete 
holta után is beszél hozzánk és követésre buzdít.

2. a) A közgyűlés sajnálattal látja, hogy az állam nehéz anyagi helyzeté
ben egyházunknak törvényes igényei és jogos kívánságai kielégítetlenek ma
radtak. Tudomásulveszi, hogy a kultuszkormány egyszeri rendkívüli állam
segélyt adott azoknak a tanítóknak, kiknek helyi javadalmát az iskolafenn
tartó kifizetni nem tudta. Ugyancsak tudomásulveszi a 7210— 1934. számú 
kormányrendeletet, amellyel a kormány lehetővé teszi, hogy a tanítók kész
pénzjárandóságára szolgáló egyházi adó az állami adókkal együtt szedessék 
be. Köszönetét mond a közgyűlés dr. Hórnan Bálint kultuszminiszternek, dr. 
Petri Pál és dr. Szily Kálmán államtitkároknak és dr. Tóth István államtitkár
nak a templomépítő gyülekezetek és ínségben sínylődő lelkészeinknek nyúj
tott segélyezésért s egyházi ügyeink megértő elbírálásáért.
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Kívánatosnak tartja a közgyűlés az önálló hitoktatói állások olyatén ren
dezését, hogy az állások fenntartása ne tétessék csupán a tanulók létszámá
tól függővé, hanem az egyházi közérdek is tekintetbe jöjjön. Úgyszintén szük
ségesnek tartja, hogy az állam megfelelő erkölcsi és anyagi támogatása ki
fejezésre jusson általában a hitoktatás díjazásának összegében is.

A közgyűlés az egyetemes közgyűlés útján megkeresi a m. kir. kormányt, 
hogy a tanítói nyugdíjjárulékoknak a politikai községek által való megfize
téséről intézményesen gondoskodjék, illetve ne engedje meg, hogy a községi 
költségvetésekbe a községi képviselőtestületek által ily címen beállított ösz- 
szegeket a közigazgatási felsőbb hatóság törölje. A gyülekezetek tanítói 
nyugdíjintézeti hátrálékainak aggodalomkeltő felszaporodásából azt látja a 
közgyűlés, hogy a terhek alatt roskadozó gyülekezetek képtelenek e járulékok 
megfizetésére. ' j 1 • :'’p! lw'.;#j’flr!W!

Az egyetemes közgyűlés útján megkeresi a közgyűlés a m. kir. kormányt, 
hogy a fogházakban a lelkipásztori látogatások számát ne a foglyok száma 
szerint állapítsa meg, hanem a lelkigondozás szükségessége legyen a mérv
adó szempont.

2. b) A püspöki jelentésnek a felekezetközi helyzetet tárgyaló pontjára 
vonatkozólag a közgyűlés az egyetemes közgyűlés útján megkeresi a m. kir. 
kormányt, hogy a hatósága és felügyelete alá tartozó területeken a kormány- 
hatalom ne engedje, hogy egyházunk csorbát szenvedjen, hanem szerezzen 
érvényt egyházunk törvénybiztosította egyenlőségének; nevezetesen a 
levente-alakulatoknál s a in. kir. honvédségnél is. A közgyűlés egyházunk 
egyenlőségének megsértésében a magyar törvények megsértését s a nemzeti 
élet egységének megbolygatását is látja és a nemzet érdekében szükségesnek 
tartja, hogy amikor magyar nemzeti kisebbségeink védelméért kifelé harco
lunk, idebenn a m. kir. kormány hatalmával kényszerítsen minden tényezőt 
a felekezeti kisebbségek törvényes jogainak tiszteletben tartására. Emellett 
a közgyűlés is elismeri, hogy jogaink védelmében hathatós eszköz a belső 
megerősödés; azért Isten kegyelmében bízva, egyházunk minden munkásá
tól fokozott buzgó munkálkodást vár.

2. c) Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés a püspöki jelentésnek belső 
helyzetünkről szóló pontját, amely oly örvendetes képet rajzol az igehirdetés 
megelevenedéséről, a Biblia-körök szaporodásáról, a hitoktatási munka el
mélyüléséről s a diákszövetségek működéséről. Kiemelkedő jelentőséget tu
lajdonít a közgyűlés egyházkerületünk sajátos viszonyai között a szórvány- 
gondozásnak s a szórványmunkának. A barlahidai misszió mellett Isten áldó 
kegyelmét kéri az enyingi missziói gyülekezetre. A szórványmunka anyagi 
támogatását a közgyűlés egyházkerületünk fontos kötelességének ismeri el.

Másfelől sajnálattal látja, hogy a szegénység milyen nagy erőfeszítések 
elé állítja a gyülekezeteket s azoknak munkásait. Teljes elismerését fejezi ki 
azoknak a lelkészeknek és tanítóknak, akik leliismeretesen és buzgón teljesí
tik kötelességüket anyagi gondjaik, itt-ott valósággal nyomorúságaik köze
pette. Elismerését fejezi ki azon gyülekezeteknek és híveknek is, akik nagy
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Önmegtagadássai és sokszor szájuktól vonva meg a falatot, hordozzák a ter
het és fizetik egyházi adójukat, támogatják önkéntes adományaikkal intézmé
nyeinket, építenek, meglevő intézményeiket fejlesztik. Az egyházszeretet, 
Istenbe vetett bizalom, áldozatkészség azok a források, amelyekből egyhá
zunk ereje megújulhat s a csiiggedés és félelem a szívekből kisöpörtetik.

2. d) Evangélikus egyházunk s az egész protestantizmus világképére a 
németországi egyházi helyzet rajzol új vonásokat. Annak felismerésében, hogy 
a reformáció egyházainak németországi helyzetalakulása kihatásaiban az 
egész világ protestantizmusának s e réven a világ keresztyénségének sorsára, 
életére, fejlődésére és érvényesülésére befolyással van, amely alól tehát ma
gyarhoni ág. hitv. ev. egyházunk sem vonhatja ki magát, másfelől annak tu
datában, hogy a németországi evangélikus egyházak lelki életével egyhá
zunk is évszázados kapcsolatban és közösségben volt és van, amely kapcso
latoknak és közösségeknek sok áldott gyümölcsét élvezte és élvezi, a közgyű
lés nem hallgathatja el azon hittestvéri szeretetböl fakadó aggodalmait, ame
lyekkel a németországi egyházi harcokat szemléli. Bizalmát az Egyház Urába 
a Jézus Krisztusba veti, hogy Ö egyházának hajóját a viharokon és hullámo
kon keresztül is el tudja vezetni a kívánatos révbe. A közgyűlés a német- 
országi harcok láttán, hangsúlyozza tántoríthatatlan ragaszkodását egyhá
zunknak a Szentírás örök íundamentomán álló, az igében gyökerező hitval
lási irataihoz.

3. A közgyűlés köszönetét mond püspök urnák a lelkészek, tanítók és a 
világiak részére rendezett körzeti konferenciákért, abban a meggyőződésben, 
hogy ezek az értekezletek nagy mértékben hozzájárulnak egyházunk külső és 
belső megerősödéséhez. A gyülekezetek vezetőinek munkája a jelen körülmé
nyek között különös jelentőséget nyer s örömmel üdvözli a közgyűlés püspök 
urnák azon fáradozását, amellyel a vezetőket munkájukra alkalmasabbakká 
tenni sikerrel iparkodik.

4. A püspöki jelentésnek a liturgia-egységesítési mozgalomra vonatkozó 
pontja tudomásul szolgál. Az istentiszteleti rend megváltoztatása mélyen be
lenyúl a gyülekezetek lelki életébe s az egyház léleknevelö munkájának egyik 
kiváló módja és eszköze. Az egységes istentisztelet rendjét a közgyűlés sem 
alakilag, sem tartalmilag nem látja annyira előkészítettnek, hogy a böjti va
sárnapokon történt bemutatás alapján végleges intézkedéseket lehetségesnek 
vagy célravezetőnek és tanácsosnak tarthatna. A közgyűlés felterjesztést tesz 
az egyetemes közgyűléshez, hogy az istentiszteleti rend anyagát teljes egé
szében adja le az egyházkerületekhez tanulmányozás és véleményezés végett.

5. Egyházunk zsinatának 1934. november 10-ikére történt egybehivását 
s egyházkerületünk zsinati képviselőinek névsorát a közgyűlés tudomásul 
veszi. Isten Szentleikének adományait kéri a zsinatra, Isten áldását és kegyel
mét a zsinat munkájára.

6. A püspöki jelentésnek a Luther-jubileum megünnepléséről szóló pontja 
tudomásul szolgál.

7. A közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a gyülekezeteknek azon
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áldozathozataláért, amellyel offertóríumokban összesen 6946 pengő 5Ö fillért 
adtak össze különböző, a saját életkörükön túlterjedő célokra.

8. Városi kis-gyiilekezeteink közegyházi jelentőségét illetően a közgyűlés 
teljes egyértelemben van püspök úrral. Kéri az egyházmegyei gyámintézete
ket, hogy a rendelkezésükre álló gyámintézeti segélypénzek kiosztásánál gon
doljanak saját városi kis-gyülekezeteikre. Felkéri egyúttal a pénzügyi bizott
ságot, hogy ezen gyülekezetek rendszeres támogatására dolgozzon ki részle
tes tervet. Figyelmébe és támogatásába ajánlja ezeket a gyülekezeteket az 
egyházkerületi Gyámintézetnek is.

9. A közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében az elköltözött 
egyházi elöljáróknak: Mihály István győregyházmegyei felügyelőnek, Ber
zsenyi Dezső volt ehker. világi főjegyzőnek, Dókus Ernő ref. egyetemes kon- 
venti és zsinati elnöknek, Lelbach Keresztély nagybirtokosnak, a nagyatádi 
misszió alapítójának és jóltevőjének, Tatay Lajos, Perl János, Eősze Zsig- 
mond, Hofbauer Pál lelkésznek emlékét.

Köszönetét és elismerését fejezi ki Mesterházy Sándor nemespátrói lel
késznek azon érdemes tevékenységéért, amelyet mint a somogyi egyházmegye 
esperese 12 éven át kifejtett s üdvözli őt azon alkalomból, hogy őt a somogyi 
egyházmegye tiszteletbeli esperesi címmel tüntette ki. Bizalommal és szere
tettel köszönti Horváth Lajos gyékényesi lelkészt, a somogyi egyházmegye új 
esperesét és munkájára Isten áldó kegyelmét kéri.

Meleg érzéssel köszönti a közgyűlés Józan Miklós unitárius püspöki vi
káriust lelkészi szolgálatának 40-ik évfordulóján. Szeretettel üdvözli Purgly 
Lázlót, az erdélyi zsinat-presbiteri ev. egyházkerület új felügyelőjét s őbenne 
egész egyházkerületét, amelyhez elszakíthatatlan kapcsolatok fűznek bennün
ket. Isten áldását kéri Szalay István győregyházmegyei és virtsologi 
Rupprecht Antal soproni alsó egyházmegyei új felügyelőkre és munkájukra.

10. A püspöki jelentésnek a püspök úr szolgálatairól szóló pontja hálás 
köszönettel tudomásul szolgál, A közgyűlés püspök úrnak Istentől testi és 
lelki erőket kér, hogy egyházunk és kerületünk javára folytathassa áldásos 
életmunkáját.

II. Az egyházi élet.
11. Az egyházkerület életéről beszámoló statisztikai adatok tudomásul 

szolgálnak. Örvendetes tudomásul szolgál a házi istentiszteleteknél mutatkozó 
javulás és az Úrvacsora szentségével élők számának gyarapodása. A feleke- 
zetközi viszony romlása, amiről a püspöki jelentés megemlékezik, a reverzá- 
lis-törvény által teremtett helyzet és lehetőségek rovására Írandó legnagyobb 
részében. A közgyűlés megkeresi az egyetemes közgyűlést, járjon el a m. kir. 
kormánynál a reverzális-törvény hatálytalanítása érdekében; jóllehet a sta
tisztika szerint a reverzálisok javunkra vannak, kétségtelen, hogy a felekezet- 
közi békességet s a nemzet egységét bontják meg a reverzális-adás és vevés 
körül folyó harcok s az abból utólag származó különböző családi és rokon
sági villongások. Aggasztó tünet, hogy a reformátusokkal való viszony egyes
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Vidékeken meglazult, sót kíélesedett; a közgyűlés a református egyházzal 
való jóviszony ápolását szükségesnek tartja s éppen azért felhívja azokat, 
akiknek körzetében a reformátusokhoz való jóviszonyban zavaró körülmények 
merülnek fel, tegyenek az illetékes esperesi hivatal útján részletes jelentést a 
püspök úrnak, hogy a megfelelő intézkedések megtehetők legyenek, még mi
előtt a helyzet elmérgesednék. A leánygyülekezeteknek az anyagyülekezethez 
való viszony bensőbbé tételével a lelkészegyesület foglalkozott.

12. Köszönetét mond a közgyűlés püspök úrnak az immár X. évfolyam
ban megjelent egyházkerületi Belmissziói Munkaprogrammért. örömmel ve
szi tudomásul az egyházkerületben s annak gyülekezeteiben és tanintézetei
ben végzett belmissziói munkáról szóló jelentést. Köszönetét mond a lelké
szeknek, tanítóknak s egyéb munkásoknak, akik a belmissziói munkában 
tevékenykednek.

13. A püspöki jelentésnek a végzett hitoktatásról szóló pontja tudomásul 
szolgál. A közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a hitoktatóknak hűsé
ges kötelességteljesítésükért.

14. A piipöki egyházlátogatásokról szóló pont és
15. az esperesi egyházlátogatásokról szóló pont tudomásul szolgál.
16. A soproni orsz. fegyintézet lelkigondozásáról szóló jelentés tudomá

sul szolgál. A Kiss Ferenc fegyintézeti lelkész által alakított protestáns 
könyvtárat a közgyűlés a hívek és gyülekezetek támogatásába ajánlja. 
Ugyancsak felhívja a közgyűlés az egyháztársadalom figyelmét a fegyintézet
ből elbocsátott egyének sorsára is.

17. A közgyűlés melegen üdvözli a Kapi Béla püspök által alapított Ha
rangszót jubileumi éve alkalmából; elismerését és köszönetét fejezi ki az egy
házi sajtó lelkes munkásainak; a Kis Harangszót és a Keresztyén Igazságot 
híveink támogatásába ajánlja.

18. A püspöki jelentésnek a szektamozgalmakról szóló pontja megnyug
vással szolgál tudomásul.

19. A közigazgatási évben felavatott tizenhárom lelkész életére, munká
jára a közgyűlés Isten kegyelmét kéri.

20. A tabi, bábonymegyeri, tamási, nagygeresdi, iharosberényi renovált 
templomok s az új bábolnapusztai prot. templom felavatásáról szóló püspöki 
jelentés őszinte örömmel tölti el a közgyűlést. Köszönetét és elismerését fejezi 
ki vitéz Pettkó-Szandtner Tibor méneskari parancsnoknak a bábolnapusztai 
prot. templom építése körül kifejtett fáradozásáért és áldozatkészségéért.

21. A püspöki jelentésnek az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetről szóló 
pontja tudomásul szolgál. A közgyűlés felhívja a gyülekezeteket és lelkésze
ket, hogy a nyugdíjintézettel szemben fennálló kötelezettségeiknek anyagi 
erejük teljes megfeszítésével tegyenek eleget s a nyugdíjintézet javára elren
delt offertóriumot pontosan beszolgáltassák.

22. Az egyházközigazgatásról szóló pont tudomásul szolgál. A közgyűlés 
elismerését fejezi ki az esperesi karnak, Hanzmann Károly főszámvevőnek, 
László Miklós püspöki titkárnak és Kuttlik Olga püspöki irodai segéderőnek.
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23. A lelkészégyesüietek munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál.
24. A tanítóegyesületek munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál. A 

közgyűlés elismeréssel és köszönettel emlékezik meg Krug Lajos nyugalma
zott igazgató-tanítónak, az Orsz. Éváiig. Tanítóegyesület és az egyházkerü
leti tanítóegyesület lemondott elnökének e minőségben kifejtett buzgó és 
eredményes működéséért. Bizalommal üdvözli Somogyi Béla körmendi igaz
gató-tanítót, az Országos Evangélikus Tanítóegyesület új elnökét s munká
jára Isten áldását kéri.

25. A püspöki jelentésnek a Gyámintézetröl szóló pontja tudomásul szol
gál. A Gyámintézet munkáját a közgyűlés a gyülekezetek támogatásába és a 
hívek pártfogásába ajánlja. A Gyámintézet ügyében a püspök úr által kibo
csátott körlevélben foglalt utasításokat és rendelkezéseket a közgyűlés tudo
másul veszi. Rendtorff Ferencnek, a Gusztáv Adolf Egylet lemondott elnöké
nek érdemeit a közgyűlés jegyzőkönyvében megörökíti, köszönetét mondva 
néki azon szeretetteljes érdeklődésért és hathatós támogatásért, amelyben 
elnöki működése alatt magyarhoni egyházunkat, közelebbről egyházkerüle
tünk gyülekezeteit és intézményeit felkarolta. Örömmel értesül, hogy 
dr. Geissler Brúnó a G. A. E. főtitkára egyházkerületünk több gyülekezetét 
és intézményét meglátogatta.

III. Iskolai ügyek,
a) Népiskolai ügyek.

26. A közgyűlés elismeréssel és köszönettel emlékezik meg a tanítók de
rék és becsületes munkájáról.

27. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 69.030/1934. számú rende
leté a tanítóválasztásoknál alkalmazandó szempontokról sérelmet jelent egy
házunk és gyülekezeteink autonómiájára. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy 
püspök úr a kultuszminiszter úrhoz intézett felterjesztésében erre rámutatott. 
Mégis ugyané tárgyban felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez, hogy 
a kultuszminiszter urnái mutasson rá a rendelet autonómiánkat sértő intézke
déseire s kérje azoknak orvoslását.

28. A tanítóknak a VII. fiz. osztályba való előléptetéséről szóló pont tu
domásul szolgál.

29. A közgyűlés üdvözli Rónai Kálmán somlószőllősi, Gömbös Sándor 
pusztamiskei, Jány János szabadi-i, Herczeg Károly sárvári tanítókat, akiket 
érdemeik elismeréséül püspök az igazgatói címmel tüntetett ki.

30. A Prot. Tanítói Internátus Alapról s a tanítóknak abból juttatott se
gélyezésről szóló jelentés udomásul szolgál.

31. A tanítók anyagi helyzetére vonatkozó pont tudomásul szolgál.

b) Középiskolák és tanítóképző-intézet.
32. A püspök úr iskolalátogatásairól szóló jelentés tudomásul szolgál. A 

közgyűlés elismerését fejezi ki az intézetek igazgatóinak és tanári karainak a 
lelkiismeretes és egyházias munkáért, amit az intézetekben végeztek.
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33. Az intézetek tanulóinak felekezeti megoszlásáról szóló püspöki jelen
tés tudomásul szolgál.

34. Sajnálattal fogadja a közgyűlés azt a bejelentést, hogy a kultuszmi
niszter bár tudomásul vette a soproni tanítóképző-intézetnél a német-magyar 
és gazdaságtan-testnevelési tanári állások szervezését, de államsegélyt nem 
tudott biztosítani. Tudomásulveszi a közgyűlés, hogy a miniszter úr Kardeván 
Jenő óraadó tanárt július 1.-től helyettes tanárképpen a tanítóképzőhöz ki
rendelte és illetményeit biztosította.

35. A kőszegi leánylíceum helyzetéről szóló jelentés megnyugvással szol
gál tudomásul. A közgyűlés elismerését fejezi ki Arató István igazgató érde
mes munkájáért, amelynek az intézet anyagi helyzetének jobrafordulása nagy 
részben köszönhető.

36. Örömmel vesz tudomást a közgyűlés arról, hogy a soproni líceum 
Diákotthona megépült; s hogy annak igazgatójává vitéz Magassy Sándor líc. 
vallástanár választatott meg. Örömmel értesül arról is, hogy a bonyhádi Diák
otthon építési terveit a minisztérium jóváhagyta s a közel jövőben az is meg
épül. A közgyűlés nagy reményeket fűz evangélikus ifjúságunk nevelése terén 
az új Diákotthonokhoz s működésükre, vezetőikre Isten áldását kéri.

37. A közgyűlés Králik Gusztáv nyug. líceumi tanárnak és dr. Gosztonyi 
Margit nyug. leánylíceumi tanárnak elismerését és köszönetét fejezi ki hűsé
ges munkálkodásukért, örömmel értesül, hogy az egyetemes egyházi és isko
lai felügyelő úr Králik Gusztávot igazgatói címmel tüntette ki. Tudomásul 
veszi a közgyűlés, hogy Miklós Berta leánylíc. tanár betegszabadságot kapott 
s hogy Strausz Györgyi leánylíc. helyettes tanár a kőszegi intézettől megvált; 
utóbbinak a közgyűlés 4 évi működéséért köszönetét mond.

38. A középiskolákra vonatkozó új törvényről szóló jelentés tudomásul 
szolgál.

39. Az iskolai filmoktatásról szóló jelentés tudomásul szolgál.
40. A püspöki jelentésnek az elnöki megbízatásokról és iskolalátogatá

sokról szóló pontja tudomásul szolgál.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.

41. A püspöki jelentésből örömmel értesül a közgyűlés, hogy egyházke
rületünk költségvetési éve hiány nélkül zárult. A hátralékban levő gyülekeze
teket a közgyűlés nyomatékosan felhívja, hogy kötelezettségüknek tegyenek 
eleget, járulékaikat pontosan fizessék be.

42. A temetkezési biztosítás szervezési munkájának megindulásáról 
szóló jelentés tudomásul szolgál.

43. Az államsegélyekről szóló jelentés tudomásul szolgál.
44. Fájdalommal értesül a közgyűlés, hogy a lelkészek anyagi helyzeté

ben semmiféle javulás nem állott be s hogy a lelkészek szegénysége miatt az 
általuk megindított segélyezési mozgalom is elakadt. A lelkészi és tanítói2



helyi javadalommal hátralékos gyülekezeteket a közgyűlés felhívja, hogy 
anyagi kötelezettségüknek tegyenek eleget.

45. A Baldácsy-alapítvány jövedelmének csökkenéséről szóló jelentés 
sajnálattal szolgál tudomásul.

V. Egyéb ügyek, személyváltozások, megüresedett helyek, 
statisztikai adatok.

46. A közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében szentmártoni 
Radó Elemérnek, a kemeneshőgyészi gyülekezet elhunyt felügyelőjének em
lékét. A tisztségükből távozott lelkészekre, felügyelőkre, tanítókra Isten áldá
sát kéri; az újonnan választott lelkészeket, felügyelőket, tanítókat bizalom
mal és szeretettel üdvözli.

47. A megüresedett tisztségek és bizottsági helyek betöltésére vonatko
zólag a véleményező bizottság tesz javaslatot.

48. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok tudomásul szol
gálnak.

Jegyezte:
NÉMETH KÁROLY s. k., 

e. főjegyző.

Q . Tárgyaltatott dr. Ruhmann Jenő előterjesztésében az egyház
kerületi iskolai nagybizottság 1934. szeptember 19.-én Zalaegerszegen tar
tott közgyűléséről felvett jegyzőkönyvnek a püspöki bejelentéseket tartal
mazó 2. pontja. Ezek szerint: a) püspök úr meglátogatta az egyházkerület 
összes középiskoláit, b) a soproni Diákotthon igazgatói állására az iskolai 
nagybizottság vitéz Magassy Sándor líc. vallástanárt választotta meg, c) a 
diákotthonnál szervezett két nevelő-tanári állás közül a mennyiségtan-termé- 
szettani szakos állásra Bárdosi Sándor oki. tanár, a filológiai szakos állásra 
pedig ideiglenesen Sümegi István felavatott lelkész alkalmaztatott, d) a sop
roni líceumnál Králik Gusztáv nyugalomba vonulása folytán megüresedett 
rajztanári állásra a nagybizottság Merész Károly oki. rajztanárt ajánlotta a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek helyettes tanári kinevezésre, aki az 
ajánlat értelmében a soproni, ev. líceumhoz helyettes tanári állásra 1934, 
szeptember 1.,-i hatállyal Merész Károlyt segédtanárrá kinevezte és intézke
dett a fizetési államsegély kiutalásáról.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a püspök úr bizottsági jelen
tésében foglalt intézkedéseket tudomásul veszi.

l O .  Ugyanezen jkv. 3. pontja szerint: az iskolai nagybizottság elfo
gadta Németh Sámuel soproni líceumi igazgató javaslatát, mely szerint ott a 
görög nyelv tanítása az ötödik oszályban, az osztályfőnöki órák pedig az első 
osztályban a folyó tanévtől kezdve elrendeltessenek és egyben tudomásul
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vette azt, hogy a bonyhádi gimnáziumban a jelentkezők hiánya miatt ez év
ben a görög nyelv nem fog taníttatni.

Tudomásul szolgál.
11. Ugyanezen jkv. 4. pontja szerint: az iskolai nagybizottság elfo

gadta Németh Sámuel líc. igazgató javaslatát, mely szerint az egyházkerület 
a 77.600— 1934. VKM. rend. értelmében rendelje el a tandíj után fizetendő 
3% filmdíj szedését, úgy azonban, hogy ez a 3% a 40 P tandíj után számít
tassák és minden tanulónál 1.20 P legyen. Az így nyert összeget egyelőre tar
talékolja az iskola és az állami filmszolgáltatás sikerétől tegye függővé, hogy 
az állami szervezkedésben részt vesz-e, vagy pedig saját filmleadó-gépet 
szerez be.

A közgyűlés elrendeli a 3%-os filmdíj szedését úgy, hogy ezen 
a címen minden tanulótól 1 P 20 fill, szedessék be, ami egyelőre tar- 
talékoltassék és az állami filmszolgáltatás sikerétől teszi függővé, 
hogy az állami szervezkedésben részt vesz-e vagy pedig saját film
leadó-gépet szerez be.

1 2 -  Ugyanezen jkv. 5. pontja szerint: az iskolai nagybizottság tár
gyalta Németh Sámuel líc. igazgató jelentését az 1933—34. tanévről. Külön 
kiemeli az iskolai nagybizottság a német és francia társalgási órák sikerét, 
német könyvtár létesítését, ezen könyvtár létesítése körül Ziermann Lajos lel
késznek közbenjárását. Szükségesnek tartja a bizottság, hogy az ének- és 
zeneoktatás eredményesebbé tétele végett megfelelő intézkedések történjenek.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés Németh Sámuel igazgatónak 
és a tanári karnak eredményes munkájáért elismerését és köszönetét 
nyilvánítja. Köszönetét nyilvánítja Ziermann Lajos lelkésznek a né
met könyvtár létesítése körül kifejtett munkájáért, Kovács Jenő és 
Králik Gusztáv líc. tanároknak nyugalomba lépésük alkalmából ál
dásos munkásságukért elismerését és köszönetét nyilvánítja.

13- Ugyanezen jkv. 6. pontja szerint: a soproni líceumnál betöltésre 
kerülő latin-görög szakos helyettes tanári állásra az iskolai nagybizottság 
Prőhle Jenő líc. óraadó tanárt ajánlotta a vallás- és közoktatásügyi miniszter
nek f. é. szeptember l.-i hatállyal helyettes tanárrá leendő kinevezésre.

Tudomásul szolgál.
1-4. Ugyanezen jkv. 7. pontja szerint: az iskolai nagybizottság tár

gyalta és elfogadta a soproni Diákotthon és Diákotthon Bizottság szervezeti
szabályzatát.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés örömét fejezi ki afelett, hogy 
a í. tanév kezdetével a jelentkező diákok az Otthonban minden he
lyet elfoglaltak. Az Otthon áldásos működésére Isten áldását kéri.

13. Ugyanezen jkv. 9. pontja szerint: az iskolai nagybizottság tár
gyalta Hamar Gyula tanítóképezdei igazgató jelentését az 1933—34. tanév
ről. Az iskolai nagybizottság jelenti ennek kapcsán, hogy a gazdaságtan
testnevelési helyettes tanári állásra Dégay Zoltánt választotta meg. Kéri az

2 *
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egyházkerület elnökségét a bizottság, hogy az állami fizetéskiegészitésben 
ezidő szerint nem részesülő tanárok ebbeli ügyének elintézését illetékes he
lyen szorgalmazza. Hozzájárul ahhoz, hogy az internátusbán az igazgató ren
delkezésére lelkészi képesítéssel rendelkező nevelő alkalmaztassék és hogy 
ezen nevelőt, aki egyszersmind az igazgató irodai segédje is, püspök úr je
lölje ki. Az iskolai nagybizottság tudomásul veszi egyben, hogy Horváth 
Samu intézeti altiszt f. é. augusztus 31.-el nyugdíjaztatok és hogy helyére a 
püspök úr egy évi próbaidőre Zügn Nándort alkalmazta 11. o. altiszti 
minőségben.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. A közgyűlés kimondja, hogy 
az internátusbán lelkészi képesítéssel bíró nevelő alkalmaztassék, 
aki egyszersmind az igazgató irodai segédje is legyen. A nevelő 
kijelölési jogát püspök úrra ruházza.

l ö .  Ugyanezen jkv. 10 pontja szerint: az iskolai nagybizottság elhatá
rozza, hogy a tanítóképző régi, szűk épületét és telkét felajánlja megvételre 
Sopron városának és egyben kéri az egyházkerület elnökségét, hogy az újabb 
építkezéshez szükséges államsegély kieszközlése végett a vallás- és közokta
tásügyi miniszter úrnál tegyen lépéseket. Az egyes gyülekezetekhez és külö
nösen is a sopronihoz, amelynek a székhelyén van a tanítóképző, adakozásra 
való felhívást intéz.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. Az egyházkerület szükséges
nek látja, hogy a tanítóképző korszerű új épületben nyerhessen 
elhelyezést.

17. Ugyanezen jkv. 11. pontja szerint: az iskolai nagybizottság dr. 
Gárdonyi Zoltán tanítóképző-intézeti helyettes tanárt 1934. szeptember 1-i 
hatállyal a IX. f. o. 3. fokozatának megfelelő illetménnyel és a törvényes la
káspénzzel rendes tanárrá választotta és egyben a fizetéskiegészítő állam
segély folyósítása végett felterjesztést intézett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz. Amennyiben a fizetéskiegészítést a minisztérium nem folyósí
taná, úgy a megválasztott tanár teljes illetményét az egyházkerület fogja 
viselni.

Tudomásul szolgál.
IS. Ugyanezen jkv. 12. pontja szerint: az iskolai nagybizottság tár

gyalta Arató István kőszegi leánylíceumi igazgatónak jelentését az 1933—34. 
tanévről. Tudomásul vette, hogy Bakos Julia r. tanár 1933. dec. l.-el nyuga
lomba vonult. Ugyancsak nyugalomba vonult 1933. december l.-el dr. Miilián 
Béláné Feigl Amália rendes tanár is. Demiány Edit, Vozáry Katalin, Kassó 
Margit helyettes tanári és tanárnevelői megbízatása 1934. szept. 1.-től kez
dődően egy évre meghosszabbíttatott, dr. Gosztonyi Margit helyére Birner 
Ibolya német-francia szakos középiskolai tanár nyert egy évre helyettes ta
nári megbízást. Fabriczy Olga internátusi tanárnévelőnői megbízatása he
lyettes-tanári minőségben az előző évi feltételek mellett, 1934. szept. 1.-től 
egy évre meghosszabbítást nyert. Miklós Berta r. tanár helyettesítésére, aki
1934. febr. 1.-től 1935. febr. 1.-ig betegszabadságot kapott, Suhajda Margit
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oki. természetrajz-földrajz szakos középiskolai tanár nyert helyettes tanári 
és internátusi tanárnevelönői minőségben megbízatást. Dr. Gosztonyi Margit 
1934. szept. l.-el nyugdíjaztatok Az iskolai nagybizottság méltányolva Wág- 
ner Karola internátusi nevelönőnek helyettes internátusi vezetői minőségben 
kifejtett közel kétévtizedes eredményes munkásságát, megbízza öt az interná- 
tus vezetésével.

A jelentés jóváhagyólag tudomásul szolgál. A közgyűlés kö
szönetét mond Arató István igazgatónak és a tanári karnak a ma
gyar evangélikus nőnevelés terén végzett nagyértékű munkásságá
ért. A nyugalomba térő tanároknak munkájukért köszönetét nyilvá
nítja, a nőnevelés ügyének új munkásait szeretettel köszönti.

IQ . Ugyanezen jkv. 13. pontja szerint: az iskolai nagybizottság tár
gyalta Hajas Béla bonyhádi reálgimnáziumi igazgató jelentését az 1933;—34. 
tanévről. Külön kiemeli az iskolai nagybizottság a Diákotthon építését.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés Hajas Béla igazgatónak és a 
tanári testületnek értékes munkásságukért elismerését és köszöne
tét fejezi ki. örömmel veszi tudomásul a Diákotthon építését.

20. Ugyanezen jkv. 14. pontja szerint: az iskolai nagybizottság ki
mondja, hogy Hanzmann Károly egyházker. főszámvevő fia épúgy mentesség
ben részesüljön az iskolai díjak fizetése alól, mint az egyházker. iskolák taná
rainak a fiai.

Tudomásul szolgál.
21. Ugyanezen jkv. 15. pontja szerint: az iskolai nagybizottság vitéz 

A'lagassy Sándor, diákotthoni igazgatónak idevonatkozóan hozzája intézett 
beadványára úgy határozott, hogy a folyó tanévben a diákotthon nem téríti 
meg a tápintézetnek az uzsonna-díjat.

Tudomásul szolgál.
22. Ugyanezen jkv. 16. pontja szerint: az iskolai nagybizottság Hanz

mann Károly egyházker. főszámvevő idevonatkozó kérelme felett határozva, 
kimondotta, hogy a líceumi tápintézet ellenőrzési teendőit nem lehet kivenni 
a főszámvevő ellenőrzése alól, ezért őt ezen teendő alól nem menti fel. Gon
doskodni fog azonban arról, hogy a tápintézet vezetésére vonatkozó szabály
zat kidolgozásával rendezze az ellenőrzés kérdését.

Tudomásul szolgál.
Jegyezte :

DR. BERTHA BENŐ s. k., 
egyházker. vil. főjegyző.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1934. évi szeptember hó 18.-án 
Zalaegerszegen megtartott üléséről készült jegyzőkönyv nyomán, főszámvevöi 
előterjesztés szerint, az egyházkerületi közgyűlés az alábbi ügyeket vette tár
gyalás alá.



2 .3 .  A p. ü. b. jkv. 1. p. sz. az összes pénztárak helyzete első látásra 
megnyugtató, hiszen valamennyi plusszal zárta az 1933. számadási évet. A 
közigazgatási pénztárban 1,971.17 P, a líceumiban 1,249.99 P, a tanítóképző- 
intézetiben 2,803.64 P,a tápintézetiben 1,227.37 P,a kőszegi leánylíceumiban
3,217.30 P pénztármaradvány mutatkozott 1933. dec. 31.-én. Mindazon
által lépten-nyomon érezhető, hogy válságos időket élünk, amelyekben csak 
a kérlelhetetlen szigorúságig menő takarékosság alkalmazása révén biztosít
ható a háztartás egyensúlya. Sok bajt és gondot jelent a nagy hátrálék. Az 
összesített egyházkerületi járulékból 39,457.— P, líceumi és tanítóképző
intézeti díjakból 6,217.— P volt a hátrálék. Az alapítványi pénzekből kölcsön
vett 34.500 pengős belső kölcsönnel lehetett csak a súlyos krízist áthidalni. 
Az alapítványokat 3.3%-ra dotáltuk. Az összes számadások teljes képe a 
kellő időben nyomtatásban megjelent s az összes érdekelteknek meg is kül
dött, pénztári kimutatásban tárul az érdeklődők elé. Az egyházker. betétjei a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank soproni fiókjánál vannak elhelyezve, de a 
p. ii. b. kifogásolja a túlalacsony kamatlábat.

Az ehker. közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul az 1933. 
évről szóló pénztári jelentést, a számadásokat jóváhagyja, a felette 
nagy hátrálékok befizetését legnyomatékosabban sürgeti. Egyben 
felhatalmazza és utasítja a p. ii. bizottságot, hogy amennyiben a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nem adja meg az időszeri kama
tot, úgy lépjen más, hasonló bonitású pénzintézetekkel üzleti össze
köttetésbe.

2 4 .  Ugyanazon biz. jkv. 2. p. a. tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a
V K M .-tö l

1933. január 19-én 7.687/1932/II. sz. rendelettel 1933. január hóra P. 1.115
1933. február 10-én 4.174/1933/11. sz. » 1933. február . 1.115
1933. március 13-án 4.616/1933/11. sz. 1933. március . 1.115
1933. április 7-én 4.946'1933/11. sz. » 1933. április „ . 1.115
1933. május 10-én 5.233/1933/II. sz. » 1933. május „ . 1.115
1933. június 12-én 5.538/1933/11. sz. 1933. június „ 1.115
1933. június 28-án 5.633/1933/11. sz. 0 1. félévi pótállamsegély „ 250
1933. július 8-án 5 879/1933/11. sz. „ 1933. július , 1.115
1934. augusztus 2-án 6.128/1933/11. sz. » 1933. augusztus „ 1.115
1933. szeptember 11-én 6.367/1933/11. sz. » 1933. szeptember . 1.115
1933. október 13-án 6.599/1933/II. sz. n 1933. október „ 1 115
1933. november 16-án 6.888/1933/11. sz. n 1933. november „ 1.115
1933. december 16-án 7.215/1933/II. sz. » 1933. december „ . 1.115

az 1933. év folyamán tehát összesen érkezett egyházkerületi államsegély 13.640
p e n g ő ; m ely  ö ss z e g e t az e g y h á z k e r. k ö v e tk ező  fe lo sz tá s  s z e r in t h a sz n á lta  fel

A közigazgatási pénztár kapott — 3.540 P 
A líceumi pénztár kapott — — 3.800 P 
A tanítóképezdei pénztár kapott — 3.800 P 
A kőszegi leányiskolái pénztár — 1.000 P
A hitoktatás díjazására — — — 500 P
A főiskolai nyugdíjintézet kapott — 1.000 P 13.640 P
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23. U. a. jkv. 3. p. sz. tudomásul veszi a közgyűlés, hogy az 1933. évi 
egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 89. pontjával a dunántúli egyházkerület
nek jutott 4.600 P rendkívüli adóalapi segélyt a következő gyülekezetek kap
ták: 300 P Sszekszárd, 200—200 P Nagybarátfalu, Nagysimonyi, Kaposvár, 
Nemeskér, Kölesd, Magyarboly, Nagyszokoly, Somogydöröcske, Somogyvá- 
mos, Fehérvárcsurgó, Keszthely, Szentantalfa, 100— 100 P Öttevény, Puszta- 
szentlászló, Zalaszentgrót, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szilsárkány, Zsebe- 
háza, Dombóvár, Kőszeg, Szentgotthárd, Dabrony, Tapolcafő, Várpalota, 
Alsódörgicse, Nagyvázsony, 50—50 P Barlahida, Jánosháza, Györszemere, 
Barcs-Nagyatád-Szob, Bonnya, Ászár, Veszprém, Mencshely.

2 6 .  U. a. jkv. 4. p. a. tudomásul szolgál, hogy a nem evang. jellegű 
tanintézetekben végzett 1933—34. évi evang. hitoktatási munka díjazására az 
előző évi 2.500 P-vel szemben ismét a régebben nyújtott 4.000 P volt fordít
ható. A felosztás a következő:

Győri egyházmegye — — — 400 P
Kemenesaljái egyházmegye — — 360 P
Somogyi egyházmegye — — — 320 P
Soproni alsó egyházmegye — — 360 P
Soproni felső egyházmegye — — 360 P
Tolna-baranya-somogyi ehm. — 800 P
Vasi közép egyházmegye — — 400 P
Veszprémi egyházmegye — — 750 P
Zalai egyházmegye — — — — 250 P

27. U. a. jkv. 5. p. a. a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy 
püspök úr Öméltósága az év folyamán összesen 2.518+430 pengőt engedé
lyezett 36 esetben egyes gyülekezeteknek, avagy személyeknek, főszámvevői 
javaslat alapján, kivételes és rendkívüli segélyképen.

2 8 .  U. a. jkv. 37. pontja alatt tudomásul szolgál, hogy a VKM. úr az 
állami elemi népiskolákban az 1933—34. tanévben végzett hitoktatás díjazá
sára 1.200 P-t folyósított, mely összeg a bejelentés igénylése arányában ke
rült szétosztásra.

29. U. a. jkv. 7. pontja szerint tudomásul veszi az egyházkerületi köz
gyűlés, hogy 1933—34. évi portótérítési államsegély címén ismét 3.160 P 
volt az eddigi megállapítás szerint felosztható.

3 0 .  U. a. jkv. 8. pontja szerint tárgyaltatott a közös pénztár felügyelő 
bizottsági elnökének jelentése. Eszerint 1933-ban 13 esetben rendelt el az el
nök váratlan rovancsolást. Az évi förovancsolás f. é. szeptember hó 17.-én 
volt. A beérkezett jelentések egyértelműen rendes és lelkiismeretes munkáról 
szólnak. Javasolja a felmentvény megadását.

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Meleg 
elismerését és köszönetét tolmácsolja a felügyelő bizottság elnöké
nek s a közreműködő bizottsági tagoknak, valamint a pénztári tiszt



24

viselőknek. Egyben ez utóbbiaknak a felmentvényt a szokott óvás 
fenntartása mellett megadja.

3 1 .  U. a. biz. jkv. 9. pontja szerint elfogadja a közgyűlés a biztosítási 
megbízott m. é. jelentését, amely az egyházkerületnek jutott 1,018.71 P jöve
delemről számolt be.

3 2 .  U. a. jkv. 10. pontja kapcsán a Kleeblatt alapítványi ház 1933. évi 
számadása lett jóváhagyva. A rendben lévő számadás a pénztári kimutatás 
függelékében található.

3 3 .  U. a. jkv. 12. pontjával kapcsolatban utólagosan tudomásul vette 
a közgyűlés, hogy az egyházkerület tulajdonát képező lörintei birtok, a deve- 
cseri kir. járásbíróság 5784— 1933. tk. sz. végzésével, haszonélvező kértére, 
védett birtokká nyilváníttatott.

3 4 L  U. a. jkv. 13. pontja szerint az egyházkerületi közgyűlés helyes- 
löleg veszi tudomásul, hogy a líceumi „dukai Takách Márton“ alapítvány ke
retében a nemeskéri 12. és 5öl. sz. tkvi betétben foglalt ingatlanokra bizto
sított utóöröklési jogáról — a föörökös, Soltész Emilia répcelaki lakos kér
tére — az alapítvány lemondott. Jelentéktelen ingatlanról volt szó s az em
berileg teljesen valószínűtlen utóöröklésről való lemondást nagyon méltá
nyos okok ajánlták.

3 3 .  U. a. jkv. 16. pontja alapján tárgyaltatott a Tolnanémedin 1934. 
január 26.-án elhunyt Eösze Zsigmond alesperes-lelkész végrendelete, amely- 
lyel a tolnanémedii 1545. sz. telekjegyzökönyvben A4- lO l/a/l/b/2/a. hrsz. 
alatt levő 206/b sz. háza és a hozzá tartozó 1140 D-öl telek felerészét tulaj
donul egyházkerületünkre hagyja a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületben mű
ködött lelkészek özvegyei javára létesítendő alapítványul. Ugyanerre szánta 
a tolnanémedii 1085. sz. telekjegyzökönyvben A. 533/a/6. hrsz. alatt levő 200 
□-ölnyi szántóföldet. Mindezen ingatlan azonban csak az özvegyi haszon- 
élvezet megszűnte után jut az egyházkerület birtokába. A végrendeletben sze
replő ingatlan értéke 3.360 pengőben állapíttatott meg.

Az egyházkerületi közgyűlés hálás szívvel fogadja a nemes el
gondolásra valló alapítványt s kegyelettel örökíti meg jegyzőköny
vében Eösze Zsigmond emlékét. Egyben jóváhagyja az alábbi ala
pítólevelet:

Alapító-levél.
Az a l a p í t v á n y  k e l e t k e z é s e .  Eösze Zsigmond, Tolnanémedi 

1934. jan. hó 26.-án elhunyt ev. lelkésze, sajátkezíileg megírt, 1932. okt. hó
25.-éről keltezett végrendeletében többek közt a következőket írta: „I. A du
nántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnek hagyom: 1. a tulajdonomat képező s a 
tolnanémedii 1540. sz. telekjegyzőkönyvben A + 101/a /l/b /2 /a . hrsz. alatt 
levő 206/b. számú házamnak és az ehhez tartozó 1140 négyzetölnyi teleknek 
felerészét tulajdonul, a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületben működött 
lelkészek özvegyei javára alapítványul, úgy, hogy a ház és telek, úgyszintén
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a 200 négyzetül szántóföld feleségem halála után eladassék s a befolyó ösz- 
szeg ingatlanban gyiimölcsöztessék s a tiszta jövedelmet kapja egy szerény 
anyagi viszonyok közt élő lelkészözvegy. Mégis ezen félházat feleségem ha
szonélvezi; így a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület csak feleségem halála 
után lép ezen félház használatába. 2. Ugyancsak a dunántúli ág. hitv. ev. egy
házkerületnek hagyom a tulajdonomat képező, a tolnanémedii 1085. sz. telek
jegyzőkönyvben A-j- 533/a/6. hisz. a. levő 200 négyzetölnyi Szántóföldet tu
lajdonul. Mégis ezen 200 négyzetöl földet feleségem haszonélvezi, így a du
nántúli ág. hitv. ev. egyházkerület csak feleségem halála után lép ezen föld 
használatába. 111. Feleségem, Támer Ilona halála után a félháznak és a szán
tóföldnek tulajdonosa a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, az egész házat 
és a földet eladhatja, — tehát azt a félházat is, mely feleségem tulajdona lesz. 
Így az eladási idő és eladási árra nézve kizárólag a dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület elnöksége állapítja meg a feltételeket, amelyeket feleségem jog
utódai minden érvényes ellenmondás nélkül tartoznak elfogadni s meg
elégedni a ház eladási árának felével. A ház eladási árának másik fele és a 
szántóföld ára a II. pont alatt foglalt célra fordíttassék“.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület az 1934. évi szeptember hó 20-án 
Zalaegerszegen tartott közgyűlésen a jegyzőkönyv 35. pontjával ezen alapít
ványt hálás köszönettel elfogadta, a fentebb körülírt s nevére bekebelezett 
örökséget a haszonélvezet majdani megszűntével rendeltetésének megfele
lően külön kezelteti s róla a magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház 1904. 
évi közgyűlési jegyzőkönyvének 112. pontjában megállapított s az egyházi 
alapítványokról szóló szabályrendeletnek megfelelően a következő alapítványt 
létesíti:

1.

Az a l a p í t v á n y  c í m e :  Eősze Zsigmond alapítvány.2.

Az a l a p í t v á n y  c é l j a :  egy a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerü
letben működött lelkész özvegyének évenkénti segélyezése.3 .

Az a l a p í t v á n y  t ő k é j e  a fentebb felsorolt Tolnanémedi nagy
községben fekvő lakóház és a hozzá tartozó belsőség felerészének, valamint 
a megnevezett szántóföld eladásából adódó összeg, amely a hagyományozó 
akaratának megfelelően értékállóan és gyiimölcsözöleg helyezendő el.

4.

Az a l a p í t v á n y  év i  j ö v e d e l m e  évenként más-más, dunántúli 
ev. egyházkerületbeli, szerény anyagi viszonyok közt élő ev. lelkészözvegy
nek adandó ki szent karácsony ünnepén. Több ellátatlan gyermekkel bíró lel
készözvegy előnyben részesítendő.



Az alapítványi j ö v e d e l e m  a d o m á n y o z ó j a  a dunántúli ág. 
hitv. ev. egyházkerület. Jogát az egyházkerületi pénzügyi bizottság útján 
gyakorolja. A segélyért nem kell külön folyamodni.

6.

Az a l a p í t v á n y  t u l a j d o n o s a ,  a dunántúli ág. hitv. ev. egyház- 
kerület kötelezi magát az alapítvány kezelésére, az alapítványi tőke gyümöl- 
csöztetésére, az alapítvány jövedelmének az alapító akaratával megegyező 
(elhasználására. Egyúttal kijelenti a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, 
hogy az alapítványra nézve a teljes vagyoni felelősséget elvállalja.

7.
Az a l a p í t v á n y t  peres és peren kívüli ügyekben az egyházi alkot

mány 119. §-a értelmében az  e g y h á z k e r ti I e t i e l n ö k s é g ,  illetve 
az egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök k é p v i s e l i .8.

Ezen alapító-levél egy-egy példányát megkapja a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium, a magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház, a 
dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület püspöki hivatala, a levéltár és a szám
vevőség.

3 6 . U. a. jkv. 20. pontja kapcsán bemutatásra és elfogadásra került a 
kőszegi leánylíceum Löw-örökségének alapítólevele, amelyet a közgyűlés 
jegyzőkönyvbe foglaltat ilyenképen:

Alapitó~levél.
Az a l a p í t v á n y  k e l e t k e z é s e .  Az 1922. évi november hó 14-én 

Kőszegen elhunyt özv. Löw Fülppné, szül. Biberauer Hermina vagyona egy- 
részét végrendeletileg oly alapítványra kívánta hagyni, amelynek,,évi kamatai 
evangélikus vallási!, szegénysorsú leánygyermekek nevelésére fordítandók“. 
A hagyományodnak ezen rendelkezése, özv. Löw Fiilöpné, szül. Biberauer 
Hermina fivérének, Biberauer Rudolf kőszegi lakosnak 1929. évi július hó 24. 
napján bekövetkezett halála után került megvalósításra, mivel hagyományozó 
fivéreinek biztosította azok elhalálozásáig vagyonának haszonélvezetét s ezen 
haszonélvezet másik részese dr. Biberauer Gyula fivérének, Biberauer Rudolf
nak elhalálozásakor már nem volt életben. Özv. Biberauer Rudolfné, szül. de 
Porter Eleonora s a dunántúli ev. egyházkerület, mint a „Gretchen Low“ ár
vaalapítvány végrendeletileg megbízott kezelője között Kőszegen 1930. évi 
június hó 16.-án, dr. Halik Miksa kir. közjegyző előtt, a közalapítványi kirá
lyi ügyigazgatóság közbejöttével a hagyatéki vagyon átvételét, illetőleg létre
jött egyesség II. pont alatt a Gretchen Löw árvaalapítvány vagyonállagát a 
következőkben állapította meg:
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„II. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kezelése alatt álló Gretchen 
Lőw árvaalapítvány a hagyatékot terhelő utóöröklési jogának teljes és vég
leges kielégítéséül birtokába és tulajdonába átveszi a kőszegi 2389. sz. u. 
számú telekjegyzőkönyvben 2153. helyrajzi szám alatt írt ingatlannak a jegy- 
zökönyvhöz mellékelt vázrajzban 2153/b. alszámmal jelölt 7 hold 223 négy- 
zetölnyi részét és az ugyanazon telekjegyzökönyvben 2154/b. helyrajzi szám 
alatt írt 1377 négyzetöl kiterjedésű ingatlant egészen. Összesen 8 kát. hold 
kiterjedésű ingatlant.“

Ennek alapján a kőszegi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
1086— 1931. tk. számú végzésével a 3. pont a) bekezdésében elrendelte, hogy 
a 2153/b. új helyrajzi számú 7 kát. hold és 223 négyszögölnyi ingatlanra és 
az ugyanoda átjegyzendő A-j- 2. sorszámú és 2154/b. hrsz. egész ingatlanra 
örökösödés jogcímén a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kezelése alatt 
álló és tulajdonát képező Gretchen Lőw árvaalapítvány javára telekkönyvi- 
leg átirassék. Az átírt ingatlanokat a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, 
mint a kezelése alatt álló Gretchen Lőw árvaalapítvány tulajdonát, 1930. évi 
október hó 1.-én át is vette s annak kezeléséről, jövedelmének felhasználásá
ról a jelen alapítólevelet állítja ki.

1 .

Az a l a p í t v á n y  c í m e :  Gretchen Lőw árvaalapítvány.

2 .

Az a l a p í t v á n y  c é l j a :  evangélikus vallású szegény árva leány- 
gyermekek neveltetésének segítése.

3.
Az a l a p í t v á n y  v a g y o n a  a fenntebb jelzett s az alapítvány te

lekkönyvi tulajdonát képező 8, azaz nyolc katasztrális hold ingatlan.
Ezt az ingatlant a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület, mint a Gretchen 

Lőw alapítvány végső fokú tulajdonosa és kezelője haszonélvezetére kiadja 
ugyanazon egyházkerület tulajdonát képező kőszegi Gyurátz Ferenc ág. hitv. 
ev. leánynevelő intézetnek. Kötelezi egyidejűleg az intézetet, hogy a haszon- 
élvezet ellenszolgáltatásául létesítsen az intézetben egy (1) „Gretchen Lőw 
árvaalapítványi“ helyet, amelyen az évi tartásdíj a teljes fizetők számára 
megállapított mindenkori tartásdíjnak a fele, azaz ötven százaléka.

4.
Ez e n  a l a p í t v á n y i  h e l y r e  f e l v e h e t ő  az olyan dunántúli 

ág. hitv. ev. egyházkerületbeli szegény árvaleány, aki egyébként az intézet 
rendes tanulóitól megkívánt követelményeknek megfelel s akinek törvényes 
gyámja kötelezi magát az alapítványi hely számára megállapított tartásdíjnak 
s egyéb szabályszerű intézeti díjnak pontos megfizetésére. Az alapítványi 
hely élvezetét elveszti az, akinek gyámja fizetési kötelezettségének három hó
napon át nem tesz eleget.



Az alapítványi hely élvezete mindenkor egy iskolai évre szól. A legalább 
jó magaviseletét és elégséges előmenetelt tanúsító növendék ismételten meg
kaphatja az ösztöndíjat. De aki tanulmányában elégtelen eredményt, vagy jó 
minősítésnél gyengébb magaviseletét tanúsított, az alapítványt a következő 
iskolai évre nem kaphatja meg újra.

Az alapítványi hely odaítélésénél elsőbbségben részesítendök a dunán
túli ág. liitv. ev. egyházkerületbeli lelkészek, másodsorban ugyanoda tarto
zott tanítók árvái.

5.
Az a l a p í t v á n y i  h e l y  nyilvános pályázat utján töltendő be. Az 

alapítványi hely a d o m á n y o z á s á r a  a kőszegi Gyurátz Ferenc ág. hi tv. 
cv. leánynevelő-intézet tanári testületének javaslata alapján a d u n á n t ú l i  
ág. hitv. ev. e g y h á z k e r ü l e t n e k  m i n d e n k o r i  p ü s p ü k e i l l e 
t é k e s .  A pályázatnak kellő időben való kiírásáról az intézet igazgatója tar
tozik gondoskodni. A hivatalához érkező folyamodásokat összesítő kimuta
tásban, a tanári testület véleményes javaslatával, az igazgató minden év júl. 
hó 10.-ig köteles a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület püspöki hivatalához 
felterjeszteni.

6 .

A d u l i ánt  ú 1 i ág. hitv. ev. e g y h á z k e r ü l e t  elismeri, hogy a 
Gretchen Löw árvaalapítvány tulajdonát képező, fenntebb részletezett ingat
lanokat átvette. Vagyoni felelősség mellett kötelezi magát, hogy az alapítvá- 
nyi vagyon állagát sértetlenül megőrzi s annak jövedelmét rendeltetésének 
megfelelően fogja felhasználni.

7.
Az a l a p í t v á n y t  peres és peren kívüli ügyekben az Egyházi Alkot

mány 119. §-a értelmében az egyházkerületi elnökség, illetve az egyházkerü
leti pénzügyi bizottság mindenkori elnöke k é p v i s e l i .8.

A kormányt megillető f ő f e l  ü g y e l e t i  j o g  gyakorolhatása végett az 
egyházkerület minden évben a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumba beterjeszti a kőszegi ág. hitv. ev. leánynevelőintézet értesítőjét, 
amelynek külön cím alatt tartalmaznia kell a Gretchen Löw árvaalapítványi 
hely élvezetében lévő tanuló nevét, elhunyt atyja nevét s az alapítványi hely 
élvezetével járó díjkedvezmény, évi összegét. Amenyiben az intézet értesítője 
nem jelennék meg nyomtatásban, ezen adatok külön lelterjesztésben külden
dők be a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba.

9.
Ezen alapító-levél egy-egy példányát megkapja: a vallás- és közoktatás- 

ügyi minisztérium, a magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyház, a dunán
túli ág. hitv. ev. püspöki hivatal, a számvevőség és a kőszegi leánynevelőinté
zet igazgatósága.



3 7 .  U. a. jkv. 21. pontja kapcsán tárgyaltatott a VKM. úrnak 1934. 
június 11.-én kelt 5457. és 5458/1934.—II. sz. leirata, amelyben közli, hogy 
az Országos Evang. Tanítóegyesület révfülöpi üdülőházára felvett dollárköl- 
csön félévi annuitásos államsegélyt nem 10.000 D., hanem 8.700 D. után szá
mítva s a kőszegi leánylíceum félévi annuitásos államsegélyét nem a felvett
15.000 D., hanem csak 7.000 D-nak megfelelően utalványozhatja, „mert az 
annuitásos állami segélyek fedezeteképen csak oly összeg áll rendelkezésére, 
amely nem a. tényleg felvett, hanem a minisztérium részéről kilátásba helye
zett állami segélyek számításbavételével felvehető volt kölcsönök törleszté
sére és kamatainak, illetőleg járulékainak fizetésére szükséges“.

A megfelelő fedezet hiánya által ily leszállításra kényszerült 
miniszteri intézkedést a közgyűlés sajnálattal és aggodalommal 
kénytelen tudomásul venni.

3 S .  U. a. jkv. 22. pontjával összefüggésben megtárgyalta a közgyűlés 
a soproni ev. egyházközség megkeresését, amelyben az egyházkerülettel kö
zösen fenntartott Ev. Egyházi Pénztár eddigi 50—50%-os teherviselési kvó
tának olykénti megváltoztatását kéri, hogy az ehker. vállalja az összes terhek 
60, Sopron pedig 40%-át. A kérdéssel foglalkozott a közös felügyelő- 
bizottság s ennek jelentése alapján a p. ü. b. is. Tényként tudomásul vétetett, 
hogy a pénztár könyvelési tételeinek 62%-a az egyházkerület terhére szól, de 
megállapítást nyert viszont az is, hogy a félforgalom túlnyomó, legalább is 
háromnegyedrészét (pontos számadatszerüséggel ez ki sem fejezhető) a sop
roni gyülekezet szolgáltatja. Mindezeknek komoly latolgatása alapján

az egyházkerületi közgyűlés egyhangúlag kimondja, hogy nem lát 
indokot fennforgni arra, hogy az eddigi szerződés szerinti álláspont
tól eltérjen. Ezért a soproni egyházközség indítványát el nem fo
gadja. A soproni egyházközséget értesíti erről, f. évi október hó vé
géig végleges választ kérve.

3 Q .  U. a. jkv. 23. pontja alatt főszámvevő bemutatja az 1935. évi költ
ségvetéseket. Valamennyi pénztár költségvetése a legszigorúbb takarékosság 
elvének szem előtt tartásával készült s így remélhető is a pénzügyi egyensúly 
megtartása. A kőszegi leányliceumi költségvetésén kívül mind deficitmentes; 
de még ez a hiány is eltiintethetőnek Ígérkezik, az évről-évre megszervezett 
nyaraltatási akció segítségével.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságilag letárgyalt 
költségvetéseket mind elfogadja s jelen jegyzőkönyv függelékeként 
való kinyomatásukat elrendeli. Az egyes pénztárakkal kapcsolatban 
pedig a következőket határozza el:

a) Közigazgatási pénztár: Megkeresi a győri egyházközséget, 
hogy az egyházkerületi hivatalos helyiségek bérét, nemkülönben az 
egyházkerületi szolga lakbérét a jelen lakbérviszonyokmik megfele
lően s méltányosan szállítsa le.

b) Líceumi pénztár: 1. A líceumi tanulók tandíj és fenntartási
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meg felvételi díját, teljes állami mintára, évi 118 P-ben állapítja még 
a jelen 1934—35. tanévtől kezdve. — 2. A jövő, 1935—36. iskolai 
év elejétől fogva a dunántúli ev. lelkész és tanítófiak összes iskolai 
díjait 100 pengőre mérsékli. — 3. Az 1927—28. óta a „Tanárok 
háza“ javára a vegyes díjak keretében szedett filléreken felül meg
maradó s fel nem osztott, most már 3.800 P-re szaporodott összeg 
rendeltetését immár hivatalosan olykép állapítja meg, hogy jogilag 
külön alappá tétessék s ezentúl is a vegyes díjak maradványából 
gyarapítható. A „Tanári betegsegélyző és jóléti alap“ címén létesülő 
alapot a líceumi tanári karra bizza. Kezelésére és felhasználására 
nézve a tanári kar külön szabályzatot készít. De az évenként vár
ható egész jövedelem egynegyedrésze líceumi tanulók jutalmazására 
fordítandó. Az alap mikénti felhasználásáról évről-évre jelentés 
teendő az egyházi főhatóság útján a pénzügyi bizottságnak. — 
4. Úgy a líceumban, mint a tanítóképző-intézetben, valamint a kő
szegi leányliceumban is 1934—35-től kezdve engedélyezi az osz
tályfőnöki díjakat. De csak azon tanulók után számítható ez fel, akik 
azt tényleg be is fizették.

c) Örömmel veszi a „Líceumi Diákotthon“ bekapcsolódását az 
egyházkerület háztartásába. 1. Az 1935-től fgova várható tiszta jö
vedelmét pedig a líceum fenntartására rendeli fordítani. — 2. Jóvá- 
hagyja, hogy a dunántúli lelkész és tanítófiak évi 20 pengős kedvez
ményben részesüljenek a Diákotthonban.

d) Tanítóképzöintézeti pénztár: 1. Örömmel látja az új exter- 
nátus működését. — 2. Megbízza a főszámvevőt, hogy keressen fe
dezetet egy lelkészjellegü nevelői állás díjazására. — 3. Kivételesen 
hozzájárul, a gyakorló-iskolában való elfoglaltságra való tekintettel, 
az amúgy is állandóan túlórákkal megterhelt tanári kar rendes heti
óraszámon feletti óráinak díjazásához. — 4. A próbaévre alkalma
zott intézeti pedellus fizetését az 1934—35. év tartamára a kisegítő
szolgai státus szerint állapítja meg.

e) Tápintézeti pénztár: A dunántúli lelkész- és tanítófiak auto
matikus tápdíj-kedvezményét az 1934—35. tanévtől kezdve évi 30 
pengőre emeli fel.

f) Kőszegi leányliceum: 1. Mivel az utóbbi évek feneyegető 
válsága — ha pillanatnyilag tán némileg enyhült is — még nem te
kinthető leküzdöttnek, a különféle tiszteletdíjaknak visszaállítására 
irányuló intézeti kérelmet ezidőszerint nem látja teljesíthetőnek. —
2. Jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az internátusi díj az 1934— 
35. tanévre 750 pengőben állapíttatott meg.— 3. Az internátus igaz
gatásával megbízott Wagner Karola nevelőnőnek eddigi havi 60 P. 
fizetését 1934. szeptember 1-től havi 80 pengőben állapítja meg. — 
4. Az internátus gazdaságának fenntartását engedélyezi.

g) Alapítványi pénztár: A különféle alapoktól felvett belső kői-
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csőn után, 1934. január 1-től számítva, a bankok által fizetett betét
kamat felszámítását rendeli el.

•40. U. a. jkv. 34. pontja alapján az egyházkerületi közgyűlés utalással 
a m. é. jkv. 36. pontjára megszűntnek jelenti ki az u. n. Simunyák-alapot; s 
az eddigi líceumi diákotthon-alapot is megszünteti, áttéve annak tőkéjét a 
líceumi Diákotthon pénztárába.

-41. U. a. jkv. 36. p-val a közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egyház- 
kerület összes épületeinek tűzkárbiztosítása f. évi július 30-ával lejárt, s hogy 
újabb tíz évre köttetett meg az Első Magyar Általános Bzitosító R. T.-al — 
most már a líceumi Diákotthont is figyelembe véve. Az 1944. évi július hó 
30-ig szóló új tüzkárbiztosításban a líceum 70.000, a tanítóképző-intézet
33.000, a tápintézeti pajta 1.600, a líceumi Diákotthon pedig 145.000 pengős 
értékben szerepel.

•42.. U. a. jkv. 38. pontja alapján főszámvevő jelenti, hogy az elmúlt 
évre Ígért 7.500 P. br. Baldácsy Antal alapítványi osztalékból az alapítványi 
igazgatóság csak 4.000 pengőt fizetett ki. így tehát csak ennyi volt feloszt
ható. A személyi segély egysége 19, a gyülekezeti 14 pengővel lett folyósítva.

Jelenti továbbá, hogy a folyó 1934. évre 6.000 P-t helyez az alapítványi 
iigyvivőség az egyházkerületnek osztalékul kilátásba. Mivel azonban ez sem 
bizonyos, azért a hagyományos harmados felosztási kulcs megtartását, és a 
segélyeknek egységek szerinti megállapítását javasolja.

Végül bejelenti, hogy Baldácsy-segélyért beérkezett 52 személyi és 60 
gyülekezeti kérvény. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a p. ü. b. bemuta
tott felosztási javaslatát, s az 1934. évi br. Baldácsy alapítványi segélyeket 
következőleg állapította meg:

A) Gyülekezetek segélye:
1—  1 egységet kap: Mérges, Barlahida, Antalszállás-Margit- 

puszta, Sand, Barcs-Nagyatád-Szob, Szilsárkány, Csorna, Balt', 
Bonnya, Dunaföldvár, Magyarkér, Pálfa, Tarrós, Ászár, Bakony- 
szentlászló, Bakonytamási, Dabrony, Fehérvárcsurgó, Gecse, Kiilső- 
vat, Nagygyimót, Veszprém, Alsódörgicse.

2— 2 egységet kap: Zalaszentgrót, Nagykanizsa, Sopronbán- 
falva, Dombóvár, Nagyszokoly, Örimagyarósd, Őriszentpéter, Sár
vár, Szentgotthárd, Hánta, Nemeshany, Tapolcafő, Tés, Zalagalsa, 
Nagyvázsony, Szentantalfa.

3— 3 egységet kap: Nagybarátfalú, Pusztaszentlászló, Kölesd, 
Nagyhajmás.

4— 4 egységet kap: Zalaegerszeg, Kaposvár, Szekszárd, Keszt
hely.

B) Személyi segélyek:
1— 1 egységet kap: Grosz János, Haniffel Sándor, Hering Já

nos, Kakas József, Somogyi Károly aktiv és Htitter Lajos nyug. lel
kész. Azonkívül Bándy Miklósné, Beeilt Henrikné, Berke Józsefné,
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Borbély Oyuláné, Haffner Vilmosné, Jausz Vilmosné, Kiss jánosné, 
Kracher Györgyné, Menyhárt! Frigyesné, Rath Györgyné, Reichert 
Gyuláné, Révész Sándorné, Schleining Vilmosné, Szili Lénárdné, 
Varga Józsefné, Zettl Józsefné, Zsakó Jánosné Ieikészözvegy, vala
mint Hesz Mária, Kiss Irén, Pieler Kornélia, Schrődl nővérek, Tóth 
Margit, Wagner Vilma lelkészleányok.

2— 2 egységet kap: Fábry László, Káldy József, Nagy Kálmán, 
Sikos Gyula lelkész, Czipott Gézáné, Jakab Ivánné, Schöll Lajosné, 
Szűcs Imréné lelkészözvegy.

3— 3 egységet kap: Gyalog István, Kiss Samu, Molitorisz János 
lelkész és Péter Sándorné lelkészözvegy.

4— 4 egységet kap: Bachát István, Mikolás Kálmán, Rónai 
Gyula lelkész.

43. U. a. jkv. 39. pontja alatt főszámvevő bemutatja a beérkezett 
többi 23 különféle segélykérvényt. A közgyűlés számolva a rendelkezésre álló 
összeggel

a 7 fenntartási segélyért folyamodó közül Barcs-Nagyatád- 
Szobnak, úgyszintén a Szegedi Egyetemi Luther Szövetségnek 50, 
a szekszárdi gyülekezetnek pedig 300 P. kivételes és rendkívüli se
gélyt engedélyez, minden további kötelezettség kizárásával;

a 10 rendkívüli adóalapi segélyért folyamodott gyülekezetei, 
majdani figyelembe vételre püspök úr szíves jóindulatába ajánlja;

a 6  egyetemes közalapi segélyért folyamodó közül felterjeszti 
az egyetemes közgyűléshez Barcs-Nagyatád-Szob meg Nagyvá
zsony folyamodványát.

44. U. a. jkv. 42. p-val kapcsolatban a közgyűlés nem fogadja el a 
tolna-baranya-somogyi egyházmegyének az összesített egyházkerületi járu
lék leszállítására vonatkozó felterjesztését. Elismeri ugyan a teher súlyos vol
tát, de rajta kívül eső okok és tényezők, valamint közérdekű kötelezettségei, 
ezidőszerint ép felelőssége tudatában nem engedik meg a jelen kivetésen való 
változtatást.

43. U. a. jkv. 41. p. a. a zalai egyházmegye feliratára az egyházkerületi 
közgyűlés újból megállapítja, hogy az összesített egyházkerületi járulék te
kintetében továbbra is az összgytilekezet kötelezettségét kell érvényben tar
tania, mert az egyházker. pénztár nem léphet az egyházkerület összes tago
zataival, filiákkal, fiókegyházakkal külön elszámolási viszonyba.

46. U. a. jkv. 43. pontjával a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, 
hogy az egyházkerületi felügyelő úr Öméltósága püspök úrral és a pénzügyi 
bizottság elnökével történt megállapodás, valamint szakértők meghallgatása 
mellett az egyházkerület tulajdonát képező Mária-majori püspöki birtokot — 
amelyet dr. Szegő Miklós székesfehérvári nagybérlő 1928. szeptember 20-án 
1944. szeptember 30-ig terjedően haszonbérbe vett — bérlő ajánlatára to
vábbi 10 évre, vagyis 1954. szeptember 30-ig bérbe adta. Ennek fejében a
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inár eddigi bérleti szerződés pontjainak teljes épségben tartásán kívül több 
kisebb pont mellett néhány gazdasági épületnek magtár céljára legalább is
1 0 .0 0 0  pengőnyi befektetéssel való átalakítását vállalja nevezett bérlő.

47. U. a. jkv. 44. pontja alapján s utalással a m. é. egyházker. köz
gyűlési jegyzőkönyv 60. pontjára tárgyalta a közgyűlés a bányai egyház
kerület több vezérférfia által tervbe vett s mindanégy egyházkerület bevoná
sával megalakítani szándékolt „Az Ág. Hi tv. Evang. Egyházkerületek Jóléti 
Egyesülete“ alapszabályait. Tagadhatatlanul több szempont előnyösen 
ajánlja az egyházkerületünk csatlakozását; másrészt azonban korábbi keletű 
másfelé való elkötelezettsége megnehezíti a gyors határozathozatalt.

A közgyűlés püspök úr indítványára elhatározza, hogy a nagy
jelentőségű kérdést újabb tanulmány tárgyává teszi s az október 
elejére Budapestre összehívandó alakuló ülésre az egyházkerület 
részéről Szentmártoni Radó Lajos pénzügyi bizottsági elnököt és 
Hanzmann Károly főszámvevőt küldi ki. A továbbiakra nézve pedig 
teljes szabad elhatározását önmagának tartja fenn az egyházkerület.

48. Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottsági jegyzőkönyv 
mindama többi pontjait, amelyek külön határozatot nem igényelnek, felolva
sottnak tekinti s tudomásul véve jóváhagyja.

49. Végül a közgyűlés köszönettel emlékezik meg a pénzügyi bizott
ság, anak elnöke, a íőszámvevö és a pénztár» tisztviselők működéséről.

Jegyezte :
Dr. BERTHA BENŐ s. k.,

egyh'izkerületi világi főjegyző.

50. Az egyházkerületi népiskolai bizottság 1934. szept. 18-án Za
laegerszegen tartott üléséről készült jegyzőkönyv kapcsán, a bizottság egy
házi elnökének előterjesztése szerint, mindenekelőtt tárgyalta az egyhker. 
közgyűlés az A) statisztikai gyüjtőív kérdöpontjai nyomán az 1933—34. 
tanév idevonatkozó pontjait. Eszerint a dunántúli ev. egyházkerületben a 
rendszeresített tanítói állások száma jelenleg 367. Ebből 321 férfi és 46 női 
tanerő. A 367 állás közül 327 rendes-, 28 segéd- és 14 helyettes tanítóval volt 
betöltve, 2 pedig üresedésben volt. A tantermek száma 375, a tanítólakásoké 
320, az újonnan épült tantermeké 3. Az iskolai könyvtár ifjúsági részének 
kötetszáma 30. 143, belőle új szerzés 559 darab. A kölcsönkönyvtár kötet
száma 10.719, közte 1.654 kötet az idei beszerzés. A tanítói könyvtárak 
állaga, a 380 új mű betudásával 10.470 kötet. A tanév szeptember 9— 15. kö
zött kezdődött és június 19—24. között fejeződött be vizsgával. A munkana
pok száma 70.767.

A törzskönyvek szerint 18.542 az iskolák körzetébe tartozó evang. tan
kötelesek száma a mindennapi iskolában — tehát 503-mal kevesebb, mint az 
elmúlt tanévben — és 6.847 a továbbképző iskolában, vagyis 2.057 tanuló
val több, mint tavaly. A saját evang. iskoláinkba járt 17.331 mindennapi ta-

3



34
nuló — tavalyhoz viszonyítva 564-el kevesebb — és 6.160 továbbképződ is
kolás (1370-el több az előző évinél). Másvallású tanulók közül evang. isko
lába járt 1.598 mindennapi (multévihez képest — 6 6 ) és 475 továbbképzős 
isk. tanuló (144-el több mint tavaly). A mindennapi iskolások közül 541 re
formátus, 908 róm. katli., 149 másvallású volt; a továbbképző iskolába járt 
145 református, 291 róm. katli. és 39 másvallású. Az iskolák körzetébe tar
tozó, de nem a saját ev. iskolába járt 1.189 mindennapi és 595 továbbképző- 
iskolái tanuló. Az evang. iskolába járt evang. és másvallású mindennapi ta
nulók száma 18.929, a továbbképzősöké pedig 6.535 volt. Iskolába nem járt 
az evang. tankötelesek közül 28 mindennapi és 10 továbbképző iskolai tanuló. 
Az iskolába járt tanulók anyanyelve szerint volt 12.464 magyar, 6433 német, 
32 tót mindennapi és 4.487 magyar, 2.148 más anyanyelvű továbbképző is
kolai tanuló. Az iskolai mulasztások száma a mindennapi iskolában 175.484 
igazolt (az előző évihez képest 11.573-mal kevesebb) és 6.328 nem igazolt 
félnap (tavalyihoz viszonyítva 864-el több); a továbbképző iskolában pedig 
16.427 igazolt (a múlt évinél 2.684-el több) és 2.162 igazolatlan félnap, (az 
előző évinél 516-lal több).

Az iskolák 1933. évi számadása: Bevétel: az egyházközségek hozzájáru
lása a tanító helyi javadalmazásához 304.562 P, az iskolák dologi szükségle
téhez 161.682 P, az állam hozzájárulása 516.566 P, a tandíjkárpótló dologi 
államsegély 3.278 P. A politikai községek segélye 64.653 P. Egyéb bevétel 
36.858 P. Összesen: 1.087,599.— P. — Kiadás: A tanítók összes fizetése 
821.128 P, épületek fenntartására 64.453 P, iskolai felszerelésre 15.036 P, ta
nítói nyugdíjjárulékra 52.874 P, állami adókra 25.050 P, egyéb kiadás 
102.611 P. Összes kiadás: 1.081,152.— P.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen jelentést megnyugvással 
veszi tudomásul.

51- Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja nyomán tárgyalta a közgyűlés 
az 1933—34. tanévi iskolavizsgálati B) ivek alapján az elmúlt év eredményé
ről beszámoló összesítő jelentést. A főbb adatok a következők: A dunántúli 
ev. tanítók családi pótléka 70.125 P, fizetéskiegészítő államsegélye 446.441 
P, helyi javadalmazása 304.562 P, összesen 821.128 P volt.

A tanítás nyelve 240 osztályban magyar, 23-ban kisebbségi A), 72-ben 
B) és 32-ben C) típusú volt. Az előírás szerinti naplókat — két osztály kivé
telével — mindenütt rendesen vezették s mindenütt az egyetemes egyház ál
tal előírt tankönyveket használták. Egy osztály kivételével mindenütt volt óra
rend és tananyagbeosztás. Öt osztály kivételével az előírt tananyagot minde
nütt elvégezték. A tanítás eredménye 102 kiváló, 262 megfelelő, 3 megnem- 
felelő. A kisebbségi iskolákban a magyarnyelv tanításának eredménye 49 ki
váló, 76 megfelelő és 2 megnemfelelő. Az egyházi éneket, —egy osztály ki
vételével, — mindenütt az előírt óraszámban tanították. A női kézimunka és 
slöjd tanítása nagyon sok helyen szép eredményt mutat. A tanító módszere 
és nevelői bánásmódja 110 osztályban kiváló, 256 osztályban megfelelő és 1 
helyen megnemfelelő. Hasonló eredmény mutatkozott az iskolákban figyelem
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és fegyelem dolgában. Á gyermekek tiszta megjelenésére és a tanterem tisz
taságára mindenütt kellő gondot fordítottak. Egyházias jellegű kép minden 
osztályban volt. Egy osztályban hiányzott a külső és belső címer, egy másik
ban a himnusztábla. Az előírt tanszerekkel 26 osztály csak hiányosan van fel
szerelve. Több helyen hiányzik a térkép, vagy pedig használhatatlan állapot
ban van s a természettani eszközök is fogyatékosán lelhetők fel. A tanszerek 
számára két osztályban nincs szekrény. Sok helyen az iskolaépület és tante
rem nincs jókarban. A tanítólakások közül 8  megnemfelelö, egészségtelen, 
nedves. Néhány iskolának nincs megfelelő udvara, illetve játszótere, 5 iskolá
nál a mellékhelyek elhelyezése és állapota nem felel meg az egészség és köz- 
erköics követelményeinek, 4 iskolánál a kút teljesen hasznavehetetlen.

Az előírt egyházi-, iskolai- és nemzeti ünnepeket kivétel nélkül minde
nütt megtartották. Hosszabb ideig a tanítás csak 5 helyen szünetelt járványos 
betegség s egy helyen fűtőanyag hiánya miatt, 1 helyen a tanító betegsége 
miatt volt hosszabb kényszerszünet. Az egyházi hatóság sok helyen látogatta 
meg az iskolát; a királyi tanfelügyelők a népiskoláinknak circa egyharmadá- 
ban tartottak ellenőrző látogatást.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel értesül iskoláink virulá- 
sáról s kiváló tanítói gárdánk céltudatos és sikeres munkájáról. A 
hű sáfároknak elismerését nyilvánítja; a néhol mutatkozó hiányok 
pótlását a legrövidebb időn belül elvárja.

32. Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja kapcsán jelentés tétetett az 
összes egyházmegyékből beérkezett népiskolai bizottsági jegyzőkönyvek tar
talmáról. Az A) és B) összesítő statisztikai íveken kívül foglalkozott 
mindegyik egyházmegyei népiskolai bizottság a személyváltozásokkal, 
örülve az ömlőkkel és sírva a sírókkal. Tárgyalta valamennyi a tanítóválasz
tási szabályrendelet tervezetét, amelyről külön jegyzőkönyvi pont számol be. 
Szóba került a legtöbb helyen a küszöbön álló zsinat és a vele kapcsolatos 
kérdések is. Azonkívül több helyről külön felterjesztés alakjában érkezett in
dítvány. Ezeket egyenként vette az egyházkerületi népiskolai bizottság tár
gyalás alá s külön-külön tesz róla jelentést. Az egyházkerülethez fel nem ter
jesztett, inkább csak lokális vonatkozású tárgyak közül mégis felemlítendő a 
kemenesaljai egyházmegyei népiskolai biz. jegyzőkönyvéből a tanévközi 
iskola-ellenőrzés behatóbbá tételéről szóló javaslat. Hasonlókép az is, amely
nek értelmében kimondatni kívánja, hogy „vegye számba az egyházmegye ja- 
vadalmasai közül azokat, akik többféle jövedelemmel bírnak s hívja fel őket 
arra, hogy adjanak helyett az állásnélkülieknek, szomorúan állapítva meg, 
hogy egyedül ebben az egyházmegyében 30 állásnélküli okleveles evang. ta
nító él 46 működő ev. tanerő mellett“. Általában mindegyik egyházmegyei 
jegyzőkönyvből kicsendül a jelen súlyos küzdelmei közepette a szebb jöven
dőért küzdő iskoláink minden nehézsége, gondja, féltő szeretete és bizakodó 
reménysége.

33. Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja alapján tudomásul vétetett a 
dunántúli ev. egyházkerületbeli valamennyi egyházmegyei tanítóegyesület
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1933—34. iskolaévi működéséről beszámoló közgyűlési jegyzőkönyv. Min
den jegyzőkönyv az őszinte hála és lelkesedés hangján ír azon felbecsülhetet
len lelkigazdagodást jelentő körzeti konferenciákról, amelyeket püspök úr 
Öméltósága az elmúlt tavasszal is megtartani kegyeskedett. A tanítóegyesü
leti jegyzőkönyvek szerint az egyes tanítóegyesületi gyűléseken megvitatták 
a tanítóságot érintő minden pedagógiai és anyagi kérdéseket. A kiemelkedőbb 
előadások a következők voltak: Szakály Dezső Alsóság, „Népszokások és 
népművészeti termékek gyűjtése“. Klauzer Jenő Tét, „Állampolgárnevelés az 
elemi népiskolában“. Németh Béla Iharosberény, „A kézimunkatanítás“. Ha
jas Gyula Farád, „Honszeretetre való nevelés és honismeretre való tanítás a 
IV. osztályban“. Hamar Gyula Sopron, „Az evang. népiskolai tanítás isten- 
tiszteleti jellege“. Dala Zoltán Nemeskolta, „Testnevelés a népiskolában“. 
Csoknyai József Marcalgergelyi, „A magyar népnyelv és a magyar tanító“. 
Horváth Ferenc Nagyacsád, „A tanító erkölcsi élete és ily irányú hatása a 
közre“. Kovács Sándor Alsódörgicse, „Az elemi népiskolák gyakorlati irányú 
működésének kimélyítése“.

34. Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 6 . pontja alapján tárgyalás 
alá került a nem evang. jellegű iskolákba járt ág. hi tv. evang. vallású tanulók 
1933—34. évi hitoktatásáról szóló jelentés, amelyben a biz. egyházi elnöke a 
következő képet tárta az egyházkerületi közgyűlés elé:

292 nem evang. jellegű alsó- és középfokú, valamint szakiskolában ösz- 
szesen 4.987 tanuló nyert evang. hitoktatást. Az előző évhez hasonlítva egy- 
gyel több az intézetek s 401-gyel több a tanulók száma. 13-féle típusú 115 
állami iskolába járt 2.600 tanuló; 343-mal több, mint tavaly. Még pedig 55 
elemi népiskolába 1.346, 1 gazdasági továbbképzőbe 11, 31 polgáriba 675, 3 
gimnáziumba 125, 5 reálgimnáziumba 103, 3 reáliskolába 115, 1 leánylí
ceumba 47, 3 tanítóképzőbe 41, 5 felsőkereskedelmibe 29, 1 közigazgatási 
tanfolyamra 37, 1 mezőgazdasági szakiskolába 4, 1 fém- és szövőipari szak
iskolába 11, 1 Máv. műhely tanonciskolába 1 tanuló. 8 -féle típusú 77 községi 
iskolába járt 1158 tanuló; 76-tal kevesebb, mint tavaly. Ezek közti] 24 elemi 
népiskolába járt 428, 4 továbbképzőbe 99, 26 iparostanoncba 435, 2 kereske
delmi tanoncba 20, 12 polgáriba 201, 6  felsőkereskedelmibe 57, 1 vakok inté
zetébe 12, 2 siketnémaintézetbe 5 tanuló. 9-féle típusú 81 másfelekezeti inté
zetben 985-en nyertek evang. hitoktatást, 71-gyei többen, mint az előző isko
lai évben. Még pedig: 36 elemibe járt 409, 1 továbbképzőbe 4, 3 női iparisko
lába 17, 18 polgáriba 151, 1 óvónőképzőbe 3, 7 gimnáziumba 211, 7 reálgim
náziumba 120, 1 felsőkereskedelmibe 2, 7 tanítóképzőbe 6 8  tanuló. 5-féle tí
pusú társulati v. urodalmi 9 iskolába járt 156 ev. tanuló, 21-gyei több, mint 
tavaly. És pedig 5 társulati elemibe 72, 4 urodalmi róni. kath. jellegű elemibe 
38, 1 társulati leánylíceumba 3, 1 egyesületi gimnáziumba 11 tanuló s 1 egye
sületi iskolaszanatóriumba 32 tanuló. Végül 2 típushoz tartozó 7 tanintézet
ben 8 8  tanuló részesült ev. hitoktatásban; még pedig 3 elemibe járt 44 és 4 
polgáriba 44 tanuló.

A hitoktatást 108-an végezték, éspedig 59 rendes lelkész, 8  önálló hit
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oktató, 3 helyettes lelkész, 11 segédlelkész, 6  evang., 14 állami, 4 községi, 2 
társulati tanító és tanítónő, valamint 1 adófötisz. A hitoktatást 518 cso
portban, heti 730 órában látták el. A vizsgákon 4.686 tanuló vett részt. Az 
elért eredmény igen kedvező volt. A hitoktatásban részesültek közül 545-en 
konfirmálkodak, 11-gyel többen, mint az elmúlt évben. Az ev. hittanórákra 
járt az evang. vallású tanulókon kívül 98 református, 3 nazarénus és 1 unitá
rius vallási! tanuló is.

A hitoktatásnál használt könyvek — egyházhatóságilag mind engedélye
zettek — a Szentiráson, a dunántúli Keresztyén Énekeskönyvön és a Gyer
meklanton kívül 28 szerző 37-féle tankönyve.

Tanítói oklevelet nyertek: Győrött: Csizmadia Klára, Móri Irén, Schi ftár 
Aranka. Sopronban: Horváth Irén, Ráth Frida. Kőszegen: Dégay Zoltán, Hor
váth László, Somogyi Kálmán. Pápán: Bales Miklós, Miklós Gyula, Barcza 
Karola, Friedl Piroska, Kalmár Lujza, Kovácsics Jolán. Összesen 14-en kap
tak oklevelet. Közülök vallástanításra képesítést kaptak 10-en.

Az egyházkerületi közgyűlés megnyugvással és meleg elisme
réssel fogadja az oly szép eredményt feltüntető hitoktatási munkáról 
szóló jelentést. A hűséges magvetés és plántálás munkájáért köszö
netét nyilvánítja az önzetlenül buzgolkodóknak. Újólag felhívja a fi
gyelmet a vizsgálati jelentés kérdőívének lelkiismeretes kitöltésére, 
amiáltal sok felesleges levelezéstől mentesülne és időt takaríthatna 
meg, a gyakran hihetetlen ellentmondásokat tartalmazó kimutatá
sokkal viaskodni kényszerült bizottsági elnök.

33. Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 7. pontjával kapcsolatban tár
gyaltatott az elmúlt évi egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyv 1 0 2 . pontjá
val, az új lelkészválasztási szabályrendeletnek megfelelően átalakítani elha
tározott tanítóválasztási szabályrendelet. A Zongor Béla esperes és dr. 
Bertha Benő által készített, nagy körültekintéssel és alapossággal készült ter
vezettel az összes egyházmegyék népiskolai bizottságai és tanítóegyesületei 
foglalkoztak. Hasonlókép véleményt nyilvánított az esperesi kar is. A terjedel
mes javaslat némi módosítására pótjavaslat is tétetett. Mindezeket latol
gatta és behatóan megtárgyalta az egyházkerületi népiskolai bizottság. Az ö 
határozati javaslata alapján kimondja a közgyűlés a következőket:

Tekintettel arra, hogy a tervezettel kapcsolatban —  a jelölés 
kérdésében — egy olyan javaslat is merült fel, amelynek érvényre 
jutása közegyházi érdekből kívánatos volna, bár ez jelenlegi Egy
házi Alkotmányunk alapján nem remélhető; tekintettel továbbá arra 
is, hogy a küszöbön álló új zsinat majdani határozatai a szabály
rendelet-tervezetnek, esetleg több pontjára nézve is változtatást igé_ 
nyelnek: az egyházkerületi közgyűlés, az egyházmegyék többségé
nek véleményéhez képest, bevárandónak tartja a folyó év november
10 .-éré összehívott novelláris zsinat munkájának eredményét s eh
hez véli alkalmazandónak az új tanítóválasztási szabályrendeletet. 
Az ilyen értelemben — s annak lehető szemelött tartásával átdolgo
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zandó szabályrendelet-tervezet, hogy a miniszteri rendelkezések ne 
a szabályrendelet szövegében, hanem annak végén, egy külön füg
gelékben közöltessenek — terjesztessék a zsinatot követő legköze
lebbi egyházkerületi közgyűlés elé részletes tárgyalás céljából.

5Ô. Olvastatott az egyházker. népiskolai biz. jkv. 8 . pontja kapcsán a 
soproni alsó egyházmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének azon pontja, 
amelyben az egyházmegyei közgyűlés az egyházkerületi közgyűlés útján föl- 
terjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter által követett azon intézkedés megszüntetése céljából, amely szerint 
két nyugalombalépő tanító lakbérnyugdíját az 1914. évi XXXVI. t.c. 25. §-ára 
való utalással nem a nyugalombalépés napjától, hanem csak a nyugdíjellátás 
folyósítására való igény beálltának napját követő naptári évnegyed első hó
napjának első napjától kezdve utalta ki és a nyugalombavonulás napja s a 
lakbérnyugdíj kiutalásának időpontja közötti időre esedékes lakáspénz megfi
zetésére, illetve a természetben való lakás biztosítására, az iskolafönntartót 
kötelezte.

Az egyházkerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy iskola
fönntartó egyházközségeink nem kötelezhetők már alkalmazásban 
nem álló alkalmazottjaik részére a nyugalombavonulás napjától szá
mítva további szolgáltatásokra; hogy új rendes, vagy helyettes ta
nító alkalmazása esetén ezen kormányintézkedés az iskolafönntartó 
egyházközség kettős »leterhelését jelenti; hogy a legnagyobb mér
tékben alkalmas az iskolafönntartó egyházközség és volt alkalma
zottja között a békességes elválás megzavarására; hogy végül az 
ezen kormányintézkedés alapjául fölhozott 1914. évi XXXVI. t.-c. 
nem is az elemi népiskolai tanítók ellátására vonatkozik, ezen kor
mányrendelkezést sérelmesnek tekinti és annak megszüntetése vé
gett az egyetemes közgyűléshez fölterjesztést intéz.

57- Olvastatott u. a. biz. jkv. 9. pontja alapján a vasi közép egyház
megye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 92. pontja, amelyben az egyház- 
megyei közgyűlés tekintve, hogy az 1913:XVI. t.-c. 10. §-a szerint az illeté
kes kir. tanfelügyelő minden tanítót minősít és 1 1 . §-a szerint a hitfelekezeti 
tanítókat a kir. tanfelügyelőkön kívül az iskolafönntartó hitfelekezetnek ille
tékes hatósága is minősíti s a minősítésnek eredményéről az illetékes hitfele
kezeti hatóság a kir. tanfelügyelőt, ez utóbbi viszont a hitfelekezeti hatóságot 
írásban és bizalmasan értesíteni tartozik; tekintve, hogy ugyanezen törvény
1 2 . §-a szerint a minősítés körüli eljárás részletes szabályozása iránt a val
lás- és közoktatásügyi miniszter rendeleti úton intézkedik; tekintve végül, 
hogy a miniszternek ez az intézkedése nem történt meg, kéri az egyházkerü
leti közgyűlést, hogy intézzen fölterjesztést a kultuszkormányhoz, miszerint a 
minősítés körüli eljárást rendeleti úton mielőbb részletesen szabályozza.

Az egyházkerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy eddig 
csak az iránt történt kormányintézkedés, miszerint a minősítés 
eredményéről a kir. tanfelügyelő értesítse a hitfelekezeti hatóságot,
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de nem történt kormányintézkedés az iránt, hogy viszont az egyházi 
hatóság is értesítse minősítésének eredményéről a kir. tanfelügyelőt, 
hogy tehát igy a kir. tanfelügyelő és az egyházi hatóság minősíté
sének összhangba hozataláról hiányzik az intézkedés, valamint arra 
való tekintettel, hogy a minősítés jelzésére nézve a kir. tanfelügye
lőül tapasztalat szerint igen sok esetben nem az 1913.XVI. t.-c. 10. 
§-ában megállapított kitételeket használják, amely körülmény a mi
nősítések bizonytalanságát vonja maga után, az egyetemes közgyű
lés útján fölterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszter
hez a minősítés körüli eljárásnak rendeleti úton mielőbb leendő 
részletes szabályozása érdekében.

58. Ugyanazon jkv. 10. pontja alapján tárgyaltatott a tolna-baranya- 
somogyi egyházmegye jegyzőkönyvének 133. á) és a soproni felső egyház
megye jegyzőkönyvének IX. 10. pontjában foglalt és a veszprémi egyházme
gye felterjesztése a törvényileg biztosított tanítói fizetések kiszolgáltatása, a 
tanítónak a VII. fizetési osztályba előléptetése és a segédtanítói intézmény 
megszüntetése tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatokat magáévá téve meg
keresi egyetemes egyházunk útján a VKM-t aziránt, hogy

a) a terményjárandóságok értékegységét szállítsa le a 
búza vidéki átlagos forgalmi árának megfelelő összegre;

b) a tanítói, kántori s levitái javadalom egy méltányos 
százalék szerint különíttessék el;

c) a VII. fizetési osztályba az állami tanítókhoz hasonlóan 
a felekezeti tanítóság az eddigi alacsony százalék helyett ne
veztessék ki a törvényben megjelölt 10 százalék erejéig;

d) a segédtanítói intézmény sziintettessék meg.
50. Ugyanazon jkv. 11. pontja értelmében tárgyaltatott a vasi közép 

egyházmegye közgyűlésének 14. sz. pontjában foglalt felterjesztése, amely 
szerint az egyházmegve nem látja szükségesnek, hogy az állam vegye át egy
ségesen az egyházi adójövedelmeknek az iskolákra fordított részét az együt
tes kezelésű adók közé a tanítói készpénzjárandóságok pontos kiszolgáltat- 
hatása céljából, mert az iskolafenntartó egyházközségek maguk is együttes 
kezelésbe adhatják iskolai adójukat.

Az időközben megjelent 1934. évi 7210. M. E. sz. rendelet ér
telmében a javaslat tárgytalanná válván, azt az egyházkerületi köz
gyűlés meghaladottnak jelenti ki.

60. Ugyanazon jkv. 12. pontjával kapcsolatban tárgyaltatik a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegye közgyűlésének 133. b) jegyzőkönyvi pontjá
ban foglalt felterjesztése a tanítóságnak az egyházkormányzat fokain nagyobb 
arányú képviseltetése tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel azon fontos egyházi 
érdekre, amelyet az evangélikus tanító hivatalánál és hivatásánál
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fogva az egyházi életben képvisel, megkeresi az egyetemes közgyű
lés útján a zsinati bizottságot, hogy az új zsinati törvények kereté
ben gondoskodjék arról, miszerint a tanítóság képviselete az egy
házkormányzat összes fokain hivatalból kapjon megfelelő —, a mai
nál nagyobb számú helyet.

öl- Ugyanazon bizottsági jkv. 13. pontja kapcsán tárgyaltatott a ke- 
menesaljai és soproni alsó egyházmegye felterjesztésében az evang. jellegű 
és szellemű iskolai füzetek szorgalmazása.

Megnyugvásul veszi a közgyűlés tudomásul, hogy a Luther 
Társaság közvetítésével ezen nagy hiányt pótló iskolai füzeteknek 
a kérdése végre a megvalósulás stádiumába kerül.

62. Ugyanazon biz. jkv. 14. pontja alapján tárgyaltatott a soproni 
felső egyházmegye kérésére az a javaslat, amelynek értelmében az iskola- 
fenntartók és a tanügyi kormány is tegyék lehetővé, hogy tanulni vágyó taní
tóink továbbképző különféle tanfolyamon résztvehessenek.

Az egyházkerületi közgyűlés melegen ajánlja az iskolafenntar
tóknak, hogy ily célra vegyenek fel évi költségvetésükbe egy meg
felelő tételt. Egyben felterjesztéssel él az egyetemes közgyűléshez, 
kérve azt, hogy sürgesse a kormánynál a korábban legtöbbnyire in
gyenes pedagógiai tanfolyamoknak újbóli ingyenessé tételét; mert 
az utóbbi években e téren is megnehezült a helyzet azáltal, hogy 
majdnem minden tanfolyamon fizetni kellett a résztvevőknek.

Ô3- Ugyanazon biz. jkv. 15. pontjával egybehangzóan az egyházkerü
leti közgyűlés a soproni felső egyházmegye felterjesztésére újból kéri az 
egyetemes közgyűlést, hogy

írjon fel a tanügyi kormányhoz, kérve az elemi népiskolák részére 
megállapított 5 érdemjegyfokozatnak a középiskolákban érvényes 4 
fokozatra való leszállítását.

04. Ugyanazon biz. jkv. 16. pontja alapján az egyházkerületi közgyűlés 
helyesli a soproni felső egyházmegye felterjesztését, amelyben kívá
natosnak mondja, hogy a püspök úr által évenként oly nagy áldással 
megtartott tanítói körzeti konferenciák mellett a rendes évi tanító
egyesületi közgyűlések is megtartassanak, mert ez az a fórum, ahol 
a tanítóság kérelmeit a felsőbb egyházi hatóságokkal közölheti és 
síkra szállhat evang. és egyetemes tanítói érdekekért.

65. Ugyanazon biz. jkv. 17. pontjával tárgyaltatott s elfogadtatott a 
győri egyházmegye felterjesztésére a tanítóözvegyek kegyeleti idejére vonat
kozó határozati javaslat.

Ennek értelmében az egyházkerület keresztülvezetendőnek ren
deli el az 1924. évi közgyűlési jegyzőkönyv 93. pontjában foglalt 
határozatát. Az állami rendelkezésnek így megfelelő kegyeleti idő 3 
hónapot tesz ki.
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€>6 . Ugyanazon jkv. 18. p. a. tárgyaltatott a vasi közép és a veszprémi 
egyházmegye felterjesztése a gyülekezeteket eddig terhelő tanítói nyugdíjin- 
tézeti járulékoknak a politikai községek által kötelezöleg leendő fizetése 
érdekében.

Az egyházkerület felír az egyetemes közgyűléshez s kéri, hogy 
szorgalmazza a tanügyi kormánynál a tanítói nyugdíj járuléknak a 
fennálló összes hátrálékokkal egyetemben a politikai községekre

' való áthárítását.
ÖT. Ugyanazon biz. jkv. 19. p. sz. az egyházker. közgyűlés a vasi kö

zép egyházmegye javaslatára felkéri az egyetemes közgyűlést, tegyen újabb 
lépéseket a VKM-nél a dologi tandíjkárpótlási államsegélyek teljes összegé
ben való folyósítása érdekében.

0 8 . Ugyanazon biz. jkv. 20. p. sürgeti a megfelelő evang, vonatkozású 
értesítő-könyvecskék kiadását, mégpedig olykép, hogy a kisebbségi iskolák 
is használhassák.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen könyvecskék kiadását a 
Luther Társaság figyelmébe ajánlja.

6 9 . Ugyanazon bizottsági jkv. 21. pontja szerint bemutatásra kerül a 
Magyar Cserkészszövetség püspök urunkhoz intézett levele, amelyben je
lenti, hogy sajtóját átszervezte s kéri a Magyar Cserkész című lapjának min
den elemi-, polgári- és és középiskola tanári és ifjúsági könyvtára részére 
2— 2  példányban való meghozatalának elrendelését s ezáltal a cserkészet fo
kozatos szellemi és lelki kiképzése és fejlesztésének lehetővé tételét.

Az egyhker. közgyűlés méltányolva a cserkészet nagy jelentő
ségét, a lap ügyét az összes ev. egyházi iskolafenntartóknak mele
gen támogatásába ajánlja.

TO. Ugyanazon biz. jkv. 22. p. alapján tárgyaltatott dr. Gyökössy 
Endre, a Petőfi Társaság tagjának ajánlata, amellyel a „Hiszek“ és az „Ezüst 
furulya“ című kétkötetes munkáját 41%-os árkedvezménnyel bocsátja az ev. 
iskoláknak megvételre.

A közgyűlés örömmel látja a protestáns tartalmú elsőrendű iro
dalmi jelentőségű két mű kedvezményes áron való beszerzési lehe
tőségét s a legmelegebb pártolással hívja fel erre az összes taninté
zetek és iskolák fenntartóinak figyelmét.

Jegyezte :
GYALOG ISTVÁN s. k.

e. aljegyző.

Az egyházkerületi véleményező bizottság 1934. évi szeptember 18.-án 
tartott ülésének jegyzőkönyve alapján

TI. Tárgyaltatott a győri egyházmegye felterjesztése zászlószcn- 
telési ünnepélyek alkalmával egyházunkat ért sérelmek tárgyában.

Elintézve püspöki jelentés 2. b) pontja kapcsán.
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7 2 .  Tárgyaltatott a győri egyházmegye felterjesztése a 69.030/1934. 
sz. kultuszminiszteri rendelet tanítóválasztási intézkedéseinek autonómiánkat 
sértő volta tárgyában.

Elinézve püspöki jelentés 27. pontja kapcsán.
73. Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése Nagy

péntek és Október 31. megünneplése tárgyában.
A közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, 

hogy tekintettel egyfelől Nagypénteknek egyetemes keresztyén ün
nep jellegére, másfelől Október 31 .-ikének közös protestáns emlék
ünnep jellegére, a lármás külső munka tiltassék el nevezett napokon.

74. Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegyének a lenti-i segédlel- 
készi állás szervezése tárgyában felterjesztett határozata, mely szerint a za
laegerszegi egyházközség úgy határozott, hogy az alsólendvai gyülekezetnek 
magyar földön maradt részét, az u. n. Lenti vidéket egyházközigazgatásilag 
is a zalaegerszegi gyülekezethez kéri csatolni azzal a szándékkal, hogy Lenti
ben, mint a zalaegerszegi gyülekezet fiókgyülekezetében, mihelyt anyagi ereje 
megengedi, segédlelkészi állást szervez,hogy így megoldhatóvá váljék részint 
a Lenti vidék lelkigondozása, másrészt a zalaegerszegi minden vasárnapi 
istentisztelet ügye. A zalaegerszegi gyülekezet közgyűlése egyben kinyilat
koztatja, hogy abban a pillanatban, mihelyt az elszakított Alsólendva ismét 
visszakerül Magyarországhoz, önként átengedi a most átcsatolandó vidéket 
ismét a régi anyagyülekezetnek, Alsólendvának. A kemenesaljai egyházme
gye közgyűlése a zalaegerszegi egyházközség határozatához hozzájárult s 
azt megerősítés és további intézkedés végett az egyházkerület közgyűlése elé 
terjeszti.

A közgyűlés a segédlelkészi állás szervezéséhez elvileg hozzá
járul s a lenti-i segédlelkészi körzet létesítését elvileg jóváhagyja. 
Utasítja a zalaegerszegi egyházközséget s illetve a kemenesaljai 
egyházmegyét, hogy készítsen kikerekítési szabályzatot s annak ke
retén belül állapítsa meg közgyűlési határozattal a lenti-i körzethez 
tartozó községeket s ezt, valamint a kapcsolatos határozatokat 
jóváhagyás végett terjessze az egyházkerületi közgyűlés elé.

75- Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye ama felterjesztése, 
hogy theológusaink a lelkészi oklevél mellett szerezzék meg a tanítói ok
levelet is.

A közgyűlés, tekintettel a lelkész-tanítói állásoknak az u. n. 
törpeiskolával bíró gyülekezetekben fontos rendeltetésére, kívána
tosnak tartja, hogy a végzett theológusok közül többen tanítói ok
levéllel is bírjanak és felír az egyetemes közgyűléshez, hogy e fon
tos kérdés megoldása céljából az egyetemes felügyelő úr őnagymcl- 
tósága folytasson tárgyalásokat a theol. fakultással a tanítóképző
intézet bevonásával.

76. Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése másjel- 
legü iskolákba beiratkozott evangélikus gyermekek bejelentése tárgyában.
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A közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, 
keresse meg a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy fe
gyelmi vétség terhe mellett rendeletileg kötelezze az állami anya- 
könyvvezetőket, hogy a tanköteles gyermekeket vallási megoszlásuk 
szerint az illetékes lelkészi hivataloknak bejelentsék, hogy az egyes 
vallásfelekezetek a gyermekek vallásoktatásáról idejében gondos
kodhassanak.

7"7. A kemenesaljai egyházmegyének a hittani osztályozásra és a 
született gyermekek vallási hovatartozandóságának az áll. anyakönyvvezetü 
által részletesebb utánjáráson alapuló megállapítására vonatkozó felterjesz
tését illetően

a közgyűlés — minthogy ezek a kérdések már szabályozva van
nak, — határozathozatalt szükségesnek nem tart.

7 S .  Tárgyaltatott a somogyi egyházmegyének ama felterjesztése, 
hogy a m. kir. kormánytól kéressék oly irányú rendelkezés, hogy a polgári 
házasságkötések szombaton és vasárnap szüneteltessenek; az egyházkerület 
pedig tiltsa el ádventben és böjtben az egyházi esketéseket.

A közgyűlés minden öntudatos evangélikus egyháztagtól el
várja, hogy a házasságkötésnél kerül minden olyan eljárást, amely 
másokat megbotránkoztat. A visszás szokások megszüntetését a cél
tudatos lelkipásztori munkától reméli. A felterjesztésben foglaltakat 
ezidöszerint kivihetőnek nem tartja s azért a felterjesztéstől eltekint.

79. Tárgyaltatott a somogyi egyházmegye felterjesztése, hogy a köz
gyűlés keresse meg a m. kir. kormányt, hogy a vasárnapi teljes munkaszünetet 
törvénnyel tegye kötelezővé s ez alól ne adjon felmentést a minisztérium soha.

A közgyűlés a vasárnapi munkaszünet kötelezővé tétele érde
kében felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, azzal a módo
sítással, hogy csak az elkerülhetetlenül szükséges mezőgazdasági 
munkák elvégzésére legyen felmentés adható.

S O . Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegyének felterjesztése Csor
nának és Kapuvárnak egy Csornán lakó missziói segédlelkész gondozása alatt 
való egyesítése tárgyában. Az egyesítést indokolttá teszi a Csornán és Kapu
váron más iskolákba járó evangélikus tanulók száma, továbbá a csornai elme
gyógyintézetben s a csornai és kapuvári kórházakban levő evangélikus egyé
neknek lelkigondozása.

A közgyűlés a csorna-kapuvári missziói segédlelkészi állás 
szervezését elvileg elfogadja és jóváhagyja. Felhívja a soproni alsó 
egyházmegyét, hogy az érdekelt íarádi és vadosfai anyaegyházköz
ségek vonatkozó közgyűlési határozatát szerezze be s azoknak csa
tolásával tegyen újabb felterjesztést az egyházkerületi közgyűléshez.

S Í .  Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése az egy
házkerületek arányosítása ügyében.
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Minthogy az egyházkerületek arányosításának ügye a zsinatot 
előkészítő bizottságnak annak idején kiadatott, a közgyűlés ebben 
a tárgyban újabb határozathozatalt szükségesnek nem tart.

8 2 . .  Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése, amely 
szerint az egyházmegye a zsinati tárgyakkal kapcsolatban sikraszáll az egy
házközségek autonómiájáért; nem tartja célszerűnek a presbitériumoknak 
minden fokon való bevezetését; helyteleníti a szavazati jognak a 18 évesekre 
való kiterjesztését s magasnak találja a fellebbezésnél a letét összegét, az 
1 0 0 0  pengőt.

A közgyűlés felhívja a soproni felső egyházmegyét, hogy hatá
rozatát további eljárás végett a püspök úrhoz terjessze fel.8 3 .  Tárgyaltatott Mikolás Kálmán esperes felterjesztése az érvény

ben levő Egyházi Alkotmány 75. §-ának zsinati módosítása tárgyában.
A közgyűlés felhívja Mikolás Kálmán esperest, hogy javaslatát 

további eljárás végett a püspök úrhoz terjessze fel.8 4 1 :. Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése a teljes 
németnyelvű Biblia-fordítás megjelenése 400 éves jubileumának külön hála
adó istentisztelettel való megünneplése tárgyában.

A közgyűlés e tárgyban a püspök úrhoz fordul azzal a kéréssel, 
hogy a saját hatáskörében tegye meg a szükséges intézkedéseket.8 5 .  Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése az isten- 

tiszteleti rend egységesítése és az új liturgiái forma bemutatása tárgyában, 
mely szerint az egyházmegye józan mérsékletet, tapintatot és a fokozatos fej
lődés elvének szemelőtt tartását tartja kívánatosnak.

A felterjesztés elintézési nyert a püspöki jelentés 4. pontja 
kapcsán.

86. Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése a litur
gia kérdésében, amely szerint az egyházmegye a lutheri istentiszteleti formára 
való visszanyulást tartja kívánatosnak.

A felterjesztés elintézést nyert a püspöki jelentés 4. pontja 
kapcsán.

SV. Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye közgyűlésének állás- 
foglalása a németországi egyházi helyzet irányában, s e tárgyban tett fel- 
terjesztése.

A felterjesztés elintézést nyert a püspöki jelentés 2. d) pontja 
kapcsán.

88-  Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése, amely 
szerint az egyházmegyei közgyűlés sérelmesnek és megváltoztatandónak 
tartja, hogy az újabban Sopronban lefolyt különböző ünnepségek alkalmával 
csak tábori misék tartattak, míg egyházunk az ünnepélyrendezők részéről fi
gyelmen kívül hagyotott. Ez annyival is inkább bántó, mert az ünnepélyek 
résztvevői nagyrészben evangélikusok voltak, kik így nem vehettek részt az 
ünnepéllyel kapcsolatos istentiszteleten.
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A közgyűlés elhatározza, hogy felterjesztést intéz az egyetemes 

közgyűléshez, kérjen a m. kir. kormánytól erélyes intézkedést aziránt, 
hogy mindazon hazafias ünnepségeken, zászlószenteléseken, avatá
sokon, amelyeken valamilyen r. kath. egyházi funkció is beillesztést 
nyer az ünnepség sorrendjébe, egyházunk részvétele a teljes paritás 
alapján szintén állíttassák be a programmba.

S9. Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesz
tése, melyben az adóalap olyatén új megállapítását kéri, amelynél a lélekszám 
is figyelembe veendő.

A közgyűlés a felterjesztést kiadja az egyházkerületi pénzügyi 
bizottságnak.

90. Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye többrendbeli 
felterjesztése zsinati tárgyak ügyében.

A közgyűlés felhívja az egyházmegyét, hogy zsinati javaslatait 
további eljárás végett terjessze fel a püspöki hivatalhoz.

91. Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesz
tése, melyben kéri, hogy Kisapostag, a bányakerületi Dunaegyháza gyüleke
zet filiája, csatoltassék a dunaföldvári egyházközséghez. E kérelmet azzal in
dokolja, hogy a dunafödvári 170 lelket számláló gyülekezet, mely rohamosan 
sorvad a 14,000 főnyi róni. kath. tömegben, Kisapostag hozzácsatolásával 
erősödne; Kisapostagnak is előnyt jelentene az átcsatolás, mert a Duna jobb 
partján, tehát a Dunántúlon fekszik, jelenlegi anyaegyháza, Dunaegyháza 
pedig a Duna balpartján.

A közgyűlés Dunaföldvár, illetve a tolna-baranya-somogyi egy
házmegye kérelmét pártolólag terjeszti fel az egyetemes közgyűlés
hez, amelynek jogkörébe az ügy az E. A. 108. §-a értelmében tartozik.

92. Tárgyaltatott a vasi közép egyházmegye felterjesztése aziránt, 
hogy a lelkészi kongnia értékelésénél a búza eddigi 28 pengős értékelése vál- 
toztassék meg és a mai búzaárak egészíttessenek ki államsegéllyel.

A közgyűlés a íelterjestést magáévá téve határozatilag kimond
ja, hogy az egyetemes közgyűléshez felterjesztést intéz oly célból, 
hogy a lelkészi állások terményjárandóságai a mai terményáraknak 
megfelelő árban állapíttassanak meg s ehhez mérten állapíttassék 
meg a kongnia is.

93. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése, amelyben 
az 1848:XX. t.-c. végrehajtását sürgeti.

A közgyűlés a felterjesztést magáévá téve, felterjesztést tesz 
az egyetemes közgyűléshez, hogy a kérdést ne csak napirenden 
tartsa, hanem tegyen határozott lépéseket az érvényben levő 1848: 
XX. t.-c. végrehajtásának kieszközlésére.

9-4. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése, amelyben 
az egyházunkhoz hűtlenné vált, más felkezetek javára reverzálist adott egy
háztagnak fegyelmi megbüntetését indítványozza és ez ügyet a zsinat elé ter
jeszteni kéri.
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A felterjesztés a püspöki jelentés 1 í . pontja kapcsán elintézési 
nyert. A zsinat elé terjesztési javaslatra vonatkozólag a közgyűlés 
felhívja a veszprémi egyházmegyét, hogy a felterjesztést további 
eljárás végett tegye meg a püspöki hivatalhoz.

05. Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése a barla- 
hidai misszió szervezeti szabályzata ügyében. Amely szerint a kemenesaljai 
egyházmegye jóváhagyta a barlahidai misszió szervezeti szabályzatát, azon
ban a zalaegerszegi és a pusztaszentlászlói egyháközségek e jóváhagyott 
szervezeti szabályzatot megfellebbezték az egyházkerületi közgyűléshez s 
egy módosított szervezeti szabályzatot készítettek.

A közgyűlés a fellebbezésnek helyt ad s az egyházmegyei köz
gyűlés által elfogadott szervezeti szabályzatot azon módosításokkal 
hagyja jóvá, amelyek a módosított szervezeti szabályzatban 
foglaltatnak.

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

e. főjegyző.

06. A közgyűlés felbontja a soproni ev. líceum, a bonyhádi ev. reál- 
gimnázium, a kőszegi Gyurátz Ferenc leánynevelő intézet és a soproni evang. 
tanítóképző-intézet tanári testületéinek zsinati képviselőkre leadott szavaza
tait s megállapítja, hogy a beérkezett szavazatok az egyházi törvény rendel
kezéseinek alakilag megfelelnek. A beérkezett szavazatok közül esett négy 
szavazat Arató István kőszegi leánylíceumi igazgatóra, négy szavazat Hajas 
Béla bonyhádi reálgimnáziumi igazgatóra, három szavazat Németh Sámuel 
soproni líceumi igazgatóra és három szavazat Hamar Gyula soproni tanító- 
képzö-intézeti igazgatóra. Ennek alapján

a közgyűlés Hajas Béla bonyhádi reálgimnáziumi igazgatót és 
Arató István kőszegi leánylíceumi igazgatót a dunántúli egyházke
rület középiskoláinak és tanítóképző-intézetének zsinati képvise
lőiül jelenti ki.

O T'. A közgyűlés felbontja az egyházkerület elemi iskolai tanítóinak 
zsinati képviselőjükre egyházmegyénként leadott szavazatait s megállapítja, 
hogy az egyházkerület egyházmegyéinek, nevezetesen a győri, kemenes
aljai, soproni alsó, soproni felső, somogyi, tolna-baranya-somogyi, vesz
prémi, vasi közép és zalai egyházmegyéknek tanítói alakilag megfelelő sza
vazataikat kivétel nélkül Somogyi Béla körmendi igazgató-tanítóra adták le. 
Ennek alapján

a közgyűlés Somogyi Béla körmendi igazgató-tanítót az egyház- 
kerület elemi iskolai tanítóinak zsinati képviselőjéül jelenti ki.

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

e főjegyző.
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Ö S . Az egyházkerület bizottságaiban megüresedett helyekre megvá
lasztatnak:

I. Az egyházkerületi iskolai nagybizottságba dr. Ajkay Béla helyébe 
rendes tagnak Pesthy Pál póttag; póttagoknak: Rupprecht Antal és Koltai 
Vidos Dániel.

II. Az egyházkerületi népiskolai bizottságba dr. Ajkay Béla helyébe Sza- 
lay István.

III. Az egyházkerületi véleményező bizottságba dr. Ajkay Béla helyébe, 
mint világi elnök dr. Bertha Benő; Krug Lajos helyébe Grieszhaber E. Hen
rik; Koltai Vidos Dániel.

IV. Az egyházkerületi számvevőszéknél dr. Ajkay Béla helyébe Ajkay 
István; ifj. dr. Radó Lajos.

V. A tanképesítő bizottságba Krug Lajos helyébe Neubauer János; pót
tagokul: Hérints Lajos helyébe vitéz Balogh Ernő, továbbá Kiss József.

VI. A pénzügyi bizottságba Graf Samu és Bertók Károly.
VIL A zsinati törvényeket végrehajtó és szabályrendeletkészítő bizott

ságba dr. Ajkay Béla helyébe dr. Zergényi Pál.
Jegyezte:

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

0 9 .  Tárgyaltatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése, amely 
szerint az egyházmegyék számadásai megvizsgáltattak és rendben levőknek 
találtattak.

Tudomásul szolgál azzal, hogy az egyházmegyék, illetve az 
egyházközségek felhivatnak a következőkre:

a) az egyházközségek a pénz értékének állandósulása után ke
letkezett alapítványaikat, ha eddig nem tették volna, az alapító le
vél bemutatása mellett törzskönyvezésre jelentsék be az egyházker. 
számvevőszéknél;

b) az egyházmegyei számvevőszékek, az alapítványokra s azok 
jövedelmének hovafordítására vonatkozó jelentéseiket az egyház
ker. számvevőszékhez oly időben küldjék be, amikor ez az alapít
ványi szabályrendelet 39. §-a értelmében az összefoglaló jelentés
nek az egyházkerületi jegyzőkönyvbe való felvételéről gondos- 
kodhatik;

c) az egyházmegyék és az egyházközségek devalvált alapítvá
nyaiknak ezt az értékét, vagy ha teljesen megszűntek, ezt a körül
ményt, az alapítványi törzskönyvbe bejegyzés céljából az egyház
kerületi számvevőszék elnökével közöljék.

ÍO O . Az egyházkerületi Gusztáv Adolf gyámintézet jelentése tudomásul 
szolgál azzal, hogy jegyzőkönyve a jelen jegyzőkönyv függelékében fog ki
nyomatni.



l o i .  Az egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy az átköltözés a regi íé- 
lévéltárból az új helyiségbe megtörtént. Különösebb esemény a levéltár for
galmában nem volt. A beérkezett iratok a levéltár állományába elhelyeztet
tek. Kiadás nem volt.

Tudomásul szolgál.
lO ^.Tárgyaltatott a Dunántúli Luther-Szövetség jelentése.

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul az 1933—34. évben 
felmutatott belmissziói munkaeredményt, valamint azt is, hogy a 
Szövetség az 1934—35. évre kiadja Munkaprogrammjának XI. év
folyamát. A Szövetség közgyűléséről felvett jegyzőkönyv jelen 
jegyzőkönyv függelékébe felveendő.

Jegyezte:
G YA LO G  IS T V Á N  s. k. 

e. aljegyző.

103.01vastatott az egyházkerületi Lelkészegyesület jelentése; amely 
egész terjedelmében tudomásul szolgál. A jelentéssel kapcsolatban a Lel
készegyesület javaslatára a következő határozatokat hozza a közgyűlés:

1. D. Payr Sándor „Gyurátz Ferenc életrajza“ c. művének be
szerzését az egyházkerület minden gyülekezetének kötelezőleg 
elrendeli.

2. Felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez az iránt, 
hogy a segédlelkészek is vétessenek fel a Nyugdíjintézetbe, illető
leg a segédlelkészi évek is számíttassanak be a nyugdíjjogosult
ságba; a fenntartói járulékok pedig ne egyenlő összegben, hanem 
az egyes gyülekezetek teherbírása arányában állapíttassanak meg.

3. Az egyetemes közgyűlés útján a zsinati bizottságot arra 
kéri, hogy hivatalos nevünk röviden „evangélikus“ legyen.

4. Felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez, hogy a köz
alapi járulék a lelkenkénti 1 fillér helyett emeltessék fel fél száza
lékkal s ez a többlet a taníttató lelkészek segélyezése címén költ
ségvetésbe vett 2 0 0 0  pengővel együtt teljes egészében fordíttassék 
azon lelkészek segélyezésére, akiknek házon kívül közép-, szak- és 
főiskolákon tanuló gyermekeik vannak.

Jegyezte :
N É M E T H  K ÁRÓ L Y  s. k. 

e. főjegyző.

1 0 4 .  Olvastatott az egyházkerületi Tanítóegyesület jelentése kapcsán 
azon előterjesztése, amely szerint az egyházközségek újabban az iskolai be- 
iratási díjakból elsősorban a hivatalos lapokra fizetnek elő s így sok helyen 
nem marad fedezet a tanítói és ifjúsági könyvtárak gyarapítására, minél-
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t'ogva azok lassan elsorvadnak. Ezért a Tanítóegyesület kívánatosnak tartja, 
hogy az egyházközségek a hivatalos lapokra saját pénztárukból fizessenek 
elő és a visszamaradt beiratási díjakat a lehetőséghez képest elsősorban a 
tanítói és ifjúsági könyvtárak gyarapítására fordítsák.

A közgyűlés hozzájárul a Tanítóegyesület előterjesztéséhez és 
ilyen értelemben felír az egyetemes közgyűléshez.

1 0 5 .  Tekintettel arra, hogy a jövőre vonatkozólag a pécsi és a celldö- 
mölki gyülekezet részéről történt meghívás, a jövő évi egyházkerületi köz
gyűlés helyének kitűzése az elnökségre bizatik.

ÍO Ö . A közgyűlés a programmba vett munkáját elvégezte. Püspök úr az 
elnökség és a közgyűlés nevében köszönetét mond a zaalegerszegi gyüleke
zetnek kezdettől végig tanúsított figyelméért, lépten-nyomon megnyilvánult 
testvéri szeretetéért, a gyülekezet vezetőségének, lelkipásztorának, felügye
lőjének s mindazoknak, akik a rendezésben és a gyülekezet vendéglátó mun
kájában résztvettek, sokféle alakban tapasztalt jóságukért. Köszönettel adó
zik a gyülekezeten kívül álló tényezőknek is: a város polgármesterének, a 
vármegye fő- és alispánjának, a hatóságoknak, a ref. gyülekezet lelkészének. 
Hálás szívvel gondol a közgyűlést megelőző vallásos est gazdagító munká
jára. Istennek köszöni az igét, amelyet Szabó József püspöki másodlelkész 
ajakán keresztül juttatott el hozzánk, valamint az ünnepi előadást, amellyel 
dr. Ittzés Zsigmond, a Luther Szövetség elnöke, odavezetett bennünket a lelki 
kenyérrel-élés problémájához. Végül köszönetét fejezi ki a művészi számok 
szereplőinek is szíves közreműködésükért.

Ezután az egyházkerületi felügyelő úr a közgyűlést bezárta, majd püspök 
úr buzgó imádságban kérte Isten áldását a közgyűlés elvégzett munkájára.

Jegyezte :
GYALOG ISTVÁN s. k.

e. aljegyző.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük:

Dr. MESTERHÁZY ERNŐ s. k.
egyházkeriileti felügyelő.

N A G Y LAJOS s. k.
hit. biz. tag.

Dr. MOHÁCSY LAJOS s .  k.
hit. biz. tag.

Dr. BERZSENYI JENŐ s .  k.
hit. biz. tag.

D. KA Pl BÉLA s. k.
püspök.

Dr. KOVÁCS JÁNOS s. k.
hit. biz. tag.

HANZMANN KÁROLY  s. k.
hit. biz. tag.

GARAN JÁNOS s. k.
hit. biz. tag.

4
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FÜGGELÉK.

I.

Kivonatos jegyzőkönyv
a Dunántúli Evang. Egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyámintézetnek 1934. évi 

szeptember hó 19-én Zalaegerszegen tartott évi rendes közgyűléséről.

1. A kemenesaljai egyházmegyei gyámintézet e. elnökének, Nagy Mjklós 
zalaegerszegi lelkésznek oltári szent szolgálata után Scholtz Ödön esperes, 
egyházi elnök a közgyűlést megnyitja. Bejelenti, hogy világi elnöktársa, virt- 
sológi Rupprecht Olivér, nagybirtokos, gyengélkedése miatt nem vehet részt 
az ülésen, s hogy előrehaladott korára való tekintettel véglegesen lemond a 
világi elnöki tisztről, amelynek mandátuma egyébként is lejárt.

A közgyűlés őszinte sajnálattal értesül kiváló világi elnökének 
ezen elhatározásáról; de véglegesen mégsem foglal állást egyenlőre 
e kérdésben. A mai ülés tartamára a világi elnöki szék elfoglalására 
felkéri Mesterházy Jenő kemendollári földbirtokost, a kemenesaljai 
egyházmegyei gyámintézet v. elnökét.

2. A zalaegerszegi evang. nőegyesület nagyobb küldöttsége járult ezután 
az ehker. gyámintézeti közgyűlés színe elé. Meleg szeretettől áthatott sza
vak kíséretében 50 P-t nyújtott át a nőegyesület, azt kérve, hogy juttassa el 
a közgyűlés egy náluknál is szegényebb dunántúli evang. egyházközségnek.

Egyházi elnök áldáskivánat és hálás köszönő szavak kapcsán 
veszi át az adományt.

3. Jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Fábián Imre és Koritsánszky 
Ottó nyert megbízást.

4. Majd felolvasta az egyházi elnök az elmúlt 1933—34. esztendei gyám
intézeti munkára vonatkozó jelentését.

Az elnöki jelentés kapcsán a közgyűlés mindenekelőtt hálásan 
köszöni püspök úr Öméltóságának, hogy a gyámintézeti munkát hat
hatós pártfogásában részesítette.

Sajnálattal veszi tudomásul, hogy az elmúlt évi gyűjtési ered
mény 5 egyházmegyében, u. m.: Győr, Somogy, Tolna-Baranya- 
Somogy, Veszprém és Zalában nagy csökkenést mutat. Ellenben 
annál nagyobb örömmel értesül a többi 4 egyházmegye és pedig 
Kemenesalja, Soproni alsó, Soproni felső és Vasi közép nagyobb
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gyűjtési eredményéről. Ennek tudható be, hogy egészben véve még
sem maardt el az idei eredmény az előző évitől nagyobb összeggel.

örömmel veszi tudomásul az egyházkerületi szeretetadomány 
fokzatos növekedését, mire ezidén már 334 pengő folyt be s ennek 
rendszeres gyarapítására újból felhívja a helyi és esperességi gyám
intézetek figyelmét.

Az elnöki jelentés azon megállapítása, hogy az „egyetemes 
gyámintézetnél az egyházkerületünk kérvényezőinek juttatott segé
lyek fordított arányban állanak a mi saját gyámintézeti gyűjtésünk 
eredményéhez“, arra készteti a közgyűlést, miszerint megkeresse 
tisztelettel az egyetemes gyámintézetet,legyen majdan a felosztás
nál különösképen tekintettel a dunántúli nagyszámú szegény gyü
lekezetekre s a dunántúli áldozatkész gyámintézeti munkára.

A gyámintézeti tevékenykedéstöl visszavonulóktól hálás sze
retettel búcsúzik; viszont az új vezéreket bizalommal köszönti.

A megnemszűnő hála és szeretet hangján búcsúzik a németor
szági Gusztáv Adolf egyesület nagynevű és apostoli buzgalmú le
lépő elnökétől, D. Dr. Rendtorff Ferenc, titkos egyháztanácsos, 
egyetemi tanártól, aki magyarhoni ev. egyházunkat megnemszűnő 
szeretettel övezte és sok küzködö gyülekezetünket gyámolította. A 
kiváló vezértől külön levéllel is búcsúzni kiván. Ennek megírására 
az ehk. gyámint. jegyzőnek ád megbízást. A levelet az elnök fogja 
königsbergi útja kapcsán nevezettnek átnyújtani.

5. Mühl Nándor ehker. gyámintézeti pénztáros jelentése szerint az egy- 
házker. gyámintézeti pénztárába 1933—34-ben befolyt összesen 4818.26 
pengő és pedig adományképen 40 P, offertorium címén 58 P, gyűjtés 4589.25 
P és kamat 131.01 P. Ebből beküldetett az egyet, gyámintézet pénztárába 
szabad rendelkezésre 1500 P, nagyszeretetadományra 661.91 P, G. A. per
selyre 62.24 P, intézmények adományaképen 61.59 P, összesen 2285.74 P. 
Az egyházkerületi gyámjntézet a rendelkezésére álló összegből gyarapítja a 
saját Luther-alapját 116.59, Löw-alapját 65.74, Gyurátz-alapját 80.14 P-vel; 
a Theol. Otthonnak juttat 5 P-t, kerületi szeretetadományként kioszt 334.03 
P-t, a szabad rendelkezésre álló összegből feloszt 1500 P-t, az előbbi év ma
radékából 100 P-t, a Rupprecht-Káldy-alapból 60 P kamatot, költségekre for
dít 202.01 P-t, ami kitesz 2763.51 P-t. Így a befolyt 4814.26 pengőből ki
osztatott 4749.25 P, 69.01 P pedig átvitetett a jövő évi számlára.

6 . Graf Samu ekher. ellenőr jelenti, hogy a pénzkezelést és vele kapcso
latos minden munkát teljes rendbenlevőnek találta.

A közgyűlés ezt tudomásul veszi és a pénzkezelőknek a fel
mentvényt a szokott óvás fenntartása mellett megadja.

7. A pénztári jelentés alapján az ekher. gyámintézeti közgyűlés, az elő
zetesen megtartott választmányi ülés javaslatára, a rendelkezésre álló pénzt 
a következő felosztással fordítja segélyezésre:

4*
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Áz egyházkerület! szeretetadományt, 334.03 P-t Keszthelynek 
juttatja.

A Rupprecht-Káldy alapítvány kamatát, az alapítványttevő v. 
elnök úr Felsődörgicsének szánja.

A szabad rendelkezésre álló 1500 P, valamint a múlt évről meg
maradt 100 P, hasonlókép a zalaegerszegi nőegyesület 50 P ado
mánya, összesen tehát 1.650 P-ből kap: Csorna, Tés, Nagybarát- 
falu, Antalszállás-Margitpuszta, Zalaegerszeg, Sopronbánfalva, Őri- 
magyarósd, Szekszárd, Öcs 100— 100 P-t; Gyóró, Sur, Győrsze- 
mere, Kaposvár, Zalaszentgrót, Nagyvázsony, Enying, Hánta, Dom
bóvár, Magyarkér, Nagyszokoly, Répcejánosfa, Nagykanizsa, Őri- 
szentpéter, Bakonyszentlászló 50—50 pengőt. Az utóbbi kapta a 
zalaegerszegi nőegyesület ajándékát.

Az egyetemes gyámintézethez a kis szeretetadományra felter
jesztetett Zalaegerszeg.

Hangsúlyozottan és újólag figyelmébe ajánlja a közgyűlés az 
egyházmegyei gyámintézeteknek, hogy a hozzájuk beérkező kér
vényeket szigorúan és igazságosan bírálják el, rostálják meg, rang
sorozva és kellő indokolással terjesszék fel.

8 . Segélyezésre íelterjesztendőnek határozza el a közgyűlés az aláb
biakat:

a) az egyetemes gyámintézethez: Győri Szeretetház, Barcs- 
Nagyatád-Szob, Tényőfalu, Csorna, Fehérvárcsurgó, Sur, Zala- 
galsa, Tapolcafő, Pusztaszentlászló, Barlahida, Sárvár, Szentgott- 
hárd, Őriszentpéter, Szekszárd, Dombóvár, Kölesd, Dunaföldvár, 
Tarrós, Tolnanémedi, Alsódörgicse, Keszthely, Szentantalfa, Nagy
vázsony, Akaii, Kaposvár, Nagykanizsa, Répcejánosfa.

b) a németországi Gusztáv Adolf Egyesülethez újabb kérvé
nyezőket nem terjeszt fel, hanem csak az eddigieket, még pedig: 
Zalaegerszeg, Keszthely, Szekszárd, Diomb.óvár és Sopronbánfalva.

9. Egyházi elnök bejelenti, hogy az egyetemes gyámintézeti egyházi el
nök mandátuma lejárt. Az elrendelt szavazáskor a dunántúli egyházkerületi 
gyámintézeti közgyűlés egyhangú lelkesedéssel az eddigi jeles elnökre, az 
oly sokat fáradozó és gyönyörű eredményeket elért Ziermann Lajos soproni 
kormányfötanácsos, lelkészre adja újból szavazatát, s további működésére is 
a kegyelem Urának áldását kéri.

10. A dunántúli egyházker. gyámintézeti elnökségre is elrendeli a köz
gyűlés a szavazást, amennyiben a lemondott világi elnökön kívül a jövő év
vel az egyházi elnöki állás mandátuma is lejár. Mindkét elnökre egy íven kell 
szavazniuk az egyházmegyei gyámintézeteknek. A zárt borítékban beadandó 
szavazatoknak határidejéül 1935. augusztus 1-ét tűzi ki a közgyűlés. A szava
zatok Scholtz Ödön esperes címére küldendők be Ágfalvára. Az ő elnöklete 
alatt a Graf Samu, Hanzmann Károly, Huber Aladár és Miihl Nándorból ala
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kított bizottság fogja a beérkezett lepecsételt borítéké szavazatokat felbon
tani és a jövő évi közgyűlésnek az eredményről jelentést tenni.

11. Az egyetemes Gusztáv Adolf gyámintézet alapszabály-módosítási 
javaslatát elfogadván 5 egyházmegye, tehát az egyhm. gyámintézetek több
sége, egyházi elnök elfogadottnak jelenti ki azokat.

12. Egyházi elnök megköszöni az oltári szolgálatot végzett helyi lelkész
nek és orgonásnak szent szolgálatukat, úgyszintén az összes egyházmegyei 
gyámintézeteknek egész évi munkálkodásukat, s a szépszámú közgyűlési ta
goknak kitartó érdeklődését, buzgó fohász után a közgyűlést bezárta.

K. m. f.

MESTERHÂZY JENŐ s. k. SCHOLTZ ÖDÖN s. k.
világi elnök. egyházi elnök.

H AN Z MANN KÁROLY s. k.
jegyző.

KORITSÁNSZKY OTTÓ s. k. FÁBIÁN IMRE s. k.
hitelesítő. hitelesítő.

II.

J egyzökönyv
felvétetett a dunántúli evang. egyházker. lelkészegyesületnek 1934. szept.

19.-én Zalaegerszegen tartott közgyűléséről.

Jelen van: Németh Károly elnöklete mellett 47 lelkész, 2 lelkészjellegű 
egyet, tanár; néhány vendég. Az ülés folyamán megérkezett a kér. elnökség is, 
kiket ügyv. alelnök szeretettel üdvözölt.

A közgyűlést megelőző áhítatot Márk 2, 14; 8 , 34—35. alapján felépített 
mélyen járó s meggyőző erejű bizonyságtételével Molitorisz János kemenes- 
aljai esperes tartotta.

1. Németh Károly ügyv. alelnök köszönetét mond Molitorisz Jánosnak a 
bevezető áhítat tartásáért, mellyel lelkünket munkánk kezdetén az Istenhez 
emelte. A személyi változások felsorolását feleslegesnek tartja; mindamellett 
kötelességének tartja megemlékezni egyházkerületünk világi főjegyzőjének, 
dr. Ajkay Bélának az élők sorából való távozásáról, aki áldozatos szeretettel 
érdeklődött mindenkor egyesületünk iránt. A jegyzőkönyv hitelesítésére Mül
ler Róbert és Molitorisz János espereseket kérte fel.

Elnöki jelentését a herrnhuti testvérgyülekezet Losungjának a Jelenések 
könyvéből vett az-napi igéje alá helyezi: ,,Az Ö szolgái szolgálnak néki; és 
látják az Ő orcáját; és az Ő neve homlokukon lesz“ (Jel. 22, 3—4.). Legyen 
a mi életünk is állandó és hűséges szolgálat. Boldog, aki már most láthatja 
az Úr orcáját és jár az Ő orcájának világosságában; s az Ő neve homlokán
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lesz — mintahogyan az ókorban a rabszolgára rá volt nyomva az rí urának 
bélyegzője, — hogy mindenki felismerheti róla: ez az Űré. Ezen mi szolgála
tunk küzdésből áll; hiszen a Krisztus egyháza a világ részéről meg-nemértést, 
ellenszenvet és üldözést kapott mindig. Azonban meg-nemértést, üldöztetést 
szenvedni attól a világtól, melynek a Mammon az istene, nem szégyen, ha
nem dicsőség.

Majd ismerteti az egyházm. lelkészegyesületek évi munkásságát s azok
nak a kér. lelkészegyesület elé terjesztett javaslatait.

A közgyűlés alelnökiek jelentését tudomásul veszi. Az egyes 
javaslatokat pedig a tárgysorozat megfelelő pontjainál veszi tár
gyalás alá.

2. Horváth Olivér pénztárosi jelentése szerint: A lelkészegyesület összes 
bevétele: 2092.37 P, kiadása: 10.90 P; maradvány, mint pénztári kész va
gyon: 2081.47 P. 2. A Kapi Méla-alapnak 44.74 P kamata ösztöndíjra hasz
náltatott fel. Az alap állaga 1000 P. Tagdíjakkal főleg a zalai, soproni alsó 
és győri egyházmegyék lelkészei vannak hátralékban. — Nyomtatványok:
a) Szabályrendeletek gyűjteményéből raktáron van 3 példány; hátrálékban 
13 példánynak az ára. b) A Kis Káté-füzetek árában a hátrálék 8  P. c) A Kér. 
Családi Emlékkönyvekből raktáron van 590 példány; hátrálékban 62 példány
nak az ára. d) Gyurátz Ferenc életrajzából eladatlan még 825 példány.

A közgyűlés a pénztárosi jelentést tudomásul veszi s Horváth 
Olivérnek fáradozásáért köszönetét mondva, neki a felmentést 
megadja.

3. A pénztárosi jelentéssel kapcsolatban
a lelkészegyesület megkeresi a kér. közgyűlést, hogy tegye kötele
zővé Gyurátz életrajzának minden gyülekezet részére kedvez
ményes, 3-ért való megszerzését. A theológusoknak pedig — két 
részletben is fizethető — P-ért bocsátja azt rendelkezésre.

4. Az egyet, lelkészválasztási szabályrendelethez többen szóltak hozzá, 
kifogásolva annak fogyatékosságait. Zongor Béla az észrevételekre felvilá
gosításokat ad. Elismeri, hogy vannak a szabályrendeletnek fogyatékosságai. 
Miért is kéri az espereseket, hogy közöljék vele az esetleges fogyatékossá
gokat, melyeknek egy külön lapon való pótlását ajánlja.

A közgyűlés magáévá teszi Zongor Béla felfogását és ajánlatát.
5. Müller Róbert tolna-baranya-somogyi főesperes a központi pénztár 

előmunkálatairól tesz jelentést. A beérkezett adatokat feldolgozta; teljesen 
elkészülni azonban nem tudott munkájával, mert nyolcán be sem küldték a 
kért adatokat.

A közgyűlés melegen köszöni Müller Róbertnek eddigi fára
dozását.

6 . Zongor Béla esperes az egyházi adók együttes állami kezelésbe adása 
tárgyában ad a jelenlevő lelkészeknek hasznos tanácsokat és felvilágosításo
kat. A dolgot nem tartja ideális állapotnak.
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A felvilágosításokért a gyűlés Zongor Bélának köszönetét 
mond.

7. D. Kovács Sándor Luther-társ. főtitkárnak az iigyv. alel nőkhöz írt le
vele kapcsán

a közgyűlés Paulik Jánosnak Konfirmációi Emlékkönyvét a lelké
szek figyelmébe ajánlja. A konfirmandusok részére ugyancsak 
ajánlja Gyurátz „Lelki vezér“ imakönyvét és Szigethy Lajos „Luther 
lelke“ c. kiadványait.

8 . Molitorisz János az anyaegyházaknak a filiákhoz való viszonyáról 
szólva, ismerteti a kemenesaljai lelkészegyesületnek ide vonatkozó felfogását.

A gyűlés örömmel és köszönettel veszi tudomásul, hogy a sok 
gyakorlati, életrevaló szempontjainál fogva megvalósításra alkal
mas indítványát Molitorisz János az esperesek utján sokszorosítva 
rendelkezésére bocsátja a lelkészeknek.

9. A zsinat elé terjesztendő fontosabb pontok kapcsán
a közgyűlés kívánja, hogy a) a püspök legyen parochus, b) a pa- 
rochussággal a többség nem tartja összeegyeztethetőnek az állandó 
székhelyet, c) a nők részére aktiv szavazati jog megadását szüksé
gesnek tartja, d) a preszbitériumok jogkörének a tágítása mellett 
foglal állást, e) a gyülekezetek autonómiájára vonatkozólag az ér
vényben levő 1 1 . §-hoz ezt a toldást javasolja: „minden hatalom 
és jog az egyházközségből ered, mely jogot az egyházközség a 
fennálló szabályrendeletek értelmében gyakorol“, f) az egyházi adó
zás ügyét Zongor Bélának a 6 . pontban vázolt felvilágosításaival 
letárgyaltnak tekinti, g) az egyet, közgyűlés tervezett törvényma- 
gyarázási jogát egy a legkiválóbb jogászokból, birákból és theoló- 
gusokból álló külön bíróságra kívánja ruházni, h) a lelkészcserét az 
eddigi formában — vagyis az érdekelt gyülekezetek és lelkészek 
közös megegyezése alapján — óhajtja fenntartani, j) a közigazga
tás és törvénykezés külön választását kívánja. — A nyugdíjintézet
nél a lelkész anyagi felelősségét esetenként kivizsgálandónak tartja.

10. A lelkészegyesület a kér. közgyűlés útján felterjesztést intéz az egyet, 
közgyűléshez és a Mele-hez, hogy tegyen

lépéseket aziránt, hogy a segédlelkészek is vétessenek fel, illetőleg 
a segédlelkészi évek is számíttassanak be a nyugdíjjogosultságba; 

a fenntartói járulékok pedig ne egyforma összegben, hanem arány- 
lagosan állapíttassanak meg.

11. A gyenesdiási lelkészüdülő létesítéséért
a gyűlés hálás köszönetét nyilvánítja Dr. Deák János egyet, theol. 
tanárnak, aki a munka terhét magára vállalta és az egyet, felügyelő
nek, aki anyagi lehetőséget nyújtott a terv megvalósításához.

12. A közgyűlés Isten iránti hálával
vesz tudomást arról, hogy a lie. Diákotthon a folyó iskolai évben
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megnyílik, az Ég áldását kérve a Diákotthon vezetőségére, vala
mint a fenntartó líceumra.

13. A lelkészegyesületi közgyűlés
a soproni és bonyhádi gimnáziumba, a kőszegi leányliceumba, a 
soproni tanítóképző-intézetbe és a theol. fakultásra járó dunántúli 
kerületbeli lelkészgyermek segélyezésére egyenként 50—50 P, ösz- 
szesen tehát 250 P segélyt szavaz meg a lelkészegyesület vagyoná
ból; mely segélyek az illető lelkész anyagi viszonyainak a figyelem
be vételével itélendők oda.

14. Ügyvezető alelnök felhívja a lelkészek figyelmét Luthernak a Ha
rangszó kiadásában megjelent s 1 P-ért kapható, művészi kivitelű sekrestye
imájára.

Tudomásul szolgál.
16. A lelkészegyesület a kér. és egyet, közgyűlés útján a zsinati bizott

ságot arra kéri,
hogy hivatalos nevünk megjelöléséül az eddigi hosszadalmas „ágos
tai hitvallású evangélikus keresztyén“ név helyett röviden az „evan
gélikus“ név tétessék általános használatúvá.

17. Ugyancsak a kerületi és egyet, közgyűlés útján arra kéri a zsinati 
bizottságot, hogy

a közalapi járulék emeltessék az eddiginek a kétszeresére; s az így 
előállott többlet az e címen eddig felvett 2000 P-vel együtt teljes 
egészében azon lelkészek segélyezésére fordíttassék, akiknek házon 
kívül közép-, szak- és főiskolákon tanuló gyermekeik vannak.

18. A közgyűlés nevében ügyv. alelnök Zalaegerszeg városnak hálás kö
szönetét mond a szives fogadtatásért.

Több tárgy nem lévén, a közgyűlés alelnök imádságával véget ért.

K. m. f.

KISS SAMU s. k. NÉMETH KÁROLY s. k.
titkár. ügyv.-alelnök.

MÜLLER RÓBERT s. k.
MOLITÓRISZ JÁNOS s. k.

jegyzőkönyvet hitelesítők.

III.

Jegyzőkönyv
felvétetett a Dunántúli Luther-Szövetség 1934. évi szeptember hó 19.-én 

Zalaegerszegen tartott választmányi és közgyűléséről.

Jelen vannak: D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök; dr. Ittzés Zsigmond 
világi elnök; dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, továbbá az espe- 
resi, lelkészi, felügyelői és tanítói karból a tagok nagy számban.
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1. D. Kapi Béla püspök-elnök imája után dr. lttzés Zsigmond világi el
nök megnyitó szavaiban megemlékezvén Luther Márton bibliafordítása meg
jelenésének 400 éves fordulójáról, azon kívánságával, hogy ez az ünnepi al
kalom is indítást adjon Szövetségünk további becsületes, kitartó és egyház- 
építő munkájára — a választmányi és közgyűlést megnyitja.

2. A jegyzőkönyvet László Miklós titkár veszi fel. Hitelesítökiil felkéret
nek: Nagy Lajos, Kiss Samu és Koritsánszky Ottó.

3. László Miklós központi titkár felolvassa az 1933/34. évről szóló 
jelentését.

a) Ismerteti a Belmissziói Munkaprogramm X. kiadványa alapján az 
1933/34. évben végzett belmissziói munka statisztikai eredményeit. Ezekből 
kitűnik különösen az, hogy az elmúlt évben egyházkerületünkben 2427 val
lásos előadás tartatott híveink részére; 19 középiskolai Diákszövetség 283 
munkaösszejövetelt, 41 ünnepélyt, 18 kirándulást tartott. Tagjainak száma 
1617 volt.

b) Ismerteti az 1934/35. évre megjelenő Belmissziói Munkaprogramm 
tartalmát.

A választmányi közgyűlés az elvégzett munkára vonatkozó je
lentést örvendetesen tudomásul veszi, a Belmissziói Munka
programul XI. évfolyamát örömmel üdvözli s az elvégzett és elvég
zendő munkára Isten gazdag áldását kéri.

4. A betegsége miatt távollévő Kovács Zsigmond pénztáros helyett a 
titkári jelentés számol be a Szövetség pénztári állapotáról. Bevétel volt az
1933. évben 4,271.60 P, kiadás 3,337.86 P, pénztári maradvány 933.74 P.

A Mesterházy Sándor tb. esperes, számvizsgáló által felülvizs
gált és helyesnek talált számadást a választmányi közgyűlés elfo
gadja, pénztárosnak és számvizsgálónak a felmentvényt az 1933. 
évre a fenntartandók fentartásával megadja.

5. Kovács Zsigmond szövetségi pénztáros betegségére hivatkozva pénz
tári tisztéről lemondott.

A választmány a lemondást őszinte sajnálatának és köszöneté
nek kifejezése mellett — tekintettel annak indokára — tudomásul 
veszi, mégis azon hozzáfűzött meleg óhajtásával, hogy Kovács 
Zsigmond, volt buzgó pénztárasunk régi egészségét, munkakedvét 
és munkaerejét mielőbb visszanyerje.

A Szövetség pénztárosául a választmányi közgyűlés Kiss Samu 
nagybarátfalui lelkészt javasolja a közgyűlésnek.

6 . A titkári jelentés kapcsán tudomásulvételre ajánlja a választmány,
hogy

a) a barlahidai ifjúsági ház építési költségeihez 100 P-t,
b) a felpéci ifjúsági ház építéséhez 100 P-t,
c) a Budapesti Egyetemi Luther-Szövetségnek, melyben du

nántúli ifjaink is tagként működnek, 50 P-t utalványozott 
ki az elnökség.
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7. A beérkezett segély-kérvények kapcsán javasolja a választmányi köz
gyűlés, hogy

a) a dabronyi ifjúsági egyesületnek házépítésre 50 P,
b) a KIÉ akalii táborának felszereléséhez 100 P s amennyiben 

pénztári helyzetünk engedi, az év folyamán még újabb 
100 P,

c) Zongor Endre segédlelkésznek finnországi tanulmányi költ
ségeihez 100 P,

d) a KIÉ Ev. Ága titkári fizetéséhez továbbra is évi 480 P,
e) a Magyar Kér. Leányegyesiiletek Nemzeti Szövetsége Ev. 

Ágának titkári fizetéséhez 200 P utaltassék ki az 1935. évre.
8 . A múlt évi jegyzőkönyv e) pontja alapján az elnökség megállapította 

a tagdíjakat a következőkben: az anyagyülekezet tagdíj-átalánya saját lélek- 
száma szerint állapíttatik meg, nem pedig az összegyülekezet lélekszáma 
szerint. És pedig: 500 lélekszámig évi 4 P, 1000-ig évi 6  P, ezen felül évi 10
P. A leánygyülekezetek átalány-tagdíja 200 lélekszámig 2 P, 300-ig 3 P, ezen 
felül 4 P. Az egyháztársadalmi alakulatoknál az eddigi átalány-tagdíjnak 50 
százaléka lesz a tagdíj.

A válsztmány javasolja a közgyűlésnek, hogy a fenti tagdíja
kat, melyek az 1933/34. évre már érvényben voltak, a maga részé
ről is állapítsa meg. Felhívja egyúttal a gyülekezeteket és egyház
társadalmi egyesületeket, hogy járulékaikat, úgyszintén hátrálékai- 
kat mielőbb befizessék a Szövetség pénztárába.

9. A választmányi közgyűlés örömmel értesül arról, hogy az 1934/35. 
évi Behnissziói Munkaprogramul legközelebb megjelenik. Annak árát az egy
házkerület gyülekezetei részére, — mivel azok a kiadványt részben tagdíjaik 
fejében kapják — 3 pengőben, más kerületbeliek részére azonban 4 P-ben 
hozza javaslatba. Azon összeget, mintegy 3—400 P-t, mely a kiadás költsé
geiből fedezetlenül marad, a Szövetség pénztára fogja fedezni.

Felkéri azonban a választmányi közgyűlés gyülekezeteinket, hogy a 
Munkaprogramm árát annak kézhezvétele után a Szövetség pénztárába sür
gősen befizessék.

10. Túróczy Zoltán főszerkesztő felolvassa a Harangszóra vonatkozó 
jelentését.

A választmány a minden részletre kiterjedő jelentést a maga 
egészében elfogadja. A legnagyobb hálával és köszönettel emléke
zik meg a Harangszó elvégzett, áldott és állandóan fejlődő munká
járól, melyben a főérdem a munkatársak és terjesztők mellett a 
szerkesztőké.

Külön fejezi ki örömét és köszönetét a választmány a Kis 
Harangszó megindításáért és munkájáért.

Örömmel veszi tudomásul, hogy a Kis Harangszó munkálko- 
dási körében megalakult a gyermek-misszió szövetség.
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Áldását kívánja a választmány a Harangszó jubileumi alkotá
saira s szeretettel gondol a Harangszó árvájára.

Örömmel veszi tudomásul, hogy a Harangszó előfizetői tábora 
egyre növekedik, amelyben szintén jubileumi alkotást láthatunk.

Tudomásul veszi a Harangszó előterjesztett és előzetesen felül
vizsgált számadását, azt elfogadja és a vezetőknek, kiadóhivatal
nak és számvizsgálóknak köszönetét nyilvánítja munkájukért.

A Harangszó előfizetésének leszállítására vonatkozó óhajtást 
nem tartja teljesíthetőnek annál kevésbbé, mert azon nagy ellenér
tékek alakjában, melyeket a Harangszó nyújt és melyeket évről- 
évre szaporít, az előfizetés leszállítása máris megtörtént.

11. D. dr. Pröhle Károly rámutat D. Kapi Béla püspök ,,Isten hárfása“ 
című, a Harangszó kiadásában megjelent munkájának nagy értékeire és kéri 
a Szövetséget, hogy annak újabb megjelentetését tegye lehetővé.

A választmányi gyűlés a maga részéről is kívánatosnak tartja 
a mű újabb kiadását s annak előkészítését rábízza a Harangszó 
szerkesztőségére.

12. Az 1933. évi jegyzőkönyvből kimaradt azon határozat, melyszerint a 
Szövetség a KIÉ akalii táborának felszereléséhez az 1933. évre 200 P-vel já
rult. Ennek pótlása a jelen jegyzőkönyvbe veendő fel.

13. A választmányi ülésnek más tárgya nem lévén, püspök-elnök azt be
zárja s egyúttal a Szövetség közgyűlését megnyitja.

A közgyűlés a választmányi gyűlés által letárgyalt ügyeket, 
azokra vonatkozó javaslatokat a maguk teljes egészében magáévá 
teszi, azokat elfogadja és határozati erőre emeli.

Ezzel a Dunántúli Luther-Szövetség választmányi és közgyűlése Isten 
áldásának óhajtásával véget ért.

K. m. f.

Dr. ITTZÉS ZSIGMOND s.k. 
világi elnök.

D. KAPI BÉLA s. k. 
egyházi elnök.

LÁSZLÓ MIKLÓS s. k.
jegyző.

NAGY LAJOS s. k. 
hit. biz. tag.

KOR1TSÁNSZKY OTTÓ s. k.
hit. biz. tag.

KISS SAMU s. k.
hit. biz. tag.
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Az 1934. évi egyházkerületi közgyűlés által letárgyalt 
és elfogadott 1935. évi költségelőirányzat.

IV.

I. Közigazgatási pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi:
1. Tisztviselői fizetés, lakáspénz, pótlékok . . .

(I. részletezve függelék 1. alatt)
2. Irodaszolgák bére (1. részletezve I. függ.) . .
3. F.speresi tiszteletdíj:

a) a győri egyházmegye esperesének . . 430.—
b) a kemenesaljai egyházmegye esperesének 430.—
c) a somogyi egyházmegye esperesének . 390.—
d) a soproni alsó egyházmegye esperesének 340.—
e) a soproni felső egyházmegye esperesének 290.—
f) a tolna-baranyai egyhm. főesperesének 890.—
g) a tolna-baranyai egyhm. alesperesének 380.—
h) a vasi közép egyházmegye esperesének 420.—
i) a veszprémi egyházmegye esperesének . 640.—
k) a zalai egyházmegye esperesének . . 290.—

B) Dologi:
4. Lakbérek:

a) a püspöki iroda helyiségének bére . .
b) a pénztári iroda helyiség bére . . .

5. Irodai, postaköltségek és nyomtatványok:
a) a püspöki irodában . . . . . . .
b) az egyházkerület pénztárában (posta

takarékpénztári átutalás) ....................
6 . F ütés és világítás:

a) a püspöki i r o d á b a n .............................
b) az egyházkerületi pénztárban . . . .

7. Hivatalos útiköltség és napidíj:
a) a püspök úr részére átalányösszegként .
b) az egyházker. bizottságok részére . .

1.400.—
150.—

3.400.- 

1.300. -

400.—
120. -2.000. —

1.000. -

8 . Fentartói nyugdíjjárulék:
A) az e.e.e. nyugdíjintézetben 1935-re:

a) a püspök úr u t á n .................... 603.80
b) a püspöki titkár után . . . .  277.75
c) az egyházker. m. lelkész után . 217.37 1.098.92

B) az ehk. főisk. nyugdíjint. pénztárába:
a) a pénztáros u t á n ....................64.80
b) az ellenőr u t á n ......................... 85.35 150.15

Átvitel :

P

16.837.74

1.904.52

4.500.—

1.550.—

4.700.-

520.—

3.000. -

1.249.07
34.261.33
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9. Az egyházmegyék dologi segélye:
a) a győri egyházm egyének.................... 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 közép egyházmegyének . . . 210.—
h) a veszprémi egyházmegyének . . . .  300.—
i) a zalai egyházmegyének......................... 160.— 2.000.—

P
Áthozat: 34.261.33

10. Tisztviselők jövedelmi és szükségadójának meg
térítése ................................................................... 700.—

11. Hozzájárulás a protestáns sajtótudosító-iroda
fenntartásához.......................................................  250.—

12. Előre nem láthatóra ..........................................  2.000.—
Összes szükséglet: 39.211.33

Fedezet:
1. Egyházközségi járulékok:

a) püspöki tiszteletdíjra..............................  4.000.—
b) egyéb szükségletre .............................. 7.539.33 11.539.33

2. Egyetemes közalapi segély:
a) a püspöki titkári fizetéshez . . . .  250.—
b) kárpótlás a fehérkomáromi egyházmegye

kikebelezéséért........................................  100.— 350.—
3. Közigazgatási államsegély (1848. XX. t.c. alap

ján) az egyetemes p é n z tá rb ó l.......................  22.145.—
4. Részesedés az egyházkerületi államsegélyből . 3.500.—
5. Kezelési díjak a tápintézeti pénztár részéről . 600.—
6. Portótérítési államsegély:

a) a püspöki hivatal u t á n .........................  884.—
b) a számvevőség és a pénztár után . . 216._ 1.077.—

Összes fedezet: 39.211.33

II. Líceumi (Reálgimnáziumi) pénztár.

Szükséglet:
A) Személyi:

1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve
lásd függelék 11. alatt) ................................... 27.313.94

2. Szolgák bére, lakáspénz p ó tlék a ....................... 2.240.16
3. Tiszteletdíj és óradíj:

a) a líceumi nagykönyvtárosnak . . . .  120.—
b) az intézeti o rv o sn a k .............................. 300.—
c) én ek tan ítá sé rt........................................  270._ 690._

Átvitel: 30.244.10
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4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1.800.—
5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás . . 3 .0 0 0 !—
6. Iroda, postaköltség, nyomtatvány, irodai segéd

erő stb.............................  900.—
7. Fenntartói nyugdíjjárulék a „Nem állami tansze

mélyzet országos nyugdíjintézetébe“ 14 tanár
és 2 szolga u t á n ..........  5.287.68

8. Beruházás:
a) szertárak, ta n esz k ö zö k ...........................  4 0 0 ._
b) k ö n y v tá r .................................................. 200.—
c) a weimari Luther kiadás eladásából

k ö n y v e k re .............................................  4 6 a_  1.O6O .-
9. Tandíjelengedés, a befolyó tandíj 10 százaléka 

(280 tanuló á 40 P kiegészítve a közgyűlési
határozattal a könyvtárból elvett 200 pengővel) j 3 2 0  —

10. Dunántúli ev. lelkész és tanító fiúk tandíjked
vezménye (40X18) ........................................ 720_

11. Vegyes kiadás:
a) a Hunyadi-utcai intézeti telek bekerítés!

költségére a X. r é s z l e t ......................... 800,—
b) adó, biztosítás stb....................................  220.—
c) egészségügyi k ö l t s é g re ......................... 30.--
d) a vegyes díjak terhére (280X10) . . 2.800.—
e) hivatalos utazás és n ap id íj...................... 100.-- 3.950._

12. Előre nem láthatóra .......................................  |.0 0 0 .S
Összes szükséglet: 49.281.78

Fedezet:
1. Egyházkerületi segély:

a) az összesített egyházkerületi járulékból 4.416.27
b) az egyházkerületi államsegélyből . . 3.500.— 7.916.27

2. A soproni ev. egyházközségtől: ~ "
a) fenntartási járulék .............................. 400.^-
b) alapítványi jö v e d e le m ........................  1.200.— 1 600.—

3. Államsegély:
a) valorizálatlan dologi államsegély . . . 5  51
b) rendkívüli dologi államsegély . . . .  1 .6 OO._
c) portótérítési államsegély .................... 3 9 ._ 1.644.51

4. Intézeti tanulók tan-, fenntartási-, felvételi díjai
(280X118 P ) ......................................................... 33.040.-

5. Hozzájárulás az iskola fenntartásához a táp-
intézettől ............................................................  2.500.—

6 . Térítés, járulék:
a) tanárok nyugdíjjárulék térítése ( V 1 3 )  • 994.—
b) óradíjtérítés a tápintézeti eforus után . 326.—
c) tápintézeti helység utáni járulék . . . 800.—
d) használati díj a tornaszerekért a képzőtől 1.— 2 121.—

7. Theol. fakultástól Luther művének weimari ki
adásáért III.................................................................. 460.—

összesen: 49.281.78

P
B) Dologi: Áthozat: 30.244.10



///. Líceumi Diák-Otthon pénztár.
Szükséglet: P

A) Személyi:
1. Két nevelő tanár egy iskolai évre (10 hóra)

szóló készpénzjavadalma á 600 P ....................  1.200.—
2. Intézeti orvosi tiszteletdíj ......................... . 200.—
3. Altiszti évi készpénzfizetés . . . . . . .  720.—
4. Az altiszt feleségének ruhakezelésért és beteg

ápolásért .............................................................. 200.—
5. Háziszolga, portás évi b é r e ........  400.—
6. Mosónő és vasalónő b é r e ................................... 480.—

B) Dologi:
7. Irodai és postaköltség .................. 400.—
8. fű tő an y ag .......................................   '3.000.—
9. v i l á g í t á s ........................................ 600.—

10. v íz h asz n á la t................................... ..... 200.—
11. szappan, szóda, stb..........................  500.—
12. lelkész- és tanítófiak internátusi kedvezménye

( 1 5 X 2 0 ) .......................................  3 0 0 .-
13. 3 ápintézetnek 2 nevelő tanár és a portás élelme

zésének a megtérítése á 270 P .........................  810.—
14. Épületfenntartásra és utánpótlásra . 300.—
15. OTI járulék és tüzkárelleni biztosításra . . . 300._
16. Líceumi Diák-Otthon államsegélyének tőkésítése 18.000._
17. Vegyes és előre nem lá th a tó ra ...  600.—

Összesen: 28.210.—

Fedezet:
1. 50 tanuló évi (10 havi) teljes ellátási díja á 25 P 12.500.—
2. 10 újonnan belépő tanuló felvételi díja á 10 P 100.—
3. Két félévi építési államsegély ......................... 18.000.—

Összesen: 30.600.—
F e d e z e t ....................  30.600
Szükséglet . . . .  28.210
Maradvány . . . .  2.390

IV. Tanitóképzöintézeti pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve

1. függelék 111. a l a t t ) .................  25.534.08
2. Az intézeti szolga bére s p ó tlé k a . 1.086.—
3. Tiszteletdíj és óradíj:

a) az intézeti o rv o s n a k .............................. 300.—
b) ó ra d íja k ..................................................  900.—
c) internátusi nevelőnek a tanév 10 havára 500.— 1.700,—

63

Átvitel : 28.320.08
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B) Dologi kiadást
4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1.800.—
5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogy., takarítás 4.000.—
G. Házbér:

a) a gyakorlóiskolai helyiségek után . . 1 060.—
b) a líceumi tornacsarnok használatáért . i .—
c) externátusi bér Sopron sz. kir. városnak 1.000— 2.061.—

7. Iroda kiadás: postaköltség, nyomtatvány stb. . 700.—
8. Fenntartói nyugdíjjárulék:

a) a nem állami tanszemélyzet országos 
nyugdíjintézetébe (8 tanár, 2 gyak. isk.
tanító, 1 s z o l g a ) ................................... 3.590.—

b) az e. e. e. nyugdíjintézetébe a vallásta
nár u t á n ..................................................  217. —

c) pótlólagos befizetés két tanszék után . 1.400.— 5.207.77
9. Beruházás:

a) köny v tá r................................................... 400.—
b) sze rtá rak ..................................................  400.—
c) internátusi felszerelés ......................... 400.— 1.200.__

10. Díjkedvezmény:
a) tandíj (140 tanuló á 40 P. 20%) . . 1.120.—
b) internátusi díj, évi.-ként 2 ingyenes . . 1.000.— 2.120.__

11. Hivatalos utazás és n a p i d í j . 100.—
12. Adó, tüzkárb iz tosítás . 150.—
13. Előre nem láthatóra .......................................  1.000.—

Összes szükséglet: 46.658.85

Fedezet:
1. Egyházkerületi segély:

a) az egyházker. járulékból segély . . . 17.523.85
b; az államsegélyből .............................  3.500.— 21.023.85

2. Egyetemes egyházi segély ............................  600.—
3. Sopron faadom ánya..... 300.—
4. Az intézeti növendékek díjai:

a) a képezdészek tandíja . . 140X 97= 13.580.—
b) internátusi díj . . . .  70X100= 7.000.—
c) gyakorlóiskolai tanulók díja . . . .  1.000.— 21.580.—

5. A tápintézet iskolanfenntartási hozzájárulása . 2.500.—
6. Nyugdíjjáruléktérítés a tanárok és a szolga után

kivetett járulék 3/ i 3_acl ré s z e . 620.—
7. Portótérítési á llam segé ly ................................... ..............................35.—

Összes fedezet: 46.658.85

P
Áthozat : 28.320.08
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V. Főiskolai lápintézeti pénztár.

Szükséglet: P
1. Személyi járandóság:

a) gondnoki tisz te le td íj..........  500.—
b) gazdasszony f iz e té s e ..........  720.—
c) cselédség b é r e ....................  1.300.— 2.520.—

2. Üzemi költség: fűtés, világítás, vízfogyasztás 2.000.—
3. Élelmezési k ö l t s é g .............................................  28.384.—
4. Bérfizetés:

a) a líceumnak a helyiségek használatáért 800.—
b) sertésólakért és p in c e b é r . 150.— 950.—

5. Épületfenntartás, javítás, tisztogatás . . . .  500.—
6. Beruházás:

konyha és éttermi felszerelésre.........................  300.—
7. Tápintézeti kedvezmény: a tápint. növ. 10%-a

a) a líceumban 9 ingyenes hely . . . .  2.430.—
b) a tanítóképzőben 8 ingyenes hely . . 2.160.— 4.590.—

8. Fenntartói kedvezmény:
35 dunántúli egyhker.-beli lelkész és tanító
fiú után á 30 P ............................................. 1.050.—

9. Hozzájárulás:
a) a líceum fenntartásához......................... 2.500.—
b) a tanítóképezde fenntartásához . . . 2.500.— 5.000.—

10. Kezelési díj a közigazgatási pénztárba befizetve 600.—
11. Vegyes kiadás:

a) óradíjtérítés a líc. pénzt, az eforus után 326.—
b) munkásbiztosítási pénztári járulék . . 600.—
c) adó és tűzkárb iztosítás.....  100.—
d) konyhaszemélyzet újévi ajándéka . . . 120.— 1.146.—

12. Előre nem láthatóra ........................................ 500.—
Összes szükséglet: 47.540.—

Fedezet:
1. Fajárandóság Sopron r é s z é r ő l . 250.—
2. Tápdíjjövedelem:

a) 95 líceumi tanuló után . . . á 270 P 25.650.—
b) 80 képezdei tanuló után . . á 270 P 21.600.— 47.250.—

3. Bérjövedelem a pajta u t á n . 40.—
Összes fedezet: 47.540.—

5



Vi. Leányközépiskolai pénztár.
Szükséglet: P

A) Személyi járandóság:
1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlék (részletezve

I. függelék IV. alatt) ........................................ 10.647.13
2. Szolgák b é r e ...........................  600.—
3. - Óradíj az ének tanításáért... 400.—

B) Dologi kiadás:
5. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  iQOO.—
6. Fűtés, v i l á g í t á s ......................  2.000.—
7. Iroda, postaköltség, nyom tatvány . 800.—
8. Fenntartói nyugdíjjárulék a nem állami tansze

mélyzet országos nyugdíjintézetébe . . . .  6.005.76
9. Társadalombiztosító................  150.—

10. Beruházás:
a) k ö n y v tá r ..................................................  500.—
b) szertárak ................................................... 500.— 1.000.—

11. Tandíjelengedés..................................................  1.200.—
12. Vegyes kiadás:

a) adó, biztosítás stb.....................................  100.—
b) vegyes díjak t e r h é r e .............................. 1.200.—
c) hivatalos utazás és n ap id íj.................... 200.— 1.500.—

13. Előre nem láthatóra ........................................ 300.—

ö6

Összes szükséglet: 25.602.89
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 5.500.—
4. Nyugdíjjáruléktérítés a tanárok részéről a 3/ i 3 r- 920.—
5. A d o m án y o k ........................................................ ..............................300.

Összes fedezet: 23.920.—
Hiány: 1.682.89

VII. Leányközépiskolai internátusi pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Fizetés:

a) internátus v e z e tő n ő .............................  960.—
b) 1 hivatásos nevelőnő.............................  720.—
c) 1 házv eze tő n ő .......................................  720.—
d) 1 betegápolónő ..................................  520.—
e) cselédség.................................................. 2.000.— 4.920.—

Átvitel: 4.920.—



2. Zenetanítás (50 óra á 60 P) ......................... 3.000,—
3. Társalgás és táncdíj te rh é re .............................. 500.—

B) Dologi kiadás:
4. Élelmezés, 21.500 nap á 0.80 P ....................  17.200._
5. Fűtés és világítás .............................................. 7.500._
6. Épületfenntartás, j a v í t á s ................................... 500._
7. Felszerelés, p ó t l á s .............................................  500.—
8. Mosás és t i s z to g a tá s .......................................  1.200._
9. Iroda, posta, nyomtatvány .............................  1.000._

10. Társadalombiztosító j á r u l é k .............................. 1.600.' —
11. Társdíjelengedés..................................................  8.200._
12. Hozzájárulás az iskola fenntartásához . . . 5 50o!—
13. Vegyes kiadás:

a) biztosítás, a d ó .........................................  150.—
b) cselédség karácsonyi ajándéka . . . 160.—
c) napszám a kert ért sportpálya rendben-

ta r tá s á ra ..................................................  100.—
d) az ellátástérítés te rh é r e ........................... 800.— 1.210.—

14. A m ortizáció ........................................................  3.000._
15. Előre nem lá tható ra ............................................. 700.__
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P

Áthozat: 4.920.—

Összes szükséglet: 56.530.—
Fedezet:

1. Növendékek díjai:
a) tartásdíj 60 tanuló á 750 P . . . .  45.000.—
b) zenedíj 50 óra á 80 P ......................... 4.000.—
c) társalgási díj ........................................ 2.200.—
d) betegápolási díj 60 tanuló á 20 P . . 1.200,— 52.400.-

2. Államsegély 1935-re ........................................ 2 300.—
3. E llátástérítés........................................................ 1.030._
4. Gazdaság m aradványa........................................ 800.—

Összesen: 56.530.—

Vili. Alapítványi pénztár.
Szükséglet:

1. A szabadrendelkezési alap javára a biztosítási
jövedelem ből.......................................................  I  q q q  

2. Folyósítandó ö sz tö n d íjak ................................... 15o! —
3. T ő k é s íté s .............................................................  2 650  

összesen: 3.800.—
Fedezet:

1. Dunántúli énekeskönyv XXV,—XXXIV.
kiadás után szerzői tiszteletdíjrészlet . . . .  2.000.—

2. Kamatjövedelem...................................................  800.—
3. Biztosítási jövedelem .......................................  1.000._

Összesen: 3.800.—
6*
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IX. Főiskolai nyugdíjintézett pénztár.
Szükséglet: P

1. Nyugdíj:
a) özv. Jausz Vilm osnénak......................... 252.96
b) özv. Weisz Kornélnénak .................... 2.976.12
c) Horváth Samu: 1) áll. nyugdíjdifferencia 5 46 .-

2) áll. lakbérdifferencia 124.80 670.80
Összesen: 3.899.88

Fedezet:
1. Kamatjövedelem.................................................. —.40
2 Fenntartói nyugdíjjárulék:a törzsfizetés 5%-a,az

ellenőr után 85.35 P, a pénztáros után 64.80 P 150.15
3. Tagok járuléka 1 £ % ........................................ 45.05
4. Egyházkerületi hozzájárulás:

a) az összesített járu lékokból.................... 3.154.28
b) az államsegélyből.................................. 550.— 3.704.28

Összesen: 3.899.88

X  Letétpénztár. 
Szükséglet:

1. Az egyházköségi járulék felosztása: 
a) a közigazgatási pénztárnak:

a) püspök úr tiszt.-díja . . 4.000.—
b) egyéb szükségletre . . . 7.539.33 11.539.33

b) a soproni líceu m n ak ............................. 4.416.27
c) a soproni tanítóképzőintézetnek . . . 17.523.85
d) a kőszegi leánylíceum nak.................... 3 000.—
e) a bonyhádi reálgimnáziumnak . . . . 1.000.—
f) h ito k ta tá sra ............................................ 2 000. -
g) a főiskolai nyugdíjintézetnek . . . . 3.154 —
h) közalapi járulék 1935-re .................... 1.777.-
i) szórványgondozásra.............................. 1.200.—
j) charitativ seg é ly ezésre ......................... 1.253.55 46.864.—

2. Az egyetemes egyház folyósítása:
a) adóalapi segély .................................. 22.000.-
b) közalapi segély a hitoktatásai' . . . . 660 .- 22.660.—

3. Államsegélyek felosztása:
a) egyházkerületi államsegély:

1. a közigazgatási pénztárnak . . . . 3.500.—
2. a soproni líceumi pénztárnak . . . 3.500.-
3. a soproni tanítóképezdei pénztárnak 3,500.-
4. a kőszegi leányközépisk. pénztárnak 1.000.-
5. átutalás a hitoktatási számla javára 1.340.-
6. főiskolai nyugdíjintézetre . . . . 550.— 13.390.-

b) portótérítési á l la m se g é ly ................... 3.160.—
86.074.—
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c) állami elemi népiskolai hitoktatás díja-

P
Áthozat: 86.074.—

4. Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelme . . 6.000.—
5. Hitoktatási költség fe d e z é sé re ......................... ...........................4.000,—

Összes szükséglet: 97.274.—
Fedezet:

1. Egyházközségi já ru lé k . 46.864.—
2. Segélyek az egyetemes egyháztól:

a) f. é. adóalapsegély .............................. 22.000.—
b) közalapsegély ..................... 660.— 22.660.—

3. Államsegélyek:
a) egyházkerületi rendes államsegély . . 13.390.—
b) portótérítési államsegély .............  3.160.—
c) áll. elemi népisk. hitoktatási államsegély 1.200.— 17.750.—

4. Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelem . . 6.000.—
5. Hitkotatás díjazása:

a) az összesített egyházkerületi járulékból 2.000.—
b) a kerületi á llam segélyből.................... 1.340.—
c) az egyetemes egy h áz tó l.................................. 660.— 4.000.—

Összes fedezet: 97.274.—

Pénztárak szerinti összesítés.

A p é n z tá r  nev e
Szükséglet Fedezet Maradvány Hiány

P f P f P f P f

I. Közigazgatási pénztár 39.211 33 39.211 33
ÍI. Liceumi pénztár 49.281 78 49.281 78 — — — —

III. Líceumi Diák Otthon pénztár 28.210 30.600 — 2.390 — — —
IV. Tanítóképzőintézeti pénztár 46.658 85 46.658 85 — — g -
V. Főiskolai tápintézeti pénztár 47.540 47.540 — — — B —

VI. Leányliceumi pénztár 25.602 89 23.920 — — — 1.682 89
VII. Leányinternátusi pénztár 56.530 56.530 — — — — —

VIII. Alapítványi pénztár 3.800 3.800 - — - — —
IX. Főiskolai nyugdíjintézeti pénztár 3.899 88 3.899 88 — — — —
X. Letét-pénztár 97 274 97.274 — — — — —

Összesen : 398.008 73 398.715 84 2.390 — 1.682 89
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[. melléklet: Az egyházkerület közigazgatási pénztárának 1935. évi költségvetéséhez.
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III. melléklet: Az egyházkerület tanítóképző intézeti pénztárának 1935. évi költségvetéséhez.
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A d u n á n tú li  á g . hiftv. e v a n g . e g y h á z k e rü le t i  t is z t ik a r ,  v a la m in t 
a z  1930—36. é v e k re  m e g v á la s z to t t  e h k e r .  á lla n d ó  b iz o t ts 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 Lajos-u. 1.

Egyházkerületi felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirtokos, 
ny. főispán, Nagygeresd, Sopron vm.

Egyházkerületi egyházi főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, esperes
lelkész, Lébény, Moson vm. (1936.)

Egyházkerületi világi főjegyző: 1934 óta: Dr. Bertha Benő kir. járás- 
birósági elnök, Sárvár.

Egyházkerületi egyházi aljegyző, 1932 óta: Gyalog István, alesperes- 
lelkész, Kéty, Tolna vb. (1936.)

Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, földbir
tokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1936.)

Egyházkerületi főszámvevő, 1923 óta: Hanzmann Károly, lelkész, Sop
ron, Templom-u. 17. (1936.)

Egyházkerületi ügyész, 1908 óta: Berecz Ábel, Sopron, Városház-tér 1. 
(1936.)

Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Széchenyi- 
tér (1936.)

Egyházkerületi pénztáros, 1929 óta: Mühl Nándor, Sopron, Templom
utca 10.

Egyházkerületi ellenőr, 1914 óta: Wojtech G. Vilmos, Sopron, Templom
utca 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.

II. A dunántúli egyházmegyék elnöksége:

Győri egyházmegye: Esperes, Németh Károly, Lébény, Moson vm. Fel
ügyelő, Szalay István, földbirtokos, Győrszemere.

Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitorisz János, Ostffyasszonyfa, 
Vas vm. Felügyelő: Koltai Vidos Dániel, földbirtokos, a Johannila-rend lo
vagja, Mersevát, u. p. Kiilsővat.
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Somogyi egyházmegye: Esperes, Horváth Lajos, Gyékényes, Somogy 
vm. Felügyelő, Dr. Ittzés Zsigmond, vármegyei t. főorvos, Kaposvár.

Soproni alsó egyházmegye: Esperes, Mikolás Kálmán, Szilsárkány, Sop
ron vm. Felügyelő, virtsologi Rupprecht Antal, nagybirtokos, Sajtoskál.

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, Felsö- 
nána, Tolna vm. Alesperes, Gyalog István, Kéty, Tolna vm. Felügyelő, Dr. 
Pesthy Pál, ny. igazságügyminiszter, Budapest és Uzl, Tolna vm. Másod- 
felügyelő, 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, ügy
véd, Kőszeg, Vas vm.

Veszprémi egyházmegye: Esperes, Takács Elek, Homokbödöge, up. 
Ugod, Veszprém vm. Felügyelő, Mihály Sándor, gazdasági felügyelő, Pápa, 
Veszprém vm. ,

Zalai egyházmegye: Esperes, Nagy Lajos, Szentantalfa, Zala vm., Fel
ügyelő, Dr. Berzsenyi Jenő, ny. kir. járásbiró, Zsédeny, Vas vm.

III. Az egyházkerület állandó bizottságai:

1. Egyházkerületi iskolai nagybizottság.
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, 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. Ruh
mann Jenő és Bognár Károly, Sopron.

V á l a s z t o t t  tagok az egyházkerület részéről: a) egyháziak: Mes
terházy Sándor, Nemespátró, Müller Róbert, Felsőnána, Nagy Lajos, Szent
antalfa, Németh Károly, Lébény, D. dr. Pröhle Károly, Sopron, Scholtz Ödön, 
Ágfalva, Takács Elek, Homokbödöge, Túróczy Zoltán, Győr, Zongor Béla, 
Körmend. Póttagok: Kiss Samu, Nagybarátfalu, Molitorisz János, Ostffyasz- 
szonyfa, Hérints Lajos, Farád, Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi; b) vilá
giak: Dr. Heimler Károly, Sopron, Hering Zsigmond, Sopron, Dr. Ittzés Zsig
mond, Kaposvár, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Stráner Gyula, Sopron, Dr.
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Pesthy Pál, Budapest. Póttagok: Dr. Strasser Sándor, Győr, virtsologi Rupp- 
recht Olivér, Sajtoskál, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Dr. Deák János, Sop
ron, Mihály Sándor, Pápa, koltai Vidos Dániel, Mersevát, virtsologi Rupprecht 
Antal, Sajtoskál.

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. — Póttag: Klausz Lajos.

2. Egyházkerületi iskolai kisbizottság.
Elnök: Dr. Heimler Károly, iskolai felügyelő, Sopron szab. kir. város 

főjegyzője.
Jegyző: Leitner József, 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 egy
házközség képviselői: Budaper Oszkár, dr. Töpler Kálmán, Ziermann Lajos;
c) a lyceumi tanári kar képviselői: dr. Ruhmann Jenő, Szabó Kálmán; a taní
tóképzőintézeti tanári kar képviselője: Bognár Károly.

3. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi 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. Díikavits Vilmos, Győr, 
Mechwarth Ernő, Belecska, szentmártoni Radó Lajos, Szombathely.

4. Egyházkerületi törvényszék.
Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 

felügyelő.
Jegyzők: dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1936) és dr. Zimmermann Artúr 

Körmend (1939).
Ügyészek: Berecz Ábel (1939) és dr. Zergényi Pál, Sopron (1936).
Bírák: a) a lelkészi karból: Ziermann Lajos, Sopron (1936), Zongor 

Béla, Körmend (1936), Németh Károly, Lébény (1939), Takács Elek, Homok- 
bödöge (1939), Németh Gyula, Szekszárd (1936). — b) a világiak közül: 
dr. Grosch József, Paks (1936), dr. Ajkay István, Kisfalud (1939), dr. Rásó 
Béla, Vasvár (1936), Jánossy Gábor, Szombathely (1939), dr. Vidonyi Sán
dor Győr (1939). c) a tanári és tanítói karból: Graf Samu, Sopron (1939) 
és Németh Samu, Sopron (1936).

5. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdíjügyi bizottság.
Elnök: Szentmártoni Radó Lajos, Szombathely és Répcelak.
Föszámvevö: 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, Né
meth Sámuel, Sopron, Mühl Nándor, Sopron, dr. Schneller Aurél, Kőszeg, 
Wojtech 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. Bertha Benő, Sárvár, Friedrich Nándor, Sopron, Hering Zsigmond, Sopron, 
lausz Lajos, Győr, Dr. Mihály Kálmán, Sopron, Rupprecht Olivér és Rupp
recht Antal, Sajtoskál, Szabó Kálmán, Sopron, Prickler János, Sopron, Ber- 
tók Károly, Szombathely, Gráf Samu, Sopron.

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: Gyalog István, Kéty, Kovács Zsigmond, Tár

nokréti, báró Podmaniczky Pál dr., Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) iskolai 
részről: Gráf Samu, Sopron, Grieszhaber E. Henrik, Majos, Hamar Gyula, 
Sopron, Rónai Kálmán, Somlószöllős, Somogyi Béla, Körmend; c) világi 
részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Koritsánszky Ottó, Budapest, 
szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Rupprecht Antal, Sajtoskál, Schleifer 
Károly, Szombathely, Szalay István, Györszemere.

7. Egyházkerületi véleményező bizottság.

Elnökök: Németh Károly, Lébény és dr. Bertha Benő, Sárvár.
Tagok: a) egyházi részről: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Hanzmann Ká- 

íoly, Sopron, Dr. Kiss Jenő, Sopron, Mesterházy Sándor, Nemespátró, Miko- 
lás Kálmán, Szilsárkány, Molitorisz János Ostffyasszonyfa, Müller Róbert, 
Felsőnána, Rónai B. Gyula, Uraiujfalu, Takács Elek, Homokbödöge, Zongor 
Béla, Körmend; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Dr 
Berzsenyi Jenő, Zsédeny, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, Ka
posvár, Mihály Sándor Pápa, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Schindler 
Endre, Sopron, koltai Vidos Dániel, Mersvát, Grieszhaber E. Henrik, Majos.

8. Egyházkerületi számvevőszék.

Elnök: Mikolás Kálmán, Szilsárkány, és ..................
Tagok: a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keme- 

nesmagasi, Weisz Vilmos, Kemeneshögyész; b) világiak: Dr. Berzsenyi 
Ádám, Kemenessömjén, Magyar István, Felpéc, Dr. Móritz Dénes, Celldö- 
mölk, Rupprecht Antal, Sajtoskál, dr. Ajkay István, Kisfalud, ifj. Radó Lajos 
dr., Szombathely.



78

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkeriiletí 
felügyelő.

Tagok: D, Dr. Profile Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Túróczy 
Zoltán, Győr; póttagok: Dr. Stráner Gyula, Sopron, Ziermann Lajos, Sopron, 
Zongor Béla, Körmend.

10. Egyházkerületi tanképesitő bizottság.
Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 

felügyelő.
Hivatalból tagok: a tanítóképzőintézeti tanári kar vizsgáztató tanárai.
Választott tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Neubauer János, Sopron; 

póttagok: vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd és Kiss József, Sopron.

9. Egyházkerületi lelkészvizsgáló bizottság.

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, Zon
gor Béla, Körmend; b) a soproni egyházközség részéről: D-r. Brunner Emil, 
Sopron, Friednich Nándor, Sopron, Huber Aladár, Sopron, Ziermann Lajos, 
Sopron, Frank 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 és szabályrendeleteket készítő bizottság.
Elnökök: D. Kapi Béla püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 

felügyelő. *■'
Tagok: a) egyháziak: Dr. Kovács Sándor, Sopron, Dr. Mohácsy Lajos, 

Marcalgergelyi, Takács Elek, Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zon
gor Béla, Körmend; b) világiak: Berecz Ábel, Sopron, Dr. Bertha Benő, Sár
vár, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Pesthy Pál, Budapest, Dr. Zergényi Pái, 
Sopron.

14. Báró Baldácsy-alapitványt kezelő egyetemes bizottság dunántúli tagjai.
Tagok: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 

felügyelő; póttag: Dr. Ostffy Lajos, Ostffyasszonyfa.
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Elnök: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg.
Tagok: a) hivatalból: Arató István igazgató, Wagner Karola interná- 

tusi igazgatónő; b) választottak: Czeke Gusztáv, Karner Frigyes, Kiss Ist
ván, Roth Jenő, Seyboíd Rezső, Stuhr Lajos, Suhajda 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 és Wojtech Vilmos, Sopron.
Ellenőr: Gráf Samu, Sopron.
Tagok: az összes egyházmegyék gyámintézeti elnökségei, még pedig:
a) Győri egyházmegye: Szalay Mihály, Lovászpatona, Veszprém vm.
b) Kemenesaljái egyházmegye: Nagy Miklós, Zalaegerszeg és Mester- 

házy Jenő, Kemendollár, Zala vm.
c) Somogyi egyházmegye: Teke Dénes, Sand, Somogy vm. és Jamrich 

Béla, Csurgó, Somogy vm.
d) Soproni alsó egyházmegye: Szabó István, Magyarkedesztúr, Sop

ron 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: Ajkay Elemér, Uraiujfalu, Vas vm.
h) Veszprémi egyházmegye: Horváth Sándor Várpalota, Veszprém vm. 

és Dr. Zauner Róbert, Veszprém.
i) Zalai egyházmegye: Jónás Lajos, Alsódörgicse és Dr. Mesterházy 

Ferenc, Balatonfiired.

15. Egyházkerületi leányközépiskolai helyi bizottság.
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Püspöki jelentés
a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület 1934. évi 
szeptember 20-án Zalaegerszegen tartandó közgyűlése elé.

Főtisztelendö és Méltóságos Egyházkeriileti Közgyűlés!
ki elmúlt 1933/34. egyházközigazgatási évről szóló püspöki jelentése

met tisztelettel beterjesztem s kérem annak tárgyalás alá vételét.

I. Az év eseményei.
1. Dr. Ajkay Béla emlékezete. A világiak sorából választott egyházkerii

leti fönótárius széke üresen áll. A főnótárius elnevezés ezen szomorú alkalom
mal tollhegyre-kívánkozik, mert Ajkay Béla a régi táblabíró típusát képviselte 
kihagyástalan kötelességtudásával, fejlődésképes konzervativságával, ön
magát elégető szolgálatkészségével s egyéniségének nemes vonalú egyszerű
ségével.

1934. évi március hó 2.-án adta vissza lelkét Teremtőjének.
Dr. Ajkay Béla jellemének első alapvonása egyházértékelésében áll 

elénk. Értékelte az egyházat, mint lelkiközösséget. Benne élt, hivő, vallásos, 
éneklő, imádkozó evangélikus volt. Neki az egyház nem kívülálló, hanem ön
magában élő valóságot jelentett. De értékelte az egyházat történeti kialakult
ságában is. Élő személynek látta: tépett dolmányé, véres homloké, csapzott 
hajú hősnek, kinek élete küzdelem, múltja dicsőség, jelene munka, jövendője 
küldetés. Értékelte az egyházat, mint jogi szervezetet is. Évszázados múltjá
ban kialakult alkotmánya az ö szemében nem kívülről rávetett külső ruha, 
melynek szabásán, színén, sujtásán tetszésszerint változtathat egymásután 
következő évtizedek keze, hanem a történeti egyház egyéniség-mutatója, is
mertető bélyege és önmagát leleplező arca. Az Egyházi Alkotmányt magasra 
helyezte és sokra becsülte. És mégis annak nem rabszolgája, hanem bölcs 
felhasználója volt, számára az egyházi törvénykönyv nem életfejlődést áldo
zatul követelő bálvány, hanem az egyház egyéniségének kifejezője, tevékeny 
munkálkodásának teremtő eszköze.

Egyéniségének második jellemzője egyházszeretetében lép elénk. Benne 
az egyházszeretet harmonikus egyházszolgálattá sűrűsödik. Az ő szemében 
a falusi templom, az ősök küzdelmeiről beszélő história, a tanácskozó asztal



nál munkába kerülő egyházjogi szervezet együtt válnak osztatlan egésszé. 
Mindegyiket forrón szereti és mindegyiket szolgálattal szereti. Egyházunk 
egyik megnyilatkozását sem teszi kizárólagossá, hanem mindegyikkel a tel
jes, a lelki egyházat szolgálja.

Egyéniségének harmadik jellemzője egyházértékelésének és egyházsze- 
retétének lelki vonásában rejlik. Mindegyiket a természetesség köntösébe 
öltözteti. Nála nem jelent rendkíviiliséget az egyház szolgálása. Nem tekinti 
azt érdemnek, avagy nemes lelki kedvtelésnek. Amint természetes a nap sü
tése, a virág illatozása, a természeti erők érvényesülése, épen úgy természe
tes számára az egyház önfeláldozó, hivatásszerű szolgálata. Ezen lélekkel 
tevékenykedett fiatalabb korában a gyülekezeti felügyelői székben és ilyen 
maradt végig az egyházmegyei felügyelői székben. Bármily bizottságba állí
totta a közbizalom, kicsi és nagy dologokban egyformán hű volt. Ez jelle
mezte az egyházkerület világi al-, majd főjegyzői tisztségében is 38 éven át: 
hűség, bölcseség, önfeláldozás, törvénytisztelet és szerény engedelmesség.

Nagy értéket jelent dr. Ajkay Béla betöltött egyházi szolgálata. Még 
többet jelent életének csodálatos tisztaságú példaadása. Munkája beleépült 
egyházunk utolsó félszázadának templomába, meghúzódik az egymásfölé 
emelt téglasorok közt, a homlokzat egyszerű művészi vonalain, a karcsú to
rony jövendőbe tekintő ablakszemén. Életpéldája pedig termékenyítő legen
dává válik. Nemzedékeket nevel, int, buzdít, megszégyenít, így tanít az egy
ház igazi szolgálására.

Áldott legyen Ajkay Béla emlékezete!
2. Általános helyzetkép. Egyházunk helyzetét négy szempontból világí

tom meg s szólok az államhoz való viszonyunkról, a felekezetközi helyzetről, 
belső helyzetünkről, végül az evangélikus egyház világhelyzetéről.

a) Az államhoz való viszonyunk. A kormány a vallásegyenlöséget biz
tosító törvények alapján áll, egyházunk jogait elismeri, munkáját megbe
csüli, nemzetépítő törekvéseit anyagilag és erkölcsileg támogatja.

A kormány anyagi politikájában azonban ma is több a jóakarat, mint az 
anyagi tehetség. Így azután egyházunk jogos kívánságai kielégítetlenek ma
radnak. Középiskoláink hiába várják a fenntartási államsegély felemelését, 
lelkészeink nem kapják meg korpótlékuk elmaradt felét, tanítóink hasztalan 
reményük a terményjárandóság igazságos elbírálását s kántoraink hiába 
állítják kántori javadalmuknak a tanítói fizetéstől való elválasztását. De a 
kultuszkormány még a mostani mostoha viszonyok közt is lehetővé tette egy
szeri, rendkívüli államsegély kiutalását azon tanítóink részére, kiknek helyi 
javadalmát az iskolafentartóság kifizetni nem tudta. Legújabb rendeletével 
pedig intézményesen biztosítja a kultuszkormány, hogy az állampénztár elő
legként kifizeti a tanítók helyi javadalmának készpénzrészét, ha a gyüleke
zet egyházi adóját az állami adóval együtt szedik be és ennek átengedésével 
az előleg visszatérítését biztosítja.

Ezen rendelet némelyik pontja egyházi autonómiánk szempontjából ag
godalmat kelthet ugyan, de a miniszter elhatározását annyira nemesnek és

3



s

ttlégérÜnek s a felajánlott segítséget, — különösen városi tanítók számára, — 
olyan jelentőségteljesnek találom, hogy egyházjogi aggodalmaim dacára 
azt feltétlenül elfogadandónak tartom.

Különös melegséggel és hálával emlékezem meg arról, hogy templom- 
építő gyülekezeteink s Ínségben sínylődő lelkészeink ebben a szűkös eszten
dőben sem kopogtattak hiába a kultuszminisztérium ajtaján.

Hálás köszönetét kell mondanom mindezért dr. Hóman Bálint kultusz- 
miniszternek, közvetlen munkatársainak: dr. Petri Pál és dr. Szily Kálmán ál
lamtitkároknak s külön is a legmelegebb hála hangján kell megemlékeznem 
dr. Tóth István államtitkárról, a prot. ügyosztály főnökéről, ki mindig a leg
nagyobb megértéssel bírálta el eléje terjesztett ügyeinket.

Látok azonban olyan egyházi szükségleteket, melyeknek kielégítése elől 
még a mostani nehéz gazdasági viszonyok közt sem lehet elzárkóznia a 
kultuszkormánynak.

Mindenekelőtt a hitoktatók szégyenletes díjazására hívom fel egyház
kerületi közgyűlésünk figyelmét.

A vallás- és közokt. miniszter 5222/923. ein. számú rendelete a heti tan
órák és a tanulók számához kötötte az önálló hitoktatói állások szervezését. 
A díjazható órák számát is a tanulók számától tette függővé, pedig ezt a 
megállapítást pedagógiai, didaktikai és psichologiai szempontok erőtlenítik. 
Feltétlenül kívánatos lenne a vallásórák számának felemelése a tanulók cse
kélyebb létszáma esetén is s az összes órák díjazásának biztosítása. Kívána
tos lenne az önálló hitoktatói állás, — melyet minisztérium és egyház egyéb
ként is állandó állásnak tervezett, — fenntartásának biztosítása abban az 
esetben is, ha esetlegesen a tanulói kontingens megkisebbednék. Lehetetlen
ség, hogy családos hitoktatóink exisztenciája a tanulók bizonytalan számától 
tétessék függővé.

A távol lakó hitoktatók fuvarköltségének megtérítése is sok esetben kér
désessé vált.

Az állami tanintézetekben végzett hitoktatás dotációja szintén szégyen
letes. Különösen áll ez az állami népiskolákban teljesített hitoktatás díjazá
sára. 1— 1 óra évi díja kb. 12— 13 P. Évi 40 órát számítva, egy óra díjazá
sára jut 30 fillér!

A kultuszkormány állandóan hangsúlyozza a valláserkölcsi nevelés fon
tosságát s az új középiskolai törvény is ezen az alapelgondoláson épül fel. 
Egyházunk természetes követelése tehát, hogy a vallásoktatást részesítse az 
állam megfelelő erkölcsi és anyagi támogatásban. Ne kerüljön a vallástanítás 
óraszámban és díjazásban a testnevelési és kézügyességi órák mögé, hanem 
becsültessék meg maga a tárgy és hitoktatóink becsületes munkája is.

A tanítói nyugdíjjárulék ügye is rendezésre vár. Még mindig előfordul
nak oly esetek, hogy a községek által elvállalt nyugdíjjárulékot a közigazga
tási felsőhatóság törli a költségvetésből. Gyülekezeteink e címen kimutatott 
hátráléka igen nagy s aggodalommal gondolok arra, hogy ez esetleg az is
kola nyilvánossági jogának felfüggesztését vonhatja maga után.
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A fogházakban teljesített lelkész! szolgálatnál szintén hátrányt szenved 
egyházunk. A lelkipásztori látogatás számát ugyanis a foglyok száma szerint 
állapítják meg. Ez pedig a foglalkozási alkalmak számának csökkenését je
lenti, holott ez a szolgálat igazán egyéni, nem pedig tömegfoglalkozás.

b) A felekezetközi helyzet mindig kettős bírálat: az egyházakkal szem
ben, hogy miként élnek és éreznek Krisztus kötelezése szerint, az állammal 
szemben, hogy az miként érvényesíti a vallásegyenlőséget és felekezeti békes
séget biztosító állami törvényeket a nemzet egészséges fejlődésének javára. 
Az első pontnál örömmel emlékezhetünk meg néhány határozott békenyilat
kozatról, melynek azonban a gyakorlati élet sokszor ellentmond. A második 
pontnál sok mondanivalónk lehetne.

Egyházunknak még mindig sok sérelme van. Mellőzések, megaláztatá
sok, hatalom átruházások és kizárólagossági igénylések még mindig nagy 
számban fordulnak elő. Nemcsak társadalmi szervezeteknél, de állami fenha- 
tóság alatt álló testületeknél: levente-alakulatoknál, magánál a honvédségnél 
is gyakran mellőzik egyházunkat. Maga a mellőzés lelki sérelem, de az, hogy 
a kormány engedélyezi ezeket a sérelmeket, az jogi sérelem. Kitől várhatjuk 
el a vallásegyenlőségi törvények megtartását, a viszonosság és egyenlőség 
biztosítását, ha maga a kormány erőtlennek mutatja magát?

Egyházunk nem fárad bele jogbirtokának védelmébe. Nem mondhatunk 
le olyan jogról, melyek a vallásegyenlőség alaptörvényeiből származnak, 
egyházunk történeti méltóságával kapcsolatosak s hivatásunk betöltéséhez 
szükségesek. Kettőről azonban soha se fogunk megfeledkezni. Az egyik az, 
hogy jogaink védelmét és érvényesítését mindig összhangba hozzuk nemze
tünk érdekeivel. A második pedig az, hogy a legértékesebb jogvédelmet min
dig belső erősödésünkben ismerjük fel. A mi felekezetközi politikánk egyszerű 
és békességes: kifejlesztjük a bennünk rejlő értékeket, élővé tesszük vallá
sosságunkat és erkölcsiségiinket s állandó nemzeti építő munkával teszünk 
bizonyságot egyházunk nélkülözhetetlenségéről.

c) Belső helyzetünk. Egyházkerületünk a letűnt évben is tervszerű, 
buzgó munkával igyekezett betölteni egyházi és nemzeti szolgálatát.

Ennek az egyházi munkának alapja, tartalma, ereje és lelke: Isten örök
kévaló igéje. Istentiszteleteink száma állandóan emelkedik. A régi, megszo
kott istentiszteletek mellé új formájú igehirdetések illeszkednek, bibliakörök 
alakulnak s a lelki éhség és szomjúság ezreket visz az élővizek forrása mellé.

Gazdagodik és mélyül hitoktatási munkánk is. Középiskoláinkban szinte 
megdöbbentő módon látjuk az ifjúság felsereglését a biblia köré. Uj követe
lési! nemzedék lép elénk, melyre nem kell ráerőszakolni a vallás tanítását és 
amelyet nem is lehet kielégíteni tankönyvek fejezeteinek élettelen regisztrá
lásával. Ennek a nemzedéknek már vannak lelki problémái. Követelésekkel 
lép lelki vezetői elé, forrong, nyugtalankodik s kikényszeríti kérdéseire a ha
tározott választ. Diákszövetségeink áldott munkával kiegészítették a vallás- 
oktatás ez irányú, céltudatos törekvéseit.

Belmissziói munkánk Isten kegyelméből ez évben is gazdag áldássá vált.
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Gyülekezeteink mindannyian kiadott Munkaprogrammunk szerint dolgoztak. 
Az elvégzett munka méreteit megsejteti, hogy 2427 előadás hangzott el a 
gyülekezetekben tartott vallásos estélyeken. Lelkészeink külön foglalkoztak 
a presbitériumokkal, törődtek az ifjúsággal, vezették az ifjúsági egyesületet s 
pásztori arcukat megmutatták a pépiskolai gyermekseregnek is.

A belső erősödés megbecsülhetlen eszközének tekintem a tanító- és lel
készkörzeti konferenciákat, melyek által megerősödik munkatársi szövetsé
günk, elmélyül hivatástudatunk s felelősségünk örök fényébe kerül életünk 
minden kicsi és nagy megnyilatkozása.

A szófványszolgálat ez évben is elmélyült s új munkamezöket talált. A 
múlt évbep megszervezett barlahidai misszió gyülekezeten kívül megalakult 
a veszprémi egyházmegye fáradozásával az enyingi missziói gyülekezet is s 
megkezdte áldott munkáját.

Egyházi életünk lelki oldalának Ígéretei mellett komoran sötétednek fe- * 
lénk anyagi helyzetünk fekete felhői. Gyülekezeteink roskadoznak az egyházi 
terhek súlya alatt. Sokan heroikus erőfeszítéssel minden kötelességüknek 
pontosan eleget tesznek. Kielégítik lelkészüket, tanítóikat, gondoskodnak 
templomról, iskoláról, beszolgáltatják egyházmegyei, egyházkerületi, nyug
díjintézeti járulékaikat. Megérdemelnék lelkészükkel, vezetőikkel, adófizető 
egyháztagjaikkal együtt, hogy ércbe véssük nevüket. Néhányan csak helyi 
kötelezettségüknek felelnek meg, ellenben a magasabb egyházi közösségek
kel szemben fennálló kötelezettségüknek csak nehezen és késedelmesen tesz
nek eleget. Azután vannak, akik alig tudnak élni. Hátralékuk évröl-évre nö
vekszik, lelkészeik, tanítóik hasztalan várják járandóságaik kifizetését. Az 
anyagi élet sok kísértést rejtő válságában különös jelentőséget nyer gyüle
kezeteink vezetőinek munkája. Ők képviselik a magasabb érdeket, rendet, 
kötelességtudatot, törvénytiszteletet és határozottságot. A lazaság, engedé
kenység és gyeplő-elejtés végzetes következményeket von maga után. Öröm
mel állapítom meg, hogy gyülekezeteink vezetői nehéz időben is tudnak ve
zetők maradni s tornyosodó akadályok felett is tudnak győzedelmeskedni.

A nehéz anyagi válság sem szikkasztotta ki gyülekezeteink áldozatkész
ségét. Még ma is történnek csodák. Koldustarisznyából csillogó aranyérc ke
rül elő. Kősziklából életforrás fakad. Ifjú emberek szent hevület lázában 
agyagot bányásznak, téglát égetnek, fát döntögetnek, ifjúsági házakat, temp
lomokat építenek. Nehéz adóterhek alatt görnyedő egyháztagok új anyagi 
kötelezettségeket vállalnak magukra, hogy ünnepi köntösbe öltöztethessék 
vakolathullató templomukat, iskolájukat s teljesítsék a mai nemzedékre há
ruló feladatokat.

Példaadásul álljon előttünk néhány név.
A győri gyülekezet kibővítette Szeretetházát, Gusztáv Adolf Otthont lé- v 

tesített magánossá lett, családi otthon után vágyakozók részére. Az építési 
fehérből az első évben lefizetett 27.652 P-t.

A soproni gyülekezet befejezte iskolacpílési munkáját 15,485 P költség
gel s egyházi épületeire 6.035 P-t fordított. Beled átépítette templomát 15.600
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P költséggel. Kaposvár 7.474 P-t törlesztett teniplomépítési adósságából. A 
celldömölki gyülekezet templomát renováltatta 3.900 P és keritést állított 800 
P kiadással. Bakonytamási új iskolát és tanítólakot épített 10.800 P költség
gel, adósságot törlesztett 700 P-t. Ujmalomsok iskolát épített 4.174 P, Nagy- 
szokoly lelkészlakást renovált 4.800 P, Tét renovált 2129 P, Tamási tornyot 
6.400 P, Barlahida ifjúsági otthont 3.160 P, Kemenessömjén iskolatermet épí
tett 3.170 P, Vese lelkészlakot renovált 1500 P, Alszopor tanítólakást és isko
lát renovált 1.300 P, Sárvár templomot renovált 1.140 P, Ajka orgonát építte
tett 3.400 P, Csögle imaházát nagyobbította 2.000 P, Lajoskomárom renová
lásokat végzett 1.800 P, templomába a villanyt bevezettette 535 P, Dabrony 
épített 1.050 P, Somlószöllős renoválásokat végzett 810 P, Akaii harangot ön
tetett 760 P költséggel. Mérges 521 P, Mórichida 510 P, Gérce 799 P, Nagy- 
simonyi 698 P, Zalaistvánt 966 P, Iharosberény 924 P, Porrogszentkirály
1.000 P, Szepetnek 650 P, Szökedencs 550 P, Ágfalva 662 P, Sopronbánfalva 
755 P, Harka 900 P, Rigács 804 P-t fordított egyházépületeinek tartozására. 
Rábaszentandrás kerítést csináltatott 637 P költséggel. Adósságot törlesztett: 
Bezi 800 P, Csikvánd 1.503 P, Alsóság 1.800 P, Boba 1.500 P, Kemenesszent- 
márton 578 P, Celldömölk 1.200 P, Magyargencs 500 P, Zalaegerszeg 1.656 
P, Iharos 500 P, Sand 800 P, Körmend 900 P, Kőszeg 828 P, Őrimagyarósd 
540 P, Répcelak-Csánig 600 P, Ajka 600 P, Bakonycsernye 4.331 P, Hánta 
1380 P, Nagyacsád 984 P, Tés 650 P, Veszprém 1.092 P, Mencshely 600 P, 
Szentantalfa 1.800 P összeggel.

Kertán Fiilöp Vilma 5900 négyszögöl földet hagyományozott a gyüleke
zetnek szabadrendelkezési alapra.

Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg egyháztagjaink áldozatkész
ségéről. Követendő példaként állítom őket egyházkerületünk elé. Bizonyos, 
hogy példájuk követésében rejlik egyházunk anyagi jövendőjének biztosítása. 
Az állammal való egybekötöttségiink óta minden vonalon állandóan állam
segélyekért folyamodgatunk s olyanokká lettünk, mint a gazdag ember küszö
bén kinyújtott kézzel könyörgő alamizsnaváró koldus. Pedig egyházunk addig 
tudott templomokat, iskolákat építeni, intézményeket létesíteni, míg az állam 
helyett önmagára támaszkodott s állami dotáció helyett hívei áldozatkészsé
géből táplálkozott. Nem is lehet anyagi biztosítottságunk és fejlődésünk 
mindaddig, míg nemzedékünk lelkében meg nem újul őseink áldozatokban 
megnyilatkozó egyházszeretete. Akkor leszünk ismét erősek, függetlenek, 
alkotásra képesek, ha evangélikusaink végrendeletéből nem marad ki a gyü
lekezet és anyaszentegyház, ha földbirtokosaink, tehetős világi uraink és gaz
dálkodó egyháztagjaink nem felejtkeznek el az egyház iránt tartozó háláról 
s legalább1 néhány téglával hozzá nem járulnak az egyház jövendő templomá
nak építéséhez.

Egyházunk belső helyzetét tehát elsősorban önmagunk emeljük, avagy 
rontjuk. Szeretetünk, áldozatunk, hithüségünk, áldozatkészségünk erőssége, 
avagy lazasága szerint alakul ki egyházunk belső helyzete s ezzel együtt 
jövendője.
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d) Evang. egyházunk világképe. Az általános helyzetkép megrajzolásá
nál át kell tekintenünk egyházkerületünk, sőt magyarhoni ev. egyházunk 
határain is s egészen egyetemes szempontból kell vizsgálnunk egyházunk 
helyzetét.

Egyházunk nemzeti egyházakat teremtett, melyek egy nemzet államterü
letén belül élik életüket s nélkülözik a magasabb egységbe való összefoglalást. 
Ebből a szempontból nem beszélhetünk tehát egyházunk világképéről. De 
ugyanakkor érezzük a határok fölé emelő oekumenitás valóságát, a közös hit
vallás és azonos történeti küldetés erejét. Mint ugyanazon élő test tagjai meg- 
érezzük tehát a más államban működő evangélikus egyházak történeti ese
ményeit, átviharzik rajtunk sorsuk, erősödünk avagy gyengülünk az ő életala
kulásuk szerint.

Evangélikus egyházunk világképét ez idő szerint különösen a németor
szági egyházi viszonyok befolyásolják. Nem zárkózhatunk el bizonyos tények 
megállapítása elől. Bizonyos az, hogy a német ev. egyház sajátságos nem
zeti forradalom sodrába került. A harmadik birodalom átalakult politikája és 
államszervezete szívesen veszi igénybe az egyházat s kihasználva annak 
anyagi függő viszonyát, szívesen fogja azt politikai vasszekeres elé. A túlzó 
nemzeti irányzat szintén hajlandó öncélúságától megfosztani az egyházat, 
így azután nacionáíista feladatokkal töltik meg hivatása kereteit. Egyetemes 
keresztyén eszméit és eszményeit átértékelik, nemcsak az Ószövetség meg
tagadására s Pál apostol tanainak rostálására hajlandók, hanem ősgermán 
hősök kultuszának felelevenítésével új evang. vallásreformáció ábrándját 

.kényszerítik százezrekre.
Igaz ugyan, hogy ezek a túlzások egy erős, érvényesülni képes kisebb

ség programmját képezik csupán, mellyel szemben több elszánt és erős hit
vallásos ellenzéki csoport harcol, mégis tagadhatatlan, hogy nemcsak az ál
lamszervezet, de maga a hivatalossá tett egyházi szervezet sem ment azon 
túlzásoktól, melyek a mostani német ev. egyház külső és belső életét aggasz
tóan átformálják. Ebben az átformált, forrongó s felszabadult erők hatása 
alatt nyögő egyházban nehezen ismerjük fel a biblia és az evangélikus hitval
lás sérthetetlen érvényesülését.

Bízunk az egyház Urának jóravezérlő kegyelmében és bízunk a reformá
ció népének evang. hitvallásos hűségében. Hisszük, hogy nehéz háborgások, 
megpróbáltatások, kísértések és küzdelmek után megtisztul a német ev. egy
házi mozgalom is s megtalálja egyetlen bázisát Isten örökkévaló igéjében.

Nem tagadhatjuk azonban, hogy evang. egyházunk világhelyzetére nézve 
a német egyház forradalmi eseményei kedvezőtlen hatást gyakoroltak. A re
formáció ellenségeinek lelkében kárörömöt ébreszt annak megállapíthatása, 
hogy az egyetlen fundamentumtól: a Szentírástól és az egyház hitvallási ira
taitól el lehet térni. Ugyanez a megállapítás fájdalmas megdöbbenést és égető 
aggodalmat vált ki mindazok szívében, kik elválaszthatatlannak tudják az ev. 
egyházat a Szentírástól és a hitvallási iratoktól.

Minket magyarországi evangélikusokat különösen fájdalmasan érint ez
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a forradalmi mozgalom, mert a reformáció megkezdése óta állandóan elvá
laszthatatlan kapcsolatban élünk a német ev. egyházzal.

Ezen lelkiismereti megnyilatkozásom után feljegyzem Barth Károly nyi
latkozatát a német egyházi mozgalommal szemben elhangzott bírálatokra 
vonatkozólag.

„Nehéz dolog Schweizból, Angliából, Franciaországból, vagy Ameriká
ból a német tényeket helyesen felismerni és megállapítani. Közelről egészen 
mások azok, mint aminőnek a lelkiismeretes figyelő a távolból látja azokat. 
Mindenekelőtt arra szeretnék utalni, hogy teljesen lehetetlenné teszi a német 
egyházi ellenzéki mozgalom megértését az, aki abban a jelenlegi államkor
mányzat ellen feltámadt ellenzékiség szimptomáját látja.. Lehetséges, hogy az 
átlag újságolvasót ezen szempont érdekelné. Minket, résztvevőket nem ezen 
szempont miatt érdekel. Én nem vagyok nemzeti szociálista. A külföldnek 
hálásak vagyunk gondjainkban és küzdelmeinkben való minden részvételért, 
amely annak tudatán nyugszik, hogy a német egyházban nem egy esetleges 
tévedésről van szó, hanem az egész keresztyén egyház egyetemes szükségé
ről. Mi Németországban egy olyan dologért küzdünk, melyet —• habár más 
alakban, korábban vagy későbben, — minden modern egyházban ki kell küz
deni. Aki ezt tudja, az nem erősíthet minket eléggé és az nem is csupán he
lyeslésével fogja ezt cselekedni, hanem azzal, hogy velünk együtt hangosan 
és határozottan bizonyságot tesz a keresztyén hitvallásról.“

Ez a nyilatkozat rávilágít a mozgalom benső lényegére s a kialakulás 
prespektiváját tárja elénk. Amit imént követelésképen hangoztattam, azt 
most reménységképen juttatom kifejezésre. Higyjük és reméljük, hogy a né
met evang. egyház ki tudja vívni az állammal és politikai irányzattal szemben 
független önállóságát és öncélúságát. Higyjük és reméljük, hogy a harc végső 
céljában a hitvallásos egyház áll s az végső kialakulásában a hitvallásos egy
ház győzelmével végződik.

Ez a győzelem nemcsak a német ev. egyház, hanem az egész világ evan
gélikus egyházainak is elutasíthatatlan érdeke. A német egyházi forradalom
nak saját egyházunkra vonatkozó intelmét pedig egy rövidke mondatban sű
rítem össze: erősítsük egyházunk hitvallásos alapját és szellemét!

3. Körzeti ‘konferenciák. Az elmúlt évben is keresztülvittem a lelkészi és 
tanítói körzeti konferenciákra vonatkozó munkaprogrammomat és négy lel
készkörzeti és öt tanítókörzeti konferenciát tartottam. Külön konferenciát tar
tottam a világi vezetők részére is és pedig három központi fekvésű helyen.

A l e l k é s z k ö r z e t i  k o n f e r e n c i á k  időpontja és helye a kö
vetkező volt: 1. Május 14— 15.: Pápán, a győri, veszprémi és kemenesaljai;
2. május 29—30.: Sopronban, a soproni alsó, felső és vasi közép; 3. június
6—7.: Bonyhádon, a tolna-baranya-somogyi; 4. június 25—26.: Keszthelyen, 
a zalai és somogyi egyházmegyék lelkészei számára.

Ez évben a lelkészkörzeti konferenciákon „Az ú r v a c s o r a  s z é n  t- 
s é g é V e 1“ foglalkoztunk és pedig a következő részletelőadások megvilá
gításában: 1. Az ev. egyház tanítása az Úrvacsora szentségéről (Kapi). 2. Az



9

Úrvacsora vallási jelentősége (Kapi). 3. Gyakorlati megállapítások és felada
tok az Úrvacsorával kapcsolatosan (Kapi). 4. Az Úrvacsora gondolatkörének 
elvi és gyakorlati érvényesítése az ifjúsággal való foglalkozásnál (Molitórisz
J., V. Magassy S., Gyalog I., Horváth 0.). 5. A gyónás (Túróczy Z.j. 6: A kü
lön kehely kérdése (Német K., Mikolás K., Takó I., Nagy Lajos). 7. A lelkész 
munkájának tervszerűsége a gyónás és Úrvacsora szempontjából (Kapi).
8. A lelkész élete a szentség fényében (Kapi).

A konferencia bibliai keretét három áhítat alkotta: 1. Az élet kenyere. 
Ján. 6, 33—35. (Takács E., Zongor B., Müller R. és Horváth L.). 2. Az élő 
kenyér. Ján. 6, 51. (Dr. Mohácsy L., Ziermann L., Fábián I., Káldy J.). 3. Az 
örökélet kenyere. Ján. 6, 53—54. (Kapi). A konferencia végén az úri szent
vacsorát osztottam ki a lelkésztestvéreknek.

A t a n í t ó k ö r z e t i  k o n f e r e n c i á k a t  a következő időben és 
helyeken tartottam meg: 1. máj. 16— 17.: Pápán, a veszprémi és győri; 2. máj. 
31—jún. 1.: Sopronban a soproni alsó és felső; 3. jún. 8—9.: Bonyhádon, a 
tolna-baranya-somogyi; 4. jún. 22—23.: Celldömölkön, a kemenesaljai és 
vasi közép; 5. jún. 27—28.: Keszthelyen, a zalai és somogyi egyházmegyék 
tanítói részére.

A tanítókörzeti konferencia összefoglaló témája: „Az e v a n g é l i k u s  
t a n í t ó  és  az  e g y h á z“. A részletelőadások a következők : 1. Az ev. ta
nító theol. képzettsége (Kapi). 2. A Káté-tanítás jelentősége s pedagógiája 
(Sopronban: Gyarmathy D., a többi helyen: Kapi). 3. Vallásos szellem a reál
tárgyak tanításában (Kuszák 1., Neubauer J., Grieszháber H., Németh István, 
Somogyi B.). 4. Bibliaköri bemutató: A kételkedő Keresztelő János. Máté 11, 
1—6. (Bárány L., Hanzmann K., Gyalog I., Boross I., Lukács L). 5. A kántori 
hivatás (Fodor K., Amminger K., Baier J., Balázsovics G., Szabó D.). 6. A ta
nító egyházvédelmi munkája a szektákkal szemben (Takács E., Mikolás K.. 
Müller R., Horváth L., Zongor B.). 7. A tanító hivatása az egyháziasságra 
nevelés szempontjából (Kapi). 8. A tanító családi élete (Kapi). 9. A tanítói 
hivatás nehézségei és kísértései (Kapi).

A két napig tartó konferencia kezdő és befejező áhítatai: 1. Az evang. 
Timoteus küldetése. II. Tim. 2, 1—2. (Németh K., Scholtz Ö., Gyalog I., Nagy
L., Molitórisz J.). 2. Az ev. Timoteus fegyverzete. II. Tim. 3, 10— 14. (Kapi).
3. Az ev. Timoteus pecsétje. II. Tim. 4, 1—5. (Kapi). A konferencia végén az 
úri szentvacsorát osztottam ki a tanítótestvéreknek.

Munkaprogrammom szerint ez évben e g y h á z u n k  v i l á g i  v e z e t ő  
t a g j a i  részére fél napos külön konferenciát tartottam és pedig május 12-én 
Celldömölkön, május 22-én Győrött és május 28-án Sopronban. A konferencia 
alaptémája: „Én és az  e g y h á z . “ Az alaptémát három előadás világí
totta meg: 1. Milyennek látom egyházam arcát? (Kapi). 2. Mit kinál nékem 
az egyház? (Dr. Bertha B., dr. Vidoiiyi Sándor, D. dr. Pröhle K.) 3. Mivel 
tartozom egyházamnak? (Kapi).

A konferencia végén az úrvacsora szentségét osztottam ki a részt
vevőknek.



Istent áldom azért a drága munkaalkalomért, melyet nekem ezeken a 
konferenciákon nyújtott, a felejthetetlen munkatársi együttlétért, melyben 
engem lelkészekkel, tanítókkal, világi vezetőkkel munkában, imádságban, hi
vatásban s felelősségben egyesített és azért az áldott eredményért, mellyel 
ezeket a konferenciákat megkoronázta.

Múlt évi benyomásaim ez alkalommal méginkább megerősödtek. Újból 
tapasztaltam, hogy boldogság a gondjaimra bízottak lelkében elmélyíteni a 
hivatástudatot, elvezetni őket ismeretlen mélységek fölé s örök megnyugvá
sok ölére. Boldogság eggyé válnunk az önvizsgálatban, mulasztások felisme
résében, biztatások meghallásában s felülről jövő indítások megérzésében. 
Boldogság erőtlenségben erőt kapni, emberi tehetetlenségből eljutni a kegye
lemhez s bűnbánati ének tört akkordjaiból fogadalmi himnuszt zengeni 
Istennek!

4. A liturgia-egységesítési mozgalom. Egyetemes egyházunk elhatározta, 
hogy a liturgiái istentisztelet új rendjét kísérletképen egy hónapon át bemu
tatja gyülekezeteinknek s igyekszik azok véleményéről tájékoztatást szerezni.

A püspöki kar megállapodása szerint olyképen intézkedtem, hogy egy
házkerületünk minden magyar gyülekezetében a böjti időszak négy vasárnap
ján bemutatták az új istentiszteleti rendet.

A hozzám felterjesztett jelentések szerint a liturgikus istentiszteleti rend 
sok helyen kedvező benyomást gyakorolt a hivkre, de meglehetős nagy szám
ban vannak idegenkedő gyülekezetek is, a legtöbb helyen pedig az új liturgi
kus rend átdolgozását tartják kívánatosnak.

5. Zsinat előtt. Egyetemes egyházunk közgyűlési határozata értelmében 
az arra egybehívott bizottság megállapította az egybehívandó zsinat munka- 
programmját s a magyar államfő egyházunknak megadta az engedélyt zsinat 
tartásra.

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő a novelláris zsinatot 1934. 
november hó 10.-éré Budapestre összehívta. A novelláris zsinat előkészítésén 
bizottságok és albizottságok hosszú éveken át nagy buzgósággal dolgoztak. 
A törvénytervezetek nyomtatásban is megjelentek, úgyhogy lehetővé vált azok 
beható áttanulmányozása. Ezen a helyen épen azért csak arra szorítkozom, 
hogy az utolsó hetek előkészítő munkájára s az egybehívott zsinat törvény- 
alkotására Isten gazdag áldását kérem azon óhajtással, hogy zsinatunk no
csak egyházunk fejlődést biztosító külső kereteit teremtse meg, hanem en
gedje érvényesülni az egyház Urának életet teremtő lelkét is.

Egyházkerületünket az eddigi megállapított választási eredmény'szerint 
a következők képviselik a zsinaton:

1. Egyházkerületi elnökség: D. Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy 
Ernő, egyházkerületi felügyelő.

2. Győri egyházmegye: Németh Károly esperes és Szalay István egyház- 
megyei felügyelő.

3. Kemenesaljái egyházmegye: Molitórisz János esperes és dr. Ostffy La
jos gyülekezeti felügyelő.
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4. Somogyi egyházmegye: Horváth Lajos esperes és dr. Ittzés Zsigmond 
egyházmegyei felügyelő.

5. Soproni alsó egyházmegye: Mikolás Kálmán esperes és Rupprecht 
Antal egyházmegyei felügyelő.

6. Soproni felső egyházmegye: Hanzmann Károly lelkész és dr. Tőpler 
Kálmán gyűl. felügyelő.

7. Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Müller Róbert főesperes, Gya
log István alesperes és Koritsánszky Ottó egyházmegyei II. felügyelő, dr. Má- 
gócsy-Dietz Sándor ny. egyetemi tanár.

8. Vasi közép egyházmegye: Zongor Béla esperes és szentmártoni Radó 
Lajos egyházmegyei felügyelő.

9. Veszprémi egyházmegye: Takács Elek esperes, dr. Mohácsy Lajos lel
kész és Mihályi Sándor egyházmegyei felügyelő, dr. Prőhle Károly egyet, ta
nár; utóbbi a választást nem fogadta el, úgyhogy ezen tagságra újabb szava
zást rendelt el az egyházmegye elnöksége.

10. Zalai egyházmegye: Nagy Lajos esperes és dr. Berzsenyi Jenő egy
házmegyei felügyelő.

A tanintézetek és tanítók képviselőire beadott szavazatok még nem bont- 
tattak fel.

6. Luther születésének 450. jubileuma. Egyházkerületünk gyülekezetei és 
iskolái külön ünnepségeken emlékeztek meg Luther Márton születésének 
450-ik évfordulójáról. Isten elé vitték az evangélikus szívek háláját s újból 
megrajzolták a nagy reformátor hatalmas alakját és jelentőségét. Gyülekeze
teink külön Luther-hetet tartottak s nyolc előadásban foglalkoztak Luther 
Márton reformátori egyéniségének kialakulásával, reformátori irataival, mun
kájával és történeti nagyságával.

A jó Isten tegye áldottá az emlékezés ünnepeit!
7. Gyülekezeteink kifelé mutatott áldozatkészsége, a) S a j t ó v a s á r 

n a p i  o f f e r t o r i u m :  Győri ehm. 115.04 P, kemenesaljai elun. 29.49 P, 
somogyi ehm. 39.79 P, soproni alsó ehm. 30.68 P, soproni felső ehm. 62.50 P, 
tolna-baranya-somogyi ehm. 111.91 P, vasi közép ehm. 59.49 P, veszprémi 
ehm. 80.06 P, zalai ehm. 10.60 P, összesen 539.56 P, amely az előző évivel 
szemben 37.18 P apadást mutat.

b) B i b l i a v a s á r n a p i  offertorium: Győri ehm. 71.47 P, kemenes
aljai ehm. 30.03 P, somogyi ehm. 31.21 P, soproni alsó ehm. 21.52 P, soproni 
felső ehm. 13.35 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 42.93 P, vasi közép ehm. 
44.91 P, veszprémi ehm. 52.32 P, zalai ehm. 10.— , összesen 317.74 P, amely 
az előző évivel szemben 177.54 P csökkenést mutat.

c) F o g h á z  m i s s z i ó i  offertorium: Győri ehm. 49.29 P, kemenes
aljai ehm. 22.84 P, somogyi ehm. 19.22 P, soproni alsó ehm. 12.79 P, soproni 
felső ehm. 9.86 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 38.04 P, vasi közép ehm. 
38.21 P, veszprémi ehm. 44.73 P, zalai ehm. 9.17 P, összesen 244.15 P, amely 
az előző évivel szemben 43.19 P csökkenést mutat.

d) K ü 1 m i s s z i ó i offertorium: Győri ehm. 100.81 P,kemenesaljai ehm.



58.08 P, somogyi ehm. 29.15 P, soproni alsó ehm. 33.97 P, soproni felső ehm. 
121.19 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 123.55 P, vasi közép ehm. 59.72 P, 
veszprémi ehm. 64.72 P, zalai ehm. 10.— P, összesen 611.19 P, mely az előző 
évihez képest 54.87 P emelkedést mutat.

e) G u s z t á V A d o 1 f j u b i l e u m i  offertorium: Győri ehm. 69.01 P, 
kemenesaljai ehm. 30.00 P, somogyi ehm. 38.20 P, soproni alsó ehm. 18.24 P. 
soproni felső ehm. 27.91 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 28.48 P, vasi közép 
ehm. 15.10 P, veszprémi ehm. 40.56 P, zalai ehm. 00.00 P, összesen 239.59 P.

f) D u n á n t ú l i  L u t h e r  S z ö v e t s é g  javára befolyt: Győri ehm.
27.92 P, kemenesaljai ehm. 29.28 P, somogyi ehm. 29.— P, soproni alsó ehm. 
22.29 P, soproni felső ehm. 00.00 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 23.69 P, 
vasi közép ehm. 101.95 P, veszprémi ehm. 54.30 P, zalai ehm. 10.50 P, ösz- 
szesen 298.93 P. 1 •  '  i  ~  ;  '  "  |  i ~

g) L u t h e r - j u b i 1 e u m i a l a p r a  a következő adományok foly
tak be: Győri ehm. 53.65 P, kemenesaljai ehm. 47.75 P, somogyi ehm. 35.03 
P, soproni alsó ehm. 26.24 P, soproni felső ehm. 47.50 P, tolna-baranya- 
somogyi ehm. 67.02 P, vasi közép ehm. 116.88 P, veszprémi ehm. 56.86 P, 
zalai ehm. 9.50 P, összesen 460.43 P.

h) L u t h e  r - j u b i l e u mi  a d o m á n y k é n t  az  u k r á n  e v. m o z- 
g a l o m  t á m o g a t á s á r a  befolyt: Győri ehm. 190.09 P, kemenesaljai 
ehm. 68.13 P, somogyi ehm. 53.10 P, soproni alsó ehm. 35.97 P, soproni felső 
ehm. 88.25 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 137.82 P, vasi közép ehm. 64.— 
P, veszprémi ehm. 59.15 P, zalai ehm. 30.45 P, egyházkerületi Gyámintézet 
43.64 P, összesen 770.60 P.

i) A s o p r o n i  t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t  j u b i l e u m a k o r  
a következő összegű adományok folytak be: Győri ehm. 486.21 P, kemenes
aljai ehm. 286.07 P, somogyi ehm. 183.38 P, soproni alsó ehm. 334.29 P, 
soproni felső ehm. 676.32 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 592.26 P, vasi kö
zép ehm. 453.90 P, veszprémi ehm. 470.02 P, zalai ehm. 41.86 P, összesen
3464.31 P. -  irrngrrw1;;.*

Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg arról, hogy gyülekezeteink 
saját életkörükön túlterjedő célokra is szívesen hozták meg áldozataikat.

8. Városi kis-gyülekezetek helyzete. Múlt évi püspöki jelentésemben rá
mutattam a város kis-gyülekezetek súlyos anyagi helyzetére. Kivétel nélkül 
kevés lélekszámú gyülekezetről van szó, melyeknek fenntartása, munkaké
pességének biztosítása nemcsak a lélekgondozás, hanem egyházunk képvi
selése szempontjából is egyetemes egyházi érdeket képez. Utaltam arra is, 
hogy ezen gyülekezeteink kevés kivétellel a közel múltban építettek templo
mot, paróchiát, nem nagyzoló hiúságból, hanem elutasíthatatlan egyházi 
érdekből. ’ ' ' * ? W

Ez alkalommal is hangsúlyozom, hogy ezen városi kis-gyülekezetek rend
kívüli segélyben részesítését egyetemes egyházi kötelességnek tekintem. Ha 
pénzügyi helyzetünk bizonytalansága, szervezetünk fogyatékossága nem teszi 
lehetővé intézményes és állandó segélyezésüket, akkor legalább a rendelke
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zésre álló segélyek kiosztásánál kell tekintettel lenni az ő helyzetükre. Ezt 
követeli tőlünk nemcsak az evang. szolidaritás gondolata, hanem az egyete
mes egyházépítő munkaprogramul felismerése is.

Alkalmazzuk ezen szempontot mindenekelőtt saját körünkben. Az egy
házmegyei gyülekezeti gyámintézetek gondoljanak saját városi kisgyüleke- 
zeteikre a szabadrendelkezési összeg felhasználásánál s enyhítsék azok gond
jait. Egyházkerületi gyámintézetünk s egyházkerületünk is dolgozzon , ki a 
templomépítési adóssággal küzdő gyülekezetei megsegítésére részletes tervet* 
Saját hatáskörömben mindenkor igyekezni fogok ezen gyülekezetek részére 
biztosítani a kívülről megszerezhető anyagi segítséget.

Feltétlenül azonban meg kell követelnünk, hogy mindegyik gyülekezet 
tegye meg kötelességét önmagával szemben becsületes áldozatkészséggel s 
ne akarja saját terheit kizárólag másokkal elhordoztatni.

9. Gyász, öröm, búcsúzás és munkára való elhívás. Villámsújtotta erős 
tölgyként, váratlanul kidőlt az élők sorából M i h á l y  I s t v á n ,  a győri 
egyházmegye felügyelője. 1933. december hó 1.-én 57 éves korában szakadt 
ki az élők közül. A lovászpatonai és bakonytamási gyülekezetek buzgó fel
ügyelőjüket veszítették el benne, a győri egyházmegye pedig 1930. évi június 
hó 25.-e óta tevékenyen működő világi vezérét.

1934. március hó 11.-én 88 éves korában atyáihoz tért egyházasberzse- 
nyi B e r z s e n y i  D e z s ő  is, egyházkerületünk fehérhajú patriarchája, ki
nek mosolygó kék szeme jóság, ajkának beszéde bölcseség, szívének érzése 
tiszta istenfélelem volt. Példaadó hűséggel munkálkodott egyházunk szolgá
latában. Régebben egyházkerületünk világi főjegyzője, a kemenesaljai egy-̂  
házmegye felügyelője s mindvégig a nemesdömölki gyülekezet tiszteletbeli 
felügyelője volt. , , ,

A magyar protestantizmust súlyos veszteség érte csabacsüdi D ó k u s 
E r n ő  kamarás, a református egyetemes konvent és országos zsinat volt el
nökének 1934. évi január hó 17.-én bekövetkezett elhunytával. 82 éves korá
ban vesztettük el ezt a kiváló férfiút, kinek egyházszeretete, kötelességtudása, 
lelkiismeretessége és áldozatkészsége példa mindenki előtt.

1934. évi április 1.-én 74 éves korában meghalt L e l b a c h  K e r e s z 
té 1 y nagybirtokos, a nagyatádi missziói gyülekezet megalapítója és 
jóltevöje.

A lelkészi kar tagjai közül elhunyt T a t a y L a j o s ,  bakonytamásii lel
kész 1933. december 8.-án 68 éves korában, 42 évi lelkészi szolgálata után; 
P e r l  J á n o s ,  keszőhidegkuti lelkész 1933. december 14.-én 53 éves korá
ban, 28 évi lelkészi szolgálat után. Érdemes nyugdíjas lelkészeink sorából 
kidőlt E ö s z e  Z s i g m o n d, volt tolnanémedii lelkész 1934. január 26.-án 
64 éves korában, ki végrendeletében egyházkerületünkről is . szeretettel meg
emlékezett; H of b a u e r  Pál ,  volt bakonyszombathelyi lelkész, a vesz
prémi egyházmegye volt esperese 1934. évi április 22.-én 90 éves korában.

Áldott legyen az elköltözöttek emlékezete!
M e s t e r h á z y  S á n d o r ,  nemespátrói lelkész 12 évi szolgálat után
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lemondott a somogyi egyházmegyében viselt esperesi tisztérői. Érdemes mun
káját az egyházmegye a tiszteletbeli esperesi cím felajánlásával részesítette 
elismerésében, melyhez szeretettel csatolom úgy a magam, mint egész egy
házkerületünk hálás köszönetét.

Az egyházmegye H o r v á t h  L a j o s  gyékényesi lelkésszel töltötte be 
az esperesi állást, kit igaz bizalommal és szeretettel köszöntök.

J ó z a n  M i k l ó s  unitárius püspöki vikárius 1933. évi október 8.-án 
ünnepelte lelkészi szolgálatának 40 éves fordulóját, akit is ez alkalommal át
iratban meleg érzéssel köszöntöttem.

Az erdélyi zsinat-presbiteri ev. egyházkerület P u r g l y  L á s z l ó  nagy- 
birtokossal töltötte be egyházkerületi felügyelői székét. Az új egyházkerületi 
felügyelőt egyházkerületünk nevében átiratban üdvözöltem.

A győri egyházmegye S z a l a y  I s t v á n  gyomoréi földbirtokost, a 
soproni alsó egyházmegye pedig virtsologi R u p p  r e c h t  A n t a l  sajtos
káli földbirtokost választotta meg egyházmegyei felügyelőjévé. Mindkét egy
házmegyei felügyelő beiktatásán személyesen résztvettem s a beiktatott fel
ügyelőket egyházkerületünk nevében szeretettel köszöntöttem. A soproni alsó 
egyházmegyei felügyelő beiktatásán részt vett dr. Mesterházy Ernő egyház
kerületi felügyelő is.

A jó Isten tegye áldottá a kiváló férfiak elvégzett és elvégzendő 
munkáját.

10. Szolgálataim. Az elmúlt közigazgatási évben erőm és lelkiismeretem 
szerint igyekeztem egyházamat egyházkerületünkben és szélesebb körben is 
lelkileg szolgálni és azt tanácskozásokon, ünnepi alkalmakkor képviselni.

Ez évi részvételeimről és hivatalos utazásaimról a következőkben ter
jesztem elő jelentésemet:

1933. s z e p t e m b e r  11.-én Sopronban résztvettem egyetemes egyhá
zunk képviseletében a theol. fakultás szigorlatain;

o k t ó b e r  3.-án a soproni tanítóképző-intézet fennállásának 75. évfor
dulóján Sopronban az ünnepi isteni tiszteleten prédikáltam, majd az intézet
ben tartott jubileumi ünnepségen záró beszédet tartottam;

3.—5.-én Sopronban az egyházkerületi bizottságok ülésein és az egyliáz- 
ker. közgyűlésén elnököltem, illetőleg résztvettem;

17.-én Sopronban résztvettem egyetemes egyházunk képviseletében a 
theol. fakultás szigorlatain;

20. -án lelkészavatást végeztem Győrött;
21. -én Pécsett a Janus Pannonius Társaságban székfoglaló előadást 

tartottam;
22. -én Tamásiban toronyavatást végeztem;
n o v e m b e r  5.-én a tabi renovált templomot és két új harangját fel

avattam;
5.-én a nagybábonyi gyülekezet renovált templomát felavattam;
G.— 10.-ig résztvettem Budapesten az egyetemes egyház bizottsági ta

nácskozásain és az egyetemes közgyűlésen;
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12.-cn rádió istentiszteleten prédikáltam Budán;
19. -én felavattam Barlahidán az ifjúsági házat s a zalaegerszegi gyüle

kezet templomában prédikáltam;
27. -én délelőtt a kultuszminisztériumban tárgyaltam, délután a Magyar 

Luther Társaság Luther Márton születésének jubileumi ünnepségén Buda
pesten záróbeszédet mondottam;

d e c e m b e r  3.-án a győri Szeretetház jubileumi istentiszteletén prédi
káltam, iinepségén előadást tartottam;

7. -én Budapesten a Prot. Irodalmi Társaság Luther Márton születésének 
jubileumi ünnepségén előadást tartottam;

8. -án Budapesten a K1E jubileumi ünnepségén záróbeszédet és imádsá
got mondottam;

18.-án Sopronban résztvettem egyetemes egyházunk képviseletében a 
theol. fakultás szigorlatain;

20. -án Győrött résztvettem az egyházmegyei lelkészek értekezletén;
28. -án a Felsőház ülésén vettem részt.
1934. j a n u á r  15.-én Sopronban résztvettem egyetemes egyházunk 

képviseletében a theol. fakultás szigorlatain és vizsgálatain;
21. -én az Orsz. Bethlen G. Szövetség és Magyar Prot. Irodalmi Társa

ság soproni kultúrestjén záróbeszédet s az isteni tiszteleten oltári szolgálatot 
végeztem;

24.—25.-én iskolalátogatást végeztem kőszegi leánylíceumunkban;
29. —30.-án iskolalátogatást végeztem soproni líceumunkban;
31.-én iskolalátogatást végeztem a soproni tanítóképző-intézetben;
f e b r u á r  5.—7.-ig Budapesten a kultuszminisztériumban tárgyaltam

és egyetemes bizottsági üléseken vettem részt;
m á r c i u s  2.-án lelkészavatást végeztem Győrött;
3. -án Nyíregyházán az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség és a Prot. Irodalmi 

Társaság kultúrestjén előadást tartottam;
4. -én igehirdetést végeztem Nyíregyházán;
5. -én Budapesten a Luther Társaság biblia-ünnepén előadást tartottam;
11. -én Budán rádió istentiszteletet tartottam;
14.-én a győri prot. katonai gyülekezet vallásos estélyén előadást 

tartottam;
24. -én Pécsett a gyülekezet vallásos estélyén előadást tartottam;
25. -én Pécsett igehirdetést végeztem;
á p r i l i s  9.-én Budapesten résztvettem az egyetemes és egyházkerületi 

elnökségek konferenciáján;
10.— 12.-én Békéscsabán résztvettem a MELE konferencián és kultúr

estjén előadást tartottam;
m á j u s  1.—3.-án Budapesten a Felsőház ülésén résztvettem a közép

iskolai törvénytervezet tárgyalásán és azon felszólaltam;
12. -én Celldömölkön egyházunk világi vezetői részére konferenciát tar

tottam;



14. — 15.-én Pápán a győri, veszprémi és kemenesaíjai egyházmegyék 
lelkészei részére körzeti konferenciát tartottam;

16.— 17.-én Pápán a veszprémi és győri egyházmegyék tanítói részére 
körzeti konferenciát tartottam;

21. -én a bábolnapusztai prot. templomot felavattam;
22. -én Győrött egyházunk világi vezetői részére konferenciát tartottam;
23. -án a mérgesi gyülekezet 300 éves fennállásának ünnepségén igehir

dető szolgálatot végeztem;
24. —25.-én a Délkeleteurópai Diakonisszakörzet konferenciáján részt- 

vettem és igehirdetői szolgálatot végeztem;
28. -án Sopronban egyházunk világi vezetői részére konferenciát tar

tottam;
29. —30.-án Sopronban a soproni alsó, soproni felső és vasi közép egy

házmegye lelkészei részére körzeti konferenciát tartottam;
31.-én és június 1.-én Sopronban a soproni alsó és felső egyházmegyék 

tanítói részére körzeti konferenciát tartottam;
j ú n i u s  4.—5.-én Bonyhádon iskolalátogatást végeztem s résztvettem 

a bonyhádi ev. ifjúsági egyesület 10 éves júbileumi ünnepségén;
6.—7.-én Bonyhádon a tolna-baranya-somogyi egyházmegye lelkészei 

részére körzeti konferenciát tartottam;
8.—9.-én Bonyhádon a tolna-baranya-somogyi egyházmegye tanítói ré

szére körzeti konferenciát tartottam;
10. -én a rábaszentandrási templom 150 éves jubileumi ünnepségén ige- 

hirdető szolgálatot végeztem;
11. — 14.-én Sopronban a líceum érettségi vizsgálatain elnököltem;
15. —16.-án Kőszegen a leánylíceum érettségi vizsgálatain elnököltem;
18.—21.-én Sopronban a tanítóképző-intézet tanképesítő és kántori

vizsgálatain elnököltem;
22.—23.-án Celldömölkön a kemenesaíjai és vasi közép egyházmegyék 

tanítói részére körzeti konferenciát tartottam;
25. —26.-án Keszthelyen a zalai és somogyi egyházmegyék lelkészei ré

szére körzeti konferenciát tartottam;
27.—28.-án Keszthelyen a zalai és somogyi egyházmegyék tanítói részére 

körzeti konferenciát tartottam;
29.-én Győrött résztvettem Szalay István egyházmegyei felügyelő be

iktatási ünnepségén;
j ú l i u s  1.-én a nagygeresdi templom 150 éves jubileumi ünnepségén 

igehirdetést végeztem;
2.-án Nagygeresden résztvettem Rupprecht Antal egyházmegyei fel

ügyelő beiktatási ünnepségén;
22.-én Székesfehérvárott lelkészavatást végeztem;
a u g u s z t u s  26.-án az iharosberényi renovált templom 100 éves jubi

leumi ünnepségén igehirdetést végeztem.
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II. Az e g y h á z i é le t.

11. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések adataiból megrajzol
tam egyházi életünk általános képét. E szerint a templomlátogatás mindenütt 
emelkedést mutat, csupán egyes falusi gyülekezetekben a nyári időszakban 
csökken a buzgóság, néhány helyen pedig elfásulás és közömbösség tapasz
talható.

Némelyik egyházmegyében egészen laza a leánygyülekezetnek az anya- 
gyülekezethez való viszonya. Megépített templomuk árnyékában élnek, meg- 
elégesznek időnként tartott isteni tiszteleteikkel s az anyagyülekezethez kap
csoló kötelékeik erőtlenül szétmállanak.

Javulás mutatkozik a házi istentiszteleteknél. Mindig több család teszi 
életté és lelki kenyérré a bibliát. Kunyhókban, polgári lakásokban felcsendül 
a korái, az együttes imádkozás és szent biblia hangja.

A felekezetközi viszony a legtöbb helyen feszült, tartózkodó, testvériség 
nélküli, sőt néhány gyülekezetben egyenesen gyűlölködésről adnak számot. 
Van olyan vidék is, ahol a reformátusokkal való viszony meglazult, sőt 
kiélesedett.

Az Úrvacsora-szentséggel élők száma ez évben is emelkedést mutat. A 
múlt évben 73.059 hivő járult az Úrvacsorához, ezévben 75.381, emelkedés: 
2322. Az urvacsorázó férfiak száma 33.695, a nőké 41.686.

Az 1933—34. közig, évben keresztsé'gben részesültek 3170-en (3335), 
csökkenés 165. Törvénytelen szülött volt 147 (157), csökkenés 10. Konfir
málásban részesült 3484 (3565), csökkenés 84. Házasságot kötött 770 tiszta 
pár (822), csökkenés 52 és 416 vegyes pár (427), csökkenés 11; összesen 
1186 pár (1249), csökkenés 63 pár. A halálozási statisztika ez évben csökke
nést mutat. Egyházi temetésben részesültek 2530-an (2917), 387-tel keve
sebben a múlt évinél. Áttértek egyházunkba 186-an (157), emelkedés 29. Ki
tértek egyházunkból 163-an (124), csökkenés 39. Reverzálist adtak egyhá
zunk javára 146-an ( 138), emelkedés 8; egyházunk kárára 100-an (88), 
emelkedés 12.

A statisztikai kép soha sem azonosítható a tényleges lelki képpel. Téve
dés volna azt gondolni, hogy az úrvacsorázók számának növekedése okvetle
nül egyet jelent a bűnbánó és kegyelmet kereső vallásos típus megerősödésé
vel. A kegyelem oltárától sokan épen olyan bűnnel terhelten távoznak, mint 
ahogyan odaérkeztek, sőt sokan megterhelik lelkiismeretüket az úrvacsorával 
való hitetlen élés nehéz bűnével is. Mégis szeretnék örvendezni annak, hogy 
az úrvacsorázók száma állandóan emelkedik s szeretném ezen jelenségben 
felismerni az ev. vallásosság legerősebb jellemvonásának elmélyülését, a lel
kek bűntudatának felébredését s Isten bűnbocsátó kegyelme után való sóvár
gás kielégítését.

Egyházunk legelső feladatát látom ezen lelki irányzat előhívásában és 
megerősítésében. Épen azért e helyen is kérem a lelkésztestvéreket, tanítóin-
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kai és tanárainkat, hogy tanító- és nevelői munkájuk szellemében érvényesít
sék egyházunk büntudatos és kegyelemből élő meggyőződését. A magam ré
széről azzal támogatom eme lelki munkát, hogy a Belmissziói Munkaprog- 
ramm ez évi anyagában az Úrvacsora szentségéről külön előadás-sorozatot 
nyújtok. ;

Az áttérési és reverzális statisztika a beterjesztett jelentések szerint egy
házunkra kedvező. 163-an tértek ki egyházunkból, 39-el többen, mint tavaly, 
és 186-an léptek be egyházunkba, 29-el többen, mint a múlt évben. Egyhá
zunk kárára reverzálist adtak 100-an, 12-vel több a múlt évinél és egyházunk 
javára 146-an, 8-cal több a múlt évinél.

A reverzális-politika égető sebe egyházunknak és közéletünknek. Áll
junk lelki éberséggel híveink vallási meggyőződése és egyházhüsége mellett, 
de érzékeny felelősségtudattal vigyázzunk arra is, hogy nemzeti életünk egy
ségének eme sírásója ne bontsa meg méginkább egyébként is megtámadott
egységünket. _ ■ . | ;,L:, A

Nem hallgathatom el ez alkalommal sem, hogy néhány egyházmegyében 
aránylag sok házastárs él külön és sokan élnek vadházasságban. Ezt a sebet 
is csak a házasság komoly valláserkölcsi felfogásával és érte való felelősség- 
érzettel gyógyíthatjuk meg.

12. Belmissziói munka. Dunántúli Luther Szövetségünk az 1933—34. 
évre is kiadta Belmissziói Munkaprogrammjának immár X. évfolyamát, melyet 
lelkészeink s a nagyobb, avagy az anyagyülekezettől távolabb fekvő leány
gyülekezetek tanítói a lehetőséghez képest lelkiismeretesen végrehajtottak.

Munkaprogrammunkban a következő anyagot adtuk: A népiskolai ifjúság 
számára: „Keresztyén lelkűdet és jellem bibliai képekben“. Az Ifjúsági Egye
sületek és a középiskolai diákszövetségek részére szintén részletes prog- 
rammot adtunk. A reformációi ciklus keretében „Az Ige hőse“ összefoglaló 
cím alatt Luther Mártonról szóló 8 előadáshoz nyújtottunk anyagot, a refor
máció ünnepére pedig „Reformáció iidvbizonyság“ címen. Ádventi vallásos 
est anyagául pedig „Váltság-harc“ címen adtunk anyagot. Általános vallásos 
előadásként a következő előadások anyagát adtuk: Halleluja a kereszt körül! 
a) Mindenre van feleletem, b) Mindenkor van békességem, c) Mindenhez van 
türelmem, d) Mindenre van bocsánatom, e) Mindenre van erőm. f) Minden 
kész. g) Minden elmúlik, de én nem. — Külmissziói előadás keretében Nom- 
mensen Lajossal, a nagy úttörővel, biblia-vasárnapi előadás keretében „A 
csodálatos bibliá“-val foglalkoztunk, március 15.-re „A nemzet Isten előtt“ c. 
előadást adtuk. A belmissziói munkásokat és munkáikat tárgyaló ciklusunk
ban ez évben Wiehern Jánossal és Fliedner Teodorral foglalkoztunk. A pres
bitereknek szánt előadás címe volt: „Az evangélikus egyházi öntudat.“

Az elvégzett belmissziói munkáról a következő számadatok adnak tájé
koztatást: 132 gyülekezetben a lelkész hetenként foglalkozott a népiskolai 
ifjúsággal. 89 gyülekezetben liturgikus, 43-ban liturgia nélküli gyermekisten
tiszteletet tartottak. 31 gyülekezetben volt megszervezett vasárnapi iskola, 
43-ban működött szervezett, 96-ban szervezetlen ifjúsági egyesület. 1621



estélyen tartottak ugyanannyi vallásos előadást, ezenkívül a felnőttek iskolá
jában 622, a presbiterek részére 184, összesen tehát 2427 vallásos előadást 
tartottak egyházkerületünkben híveink részére. 86 bibliaolvasási kör műkö
dött. Intenzivebb munkát 115 nőegylet végzett. A szegény- és árvagondozás 
89 gyülekezetben van megszervezve. Szórványgondozást 91 gyülekezetben 
végeztek. Családi törzskönyvet 105 gyülekezetben vezettek. Utcagondozás 
11, sajtópropaganda 135 gyülekezetben van.

Az elvégzett belmissziói munka egyházmegyénkénti képét a következő 
táblázatos kimutatás tárja elénk:
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Külön nyújtok tájékoztatást egyházker. középiskolai D i á k s z ö v é t 
s é g e i n e k  munkájáról. 19 Diákszövetségünk működik, mindenütt iskolaközi 
jelleggel. Győrött fiú-diákszöv. 90 taggal Ittzés Mihály, leánydiákszöv. 156 
taggal Molnár Sándor; Sopronban líceumi 222 taggal vitéz Magassy Sándor, 
tanítóképző-intézeti 130 taggal Várallyay János; két más jellegű középiskolai 
44, ill. 13 taggal Lauft' Géza; Szombathelyen fiúdiákszöv. 108 és leánydiák
szöv. 85 taggal Bojsza János, ill. Sokoray Miklós; Kaposváron 58 taggal Ta- 
káts Béla; Nagykanizsán 37 taggal Horváth Olivér; Pécsett 87 taggal Geyer 
Zoltán; Szekszárdon 41 taggal Németh Gyula; Szentgotthárdon 31 taggal 
Beyer Pál; Zalaegerszegen 44 taggal Nagy Miklós; Kőszegen ev. leánylíc. 
diákszöv. 75 taggal Kiss István; gyülekezeti 58 taggal Garant Zoltán; Bony- 
hádon ev. reálgimnáziumi 152 taggal Tomka Gusztáv; Dombóváron 58 taggal 
Cséry Lajos; Pápán 119 taggal Bárány László vezetésével. A veszprémi meg
alakulni nem tudott, mert csak 9 tagja lett volna a különböző középiskolákból. 
De ezekkel is külön foglalkozik a lelkész.

A Diákszövetségek összes taglétszáma 1617. Tartottak 283 összejöve
telt, 41 ünnepélyt, rendeztek 18 kirándulást. A munkaösszejöveteleken és2*
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ünnepségeken felolvastak 237 önálló és más szerző müveiből 62 dolgozatot. 
A szavalatok száma 375, ének és zeneszám 62 volt. A Diákszövetségek kebe
lében 12 bibliakör működött. Minden összejövetel ének- és imával kezdődött 
és végződött. A tagok mindenütt kétszer együttesen járultak az Ür asztalához. 
6 szövetség pályatételeket is tűzött ki, 5 szavaló-versenyt tartott, 11 pedig 
iratterjesztő munkát végzett. A 19 Diákszövetség bevétele 3614.87 P, kiadása 
2095.97 P volt. i

P r e s b i t e r i  és  ifj .  k o n f e r e n c i á k a t  ez évben is majdnem 
minden egyhm. tartott. A győri egyhm. hetedik presbiteri és ötödik ifjúsági 
konferenciájára Győrbe hívta egybe az érdeklődőket. Evangélizáló nap Kis
babokul volt. A kemenesaljai elun. ifjúsági konferenciát Kissomlyón, Keme- 
nesmagasiban és Celldömölkön tartott átlag 100-150 résztvevővel, leány kon
ferenciát Vönöckön 230 résztvevővel, evangélizáló napot Nagysimonyiban. A 
somogyi egyházmegye evangélizáló napot tartott Gyékényesen, Kaposváron, 
Porrogszentkirályon, Iharosberényben, Vésén, Nemespátrón, Surdon, Szepet- 
neken és Szőkedencsen. A soproni alsó egyházmegye ifjúsági konferenciát 
tartott Vadosfán kb. 300 résztvevővel, evangélizáló napot Rábaszentandráson. 
A tolna-baranya-somogyi egyházmegye ifjúsági konferenciát tartott Pakson, 
Mucsfán, Dombóváron, Bonyhádon, gyülekezeti napot Sárszentlőrinc, So- 
mogyszil, Gadács, Somogydöröcske, Bonnya, Ecsény, Somogyvámos, Kötcse 
és Hács anya-, ill. leánygyülekezetekben, presbiteri konferenciát Mekényesen 
mintegy 120 résztvevővel. A vasi közép egyházmegye az egyházmegye férfi 
és női ifjúsága részére Szombathelyen tartott konferenciát 417. résztvevővel. 
A veszprémi egyházmegye presbiteri konferenciát tartott Veszprémben 
mintegy 100 presbiterrel, Pápán leánykonferenciát 100 leányegyleti taggal, 
evangélikus napot Bakonycsernyén kb. 300 jelenlévővel. A zalai egyházmegye 
Szentantalfán körzeti ifjúsági és leányegyleti konferenciát tartott, melyen 
résztvett Szentantalfa, Alsódörgicse, Kővágóörs és filiáiknak ifjúsága, majd 
Nemesleányfaluban, melyen részvett Keszthely, Kővágóőrs, Kapolcs, Nagy
vázsony és Mencshely ifjúsága.

Hálával és köszönettel emlékezem meg hű munkatársaimról, kik a Bel- 
missziói Munkaprogramul összeállításában támogattak s a nekik kiosztott elő
adástémákat kidolgozták. Köszönettel gondolok lelkésztestvéreimre s azokra 
a tanítótestvérekre, kik Belmissziói Munkaprogrammunkat keresztülvitték.

A most meginduló munkaév Belmissziói Munkaprogrammját az eddig be
vált szempontok szerint állítottam össze. Anyagot nyújtunk a népiskolai ifjú
sággal való foglalkozáshoz, továbbá a középiskolai Diákszövetségek 
számára. Ez évben is megtartottam belmissziói munkánk két centrális 
gondolatát: a váltság halál és az evangélikus öntudat gondolatát. Az első a 
böjt nagyheti áhítatokban, a második a reformációi hét ünnepi előadássoro
zatában jut kifejezésre. Gondoltam ez évben is egyházi szükségleteinkre s 
anyagot nyújtok: reformáció ünnepére, Luther bibliafordításának jubileumára, 
bibliavasárnapra, sajtóvasárnapra, kiilmisszióra, ádventre, böjtre. Előadás- 
sorozatot nyújtok „Az úrvacsora szentségéről“, hogy ezen szentség jelentő
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séget, rendeltetését és reánk vonatkozó felelősségét megerősítsem hiveink 
lelkében.

A jó Isten kegyelme nyugodjék meg ez évi Belmissziói Munkaprogram- 
munkon s áldja meg egyházépítö, lelkek üdvösségét szolgáló munkánkat!

13. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról a következő számadatok 
nyújtanak tájékoztatást:

Az elmúlt 1933—34. iskolai évben 291 nem evang. jellegű alsó és kö
zépfokú, valamint szakiskolában összesen 4.983 tanuló nyert evang. hitokta
tást. 12-féle típusú 114 állami intézetbe járt 2.596 ev. hitoktatást nyert ta
nuló; 8-féle típusú 77 községi intézetbe járt 1.158 ev. hitoktatást nyert tanuló; 
9-féle típusú 81 másfelekezeti intézetbe járt 985 ev. hitoktatást nyert tanuló; 
4-féle típusú 8 társulati, vagy egyesületi intézetbe járt 118 ev. hitoktatást 
nyert tanuló; 3-féle típusú 11 magánintézetbe járt 126 ev. hitoktatást nyert 
tanuló.

Mindezek közül 102 más protestáns felekezetű volt.
A hitoktatást 108-an végezték; még pedig 81 felavatott lelkész, 27 tanító 

és tanítónő. Az elért eredmény igen kedvező. A hittanvizsgán 4.551 tanuló 
vett részt. A hitoktatás 517 csoportban heti 730 órában történt. Konfirmálko- 
dott 545 tanuló.

Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg a hitoktatók, lelkészek, taní
tók hitoktatói munkájáról, mely az illetékes esperesek jelentése szerint min
denütt hűségről, egyháziasságról és kötelességtudásról tett bizonyságot.

14. Püspöki egyházlátogatást az elmúlt közigazg. évben nem végeztem.
15. Esperesi egyházlátogatáso'k. Hivatalos egyházlátogatást a soproni 

felső egyházmegye esperese végzett a harkai gyülekezetben dr. Schindler 
Endre egyházmegyei felügyelő kíséretében. A kemenesaljai egyházmegye es
perese meglátogatta a kemeneshőgyészi, magyargencsi és gércei iskolákat 
és a barlahidai missziói gyülekezetét. A somogyi egyházmegye esperese meg
látogatta a porrogszentkirályi, porrogi, nemespátrói és szepetneki iskolákat, 
ellenőrizte a hitoktatást Kaposváron, Csurgón, Nagykanizsán és Beleznán. 
A soproni alsó egyházmegye esperese ellenőrizte a hitoktatást a csornai, ka
puvári és csepregi állami polgári iskolákban. A tolna-baranya-somogyi egy
házmegye alesperese hitoktatást ellenőrző látogatást végzett Pécsett, Dom
bóváron és Tamásiban, iskolalátogatást tartott Tamásiban, Nagyszokolyon 
és Pogányban. A soproni felső egyházmegye esperese az egyházmegye ösz- 
szes, nem evang. jellegű iskolájában ellenőrizte a hitoktatást. A vasi közép 
egyházmegye esperese Kőszegen és Alsórönökön tartott hivatalos iskolaláto
gatást, Katafán, Kőszegen és Szombathelyen pedig ellenőrizte a nem ev. jel
legű iskolák hitoktatását. A veszprémi egyházmegye esperese ellenőrizte a 
hitoktatást a pápai tanintézetekben, a bánóczi-pusztai községi elemi isko
lában s a veszprémi iskolákban megbízottja, Horváth Sándor várpalotai lel
kész által. A zalai egyházmegye esperese ellenőrizte a hitoktatást 
Keszthelyen, Tapolcán, Balatonfüreden és Zánkán személyesen, Révfülöpön,
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Nagyvázsonyban és Sümegen pedig megbízottjai útján. Dr. Berzsenyi Jenő 
egyházmegyei felügyelő meglátogatta a nemesleányfalui ev. elemi iskolát.

Az eredmény több helyen kitűnő, a legtöbb iskolában jeles, de az összes 
iskolában legalább is megfelelőnek mutatkozott.

16. A soproni Országos Fegyintézet lelkigondozása. Kiss Ferenc fegyin
tézet! lelkész az elmúlt munkaévben is hűségesen végezte az igehirdető és hit
oktatói munkát s ezenkívül lelkipásztori gondozásában részesítette nemcsak 
a fegyintézet lakóit, hanem a polgári gyülekezet tagjait is. Kb. 750 ember 
lelkigondozását végezte. Megvetette egy protestáns könyvtár alapját. Mun
kájának ezen ágát melegen ajánlom egyházkerületünk és híveink támoga
tásába.

A fegyintézet lelkésze fájdalmas érzéssel mutat rá arra, hogy a kiszaba
dult szigorított dologházi egyének majdnem teljes számban visszakerülnek a 
fegyintézetbe, aminek nemcsak az u. n. megrögzöttség az oka, hanem a sú
lyos gazdasági viszonyok miatt való magárahagyatottság és az elhelyezke
dési lehetetlenség. Társadalmunk egy megoldatlan problémájára hívja fel ez 
a jelentés a figyelmet.

17. Az evangélikus sajtó ez évben is önfeláldozással szolgálta egyházun
kat. Szerkesztőnk és írónk jutalmat és elismerést nem várve, építő, tájékoztató 
közleményeikkel, értékes irányításukkal megbecsülhetetlen egyházi munkát 
végeztek.

Harangszó című néplapunk negyedszázados jubileumi évében az eddigi
nél is gazdagabb szellemi ajándékokban részesíti hatalmas olvasótáborát. 
Céltudatos, tervszerű munkája egyházi életünk elmaradhatatlan tényezőjévé* 
lett. Januártól kezdődőleg gyermekeink részére kiadja a Kis Harangszót, me
lyet Ittzés Mihály győri önálló hitoktató szerkeszt nagy lelki megértéssel és 
eredménnyel.

Keresztyén Igazság cím alatt egyháztársadalmi és hitvédelmi lap indult 
meg líc. dr. Karner Károly és D. dr. Pröhle Károly egyetemi tanárok szer
kesztésében. A müveit ev. társadalom részére kiadott eme folyóirat problé
máinkat megvilágító értekezéseivel s egyházunk hivatását feltáró cikkeivel 
áldott munkát végez.

18. Szektamozgalmak. A szektamozgalom ez évben sem vert az eddigi
nél nagyobb hullámokat. Vannak ugyan a mozgalom által érintett gyülekeze
teink, mint pl. Bőnyrétalap, Győr, Lovászpatona, Mórichida, Győrság, Tét, 
Kemenesmagasi, Vönöck, Iharosberény, Kaposvár, Sand, Vése, Sopron, a 
tolna-baranya-somogyi egyházmegyében 23 gyülekezet, Bakonycsernye, 
Öskii, Sur, Bakonytamási, Várpalota, de a legtöbb helyen régi áramlatokról 
van szó, melyek nagyobb mértékű elterjedést nem mutatnak.

Legyünk éberek egyházunk védelmében. Ne kicsinyeljük le a szektamoz
galomban rejlő veszedelmet, önvizsgálatunkon keresztül igyekezzünk eljutni 
megértésükre s tévedéseik feltárása mellett derítsünk világosságot arra is, 
hogy minő mulasztásunk és kötelesség elhanyagolásunk vezetett a mozgalom 
megindulásához.
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19.. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkésszé avattam Ró
nay Zoltán, Szabó Lajos, Weinberger Gusztáv, Weltler Rezső, Csaba 
(Chalupka) Antal, Major Jenő, Takács (Wéber) János, Sümegi István, Né
meth Géza, Nagy Gyula, Bárdosi Jenő, Lehel László és Váczy Dezső lelkész
jelölteket. Elhelyezésükről eddig még csak részben tudtam gondoskodni.

20. Templomavatás. Isten iránt eltelt hálával emlékezem meg arról, hogy 
rendkívül súlyos gazdasági viszonyaink közepette is voltak templomépítő és 
templomrenováló gyülekezeteink.

1933. november 5.-én avattam fel a tabi gyülekezet renovált templomát s 
ugyanaz nap délután a bábonymegyeri gyülekezet, 1933. október 22.-én pe
dig a tamási leánygyülekezet renovált templomát. 1934. évi május 21.-én fel
avattam a református egyház megbízottjával együtt a bábolnapusztai protes
táns templomot, melynek megépítése elválaszthatatlanul egybekapcsolódik 
Pettkó-Szandtner Tibor, méneskari őrnagy, a prot. katonai gyülekezet fel
ügyelőjének nevével. Nagygeresden 1934. évi július hó 1.-én áldottam meg a 
150 éves renovált templomot. 1934. évi augusztus hó 26.-án pedig felavattam 
a 100 éves iharosberényi renovált templomot.

21. Egyetemes lelkészi nyugidíjintézetünk szigorú intézkedéssel igyek
szik csökkenteni az aggasztóan felszaporodott gyülekezeti és lelkészi hátrá- 
lékokat. A lelkészi kongruából levonásba hozatja a nyugdíjintézeti hátralé
kokat s ezenkívül a gyülekezetek segélyeinek ezen célra való igénybevételét 
szorgalmazza.

Leirataimban többször rámutattam a lelkészi nyugdíjintézet, sajnos, év- 
röl-évre súlyosbodó helyzetére s nem titkoltam el azon meggyőződésemet, 
hogy annak fenntartása, a megállapított nyugdíjösszeg biztosítása nemcsak a 
lelkészi kar és a lelkészcsaládok érdeke, hanem egyszersmind az egyház jö
vendőjének egyik nélkülözhetetlen biztosítója.

A nyugdíjintézeti iigyvivőség kimutatása szerint 1933. évi december 
31.-én a következő hátrálékok állottak fenn: 1. bányai egyházkerület
175,764.92 P, 2. dunántúli egyházkerület 122,729.54 P, 3. dunáninneni egy
házkerület 13,717.71 P, 4. tiszai egyházkerület 40,331.17 P, összesen 
352,543.34 P. Ezen összegből f. évi június hó 30.-áig befolyt 65,817.54 P, 
úgyhogy a tényleg fennálló hátrálék volt június 30.-án 286,725.80 P.

Egyházkerületünk hátráléka a következőképen oszlik meg: lelkésztagok 
hátráléka volt dec. 31.-én 63,765.33 P, melyből lefizettetett 16,210.95 P; 
fenntartók hátráléka volt 58,964.21 P, melyből lefizettetett 21,225.02 P, úgy
hogy egyházkerületünkben a lelkészek tagdíjhátráléka volt június 30.-án 
47,554.38 P, a gyülekezetek hátráléka pedig volt 37,739.19 P. Összesen: 
85,293.57 P. Újból hangsúlyozottan kérem a lelkészeket, gyülekezeteket, 
hogy a nyugdíjintézettel szemben fennálló kötelezettségüknek feltétlenül, 
anyagi erejük teljes megfeszítésével eleget tegyenek.

Külön is kérem, hogy a nyugdíjintézet javára elrendelt offertóriumot pon
tosan beszolgáltassák.

22. Egyházkczigazgatás. Egyházkerületünk egyházközigazgatási mun-
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kaja ebben az évben sem marad a eddigi mérték alatt. 3607 ügyirat nyert 
elintézést 6741 irattári irattal.

Köszönettel kell megemlékeznem mindazokról, akik a közigazgatási 
munkában kötelességtudó pontossággal résztvettek s munkájukkal egyhá
zunk közigazgatási rendjét biztosították. Hálával gondolok esperesi karunk 
pontos végrehajtó és számonkérő tevékenykedésére, Hanzmann Károly egy- 
házkerületi főszámvevőre, a pénztári tisztviselőkre, a központban pedig László 
Miklós püspöki titkárra és Kuttlik Olga irodai segéderőre.

23. Lelkészegyesületek munkája. Az egyházmegyék lelkészegyesületei 
ezen közigazgatási évben is eddigi munkatervük szerint működtek s össze
sen 22 értekezletet tartottak. A gyűléseken tudományos és gyakorlati kérdé
seket tárgyaltak.

24. Tanítóegyesületek munkája. Az egyházmegyei tanítóegyesületek 
alapszabályszerűen- megjelölt munkaprogrammjuknak megfelelően dolgoztak. 
Pedagógiai és didaktikai szakkérdésekkel foglalkoztak, mintatanításokat tar
tottak s letárgyalták az új tantervhez kiadott Utasítást.

Behatóan foglalkoztak a zsinati bizottság javaslatával s egyhangú állás- 
foglalásban kifejezésre juttatták azon óhajtásukat, hogy az ev. tanítóság 
számarányához mérten az egyházi közigazgatás minden fokán képviseletet 
nyerjen.

Ezenkívül foglalkozott a tanítóság az iskolák túlzsúfoltságának, az ifjú 
tanítói nemzedék elhelyezkedésének kérdéseivel s részletesen tárgyalta a ta
nítóság erkölcsi és anyagi érdekeit érintő problémákat.

Krug Lajos egyházkerületi tanítóegyesületi elnök ezen állásáról lemon
dott s ennek vezetésével ideiglenesen Grieszháber E. Henrik nia jós i igazgató
tanító, a tolna-baranya-somogyi egyházmegyei tanítóegyesület elnöke bíza
tott meg.

Krug Lajos nyugalmazott igazgató-tanító lemondott az Országos Ev. 
Tanítóegyesület elnökségéről is, melyet a közgyűlés Somogyi Béla körmendi 
igazgató-tanítóval töltött be.

Elismeréssel emlékezem meg a Tanítóegyesületek munkájáról és biza
lommal köszöntőm azok új vezetőségét.

25. Gyámintézet. Egyetemes gyámintézetünk dunántúli ágazata ez évben 
is igyekezett egyházépítö és egyházmentő szolgálatát hűséges áldozatkész
ség-ébresztéssel betölteni.

Az egyetemes Gyámintézet jegyzőkönyvének adatai szerint egyházkerü
letünk gyámintézeti gyűjtése 7907 P 60 f volt, mely mellé összehasonlítás
képen feljegyzem a többi egyházkerület gyűjtésének eredményét: bányai egy
házkerület 3609.09 P, dunáninneni egyházkerület 1138.39 P, tiszai egyház- 
kerület 1193.69 P.

A Gyámintézet adományaiban egyházkerületünkből a következő gyüle
kezetek részesültek: Szekszárd, Mérges, Pusztaszentlászló, Gyóró, Gecse, 
Nagyszokoly, őriszentpéter, Tényőfalu, Nemeshany, Győrszemere, Polány, 
kőszegi leánylíceum, Zalagalsa, Zalaegerszeg, Kaposvár, Keszthely, Dombó
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vár, győri Szeretetház, Barlahida, Nagykanizsa, Szentgotthárd, Sárvár, Dab- 
rony, Tapolcafő, Csőt, Alsódörgicse, Akaii, Szentantalfa, Barcs-Nagyatád, 
Dunaföldvár, Nagyvázsony, Csorna, Mihályháza, Csögle és Űzd.

Hálával gondolok a Gyámintézet megértő munkájára és áldozatkész tá
mogatására. Be kell azonban vallanom, hogy gyülekezeteinknek és egyház
tagjainknak a Gyámintézettel szemben mutatott munkáját még most sem tar
tom kielégítőnek. Épen azért f. évi május hó 19.-én kelt V/933—34. számú 
körlevelemben 1074/VIII./933—34. szám alatt a következő leiratot intéztem 
gyülekezeteinkhez:

„Püspöki jelentésemben évenként megrajzolom Egyetemes Gyámintéze- 
tünk munkálkodását s igyekezem nemcsak a vele szemben fennálló egyszerű 
kötelességteljesítésre és áldozatkészségre buzdítani, hanem egyszersmind el
vezetni helyes értékelésére s igyekezem hozzá való viszonyunkat a lelkiisme
ret világításába helyezni.

Meggyőződésem szerint ugyanis helytelen felfogásban él az, ki a Gyám
intézetet ajtóküszöbön megjelenő, alázatos fejtartású, könyöradományt gyűjtő 
koldusnak nézi. Az sem emelkedik a megértés igazi magaslatára, ki szegény 
gyülekezetek Ínségét s templomnélküli szétszórt nép kiáltó hangját hallja ki 
esdeklő és mégis határozott, szívhez szóló és mégis férfias felhívásából. Egye
temes Gyámintézetünk nem alkalmi kéregető csupán és nem is gyülekezeteink 
egy bizonyos, elhelyezkedés és anyagi helyzet szerint csoportosított részének 
a mandatáriusa. A Gyámintézet egyházunk jövendő történetének munkása. 
Tervszerűséggel végzi egyházunk mentő munkáját. Gyűjtögeti egyházunk tér
képének ma még meglévő, holnap talán már elvesző anyagát. Biztos célkitű
zésű és bevált módszerű egyházpolitikus, nem meglévő, hanem leendő, nem 
ismeretes, hanem ismeretlen, nem életképes, hanem halálra ítélt lelkek és em
bercsoportok felfedezője és megmentöje. Egyházunk messze érő kinyújtott 
karja. Elfelejtettségben didergőket magához ölelő szeretete. Minden lélekért 
felelősséget érző lelkiismerete. Krisztus azon külön küldöttje, kinek hite sze
retetté, egyházi öntudata testvériséggé, munkája imádsággá, imádsága mun
kává s áldozata mentő és építő szolgálattá válik.

A Gyámintézetnek ezen képét hordozva szívemben, mindenkor fájdal
masnak és érthetetlennek ítéltem a vele szemben megnyilatkozó közönyössé
get, az áldozatkészség csekélységét, az érte való munka egyetemes jellegének 
hiányát s a felelősségérzet elnémulását.

Dunántúli egyházkerületünknek a Gyámintézet szolgálatában kifejtett 
munkálkodása, a hivatalos jelentések számadatai szerint, kielégítőnek látszik, 
mert lélekszámúnkhoz és szegénységünkhöz viszonyítva sikerül az első he
lyet elfoglalnunk az eredmény tekintetében. Ezt a kérdést azonban nem a sta
tisztika és nem az összehasonlítás dönti el, hanem a szív és lelkiismeret. Nem 
nyugodhatunk mindaddig, míg Gyámintézetünk érdekében kifejlődésre nem 
bírjuk összes erőinket és nem állítjuk munkatársai sorába minden gyülekeze
tünket, lelkészünket, felügyelőnket, tanárunkat, tanítónkat és minden egyház
tagunkat. Szégyenkeznünk kell mindaddig, míg vannak nem szégyenkező gyű-
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lekezetek, kik pénztárukból kiutalt összeggel akarják elintézni a hívek önkén
tes áldozatával elintézendő kötelességüket. Aggodalmaskodnunk kell mind
addig, míg biztosabb megalapozottságú gyülekezeteink nem éreznek közös
séget, kötelességet és felelősséget a magukra hagyott erőtlen, templomnélküli 
gyülekezetekkel és szétszórt evang. testvérekkel szemben. Nyugtalankodnunk 
kell lelkiismeretünkben mindaddig, míg nem hull minden egyháztag és iskolás 
gyermek jótékonysági szent adófillérje a Gyámintézet perselyébe.

Az 1934.-ik esztendő a nagy Luther-jubileum fényét és kötelezését hor
dozza homlokán. Tegyük ezt az esztendőt gyámintézeti munkánk lelkiisme
retes felkarolásával s a rávonatkozó rendelkezések pontos végrehajtásával, 
érző lélekkel és lelkiébresztéssel új elindulássá, hogy egyházépítő és egyház
mentő munkáját méltóképen beleilleszthesse sokféle veszedelemmel küzdő 
egyházunk szélessugarú munkájába.

Ezzel kapcsolatosan a következő pontok keresztülvitelére és lelkiismere
tes betartására kérem fel Nagytiszteletűségedet:

1. A Gyámintézet szabályrendeletének megfelelően feltétlenül szervezze 
meg gyülekezetében a helyi Gyámintézetet, népesebb gyülekezetben pedig a 
női, illetőleg ifjúsági Gyámintézetet is.

2. Az offertóriummal egybekötött gyámintézeti közgyűlést mindenütt 
(egyházközségnél és egyházmegyénél is) igehirdetéssel egybekötött gyám
intézeti istentisztelet előzze meg. Az igehirdetés gyámintézeti prédikáció le
gyen, mely a hallgatóságot a Gyámintézet céljával, munkájával, fontosságá
val megismertesse.

3. Legyen a -templomban és iskolában gyámintézeti persely (sárga per
selydoboz), melyeket az Egyetemes Gyámintézet egyházi elnöke szívesen bo
csát rendelkezésre, a hasznavehetetleneket pedig szívesen újakkal pótolja.

4. Tartsanak a templomban a Gyámintézet javára offertóriumot.
5. Feltétlenül kötelező a házankénti gyűjtés és évenként az iskolai gyűj

tés megtartása is. Semmiesetre sem engedhető meg, amint az nem is méltó a 
gyülekezethez, hogy az egyháztagok egyéni kötelességét kényelmi vagy ki- 
mélési érdekből a közpénztár adományával helyettesítse.

6. Figyelmeztesse a híveket arra, hogy a Gyámintézet jövedelmi forrását, 
alapítványok, egyesek és testületek adományai is képezik. Ezen kegyes ado
mányok közé számítandó a néhány évvel ezelőtt bevezetett központi gyűjtés, 
melyet a Gyámintézet barátai között eszközöl a vezetőség.

7. Külön is hívja fel a gyülekezet figyelmét a perselyre, offertóriumra, 
házanként eszközlendő gyűjtésre. Egy előkészítő munka bevezetése és meg
könnyítése céljából a prédikációt követő hirdetések elején olvassa fel a 
Gyámintézet elnöksége által e tárgyban kibocsátott felhívást s teremtsen ez 
által is kapcsolatot a Gyámintézet vezetősége és a helyi Gyámintézet, nem 
különben az egész gyülekezet között.

8. A helyi gyámintézeti szervek számadási-íveihez mindenkor csatolan
dók lesznek a gyűjtési ívek is, hogy így a Gyámintézet magasabb ellenőrző 
egységei ellenőrizhessék a helyi Gyámintézetek szabályszerű munkáját.
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Mé gegyszer bizalommal kérem Nagytiszteletű szedet a felsorolt pontok 
lelkiismeretes cs állandó betartására s egyszersmind jelzem, hogy azok el
lenőrzésére az egyházmegyék espereseit külön is felkérem.

Szegénységtől és nehézségektől szorongatott időben helyezem Gyám- 
intézetünk ügyét gyülekezeteink, egyházvezetőink és egyháztagjaink szívére. 
Lelkiismeretem, kötelességtudatom, hivatásom és szívem szerint cselekszem 
s bizton hiszem, hogy felhívásom nem lesz pusztában kiáltó szó. Tapasztalni 
fogják a közel lévő Szent Isten segítségét s az öt kenyér fölött megpihenő 
krisztusi áldás sckasító hatását.

Isten nevében és az Ö erejével induljon meg egy új egyházmentő és 
egyházépítő gyámintézeti munka!“

Itt emlékezem meg arról, hogy D. dr. Rendtorff Ferenc nyug. egyetemi 
tanár, a német Gusztáv Adolf Egyesület elnöke állásáról lemondott. Mély há
lával, köszönettel és szeretettel emlékezem meg erről a kiváltságosán nagy 
egyéniségű emberről, az ő történeti jelentőségű munkájáról s azon érdeklő
désről, megértésről és szereltről, mellyel egyházkerületünk gyülekezeteit fel
karolta és támogatta.

Örömmel jegyzem fel, hogy dr. Geissler Brúnó, a Gusztáv Adolf Egye
sület ügyvezető főtitkára ez évben is látogatást tett Magyarországon s Zier- 
mann Lajos egyet, gyámint. e. elnök vezetése mellett egyházkerületünk több 
gyülekezetét és intézményét meglátogatta.

III. Iskolai ügyek.
A) N é p isk o la i ü g y e k .

26. Népiskoláink működése. Egyházkerületünk népiskolái az elmúlt tan
évben is hűségesen teljesítették hivatásukat: szolgálták egyházunkat és nem
zetünket s tanítói és nevelői munkájukkal méltóképen beilleszkedtek egyhá
zunk és nemzetünk jövendőt építő kulturális életébe. Elismeréssel és köszö
nettel emlékezem meg derék tanítóink becsületes munkájáról.

27. A tanítóválasztásnál érvényesítendő szempontok. A vall. és közokt. 
miniszter úr í. évi február 19-én kelt 69.030/934/V. ii. o. sz. leiratában meg
állapította a tanítóválasztásnál alkalmazandó szempontokat. E szerint min
denekelőtt a régebben képesítésüeket, a jórendű oklevelüeket kell alkalmazni, 
ezek közül is azokat, kiknek alkalmazását súlyos családi, szociális és egyéb 
méltányos körülmények, rászorultságuk, kifogástalan erkölcsi és társadalmi 
magatartásuk indokolja.

A megállapított szempontok feltétlenül helyesek. Sérelmet jelent azon
ban az, hogy azok keresztülvitelénél a miniszter kényszerítő eszközt használ 
az államsegély kiutalásának megtagadásával. Súlyos beavatkozás ez egyhá
zunk autonómiájába, nagymértékű korlátozása a gyülekezetek választó-sza
badságának és félreismerése a gyakorlati élet lehetőségeinek.

A vall.- és közokt. miniszterhez intézett felterjesztésemben bejelentet
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tem> hogy a rendelkezés sérti egyházi alkotmányunkat s a méltányos szem
pontokat csak „lehetőség szerint“ tudjuk keresztülvinni.

Úgy látom azonban, hogy a rendelet végrehajtásánál úgy is figyelemmel 
vannak egyházunk autonómiájára. Mindenesetre szükségesnek tartom, hogy 
a tanítóválasztásnál a fent említett helyes szempontok figyelembe vétesse
nek. Ha pedig figyelemre méltó indokok ezen szempontok mellőzésére kény
szerítik az iskolafenntartót, úgy azok a jegyzőkönyvben megvilágíttassanak.

Amennyiben a vármegyei közigazgatási bizottság — ezen indokolás da
cára — nem volna hajlandó előterjesztést tenni a megválasztott tanító állam
segélyének kiutalására nézve, szükséges, hogy haadéktalanul jelentést kap
jak, mert egyházunk érdekeit csak így tudom megvédelmezni.

28. Tanítók előléptetése, örömmel jelentem be, hogy a vallás- és közokt. 
miniszter úr f. évi július hó 27.-én kelt 71.630/VI/934. sz. megkeresésére vé
leményt mondhattam egyházkerületünk azon tanítóira vonatkozólag, kik mű
ködési idejük alapján a VII. fizetési osztályba való előléptetésre jogot nyertek.

29. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók szolgá
lati szabályzatának H) pontja alapján az illetékes iskolaszék és esperes javas
latára igazgatói címmel ruháztam fel Rónai Kálmán somlószőllősi, Gömbös 
Sándor pusztamiskei, Jány János szabadii és Herczeg Károly sárvári tanító
kat. Őszintén örülök, hogy érdemes tanítóinkkal szemben egyházunk elisme
rését kifejezésre juttathattam.

30. Protestáns Tanítói Internátus Alap. örömmel jelentem be, hogy a 
vallás- és közokt. miniszter úr elhatározása lehetővé tette a súlyos anyagi 
gondok közt gyermekeiket házonkívtil neveltető tanítóknak a Protestáns Ta
nítói Internátus Alapból való anyagi támogatását.

A vallás- és közokt. miniszter úr megbízása alapján az egyházkerületek 
elnöksége az egyetemes felügyelő elnöklete mellett letárgyalta a segélyezés 
ügyét s megállapította a folyamodás és a segélyben részesülés feltételeit.

Egyházkerületünkből 290 P-ős segélyt kapott 22 tanító, 183 P-ős segélyt 
pedig 9 tanító.

31. A tanítók anyagi helyzetére vonatkozólag bejelentem, hogy a kor
mány még most sem tudta beváltani a helyi terményjavadalom értékelésére 
vonatkozó ígéretét. Örömmel jegyzem azonban fel, hogy a kultuszkormány 
segítségükre sietett ei-legnyujtással azon tanítóknak, kik gyülekezetüktől 
készpénzjárandóságukat meg nem kapták.

A kormány legújabb, augusztus hó 10.-én kelt 7210. M. E. sz. renlel- 
kezése lehetővé teszi a helyi készpénzjárandóságnak az állam részéről való 
elölegképeni elvállalását azon esetben, ha az illető gyülekezet adófizeté
sét az állami adóval együttes kezelésbe adja s egyházi adójának átengedésé
vel biztosítékot nyújt az előleg megtérítésére.

B) Középiskolák és tanítóképző-intézet.
32. Iskolalátogatásaim. Az elmúlt tanévben egyházkerületünk minden kö

zépiskoláját meglátogattam. Kőszegen 1934. január 24.—25.-én, soproni lí-
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cëumunkban január 29.—30.-án, tanítóképző-intézetünkben január 31.-én, 
bonyhádi reálbimnáziumunkban június 4.—5. napjain. A soproni tanintézetek 
látogatásán részt vett dr. Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő is.

Ezenkívül résztvettem és elnököltem a tanévvégi vizsgálatokon és pedig 
soproni líceumunk érettségi vizsgálatán június 11.— 14.-én, kőszegi leány
líceumunk érettségi vizsgálatán június 15.— 16.-án és tanítóképző-intézetünk 
tanító- és kántorképesítő vizsgálatán június 18.—21.-én.

Megnyugvással állapítom meg, hogy tanintézeteinkben mindenütt lelki- 
ismeretes és egyházias munka bizonyságai vettek körül. Elismeréssel gondo
lok intézeteink igazgatóira, nemkülönben azok tanári karára.

33. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlása. Soproni líceumunkban 
279 tanuló közül 229 ev., 16 ref., 27 róni. kath., 5 izr., 2 gör. kel. valláséi; 
soproni tanítóképző-intézetünkben 140 tanuló közül 126 ev., 1 ref., 1 unit., 12 
róni. kath. valláséi; kőszegi leánylíceumunk 123 növendéke közül 74 ev., 13 
ref., 24 róm. kath., 12 izr. valláséi; a bonyhádi reálgimnázium 341 tanulója 
közül 163 ev., 26 ref., 135 róm. kath., 3 görög kath., 14 izr. valláséi volt.

34. Soproni tanítóképző-intézetünk helyzete. Múlt évi egyházkerületi 
közgyűlésünk határozata értelmében nemcsak hivatalos felterjesztésben, ha
nem személyes tárgyaláson is kifejezésre juttattam a kultuszkormánnyal 
szemben egyházkerületünk ama sürgető óhajtását, hogy tanítóképző-intéze
tünk tanári kara német-magyar és gazdaságtan-testnevelési tanári állásokkal 
kiegészíttessék.

A vallás- és közokt. miniszter úr mult évi november hó 15.-én kelt 
71.787—V. a-2. sz. leiratában közölte, hogy a kérelmezett két tanári állás be
töltésére államsegélyt, fedezet hiányában, adni nem tud ugyan, hajlandó azon
ban az egyik tanári állásról más intézkedéssel gondoskodni.

Örömmel jelentem be, hogy a vallás- és közokt. miniszter úr 1933. évi 
november hó 20.-án kelt 71.788—V. a.-2. sz. alatt Kardeván Jenő magyar
német szakos oki. középiskolai tanárt szolgálattételre tanítóképző-intéze
tünkbe beosztotta.

A miniszter úr f. évi január hó 31.-én kelt 72.541—V. a.-2. sz. leiratával 
azután ,,a legnagyobb örömmel tudomásul veszi“ a gazdaságtan-testnevelői 
állás szervezésére vonatkozó egyházkerületi határozatunkat, sajnálattal közli 
azonban, hogy államsegélyt ezidöszerint nem biztosíthat.

Múlt évi egyházkerületi közgyűlési határozatunk értelmében a miniszter 
úr elvi hozzájárulására s az államsegély kedvező időben leendő folyósításáról 
szóló ígéretére támaszkodva, a gazdaságtan-testnevelői állásra kiírtuk a pá
lyázatot s az iskolai nagybizottság írásbeli szavazással ezen állásra Dégay 
Zoltán oki. gazdát és oki. tanítót helyettes-tanárul megválasztotta. A vallás
os közokt. miniszter úr f. évi június hó 1.-én kelt 41.037—V. a.-2. sz. leiratá
val ezen választást tudomásul vette.

Itt jelentem be, hogy Kardeván Jenő tanítóképző-intézeti óraadó tanárt a 
miniszter f. évi június hő 22.-én kelt 43.880—V. 2. sz. leiratával 1934. évi jú-
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lins hó 1 .-étöl kezdődőleg további intézkedésig tanítóképző-intézetünkhöz 
helyettes tanárképpen kirendelte és illetményeit biztosította.

1 35. Kőszegi leányliceutmmk helyzete. Az egyházkerületi felügyelő és az
egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök urakkal állandóan figyelemmel kí
sérjük kőszegi leányliceumunk anyagi helyzetét s az intézet igazgatójával 
együtt keressük intézetünk jövendőjének anyagi feltételeit.

Örömmel jelentem be, hogy intézetünk helyzete ezidöszerint kielégítő s 
reménységünk van arra, hogy sikerül annak pénzügyi egyensúlyát biztosítani.

Örömmel jegyzem fel, hogy Arató István igazgató a mostani szünet ide
jére megállapodást kötött dr. Vértes Teodor bécsi individual psychológussal, 
aki egy gyermeknyaraltatási akció részére igénybe veszi tanintézetünket.

A megállapodás biztosítja intézetünk egyházi jellegének és általános ne
velési szellemének figyelembevételét s a múlt évinél kedvezőbb anyagi felté
teleket is biztosít. Elismeréssel gondolok Arató István igazgató érdemes mun
kájára, melynek nagy részben köszönhető intézetünk anyagi helyzetének 
jobbrafordulása.

36. A soproni és bonyhádi Diákotthon. Örömmel jelentem, hogy soproni 
líceumunk Diákotthona megépült. A két-emeletes épület szépen bebútorozva 
készen várja a diáksereget. 50 tanuló számára van benne hely s minden hely 
be is van töltve.

A Diákotthon vezetésével az iskolai nagybizottság a bizottsági tagok 
egyenként leadott írásbeli szavazatával egyhangúlag vitéz Magassy Sándor 
lie. vallástanárt bízta meg, ki f. évi február hó 24.-től elismerésre méltó buz- 
gósággal végzi a szervezési és igazgatói munkákat.

A Diákotthon bizottságnak szervezeti szabályzatát és munkaprogramm- 
ját vitéz Magassy Sándor igazgató szintén kidolgozta úgy, hogy azokat az 
iskolai nagybizottság útján egyházkerületi közgyűlésünk elé terjesztjük.

A soproni Diákotthon ünnepélyes felavatása szeptember hó 21.-én lesz.
A bonyhádi Diákotthon építési terveit a minisztérium jóváhagyta, a kö

zel jövőben tehát Isten kegyelméből az is megépül.
Középiskolai Diákotthonaink egyházunk értékes gazdagodását jelentik. 

Hivatásukat azonban csak akkor töltik be teljesen, ha azokat lutheri egyhá- 
zias szellemmel töltjük meg. Nem diák-kaszárnyára, olcsó elhelyezési lehető
ségre, hanem egyházi szellemben való nevelésre, lelkiiletképzésre és jövendő 
nemzedékek megújítására van szükség. Legyen mindkét Diákotthon ezen hi
vatás hűséges munkása.

37. Nyugdíjazások. Králik Gusztáv soproni líceumunk tanára 35 évi szol
gálatának betöltése után 1934. évi szeptember hó l.-étől kezdődőleg nyug
díjba ment.

Králik Gusztávban egyházkerületünk nemcsak kipróbált pedagógust és 
művészi képességekkel megáldott tanárt veszít el, hanem egy melegszívű, 
egyházias lelkületű férfiút is, ki tanári szolgálatának keretein kívül is rend
kívül értékes munkával gazdagította líceumunkat és egyházi közéletünket.

Elismeréssel és hálás köszönettel emlékezem meg életét betöltő és életet
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gazdagító működéséről és pihenése esztendeire Isten gazdag kegyelmét ké
rem. Egyszersmind örömmel jelenteni, hogy egyet, egyházunk felügyelője 
előterjesztésemre Králik Gusztáv tanárnak az igazgatói címet adományozta.

Dr. Gosztonyi Margit kőszegi leánylíceumunk tanára betegsége miatt 
az egész tanévre egészségi szabadságot nyert. Ennek letelte után a vallás- 
és közokt. miniszter úr f. évi november hó l.-étől kezdödöleg nyugdíjazta.

Dr. Gosztonyi Margit kőszegi leányiskolánk bölcsőjénél állott s azon 
megmaradt kis csapat tagja volt, mely együtt küzdött a megalakult intézet 
megerősítéséért és kifejlesztéséért.

Hálával és elismeréssel emlékezem meg értékes munkálkodásáról.
Miklós Berta kőszegi leányliceumi tanár betegsége miatt 1934. évi feb

ruár l.-étől kezdödöleg ugyancsak egészségi szabadságot kapott.
Strausz Györgyi kőszegi leányliceumi helyettes-tanár megbízatása 1934. 

augusztus hó végével megszűnt s négy évi eredményes munkálkodás után 
intézetünktől megvált. Köszönettel emlékezem meg intézetünkben teljesített 
hű szolgálatáról.

38. A középiskoláról szóló törvény. A vallás- és közokt. miniszter úr 
1933. évi december 20.-án rendelkezésemre bocsátotta a középiskolára vo
natkozó új törvényjavaslatot, melyre vonatkozó észrevételeimet a miniszté
riummal közöltem. A törvénytervezet felsőházi tárgyalásánál felszólaltam s 
egyházunk álláspontját igyekeztem érvényesíteni.

A középiskolákra vonatkozó új törvény megszünteti a különböző iskola- 
typusok által okozott nehézségeket, az alsó tagozatokat egyesíti s a felső 
tagozatban is célszerű változtatásokat visz keresztül.

39. Filmoktatás. A vallás- és közokt. miniszter úr í. évi június hó 8.-án 
kelt 77.600/VII. a/934. sz. rendeletével újból rendezni kívánja az iskolai film- 
oktatást. Mivel azonban az eddigi filmoktatási rendszer sok és jogos csaló
dást okozott, szükségesnek tartottam nemcsak a középiskolai igazgatók véle
ményének bekérését, hanem az egész ügynek az iskolai nagybizottság útján 
egyházkerületünk közgyűlése elé való terjesztést is.

40. Elnöki megbízatások és iskolalátogatások. A bonyhádi reálgimná
zium f. évi június és szeptemberi érettségi vizsgálataihoz egyházi elnökül 
Müller Róbert íösperest, soproni líceumunk szeptemberi érettségi vizsgálatai
hoz pedig Hanzmann Károly soproni lelkész, egyházkerületi főszámvevöt kül
döttem ki.

A vall.- és közokt. miniszter úr érettségi vizsgálati kormányképviselőkul 
kiküldötte: a soproni líceumhoz dr. Deák János egyetemi ny. r. tanárt, a bony
hádi reálgimnáziumhoz dr. Pukánszky Bélát, a kőszegi leányliceumhoz dr. 
Szlávik Mátyást, a soproni tanítóképző-intézet tanképesítő vizsgálataihoz dr. 
Sárkány Alfréd miniszteri tanácsost. A bonyhádi és soproni reálgimnáziumok 
szeptemberi érettségi vizsgálataihoz dr. Deák János küldetett ki kormány- 
képviselőül.

Az állam megbízásából soproni líceumunkat dr. Kemenes Illés buclapest- *
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vidéki kir. főigazgató, kőszegi leánylíceumunkat és a bonyhádi reálgimnáziu
mot Mátrai Rudolf székesfehérvári kir. főigazgató látogatta meg.

Az egyetemes egyház megbízásából soproni líceumunkban Adorján Fe
renc nyíregyházi ev. reálgimn. igazgató végzett látogatást.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
41. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete, örömmel jelentem be, hogy 

egyházkerületünk és tanintézeteink háztartásánál a legszigorúbb takarékos- 
sági elvek alkalmazása eredményes volt, úgy hogy sikerült az évet hiány nél
kül lezárni. Be kell azonban vallanom, hogy költségvetésünknek ily mértékű 
megszorítása már többet jelent a takarékosságnál, mert az munka-szükség
letünk teljes redukcióját s intézeteink fejlődésre való képtelenségét jelenti. 
Reméljük, hogy a gazdasági viszonyok megjavulása felment minket azon ke
serű kényszer alól, hogy a mostani mértékű takarékosságot állandósítani le
gyünk kénytelenek.

1932. év végén 36.241 P volt a hátralék, melyből a múlt év augusztusáig 
13.642 P maradt fenn. 1933. dec. 31.-én künnlévőségink már 39.457 P-re 
emelkedett, melyből, dacára többszöri erélyes sürgetésemnek, még mindig 
16.810 P követelés áll fenn.

A hátrálékban lévő gyülekezetek vezetőit e helyen is újból hangsúlyo
zottan kérem, hogy gyülekezetük hátrálékát mielőbb beszolgáltassák. Egy
házkerületünk pénzügyi egyensúlya csak akkor tartható fenn, ha minden gyü
lekezetünk eleget tesz kötelességének s gyülekezeteink vezetősége erkölcsi 
felelősséget érez saját gyülekezetéért.

42. Temetkezési biztosítás. Múlt évi egyházkerületi közgyűlésünk hatá
rozatot hozott az u. n. Temetkezési biztosítás ügyében s a kérdésnek az Első 
Magyar Általános Biztosító Társasággal való megoldását határozta el.

Bejelentem, hogy elnöktársammal egyetértőleg az Első Magyar Általá
nos Biztosító Társasággal, a Gazdák Biztosító Társaságával és a Turul Biz
tosító Társasággal történt részletes tárgyalások után a szerződést az Első 
Magyar Általános Biztosító Társasággal megkötöttük, úgy, hogy a szerve
zési munka meg is indult.

43. Államsegélyek. Az államháztartás súlyos helyzete dacára ez évben is 
kaptak egyes gyülekezeteink rendkívüli államsegélyt. Ezek a következők: Dab- 
rony templom- és toronytetö helyreállításához 500 P, ugyanaz az iskolát ért 
viharkár részbeni fedezésére 200 P, Győri Szeretetház toldalék építéséhez 1000 
P, Kaposvár 500 P, Tés lelkészlakjavításhoz 200 P, Nagygyimót templom
javításhoz 200 P, Tapolcafö 200 P, Szekszárd 500 P, Dabrony ifjús. házépí
téshez 120 P, Szentantalfa templomjavításhoz 250 P, Körmend templomjaví
táshoz 250 P, Bábolnapuszta templomépítéshez 300 P, Mérges templomjaví- 
táshoz 300 P, Űzd 200 P, Alsónána lelkészlakjavításhoz 200 P, Kemenesmi- 
hályfa lelkészlakvételhez 300 P, Ujmalomsok 300 P, Kemenesmagasi lelkész-
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lakjavításhoz 300 P, Iharosberény templomjavításhoz 300 P, Nagygeresd 
templomjavításhoz 300 P, Barlahida templomépítéshez 250 P, Szepezd 200 
P, Felpéc ifjús. házépítéshez 150 P, Ostffyasszonyfa lelkészlakjavításhoz 300 
P, Szentantalfa lelkészlakjavításhoz 300 P, Zalaszentgrót 150 P, Fehérvár
csurgó 200 P, Kölesd 200 P.

44. A lelkészek anyagi helyzete. Lelkészeink anyagi helyzetében semmi
féle javulás nem állott be. A korpótlékot most is csonkán kapják, kongruájuk 
is a régi maradt. A legnagyobb aggodalommal gondolok a súlyos anyagi 
helyzet következményeire, melyek a lelkészcsaládok gyermekeinek nevelésé
ben, az önművelődési eszközök hiányában s a lelkészcsaládok életének elsze
gényedésében állnak elénk.

Fájdalommal jelentem, hogy a házonkívül taníttatott lelkészgyermekek 
segélyezésére indított önmegadóztatási mozgalmunk az 1933—34. tanévben 
elakadt, mert lelkészeink nagy része az esedékes összegeket befizetni 
nem tudta.

Nem adom fel azonban a reménységet, hogy a kedvezőbb terményárak 
ezen mozgalom újbóli felélesztését lehetővé teszik s e helyen is bizalommal 
kérem a lelkésztestvéreket, hogy elvállalt járandóságukat befizetni el ne 
mulasszák.

Itt jegyzem fel, hogy a lelkészi és tanítói helyi javadalommal, vagy an
nak egy részével a következő gyülekezetek vannak hátralékban: Csikvánd, 
Tét, Börcs, Nagysimonyi, Csönge, Zalaegerszeg, Ostffyasszonyfa, Barcs- 
Nagyatád, Iharosberény, Nemespátró, Vése, Szőkedencs, Pogányszentpéter, 
Iharos, Sand, Nagygeresd, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Németzsidány, Hegy
falu, Jákfa, Bakonycsernye, Gecse, Homokbödöge, Vid, Öskü, Pápa, Takácsi, 
Sikátor, Várpalota, Fehérvárcsurgó, Veszprém, Alsódörgicse, Felsődörgicse, 
Keszthely, Kapolcs, Mencshely, Bátaapáti, Gerényes, Dombóvár, Szabadi, 
Felsőnána, Gyönk, Györköny, Belecska, Kéty, Kistormás, Kölesd, Kötcse, 
Magyarboly, Ivándárda, Nagyszokoly, Tamási, Mucsfa, Ráckozár, Somogy- 
szil, Somogyvámos, Lullapuszta, Jánosmajor.

Erről a helyről is felhívom gyülekezeteinket, hogy a hiványlevél kötelező 
erejénél s egyházi tisztviselőikkel szemben fennálló lelkiismereti felelősségnél 
fogva tegyenek eleget anyagi kötelezettségüknek, nehogy késedelmességük 
saját maguk anyagi romlását okozza, hű munkát végző egyházi tisztviselőik
nek pedig megélhetését kockáztassa.

45. A Baldácsy-alap. A gazdasági válság katasztrofálisan érinti a Bal- 
dácsy-alap jövedelmét is. Az alapítvány igazgatósága által megállapított 
7500 P egyházkerületi részesedést a múlt évben sem tudta az alapítvány ki
fizetni, hanem csak 4.000 P-t szolgáltatott be egyházkerületünk pénztárába.
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V. E g y é b  ügyek, személyváltozások, megüresedett 
helyek, statisztikai adatok.

46. Személy változások. A lelkcszi karban a következő változások 
történtek:

A lelkészi szolgálatra elhívást nyertek: Schrauf Endre Tolnanémediből 
Keszöhidegkutra, Hoffmann Ernő a dunáni'nneni egyházkerülethez tartozó 
Pusztavámról Izménybe. Havasi Dezső volt honvédlelkész az enyingi misz- 
sziói kör megszervezésével bízatott meg.

Nyugalomba mentek: Kéry János somogyvámosi h. lelkész, Szabó János 
izményi, Pócza Ferenc sikátort lelkészek.

A felügyelői karban történt változások: Szentmártoni Radó Elemér ke- 
meneshőgyészi felügyelő meghalt, helyébe Berzsenyi Janosits Miklós válasz
tatott. Dr. Wiesner Géza porrogszentkirályi felügyelő lemondott. Bobán 
Tompa Lászlót, Szepetneken Klein Miksát felügyelővé, Vésén dr. Léhner Já
nost másodfelügyelővé választották. Bükön dr. Takáts József felügyelő le
mondott, helyébe dr. Horváth Tibor választatott. Sopronban dr. Róth Gyula 
másodfelügyelő lemondott, helyébe Rimler Pált választotta a gyülekezet. Ta- 
bon Rudnay Gyula, Kölesden Koritsánszky Ottó lett felügyelő. Pécsett Taizs 
József a másodfelügyelőségről lemondott, helyébe a gyülekezet Kismányoky 
Ágostot, ugyanott a vasas-somogyi íiókgyiil. Grőbel Emilt választotta fel
ügyelőjéül. Szombathelyen Fóth Kálmán másodfelügyelő lemondott, helyébe 
Laki Kornél választatott. Őriszentpéteren a missziói gyülekezet dr. Joós Ist
vánt felügyelővé, Darvas Oszkárt másodtel ügyelővé választotta. A kertai gyü
lekezet Szabó Károlyt felügyelővé, a lajoskomáromi Hofbauer Mátyást má
sodfelügyelővé választotta. Pápán felügyelői tisztéről vitéz Draskóczy István 
lemondott, helyébe Mihály Sándor választatott. Keszthely felügyelőjévé vá
lasztotta Póscli Zsigmondot.

A tanítói karból nyugdíj az ta tás u kát kérték, illetőleg nyugalomba men
tek: Nitsch István kemeneshőgyészi, Szakái László kemenesmagasii, Herczeg 
Károly sárvári, Takáts Zoltán lébényi, Nándor János pusztaszentlászlói 
tanítók.

Isten áldását kérjük a távozókra és munkára elhivottakra.
47. Megüresedett tisztségek és bizottsági tagsági helyek:
Egyházkerületi világi főjegyzői szék dr. Ajkay Béla elhunytéval.
Egyházkerületi iskolai nagybizottságban: dr. Ajkay Béla helye.
Egyházkerületi népiskolai bizottságban: dr. Ajkay Béla és Krug Lajos 

helye.
Egyházkerületi véleményező bizottságban: dr. Ajkay Béla és Krug Lajos 

helye.
Egyházker. számvevőszéken: dr. Ajkay Béla és Berzsenyi Dezső helye.
Tanképesítő bizottságban: Krug Lajos helye.
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Zsinati törvényeket végrehajtó és szabályrendeletkészítő bizottságban: 

dr. Ajkay Béla helye.
48. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. A más helyen kö

zölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, vallásoktatásra és a gyüleke
zetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentések alábbi összesí
tett adatait közlöm:

Egyházmegyei belmissziói egyesület van az egyházkerületben 9 ; gyüle
kezeti helyi gyámintézet 104; egyházi énekkar 89 (89); ifjúsági egyesület 
155 (147); Nőegylet 158 (173); lelkészi napló 85 (79); Aranykönyv 
220 ( 212) .

Rendes lelkész vallásoktatást végzett köznapi iskolában 7 helyen; is
métlő iskolában mindenütt. A konfirmandusokat az anyagyülekezetben min
denütt, a leánygyülekezetben is sok helyen a lelkész oktatta.

Az egyházmegyék összes bevétele volt 34,835.32 P, kiadása 31,410.78 
P, pénztári maradvény 3418.54 P. Gyámoldai alaptőkék 6528 P, belmissziói 
alaptőkék 3788.49 P, egyéb alaptőkék 1249.17 P.

Az egyházközségek összesített vagyona az 1933—34. közigazg. évben a 
következő volt: összes bevétel 1.539,991.90 P, összes kiadás 1.462,569.69 P, 
pénztári maradvány 77,422.21 P, egyes egyházközségek pénztári hiánya ösz- 
szesen 1765.45 P. El nem használható alapítványok összege 256,154.84 P, 
alapok összege 1,007,636.53 P, örök tőkék összege 254,840.65 P. Gyüleke
zeti magtárak száma 73. Tőkéjük gabonanemíiekben van.

***
Midőn püspöki jelentésemet egyházkerületi közgyűlésünk tárgyalása alá 

bocsátom, buzgó imádságban arra kérem a jó Istent: áldja meg elvégzett 
munkámat és törekvéseimet, egyházkerületünk közgyűlését pedig arra kérem: 
bírálja el munkálkodásomat jóakarattal s necsak fogyatékos munkaeredmé
nyeimet, hanem becsületes és lelkiismeretes jószándékomat is vesse a mérleg 
serpenyőjébe.

Győr, 1934. augusztus hó 28.-án.

D. KAPI BÉLA s. k.
püspök.
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JEGYZŐKÖNYV.
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1935. évi október hó 11. nap

ján méltóságos és főtisztelendő D. K a p i B é l a  püspök és méltóságos 
dr. M e s t e r h á z y E r n ő  egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett Cell- 
dötuölkön rendes közgyűlést tartott, amelyen

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

I. Az egyházkerület tisztviselői karából:
Németh Károly egyh. főjegyző, dr. Bertha Benő világi főjegyző, Gyalog 

István egyh. aljegyző, dr. Berzsenyi Ádám világi aljegyző, Hanzmann Károly 
egyházker. főszámvevő, dr. Zergényi Pál ügyész, László Miklós püspöki tit
kár, Németh Sámuel levéltáros, Mühl Nándor pénztáros, Wojtech G. Vilmos 
ellenőr.

II. Az egyházkerületi törvényszék bírái közül:
Az elnökségen kívül dr. Zergényi Pál ügyész, Zongor Béla, Németh Ká

roly, Takács Elek egyházi bírák, dr. Grosch József, dr. Ajkay István, Jánossy 
Gábor, Gráf Sámuel, Németh Sámuel világi bírák.

III. Az egyházmegyék képviseletében:
1. Győri egyházmegyéből: Németh Károly esperes, Szalay István fel

ügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Győrffy Béla és Egyházy János —, 
b) jegyzőkönyvi kivonattal Ihász László, Kiss Samu, Szalay Mihály. Világiak:
a) megbízólevéllel Jósfai-Jausz Lajos és dr. Dorner Emil, b) jegyzőkönyvi ki
vonattal Garan János, dr. Bertha Benő. Továbbá: Pölöskey Miklós, Túróczy 
Zoltán, Szabó József és dr. Strasser Sándor.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Molitorisz János esperes, Koltai Vidos 
Dániel felügyelő . Egyháziak: a) megbízólevéllel Mód Aladár és Kiss Gyula,
b) jegyzőkönyvi kivonattal Balázs Béla, Mesterházy Sándor, Nagy István, 
Nagy Miklós, Szabó István, Schrantz Zoltán, Garam Zoltán, Tompa Mihály, 
Lukács István, Bélák János, Bácsi Sándor. Világiak: a) megbízólevéllel dr. 
Porkoláb János, dr. Holéczy Zoltán, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. Ostffy 
Lajos, BerzsenyiJ.Miklós, Bakó Béla, Berzsenyi Ádám, Fekete Károly, dr. He
gedűs János, dr. Hetthési Jenő, vitéz dr. Hunyady László, dr. Kovács János, 
Mesterházy Jenő, Mesterházy Elek, Mesterházy József, Molnár István, Tompa 
László, Koltai Vidos József, dr. Móritz Dénes, Szabó László, Hajas Dénes, 
id. Ludván János, Ludván Sándor, Patyi László, Szabó Dezső, Gaál Sándor,
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Kirchner Elek, Szórády Dénes, GŐsy Ferenc, Szakály Dezső, Szabó Jenő, Ber
talan Sándor, Szalay Sámuel, Németh Sándor, Tompa Lajos, Asbóth László, 
Mórotz Sámuel. Továbbá: szentmártoni Radó Kálmán földbirtokos, Kovács 
István lelkész, Nagy Sándor ny. lelkész, dr. Szomraky Zoltánné, Kiss Magda, 
Tóth Dénes, Tóth Gyula, Király József, Dann György, Baráth Dénes, Gaál 
Ilona tanítók.

3. Somogyi egyházmegyéből: Horváth Lajos esperes, dr. Ittzés Zsigmond 
felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Teke Dénes, b) jegyzőkönyvi kivo
nattal Seregély István. Világiak: a) megbízólevéllel Klein Miksa, b) jegyző- 
könyvi kivonattal dr. Balázsovits Gyula és Boros István.

4. Soproni alsó egyházmegyéből: Rupprecht Antal felügyelő. Egyháziak: 
a) megbízólevéllel Fülöp Dezső, b) jegyzőkönyvi kivonattal Bojtos László, 
vitéz Balogh Ernő, Puskás Jenő, Gyarmathy Dénes, Novák Elek. Világiak:
a) megbízólevéllel dr. Horváth Tibor, b) jegyzőkönyvi kivonattal Nagy Kál
mán, Hajas Gyula, von der.Lühe Oszkár, dr. Ajkay István, dr. Szabó István. 
Továbbá: Kovácsics Jenő, Váralljay János, Erőss Sándor, Kiss Sándor.

5. Soproni felső egyházmegyéből: Scholtz Ödön esperes, dr. Brunner 
Emil felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Danielisz Róbert, Hanzmann 
Károly, b) jegyzőkönyvi kivonattal Budakor Oszkár. Világiak: a) megbízóle
véllel Rauner Mihály, b) jegyzőkönyvi kivonattal Graf Samu, Hamar Gyula, 
Németh Sámuel, dr. báró Podmaniczky Pál. Továbbá: dr. Kiss Jenő, dr. Já- 
nossy Lajos, dr. Deák János, dr. Ruhmann Jenő, dr. Zergényi Pál, Wojtech 
Vilmos,.Mühl Nándor.

6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből: Müller Róbert főesperes. 
Egyháziak: a) megbízólevéllel Fábián Imre, dr. Wölfel Gyula, Németh Sándor, 
Vértesi Zoltán, b) jegyzőkönyvi kivonattal —. Világiak: a) megbízólevéllel 
Koritsánszky Ottó, dr. Grosch József, Demiany Ervin, Grieszhaber E. Henrik,
b) jegyzőkönyvi kivonattal —. Továbbá: Cséry Lajos, Schrauf Endre, Farkas 
Zoltán, Büki Jenő lelkészek.

7-, Vasi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes, szentmártoni Radó 
Lajos felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Rónai Gyula, Rácz Sándor, b) 
jegyzőkönyvi kivonattal Baráth Pál, Weiss Vilmos, Kutas Kálmán. Világiak: 
a) megbízólevéllel Laki Kornél, Kluge Pál, b) jegyzőkönyvi kivonattal dr. 
Schneller Aurél, Szabó Kálmán, Ajkay Elemér, Schleiffer Károly, Somogyi 
Béla, Gömbös József, Zimmermann Péter, Jánossy Gábor, Nógrády István, 
vitéz Nagy Lajos, Hasenauer Emil, Herczeg Ferenc, Pethes András. Továbbá: 
dr. Krenner György, Arató István.

8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek esperes, Mihály Sándor fel
ügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Ihász Mihály, Molnár Gyula, Sokoray 
Bálint, b) jegyzőkönyvi kivonattal Hering János, Somogyi Károly, Szlovák 
Pál, Horváth Sándor, Schöck Gyula, Kakas József, dr. Mohácsy Lajos, Kom
játhy Lajos, Bödecs Károly, Nagy Kálmán, Mohácsy László, Mátis Károly, 
Bárdosi Jenő. Világiak: a) megbízólevéllel vitéz Draskóczy István, dr. Gőcze 
Sándor, Obetkó Vilmos, b) jegyzőkönyvi kivonattal Balogh István, dr. Bélák
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Imre, dr. Bélák Endre, Szupper Ernő, Teke László, id. dr. Purgly Pál, Jánosa 
Ferenc, Rónai Kálmán, Somogyi János, ifj. Sülé Sándor, Pongrátz Dénes, 
Ludván Endre, Mód Pál, Németh Kálmán, Németh Lajos, Csoknyai József, 
Rózsa János, Takáts Lajos, Hanthó Jenő. Továbbá: Szepesy István, Petter 
Viktor, Komjáthy Gyula, Ihász Endre, Bögöthy Károly, Vargha Lajos, Vince 
Lajos, Gömbös Sándor, Farkas Irma, Ferenczy Gizella.

9. Zalai egyházmegyéből: dr. Berzsenyi Jenő felügyelő. Egyháziak: a) 
megbízólevéllel Novák Elek, b) jegyzőkönyvi kivonattal Jónás Lajos, Mészá
ros Sándor, Menyhár István. Világiak: a) megbízólevéllel —, b) jegyzőkönyvi 
kivonattal Kovács Sándor, dr. Kovács Vilmos, Ziermann Lajos, Posch Zsig- 
mond. Továbbá: dr. Róth Aurél.

IV. A tanintézetek képviseletében: Németh Sámuel, Hamar Gyula, Arató 
István és Hajas-Béla igazgatók.

V. Népiskolai tanítók: Kovács Sándor dörgicsei igazgató-tanító és Petter 
Viktor nagygyimóti igazgató-tanító.

M e l y  a l k a l o m m a l :
1. A közgyűlést megelőzőleg a templomban istentisztelet tartatott, 

amelyen Gyalog István aljegyző imádkozott és szentigét (1. Pét. 5, 2-11.) 
olvasott.

Az istentisztelet után dr. Mesteriiázy Ernő egyházkerületi fel
ügyelő — az ifjúsági otthon nagytermében — a következő beszéddel nyitotta 
meg a közgyűlést:

Fötisztelendő és Méltóságos Püspök Úr!
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés!
Őszinte tisztelettel és hitrokoni szeretettel üdvözlöm az egyházmegyék, 

tanintézetek kiküldötteit, a hivatalból megjelent tagokat és a szép számmal 
egybegyűlt híveket, kik összesereglettek, hogy mai közgyűlésünknek tanács
kozásain részt vegyenek.

Köszöntőm a nemesdömölki volt artikuláris gyülekezetét, mely egyhá
zunk egyik oszlopa és támasza volt. Köszönjük szíves meghívásukat és a 
szeretetteljes fogadtatást, melyben, húsz év múltán visszatérve, itt a szép Ke
menesalja központjában részünk volt.

A régi, 1744-ben alapított templomban megtartott imádságunk alatt tör
ténelmi levegő vett bennünket körül, hisz annak falai közt egyházkerületünk 
és ezen egyházmegye felügyelői porladnak, hithősök nevét őrzi a templom
ban elliely ezett tábla, jeléül annak, hogy nemes példájuk, egyházukhoz, hitük
höz hű életük nem megy feledésbe, de buzdít és tanít késői utódokat, miként 
kell nehéz viszonyok között, mindhalálig hűnek és egész férfiúnak lenni.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Egy nemzet jellemére, annak értékére, azon viszonyból is következtetni 

lehet, melyben a nemzet történelme folyamán szerepet vitt nagyjaival szem
ben áll. Életüknek megismerése, működésük tanulmányozása, példájukon való



6

okulás, értékeik elismerése, helyes eszméik követése és emlékük megbe
csülése, mind oly vonások, melyek a nemzet értékét növelik.

A magyar nemzet is történelmi alakjait, kiváló fiait követendő példaként 
állítja az ifjabb nemzedékek elé és megemlékezve róluk, a múlt tanulságain és 
eredményein igyekszik építeni a jövőt. Magunkat becsüljük meg mi is, ha pár 
percet szentelünk annak a tüneményes férfiú emlékének, aki 200 évvel ezelőtt, 
elhagyottan, távol hazájától hunyta le örökre szemét.

II. Rákóczi Ferenc kötelességtudása, önbirálóképessége, szeretetreméltó- 
sága, nagy szívjósága, igazságszeretete, vallási türelmessége és személyes 
bátorsága, hivatásérzettel és felelősségérzettel társulva, azok a tulajdonságok, 
melyek a minden emberben meglevő és így nála sem hiányzó hibák ellenére 
is, összességükben kiformálták az ő nagy jellemét.

Ezen tulajdonságain, mint sziklatömbön a hatalmas boltozatú templom, 
épült az ő gigantikus egyénisége, melynek a szabadság mindenek felett való 
értékelése, az elpusztított ország talpraállításának szent vágya, a szegény nép 
iránti őszinte részvéte, de legfökép és elsősorban az ő mély, Istenben vetett 
hite a legjellemzőbb nyilvánülásai.

Ezt bizonyítja annak a nyolc évnek történelme, melyben hősi küzdelme, 
majd tragikus bukása lefolyt, ezt igazolja egész későbbi élete, erről győznek 
meg emlékiratai, melyek ötödik kötete 125. lapján így szól: „Az isteni gond
viselés vezérelt elpusztult hazámba, hogy a szabadságért fegyverbe kiáltó 
szó legyek. És az egész ország meghallotta szózatomat“.

Valóban az Istenbe vetett hit és a szabadságszeretet az a két vezérlő csil
lag, mely e nagy férfiút pályáján vezette. Ezek nyomán emelkedik II. Rákóczi 
Ferenc a magyar történelem csodás alakjává. Kevés oly férfiút látunk a világ- 
történelem legnagyobbjai között is, ki őt megközelíti, de nincsen egy sem, ki 
őt Istenbe vetett hitben, hazaszeretetben, önfeláldozásban és lemondásban 
felülmúlná.

Ezért hódolattal és tisztelettel tekintsünk fel az ő szellemalakjára, tanulva 
tőle haza- és szabadságszeretetet, jobb és szebb jövőbe vetett hitet. Miként 
ő nem kételkedett az isteni gondviselés igazságot szolgáltató kegyelmében, 
midőn minden, amiért élt, küzdött, amiért mindent feláldozott, porba omlani 
látszott; azonképpen mi is higyjük, hogy hazánk mai elesettségéből is lesz 
feltámadás, lesz igazságszolgáltatás.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Mióta történeti feljegyzéseink vannak, nem volt korszak, melyben az em

beriséget oly sok gond és nélkülözés kísérte volna élete útján, mint az elmúlt 
két évtizedben. A háború befejezte utáni pár év, mely fellendülésével a jobb 
jövő reményével biztatott, csalóka lidércfénynek bizonyult. Miként az, aki ily 
fény után igazodik, annak kialudtával, még sötétebbnek látva az éjszakát, 
könnyen eltéved, azonképpen tanácstalanul gyötrődik az emberiség, nem ta
lálva a válságos helyzetből kivezető utat.

Mi más ma életünk, mint küzdés, próbálgatás, keresés valami jobb, va-
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laini új után, amellyel szeretnénk boldogabb, szebb, megelégedettebb jövőt 
biztosítani magunknak és utódainknak.

Államberendezések átalakítása, közgazdasági kérdések újszerű megol
dása, termelés irányítása, pénzrendszerek önkényes megváltoztatása, mind 
azért történik, hogy úgy az egyesek, mint az államok megfelelőbb helyzetet, 
jobb boldogulást találjanak. Az eredmény ép az ellenkező, mert mind nagyobb 
nehézségekkel küzdenek egyesek és államok egyaránt, a nyomor és szenvedés 
pedig mind sűrűbb rétegeket von megsemmisítő körébe.

Látva a magával meghasonlott kor szomorú állapotát és azt, hogy a sok 
művelt, képzett, nagytudású államférfi, kik a világ sorsát ma intézni hivatot
tak és egyenként bizonyára mind a legjobbat akarják, de összességükben és 
munkájuk eredményeiben az emberiség sorsát sem megjavítani, sem előbbre
vinni nem tudják, — önként felmerül a gondolat, mi az oka e szomorú meg
állapításnak és kétségbe nem vonható valóságnak.

Azt hinnők, ha az egyes államférfiak és különálló országok nem tudnak 
ez állapotokon javítani, úgy sikerülni fog azt közös munkával elérni. Az erre 
való szerv a Népszövetségben adva van.

A Népszövetségnek gyönyörű hivatása volna a nemzetek közti ellentéte
ket kiegyenlíteni, magasabb etikai szempontok szerint bírálni az elébe kerülő 
ügyeket, a világválság enyhítésén kezdeményezéssel, intézkedésekkel közre
hatni, de az elmúlt másfél évtizedben a legritkább esetben teljesítette e szép 
kötelességét. Inkább a győztes hatalmak megértő érdektársává szegődött és 
teljesen tehetetlen szervvé zsugorodott, mihelyt azok között a hatalmak kö
zött kellett igazságot szolgáltatni és magasabb szempontokat érvényrejut- 
tatni, melyek a győztesek táborát alkották. Valóságos szatíra, de egyúttal tra
gédia is, hogy a Népszövetség működése mellett ismét oda jutottunk, ahol 21 
év előtt állottunk, mert nemcsak az olasz-abesszín háborút nem tudta meg
akadályozni, de nem tudjuk, mely percben csap át európai területre a ma még 
Afrikára korlátozott embermészárlás. Ki tudná megmondani, nem szakad-e el 
a végsőkig feszített húr, mikor rohannak az állig felfegyverzett nemzetek egy 
új világégés oktalanul felidézett lángtengerébe, ahol egymást megsemmisítve, 
máglyára viszik évszázadok alkotását, az egész úgynevezett európai 
civilizációt.

Nem lehet célom, e megnyitó szűkre szabott keretei között, mindazon kö
rülményekre kitérni, amelyek összességükben ez állapotot előidézték, de rá
mutatni kívánok arra, hogy az általánosan elfogadott azon felfogás, mely a 
világháborút és az azt kővető igazságtalan békeszerződéseket szereti legfőbb 
oknak odaállítani, nem fogadható el. Vitathatatlan, hogy a mai áldatlan álla
potok előidézésében ezen külső körülményeknek igen nagy szerep jutott. Én 
azonban úgy hiszem, bekövetkezett volna a világháború nélkül is a mai hely
zet pár évtizeddel később, mert a háború csak meggyorsította annak ki
alakulását.

Inkább az emberi természetben rejlő ősi ösztönök: önzés, irigység, hata
lomvágy, kapzsiság és erkölcstelenség az előidézői; a társadalomnak ezekkel
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szqmben megnyilvánuló elnéző viselkedése, a kapitalisztikus gazdasági rend
szer túlzásai és a szociális érzés hiánya a felfokozói és okozói a mostani hely
zet kialakulásának.

Úgy látom, hogy addig, míg az alap-okokat nem sikerül kiküszöbölni, 
minden cselekvés, igyekezet és új elgondolás, mely a mai helyzeten az ember 
jobb érzései felkeltése nélkül, csak materialisztikus alapon óhajt segíteni, leg
jobb esetben részletmegoldást eredményez, amely ideig—óráig hat, de gyó
gyítani nem képes. Azért hiszem, hogy csak egy a segítés, egy a gyógyszer 
és ez nem más, mint visszatérés a betlehemi bölcsőhöz, visszatérés az Isten 
fiához, az ő igéjéhez, mert csak az ige, a hit és szeretet segítségével lehet az 
emberben szunnyadó nemesebb érzelmeket felkelteni.

Nagy és nehéz munka ez, mely a legjobb igyekezet, odaadó munkálkodás 
mellett sem kecsegtet gyors sikerrel.

E feladat megoldásának oroszlánrésze az egyházakra vár, az ő feladatuk 
a minden emberben meglévő isteni szikrát szítani, azt lángra lobbantani, az 
Istenbe vetett hitet nemcsak felkelteni, de azt megerősíteni, az egyes embert 
hit szerint való életre alkalmassá tenni. Az ő kötelességük az Istenről megfe
ledkezett embert Őhozzá visszavezetni.

Ezt a munkát a keresztyén egyházak, köztük a mi evangélikus egyhá
zunk, a múltban is teljesítették, de sajnos az eredmény nem olyan, amilyent 
ez a kitartó munkásság megérdemelt volna. Ezért újabban az összes keresz
tyén egyházak, de kiváltképpen a mi magyarhoni evang. egyházunk, nagyobb 
eréllyel, felkészültséggel, határozottabban és következetesebben munkálkod
nak e téren. Különösen áll ez a mi dunántúli egyházkerületünkre, ahol Kapi 
Béla püspök úr Öméltósága előrelátó, az e cél érdekében kívánatos igazi szük
ségletet helyesen felismerő gondoskodása, a belmissziói munkát tizenkét év 
kitartó munkásságával oly fokra emelte, hogy annak üdvös eredménye az ösz- 
szes gyülekezetekben tapasztalható. Ezt a célt szolgálják a különféle konfe
renciák is, amelyeknek hitet erősítő, egyházhűséget építő munkáját mindnyá
jan örömmel látjuk és bizonyítjuk.

Felmentve érzem magam az alól, hogy az elérni kívánt cél érdekében kí
vánatos további egyházépítő munkásságra kitérjek, mert püspök úrnak ez évi 
püspöki jelentésében „Feladataink“ cím alatt oly részletesen és szépen nyert 
felsorolást és feldolgozást ez a munkamező, hogy ahoz valóban nincs más 
hozzátenni valóm, mint a hála és köszönet szava, kötelességeink meg
mutatásáért.

Az emberiség lelkiségének megújhodása érdekében az egyházak mellett 
az államnak is fokozottabb tevékenysége kívánatos.

A mi viszonyainkra alkalmazva ez azt jelenti, méltányolja érdeme szerint 
az állam azt a febecsiilhetetlen munkát, mit egyházunk a népmívelés, a közép
fokú oktatás terén, híveink roskadásig való megterhelésével teljesít. Az állam 
jövője, annak biztonsága kívánja a jövő nemzedéknek megfelelő egyházi és 
hazafias szellemben való nevelését. Ezen munka teljesítésével az állam vállai— 
lói veszi le egyházunk a terhet, így nemcsak méltányos, de jogos óhaj, azok
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nak a mindenki által ismert és ép azért felsorolni felesleges kívánságoknak 
teljesítése, melyek szükségesek a megkívánt egyházi és iskolai eredmények 
elérésére, egyházi tisztviselőink megélhetésének biztosítására.

Midőn köszönettel elismerjük az eddig nyújtott támogatás értékes voltát, 
úgy véljük, hogy az e téren okvetlenül szükséges többlet az állami költségve
tés nagyobb megterhelése nélkül folyósítható lenne.

De az anyagi támogatás mellett nem kevésbbé szükséges az államhata
lom erkölcsi támogatása. Ez alatt törvényekben gyökerező jogaink, autonó
miánk maradéktalan biztosítását is értem. Egyházunk csak úgy és akkor tud 
nyugodt egyházi, nevelő és fenntartó működést teljesíteni, ha a fennti kérdé
sekben az államhatalom biztos támogatására számíthat.

A családvédelem és az ezzel kapcsolatos kérdések azok, amelyekről még 
röviden szólni kívánok.

Úgy egyházi, mint állami szempontból elsőrendű érdek a családi élet 
tisztaságának megóvása, a könnyelmű válások megnehezítése, hisz. mindany- 
nyian tudjuk, hogy a családi élet lazulása, az erkölcstelenség terjedése, ha
talmas birodalmak bukásának okozója volt. Intézkedések szükségesek a gyer
mekáldás bűnös korlátozása, úgyszinte a gyermek felnevelésének könnyítése 
érdekében. Részesüljenek megkülönböztetett elbánásban azon családok, ahol 
több gyermek nagyobb örömöt, de nagyobb anyagi gondot is jelent. Az e té
ren szükséges állami és társadalmi intézkedések, felekezeti különbség nélkül 
helyesléssel találkoznak.

Nem így a házassági jog módosítására vonatkozó javaslat. A polgári 
házasságnak 1894-ben történt behozatala, a házasságnak az állam érdekei 
szempontjából történt szabályozása. Nem érintette a házasság isteni intézmé
nyét, annak erkölcsi tartalmát. Gondoskodott arról, hogy a házasságot kötő 
felek figyelmeztetve legyenek arra, miszerint az állam által előírt formaságok 
szerint megkötött polgári házassággal nem tettek eleget egyházuk iránt tar
tozó kötelességüknek. Ezért az egyházakra vallási szempontból nem sérelme
sek a fent hivatkozott törvények. Kétségtelen, hogy a hosszú küzdelmek után 
törvénybe iktatott egyházpolitikai törvényekre, állami és nemzeti szempont
ból szükség volt és szükség van ma is.

Az a körülmény, hogy a kérdés felvetése nem találkozik a protestáns 
közvélemény helyeslésével és az a nemzet fiai között szükséges összhangot 
megbontani alkalmas volna, ami viszont a nemzet egységét, melyre ma na
gyobb szükség van, mint bármikor volt, gyengítené, álláspontom csak az le
het, hogy a kérdéses törvények érvényben maradjanak. Ebből nem következik 
az, hogy egyes részletkérdések ne kerülhessenek revízió alá.

AAélyen tisztelt Közgyűlés!
Ha számot vetek egyházunk és hazánk helyzetével, ha hideg ésszel bírá

lom az elénk tornyosuló akadályokat, úgy érzem, erőnkön felüli az a szolgá
lat, melyre hivatva és kötelezve vagyunk. De nem csüggedek, nem kételke
dem, mert bízom a mindenható Istenben, aki tudom, megadja az erőt köte-
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lességiink teljesítésére, egyházunk építésére, hazánk felvirágzására és megse
gít bennünket a jövőben is úgy, mint idáig megsegített.

Ezzel a hő fohásszal és kívánsággal 1935. évi rendes közgyűlésünket 
megnyitódnak nyilvánítom.

A közgyűlés a mélyen szántó megnyitó beszédért hálás köszö
netét mond, azt szívébe zárja, útmutatásul elfogadja; püspök úr in
dítványára elhatározza, hogy a beszédet egész terjedelmében jegy
zőkönyvébe véteti.

3 .  Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízólevelüket. Távolma
radásukat kimentették: dr. Pesthy Pál, Berecz Ábel, Ziermann Lajos, Nagy 
Lajos. A megbízólevelek számbavétele után az elnökség kijelenti, hogy a 
közgyűlés törvényszerűen megalakult.

-4. Felvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító meg
választásáról szóló jegyzőkönyv, amely szerint egy évi időtartamra megvá
lasztattak: Kovács Sándor felsődörgicsei és Petter Viktor nagygyimóti igaz
gató-tanító.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a jövő évre a somogyi és a ke- 
menesajai egyházmegyéket jelöli ki, amelyekből két tanítóra adandó 
a szavazat.

3. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és a 
jegyzői karon kívül Takács Elek, dr. Brunner Emil, Danielisz Róbert, Hanz- 
mann Károly, Koltai Vidos Dániel és Petter Viktor küldetnek ki.

6. Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi november 
hó 15.—ikén Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója. Az 
egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület képviseletében kiküldi:

I. Megbízólevéllel:
a) E g y h á z i a k :  Takács Elek, Molitorisz János, Horváth Lajos, Mül

ler Róbert, Gyalog István, Scholtz Ödön, Németh Károly, Hanzmann Károly.
b) V i l á g i a k :  Szentmártoni Radó Lajos, Mihály Sándor, dr. Berzse

nyi Jenő, Koltai Vidos Dániel, Szalay István, dr. Bertha Benő, Koritsánszky 
Ottó, Grieszhaber E. Henrik.

c) T a n á r i k a r b ó l :  Németh Sámuel, Arató István.

II. Jegyzőkönyvi kivonattal:
a) E g y h á z i a k :  Bojtos László, dr. Deák János, Fábián Imre, Hering 

János, Horváth Olivér, Horváth Sándor, dr. Jánossy Lajos, dr. Kiss Jenő, Kiss 
Samu, Komjáthy Lajos, Kóts Lajos, Lágler Béla, Lukács István, Menyhár Ist
ván, dr. Mohácsy Lajos, Molnár Gyula, Nagy István, Nagy Lajos, Németh 
Gyula, dr. báró Podmaniczky Pál, D. dr. Pröhle Károly, Seregély István, 
Szabó István, Szabó József, Szekeres Sándor, Takáts Béla, Túróczy Zoltán, 
Vértesi Zoltán, dr. Wficzián Dezső.

b) V i l á g i a k :  Ajkay Elemér, dr. Ajkay István, dr. Berzsenyi Ádám, 
dr. Beyer János, dr. Brunner Emil, vitéz Draskóczy István, dr. Götze Sándor,
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Hajas Béla, Hamar Gyula, Hanthó Jenő, dr. Hőfer Vilmos, dr. Ittzés Zsigmond, 
Jamrich Béla, Jánossy Gábor, Kalmár Zoltán, Klein Miksa, Mesterházy Jenő, 
Jószási Purgly Pál, Virtsologi Rupprech Antal, dr. Smikli Gyula, Somogyi 
Béla, dr. Strasser Sándor, Suhajda Lajos, dr. Szabó István, dr. Szepesváry Pál, 
dr. Töpler Kálmán, dr. Vélsz Aladár, dr. Zauner Róbert, Zimmermann Péter.

Jegyezte :
GYALOG ISTVÁN s. k.,

e. aljegyző.

'7. Püspök úr beterjeszti az 1934— 35. 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 egyéb ügyeket tárgyaló öt szakaszban, 50 pontban (lásd 
e jegyzőkönyv függelékét) számol be az eseményekről, hű képét adja a gyü
lekezetek. egyházmegyék, tanintézetek, egyházi testületek körében folyó mun
kának, az egyházkerületi közigazgatásnak, anyagi ügyeinek és hitéletének. A 
püspöki jelentés egyes pontjai alapján a közgyűlés a következő határozatokat 
hozza:

I. Az év eseményei.
1. a) Általános helyzetkép. A közgyűlés a püspöki jelentésből nyert 

helyzetkép alapján a korunkban annyira előtérbe nyomuló szélsőséges szel 
lemi áramlatok és forrongások közepette felismeri és hangsúlyozza egyhá
zunknak azon a változott korviszonyok közt is változatlan isteni és történeti 
hivatását, hogy a világnak hirdesse azt a Krisztust, aki tegnap és ma mind
örökké ugyanaz, aki lett minékünk bölcseségül, igazságul és váltságul, aki a 
világnak és az embereknek, nemzeteknek és társadalmaknak békessége, aki 
magyar nemzetünknek is megtartója és királya.

1. b) Az államhoz való viszonyunk szempontjából a közgyűlés megnyug
vással értesül arról, hogy az elmúlt közigazgatási évben sem fordult elő lé
nyeges sérelmi eset. Kifejezi azt a várakozását, hogy a kormány a jövőben 
fokozottabb mértékben tekintettel lesz intézkedéseiben egyházunknak ősi tör
vényekben biztosított autonómiájára s eddigi eljárását és rendelkezéseit az 
autonómiának megfelelően meg fogja változtatni, — nevezetesen a tanítóknak 
’előléptetése és a tanítóválasztások tárgyában tett korlátozások terén is. Kö
szönettel veszi tudomásul, hogy a kormány, különösen pedig a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter, igyekeztek kielégíteni egyházunk törvényes igényeit s 
a gyülekezeteket és a segélyre szoruló lelkészeket lehetőleg anyagi támogatás
ban részesítették. Dr. Petri Pál kultuszminisztériumi politikai államtitkárnak, 
dr. Tóth István helyettes államtitkárnak nyugalombavonulásuk alkalmából 
jegyzőkönyvében is kifejezi köszönetét azért a szeretetért, amellyel egyházunk 
ügyeit támogatták. Bizalommal üdvözli Tasnádi-Nagy András politikai állam
titkárt és dr. Sárkány Alfréd miniszteri tanácsost, a protestáns ügyosztály 
vezetőjét.
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1. c) A felekezetközi helyzet terén a „katholikus akció“ a protestantizmus 
erőteljes visszaszorítását célozza; ennek a kimondott törekvésnek eredménye 
a felekezetközi helyzetben egyre fokozódó feszültség minden államban, ahol 
a római katholicizmus világuralmi törekvései beleütköznek a protestantizmus 
bástyáiba, tehát hazánkban is. Az államhatalomnak feladata és kötelessége 
volna a törvénybiztosította egyenlőséget és viszonosságot megvédelmezni az 
azt fenyegető és csorbító hatalmi túlkapások ellen s különösképen megvédel
mezni az állampolgároknak egyenjogúságát. Ha az államhatalom a többségi 
elv álláspontjára helyezkedik s a kisebbségek jogát a nemzet életében csor
bítani engedi, akkor a belpolitika terén ugyanabba a bűnbe esik, amelyet a 
külpolitikában — és joggal — kárhoztat. Egyházunknak, ha az államhatalom 
az állami törvényeknek nem bír, vagy nem akar érvényt szerezni, marad egy, 
de hatalmas fegyvere: az evangéliomi igazság, az Istennek tiszta, salaktalan 
igéje s a közgyűlés abban a szilárd és tántoríthatatlan meggyőződésben van, 
hogy a hitvallásához való hűség, az igének tiszta és igaz hirdetése, a szentsé
geknek helyes, Krisztus szerint való kiszolgáltatása által a nemzetnek olyan 
áldott szolgálatot tesz, amelyet az államhatalom talán nem méltányol, de 
amelynek gyümölcsei megteremnek és megmaradnak. Amíg hitünknek és éle
tünknek forrása és zsinórmértéke az Isten Szentírása, addig nyugodt és bátor 
lélekkel vívhatja egyházunk a harcot minden ellenségével. A támadások és 
harcok közepette legelső rendű egyházi feladatnak vallja a közgyűlés az egy
ház lelki hivatásának elmélyítését templomban és iskolában, gyülekezetben 
és családban, egyesületekben és az egyéni életben. A házasságjognak a her
cegprímás törvényjavaslata szerint tervezett megváltoztatásától a közgyűlés 
sem a vegyesházasságok, sem a családi élet tisztasága terén nem remél javu
lást; a vegyesházasságok ügyét a róni. kath. egyházi törvénykönyv intézke
dései mérgesítették el, a családi élet tisztaságát és bensőségét pedig állami 
törvényekkel biztosítani nem lehet. Sokkal eredményesebbnek tartaná a köz
gyűlés, ha az állam nem tűrné meg, hogy a róni. kath. egyház az állami törvé
nyeken a vegyesházasságok terén keresztülgázol s ha a házassági elválások 
körül szigorúbban járna el.

1. d) Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés püspök úr jelentéséből, hogy 
igehirdetésünk benső elmélyülést mutat s ezzel együtt egyházunk élete is lel
kileg mélyül s megszívlelendőnek tartja a püspöki jelentés azon mondatait, 
amelyekben kiemeli, hogy a konferenciák s egyéb hiterősítö mozgalmak csak 
akkor igazi értékek, ha magukon viselik egyházunk bélyegét s egyházunk sa
játos lényegéből fakadnak. Felhívja a közgyűlés az egyházmegyéket a szór
ványgondozás és a szórványok megszervezésének messze kiható horderejére s 
a szórványok ügyének hathatós felkarolására. Köszönetét mond az áldozat- 
készségben példát mutató egyháztagoknak és gyülekezeteknek. Egyházunk a 
tehetősebb hívektől fokozottabb áldozatkészséget vár el, mert a fokozódó kö
vetelményeknek és munkaalkalmaknak mostani anyagi nehézségei közepette 
nem bír eleget tenni.

1. e) Nagyjelentőségűnek tartja a közgyűlés azt, amit a püspöki jelentés
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feladatainak kidomborítása; az egyetemes papság elvéből fakadó lelki köve
telményeknek előtérbe állítása; az egyházi törvénykezésnek egyházi értéke
léssel való megtermékenyítése s az egyházmentés, egyházépítés munkájába 
való beállítása; egyháztársadalmunk megszervezésének elodázhatatlan köte
lezettsége, a közös protestáns front megteremtése és megerősítése, az egy
házi tisztviselők aktív egyházi munkásokká válása; új munkamezőknek éles- 
szemű meglátása és megteremtése olyan fontos feladatai egyházunknak, hogy 
a közgyűlés szükségét látja annak, hogy a jelentésnek főleg ez a pontja minél 
szélesebb körben ismeretessé legyen; azért felhívja a lelkészegyesületeket és 
a tanítóegyesületeket, hogy értekezleteiken ezzel a ponttal behatóan foglal
kozzanak, állapítsák meg, hogy a maguk hatáskörében e feladatokat mimódon 
iparkodnak megvalósítani s erről az egyházkerületi lelkészegyesületnek és ta
nítóegyesületnek tegyenek részletes jelentést; ugyancsak felhívja a lelkésze
ket, hogy a presbitériumokban is ismertessék behatóan a jelentésben megje
lölt feladatokat.

2. A közgyűlés köszönettel és örömmel veszi tudomásul, hogy a theoló- 
giai fakultás mindent elkövet, hogy tudományos feladatai mellett felelősség- 
teljes egyházi szolgálatát is betöltse. Megnyugvással veszi tudomásul, hogy 
a fakultás törekvése is odairányul, hogy az egyházi szolgálatra csak olyanok
nak adjon feljogosítást, akiknek a formai képesítés mellett megvan a lelki al
kalmatosságuk is,

3. A jelentésnek a liturgia-egységesítési mozgalomról szóló pontja tu
domásul szolgál.

4. A jelentésnek a zsinat munkálatairól szóló pontja tudomásul szolgál. 
A közgyűlés a zsinat munkálataira Isten áldását és kegyelmét kéri.

5. A gyülekezetek és tanintézetek kifelé mutatott áldozatkészségéről szóló 
pont tudomásul szolgál. A közgyűlés az adakozóknak köszönetét mond.

6. A közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében D. Kiss István 
dunáninneni egyházkerületi püspök, dr. Zelenka Lajos tiszai egyházkerületi 
felügyelő, dr. Antal Géza dunántúli református egyházkerületi püspök, Miko- 
lás Kálmán soproni alsó egyházmegyei esperes, egyházkerületi számvevő
széki egyli. elnök, Hering Zsjgmond volt egyházker. pénzügyi biz. elnök, Ná- 
dasi Imre bonyhádi reálgimn. iskolafelügyelő, Kovács Zsigmond tárnokréti-i 
lelkész, Göcze Gyula nemeskéri lelkész, Pálmai Lajos volt győri lelkész, es
peres és egyházkerületi egyh. főjegyző, dr. Tirtsch Gergely kőszegi lelkész 
emlékét.

Örömmel és szeretettel üdvözli dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi fel
ügyelőt, mint a felsőház tagját, D. Geduly Henrik püspököt és D. Ravasz 
László ref. püspököt az első osztályú magyar érdemkereszttel való legmaga
sabb kitüntetésük alkalmából, Takács Elek esperest, akit a kormányzó a kor- 
mányfőtanácsosi címmel ruházott fel. Tisztelettel üdvözli báró D. Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelőt a felsőház alelnökévé, dr. Sztranyavszky Sándor 
dunáninneni egyházkerületi felügyelőt a képviselőház elnökévé történt meg
választatásuk alkalmából. Tisztelettel és szeretettel üdvözli D. Kovács Sán-



14

dort, aki a dunáninneni egyhker. gyülekezetei egyhangúlag választottak meg 
püspöknek; Lichtenstein Lászlót, a tiszai egyházkerület új felügyelőjét, öröm
mel üdvözli dr. Brunner Emilt, a soproni felső egyházmegye új felügyelőjét. 
Sajnálattal veszi tudomásul dr. Schindler Endre soproni helyettes polgármes
ternek lemondását a soproni felső egyházmegye felügyelői tisztségéről.

7. Köszönetét mond a közgyűlés püspök úrnak az elmúlt közigazgatási 
évben teljesített értékes és testi-lelki erőket emésztő szolgálataiért; az egy
házkerület ragaszkodása, szeretete és hálája kíséri őt minden jómunkájában, 
amelyet Isten kegyelméből nyert talentomaival az egyház építésére és erősí
tésére végez.

II. Az egyházi élet.
8. Az egyházkerület életéről beszámoló statisztikai adatokból örvendetes 

tudomásul szolgál az urvacsorázók számának további emelkedése. Aggodal
makra ád okot az egyházunkból kitértek, a reverzálist adók és a házasságkö
tésnél az egyház szolgálatát mellőzök számának emelkedése. Egyébként a je
lentés ezen pontja tudomásul szolgál.

9. A belmissziói munkáról szóló jelentés kapcsán a közgyűlés köszönetét 
mond püspök úrnak a Belmissziói Munkaprogrammért, amellyel egyházkerü
letünket és egyházunkat évröl-évre oly gazdagon megajándékozza; köszöne
tét mond mindazoknak, akik a Munkaprogramul alapján iskolában, gyüleke
zetben, presbitériumokban érdemes belmissziói munkásságot fejtenek ki.

10. A jelentésnek a hitoktatásról szóló pontja tudomásul szolgál. A hit-’ 
oktatóknak a közgyűlés köszönetét mond. A hitoktatók tisztességesebb díja
zása érdekében felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.

11. A püspöki égyházlátogatásokról szóló pont tudomásul szolgál.
12. Az esperesi egyház- és iskolalátogatásokról szóló pont tudomásul 

szolgál; a közgyűlés az espereseknek köszönetét mond.
13. A soproni Országos Fegyintézet lelki gondozásáról szóló jelentés tu

domásul szolgál.
14. A közgyűlés mélyen meg van győződve az egyházi sajtó nagy jelen

tőségéről, amelyet a íelekezetközi és az általános szellemi helyzet csak még 
jobban fokoz. Köszönetét mond az evangélikus sajtó önzetlen és lelkes mun
kásainak. A Harangszó szerkesztői és írói gárdájának elismerését és köszöne
tét fejezi ki a lapnak fejlesztéséért és különböző újabb vállalkozásaiért. A 
Keresztyén Igazság című folyóiratot és az Evangélikus Életet melegen ajánlja 
az egyházi vezetők és egyháztagok figyelmébe és támogatásába. Köszönetét 
mond Krug Lajos nyug. igazgató-tanítónak, aki az Evangélikus Népiskola c. 
tanügyi folyóiratot esztendők hosszú során át szerkesztette s igen nehéz kö
rülmények között is fenntartotta; bizalommal köszönti a folyóirat új szerkesz
tőjét, Somogyi Béla igazgató-tanítót s fontos munkájára Isten kegyelmét 
kéri; felhívja a gyülekezeteket, mint iskolafenntartókat, hogy az Evangélikus 
Népiskolára az 1925. évi jegyzőkönyv 115. pontja értelmében fizessenek elő. 
Nagy örömmel értesül a közgyűlés arról, hogy Ziermann Lajos egyetemes
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Gusztáv Adolf Gyámintézeti egyházi eínök szerkesztésében újból megjelenik 
a G. A. Gyámintézet éveken keresztül nélkülözött sajtóorganuma.

15. A püspöki jelentésnek a szektamozgalmakról szóló pontja tudomásul 
szolgál; megnyugtató, hogy e mozgalmak nem erősödnek s hogy új intézke
dések nem mutatkoznak szükségesnek.

16. A közgyűlés szeretettel üdvözli a püspöki jelentésben felsorolt újon
nan felavatott lelkészeket s azokat is, akiket püspök úr szeptember 29.-ikén 
avatott fel Sopronban; a gyülekezetekben és egyházunkban kifejtendő mű
ködésükre Isten kegyelmét kéri.

17. A közgyűlés köszönetét mond a barlahidai és uzdi templomépítő gyü
lekezetek híveinek áldozatkész egyházszeretetiikért s egyúttal mindazoknak, 
akik e templomépítéseket adományaikkal, fáradozásaikkal elősegítették. Üd
vözli azokat a gyülekezeteket, amelyek templomukat renováltatták vagy egyéb 
áldozatot hoztak a templom felszerelése és szépítése érdekében. A templom
építő gyülekezeteket egyháztagjaink és gyülekezeteink hittestvéri támogatá
sába melegen ajánlja.

18. Megnyugvással veszi tudomásul a közgyűlés, hogy az egyetemes 
nyugdíjintézeti hátrálékok összege csökkent. Felhívja az egyházközségeket, 
mint fenntartókat és a lelkészeket, mint tagokat, hogy a fontos egyházi köz
érdeket is szolgáló nyugdíjintézettel szemben fennálló kötelezettségeiket pon
tosan teljesítsék. Reámutat arra, hogy a gyülekezeti hátrálékok behajtásáért a 
lelkész, szabályrendeleteink értelmében, felelőssé nem tehető s felír az egye
temes közgyűléshez, hogy a gyülekezet fenntartói nyugdíjhátráléka ne ter
helje a nyugdíjas lelkészt, az özvegyét s annak árváit.

19. A közgyűlés köszönetét mond az egyházi közigazgatás munkásainak, 
az espereseknek és a püspöki irodának.

20. A lelkészegyesületek munkásságáról szóló jelentés tudomásul szolgál-
21. A tanítóegyesületek munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál. 

Üdvözli a közgyűlés Grieszhaber E. Henrik igazgató-tanítót abból az alka
lomból, hogy Krug Lajos utódjaként az egyházkerületi tanítóegyesület elnö
kévé megválasztatott.

22. A jelentésnek a G. A. Gyámintézetröl szóló pontjában foglaltakat 
örömmel veszi tudomásul a közgyűlés. Köszönetét mond az egyházmegyei 
gyámintézeteknek és az egyházkerületi gyámintézetnek s mindazoknak, akik 
egyházunk ezen áldott szeretetmunkását adományaikkal erősítették. A Gyám
intézetet a közgyűlés a hívek és gyülekezetek támogatásába a legmelegeb
ben ajánlja.

III. Iskolai ügyek.
a) Népiskolai ügyek.

23. A közgyűlés a tanítóknak hűséges munkájukért köszönetét mond. 
Teljes mértékben helyesli a püspök úrnak azt a rendelkezését, amely szerint 
a tanítók az iskolában a napi munkát bibliai szakasz felolvasásával és rövid
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magyarításával kezdik. Kívánatosnak tartja, hogy német nyelvű iskoláink 
számára készüljön vezérfonal, amely pótolná a magyar nyelvű leszakítós nap
tárakat. Az iskolavizsgálókat és iskolalátogatókat felhívja és utasítja, hogy a 
tanítók munkájának értékelésénél mindenkor tartsák szem előtt a tanítók gyü
lekezeti munkásságát és egyháztársadalmi működését is.

24. Tudomásul veszi a közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszter
úrhoz a tanítói állások betöltését idöbelileg korlátozó miniszteri rendelkezés 
autonómiánkba ütköző "jellege miatt intézett felterjesztését s ahhoz a maga 
részéről is csatlakozik, ugyanilyen felterjesztést kérve az egyetemes közgyű
léstől is. 1 ' : i

25. A tanítók helyettesítő szolgálatának beszámítására vonatkozó jelen
tés tudomásul szolgál.

26. A segédtanítói intézmény bevezetésével kapcsolatban a közgyűlés 
kimondja, hogy egyházunk szempontjából a szabályszerűen megválasztott 
tanítók rendes tanítóknak tekintendők. Felhívja a gyülekezeteket, illetve azok
nak iskolaszékeit, hogy a segédtanítók véglegesítésére vonatkozó nyilatko
zatukat az egyházi hatóság utján mindenkor idejében terjesszék fel a kultusz
miniszterhez.

27. A tanítók készpénzjárandóságának az Illetményhivatal útján való ki
fizetéséről szóló püspöki jelentés tudomásul szolgál; minthogy azonban az 
autonómiába ütköző következményei is lehetnek a kormányrendelet által biz
tosított jognak, a közgyűlés felhívja az egyházközségeket, hogy ezzel a jog
gal csak rendkívüli és kivételes esetekben s mindenkor a felettes egyházható
ság előzetes jóváhagyásával éljenek.

28. A tanítóknak a VII. fizetési osztályba való előléptetésénél a közgyű
lés feltétlenül szükségesnek látja, hogy a miniszter úr az egyházi főhatóság 
véleményét és javaslatát tekintetbe vegye.

29. A Prot. Tanítói Internátus Alapból kiosztott segélyekről szóló jelen-, 
tés tudomásul szolgál.

30. A közgyűlés üdvözli azokat az érdemes tanítókat, akiket püspök úr 
az igazgatói címmel ruházott fel.

b) Középiskolák és tanítóképző-intézet.
31. A püspöki iskolalátogatásokról szóló jelentés tudomásul szolgál. A 

közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a tanintézetek igazgatóinak és 
tanárainak. Megnyugvással értesül a tanulók számának bár lassú, de fokoza
tos emelkedéséről. Felhívja az illetékesek, különösképen a taníttató szülők 
figyelmét arra, hogy úgy gyermekeik jól felfogott érdeke, mind pedig intéze
teink érdeke szenielött tartásával gyermekeiket evangélikus intézeteinkbe ad
ják. Elvárja ezt első sorban azoktól, akik egyházunkban tisztségeket viselnek 
s így tisztségüknél fogva is arra vannak kötelezve, hogy egyházunk érdekei
nek ezen a téren is támogatói és munkásai legyenek.

32. A jelentésnek a tanulók felekezeti megoszlásáról szóló pontja meg
nyugvással szolgál tudomásul.
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33. A közgyűlés a soproni tanítóképzőintézet építkezését eíodázhatatla- 
nul szükségesnek tartja. Megköszöni püspök úrnak ilyen irányban a kir. kor
mánynál tett lépéseit. Sajnálattal értesül arról, hogy a kultuszminisztérium 
még mindig elzárkózik az intézet három tanári állásának államsegély-kiuta
lásától. Bízik abban, hogy püspök úrnak sikerülni fog a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztert annak belátására bírni, hogy e jogos és méltányos ke
lésünk elöl teljesen nem zárkózhatik el, tekintve, hogy egyházkerületünk a 
tanítóképző-intézet fenntartásával nagy nemzeti és állami érdeket is szolgál. 
Bizalommal üdvözli a közgyűlés Havasi Dezső lelkészt, az intézet új lelkész
nevelőjét, akinek működésétől fontos várakozások kielégítését reméli.

34. A közgyűlés örömmel értesül a kőszegi leányliceum anyagi helyze
tének javulásáról s köszönetét mond Arató István igazgatónak eredményes 
fáradozásáért.

35. örömmel értesül a közgyűlés arról, hogy hazánkban egy evangélikus 
tanintézet, a kőszegi leányliceum az, amely a szakterem-rendszer bevezetésé
vel egy olyan újítást hozott be, amely általános elismerésre talált.

36. Ugyancsak örömmel értesül a közgyűlés a soproni Líceumi Diákott
hon virágzásáról s egyházias szelleméről. Köszönetét mond V. Magassy Sán
dor igazgatónak és munkatársainak. Kívánatosnak tartja az Otthon tovább
fejlesztését, ami egyúttal a líceum fenntartásának terhét is könnyítené.

37. A bonyhádi Diákotthon megnyitását örömmel üdvözli s köszönetét 
mond mindazoknak, akik a Diákotthon létesítése körül buzgólkodtak és 
fáradoztak.

39. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a tanárok és tanítók nyug
díjazását szabályozó intézkedése tudomásul szolgál.

40. A filmoktatásról szóló jelentés tudomásul szolgál.
41. A nyugdíjazásokról szóló jelentés tudomásul szolgál. A közgyűlés a 

nyugalomba vonult tanároknak: Miklós Bertának, Kiszely Gézának és Bog
nár Károlynak munkásságukért köszönetét mond. Az új tanerőket bizalommal 
köszönti s munkájukra Isten áldását kéri.

42. Az elnöki megbízatásokról és iskolalátogatásokról szóló jelentés tu
domásul szolgál.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
43. Megnyugvással szolgál tudomásul, hogy az egyházkerület pénztárai

nál nincsen túlkiadás. Az egyházkerületi járulékpénztárnál még mindig fenn
álló 17.090 pengő hátralék, amely a jelentés szerint némely esetben lanyha- 
ságban és közömbösségben leli magyarázatát, valamint a tanintézetek magas 
fenntartási költsége aggasztó jelenségek. A közgyűlés felhívja az egyházköz
ségi és egyházmegyei elnökségeket, hogy a fennálló hátralékok kiegyenlíté
sét a hátralékosoknál nyomatékosan szorgalmazzák.

44. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egyházkerületi elnökség a köz
gyűléstől kapott felhatalmazás alapján az Első Magyar Általános Biztosító 
Társasággal a temetkezési biztosítást illetően szerződést kötött.

2



45. Az államsegélyekről szóló püspöki jelentési pont tudomásul szolgál. 
A portótérítési államsegély megvonását a közgyűlés az állam pénzügyi hely
zetével sem találja indokoltnak, hanem abban egyházunk újabb megterhelte- 
tését látja, amit kénytelen méltánytalannak tartani.

46. A lelkészek anyagi helyzetének romlása nemcsak a lelkészeknek és 
nem is csak egyházunknak ügye, hanem épen úgy kihatással van a nemzetnek 
életére is. Igen fontos társadalmi és állami érdekek teszik kívánatossá és 
szükségessé azt, hogy a lelkészeknek törvény biztosította jogai érvényesülje
nek. A közgyűlés annál is inkább szükségesnek tartja, hogy a leghatározot
tabban síkra szálljon a lelkészek anyagi érdekeinek megvédelmezéséért, mert 
a lelkészi kar magasztos hivatásánál fogva ezen a téren nem léphet fel az 
egyébként eléggé indokolható nyomatékkai és módszerekkel. A közgyűlés 
felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez, keresse meg a kir. kormányt, 
hogy a lelkészek nyomorát azok igazságos és törvényes igényeinek kielégí
tésével szüntesse meg a terményjavadalom olyan értékelésével, amely a való
ságnak megfelel, továbbá a lelkészi korpótléknak teljes összegű megállapítá
sával. Felhívja egyúttal a gyülekezeteket, hogy lelkészeikkel és tanítóikkal 
szemben tegyenek eleget anyagi kötelezettségeiknek; a közgyűlés tudatában 
van azoknak a nagy anyagi bajoknak, amelyekkel különösen falusi híveink 
jelenleg küzdenek, de másfelöl azt is látja, hogy a lelkészi és tanítói családok 
anyagi összeroppanása magukra a gyülekezetekre és a közegyházra is súlyos 
veszedelmet jelent.

47. A Báró Baldácsy-Alapítványról szóló jelentés tudomásul szolgái.

V. Egyéb ügyek, személyváltozások, statisztikai adatok, 
megüresedett helyek.

48. A lelkészi, felügyelői és tanítói karban történt változások tudomásul 
szolgálnak. A közgyűlés az elhalálozottak emlékét jegyzőkönyvében meg
örökíti, a nyugalomba vonultaknak az egyházért kifejtett munkáját köszöne
tével jutalmazza, az új elöljárókat bizalommal és szeretettel köszönti, műkö
désükre Isten kegyelmét kéri.

49. A megüresedett helyeket a következőképen tölti be:
1. Az iskolai nagybizottságnál: Mesterházy Sándor helyébe rendes tag 

Kiss Samu, póttag Hérints Lajos és Kiss Samu helyére Horváth Lajos espe
res, Gyékényes és Gyalog István alesperes, Kéty. Hering Zsigmond helyébe 
rendes tag dr. Strasser Sándor, Győr, póttag Rimler Pál, Sopron.

2. Iskolai kisbizottság: Bognár Károly helyébe Rozsondai Károly.
3. Pénzügyi bizottság: Hering Zsigmond helyébe Szalay István.
4. Népiskolai bizottság: Kovács Zsigmond helyébe vitéz Balogh Ernő, 

Nagygeresd.
5. Véleményező bizottság: Mesterházy Sándor és Mikolás Kálmán he

lyébe Budaker Oszkár, Sopron és Horváth Olivér, Nagykanizsa.
6. Számvevőszék: Mikolás Kálmán helyében egyházi elnök: Weiss Vil-



mos, Kőszeg, Weiss Vilmos helyébe Rónai B. Gyula, Uraiujfalu.
50. Az egyházkerület statisztikája tudomásul szolgál.

Jegyezte :
N É M E T H  K Á R O L Y  s. k„

egyh. főjegyző.

S.Tárgyaltatott dr. Ruhmann Jenő előterjesztésében az iskolai nagy
bizottság 1935. október 10-én Celldömölkön tartott üléséről felvett jegyző
könyv 2. pontja, amely a püspök úrnak elnöki előterjesztését foglalja magá
ban. Nevezetesen:

a) Püspök úr meglátogatta a soproni tanítóképzőt, a soproni líceumot 
és a kőszegi leányliceumot. Elnökölt a kőszegi leányliceum szóbeli érettségi, 
a soproni tanítóképző képesítő és kántorképesítő, továbbá a soproni líceum 
szóbeli érettségi vizsgálatán.

b) Az egyházkerületi iskolákban a következő személyi változások tör
téntek:

aa) a soproni líceumban 1934. szeptemberében megkezdték működésü
ket Merész Károly és Prőhle Jenő helyettes tanárok. Ugyancsak elfoglalták 
állásukat a Líceumi Diákotthonnál Bárdosi Jenő nevelő-tanár és Dombi 
László lelkész-nevelő. A magyar-angol szakos tanári állásra megválasztatott 
Csaba József.

bb) a soproni tanítóképző-intézetben rendes tanárokká választattak 
Dégay Zoltán és Mechle József helyettes tanárok. Bognár Károly gyakorló
iskolai tanító 1935. szeptember 1—ével nyugdíjaztatok; helyébe megválaszta
tott Csoknyay József. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Mechle József 
megválasztását azzal vette tudomásul, hogy rendes tanári fizetéskiegészítő 
államsegélyt nem folyósíthat. Dr. Gárdonyi Zoltán és D'egay Zoltán rendes 
tanárrá választását addig nem veheti tudomásul, míg az állami státusban 
hosszabb szolgálati idővel rendelkező helyettes tanárok vannak; a helyettes 
tanári fizetéskiegészítő államsegélyt nem engedélyezheti. Megalakult a gya- 
korló—iskolai tanítóvizsgáló bizottság; tagjai: Gráf Samu, Hamar Gyula, Hanz- 
mann Károly, Matheidesz István és Rozsondai Károly; ezen bziottság Csok- 
nyay Józsefnek a képesítést megadta; a bizottságban a miniszter kiküldöttje 
Molnár Oszkár c. kir. főigazgató volt.

cc) a kőszegi leányliceumban Miklós Berta 1935. március 1-én nyugdíjba 
ment. Deiniány Edit, Bierner Ibolya, Vozáry Katalin és Peírich Katalin helyet
tesi megbízatása az 1935—36. tanévre nem hosszabbikatok meg. Kassó Mar
git, Fabriczy Olga és Suhajda Margit helyettes tanári megbízatása 1935. szep
tember 1-től egy évre meghosszabbíttatott. Helyettes tanárul megválasz
tattak: Hollós Erzsébet, Vértesi .Jolán és Fábián Mária. Teke Sándor rendes 
tanár nyugdíjazását kérelmezte; helyébe Faragó József nyert ideiglenes he
lyettes tanári megbízást. A kultuszminiszter Hollós Erzsébet és Fábián Mária 
helyettes tanári fizetéskiegészítő államsegélyét egy évre kiutalta;

1Ô
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dcí) a bonyhádi reálgimnáziumnál Kíszely Géza nyugalomba ment; à 
magyar-német szakos állásra Gyalog Béla választatott helyettes tanárnak.

c) A 45 perces rövid óra a soproni líceumban és a bonyhádi reálgimná
ziumban bevezettetett; a kőszegi leányliceumban ez az újítás már öt éve élet- 
belépett. A harmadik testnevelési óra a soproni és bonyhádi reálgimnáziu
munkban életbelépett. A soproni líceum, tanítóképző és a kőszegi leányliceum 
csatlakoztak az állami filmoktatási akcióhoz s annak keretében megrendelték 
a 610 pengős vetítő készüléket; a bonyhádi reálgimnázium szintén csatlako
zott, de fedezet hiányában a gépet egyelőre nem tudja megrendelni.

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Jóváhagyólag tudo
másul veszi a jelentésben foglalt intézkedéseket.

Q . Ugyancsak az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 3. pontja 
szerint a nagybizottság tárgyalta Németh Sámuel lie. igazgató jelentését az 
1934—35. tanévről. A jelentés alapján a nagybizottság Merész Károly és 
Proliié Jenő helyettestanári megbízatását az 1935/36. tanévre meghosszabbí
totta. Tudomásul vette, hogy a Lie. Diákszövetség a líceum falán Berzsenyi 
Dániel és Kis János emlékét 1936-ban emléktáblával akarja megörökíteni, s 
kéri az egyházkerület anyagi és erkölcsi támogatását. Felkéri a pénzügyi bi
zottságot, hogy a líceum épületének tatarozására nagyobb összeget bocsás
son rendelkezésre. Jóváhagyólag tudomásul vette a nagybizottság azokat a 
tantervi intézkedéseket, amelyek a középiskolai reformból következtek; egy
úttal a 45 perces tanítási órákat is. Köszönetét mondott az igazgatónak és a 
tanári karnak.

A közgyűlés a nagybizottság intézkedéseit jóváhagyólag tudo
másul veszi; köszönetét és elismerését fejezi ki a líceum igazgatójá
nak és tanári karának; örömmel üdvözli a Berzsenyi- és Kis-emlék- 
táblák felállításának tervét s azt a hívek támogatásába ajánlja.

ÍO . Az iskolai nagybizottság tárgyalta Hamar Gyula tanítóképzőinté
zeti igazgató jelentését. Felkérte az egyházkerület elnökségét, hogy az inté
zet telkének, építésének s a tanári állások államsegélyének ügyét sürgetni szí
veskedjék. Tudomásul vette az intézethez rendelt lelkész-nevelő buzgó mun
kálkodását; Bognár Károly gyakorlóiskolai tanítónak köszönetét mondott. 
Tudomásul vette Rozsondai Károlynak a tanári kar részéről a kis- és nagy
bizottságba küldését. Ziign Nándort az egy évi próbaidő beszámításával 1934. 
szept. 1 —töl számítva a tanítóképzőintézeti II. oszt. altiszti minőségében vég
legesíti. A pénzügyi bizottságot az intézet külső tatarozása költségeinek elő
teremtésére felkéri. Püspök úr jelentést tett ennek kapcsán az intézet építke
zése ügyében a minisztériumnál és a városnál tett lépéseiről, amelyek azonban 
eddig kézzelfogható eredménnyel nem jártak.

A közgyűlés a nagybizottság intézkedéseit jóváhagyólag tudo
másul veszi. Az igazgatónak és a tanári karnak köszönetét és elis
merését fejezi ki.

11. Az iskolai nagybizottság ülése a jegyzőkönyv 5. pontja szerint
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tárgyalta Arató István kőszegi leányliceumi igazgató jelentését az 1934—35. 
tanévről. A nagybizottság a jelentés alapján örömmel és megnyugvással vette 
tudomásul, hogy az intézet a szakterem-rendszer bevezetésével új értékekkel 
gyarapította a hazai középfokú oktatást. Elismeréssel emlékezett meg a 35 
évi szolgálat után 1934. szept. 1 -ével nyugalomba vonult dr. Gosztónyi Margit 
munkásságáról. Sajnálattal vette tudomásul Miklós Berta rendes tanár egész
ségi okok miatt saját kérelmére történt nyugdíjaztatását s neki köszönetét 
mondott 32 évi buzgó működéséért.

A közgyűlés a nagybizottság határozatait jóváhagyólag tudo
másul vette. Az igazgatónak és a tanári karnak köszönetét mondott.

Az iskolai nagybizottság a jegyzőkönyv 6. pontja szerint tárgyalta 
Hajas Béla bonyhádi reálgimn. igazgató jelentését, amelyet tudomásul vett. 
Örömmel vette tudomásul a Diákotthon megnyitását a tanév elején. Részvét
tel emlékezett meg Nádosi Imre reálgimn. felügyelő elhunytáról.

A közgyűlés köszönetét mond a tanári karnak és az igazgató
nak. Isten áldását kéri a bonyhádi új Diákotthonra.

13. Az iskolai nagybizottság a jegyzőkönyv 7. pontja szerint tárgyalta 
Vitéz Magassy Sándornak, a soproni Líceumi Diákotthon igazgatójának je
lentését az Otthon első, 1934—35. évi működéséről, amelyben javaslatot tett 
az Otthon épületének kibővítésére. Ezt a javaslatot a nagybizottság megbe
szélés tárgyává tette s felhívta és megbízta Hanzmann Károly biz. tagot, dol
gozzon ki részletes tervet az általa javasolt externátusról s azt terjessze fel 
az egyházkerület elnökségéhez. Az Otthon igazgatójának köszönetét mondott.

A közgyűlés a jelentésben foglaltakat tudomásul vette. Vitéz 
Magassy Sándor igazgatónak működéséért elismerését és köszöne
tét fejezi ki. A nagybizottság intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul 
veszi.

Jegyezte :
NÉMETH KÁROLY s. k.;

egyh. főjegyző.

14. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1935. évi október hó 9.-én 
Celldömölkön tartott üléséről készült jegyzőkönyv alapján, a főszámvevö 
előterjesztésében mindenekelőtt az 1934. évi számadás került tárgyalásra. 
Mivel a pénztári kimutatás két héttel a közgyűlés előtt az összes gyülekeze
teknek és egyházmegyéknek, valamint a pénzügyi bizottsági tagoknak meg- 
küldetett, annak egész részletes tárgyalása mellőzhetővé vált. Mégis meg
állapítást nyert az a megnyugtató tény, hogy az összes pénztáraknál szigo
rúan takarékoskodtak s igyekeztek a pénzügyi egyensúlyt lehetőleg biztosí
tani. Az összes pénztárak, a tápintézetit kivéve, maradvánnyal zárhattak. Ez 
a közigazgatásinál 652.19 P, a liceuminál 1,770.29 P, a tanítóképző intézeti
néi 2,140.29 P, a tápintézetinél 1,791.35 P, a kőszegi íeányliceumnál 1,693.89 
pengő megtakarítással azonos. A közigazgatási pénztár törlesztett 6,000 P,
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a tanítóképzőintézeti pénztár pedig 7.500 P belső kölcsönt. Úgy, hogy most 
még 21.000 P tartozás áll fenn korábbi időből. Igaz viszont az is, hogy a 
líceumi és a tanítóképzőintézeti pénztár egyenkint 1.500 P-vel kevesebb fenn
tartási járulékot kapott, mint amennyit az 1934. évi költségvetés előirányzott 
(piib. jkv. 21. p.).

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
15. U. a. jzkv. bizonysága szerint az elmúlt évi egyhker. közgyűlés 

óta p. ti. b. elnöki intézkedésre 14 Ízben volt váratlan pénztári rovancsolás. 
A p. ii. b. elnöke ötször járt Sopronban. A pénztári főrovancsolást az ő meg
bízásából Friedrich Nándor Sopron város főszámvevője elnöklete alatt 1935. 
október 7.-én tartotta meg egy szükebbkörü albizottság. A bemutatott összes 
írásbeli jelentésekből az tűnik ki, hogy a pénztári kimutatás adatai mind he
lyesek s hogy a pénztárban hűséges, derék munka folyik (piib. jkv. 4. p.).

Az egyházkerületi közgyűlés ezen jelentés elfogadásával a 
számadó tisztviselőknek elismerését nyilvánítja s a felmentvényt a 
szokott óvás fenntartása mellett megadja.

ÍO . A Kleeblatt Herman líceumi alapítványi ház 1934. évi — főszám- 
vevő és ellenőr által felülvizsgált — számadása 67.54 P készpénzzel zárta az
1934. évet. Ezenkívül 5,076.80 P takarékbetétje is van. A számadás a pénz
tári kimutatás függelékeként nyomtatásban is megjelent (biz. jkv. 22. p.).

Az egyhker. közgyűlés ezt a számadást is elfogadja s úgy a 
házgondnoknak, mint az ellenőrzőknek a felmentvényt a szokott 
módon megadja.

IV. A bizottság javaslatára az egyhker. közgyűlés hasonlókép elfo
gadja Wojtech G. Vilmos biztosítási megbízott 1934. évi jelentését. Eszerint 
az egyházkerületnek 1,121.43 P részesedés jutott, mely összeget az 1933. 
évi 1,018.71 P jutalékkal együtt — korábbi közgyűlési határozat értelmé
ben — a szabadrendelkezési alaphoz csatolták (biz. jkv. 23. p.).

IS. Az egyhker. közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a V.
K. M. úr által 1934. folyamán kiutalt 13.390 P egyhker. államsegély, valamint 
460 P államsegély következőleg lett felhasználva (biz. jkv. 24. p.):

A közigazgatási pénztárnak jutott — 3.510 P
A líceumi pénztárnak jutott — — — 3.500 P
A tanítóképzőink pénztárnak jutott — 3.500 P
A kőszegi leánylíc. pénztárnak jutott — 1.000 P
A hitoktatási számlának jutott — — 1.340 P
A főiskolai nyugdíjintézetnek jutott — 1.000 P 13.850 P

IQ . Hasonlókép tudomásul szolgál, hogy a nem evangélikus iskolákba 
járó evang. vallású tanulók hitoktatási munkájának 1934—35. tanévi díjazá
sára a költségvetésileg megállapított 4.000 P fordíttatott az eddigi felosztás
szerint (biz. jkv. 25. p.).

20. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állami elemi népiskolákban 
az 1934—35. tanévben végzett ev. hitoktatás céljára a V. K. M. úr 1.100 pen-
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gőt folyósított. Ez az összeg a beérkezett jelentések alapján a kővetkezőkép
pen osztatott fel (biz. jkv. 26. p.):

A győri ehm.-ben kapott 5 hitoktató — 
A kemenesaljai elun. kapott 2 hitoktató 
A somogyi ehm. kapott 7 hitoktató — 
A soproni alsó ehm. kapott 1 hitoktató — 
A soproni felső ehm. kapott 8 hitoktató 
A tolna-baranya-somogyi ehm. 8 hitokt. 
A vasi közép ehm. 5 hitoktató — — 
A veszprémi ehm. kapott 6 hitoktató — 
A zalai ehm. kapott 4 hitoktató — — 
Portóköltségre a fennmaradó — — —

115.— P 
69,— P 

189.75 P 
23.— P

172.50 P
287.50 P

63.25 P
86.25 P 
92.— P

1.75 P 1.100 P
21. Tudomásul szolgál, hogy az 1934—35. költségvetési évre kiutalt 

portótéritési államsegély, 3.160 P, az eddigi megállapítás szerinti tételekben 
felosztatott az igényjogosultak között. Sajnálattal értesült azonban a közgyű
lés arról is, hogy a kormány a portótérítési államsegély kiutalását 
beszüntette (biz. jkv. 27. p.).

22. Az egyhker. közgyűlés tudomásul veszi a pénzügyi szempontból 
idetartozó személyi, ill. fizetési változásokat: Pröhle Jenő líceumi h. tanár 
szeptemberi havi fizetéskiegészítési államsegélypótlását, Szabó József egyh. 
kér. másodlelkész, Németh Samu, dr. Ruhmann Jenő, dr. Bácskai János, 
Szabó Kálmán, Oravecz Lajos líceumi tanárok, vitéz Lenky Jenő, Dégay Zol
tán, Mechle József tanítóképezdei tanárok, Arató István, Kiss István, Kiss 
Istvánné, Ruttkayné, dr. Schmidt Gizella, kőszegi leánylíceumi tanárok elölé— 
pését, Rozsondai Károly képezdei tanár 2. családi pótlékának kiutalását, 
Bognár Károly gyakorlóiskolai tanító és Miklós Berta leánylíceumi tanárnő 
nyugalombavonulását (biz. jkv. 8— 13. p.).

23. Jóváhagyóan tudomásul vette a közgyűlés, hogy az 1934. évi 
egyetemes közgyűlés közgyűlési jegyzőkönyvének 96. pontjával a dunántúli 
egyházkerületnek juttatott 4.490 P rendkívüli adóalapi államsegély időköz
ben következő felosztással került kifizetésre (biz. jkv. 28. p.):

250 pengőt kapott Szekszárd,
200 pengőt Kaposvár és Keszthely,
150 pengőt Nagy.barátfalu, Nagysimonyi, Pusztaszentlászló, Zala

egerszeg, Csorna, Zsebeháza, Dombóvár, Magyarboly, Dabrony, Hánta, 
Alsódörgicse,

100 pengőt üttevény, Nagykanizsa, Zalaszentgrót, Bük, Nemeskér, Han-: 
gos, Kölesd, Nagyszokoly, Uraiujfalu, Bakonyszombathely, Fehérvárcsurgó, 
Csékut, Veszprém, Nagyvázsony, Szentantalfa,

90 pengőt kapott Vanyola,
50 pengőt Barlahida, Barcs-Nagyatád-Szob, Szilsárkány, Bonuya, 

Pálfa, Szentgotthárd, Ászár, Bakonyszentlászló, Homokbödöge, Mencshely, 
Tapolcafő, Várpalota.
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ä -4 .  Az egyhker. közgyűlés, hivatkozással a ni. é. közgyűlési jegyző
könyv 23. pontjában foglalt határozatra, megbízza és felhatalmazza a pénz
ügyi bizottság elnökét — mivel a Pesti Kereskedelmi Bank soproni fiókja is
mételt felkérés dacára sem adott kedvezőbb ajánlatot — hogy az egyházke
rület betétjeit, akár más városban is, hasonló bonitású pénzintézetnél he
lyezze el kedvezőbb feltételek mellett (biz. jkv. 20. p.).

23. Az 1934. évi egyhker. közgyűlési jzkv. 38. sz. pontja szerint a sop
ioni egyházközség megkereste az egyházkerületet és kérte a vele közösen 
fenntartott Ev. Egyházi Pénztár eddigi 50'—50 százalékos teherviselési 
aránynak oly megváltoztatását, hogy az egyházkerület vállalja az'összes ter
hek 60, Sopron pedig 40 százalékát. Az egyházkerületi közgyűlés egyhangú
lag kimondotta, hogy nem lát indokot fönnforogni arra, hogy az eddigi szerző
désszerinti állapottól eltérjen. Ezért a soproni egyházközség indítványát el 
nem fogadja, erről öt értesítve 1934. október hó végéig végleges választ kért. 
A soproni gyülekezet presbitériuma 1934. december 12.-én kelt 72. sz. hatá
rozatával az egyházkerület határozatát tudomásul vette. A f. év tavaszán 
azonban újabb előterjesztéssel fordult a soproni gyülekezet püspök úrhoz, 
amelyben a pénztári helyiség rendezését, egy harmadik munkaerő beállítását, 
valamint a teherviselési arány megfelelőbb megállapítását kéri. Püspök úr, 
mivel az egyhker. főszámvevője soproni lelkészi állására tekintettel szemé
lyének kikapcsolását kérte, Zongor Béla esperest és dr. Bertha Benő egyh. 
kér. vil. főjegyzőt bízta meg, hogy szálljanak ki Sopronba s adatgyűjtéssel 
igyekezzenek az egyesített pénztárak munkaviszonyáról tájékozódást sze
rezni, hogy elbírálható legyen a soproni gyülekezet vezetőségének az egy
házkerülettel szemben támasztott igénye. Nevezett két megbízott 1935. július
6.-án helyszíni tárgyalás alapján elkészítette részletes jelentését, amelynek 
fontosabb pontjai: A pénztári helyiség kibővítése indokolt, sőt szükséges; a 
harmadik rendszeresített pénztári tisztviselői állás szervezése elkerülhető; az 
eddigi teherviselési arány megváltoztatása az egyházkerület terhére nem mu
tatkozik megokoltnak; ugyanígy nem mutatkozik indokoltnak a pénztári 
szolga lakbére egynegyedrészének az egyházkerület által való viselése sem; 
a netáni felmondás kérdése, hogy t. i. ne fél-, hanem egyévi felmondási idő 
legyen megállapítva, nem lényeges. Rámutat a jelentés arra is, hogy ameny- 
nyiben a soproni egyházközség javaslatai elfogadtatnának, úgy az egyházke
rület évi hozzájárulásai annyira emelkednének, hogy azok felülhaladnák az 
egyházkerület által abban az esetben viselendő költségeket, ha a külön egy
házkerületi pénztár visszaállíttatnék. A két megbízott alternatív javaslattal 
iépett az egyházkerületi pénzügyi bizottság elé: I. Mondja ki, miszerint nem 
lát indokot fennforogni arra nézve, hogy a m. é. egyh. kér. közgyűlés 38. sz. 
határozatában elfoglalt álláspontját megváltoztassa. Avagy pedig II. Mutas
son megértést Sopron némely kérelmével szemben, az egyházkerület jelenté
kenyebb megterhelése nélkül. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság f. é. ok
tóber 9. ülésében névszerinti szavazással az utóbbit fogadta el s ezt a meg
oldást terjesztette a közgyűlés elé (biz. jkv. 32. p.).
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Az egyházkerületi közgyűlés, az alapszerződésre való hivatko
zással kimondja, hogy szükség van a pénztári helyiség kibővítésére 
abból a célból, hogy a pénztári tisztviselők nyugodtabban végez
hessék teendőiket és így a pénztár teljesítőképessége emelkedjék. 
Ezt a kérdést úgy látja legjobban megoldhatónak, hogy a jelenlegi 
pénztári hely iség mellett fekvő u. n. irattári helyiség vétessék hozzá 
a pénztári helyiséghez, hogy ily módon a pénztárnak két helyisége 
legyen. Az ezirányban a soproni egyházközséggel leendő megálla
podás létesítésével a pénzügyi bizottság elnökét bízza meg. Vál
lalja a pénztárnál szolgálatot teljesítő egyházfi lakbére egynegyed
részének, de legfeljebb évi 75 pengőnek fizetését. Annak a remé
nyének ad kifejezést, hogy a pénztári helyiség kibővítése által és a 
postatakarékpénztári csekkrendszernek az egyházkerületi pénzke
zelésnél az eddiginél fokozottabb mértékű bevezetésével oly mér
tékben fog emelkedni a pénztár teljesítőképessége, hogy új munka
erő beállítására nem lesz szükség. Kijelenti az egyházkerületi köz
gyűlés, hogy amennyiben a pénzügyi bizottság elnöke későbbi idő
pontban megállapítaná, miszerint egy harmadik munkaerőnek be
állítása mégis elkerülhetetlen, úgy nem zárkóznék el ily munkaerő
nek ideiglenes, csak átmenetileg a szükséghez képest, legfeljebb 
havi 70 P munkadíj mellett, állandó jelleg nélkül való félfogadása 
elől. Egyéb tekintetben az egyházkerületi közgyűlés multévi jegy
zőkönyve 38. sz. határozatában eifoglalt álláspontját tartja fenn. 
Erről a határozatról a soproni egyházközséget értesíti, f. é. decem
ber hó végéig kérve tőle végleges választ.

Amennyiben a soproni egyházközség az egyházkerület ezen 
álláspontját nem tartaná elfogadhatónak, úgy az egyházkerületi 
közgyűlés már most megbízza az egyházkerületi pénzügyi bizott
ságot, hogy a pénztárak egyesítése tárgyában alkotott Szabályren
delet 18. pontja értelmében a szétválás iránt szükséges lépéseket 
kellő időben tegye meg.

2€>. Tudomásul szolgál, hogy a V. K. M. úr az esedékes egyházkerületi 
és rendkívüli államsegélykiutalások elszámolását mind elfogadta s az állami 
nyilvántartásból töröltette (biz. jkv. 33. p.).

2 7 .  Hasonlóképen megnyugvással szolgál tudomásul, hogy az egy
házkerület birtokellenőrző bizottsága, hg. Eszterházy erdőfőtanácsosának, 
Riniler Pálnak bevonásával f. é. július hó 9.-én behatóan megtekintette a lő- 
rintci mező- és erdőgazdaságot s minden téren örvendetes javulást állapít
hatott meg (biz. jkv. 34. p.).

2 8 .  Tárgyaltatott az egyházkerület összes pénztárainak J 936. évi 
költségelőirányzata, amelyet előzetesen már a pénzügyi bizottság behatóan 
megvitatott. Megnyugtató tényként említhető, hogy valamennyi pénztár költ
ségvetése deficitmentes; hogy azonban realizálható is legyen, annak feltétele 
a még mindig óriási hátrálékok és kötelezettségek fokozottabb kiegyenlítése.
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A takarékosság elvének követése dacára sem zárkózhatik el azonban a köz
gyűlés egyes méltányos kérelmek engedélyezésétől (biz. jkv. 35. p.).

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottságilag letár
gyalt összes költségvetéseket egyhangúlag elfogadja s a jelen jegy
zőkönyv függelékeként való kinyomatásukat elrendeli. Az egyes 
pénztárokkal kapcsolatban viszont a következőket határozza el:

a) Elrendeli a csekkrendszer alkalmazását az összes pénz
táraknál.

b) Helyesli a különféle hátrálékok fokozottabb befizetésének 
szorgalmazását s felhatalmazza az elnökséget, hogy a súlyos esetek 
egyenkinti elbírálása alapján járjon el, ha kell még a végrehajtás el
rendelésétől sem riadva vissza.

c) A líceumi pénztárban a költségvetésileg megállapított 10 
százalékos tandíjkedvezményen felül e célra még háromszáz pengőt 
engedélyez.

d) Helyesli a Líceumi Diákotthon pénztára évi tiszta jövedel
mének a líceumi pénztárban intézeti fenntartási hozzájárulásként 
való felhasználását. Egyben kimondja, hogy a Líc. Diákotthon 
pénztári számadása is — szabályzatának megváltoztatásával — a 
többi pénztárhoz hasonlóan nem tanév, hanem polgári év szerint 
zárandó.

e) A tápintézetben teljesen szegény diákok számára, az inté
zeti kedvezményeken felül a jelen tanévtől kezdődően négy intézet
közi ingyen helyet engedélyez. A kedvezmény megszavazására az 
iskolai kisbizottság kap megbízást. Egyúttal nyomatékosan rámutat 
azonban a tápintézeti gazdálkodásban is alkalmazandó takarékos
ságra, figyelmébe ajánlván a kisbizottságnak külön is az intézeti 
hozzájárulás tételének biztosítását.

f) Engedélyezi a jövő évtől kezdve Arató István leánylíceumi 
igazgató beszüntetett tiszteletdíjának beállítását, az intézet körüli 
érdemeinek elismerésekép.

g) Megadja az arcképes vasúti igazolványukat kiváltó egyház
kerületi intézeti tanároknak a VKM. úr által a fenntartóság részére 
megállapított hozzájárulást.

h) Tudomásul veszi, hogy 1936-ban esedékes: Mühl Nándor 
pénztáros, Szabó József, Spanner Géza, Krémusz Róbert, Leitner 
József, Téby Mihály líceumi, Ihász Ferenc, Rozsondai Károly taní
tóképzőintézeti és Kolofont Eta leánylíceumi tanár, nemkülönben 
Simon Ferenc líceumi altiszt magasabb fizetési fokozatba való elő— 
lépése. Végül megerősíti Zűgn Nándor tanítóképzőintézeti altiszt
nek 1935. szeptember l.-tőli véglegesítését.

2 .Q . Az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvbe véteti a püspöki ja- 
vadalmi földekre vonatkozólag 1931. évi közgyűlésének 48. jegyzőkönyvi ha
tározatával alkotott s az 1933. évi egyetemes közgyűlés 13. számú jegyző
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könyvi határozatával némileg módosított alakban jóváhagyott szabályrende
let szövegét ilyenképen (biz. jkv. 36. p.):

1. Az egyházkerületnek az O. F. B. 22.148— 1928. számú íté
letével kizárólag püspöki javadalmazás céljára Pátka községben 
(Fejér vm.) juttatott, ötszáz kát. hold földbirtok a dunántúli ág. h. 
ev. egyházkerület tulajdonát képezi, miértis arra vonatkozólag a 
tulajdonjogot az egyházkerület javára kell bekebelezni annak telek
könyvi feltüntetésével, hogy az egész birtok püspöki javadalmi 
birtok.

2. A püspöki birtok tiszta jövedelme, az 5. pontban meghatáro
zott levonással, egészben az egyházkerület hivatalban levő minden
kori püspökét illeti.

3. A püspöki birtokból az egyházkerületre az 5. pont szerinti 
tartalékalap terhére teljesítendő kiadásokon felül semmiféle kiadás, 
vagy tehei nem háromolhat. Indokolt esetekben azonban az ellen
őrző bizottság a jelen szabályrendelet 5. pontja szerint létesítendő 
tartalékalap terhére előleget adhat.

4. A birtokot az egyházkerület a püspökkel egyetérlöleg rend
szerint bérbeadás útján hasznosítja.

5. A püspöki birtok jövedelméből beruházási, tatarozási s 
egyéb rendkívüli célokra 10, szóval tíz százalék tartalékalapra visz- 
szatartandó s csak az ezenfelül megmaradó összeg illeti meg a min
denkori püspököt. Még az esetben sem terhelheti az egyházkerüle
tet bármely összeg, ha a tartalékolandó 10 százalék nem volna elég 
netáni váratlan szükségletre.

6. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság a saját kebeléből egy 
• bizottságot küld ki, mely a püspöki birtokra vonatkozó ellenőrzést

gyakorolja s ellenőrzését kiterjeszti a földbirtokot terhelő adó- 
illetékegy.enérték- és egyéb köztartozások, valamnit tíízbiztosítási 
díj fizetésének pontos teljesítésére is.

7. A mindenkori püspök özvegyét, ilyennek nem létében tör
vényes leszármazóit, a birtok jövedelmének a püspök elhunytétól 
az egész évi jövedelem arányában számított félévre eső része illeti 
meg, nemkülönben az ugyanezen időre a birtokon levő lakás hasz
nálatának a joga.

30. Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1931. évi 
egyházkerületi közgyűlési jzkv. 47. pontjával s az 1932. évi egyházkerületi 
közgyűlési jzkv. 42. pontjával Sopron szab. kir. város, valamint a soproni si
ketnéma tanintézet között lebonyolított telekcsere és adásvételi szerződés a 
soproni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 5972— 1934. tk. sz. vég
zésével végleges rendezést nyert, miután a telekrendezésre vonatkozó eredeti 
vázrajz a szombathelyi földmérési felügyelőségtől a soproni telekkönyvi ha
tósághoz megérkezett s a vázrajz adatai teljesen megegyeznek a szerződés 
adataival (biz. jkv. 37. p.).
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31. Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy 
dr. Jókai-lhász Miklós a lőrintei kastélyból két darab régi, kevés gyakorlati, 
inkább csak családi értékkel bíró, kívül ítítös agyagkályhát az egyházkerületi 
és pénzügyi bizottsági elnökség engedélyével Hathalomra szállíttatott. Ezzel 
szemben kötelezte magát, hogy még ezévben helyükbe két megfelelő nagy
ságú faíütéses Hardtmuth szerkezetű kályhát vásárol a lőrintei kastély- 
részére (biz. jkv. 38. p.).

32.. Hasonlókép jóváhagyólag tudomásul veszi a közgyűlés, hogy püs
pök úr Sopron szab. kir. város kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy az egyház- 
kerület tulajdonát képező 2766. hsz. tanítóképezdei ingatlanból a Franken
burg út menti Rákpatak beboltozása folytán keletkezett útteriilet teljes fel
töltéséhez, átlag 4 méter széles sávot, összesen circa 50 négyzetölnyi terü
letet, résü céljára a város igénybe vehessen tulajdonjogunk teljes biztosítása 
mellett. A használatba vett terület tulajdonjog elismerési díja fejében a város 
minden év január 2-án 10, azaz tíz pengőt fizet a tanítóképző intézet pénz
tárába (biz. jkv. 39. p.).

33. Hálás kegyelet hangján emlékezik meg az egyházkerületi közgyű
lés a nemrég elhunyt özv. dr. László Kálmánné, szül. Patthy Judit úrnőről, aki 
korábban elhunyt férje, a vasi közép egyházmegye egykori buzgó felügyelője, 
valamint a saját vagyonából több gyülekezetre is testált örökségen kívül a 
soproni líceumnál egy ösztöndíj-alapot rendelt létesíteni és a tápintézet fel
segélyezésére is kíván részt juttatni. Mivel a hagyatéki tárgyalás még nem 
volt megtartható, azért egyenlőre még nem állapítható meg a két egyház
kerületi intézményre eső rész számszerű összege. Azonban a közgyűlés már 
most is a meg nem szűnő hála érzetével örökíti meg a hitbuzgó ősök nyom
dokiban járt áldozatkész nemes szívek példátadó drága nevét és emlékét 
(biz. jkv. 40. p.).

34. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadta -az Ihász Lajos, valamint a 
Gr. Lőw alapítvány alapítólevelének a Vkm. úr által megkívánt kiegészítésére 
és módosítására vonatkozó pénzügyi bizottsági javaslatot, s a nevezett két 
alapítólevélnek ilymódon való kiegészítését ezennel elrendeli (biz.jkv.41-2.p.).

33. Az 1934. évi egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyv 35. pontja az 
Eösze Zsigmond-íéle alapítványról szól, amely az özvegyi haszonélvezeti jog 
majdani megszűnte után az egyházkerületre vár. Azóta az özvegy azzal a ké
relemmel fordult püspök úr utján az egyházkerülethez, hogy a kerület adja el 
neki örökségét, a Tolnanémedi községben levő lakóház és a hozzávaló belső
ség felét, valamint a kétszáz négyzetöles szántóföldet, azaz hogy ö forgalmi 
áron hajlandó megváltani az egyházkerület örökösödési részét. Ismételt tár
gyalás után a pénzügyi bizottság beható eszmecsere eredményekép azt java
solja a közgyűlésnek, hogy fogadja el özv. Eösze Zsigmondné ajánlatát s 
adja el néki az alapítványi félházát a belsőséggel és szántófölddel együtt 
2.400 pengőért (biz. jkv. 43. p.).

A közgyűlés elfogadja a pénzügyi bizottság javaslatát, eladja 
özv. Eösze Zsigmondné, szül. Támer Ilonának a Tolnanémedi köz
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ség 1545. sz. telekjegyzőkönyvében A-f-101/a., 1/b., 2/á. hisz. 
alatt levő 206/b. sz. ház és a hozzátartozó 1140 n. ölnyi telek felét, 
valamint a tolnanémedi 1085. sz. telekjegyzőkönyvben A. 533/a.
6. hrsz. alatti 200 n. ölnyi szántóföldet 2.400, azaz kettőezernégy
száz pengőért. Visszavásárló özvegy vállalja a hagyatéki illeték cí
mén a kerület terhére előírt 246.24 P kifizetését, valamint a vissza
vásárlás kapcsán felmerülő összes költségek és illetékek kiegyenlí
tését, úgyhogy az egyházkerületi alapítvány vagyona netto kétezer 
és négyszáz pengő készpénz lesz. A közgyűlés kimondja, hogy ezen 
pénzért megfelelő ingatlan vásárlandó az Eösze Zsigmond-alapít- 
vány részére.

36. Az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvébe iktatja, hogy korábbi 
engedélye alapján a csornai királyi járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
í934 november 22-én kelt 5625/1934. tkv. számú végzésével a farádi 331. 
sz. tkvi. betétben A. 11. 1—8. 111. 1—4. sor 2335. 2337. 2455. 2457. 2488- 
2490. 2560. 2562. 2819. 2820. 2823. 2824. hrsz. Leposa Lydia, Judit, László 
és Árpád nevén álló ingatlanokra a 7569/1929. sz. végzéssel a dunántúli ág. 
h. ev. egyházkerület javára feljegyzett utóöröklési jognak a kitörlését be
kebelezte (biz. jkv. 44. p.)

37. Hivatkozással a m. é. egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyv 47. 
pontjában foglaltakra a közgyűlés jóváhagyóan tudomásul veszi, hogy az 
egyh. kerületi elnökség, mindent latba vetve s mérlegelve, nem az Ev. Egy
házkerületek Jóléti Egyesületével lépett üzleti összeköttetésbe, hanem az 
Első Magyar Általános Biztosító R. T.-al kötött szerződést öt évre u. n. cso
portos biztosítás, illetve temetési segélybiztosításra vonatkozóan. Az eddig 
beérkezett jelentések nem számolnak be túlságosan kedvező eredményről. 
Közelebbről nézve a munkát, megállapítható, hogy csak a soproni főügynök
ség területén folyt intenzív taggyüjtés. Tény azonban az is, hogy akárhány 
helyen az egyházkerület megbízottját megelőzték az Ev. Egyházkerületek Jó
léti Egyesületének az emberei (biz. jkv. 52. p.).

. Az egyházkerületi közgyűlés felkéri az Első Magyar Általános 
Biztosító Részvénytársaságot, hogy az egész egyházkerület terüle
tén építse ki és szervezze meg a szerződésileg vállalt munkát. Zavar 
elkerülése végett nyomatékosan felhívja a összes dunántúli kerület
ben gyülekezetek lelkészei, tanítói s hivei figyelmét arra, hogy az 
„Emabit“-tal vagyunk szerződéses viszonyban, nem pedig az Ev. 
Egyházkerületek Jóléti Egyesületével.

38. A pénzügyi bizottság javaslatára az egyházkerületi közgyűlés ki
mondja, hogy a szarvasi egyházközség kértére megengedi, hogy készülő új 
énekes könyvébe a dunántúli egyházkerület tulajdonát képező Keresztyén 
Énekeskönyvböl kiválasztott énekanyagot ingyenesen felhasználhassa és az 
eredet feltüntetésével díjmentesen átvehesse (biz. jkv. 53. p.).

39. Tárgyaltatott a br. Baldácsy alapítványi ügyvivői évi jelentés, 
valamit az egyh. kér. pénzügyi bizottság javaslata alapján az 1935. évre ki
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látásba helyezett 6.000 P osztalék felosztása. Beérkezett 55 gyülekezeti és 55 
személyi kérvény. Mivel az osztalék még nem utaltatott be, de egyébként is 
a bérlők fizetőképessége szerint még bizonytalan az 1935. évvégén megálla
pítható osztalék nagysága, azért a közgyűlés ez alkalommal is egységek sze
rinti felosztást állapít meg.

Az egyházkeriileti közgyűlés ezévben is az eddigi arány szerint 
osztja fel hármas célra a várható alapítványi osztalékot. Az első 
harmada gyülekezeteké, a második püspök úr reprezentációnális 
kiadásaira szól, a haramadik lelkészek és özvegyeik segélyezésére 
fordítandó.

I. A gyülekezetek céljára fordítandó részből kap:
1—  1 egységet: Mérges, Barcs-Nagyatád-Szob, Antalszállás- 

Margitpuszta, Csorna, Ball', Magyarkér, Nagyszokoly, Tarrós, Őri- 
magyarósd, Tés, Külsővat, Ászár, Súr, Mihályháza, Nagygyimót, 
Gecse, Zalagalsa, Alsódörgicse.

2— 2 egységet: Zalaszentgrót, Sopronbánfalva, Dunaföldvár, 
Sárvár, Szentgotthárd, Hánta, Fehérvárcsurgó, Nemeshany, Ta- 
polcafő, Csögle, Csékut, Nagyvázsony, Szentantalfa.

3— 3 egységet: Nagybarátfalu, Nagysimonyi, Pusztaszent- 
iászló, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Nagyhajmás, Tolnanémedi, 
Öskii.

4— 4 egységet: Kaposvár, Dombóvár, Szekszárd, Keszthely.
II. A személyi segélyrészből kap:

1—  1 egységet: Baráth József, Grosz János, Klenner Adolf, He
ring János, Hütter Lajos, Király Mátyásné, Varga Józsefné, Jausz 
Vilmosné, Kiss Jánosné, Reichert Gyuláné,. Révész Sándorné, Bándy 
Miklósné, Zettl Józsefné, Becht Henrikné, Schleining Vilmosné, Haff- 
ner Vilmosné, Kracher Györgyné, Borbély Gyuláné, Ráth Györgyné, 
Berke Józsefné, Szili Lénárdné, Pieler Kornélia, Hesz Mária, Wág- 
ner Vilma, Tóth Margit, Kiss Irén, Schrődl nővérek, Eősze Etelka.

2— 2 egységet: Ihász László, Molitorisz János, Mód Aladár, 
Haniffel Sándor, Fábry László, Síkos Gyula, Nagy Kálmán, Sokoray 
Bálint, Somogyi Károly, Kakas József, Jónás Lajos, Káldy József, 
Schöll Lajosné, Szűcs Imréné, Dubovay Gézáké, Jakab Ivánné.

3— 3 egységet: Kiss Samu, Horváth Olivér, Péter Sándorné,
4— 4 egységet: Bachát István, Rónai B. Gyula, Mikolás Kál- 

mánné.
40. A pénzügyi bizottság javaslatára az egyházkerületi közgyűlés az 

egyetemes közalapi segélyért folyamodó Tolnanémedi, Csékut, Enyingi Dab- 
rony, Bakonyszombathely, Nagyvázsony, Mencshely és Taliándörögd gyüle
kezetek kérvényét pártolóan felterjeszti az egyetemes közgyűléshez (biz. 
jkv. 55. p.).

41. Az 1935. évi rendkívüli adóalapi segélyért folyamodó gyülekeze
tek kérvényét — mivel egyenlőre még teljesen bizonytalan, hogy lesz-e, s ha
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igen, mekkora Összeg ííy célra — előjegyzésbe véteti a közgyűlés (biz. 
jkv. 56. p.).

4 J£ . Egyéb című gyülekezeti segélykérvények elintézésekép a pénz
ügyi bizottság javaslatára a közgyűlés megszavaz kivételes és rendkívüli 
segélyül:

a) a szabadrendelkezési alap terhére Tolnanémedinek 100 P, 
Sandnak, Dunaföldvárnak, Magyarkérnek és Kölesdnek 50—50 
pengőt;

b) a szórványgondozási alap terhére őriszentpéternek, Tapol
cának és Enyingnek 40—40 pengőt, Barlahidának, Csöglének és 
Lentinek 30—30 pengőt (biz. jkv. 57. p.).

43. Á líceumi sportkörnek az egyházkerületi közgyűléshez intézett 
folyamodványát, amelyben 1.000 pengő kamatmentes kölcsön folyósítását 
kérelmezi a közgyűlés, pénzügyi bizottsági javaslat alapján, fedezet hiányá
ban nem teljesítheti (biz. jkv. 58. p.).

44. Hasonlókép nem tartja teljesíthetőnek Bük és Vanyola teherköny- 
nyítési folyamodványát (biz. jkv. 59. p.).

45. A „Pro Christo“ Magyar Ev. Kér. Diákszövetség, nemkülönben a 
Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetségének Evangélikus 
Ága, továbbá a Budapesti Egyetemi Luther Szövetség, a budapesti protestáns 
főiskolások Bethlen Gábor Köre, végül a szarvasi ev. árvaház segélytkérő 
folyamodására a közgyűlés pénzügyi bizottsági javaslatra a charitativ célú 
fedezetéből megszavaz egyszersmindenkori segély címén 50—50 pengőt 
(biz. jkv. 60. p.).

40. A soproni Theol. Otthon folyamodványára a közgyűlés kimondja, 
hogy líceumi tápintézetében egyenlőre egy dunántúli szegény theol. hallgató 
részére szabadasztalt biztosít. (Ez a 28. jkvi pont e) szakaszával engedélye
zett négy ingyenhely egyike!) A hely betöltését a Theol. Otthon mindenkori 
igazgatójára bízza (biz. jkv. 61. p.).

47. A pénzügyi bizottság javaslatára kimondja a közgyűlés, hogy a 
Líceumi Diákotthon mindenkori igazgatója hivatalból tagja a pénzügyi bi
zottságnak (biz. jkv. 62. p.).

48. A közgyűlés mindazon pénzügyi biz. jegyzőkönyvi pontokat, ame
lyek külön tárgyalást és határozatot nem igényelnek, felolvasottnak és elfoga
dottnak jelenti ki.

40. Végül az egyházkerületi felügyelő úr elismerő szavak kíséretében 
az egész egyházkerületi közgyűlés köszönetét fejezi ki a pénzügyi bizottság
nak, annak elnökének, a főszámvevőnek és a pénztári tisztviselőknek, kik 
mindnyájan híven sáfárkodtak az elmúlt évben is az egyházkerület anyagi jó
léte és pénzügyi egyensúlyának biztosításán, ami a szintén elismerést ér
demlő, kötelességeiket nagy nehézségek ellenére is teljesítő egyházközségek 
áldozatkészségének köszönhető.

Jegyezte:
Dr. BERTHA BENŐ

egyh. kér. vil. főjegyző.
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50. Az egyházkerületi népiskolai bizottság 1935. évi október hó 9.-én 
Celldömölkön tartott üléséről készült jegyzőkönyv kapcsán, a bizottság egyr- 
házi elnökének előterjesztése szerint, tárgyaltatott az A) statisztikai gyűjtőív 
kérdőpontjai nyomán az 1934—35. tanév idevonatkozó jelentése. Eszerint a 
dunántúli ev. egyházkerületben a rendszeresített tanítói állások száma jelen
leg 374. Ebből 331 férfi és 43 női tanerő. A 374 állás közül 304 rendes, 43 
segéd-, 22 helyettes tanítóval volt betöltve, 5 pedig üresedésben volt. A tan
termek száma 378, a tanítólakásoké 323, az újonnan épült tantermeké 3. Az is
kolai könyvtár ifjúsági részének kötetszáma 32,953, ebből új beszerzés 536. 
A kölcsönkönyvtár kötetszáma 11,530, közte 1215 kötet az idei szerzemény. 
A tanítói könyvtár állaga 502 új mii betudásával 10,127 kötet. A tanév szept. 
9— 16. közti időben kezdődött és június 10—23. közötti fejeződött be vizsgá
val. A munkanapok száma 69,861.

A törzskönyvek szerint 17.845 az iskolák körzetébe tartozó evang. tan
kötelesek száma a mindennapi iskolában, — tehát 697-el kevesebb, mint az 
előző évben — és 8.104 a továbbképző iskolában, vagyis 1.257 tanulóval 
több, mint tavaly. A saját evang. iskoláinkba járt 16.792 mindennapi tanuló 
— 539-el kevesebb, mint a múlt évben — és 7.334 továbbképzős iskolás — 
az előző évinél 1.174—el több. Másvallású tanulók közül evang. iskolába járt 
1.592 mindennapi (tavalyhoz képest — 6) és 462 továbbképzős iskolai ta
nuló (— 13). A mindennapi iskolások közül 557 református, 898 róm. kath. 
137 másvallású volt; a továbbképző iskolába járt 121 református, 311 róm. 
kath. és 30 másvallású. Az iskolák körzetébe tartozó, de nem a saját ev. is
kolákba járt 1.269 mindennapi (tavalyhoz képest -f- 80) és 908 továbbkép
zős (-)- 313) tanuló. Az evang. iskolába járt evang. és másvallású minden
napi tanulók száma 18.284 (— 645), a továbbképzősöké pedig 7.796 
(-(- 1.261) volt. Iskolába nem járt az evang. tankötelesek közül 29 (-)- 1), 
mindennapi és 4 (— 6) ismétlöiskolás. Az evang. iskolába járt tanulók anya
nyelve szerint volt 11.980 magyar, 6256 német, 48 tót mindennapi és 5.171 
magyar, 2.625 más anyanyelvű továbbképzős tanuló. Az iskolai mulasztások 
száma a mindennapi iskolában 213.993 (38.509-el több, mint tavaly!) igazolt 
és 4.582 (— 1.746) igazolatlan félnap, a továbbképző iskolában pedig 21.300 
(-(- 4.873) igazolt és 2860 (-)- 698) igazolatlan félnap.

Az iskolák 1934. évi számadása: Bevétel: az egyházközségek hozzájáru
lása a tanítók helyi javadalmazásához 306.935 P, az iskolák dologi szükség
letéhez 150.738 P, az állam hozzájárulása a tanítók fizetéséhez 498.826 P, a 
tandíjkárpótlási dologi államsegély 6.275 P, politikai községi és egyéb segé
lyek 66.822 P, egyéb bevétel 34.418 P, összesen bevétel: 1.063.014 P. Ki
adás: A tanítók összes évi fizetése 812.550 P, épületek fenntartására 58.671 
P, iskolafelszerelésre 15.372 P, tanítói nyugdíjjárulékra 52.428 P, állami 
adókra 24.611 P, egyéb kiadás 93.610 P, összes kiadás: 1.057.242 P.

Az egyházkerületi közgyűlés sajnálattal állapítja meg a minden
napi tankötelesek számának apadását, ami azonban általános jelen
ség. Feltűnően soknak találja az iskolai mulasztásokat, aminek rész
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ben a téli hónapok járványos betegségei az okozói; de azért minden 
lehetőség igénybevételével a tetemes mulasztás korlátozását sürgeti. 
Egyébként a tanulságos kimutatást tudomásul veszi.

51. Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja kapcsán tárgyalta a közgyűlés 
az 1934—35. tanévi iskolavizsgálati B)ivek alapján az elmúlt év eredményét 
feltüntető jelentést. Ennek főbb adatai: A dunántúli ev. tanítók családi pót
léka 67.138 P, fizetéskiegészítő államsegélye 431.688 P, helyi javadalmazása 
313.724 P (ebből 306.935 P egyházközségi, 6.789 P más forrásból eredő java
dalom) összesen 812.550 P.

A tanítás nyelve 248 osztályban magyar, 20-ban kisebbségi A), 73-ban 
B), 33-ban C) típusu volt. Az előírás szerinti naplókat, két osztály kivételé
vel, mindenütt rendesen vezették, s egy iskola kivételével az egyetemes egy
ház által engedélyezett tankönyveket használták. Három hely kivételével min
denütt volt megerősített órarend és tananyag beosztás. Hat osztály kivételé
vel az előírt anyagot elvégezték. A tanítás eredménye 125 osztályban kiváló, 
245-ben megfelelő, 2-ben gyenge, 1-ben meg nem felelő, egy osztály vizsgá
latin  maradt. A kisebbségi iskolákban a magyar nyelv tanításának az ered
ménye a legtöbb helyen örvendetes eredményt mutat. Az egyházi éneket min
denütt az előírt óraszámban tanították. A női kézimunka és a slöjd tanítása 
is igen kedvező eredményű. A tanító módszere és nevelői bánásmódja 136 
helyen kiváló, a többieknél — egy megnemfelelő kivételével — megfelelő. 
Figyelem és fegyelem dolgában csak egy-két osztály keltett gyengébb benyo
mást. A gyermekek rendes, tiszta megjelenésére és a tanterem tisztaságára 
mindenütt kellő gondot fordítottak. Egyházias jellegű kép 10, himnusztábla 
4, szemléltetőkép 14, térkép 18, fizikai szerek 17 helyen hiányzanak, vagy 
használhatatlanok. A tanszerek számára 2 osztályban nincs szekrény. Az is
kolaépület s a tanítólakás állapota kifogás alá esik 21 helyen, az iskola ud
vara és játszótere 9 helyen, a kút 2 helyen, az illemhely 14 helyen.

Az előírt egyházi, iskolai és nemzeti ünnepeket mindenütt megtartották. 
Influenza és másféle járvány miatt 88 helyen szünetelt a tanítás 6—20 napig, 
egy helyen pedig a tanító betegsége miatt 6 hétig. Az egyházi hatóság majd
nem az összes iskolákat meglátogatta; a királyi tanfelügyelők körülbelül is
koláink felében tartottak ellenőrző látogatást.

Az egyházkerületi közgyűlés megnyugvással értesül népisko
láink szép és eredményes munkájáról. Elismerését fejezi ki a tanítói 
karnak hűséges munkájáért. A néhol mutatkozott hiányoknak mi
előbbi pótlását pedig bizalommal elvárja.

32. Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja kapcsán a bizottság egyházi 
elnöke jelentést tesz az összes egyházmegyékből beérkezett népiskolai biz. 
jegyzőkönyvek tartalmáról. Valamennyi egyhm. jzkv. foglalkozik az összesí
tett A) és B) statisztikai íveken kívül a személyváltozásokkal. Örömmel szól
nak a kitüntetésben részesülő kiváló tanítókról, bizalommal köszöntik a mun
kába állt új nemzedéket; de fájdalommal intenek búcsút a nyugalomba vo
nult, avagy a minden test útján pihenni tért hű munkásoknak. Mindegyik egv-

3
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házmegyei bizottság súlyosan érzi felelősségét és behatóan megtárgyal sok 
fontos és érdekes problémát. Szóba kerül mindenütt a tanítóságot is fájdalma
san érintő nehéz anyagi kiizködés,de túlszárnyalja az egész vonalon a jobb jö
vőbe vetett hit, s ennek szolgálatában az egyház- és nemzetépítő szent munka 
iránti elkötelezettség lelkes tudata. Több egyházmegyei népiskolai bizottság 
határozata indítványként kerül külön tárgyalásra s ezeken kívül is akad több 
megfontolásra és követésre méltó határozat. Ezek közül a fontosabbak a kö
vetkezők: A győri ehm. bizottság az evangélikus vonatkozások mélyebb be
szövését kívánja az összes tantárgyaknál. Elhatározza, hogy az Erős vár a 
mi Istenünk, a Himnusz és a Szózat teljes szövege taníttassék. Foglalkozott a 
továbbképzőiskolai tanításnak eredményesebbé tételének kérdésével is. Sür
geti, a kemenesaljai és a soproni alsó egyházmegyékkel egyértelműen a min
den tekintetben versenyképesen elkészítendő evang. iskolai irkák kötelező 
bevezetését. A kemenesaljai bizottság az iskolai áhítat irányítása érdekében 
gyermekek részére készítendő leszakítós bibliai naptárt kér. Két pályadíjat 
tűz ki szülői értekezleten előadható olyan nevelési és oktatási kérdéssel fog
lalkozó, gyakorlati és evangéliumi szellemű előadások jutalmazására, ame
lyek tartalmuknál fogva alkalmasak arra, hogy a szülői értekezletek minél 
eredményesebbekké váljanak. A somogyi ehm. bizottság oly részletes tan
anyagbeosztás készítését határozza el, amely az egyházmegye iskoláiban az 
egyöntetű tanítást elősegíti. Ennek elkészítésével Németh Béla iharosberényi 
tanítót bízza meg. A soproni felső ehm. népiskolai biz. javasolja a) hogy az 
egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden gyülekezet gondoskod
jék az egyházközség, a templom és az iskola történetének rövid megírásáról 
s ezt bocsássa az iskola rendelkezésére, b) hogy az egyhm. közgyűlés küldjön 
ki egy bizottságot azzal az utasítással, hogy a legszebb magyar és német 
népdalokat írja össze, különös tekintettel az egyházmegye területén ismert 
dalokra, állapítsa meg azok helyes szövegét és dallamát, s javasolja, hogy 
az egyes osztályokban melyek volnának betanítandók. Több egyhm. bizott
ság, de legrészletesebben a vasi közép egyházmegyei, foglalkozik a közokta
tási igazgatás új törvényével. Ugyanezen egyházmegye meghagyva eddigi 
három iskolalátogató bizottságát, az egységesebb elbírálás és minősítés ér
dekében az egyházmegye területére csak egy lelkészt biz meg mindahárom 
bizottságban a körlelkészi teendők elvégzésével.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen jelentést tudomásul véve 
megnyugvással állapítja meg, hogy az összes egyházmegyei nép
iskolai bizottságok teljes odaadással igyekeznek evang. iskola
ügyünk javát szolgálni.

5 3 . Ugyanazon jegyzőkönyv 7. pontja alapján előadó ismerteti az 
összes egyházmegyei tanítóegyesületi jegyzőkönyvek nyomán az egyesüle
tek munkáját. Valamennyi jegyzőkönyv fényes bizonysága annak a komoly 
hivatástudatnak, amely egyházkerületünk kiváló tanítói karát munkájában 
vezérli. A -zsinat, a IX. Egyetemes Tanítógyülés, a népiskolai felügyeletről 
szóló törvény, pedagógiai és anyagi kérdések sokfélesége igen gazdag és fel-
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emelő képet rajzol az egyházmegyei tanítóegyesületek munkálkodásáról. Az 
aktuális problémák nemcsak a magas színvonalú elnöki jelentésekben és fel
szólalásokban érvényesülnek, hanem azon értékes felolvasásokban is, ame
lyek sűrűn hangzottak el gazdag termésként az egyesületi üléseken. A győri 
egyházmegyében Tóth Lajos tanító tart előadást „Az integritás a népiskolá
ban“ cím alatt, Zacher Lajos győri tanító előadásának a címe „A cserkészet 
és a tanító“. A kemenesaljai egyhm. tanítóegyesületben Bertalan Sándor ér
tekezik e címen: „A család mint a XX. század nevelési tényezője“, Ludván 
Sándor celldömölki igazgató pedig „A ritmikus írásról“ tart elméleti elő
adást. A somogyi egyhm. tanítóegyesület ülésén Czéh Sándor olvassa fel 
„Fogalmazástanítás az osztatlan ev. iskolában“ című munkáját. Kovács Zol
tán viszont „Múlt és jövő“ címen párbeszédes alakban hasonlítja össze a 
százéves „Hármas Kis TLikör“ c. tankönyv szellemében történt tanítást a je
lenlegi új Tanterv és Utasítás módszerével. A soproni alsó egyhm. tanító- 
egyesület ülésén Horváth Imre szakonyi tanító tart előadást „Népoktatásunk 
nemzeti és gyakorlati irányú megformálásáról“. A soproni felső egyhm. taní
tóegyesület ülésén Gottschiing Károly soproni tanító „Testgyakorlás a tan
teremben“ cím alatt tartja meg felolvasását. A tolna-baranya-somogyi egy
házmegyében Mesterházy János „Honpolgári jogok és kötelességek“ tanítá
sáról beszélt. A vasi. közép egyházmegyében Dávid Gyula őrimagyarósdi ta
nító olvassa fel „Természetrajz a IV. osztályban“ című munkáját. Szalkay 
Károly szentgotthárdi tanító „Kapcsolatok a magyar és a külföldi tanügy 
között“ címen értekezik. Orbán Károly kőszegi igazgató pedig arról beszél, 
hogy „Mire ügyeljünk a jövő évi tananyag feldolgozásánál“. A veszprémi ta
nítóegyesületben Tóth Aladár fehérvárcsurgói tanító tartott előadást „A ne
veléstudomány káros kinövéseiről“. Vince Lajos szergényi tanító pedig „Az 
ige tanítása a 111. osztályban“ címen. A zalai egyesületben végül Szász And
rás mencshelyi tanító „A szemléltetés a tanításban“ címen tartott felolvasást. 
Ezen előadásokon és felolvasásokon kívül majdnem mindegyik egyházmegyei 
tanítóegyeületi ülésen különféle tárgyú gyakorlati mintatanítás is került be
mutatásra.

Elismeréssel tudomásul szolgál.
54. Ugyanazon bizottsági jzkv. 8. pontja alapján tárgyalta a közgyű

lés a nem evangélikus jellegű, különféle típusú iskolákba járó ág. h. ev. val
lásé tanulók 1934—35. tanévi hitoktatásáról szóló összefoglaló jelentést.

302 nem evangélikus jellegű, 16 féle típushoz tartozó, állami, községi, 
másfelekezeti, társulati, uradalmi, magán, alsó-, középfokú, valamint szak
iskolába járt 5.187 tanuló részesült az elmúlt tanévben evangélikus hitokta
tásban. (200-al több, mint az előző évben.) Ez az összefoglaló adat követ
kezőleg tagozódik:

Tizennégyféle típusú, 119 á l l a m i  iskolába járt 2667 tanuló, vagyis 
67-el több, mint tavaly. Részletezve a helyzet úgy fest, hogy 59 elemi népis
kolába járt 1.436, 4 továbbképzős iskolába 28, 29 polgári iskolába 647, 9 
reálgimnáziumba 2C0, 1 reáliskolába 39, 2 leánygimnáziumba 110, 1 leánylí-

3:,:
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ceumbä 41, 1 gimnáziumba 21, 3 tanítóképzőintézetbe 47, 5 felsőkereske
delmi iskolába 29, 1 közigazgatási tanfolyamra 36, 2 mezőgazdasági szakis
kolába 27, 1 fém- és szövőipari szakiskolába 15, 1 MÁV mühelytanoncisko-
lába 1, 1 ifjú vakok tanintézetébe 11 tanuló.

Hétféle típusú 72 k ö z s é g i  iskolába járt 1.185 tanuló, 27—el több, 
mint tavaly. Ezek közül járt 21 elemibe 386, 3 továbbképzőbe 101, 26 iparos 
tanonciskolába 440, 3 kereskedelmi tanonciskolába 23, 11 polgári iskolába 
158, 6 felsőkereskedelmi iskolába 72, 2 siketnéma intézetbe 5 tanuló.

Tízféle típushoz tartozó 92 m á s f e í e k e z e t i  iskolába járt 1.120 ta
nuló, 135-el több, mint tavaly. Ezek közül járt 48 elemibe 520, 3 nőipariba 19, 
17 polgáriba 199, 1 óvónőképzőbe 1, 6 gimnáziumba 193, 5 reálgimnáziumba 
78, 1 leánylíceumba 2, 2 leánygimnáziumba 17, 2 felsőkereskedelmibe 5, 7 
tanítóképzőbe 86 tanuló.

Hatféle típushoz tartozó 9 t á r s u l a t i ,  urodalmi, egyesületi iskolába 
járt 88 tanuló, 78-al kevesebb, mint tavaly. Még pedig 5 társulati elemibe 
járt 40, 1 urodalmi elemibe 7, 1 érdekeltségi elemibe 16, 1 iskolaszanatórium 
egyesületibe 7, 1 polgáriba 4, 1 leánygmnáziumba 14 tanuló.

Végül kétféle típushoz tartozó 10 m a g á n  iskolába járt 127 tanuló, 
39—el több, mint tavaly. Ebből 4 elemibe járt 59, 6 polgári iskolába járt 68 
tanuló. \

A hitoktatás munkáját az elmúlt tanévben 115-en végezték, akik közül 
60 lelkész, 2 helyettes lelkész, 8 önálló hitoktató, 11 segédlelkész, 6 evang. 
tanító, 2 ev. tanítónő, 13 állami tanító, 4 állami tanítónő, 3 községi tanítónő, 
2 társulati tanító, 1 társulati tanítónő, 1 polgári iskolai tanár, 1 pénzügyi ta
nácsos és 1 adófőtiszt. A hitoktatás 542 csoportban, heti 751 órában történt. 
34 hitoktató 42 lakóhelyén kívül fekvő iskolában tartott heti 75 órát. A hit
tanvizsgán 4825 tanuló volt jelen. Az elért eredmény nagyon kedvező. 35 
szerző 43—féle tankönyve (mind egyházhatóságilag engedélyezve) volt hasz
nálatban. A tanulók közül 494 konfirmációi oktatásban is részesült. (51-el 
kevesebb, mint tavaly.)

Evang. vallásból képesítőt tett 3 tanító és 18 tanítónő. Vallástanításra 
külön képesítést szerzett ezek közül 10 tanítónő.

Az egyházkerületi közgyűlés köszönettel veszi tudomásul az 
eredményes, felette fontos hitoktatási munkáról szóló jelentést. 
Élénken sajnálja, hogy a nagy munkának csak némikép is méltó dí
jazására nem bír fedezettel. A nagyon hiányosan és nemegyszer hi
básan kitöltött kérdőívek sok felesleges munkát okoznak s pontos 
kitöltésüket ép ezért újból nyomatékosan sürgeti a közgyűlés.

33. Olvastatott u. a. biz. jkv. 9. pontja kapcsán a kemenesaljai egy
házmegye f. évi közgyűlése jegyzőkönyvének azon pontja, amelyben az egy
házmegyei közgyűlés kéri, hogy az egyházkerületi közgyűlés hasson oda, mi
szerint az elemi iskola V. osztályából valamely középiskola 11. osztályába 
lépő, különbözeti vizsga letételére kötelezett tanuló necsak az eddig előírt
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reál-tantárgyakból, hanem — a tanulmányi zavar elkerülése végett — a meg
felelő hittani anyagból is különbözeti vizsga letételére köteleztessék.

Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy a kemenes- 
aljai egyházmegye fölterjesztése tévesen említ középiskolát, mert 
az elemi iskolából különbözeti vizsga letétele mellett középiskolába 
nem, hanem csupán polgári iskolába lehet átlépni, a polgári iskola 
pedig nem közép-, hanem középfokú iskola. Megállapítja azt is, 
hogy az egyházmegye fölterjesztése abban is téved, hogy az elemi 
iskola V. osztályából lehet különbözeti vizsga letétele mellett a kö
zépfokú iskola II. osztályába átlépni, mert a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter 12.359—1926. VI. sz. rendelete szerint ez az átlépés 
az elemi iskolának csak VI. osztályából lehetséges a polgári iskola
II. osztályába.

Fölterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes 
közgyűlés útján a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy az 
elemi iskola felsőbb osztályaiból a polgári iskola alsóbb osztáyaiba 
lépő, különbözeti vizsga letételére kötelezett tanulókat a 12.359— 
1926. VI. sz. rendeletében előírt tantárgyakon kívül a megfelelő val
lásiam tananyagból is kötelezze fölvételi és különbözeti vizsga le
tételére, mert szükséges, hogy a tanulmányi zavar az annyira fontos 
vallásoktatás terén is kiküszöböltessék.

55. Ugyanazon jzkv. 10. pontja alapján tárgyalta az egyhker. közgyű
lés a soproni alsó egyházmegye felterjesztését, amelyben a tanítók számára 
megírandó, megfelelő jegyzetekkel ellátott vallástanítási vezérkönyv kiadását 
sürgeti.

Az egyházkerüleli közgyűlés ily vezérkönyv hézagpótló jelen- 
. tőségét elismeri s annak mielőbbi megírását szükségesnek tartja. 

Megírását nyilvános pályázathirdetéssel, vagy megbízással óhajtja 
biztosítani. A kérdés megfelelő előkészítésére püspök urat felkéri. 
Az egyhker. közgyűlés a maga részéről 500 (ötszáz) pengő jutal
mat s a körülbelül tíz ív terjedelmű könyv eladott példányai árának 
5 százalékát ajánlja fel a pályanyertes munka szerzőjének.

37. U. a. jzkv. 11. pontja kapcsán tárgyalta az egyházkerületi közgyű
lés a győri egyházmegyei közgyűlés felterjesztését a konfirmációi oktatási 
vezérkönyv és a vallástanítási könyvek tárgyában; nemkülönben a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegye ' felterjesztését a hittankönyvek reformjára 
vonatkozólag.

Az egyhker. közgyűlés megállapítja, hogy konfirmációi okta
tási vezérkönyv megírására már évekkel ezelőtt felkérte D. dr. 
Pröhle Károly egyetemi tanárt; egyenlőre tehát nem tehet mást, 
minthogy megkérje a munka mielőbbi elkészítésére.

A népiskolai vallástanítási könyvekre vonatkozólag pedig fel
hívja a közgyűlés az összes ev. tankönyvírók figyelmét, hogy új



kiadás esetén törekedjenek minél egyháziasabb és hitünk igazságait 
világosan tartalmazó könyvek írására.5 8 .  Tárgyaltatott u. a. jzkv. 12. pontja alapján a tolna-baranya- 

somogyi egyházmegye felterjesztése az elavult hitoktatói jelentések reformá
lására vonatkozólag.

Mivel az indítványból nem tűnik ki, hogy mily irányú változta
tást tart nevezett egyházmegye kívánatosnak, az egyhker. közgyű
lés azzal adja vissza a felterjesztést, hogy készíttesse el f. é. decem
ber végéig indítványozóval a részletes javaslatot s terjessze azt fel 
a püspöki hivatalba.5 9 .  Ugyanazon jzkv. 13. pontja nyomán a közgyűlés tárgyalta a sop

roni felső egyházmegye felterjesztését, amelyben szorgalmazza, hogy necsak 
a magyar tannyelvű, hanem a kisebbségi iskolákban használandó tanköny
vekből is rendelje el a magyar királyi vallás és közoktatásügyi minisztérium 
az olcsóbb változatú tankönyvek kiadását.

Az egyházkerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez, kérve ezen indokolt kívánságnak a tanügyi kormány
nál való szorgalmazását.6 0 .  U. a. jzkv. 14 pontja alapján a soproni felső egyházmegye indít

ványára az egyházkerületi közgyűlés megkéri az egyetemes közgyűlést, hogy 
a kisebbségi iskolák részére kiadott német olvasókönyvek evangélikus válto
zatú kiadásáról gondoskodjék, mert a Luther-Társaság az első kiadás kiáru
sítása után nem gondoskodott új kiadásról s így evang. iskoláink az egyetemi 
nyomda által az állami és községi iskolák részére kiadott könyveket kényte
lenek használni, amelyekben az evang. vonatkozású olvasmányok és költemé
nyek hiányoznak.

a i. U. a. jzkv. 15. pontja kapcsán tárgyaltatott a soproni felső egy- 
megye feterjesztése az iskolai szünnapok egységes rendezése tárgyában.

Az egyhker. közgyűlés arra kéri püspök urat, hogy az iskolai 
évnyitás és tanévzárás időpontját, akár a vkm. rendelkezéssel azo
nosan, avagy attól függetlenül, jóval előre elrendelni kegyeskedjék. 
A tanév közbeni szünnapok megállapítása pedig, tekintettel az 
egyes vidékek különleges viszonyaira, az iskola fenntartójára bízas- 
sék, szemelőtt tartva természetesen a törvényesen megállapított 
munkanapok számát, valamint az egyházi és világi hatóságok által 
elrendelt kőtelező szünnapokat.

02. Tárgyaltatott u. a. jzkv. 16. pontja nyomán a vasi közép egyház
megye felterjesztése, melyszerint az elemi népiskolákban, legalább az alsó 
három osztályban novembertől márciusig a tanítási idő reggel 9 órakor 
kezdődjék.

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy ez a javas
lat az osztatlan iskolákban óracsökkentés nélkül nem valósítható 
meg, de általánosságban a részben osztott iskolákban is a tanulási 
rend és órabeosztásnak megzavarását hozná magával; tekintettel
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továbbá arra, hogy a távolabbról bejáró gyermekek miatt sok vi
déki iskolában a délutáni órákat a téli időben 13-tól 15 óráig tart
ják s így a délelőtti és délutáni tanítás összetolódnék ebédidő fenn
maradása nélkül, a javaslatot általánosságban s mindenkire köte
lező érvényességgel nem tartja keresztiilvihetőnek. Ez nem zárja 
azonban ki, hogy az egyes iskolaszékek a saját hatáskörükben nem 
kereshetnének nekik megfelelőbb lokális időbeosztást.

’ 63- Tárgyaltatott u. a. jegyzőkönyv 17. pontja alapján a győri egy
házmegyei lelkész- és tanítóegyesületek közös értekezletének felterjesztése, 
amely egyházi és iskolai érdekből kívánatosnak tartja a vallási- és egyéb 
népiskolai tankönyvek szintjének emelését s e tárgyban felterjesztés intézését 
javasolja az egyetemes közgyűléshez.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja az egyetemes közgyűlés 
figyelmét a tankönyvkérdés fontosságára és szükségesnek tartja, 
hogy a tankönyvek engedélyezésénél az egyház szellemi, didaktikai 
és paedagógiai követelései erőteljesen biztosíttassanak.

Jegyezte:
GYALOG ISTVÁN
egyh. kér. e. aljegyző.

Az egyházkerületi véleményező bizottság 1935. évi október hó
9.-én tartott jegyzőkönyve alapján:

64. Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése, amely
ben kéri, hogy a hadikölcsönök az egyházaknak téríttessenek vissza, ameny- 
nyiben pedig ez ezidőszerint nem volna lehetséges, úgy az állam adjon meg
felelő és méltányos segélyt.

Az egyházkerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez aziránt, hogy ha már a hadikölcsönök visszatérítését 
az állam jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, legalább a 
hadikölcsönök karitatív valorizációja címén járó és már 3 éve elma
radt segélyeket utalja ki újból az állam.

65- Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése az Alsó- 
lendvától elszakított szórványok Zalaegerszeghez csatolása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a kemenesaljai egyházmegye köz
gyűlésének a Lenti—i misszió megszervezése tárgyában hozott hatá
rozatát jóváhagyja és ennek folytán a kővetkező községeket: Alsó- 
szenterzsébet, Baglad, Bárhely, Belsősárd, Bődeháza, Bördöce, 
Czap, Csesztreg, Csörnyeföld, Csömödér, Csertalakos, Dobri, Döme- 
földe, Felsőszenterzsébet, Gútorfölde, Gáborjánháza, Gosztolya, 
Hernyók, Kerkakutas, Kerkanémetfalu, Kerkapéntekfalu, Kerkaújfalu, 
Külsösárd, Kálócfa, Kerkabarabás, Kerkaszentmiklós, Kerkaszent- 
király, Kerkateszkánd, Kerkatótfalu, Kerkasiklód, Kerkaszentmi- 
hályía, Kozmadombja, Kútfej, Kislakos, Kissziget, Lendvadedes,
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Lendvajakabfa, Lendvaujfalu, Lenti, Lentikápolna, Lentiszombat
hely, Lovászi, Maróc, Máhomfa, Márokföld, Mumor, Nemesnép, Or- 
taháza, Pórszombat, Páka, Pördefölde, Ramócsa, Rédics, Résznek, 
Szentistvánlak, Szijjártőháza, Szécsisziget, Tormafölde, Zalabaksa, 
Zalaszombatía, — mindaddig, amíg az alsólendvai anyaegyház
község Magyarországhoz vissza nem csatoltatik, egyházjogi és köz- 
igazgatási tekintetben, mint Lenti—i szórványt, Zalaegerszeg anya
egyházhoz csatolja.

66. Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése az E. A. 
256. §-ának az új egyházi Alkotmányból kihagyása iránt.

A közgyűlés felhívja a kemenesaljai egyházmegyét, hogy ja
vaslatát további eljárás végett a püspök úrhoz terjessze fel.

<V7- Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése a csorna- 
kapuvári missziói kör kikerekítése tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy a soproni alsó 
egyházmegye ezen missziói kör szervezése ügyében az 1934. évi 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 84. pontjában foglalt 
felhívásnak a farádi és vadosfai anyaegyházközségek vonatkozó ha
tározatainak felterjesztésével eleget tett. A csorna-kapuvári misz- 
sziói segédlelkészi állás szervezését jóváhagyólag tudomásul véve, 
a missziói kör kikerekítését elvileg helyesli és a soproni alsó egyház
megye területén levő következő szórványhelyekre: Rábapordány, 
Acsalag, Barbacs, Dör, Rábaszovát, Bágyog, Veszkény, Szárföld, 
Osli, Vitnyéd, Agyagosszergény — vonatkozóan jóváhagyja. Szük
ség lévén azonban az érdekelt Rábcakapi és Balf egyházközségek
nek, illetve a győri és soproni felső egyházmegyének Bősárkány, 
Maglóca, Petőháza, Saród, Eszterháza, Süttör, Fertőendréd és Fer- 
tőszentmiklós, szórványhelyek új beosztása ügyében hozandó köz
gyűlési jegyzőkönyvi határozatára is, felhívja a soproni alsó egyház
megyét, hogy ezek csatolásával intézzen újabb felterjesztést a misz- 
sziói kör teljes kikerekítésének jóváhagyása végett az egyházkerü
leti közgyűléshez.

68. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése, amelyben 
kéri, hogy az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet hátralékai kötelezvényes köl
csönökké változtassanak át és hogy a hátralékok behajtására november 30-ig 
halasztás adassék.

Az egyházkerületi közgyűlés ezt a felterjesztést megküldi az 
egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz.

6 9 . Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése, amely
ben kéri, hogy a nyugdíjintézeti szabályrendelet 17. §-ának d) pontja után 
új bekezdésként vétessék fel: „Az előbbi bekezdésben említett közhatósági 
orvosi vizsgálat mellőzendő akkor, ha a tag 40-dik szolgálati évét betöltötte, 
vagy 70-dik életévét elérte.
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Az egyházkerületi közgyűlés ezen javaslatot pártolólag felter
jeszti az egyetemes közgyűléshez.

70. Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése, amely
ben kéri, hogy az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet 25 §-ához új 
bekezdésként vétessék hozzá: „Az atyátlan árvát a neveltetési díj az atya 
halálát követő hó első napjától illeti meg“.

Az egyházkeriileti közgyűlés ezen javaslatot pártolólag felter
jeszti az egyetemes közgyűléshez.

71. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése a kerületi 
missziói lelkész mielőbbi munkába állítása iránt.

A kerületi közgyűlés a felterjesztést a jelenlegi helyzet mellett 
már meghaladottnak tekinti. A kérdés nagy fontosságára tekintet
tel felkéri egyben püspök urat az egész egyházkerületre kiterjedő 
egységes szórványprogramm megállapítására és kiépítésére.

7 2 .  Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése az enyingi 
missziói kör megalakulásának jóváhagyása és a kongnia iránt a kultuszmi
niszter úrhoz intézendő felterjesztés iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés a veszprémi egyházmegyének az 
enyingi missziói kör megalakulása tárgyában hozott határozatát jó
váhagyja. A kongnia folyósítása iránt felterjesztést nem tesz, miután 
ez nem a kerületi közgyűlés hatáskörébe tartozik.

73. Tárgyaltatott a zalai egyházmegye felterjesztése, amelyben java
solja, hogy az egyetemes egyház az akali-i K. I. E. tábor segélyezését tegye 
lehetővé.

Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztést pártolólag terjeszti 
fel az egyetemes közgyűléshez.

7 -4 . Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi és veszprémi egyházme
gyék felterjesztése, amelyben kérik, hogy az egyházkerületi közgyűlés te
gyen előterjesztést az egyház szolgálatában álló tanítóknak a VII. fizetési 
osztályba az állami tanítókkal arányos előlépetése iránt.

A püspöki jelentés kapcsán elintézést nyert.
73. Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése, amely

ben kéri, hogy a lelkészi kongruánál a gabonajárandóságot az állam a most 
kialakult gabona árak szerint értékelje és ez alapon adjon térítést is, vissza
menőleg addig az időpontig, amióta a tanítók járandóságát már a leszállított 
érték szerint értékeli.

A püspöki jelentés kapcsán elintézést nyert.
70. Tárgyaltatott a zalai egyházmegye felterjesztése a lelkészi korpót

lék 100 százalékos valorizálása iránt.
A püspöki jelentés kapcsán elintézést nyert.

77. Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése aziránt, 
hogy az egyházkerületi közgyűlés kérje a teljes vasárnapi munkaszünetet el
rendelő törvény megalkotását.
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Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy csatlakozik úgy 
az ipari, mint a mezőgazdasági életre is kiterjedő teljes vasárnapi 
munkaszünet elrendelése iránti mozgalomhoz. Ily irányban felter
jesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.

TS. Tárgyaltatott a somogyi egyházmegye felterjesztése aziránt, hogy 
az egyházi fórumok minden felekezetközi, egyházpolitikai és hasonló kérdé
sekben szóról-szóra való közlésre megfogalmazott deklarációkat adjanak ki 
a sajtó számára az ev. álláspont ismertetése érdekében.

Az egyházkerületi közgyűlés, annak a megállapítása mellett 
hogy az egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes közgyűlések 
alkalmával egyházunk állásfoglalása az esperesi, püspöki és fel
ügyelői jelentésekben és megnyitókban évről-évre, minden fontos 
kérdésben, nyomatékosan a nyilvánosság elé lesz tárva, oly módon, 
hogy abból egyházunk álláspontja mindig tisztán megállapítható: 
a felterjesztés kérdésében érdemi intézkedés megtételét nem látja 
szükségesnek.

T Q . Tárgyaltatott a vasi közép és a kemenesaljai egyházmegyék fel- 
terjesztése aziránt, hogy a jelenleg érvényben levő, a kőtelező polgári házas
ságkötésről szóló törvényes rendelkezések a jövőben is fenntartassanak.

Elintézést nyert a püspöki jelentés I. c) pontja kapcsán.
S O . Tárgyaltatott a somogyi egyházmegye felterjesztése aziránt, hogy 

az 1894 : XXXII. t.-c. úgy módosíttassák, hogy ág. hitv. ev. és ref. házasfelek 
között reverzális adható ne legyen.

Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy a reverzálisra 
lehetőséget nyújtó 1894 : XXXII. t. c. 1. §-ának hatálytalanítása és§ 
az 1868 : Lili. t.-c. 12. §-a rendelkezéseinek törvényhozási utón le
hető visszaállítása kérdésében az 1933. évi közgy. jkv. 87. p. szerint 
már állást foglalt oly irányban, hogy a reverzálisadás lehetőségé
nek törvénnyel leendő megszüntetését kérte. Ezt az álláspontját 
most is fenntartja azzal, hogy a reverzális megszüntetésének kér
dését nem látja csupán egy hitfelekezetre korlátozhatónak, hanem 
azt általános hatályúnak kéri kimondani.

Utalással az egyet, közgyűlés 1929. évi jegyzőkönyvének 21. 
pontjában foglaltakra, az egyházkerületi közgyűlés ezen, az egyházi 
élet szempontjából igen nagy fontossággal bíró kérdés törvényho
zási úton leendő elintézésének sürgetése végett felterjesztést intéz 
az egyetemes közgyűléshez.

8 1 .  Tárgyaltatott a zalai egyházmegye felterjesztése, amellyel jóvá
hagyás végett felterjeszti a tapolcai ág. hitv. ev. fiókegyház és a tapolcai ev. 
ref. fiókegyház között a közös templom tulajdonjoga, építése és használata 
tekintetében kötött, az 1935. évi március 23.-án felvett egyháztanácsi jegy
zőkönyvben foglalt szerződést.
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Az egyházkeriileti közgyűlés a szerződést jóváhagyja, azonban 
azzal a módosítással, hogy az a fiókegyház, amelyik a fenntartási 
költségeknek reá eső részét fizetni nem tudná, a templom haszná
lati jogát nem a közös fenntartási költségek viselésének megszűné
sétől, hanem az innét számított 3 (három) esztendőnek leteltétől 
kezdődően veszti el.

S2.. Tárgyaltatott Schöck Gyula pápai lelkész indítványa az önálló 
hitoktatók nyugdíjintézeti járulékainak az egyetemes egyházra hárítása és a 
gyülekezetek terhére fennálló ilyen természetű hátrálékoknak a gyülekezettel 
szemben leendő törlése iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt pártolólag felter
jeszti az egyetemes közgyűléshez.

S3. Tárgyaltatott a győri egyházmegyei lelkész- és tanítóértekezlet 
felterjesztése aziránt, hogy az egyetemes egyház az ,,Erös Várunk“-nak a 
dunántúli énekeskönyvben foglalt fordítását fogadja el hivatalos szövegnek.

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt magáévá teszi és 
ily irányban felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez.

84. Tárgyaltatott a győri egyházmegyei lelkész- és tanítóértekezlet 
lelterjesztése Budapesten családvédelmi-tanácsadó intézmény létesítése iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt pártolólag felter
jeszti az egyetemes közgyűléshez.

S3. Tárgyaltatott a győri egyházmegyei lelkész- és tanítóértekezlet 
felterjesztése az egyetemes Névtár mielőbbi kiadása iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványt magáévá teszi és 
felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.

Jegyezte :
Dr. BERTHA BENŐ s. k. 

egyházkerületi világi főjegyző.

86. Tárgyaltatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése, melysze- 
rint az egyházmegyék számadásai megvizsgáltattak és rendbenlevöknek ta
láltattak.

Tudomásul szolgál.
87. Ugyanezen jegyzőkönyv 3. pontjában tudomásul veszi az egyház

kerületi közgyűlés, hogy
az 1934. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 90. a), b) és c) számú ha
tározatainak rendelkezése értelmében az alapítványokra vonatkozó 
egyházmegyei jelentések részben beérkeztek s ezeknek törzsköny
vezése folyamatban van.

Az egyházkerületi közgyűlés annak megállapítására, hogy mi
lyen összegen alóli alapítványok tekintessenek devalváltalak, az
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egyházker. számvevőség elnöksége, Zongor Béla esperes és Dr. 
Bertha Benő egyházkeriileti v. főjegyzőből álló bizottságot küld ki.

S S .  Az egyházkerületi Gusztáv Adolf gyámintézeti közgyűlés beter
jesztett jegyzőkönyvét az egyházkeriileti közgyűlés elfogadja s az egyház
keriileti közgyűlés jegyzőkönyvének függelékéképen való kinyomatását el
határozza.

89. Az egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy a levéltárat új, tága
sabb helyiségbe, a theológiai ifjúság volt könyvtárszekrényeibe helyezte át s 
hogy a múlt évi közgyűlés óta 18 irat érkezett. Bejelenti továbbá, hogy meg
kezdte a líceumi múzeum szervezését, melyben összegyűjteni óhajtja'mind
azon emlékeket, melyek a líceum életére jelegzetesek.

Különös örömmel jelenti, hogy sikerült Payr Sándor ny. egyetemi tanár 
úr utján megszerezni Istenben boldogult Gyurátz Ferenc püspökünk 12 kö
tetes naplóját.

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a jelentést s köszönetét 
fejezi ki a levéltárosnak a líceumi muzeum létesítéséért.

90. Tárgyaltatott a Dunántúli Luther-Szövetség jelentése. A közgyű
lés örömmel és köszönettel veszi tudomásul a Szövetség értékes munkásságát.

A Szövetség közgyűléséről felvett jegyzőkönyv jelen jegyző
könyv függelékébe felveendő.

91. Az egyházkerületi Lelkészegyesület jelentését a közgyűlés tudo
másul vette s az egyesület közgyűlési jegyzőkönyvének fiiggelék- 
képeni kinyomatását elhatározza.

9 2 .  Tárgyaltatott az egyházkerületi Tanítóegyesület jelentése. Az 
egyesület örömmel és hálával vesz tudomást arról, hogy püspök úr a soproni 
ev. tanítóképzőintézet újjáépítése érdekében ismételten tárgyalásokat folyta
tott az illetékes minisztériumokkal. A maga részéről is felajánlja támogatását, 
mellyel gyülekezeteinket ez ügyben való áldozathozatalra meg lehet nyerni.

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s köszönetét mond a 
kilátásba helyezett támogatásért.

93- Püspök úr bejelenti, hogy a múlt évi közgyűlési jegyzőkönyvből 
kimaradt Dr. Bertha Benő világi főjegyző megválasztása és eskütétele, vala
mint ama határozat, hogy a líceumi Diákotthon igazgatója hivatalból tagja 
az iskolai kis- és nagybizottságnak. Indítványozza ezek pótlólag való fel
vételét.

A közgyűlés ily értelemben határoz.
94. Bejelenti továbbá püspök úr, hogy a jövő évi kerületi gyűlésre 

vonatkozóan a pécsi és bonyhádi gyülekezetek részéről történt meghívás. Kéri 
a közgyűlést, hogy hatalmazza fel az elnökséget arra, hogy belátása szerint 
döntsön a jövő évi közgyűlés helyének kitűzése kérdésében.

A közgyűlés ily értelemben határoz,
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0.5». Több tárgy nem léven püspök úr az elnökség és a közgyűlés ne
vében köszönetét mond a celldömölki gyülekezetnek szives vendéglátásáért, 
a gyülekezet vezetőségének a rendezésben való fáradozásáért, a nagyközség 
és a járás vezetőségeinek, valamint az egyes hitfelekezetek képviselőinek a 
közgyűlés, illetve az elnökség iránt érzett rokonszenvük kifejezéséért.

Köszönetét mond Budaker Oszkár soproni lelkésznek az igehirdetésért 
és Dr. Jánossy Lajos egyetemi ny. rk. tanárnak előadásáért, a vegyeskarnak 
és Ludván Sándor karmesternek szíves közreműködésükért.

Az egyházkerületi felügyelő a közgyűlést bezárta, majd püspök úr buzgó 
imában kérte Istennek áldását a közgyűlés elvégzett munkájára.

Jegyezte :
Dr. BERZSENYI ÁDÁM s. k.

világi aljegyző.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük:

Dr. M E S T E R H Á Z Y  E R N Ő  s. k.
egyházkerületi felügyelő.

K O L T A Y  V f D O S  D Á N IE L  s. k. 
hit. biz. tag.

Dr. B R U N N E R  EM IL s. k.
hit. biz. tag.

TA K Á C S E L E K  s. k. 
hit. biz. tag.

D. KA Pl BÉLA s. k. 
püspök.

HANZMANN KÁROLY s. k. 
hit. biz. tag.

PETTER VIKTOR s. k. 
hit. biz. tag.

DÁNIELISZ RÓBERT s. k. 
hit. biz. tag.



FÜGGELÉK.
I.

Kivonatos jegyzőkönyv,
készült a Dunántúli Evang. Egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyámintézetnek
1935. évi október hó 10.-én Celldömölkön tartott évi rendes közgyűléséről.

1. Scholtz Ödön egyházi elnök buzgó imával nyitotta meg a tanácsko
zást. üdvözölte az egyházmegyei gyámintézetek képviselőit és a megjelent 
vendégeket. Bejelentette, hogy Mesterházy Jenő, az egyházkerületi gyámin
tézet megválasztott új világi elnöke a megtisztelő elhívást — előrehaladott 
korára és betegségére való hivatkozással — nem fogadta el. A világi elnöki 
teendőknek a jelen ülésen való ellátására, a közgyűlés helyeslésével, dr. 
Bertha Benőt, a győri egyházmegyei gyámintézet világi elnökét kérte fel; az 
iilési jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Ajkay Elemér, Danielisz Róbert és Fü- 
löp Dezső bizottsági tagokat.

2. Hanzmann Károly jegyző a m. é. egyhker. gyámintézeti közgyűlési 
jegyzőkönyv 10. pontjára való hivatkozással bejelenti, hogy a szavazásra 
jogosult 9 egyházmegyei gyámintézet közül nyolc beküldte szavazatát. Belőle 
Scholtz Ödönre esett 7, Mesterházy Jenőre 8. Eszerint a közgyűlés a követ
kező 6 évre megválasztott elnökeként szeretettel köszöntötte Scholtz Ödön 
esperest, immár 17 év óta buzgó egyházi elnökét; egyben őszinte sajnálattal 
veszi tudomásul a vezéri polcra egyhangúlag megválasztott új világi elnök 
lemondását, állására az új szavazást elrendeli. A szavazatok 1936. augusztus 
hó 1.-ig Scholtz Ödön egyházi elnökhöz Ágfalvára küldendők be. Rajta kívül 
a szavazatbontó bizottság tagjai: Danielisz Róbert, Gráf Samu, Hanzmann 
Károly, Mühl Nándor, Wojtech Vilmos.

3. Scholtz Ödön felolvasta 1934—35. évi elnöki jelentését, melynek kap
csán az egyházkerületi gyám intézeti közgyűlés:

a) Hálát ad Istennek, hogy a háromnegyed évszázad óta oly 
áldásosán munkálkodó gyámintézetet annak buzgó alapítói által 
életre hívta, egyúttal kegyelettel és elismeréssel emlékezik meg az 
eddigi gyámintézeti munkáról s a gyámintézeti múlt hűséges mun
kásairól.

b) Meleg és hálás köszönetét fejezi ki végleg lemondott eddigi 
világi elnökének, virtsológi Rupprecht Olivérnak, kitől levélileg 
búcsúzik.

c) Szeretettel köszönti a gyámintézeti lap újbóli megindítóját.
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Zierntänn Lajos egyetemes gyámíntézetí elnököt s áldást kér á hé
zagpótló lap szép missziójára.

d) Gyámintézeti rádióistentisztelet tartását indítványozza s en
nek lehetővétételét a felettes hatóságok útján tisztelettel kéri.

e) Megszívlelendőnek tartja, hogy a gyámintézeti gyűjtés lehe
tőleg mindenütt az aratási hálaadó istentisztelet után, tehát ősszel 
tartassék meg.

f) A somogyi esperességi gyámintézet azon indítványa felett 
— amelynek értelmében az állandó támogatásra szoruló gyülekeze
tek egy, esetleg több egyházmegyei gyámintézethez legyenek köz
vetlen segélyezésre utalva s ezekben a házankinti egész gyűjtés azt 
a gyülekezetei illetné — napirendre tér.

g) Örömmel veszi tudomásul, hogy az idén az egy házkerületi 
gyámintézet területén működő összes középfokú iskoláink gyűjtöt
tek s küldtek be adományt a gyámintézetre.

h) Köszönettel jegyzi fel lapjaira, bogy a németországi Gusz
táv Adolf Egyesület, a hazai egyházunknak juttatott évi tekintélyes 
segélyösszegeken felül, tavaly Sopronbánfalva leányegyházközség
nek szavazta meg 7000 márkás egyik kisszeretetadományát, papiak 
építésre s ezzel anyásításának előmozdítására.

i) Általános megszívlelésre ajánlja, hogy a házankinti gyűjtés 
megindításakor mindig az egyházi és világi vezetők mutassanak jó 
példát adományuk bejegyzésével a híveknek.

k) A gyámintézeti munkától visszavonult, avagy a minden test 
útján eltávozott hii gyámintézeti munkásoktól hálás szívvel búcsú
zik; viszont az újakat szeretettel köszönti és Isten áldását kéri köz
reműködésükre.

4. Miihl Nándor egyházkerületi gyámintézeti pénztáros beszámolt az el
múlt év pénzügyeiről, miszerint: az egyes egyházmegyei gyámintézetek évi 
bevétele volt: Győr 600.11, Kemenesalja 964.67, Somogy 420.78, Soproni 
alsó 395.28, Soproni felső 1,810.58, Tolna-Baranya-Somogy 1,024.53, Vasi 
közép 825.76, Veszprém 925.67, Zala 219.43P. Összesen 7,186.81 pengő. Eb
ből az egyházkerületi gyámintézeti pénztárba küldetett: szabad rendelkezésre 
2,937.22, nagyszeretetadományra 805.—, egyházkerületi szeretetadományra 
355.—, Luther-alapra 81.48, Lőw-alapra 44.04, Gyurátz-alapra 60.86, G. A. 
perselybevétel 32.91, intézetek adománya 122.35 P. Összesen 4,438.86 pengő. 
Éhez jött még: adományokból 105.—, offertorium 92.—, betéti tőkénk után 
kamat 144.24, úgyhogy az egyházkerületi gyámintézet pénztári bevételének 
végösszege 4,780.10 pengő. A 4,438.86 P rendes bevétel felosztására nézve 
a következő javaslat terjesztetett elő: I. Egyetemes Gyámintézetnek: a) sza
badrendelkezésre 1200 P, — b) nagyszeretetadományra 805 P, — c) Gusz
táv Adolf Egyletre 32.91 P, — d) intézetek adománya 177.35 P, vagyis 
2,215.26 P. II. Saját alapítványaink javára: a) Luther-alapra 81.46 P, — b) 
Lőw-alapra 44.04 P, — c) Gyurátz-alapra 60.86 P, vagyis 186.36 P. III. Se



gélyek: a) egyházkerületi szeretétadományra 355.— P, — b) rendkívüli se
gélyezésre 200.— P, — c) egyházkerületi gyámintézet szabad rendelkezé
sére 1,200.— P, vagyis 1,755.— P. IV. Különfélékre: a) tiszteletdíjakra 110 
P, :— b) nyomtatványok, portóköltségek, irodai kiadások 122.24 P, — c) 
előre nem látott szükségletre 50.— P, vagyis 282.24 pengő. — Az alapítvá
nyok vagyona 1935. évi június 30-án: 1. Rupprecht-Káldy alapítvány 2586.98 
P, Luther-alapítvány 699.68 P, Lőw-alapítvány 534.92 P, Gyurátz-alapít- 
vány 132.58 P, együttesen kezelt alapok 1.90 P. Összesen 3,956.06 pengő. — 
A Rupprecht-Káldy alapítványból 80 P kamat adható ki segélyül.

5. Gráf Samu egyházkerületi gyámintézeti ellenőr jelenti, hogy a pénz
tárt pontosan megvizsgálta és mindent rendben talált. Javasolja a felment
vény megadását.

A közgyűlés mindkét jelentést tudomásul véve, a pénzkezelők
nek a felmentvényt a szokott óvás fenntartása mellett megadja.

6. A pénztári jelentés nyomán a közgyűlés — az előzetesen tartott vá
lasztmányi ülés javaslatára — a beérkezett 58 gyülekezeti kérvény elbírálása 
alapján a következő segélyeket osztotta ki:

Hetven pengős egyhker. gyámintézeti segélyben részesül: 
Nagybarátfalu, Pusztaszentlászló, Barcs-Nagyatád-Szob, Csorna, 
Harka, Szekszárd, Őrimagyarósd, Hánta, Nagyvázsony, Hács, Ászár.

Ötven pengős segélyt kap: Győrszemere, Zalaszentgrót, Ka
posvár, Gyóró, Sopronbánfalva, Dunaföldvár, Őriszentpéter, Csót, 
Felsődörgicse.

Harmincpengős segély esik a következőkre: Tényőfalu, Lenti, 
Csurgó, Tarrós, Szentgotthárd, Fehérvárcsurgó, Keszthely.

A Rupprecht-Káldy alapítvány kamatát, 80 P-t, az alapít
vány ttevő akarata értelmében, ezévben Tolnanémedi kapja.

Az egyházkerületi szeretetadományt, 355 P-t, Dombóvárnak 
juttatta a közgyűlés.

7. Az egyetemes Gusztáv Adolf gyámintézethez az egyhker. gyáminté
zeti közgyűlés a következő gyülekezeteket terjeszti fel:

Az egyetemes gyámintézet idei nagyszeretetadományára Za- 
iaegerszeget,

az egyet, gyámintézet idei kisszeretetadományára Enyinget.
Azonkívül a többi kérelmező gyülekezetei is mind felterjeszti 

mégis azzal, hogy első sorban lehetőleg azok vétessenek figye
lembe, amelyek a kerületi gyámintézetnél fedezet híján nem része
sülhettek segélyben.

8. A németországi Gusztáv Adolf Egyesületnél való segélyezésre az ed
digieket terjeszti fel elsősorban. Ezek: Szekszárd, Keszthely, 'Dombóvár, Za
laegerszeg, Sopronbánfalva, Kaposvár, Nagyszokoly; újfolyamodókép pedig: 
Tolnanémedi, Dunaföldvár, Barcs-Nagyatád-Szob, Harka.

9. Adott esetből kifolyólag indítvány tétetett az egyházker. gyámintézet
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alapítványi vagyonának teljes garancia, betáblázás melletti gyümölcsözőbb 
elhelyezésére nézve.

A közgyűlés ezen ügyek esetenkinti beható elbírálását az egyh. 
kerületi és a soproni gyülekezeti gyámintézeti elnökségre ruházza, 
egyben felhatalmazván őket nevezett értékeinek kedvezőbb el
helyezésére. * ■/'

10. Más tárgy nem lévén, egyházi elnök megköszönte a h. világi elnök
nek, a tisztikarnak, valamint az összes megjelenteknek egyiittmunkálkodását 
s buzgó imával az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlést bezárta.

k m. f.

Dr. BERTHA BENŐ s. k. 
világi elnök h.

AJKAY ELEMÉR s. k.
hitelesítő.

DANIEL/SZ RÓBERT s. k.
hitelesítő.

SCHOLTZ ÖDÖN s. k.
egyházi elnök.

HANZMANN KÁROLY s. k.
jegyző.

FÜLÖP DEZSŐ s. k.
hitelesítő.

II.

Jegyzőkönyv
felvétetett a dunántúli evang. egyházkerület lelkészegyesületének 1935. októ-, 

bér 10-én Celldömölkön tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: Németh Károly elnöklete mellett a dunántúli leikészi kar
ból tekintélyes számban; s a világiak közül is többen. A gyűlés folyamán 
megérkezett a kér. elnökség is, akiket ügyvezető alelnök meleg szavakkal 
köszöntött.

A közgyűlést a Jövel Szentlélek eléneklése vezette be.
1. Németh Károly elnök köszönetét mondott Horváth Lajos esperesnek 

a közgyűlést megelőző s a tanító-egyesülettel közös áhítaton tartott beszé
déért. A jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Elek és Molitórisz János espere
seket kéri fel.

2. Németh Károly elnöki megnyitójában rámutat arra, hogy körülöttünk * * 
egy új világ van kialakulóban. Hatalmas elgondolások és gigantikus erőfeszí
tések történnek ebben a világban, hogy annak a képét megváltoztassák. Eze
ket a mozgalmakat nem szabad, nem lehet lekicsinyelnünk. Végzetesen téved
nénk, ha a bolsevizmus, kommunizmus ügyét egy fölényes kézlegyintéssel 
akarnók elintézni. Föl kell ismernünk a világot átalakítani akaró törekvések
kel szemben a kötelességünket és hivatásunkat; mely Pál apostol példájára
nem más, mint a szolgálat. Látjuk, hogy a világon micsoda áldozatot hoznak, 
mennyi aszkézist gyakorolnak, mennyi mindenről lemondanak egy-egy sport
ért. Hát vájjon mi mit teszünk az Isten országa ügyéért? Hajlandók vagyunk-e 
aszkézisra, áldozatkészségre? A kialakuló új világhoz új emberek kellenek.
Az új embertípus is kialakulóban van. Azonban ez nem a keresztyénség vo-

4
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násaít viseli magán. A mai vílágeszmény nem a krisztusi ember-eszmény. 
Nekünk lelkészeknek volna elsősorban hivatásunk, hogy ezt az eszményt ra- 
gyogtassuk. Valamikor az egyház hatolt ki misszionáló erővel a világba, most 
a világ hatol be misszionáló erővel az egyházba; és a világ akarja az egyhá
zat átalakítani s a saját céljainak a szolgálatába állítani. Ha az egyház nem 
akarja, hogy az eljövendő világtavaszban csak az elmúlt télből itt maradt hó
folt legyen, akkor új lelkésztípusnak kell kialakulnia, mely arra törekszik, 
hogy az egyház és a világ viszonyát a régi formájára visszafordítsa.

Az aktuális kérdéseket fejtegető, korszerű eszméket tárgyaló 
elnöki megnyitó a jelenlévőkből élénk érdeklődést és általános he
lyeslést váltott ki.

3. Németh Károly elnök jelenti, hogy Grieszháber E. Henrik kerületi ta
nítóegyesületi elnök meleg hangú átiratban adott kifejezést köszönetének a 
tanítóegyesülettel közös áhítat tartásáért.

A lelkészegyesület a tanítói kar üdvözlését hasonló szeretettel 
viszonozza s testvéri köszöntésének és áldáskivánatának a tanító- 
egyesület közgyűlése előtt való tolmácsolásával Gyalog István és 
Rónay Gyula tagokat bízza meg.

4. Túróczy Zoltán „Apróságok a finn lelkészértekezletekről“ címen tar
tott előadásában finnországi tanulmányúján szerzett benyomásai és tapasz
talatai alapján a finn lelkészértekezletek külsőségeiről és belső munkájáról 
szólt. A finn lelkészértekezletek nem a miénkéhez hasonló szervezett testüle
tek, vagy közigazgatási szervek, hanem inkább testvéri közösségek; a nevük 
is: testvéri kör. Nemcsak a lelkészek vesznek azokon részt, hanem jelen van
nak a papnék; sőt világiak és egyszerű parasztemberek is. Legtöbbször a 
lelkészértekezleteknek nincs előre kidolgozott programmjuk; nehogy a Szent
lélek munkáját megakadályozzák, megkötözzék. Hasonlóképpen nincsenek 
nagyképű felszólalások; a felszólalások legtöbbször 15 percesek. A lelkész
értekezleteket különösen a lelkész egyéniségét és hivatását megvilágító té
mák foglalkoztatják; pl. milyennek látja a lelkész önmagát? milyennek látja 
a lelkészt a hive s milyennek látja a lelkész hivatását? Fontos uralkodó kérdé
sek azon kívül a dogmatikai kérdések; mint pl: Isten országa mint földi, mint 
lelki és mint eschatológiai fogalom.

A közgyűlés Túróczynak érdekes és tanulságos előadásáért 
meleg köszönetét mond.

5. Takács Elek indítványára
a közgyűlés elhatározza, hogy a konfirmandus ifjúság számára egy 
Utravalót fog kiadni, melynek szerkesztésével Németh Károly íigyv. 
alelnököt bízza meg.

6. Farkas Zoltán „A lelkészfizetések és a szórványkérdés“ címen tartott 
felolvasást. Adatok és esetek felsorolásával bizonyítja, hgoy a jelenlegi hi- 
ványfizetési rendszer anyagi és lelki hátránnyal jár úgy a lelkészre, mint az 
egyházra is. Azért új fizetési rendszerre volna szükség az egész vonalon. És
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pedig olyanra, amelyik minden lelkésznek egyforma fizetést s szolgálati évei
nek száma szerint egyforma emelkedést biztosít; amelyik az anya-, leány- és 
fiókgyülekezetek fogalmát a maguk összes visszásságaival együtt eltörli s a 
Ielkészi szolgálat mennyiségét arányosan osztja meg a hívők minden csoport
jánál. Számítása és alternativ hármas táblázata szerint havi 200, ill. 205 P—töl 
3—4—5 évenkénti emelkedéssel havi 400 P-ig felmenő egyöntetű ielkészi fi
zetésrendezés 454—467 ezer pengőt igényelne kerületünkben, amit 20 szá
zalékos lelkészfizetési adóból s a jelenlegi kongnia és korpótlék beállításával 
elő lehetne teremteni olyképen, hogy még a szórványgondozásra, ill. szór- 
vány-lelkészi állások szervezésére is kerülne évi 100 ezer pengőt meghaladó 
összeg.

A felvetett eszméhez több oldalról szóltak hozzá. A közgyűlés 
annak a tudatában, hogy ezt a nagy horderejű, de valamiképen min
den esetre rendezendő kérdést máról-holnapra megoldani, de vi
szont egyszerűen s véglegesen elodázni sem lehet: az ügy további 
felszínen való tartását szükségesnek véli, míg az majd megérik a 
megvalósulásra.

7. Németh Károly iigyv. alelnökinek az egyházmegyei lelkészegyesületek 
1934—35. évi működéséről szóló s minden kerületbeli lelkésznek rendelkezé
sére bocsátott — tehát ismeretes — jelentését

a közgyűlés a felolvasás mellőzésével tudomásul veszi.
8. A MELE elnöke által javasolt tárgyalási anyagot: nevezetesen a szór

ványgondozásról, presbiteri konferenciákról, liturgiáról, vegyesházasságról, 
énekeskönyv- és agendáról készített s beérkezett munkálatokat az azokban 
foglalt indítványokkal együtt

a közgyűlés teljes egészében a MELE november 14-iki budapesti 
gyűlése elé terjeszti.

9. Pénztáros jelentése szerint a) a pénztári bevétel 2,717.30 P, kiadás 
273.74 P; pénztári maradvány, mint készpénz-vágyon: 2,443.56 P. —b) A 
Kapi-alapból 42 P fordíttatott egy, a soproni líceumban tanuló lelkészfiú ösz
töndíjára. Az alap vagyon 1000 P. — c) A tagsági díjat teljesen csak a vasi, 
kemenesaljai, veszprémi és soproni felső egyházmegyei lelkészek fizették be. 
Részben folytak be a tagdijak a győri, somogyi, tolna-baranya-somogyi és 
zalai egyházmegyékből; míg a soproni alsó egyházmegye egyáltalán nem fi
zetett f. évi tagdíjat. — d) Nyomtatványokból raktáron van: Keresztyén Csa
ládi Emlékkönyvből 430 példány; Gyurátz Ferenc életrajzából 704 példány, 
bizománybán 84 példány. Gyurátz életrajzából a tavalyi határozat (lelkész
egyes. jkv. 3., ill. kér. közgyűlés jegyzőkönyve 103. pont) ellenére is csak 15 
példány adatott el. A nyomtatványok árában hátralékos követelés 104 P.

A közgyűlés Horváth Olivér pénztáros jelentését tudomásul 
veszi; neki buzgó fáradozásának elismerése mellett a fölmentést 
megadja.

10. Németh Károly elnök felhívja a figyelmet a missziói gyermekszövet
ségekre, melyek nemcsak a kiilmissziót, hanem a belmissziót is szolgálják.

4*
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A közgyűlés az ügyet a lelkészek támogatásába ajánlja.
11. A tárgysorozat 8. pontja alatt felvett s tárgyalásra kitűzött egyéb 

kérdések és előadások (Németh Károly: Család és gyermekvédelem; házon 
kívül taníttató lelkészek segélyezése) az idő rövidsége miatt elmaradnak.

12. Az indítványok során Molnár Gyula lelkész azon indítványát, hogy 
minden gyülekezetben minden reggel tartassanak szentige olvasással isten
tiszteletek,

a közgyűlés helyesnek tartja s felhívja az egyházmegyéket, hogy a 
saját hatáskörükben foglalkozzanak azzal.

13. Stráner Vilmosnak a hétköznapi gyermekistentiszteletek németnyelvű 
liturgiájára vonatkozó munkálatát

a közgyűlés bírálatra és megfelelő intézkedésre visszaadja a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegyének.

14. Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész Komáromy János „Rejtett zug“ 
című regényének — a Napkelet szépirodalmi folyóirat XI. évf. 1933. év 9. 
számú füzetének 663. oldalán levő — azon részletét teszi felháborodással 
szóvá, melyben egy karácsony estet rajzol meg, abolis a református szerep
lők zsoltárt énekelnek s áhítatot tartanak. Ugyanitt szerepel egy evangélikus 
ember is, bizonyos Lopotnyik Antal ziilött újságíró, vagy mint ő mondja „fő
munkatárs“, aki mikor vallását tudakolják, ingerülten legyint: „Ej, hagyjuk 
e z t . . .“ Komáromy azután így folytatja: „Mind felmosolyogtak. Mert tisztá
ban voltak vele abban pillanatban, hogy az érdemes korú főmunkatárs nem 
lehet tagja egyéb felekezetnek, mint az ágostai (!?) egyháznak. Ez egyház
tagok lutheránusoknak mondatnak a közönséges nyelvhasználatban, hit
beli hovatartozandóságuk iránt érdeklődni azonban nem illik tapintatos 
embernek“.

A lelkészegyesületi közgyűlés megütközésének ad kifejezést 
Komáromy János Ízléstelen, igaztalan és szeretetlen nyilatkozata 
felett, azt visszautasítja. Egyúttal felkéri a gyülekezeti-, iskolai-, ta
nítói-, ifjúsági könytárak vezetőit, hogy Komáromy könyveit a 
könyvtárakba ne vegyék fel; híveinket pedig inti, hogy az evangé
likus öntudatunkba durván belegázoló s egyházunkat sértő író 
könyveit ne olvassák.

15. A közgyűlés nevében Németh Károly elnök köszönetét mond a cell- 
dömölki gyülekezetnek a szíves fogadásért s az idő előrehaladottságára való 
tekintettel a gyűlést bezárja.

k. m. f.

K/SS SAMU s. k. NÉMETH KÁROLY s. k.
titkár. Ugyv alelnök.

Jegyzőkönyvet hitelesítők :

MOLITÓRISZ JÁNOS s. k.
TAKÁCS ELEK s. k.



53

Jegyzőkönyv
felvétetett a Dunántúli Luther Szövetség 1935. évi október hó 10.-én Cell—

dömölkön tartott választmányi és közgyűléséről.

Jelen vannak: D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök, dr. Ittzés Zsigmond 
világi elnök, dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, továbbá az espe- 
resi, lelkészi, felügyelői és tanítói karból a tagok nagy számban.

1. D. Kapi Béla püspök-elnök buzgó ima után a választmányi gyűlést 
megnyitja.

2. A jegyzőkönyvet László Miklós központi titkár veszi fel. Hitelesítőkül 
felkéretnek: Scholtz Ödön esperes és Koritsánszky Ottó egyházmegyei má
sodfelügyelő.

3. László Miklós központi titkár felolvassa az 1934—35. évről szóló 
jelentést.

A választmányi közgyűlés az elvégzett munkára vonatkozó je
lentést örömmel tudomásul veszi. Ugyancsak tudomásul veszi, hogy 
az 1935—36. munkaévre szóló Belmissziói Munkaprogramul kiada
tott és minden érdekeltnek megküldetett. A Munkaprogramul össze
állításáért püspök úrnak hálás köszönetét fejezi ki.

4. Kiss Samu, a Szövetségnek új pénztárosa a pénztárt szabályszerűen 
átvette. A hátrálékok beszedése körül kifejtett eredményes buzgólkodásáért 
a válaszmány köszönetét fejezi ki.

5. Az 1934—35. munkaévben történt elnökségi segély-kiutalásokat a 
választmány tudomásul veszi. Ugyancsak tudomásul veszi, hogy az elnökség 
Szalay Mihály lovászpatonai lelkész „Mit köszönhetünk a reformációnak?“ 
c. munkájának 2000 példányát szétosztásra átvette.

Kimondja a választmány, hogy tanulmányi segélyt a jövendő
ben csak rendkívüli esetben és rendkívüli személyi érdekből kíván 
folyósítani.

Az ifjúsági házat építő ifjúsági egyesületeket a választmány le
hetőleg a jövőben is támogatni kívánja s az ifjúsági házak létesíté
sét tőle telhetőleg elősegíti.

6. A segélykérelmekkel kapcsolatosan javasolja a választmány a köz
gyűlésnek:

a) a KIÉ Ev. Ága titkári javadalmához az 1935—36. munkaévre 
szavazzon meg 480 P hozzájárulást;

b) a KIÉ alakii táborának segélyezését kérő folyamodására 
az elnökség — amennyiben erre fedezetet talál — utaljon ki 100 P 
segélyt;

c) a KIÉ leányágának titkári javadalmához az 1935—36. mun
kaévre szavazzon meg 200 P segélyt;

III.
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d) a büki, kemeneshögyészi és farádi ifjúsági házak építési 
költségeihez utaljon ki 100—100 P segélyt.

7. A KIÉ Ev. Ágának az 1934—35. évi munkájáról szóló jelentést tudo
másul veszi a választmány azon óhajának kifejezésével, hogy a KIÉ tudato
san, tervszerűen és organikusan keresse a gyülekezetekkel való elevenebb, 
erőteljesebb kapcsolatot.

A titkári jelentés a maga egészében és részleteiben tudomásul 
szolgál.

8. A Harangszó és Kis Harangszó 1934. évi munkájáról szóló részletes 
és minden kérdésre kiterjedő jelentést a maga teljes egészében tudomásul 
veszi a választmány. A szerkesztőknek értékes egyházépítő munkájukért és a 
kiadóhivatal vezetőjének fáradságos, lelkiismeretességgel végzett munkájáért 
elismerését és köszönetét fejezi ki.

A Harangszó anyagi ügyeire vonatkozó jelentés örömmel és megnyug
vással tudomásul szolgál.

A jelentéssel kapcsolatosan javasolja a szerkesztőség, hogy állíttassék 
össze egy olyan szerkesztőbizottság, melyben minden egyházkerületnek meg 
legyen a képviselete. Javasolja a bizottságba a következőket: Irányi Kamill, 
dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek János, Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, Szente 
Ernő, Szuhovszky Gyula és Túróczy Zoltán. Felelős szerkesztő: Szabó József.

9. Túróczy Zoltán, a Harangszó főszerkesztője bejelenti lemondását. A 
választmány a visszavonhatatlan lemondást sajnálattal tudomásul veszi és 
tudomásulvételre a közgyűlésnek ajánlja, azzal a kéréssel, hogy az eddigi fő- 
szerkesztő lélekbeli és kapcsolatbeli viszonyát továbbra is tartsa fenn a 
Harangszóval.

10. A győri egyházmegye Lelkészegyesülete azon indítványt terjeszti a 
választmányi- és közgyűlés elé, hogy az egyháztársadalmi egyesületek men
tesítessenek a tagdíjkötelezettség alól. Tekintettel arra, hogy az egyháztár
sadalmi egyesületek tagdíjfizetési kötelezettségének megszűntével megszűn
nének azok a kapcsolatok is, melyek ezen egyesületeket Szövetségünkhöz kö
tik, — a választmány a javaslat elfogadását a közgyűlésnek nem javasolja.

11. A Belmissziói Munkaprogramul XII. évfolyamának árát a választmány 
az egyházkerületbeli és egyházkeriiletenkíviili gyülekezetek és igénylők szá
mára 5 P összegben kívánja megállapítani.

12. Az elnökség és a tiszti kar megbízása letelvén, azt újraalakítani java
solja a választmány a következőképpen: elnökség továbbra is D. Kapi Béla 
püspök és dr. Ittzés Zsigmond. Alelnökök: Túróczy Zoltán és Fábián Imre. 
Központi titkár: László Miklós. Pénztáros: Kiss Samu. Titkárok: Budaker 
Oszkár, Molitórisz János, Novák Rezső lelkészek, Szende Ernő, Grieszháber
E. Henrik, Gráf Samu tanítók, vitéz Magassy Sándor tanár. Pénztári ellenőr: 
Győrffy Béla.

A nagyobbszámú titkári kar beállításával kapcsolatosan megjegyzi püs
pök-elnök úr, hogy a titkári kart szélesebbkörü munka tényezőjévé kívánja 
tenni.
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13. Scholtz Ödön kívánatosnak tartja, hogy a Belmissziói Munka- 
programm előadásai, vagy azoknak megfelelő tárgyú népiratok német nyel
ven kiadassanak, hogy a Luther Szövetség a német anyanyelvű gyülekezetek
kel és hívekkel szemben is éreztesse a maga gondoskodását.

A választmány megállapítja, hogy a Belmissziói Munkaprogramul nem 
a gyülekezeti tagok, hanem a gyülekezetek vezetői részére vezérfonálként 
adatik ki és a magyar hivek részére sem ad ki külön röpiratokat. Tekintettel a 
felvetett gondolat helyességére, felkéri az elnökséget, hogy a kérdést tegye 
beható megfontolás tárgyává s azt saját hatáskörében lehetőleg valósítsa 
meg.

14. A Szöveaség pénztárosának jelentését a váalsztmány a fenntartandók 
fenntartásával tudomásul vételre javasolja s a pénztárosnak a felmentvényt 
meleg köszönetének kifejezése mellett megadja.

15. A Gyermeklant összes példányai elfogytak. A választmány az eset
leg szükségesnek mutatkozó további lépések megtételére az elnökséget ja
vasolja megbízni.

16. Szükségesnek látja a választmány, hogy a tagdíjak, offertóriumok s 
a Belmissziói Munkaprogramm ára ne az egyházmegyei pénztárak útján, ha
nem közvetlenül fizettessék be a Szövetség pénztárába. Szükség van erre 
azért, hogy a pénztár bevételeihez gyorsabban hozzájuthasson és kifizetéseit 
teljesíteni tudja.

17. A választmányi gyűlésnek más tárgya nem lévén, közgyűléssé ala
kul át.

A Luther Szövetség közgyűlése a választmány összes javaslatait elfo
gadja és határozati erőre emeli.

k m. f.

Dr. ITT ZÉS ZSIGMOND s. k. 
világi elnök.

Dr. KA Pl BÉLA s. k.
egyházi elnök.

LÁSZLÓ MIKLÓS s. k.
jegyző.

KOR1TSÁNSZKY OTTÓ s. k. SCHOLTZ ÖDÖN s. k. 
hit. biz. tag.hit. biz. tag.
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Az 1935. évi egyházkerületi közgyűlés által letárgyalt 
és elfogadott 1936. évi költségelőirányzat.

IV.

I. Közigazgatási pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Tisztviselői fizetés, lakáspénz, pótlékok .

(1. részletezve függelék I. alatt)
2. Irodaszolgák bére (1. részletezve I. függ.)
3. Esperesi tiszteletdíj :

a) a győri egyházmegye esperesének
b) a kemenesaljai egyházmegye esperesének
c) a somogyi egyházmegye esperesének
d) a soproni alsó egyházmegye esperesének
e) a soproni felső egyházmegye esperesének
f) a tolna-baranyai egyházm. főesperesének
g) a tolna-baranyai egyházm. alesperesének
h) a vasi közép egyházmegye esperesének
i) a veszprémi egyházmegye esperesének . 
k) a zalai egyházmegye esperesének

B) Dologi kiadás:
4. Lakbérek :

a) a püspöki iroda helyiségének bére . . 1.150.—
b) a pénztári irodahelyiség bére . . . 150.— 1.300.—

5. Irodai, postaköltségek és nyomtatványok :
a) a püspöki irodában .......................  3.400.—
b) az egyházkerület pénztárában (postataka

rékpénztári á t u t a l á s ..........  1500.— 4.900.—
6. Fűtés és világítás :

a) a püspöki iro d á b a n .............................  300.—
b) az egyházkerületi pénztárban . . . 100.— 400.—

7. Hivatalos útiköltség és napidíj :
a) a püspök úr részére átalányösszegként . 2.000.—
b) az egyházker. bizottságok részére . . 1.200.— 3 200.—

8. Fenntartói nyugdíjjárulék :
A) az e e. e nyugdíjintézetben 1936-ra:

a) a püspök úr után *. 603.80
b) .a püspöki titkár után . . . 277.75
c) az egyházker. m. lelkész után 217.37 1.098.92

B) az ehk. főisk. nyugdíjint. pénztárába (5%) :
a) a pénztáros után . . . .  69.60
b) az ellenőr után . . . . . 85.35 154.85____1.253.77

Átvitel : 34.665.27

17.206-98

1.904.52

430 .-
4 30 .-
3 9 0 -
3 40 .-
290.—
890.-
380.—
420.-
640.—
290.- 4.500.-
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Áthozat: 34.665.27
9. Az egyházmegyék dologi segélye :

a) a győri egyházmegyének . . . .  210.—
b) a kemenesaljai egyházmegyének . . . 200.—
c) a somogyi egyházmegyének . . . .  200.—
d) a soproni also egyházmegyének . . . 180.—
e) a soproni felső egyházmegyének . 140.—
f) a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének 400.—
g) a vasi közép egyházmegyének . . . 210.—
h) a veszprémi egyházmegyének . . . 300.—
i) a zalai egyházmegyének.......................  160.— 2.000.—

P

10. Tisztviselők jövedelmi és szükségadójának meg
térítése I .........................................  . 700 —

11. Hozzájárulás a protestáns sajtótudósító-iroda
fenntartásához ...............................................  250.—

12. Előre nem láthatóra .......................................... 2.000.—
Összes szükséglet: 39.615.27

Fedezet:
1. Egyházközségi járulékok:

a) püspöki tiszteletdíjra....................... , 4.000.—
a) egyéb s z ü k s é g le t r e ............................. *7.820.27 11.820 27

2. Egyetemes közalapi segély:
a) a püspöki titkári fizetéshez . . . .  250.—
b) kárpótlás a fehérkomáromi egyházmegye

kikebelezéséért......................................... 100.— 350.—
3. Közigazgatási államsegély (1848. XX. te. alap

ján) az egyetemes pénztárból .........................  22.145.—
4. Részesedés az egyházkerületi államsegélyből . 4.000.—
5. Kezelési díjak a tápíntézeti pénztár részéről . 500.—
6. Portótérítési á llam segé ly ................................. ................................. 800.—

Összes fedezet: 39.6i5.27

II. Líceumi (Reálgimnáziumi) pénztár.

Szükséglet:
A) Személyi járandóság:

1 Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve
lásd függelék II. a l a t t ) ...................................  29.089 82

2. Szolgák bére, lakáspénz pótléka.......................  2.270.16
3. Tiszteletdíj és óradíj :

a) a líceumi nagykönyvtárosnak . . . 120.—
b) az intézeti o rv o sn a k .............................  300.—
c) énektanításért . . . . . , . . 270.—______690 —

Átvitel : 32.049.98
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Áthozat :

B) Dologi kiadás:
4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .
5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás
6. Iroda, postaköltség, nyomtatvány, irodai segéd

erő stb . . . . .  . . . .
7- Fenntartói nyugdíjjárulék a „Nem állami tansze

mélyzet országos nyugdíjintézetébe“ 15 tanár és
2 szolga után .....................................................

8 Beruházás:
a) szertárak, taneszközök .......................  400.—
b) k ö n y v tá r ............................................... 800 —

9. Tandíjelengedés, a befolyó tandíj 10 százaléka
(290 tanuló à 40 P kiegészítve közgyűlési hatá
rozattal 3li0 pengővel) ...................................

10. Dunántúli ev. lelkész és tanító fiuk tandíjkedvez
ménye (40X18) ...............................................

11 Vegyes kiadás :
a) adó, biztosítás stb .............................  160.—
b) egészségügyi k ö l t s é g r e .......................  30.—
c) a vegyes díjak terhére (290X9'20) . . 2.668.—
d) hivatalos utazás és napidíj . . . 100 —
e) arcképes vasúti jegyigazolvány (15X 6) 240.—

12. Előre nem láthatóra
Összes szükséglet:

Fedezet:
1. Egyházkerületi segély:

a) az összesített egyházkerületi járulékból 2.124.29
b) az egyházkerület államsegélyből . 3 000,—

2. A soproni ev. egyházközségtől :
a) fenntartási já ru lék .................. 400.—
b) alapítványi jövedelem............. 1.000.—

3. Államsegély:
a) valorizálatlan dologi államsegély . . 5.51
b) rendkívüli dologi államsegély . . - 1.850.—

4. Intézeti tanulók tan-, fenntartási-, felvételi- és
film díjai (290X119.20 P . ) .............................

5. Hozzájárulás az iskola fenntartásához a táp
intézettől . ...............................................

6. Hozzájárulás az iskola fenntartásához a Liceumi
Diákotthon r é s z é r ő l .........................................

7. Térítés, járulék :
a) tanárok nyugdíjjárulék térítése (3/i3) . . 1.100.—
b) óradíjtérítés a tápintézeti eforus után . 326.—
c) tápintézeti helység utáni járulék . . . 800.—
d) használati díj a tornaszerekért a képzőtől 1-—

Összesen :

32.049 98

1 800.- 
3.000.-

900 —

5.646.82

1.200 . -

1.460.—

720.—

P

3.198.—
1.000. —

50.67480

5.124.29

1.400.—

1.855.51

34.568.—

2.500.-

3.000.-

2.227,—
50.674.80
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III. Líceumi Diák Otthon pénztár.

Szükséglet:
A) Személyi járandóság: P

1. Két nevelő tanár egy iskolai évre (10 hóra à 60 P)
szóló készpénzjavadalma à 600 P 1.200.—

2. Intézeti orvosi tiszteletdíj . . . . . . .  400 —
3. Altiszti évi készpénzfizetés.............................  720.—
4. Az altiszt feleségének ruhakezelésért és beteg

ápolásért ................................................................  200.—
5. Háziszolga, portás évi b é r e ................................ 400.—
6. Mosónő és vasalónő b é re ................................... ’ 600.—

B) Dologi kiadás:
7. Irodai és postaköltség.........................................  300.—
8. F ű tőanyag ........................................................... 2.000.—
y Világítás ........................................................... 400.—

10. V íz h a sz n á la t....................................................  200.—
11. Szappan, szóda, stb. . .............................  300.—
12 Lelkész- és tanítófiak internátusi kedvezménye

(15X 20 P ) ..................................................... 300.—
13. Tápintézetnek 2 nevelő tanár és a portás élel

mezésének a megtérítése à 270 P 810.—
14. Növendékek uzsonájának megtérítése a tápinté

zetnek . . .  ...................................  1.300.—
15. Épületfenntartásra és utánpótlásra . . . .  300.—
'6. Hozzájárulás a líceum fesntartásához . . . 3 0U0.—
17. OTI járulék és tüzkárelleni biztosításra . . 300.—
18. Líceumi Diák Otthon államsegélyének tőkésítése 18.0u0.—
19. Vegyes és előre nem lá th a tó r a .......................  330.—

Összesen : 31.060 —
Fedezet:

1. 50 tanuló évi (10 havi) díja à 25 P 12.500.—
2. 6 újonnan belépő tanuló felvételi díja à 10 P 60.—
3. 50 tanuló orvosi díja à 10 P .......................  500.—
4. Két félévi építési államsegély • .......................  18.000.—

, Összesen : 31.060.—

IV. Tanítóképzöintézeti pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve

1. függelék III. a l a t t ) .......................................  26.070.96
2. Az intézeti szolga bére s pótléka . . . .  1.086.—
3. Tiszteletdíj és óradíj :

a) az intézeti o r v o s n a k .............................  300.—
b) óradíjak....................... f .......................  900.—
c) internátusi nevelőnek a tanév 10 havára 600.— 1.800.—

Átvitel : 28.956.96
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Áthozat : 28.956.96

B) Dologi kiadás:
Épületfenntartás : javítás, tisztogatás . . . . 1.800.—
Házi kiadás : fűtés, világítás, vizfogy., takarítás 4.000,—
Házbér :

a) a gyakorlóiskolai helyiségek után 1.000,-
b) a líceumi tornacsarnok használatáért 1 . -
c) externátusi bér Sopron sz. kir. városnak 900 .- 1,901.-

Iroda kiadás : postaköltség, nyomtatvány stb. . 9 0 0 .-
Fenntartói nyugdíjjárulék :

a) a nem állami tanszemélyzet országos nyug
díjintézetébe (8 tanár, 2 gyak. isk. tanító,
1 s z o l g a ) ............................................... 3 590.—

b) az e. e. e. nyugdíjintézetébe a vallás-
tanár u t á n ............................................... 217.—

c) pótlólagos befizetés két tanszék után 1.400.— 5.207.77
Beruházás :

a) k ö n y v t á r ............................................... 4 00 .-
b) s z e r t á r a k ............................................... 400.—
c) internátusi felszerelés............................. 400 .- 1.200.—

Díjkedvezmeny :
a) tandíj (130 tanuló à 40 P 2o%>) 1.040.-
b) internátusi díj, évf.-ként 2 ingyenes . 1.000,- 2.040.—

Vegyes kiadás :
a) adó, tüzkárbiztosítás............................. 100,—
b) hivatalos utazás és napidíj . . . 100.—
c) tanárok arcképes vasúti jegyigazolványa

(10X i ß ) .............................................. 160.-
2.960.-d) vegyes díjak terhére (130X20) . 2 6 00 .-

Előre nem l á th a tó r a ......................................... 1.000.—
Összes szükséglet : 49.965.73

Fedezet:
Egyházkerületi segély :

a) az egyházker. járulékból segély . 19.863.73
22.863.73b) az államsegélyből ............................. 3 000.—

Egyetemes egyházi segély ............................. 600 ,-
Sopron faadománya . . . . v . 322.—
Az intézeti növendékek dijai :

a) a képezdészek tandíja . 130X117 — 15 210.-
b) internátusi díj . . . 70X100 = 7.000.—

23.080.-c) gyakorlóiskolai tanulók díja . . . . 870,—
A tápintézet iskolafenntartási hozzájárulása . 2.500.—
Nyugdíjjáruléktérités a tanárok és a szolga uíán
kivetett járulék 3/i3-ad része . . . . . . bUU.—

Összes fedezet; 49.965.73



V. Főiskolai tápintézeti pénztár.

Szükséglet:
1. Személyi járandóság: P

a) gondnoki t is z te le td íj.............................  500.—
b) gazdaasszony fizetése.............................  720.—
c) cselédség, b é r e .........................................1.300,— 2.520 —

2. Üzemi költség : fűtés, világítás, vízfogyasztás . 2.000.—
3. Élelmezési kö ltség ...............................................  28.384.—
4. Járulék a líceumnak a helyiségek használatáért 800.—
5. Épületfenntartás, javítás, tisztogatás . . . .  500.—
6. Beruházás :

konyha és éttermi felszerelésre . . . .  300.—
7. Tápintézeti kedvezmény; a tápint. növ. lO°/o-a

a) a líceumban 9 ingyenes hely . . 2.430.—
b) a tanítóképzőben 8 ingyenes hely . . 2.160.— 4.590.—

8. Fenntartói kedvezmény :
35 dunántúli egyhker.-beli lelkész és tanító

fiú után à 30 P ...................................  1.050.—
9 Hozzájárulás :

a) a líceum feun tartásához.......................  2 500.—
b) a tanítóképezde fenntartásához . . . 2.500— 5.000.—

10. Kezelési díj a közigazgatási pénztárba befizetve 600.—
11. Vegyes kiadás :

a) óradíjtérítés a lie. pénzt, az eforus után 326.—
b) munkásbiztosítási pénztári járulék . . 600.—
c) adó és tü zk árb iz to sitás .......................  100.—
d) konyhaszemélyzet újévi ajándéka . . 120.—
e) sertésól és p in c e b é r .............................  150.— 1.296.—

12. Előre nem l á th a tó r a .......................  . . _____________500.—
Összes szükséglet: 47.540.—

Fedezet:

1. Fajárandóság Sopron r é s z é r ő l . 250.—
2. Tápdíjjövedelem :

a) 95 líceumi tanuló után . . à 270 P 25.650.—
b) 80 képezdei tanuló után . . à 270 P 21.600.— 47.250.—

3. Bérjövedelem a pajta u t á n . 4Q.—
Összes fedezet : 47.540.—
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VI. Leányközépiskolai pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság: P
1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlék (részletezve

1. függelék IV. a l a t t ) .......................................  10.509.16
2. Szolgák b é r e ..................................................... 600.—
. Óradíj az énektanításért . ........................ 400.—

B) Dologi kiadás:
5. Épületfenntartás : javítás, tisztogatás . . .  500.—
6. Fűtés, világítás..................................................... 2.000.—
7. Iroda, postaköltség, nyomtatvány . . . .  800.—
8 Fenntartói nyugdíjjárulék a nem állami tansze

mélyzet országos nyugdíjintézetébe . . . .  6.005.76
9. Társadalom biztosító ...................................   . 150.—

10. Beruházás:
a) k ö n y v t á r ............................................... 500.—
b) s z e r t á r a k ...................................................   500.— 1.000.—

11. T an d íje len g ed és ............................................... I 300.—
12. Vegyes kiadás :

a) adó, biztosítás stb. . . . . . .  100.—
b) vegyes díjak te rh é r e .............................  1.300.—
c) hivatalos utazás és napidíj . . . .  200.—
di tanárok arcképes jegyigazolványa . 144 — 1.744.—

13. Előre nem l á th a tó r a ........................................................................ 311.08
Összes szükséglet: 25.320.—
Fedezet:

1. Egyházkerületi segély:
a) az összesített járulékokból . . . .  3.000.—
b) az állam segélyből.............................  1.000.— 4 000.—

2. Iskolai összesített díjak :
a) tandíj 130 tanuló á 100 P . . . . 13.000.—
b) vegyesdíj 130 tanuló à 10 P . . . 1.300.— 14.300 —

3 Fenntartási hozzájárulás az internátus részéről . 5.800.—
4. Nyugdíjjáruléktérítés a tanárok részéről a 8/is r. 920.—
5. Adományok . ......................... . . . .   300.—

Összes fedezet: 25.320.—

VII. Leányközépiskolai internátusi pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Fizetés :

a) internátus igazgató ...............................  1.536.—
b) internátus vezetőnő . . . .  . 960.—
c) 1 hivatásos nevelőnő . . . . . .  720.—
d) 1 házvezetőnő................................ .. . 720.—
e) betegápolónő 4 ................................... 520.—
f) c s e lé d s é g ............................................... 2.000.—____ 6.456. —

Átvitel : 6.456.—
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Áthozat : 6.456.—
2. Zenetanítás (5Ö óra á 60 P) . . . - 3.000.-
3. Társalgás és táncdíj te rh é r e ............................. 500.—

B) Dologi kiadás:
4. Élelmezés, 22.250 nap à 0.80 P . . . . 17.800.—
5. Fűtés és világítás . . . .  . . . . 7.500.—
6 Épületfenntartás, j a v í t á s ................................... 1.000.—
7- Felszerelés, pótlás ......................................... 650.—
8. Mosás és tisztogatás ................................... 1 2 00 .-
9. Iroda, posta, n y o m ta tv á n y ............................. 1 .000 -

10. Társadalombiztosító j á r u l é k ............................. 1.5O0.—
11. Tartásdíjelengedés............................................... 8.200.—
12. Hozzájárulás az iskola fenntartásához 5 800.—
13. Vegyes kiadás:

a) biztosítás, adó . . . . . . 130.-
b) cselédség karácsonyi ajándéka 160.—
c) napszám a kert és sportpálya rendben-

tartására ......................................... 100 —
d) az ellátástérítés t e r h é r e ....................... 8 00 ,- 1.190.—

14. Amortizáció . ......................................... 3.000.-
15. Előre nem láthatóra ......................................... 724 —

Összes szükséglet: 59.520.—
Fedezet:

1. Növendékek díjai:
a) tartásdíj 63 tanuló à 750 P . . . 47.250.—
b) zenedíj 50 óra à 80 P . . . . 4.0(10.-
c) társalgási díj 50 óra à 40 P . 2.000.-
d) betegápolási díj 63 tanuló à 20 P . 1.260.— 54.510.—

2. Államsegély 1 9 3 5 - r e ......................................... 3.000.-
3. Ellátástérítés ............................................... 1.210,—
4. Gazdaság m a ra d v á n y a ................................... 800.—

Összesen : 59.520.-

Vili. Alapítványi pénztár.
Szükséglet:

1. A szabadrendelkezési alap javára a biztosítási
jövedelem ből..................................................... 1.000.—

2. Folyósítandó ösztöndíjak ............................. 130,—
3. Tőkésítés ............................................... 1.870.—

Összesen : 3.000.-
Fedezet:

1. Dunántúli énekeskönyv XXV.—XXXIV. kiadás
után szerzői tiszteletdíjrészlet ....................... 1.000.-

2. K am atjövedelem ............................................... 1.000.-
3. Biztosítási jövedelem ......................................... 1 000.—

Összesen : 3.000.—
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IX. Főiskolai nyugdijintézeti pénztár.

1.
Szükséglet:

Nyugdíj :
a) özv. Jausz V ilm osnénak.......................
b) özv.-Weisz Kornélnénak .
c) Horváth Samu: 1) áll. nyugdíjdifferencia

2) áll lakbérdifferencia
Összesen :

546 -  
124.80

Fedezet:
1. Kamatjövedelem ...............................................
2. Fenntartói nyugdíjjárulék : a törzsfizetés 5°/o-a, 

az ellenőr után 85.85 P, a pénztáros után 64.80 P
3. Tagok járuléka 1% . .............................
4. Egyházkerületi hozzájárulás :

a) as összesített járulékokból . . . .  2.629.99
b) az államsegélyből................................... Í.000.—

Összesen :

P

252.96
2.910.33

670 80
3.834.09

-.4 0

154.95 
48 75

3.629.99
3.834.09

X. Letétpénztár.
Szükséglet:

1. Az egyházközségi járulék felosztása:
a) a közigazgatási pénztárnak :

a) püspök úr tiszt.-díja . . 4.000.—
b) egyéb szükségletre . . 7.820 27

b) a soproni líceumnak . . . .
c) a soproni tanítóképzőintézetnek .
d) a kőszegi leányliceumnak
e) a bonyhádi reálgimnáziáninak
f) hitoktatásra .............................
g) a főiskotai nyugdíjintézetnek
h) közalapi járulék 1935-re . . . .
i) szórványgondozásra.......................
j) charitatiV segélyezésre . . . .

11.820.27 
2.124.29 

19863.73 
3.000’— 
1.000.— 
2.040 — 
2.629.89 
1.777.— 
1.400.— 
1.208.72

2.

3.

Az egyetemes egyház folyósítása
a) adóalapi segély
b) közalapi segély a hitoktatásra

22. 000. -
6 6 0 .-

Államsegélyek felosztása:
a) egyházkerületi államsegély:

1. a közigazgatási pénztárnak
2. a soproni líceumi pénztárnak
3. a soproni lanítóképezdei pénztárnak
4. a kőszegi leányközépisk. pénztárnak
5. átutalás a hitoktatási számla javára .
6. főiskolai nyugdíjintézetre . . . .

b) portótérítési államsegély a püspöki iro
dának ....................................................

4 000.—
3.000. —
3.000. —
1.000.  — 
1.300.— 
1. 000. —

Átvitel :

46.864.—

22.660.-

13 300.- 

800 .-
83 .6 2 4 .-



65

Áthozat : 83.624.—
c) állami elemi népiskolai hitoktatás díjazása 1.100.—

4. Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelme . . 6.000.—
5. Hitoktatási költség f e d e z é s é r e ........................ 4000.—

Összes szükséglet: 94.724.—
Fedezet:

1. Egyházközségi járulék ...................................  46.864.—
2. Segélyek az egyetemes egyháztól :

a) f. é. adóalapi s e g é ly .............................  22.000.—
b) közalapsegély.........................................  660.— 22.660.—

P

3. Államsegélyek :
a) egyházkerületi rendes államsegély . . 13.300.—
b) portótérítési állam segély .......................  800.—
c) áll. elemi népisk. hitoktatási államsegély • 1.100.— 15.200.—

4. Dr Baldácsy Antal alapítványi jövedelem . . 6.000.—
5. Hitoktatás díjazása :

a) az összesített egyházherületi járulékból . 2 040.—
b) a kerületi államsegélyből.......................  1.300,—
c) az egyetemes e g y h á z tó l.......................  660.— 4.000.—

Összes fedezet: 94.724,—

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

A p é n z tá r  n ev e
Szükséglet Fedezet Maradvány Hiány

P f P f P f P (

I. Közigazgatási pénztár 39.615 27 39.615 27 _ _ _ _
II. Líceumi pénztár 50.674 80 50.674 80 — — — —

III. Líceumi Diák Ottlion pénztár 31.060 — 31.060 — — — — —
IV. Tanítóképzőintézeti pénztár 49.965 73 49.965 73 — — — —
V. Főiskolai tápintézeti pénztár 47.540 — 47.540 — — — — —

VI. Leányliceumi pénztár 25.320 — 25.320 — — — — —
VII. Leányinternátusi pénztár 59.520 — 59.520 — — — — -

VIII. Alapítványi pénztár 3.000 — 3.000 — - — - -
IX. Főiskolai nyugdíjintézeti pénztár 3.834 09 3.834 09 — — - -
X. Letét pénztár 94.724

"

94.724
"

405.253 89 405.253 89 — — — -

y
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II. m
ellékl

et: A
z egy

házke
rület 

líceu
mi p

énztá
rának

 193
6. év

i költ
ségve

téséhe
z.



68

P - O to 00 -j CT) Ul .4* co to Folyószám -

ct-

NClCTO3
z
ta.

H
ta3

o
ow3•eE3_

2:»
E?
2.51

ort>
e ra
ta•<
N)

2
CTn3
CT-

Q."i
b3.
5.o

33o
N

O3C.

C/>eu
C/3

eu.

<
n *
N

r-
(0

:?
eu.

N

Tn>-n

Z
ta

3
ta

O ZC/J 3 »• C/3 O o. 3 O

O-
n.o O—

O '

csCM
C0

N  

cn sn3
Nt/)
£, NO

*CU,
3

O»
n> n>

3
n

co
fu ns to

C/3CM 3 C/3
C/3CM (TO

A3.3
*i *1 CU.3 T

3Q.
3

? '
3
3
CT

0Q
eu <

CO
C/3 C/> (0

C/3 era p - t V) 3 C/3 0Q
fD3 £

<ro

ct3 eu3
eu.

w

O-
9 r -

tO ü l ü l 4*.
1

4*.
t

4 -
1

4*
1

4̂
I

4 * 4>.
I

4 -
I

ct>
<
ct

.1
4 ) .

1

to
1 1

W
100 \

CD
1 1

î o O  2
«  N

c/3 S -  n» CO
No_

CTQ x < x x x x < <
< <

E ;  n »  
> <  2 .

CU. 1 1 1 1 1 1
c o — CO c o c o to to

U 3
—

coo co _ _ to co co .4- O l 3? H
CO bi to to to to 4- bl Ö •o CM O : coo >to CT) œ £ 4̂4* £ £ 4».4s- coto 4* ë ë Ü!00 2- 3

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -,

CO 1 1 to 1 1 to CO to to - Családtagok száma O t

16.533

CT1 , ■ , - — r — to
ê f  “816 -4

777 ê I t 1

892 COCT)3
4-*
CD-J

coco Ö
ë

T3 -° 3  CT CT-■ tn. N
CT)

g 1
CT)O

60 60 1 1 1

80 60 60 20 20 - O J w  •-*- O* 1

4 ,^  “ >
CO Ui

CO no c e no to XI o  £  oo — N

OO o co 1 1 O ) 1 CT) 4̂ O ) O ) co ç î ï . n>A f-r 0»*40

1

40

1 1

40

1 1

40

1 ë

40 80 — S - S s ero
■<--------- 3*

259 1
I OUlto 1 1 1

86

1 1 1
coCT) i

coCT) X
•o
2; 3- 3  B) 
£■■ £:

ta.
N

BT X

20 1

20 1 1 1 ê 1 1 1

40

1 ë
o o>

"-t
C :

n>tO to — _ —
Xcn 1 b t 4*- - 4 4- to 1 CT- g - t eto O l tsj to to to o> —j

ë
3  3.

O i Ü l to to to to to to CT) CM C/J a d

CT) 1

76

ë
oco 0 -00 ë  ë

48 08 92 28

1 -

to
- J

, . t o
CT) , . to to to to , . to to co to O*

C/3

Ö bt to b l - j CT) b j to to CT) «—» X N —
U 1
CT) g o o

- o g
O tto 3to 3 ë

O )co ë
Ü«
O

00oo OC/3n>
o

CD I to o CT) OO 00 4* CT) CT) CO œ
ëCT) i CT) co 00 co •JO ex (JO CO oo

, .
to to co

co ta
N

CT
TO

co
CT) ë B

3
co . CT

era
t<

ns
N eu’3 eu’3

n>*
M
CM
CO

J e

co
S*
co

3 "

N
TT

O :

N D«
3

n>‘3
3
CT
3

CTO

'<
B

ST

co

£
co

N *
co X <

to
eu
TTeu.

N

n>
t t
03.
C/3

c/3
C:

c r
o

3CT eu

0)
<

Q .
' S '

n> ns•o
n>'

T 3
<
ta
3

3 co O

o. o=

III. melléklet: Az egyházkerület tanítóképző intézeti pénztárának 1936. évi költségvetéséhez.
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A d u n á n tú li  á g . hiftv. e v a n g . e g y h á z k e rü le t!  t is z t ik a r ,  v a la m in t 
a z  1930—36. 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

N É V T Á R A .

V.

1. Az egyházkerület tisztikara:

Püspök, 1916 óta: D. Kapi Béla, győri lelkész, felsőházi tag, Győr, 
Kossuth Lajos-u. 1.

Egyházkeriileti felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirtokos, 
ny. főispán, Nagygeresd, Sopron vm.

Egyházkerületi egyházi főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, esperes
lelkész, Lébény, Moson vm. (1936.)

Egyházkerületi világi főjegyző, 1934 óta: Dr. Bertha Benő, kir. járás
bírósági elnök, Sárvár.

Egyházkerületi egyházi aljegyző, 1932 óta: Gyalog István, alesperes- 
lelkész, Kéty, Tolna vm. (1936.)

Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, földbir
tokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1936.)

Egyházkerületi főszámvevő, 1923 óta: Hanzmann Károly, lelkész, Sop
ron, Templom-u. 17. (1936.)

Egyházkerületi ügyész, 1908 óta: Berecz Ábel, Sopron, Városház-tér 1. 
(19360

Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Széchenyi
tő l (1936.)

Egyházkerületi pénztáros, 1929 óta: Mühl Nándor, Sopron, Templom
utca 10.

Egyházkerületi ellenőr, 1914 óta: Wojtech G. Vilmos, Sopron, Templom
utca 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, Petöfi-tér 2.

II. A dunántúli egyházmegyék elnöksége:

Győri egyházmegye: Esperes, Németh Károly, Lébény, Moson vm. Fel
ügyelő: Szalay István, földbirtokos, Gyomoré.

Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitórisz János, Ostffyasszonyfa, 
Vas vm. Felügyelő: Koltai Vidos Dániel, földbirtokos, a Johannita-rend lo
vagja, Mersevat, u. p. Kíilsövat.
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Somogyi egyházmegye: Esperes, Horváth Lajos, Gyékényes, Somogy 
vm. Felügyelő, dr. Ittzés Zsigmond, vármegyei t. főorvos, Kaposvár.

Soproni alsó egyházmegye: Esperes, Bojtos László, Vadosfa, Sopron vm. 
Felügyelő: virtsologi Rupprecht Antal, nagybirtokos, Sajtoskál.

Soproni felső egyházmegye: Esperes, Scholtz Ödön, a Ferenc József- 
rend lovagja, Ágfalva, Sopron vm. Felügyelő, Dr. Brunner Emil, Sopron szab. 
kir. város tiszti főügyésze.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Főesperes, Müller Róbert, Felső- 
nána, Tolna vm. Alesperes, Gyalog István, Kéty, Tolna vm. Felügyelő, Dr. 
Pesthy Pál, ny. igazságügyminiszter, Budapest és Űzd, Tolna vm. Másod
felügyelő, 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, orsz. gyűl. képviselő, 
Répcelak és Szombathely, Deák Ferenc-u. 8. Másodfelügyelő, Dr. Schneller 
Aurél, ügyvéd, Kőszeg, Vas vm.

Veszprémi egyházmegye: Esperes, Takács Elek, Homokbödöge, u. p. 
Ugod, Veszprém vm. Felügyelő, Mihály Sándor, gazdasági felügyelő, Pápa, 
Veszprém vm. ' ; ^

Zalai egyházmegye: Esperes, Nagy Lajos, Szentantalfa, Zala vm. Fel
ügyelő, 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, Hajas Béla, 

bonyhádi reálgimnáziumi, Hamar Gyula, soproni tanítóképezdei és Németh 
Sámuel, soproni reálgimnáziumi, vitéz Magassy Sándor, lyc. diákotthoni 
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 Rozsondai Károly, 
Sopron.

V á l a s z t o t t  tagok az egyházkerület részéről: a) egyháziak: Müller 
Róbert, Felsőnána, Nagy Lajos, Szentantalfa, Németh Károly, Lébény, D. dr. 
Proliié Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Takács Elek, Homokbödöge, 
Túróczy Zoltán, Győr, Zongor Béla, Körmend, Kiss Samu, Nagybarátfalu. 
Póttagok: Molitorisz János, Ostffyasszonyfa, Dr. Mohácsy Lajos, Marcalger- 
gelyi, Horváth Lajos, Gyékényes és Gyalog István, Kéty; b) világiak: Dr. 
Heimler Károly, Sopron, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Mechwarth Ernő,
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Bclecska, Dr. Stráner Gyula, Sopron, Dr. Pesthy Pál, Budapest, Dr. Strasser 
Sándor, Győr. Póttagok: virtsologi Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Dr. Móritz 
Dénes, Celldömölk, Dr. Deák János, Sopron, Mihály Sándor, Pápa, koltai Vi~ 
dos Dániel, Mersevát, virtsologi Rupprecht Antal, Sajtoskál, Rimler Pál, 
Sopron.

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. Póttag: Klausz Lajos.

2. Egyházkerületi iskolai bizottság.

Elnök: Dr. Heimler Károly, iskolai felügyelő, Sopron szab. kir. város 
főjegyzője.

Jegyző: Leitner József, Sopron.
Hivatalból tagok: Hamar Gyula, Hanzmann Károly, Németh Sámuel, 

vitéz Magassy Sándor, a lyc. Diákotthon igazgatója, Szabó József, eforus.
Választott tagok: a) az egyházkerület részéről: Bergmann Pál, Dr. Deák 

János, Dr. Schindler Endre; b) a soproni egyházközség képviselői: Budaker 
Oszkár, Dr. Töpler Kálmán, Ziermann Lajos; c) a lyceumi tanári kar kép
viselői: Dr. Ruhmann Jenő, Leitner József; a tanítóképzöintézeti tanári kar 
képviselője: Rozsondai Károly.

3. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi 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. Egyházkerületi törvényszék.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő.

Jegyzők: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1936) és Dr. Zimmermann Artúr, 
Körmend (1939).

Ügyészek: Berecz Ábel (1939) és Dr. Zergényi Pál, Sopron (1936).
Bírák: a) a lelkészi karból: Ziermann Lajos, Sopron (1936), Zongor 

Béla, Körmend (1936), Németh Károly Lébény (1939), Takács Elek, Homok- 
bödöge (1939), Németh Gyula, Szekszárd (1936); — b) a világiak közül: 
Dr. Grosch József, Paks (1936), Dr. Ajkay István, Kisfalud (1939), Dr. Rásó 
Béla, Vasvár (1936), Jánossy Gábor, Szombathely (1939), Dr. Vidonyi Sán
dor, Győr (1939); — c) a tanári és tanítói karból: Gráf Samu, Sopron (1939) 
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, Né
meth Sámuel, Sopron, Mühl Nándor, Sopron, Dr. Schneller Aurél, Kőszeg, 
Wojtech G. Vilmos, Sopron, Dr. Zergényi Pál, Sopron, vitéz Magassy Sán
dor, Sopron.

Választott tagok: a) egyháziak: Scholtz Ödön, Ágfalva, Takács Elek, 
Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) világiak: 
Dr. Bertha Benő, Sárvár, Friedrich Nándor, Sopron, Dr. Mihály Kálmán, Sop
ron, Rupprecht Olivér és Rupprecht Antal, Sajtoskál, Szabó Kálmán, Sopron, 
Prickler János, Sopron, Bertók Károly, Szombathely, Gráf Samu, Sopron, 
Szalay István, Gyomoré.

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: Gyalog István, Kéty, báró Podmaniczky Pál 

dr., Sopron, Zongor Béla, Körmend, vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd; b) isko
lai részről: Gráf Samu, Sopron, Grieszhaber E. Henrik, Majos, Hamar Gyula, 
Sopron, Rónai Kálmán, Somlószöllős, Somogyi Béla, Körmend; c) világi 
részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Koritsánszky Ottó, Budapest, 
szentmártoni Radó Lajos, Szombathely, Rupprecht Antal, Sajtoskál, Schleifer 
Károly, Szombathely, Szalay István, Gyomoré.

7. Egyházkerületi véleményező bizottság.
Elnökök: Németh Károly, Lébény és Dr. Bertha Benő, Sárvár.
Tagok: a) egyházi részről: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Hanzmann Ká

roly, Sopron, Dr. Kiss Jenő, Sopron, Molitorisz János, Ostffyasszonyfa, Mül
ler Róbert, Felsőnána, Rónai B. Gyula, Uraiujfalu, Takács Elek, Homokbö
döge, Zongor Béla, Körmend, Budaker Oszkár, Sopron és Horváth Olivér, 
Nagykanizsa; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Dr. 
Berzsenyi Jenő, Zsédeny, Dr. Groscli József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, Ka
posvár, Mihály Sándor, Pápa, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Schindler 
Endre, Sopron, koltai Vidos Dániel, Mersevat, Grieszhaber E. Henrik, Majos.

8. Egyházkerületi számvevőszék.
Elnök: Weiss Vilmos, Kőszeg és Dr. Ajkay István, Kisfalud.
Tagok: a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keine-

5. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdíj ügyi bizottság.



nesmagasi, Rónai B. Gyula, Uraiujfalu; b) világiak: Dr. Berzsenyi Ádám, 
Kemenessömjén, Magyar István, Felpéc, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, Rupp- 
recht Antal, Sajtoskál, ifj. Radó Lajos dr., Szombathely.

9. Egyházkeriileti lelkészvizsgáló bizottság.
Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 

felügyelő.
Tagok: D. Dr. Pröhle Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Túróczy 

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 tanítóképzőintézeti tanári kar vizsgáztató tanárai. 
Választott tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Neubauer János, Sopron; 

póttagok: vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd és Kiss József, Sopron.

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, Zon
gor Béla, Körmend; b) a soproni egyházközség részéről: Dr. Brunner Emil, 
Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, Huber Aladár, 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.

12. Zsinati törvényeket végrehajtó és szabályrendeleteket készítő bizottság. 
Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 

felügyelő.
Tagok: a) egyháziak: Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi, Takács Elek, 

Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) világiak: 
Berecz Ábel, Sopron, Dr. Bertha Benő, Sárvár, Dr. Grosch József, Paks, Dr. 
Pesthy Pál, Budapest, Dr. Zergényi Pál, Sopron,
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14 Báró Baldácsy-alapitványt kezelő egyetemes bizottság dunántúli tcgjai.
Tagok: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 

felügyelő; póttag: Dr. Ostffy Lajos, Ostffyasszonyía.

15. Egyházkerületi leányközépiskolai helyi bizottság.
Elnök: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg.
Tagok: a) hivatalból: Arató István, igazgató, Wagner Karola, interná- 

tusi igazgatónő; b) választottak: Czeke Gusztáv, Karner Frigyes, Kiss Ist
ván, Roth Jenő, Seybold Rezső, Stuhr Lajos, Suhajda Lajos, Unger Károly, 
Weöreös Elemér.

16. Egyházkerületi gyámintézeti bizottság.

Elnökök: Scholtz Ödön, Ágfalva és ..................
Jegyző: Hanzmann Károly, Sopron.
Pénztáros: Miihl Nándor és Wojtech Vilmos, Sopron.
Ellenőr: Gráf Samu, Sopron.
Tagok: az összes egyházmegyék gyámintézeti elnökségei, még pedig:
a) Győri egyházmegye: Szalay Mihály, Lovászpatona, Veszprém vm. és 

dr. Bertha Benő Celldömölk.
b) Kemenesaljái egyházmegye: Nagy Miklós, Zalaegerszeg és Mester

házy Jenő, Kemendollár, Zala vm.
c) Somogyi egyházmegye: Teke Dénes, Sand, Somogy vm. és Jamrich 

Béla, Csurgó, Somogy vm.
d) Soproni alsó egyházmegye: Ftilöp Dezső, Bük és Szabó István, Ma- 

gyarkeresztur, 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: Kutas Kálmán, Szombathely és Ajkay Ele

mér, Uraiujfalu, Vas vm.
h) Veszprémi egyházmegye: Horváth Sándor Várpalota, Veszprém vm. 

és Dr. Zauner Róbert, Veszprém.
i) Zalai egyházmegye: Jónás Lajos, Alsódörgicse és Dr. Mesterházy 

Ferenc, Balatonfüred.
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Püspöki jelentés
a dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület 1935. évi 
október hó 11.-én Celldömölkön tartandó közgyűlése elé.

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!

A püspöki jelentésnek kettős célja van. Beszámol az elmúlt közigazga
tási év elvégzett munkájáról, azután megjelöli a jövendő munkaprogramm 
irányait. A közgyűlés mérlegelésére van bízva annak megállapítása, hogy az 
elvégzett és elvégzendő munkából mennyi vonatkozik a közigazgatási admi
nisztrációra és jogvédelemre és mennyi képviseli az egyház lelkifejlődésének 
munkálását. örök feladatunk és felelősségünk, hogy az egyház Isten lelke ál
tal formált élő szobrát állandóan szépítsük és tökéletesítsük.

Elvégzett munkánkat és munkaprogrammunkat csak akkor bírálhatjuk 
el helyesen, ha egyházunk országos és világ-helyzetét hü vonásokkal megraj
zoljuk. Éppen azért fejtegetésemben mindenekelőtt a protestantizmus világ- 
helyzetét állítom szemeink elé, azután szólok az államhoz való viszonyunkról, 
a felekezetközi helyzetről, belső helyzetünkről és az ezekből folyó fel
adatainkról.

I. Az év eseményei.
1. Általános helyzetkép.
a) A protestantizmus világhelyzete. A protestantizmus világtörténeti kor

szakban él s ellentétes szellemi áramlatok sodrában teljesíti történeti 
hivatását.

Az egyik szellemi áramlatot a római katholikus egyház világhatalmi tö
rekvése képviseli. A kath. egyház a világ leghatalmasabb és legegységesebb 
szervezete. Majdnem az egész világra kiterjed hatalma. Politikáját érvénye
síteni igyekszik minden országban. Az állami életben való érvényesülése a 
protestantizmus elnyomásával jelent egyet. Mióta Ausztria az egyedülvaló 
katholicizmus érvényesítésében ismerte fel világtörténeti küldetését, azóta az 
evang. egyház sorsa elnyomatás és jogfosztottság. Észre kell vennünk azt is, 
hogy a világpolitikában és a nemzetek kitervezett csoportosulásában erőtel



2

jes hangsúlyt nyer a kathoíícízmus. Nem véíetíen, hogy Mussoíiní terjecfef- 
mes beszédben nyilatkozott Ausztriának a katholicizmus fenntartására vonat
kozó világtörténeti hivatásáról, mely különös erős kapcsolattal köti Olasz
ország népéhez. A külpolitikai helyzet mostani forrongásában pedig bizo
nyára szándékosan hangsúlyozta ugyancsak Mussolini a Lengyelországhoz 
való kapcsolatban azon örömét, hogy ez az ország is római katholikus. A vi
lágpolitikába észrevehetően belehúzódik az egyházi szempont.

A protestantizmus világszervezeti egységgel nem bír. Nemzeti egyházak 
alakjában teljesíti hivatását s ezeket csak laza kötelékek kapcsolják egybe. 
Legfeljebb nemes értelemben vett egyházpolitikája van, de nincsen világpoli
tikája. Ezen a laza oekumenitáson is véres sebet jelent a német evang. egy
ház, melynek jelenlegi helyzete súlyos tehertétel a világ evangélikusságának 
történeti lapján.

A másik hatalmas világáramlat az istentelenek szövetségében áll előt
tünk. Az Oroszországban államszervezeti alakot öltött kommunizmus állan
dóan terjeszkedik. A szovjet megalakulásakor hónapokat, avagy esztendőket 
jósoltak neki, ma már másfél évtized óta él. Állami szervezetein kívül kiépí
tette gazdasági, kulturális, szociális és társadalmi életét is. A népet és az em
berek lelkét átgyúrta istenellenes, vallástalan, a család, a tulajdon, a polgári 
erkölcs értékeit megsemmisítő kommunista szellemével.

Az orosz szovjet hatalma megnövekedett. Felvették a nemzeti jogok vé
delmére alakult Népszövetségbe. A felvételkor csupán egy hang tiltakozott 
befogadása ellen. A többi állam keresztyén lelkiismerete hallgatott. Elfelej
tették a szovjet rémuralmát. Nem látták az első öt évben kivégzett 1,860.000 
áldozatnak halott-seregét. Elfelejtették a keresztyén egyházak ellen indított 
írtó hadjáratát. Nem törődtek a lerombolt, vagy mulatóhelyekké alakított 
templomokkal, az elnémított és meggyilkolt prédikátorokkal. Elfelejtették, 
hogy a szovjet uralmának kezdete óta 31 püspököt, 16.000 papot, 7.000 szer
zetest gyilkolt meg és sok millió ember leikéből kitörölte az Isten képét. A 
gazdasági és politikai érdek elnémította a keresztyén lelkiismeret szavát s a 
szovjet bekerült a Népszövetségbe. Azóta pedig az Egyesült Államok és Ja
pán bejelentették tiltakozásukat az orosz követségek által végzett kommu
nista propaganda-munka ellen. Európa összes államaiban folyik a földalatti, 
vagy földfeletti munka. Az istentelenek szövetsége kinyújtja csápjait. Lázító 
iratok mételyezik a lelkeket. Sejtrendszerrel hálózzák be az ifjúságot és ka
tonaságot. A durva kommunista világáramlat mellett egyre jobban hódit an
nak finomított iránya, a modern szekularizált élet.

A szélsőséges szellemi áramlatok között egymagában áll a protestantiz
mus, — kezében egyetlen fegyverével: az evangéliummal. Ma is a lelkiisme
reti szabadságot és a vallásszabadságot követeli. A lélek vallásáért és a val
lás leikéért küzd. Az emberi jogérvényesülés nemes liberálizmusa vezeti a 
téves, tartalmatlan, vagy hazúgtartalmú álliberalizmussal szemben. Ma azon
ban mindez devalvált érték, mely ellen mindegyik szellemi áramlat szóval, 
tollal és vassal hadakozik.
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Az egész világ forrong. A Népszövetség nehéz erőfeszítéssel igyekszik 
megvédelmezni azt a világbékét, melynek fundamentumát valamikor rosszul 
építette meg. Az egész világ szuronyokkal körültiizdelt puskapor-hegyhez 
hasonlít. Egy szikra elég és lángra lobban minden. Az összeütköző államok 
gazdasági és politikai érdekkörétől távolesö nemzetek hiába védelmezik sem
legességüket. A hegyláncolat meredélyén meginduló lavina-omláskor hiába 
mondja egy darabka hófehér szűz—terület, hogy neki semmi köze sincsen 
ezekhez az összeütközésekhez, a lavina mindent elborít.

A protestantizmus világhelyzet-képéből megállapíthatjuk azokat a szem
pontokat, melyeknek érvényesülniük kellene az államhoz való viszonyunk
ban, felekezetközi helyzetünkben, saját belső helyzetünk kialakulásában és 
jövendő feladataink felismerésében.

Védelmeznünk kell egyházunk történeti küldetését és egyházegyenlőségi 
jogát az államban. Követelnünk kell egyházi, kulturális, szociális feladataink 
támogatását. Védekeznünk kell az istenellenes áramlatok és a modern kom
munizmus ellen. Belső építéssel erősíteni kell egyházunkat a vallási libera
lizmus és az egyházi nacionalizmus veszedelme ellen. Azután védelmeznünk 
kell nemzeti egységünket, nehogy vészthozó időben ne találhassa meg egyik 
jobbkéz a másikat és ne bizhassék egyik szív a másikban!

b) Az államhoz való viszonyunk. A kormány összetételében beállott sze
mélyi változás nem érinti annak politikai irányát. Az új Gömbös-kormány a 
törvények alapján állva elismeri egyházunk vallásszabadsági és egyház- 
egyenlöségi jogait s azok érvényesítéséhez anyagi és erkölcsi támogatást 
biztosít. Ez évben sem fordult elő olyan lényeges sérelmi eset, mely viszo
nyunkat a kormánnyal szemben megzavarta volna.

A kormány anyagi politikája a régi pénzügyi keretek között mozog. Tör
vényben biztosított államsegélyeinket megadja, de a régebben megvont jo
gos segélyeinket visszaadni nem képes és egyházunk újabb anyagi igényei 
elöl még azon esetben is elzárkózik, ha azok törvényes alappal bírnak. Le
szállított államsegélyeink ma is csonka összegben folyósíttatnak. Lelkészeink 
és tanítóink fizetéskiegészítő államsegélyének megállapításánál 27, illetőleg 
21 pengős búzaárak szerepelnek. Ennek a pénzügyi, jogi és etikai lehetetlen
ségnek orvoslását ebben az évben is hiába sürgettük. Hiába vártuk a kántori 
és tanítói javadalom elválasztásának megoldását is. A segédlelkészi államse
gélyátalány felemelését sem sikerült keresztülvinni, pedig azt az új egyházi fel
adatok és az ifjabb nemzedék elhelyezkedésének lehetővé tétele elkerülhetet
len követeléssé teszi. A gyülekezetek törvényben biztosított önállósodása, ille
tőleg a lelkészi kongrua elnyerése leküzdhetetlen akadályokba ütközik. A 
gyülekezetek és egyházmegyék portótérítési államsegélyét is megvonta a mi
nisztérium. Hitoktatóink díjazása ma is olyan szégyenletesen csekély, hogy 
az méltatlan az államhoz, az egyházhoz és a lelkészi diplomához. Némelykor 
a kiszállás költségeinek megtérítését is hiába várja a családjával együtt nyo
morgó hitoktató. Jóllehet a lelki munka szolgálatjellege háttérbe szorítja az 
anyagi érdekeket s ezen általános erkölcsi elvet egyházi munkánkban meg-
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óvandónak tartom, mégis kijelentem, hogy a hívatásszeretetre és az anya
giaktól függetlenített szolgálathüségre való hivatkozásnak is van határa. Nem 
tekinthetjük természetesnek, hogy hitoktatóink 30 filléres óradíjat kapnak, 
néha utazási költségük is megtérítetten marad. Tanítóképző-intézetünk tanári 
államsegély-ügye is még mindig elintézetlen. A fedezet-hiányra való állandó 
hivatkozás nem lehet az egyház jogos anyagi igényének a sírboltja.

A kormány némely intézkedése beleütközik egyházi autonómiánkba. A 
tanítók VII. fietési osztályba való előléptetésénél a minisztérium, az eddigi 
gyakorlattól eltérően, nem adott alkalmat az egyházi főhatóságnak vélemény- 
nyilvánításra. Ez pedig azt jelenti, hogy az előléptetésnél sem az egyházi, 
sem az egyéni jogos érdeket érvényesíteni nem tudtam. Veszedelmesnek és 
lehetetlenségnek tartom, hogy az állam egyházunk tanítóit az egyházi főha
tóság meghallgatása nélkül részesíthesse a kitüntetésszámba menő előlépte
tésben. Kifogásolandónak tartom azt is, hogy az érdemesség megítélésénél 
elsikkadjanak a döntőjelentőségü egyházi szempontok és kizárólag állami 
szempontok alkalmaztassanak.

A helyettes-tanítók díjazását ahhoz a feltételhez kötötte a kultuszkor
mány, hogy a megüresedett tanítói állásokat csak bizonyos időszakban lehet 
betölteni. A tanítóválasztást olyan követelések korlátái közé szorította, melyek 
a gyülekezet választási szabadságát kérdésessé teszik.

Ezen intézkedések közelről érintik egyházi autonómiánkat, amit annál 
sajnálatosabbnak tartok, mert a törvényes rendelkezéseket könnyű lett volna 
összhangba hozni egyházunk alkotmányával.

Vannak egyéb sérelmi eseteink is. Néha nélkülözzük az egyforma mér
tékkel mérést, az igazságot és méltányosságot. Közigazgatási szempontból 
érthetetlen dolgokkal is találkozunk. Az állami költségvetésben 900.000 
pengő vétetett fel népiskolák építésére, de mindeddig nélkülözöm a miniszter 
úr erre vonatkozó értesítését. A segélyre szoruló gyülekezeteket folyamodá
suk benyújtására miniszteri leirat nélkül is felhívtam ugyan s folyamodásukat 
fel is terjesztettem, mégis az egyházi főhatóságnak ily fontos ügyben való 
mellőzését nem tarthatom egyházunk érdekeivel összeegyeztethetőnek.

Általánosságban azonban meg kell állapítanom, hogy a kormány, külö
nösen pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter, egyházunk törvényes igé
nyeit igyekezett kiélégíteni. Építkező gyülekezeteink, segélyre szoruló lelké
szeink folyamodásai elöl sem zárkózott el, hanem azokat tőle telhetőleg 
anyagi támogatásban részesítette.

Hálás köszönetét mondok mindezért H ó m a n B á l i n t  kultuszminisz- 
temek és közvetlen munkatársainak. Fájdalmas érzéssel emlékezem meg 
P e t r i  Pá l  politikai államtitkárnak és T ó t h  I s t v á n  helyettes államtit
kárnak, protestáns ügyosztályi főnöknek, nyugalombavonulásáról. P e t r i  
P á 1 államtitkár megértéssel és szeretettel foglalkozott egyházunk ügyeivel s 
benne igaz támogatónkat veszítettük el. T ó t h  I s t v á n  helyettes államtit
kár ügyoszályfőnöki működését szintén igazságérzet, szeretet, jóakarat és 
szociális érzés jellemzik. Meleg érzelmekkel búcsúzom tőlük s hálás szívvel
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gondolok egyházunkkal, gyülekezeteinkkel és lelkészeinkkel szemben tanúsí
tott soha el nem felejthető jóakaratukra.

A politikai államtitkári széket az államfő T a s n á d  i-N a g y  A n d r á s  
volt igazságügyi államtitkárral töltötte be, kinek egyénisége, politikai iránya 
és kulturális programmja a legszebb reménységekre jogosítanak fel, A pro
testáns ügyosztály élére a miniszter dr. S á r k á n y  A l f r é d  miniszteri ta
nácsost állította. Az új osztályfőnök hosszú idő óta munkálkodik a pro
testáns egyházak ügykörében s mindig meleg érdeklődést, megértést és jó
akaratot tanúsított egyházunk iránt. Isten áldása nyugodjék meg életükön és 
munkájukon.

c) A felekezetközi helyzet. Az egyházak egymáshoz való viszonyát ne
héz szabatosan megállapítani. Nem mondhatjuk, hogy egymással békesség
ben élnek s azt sem mondhatjuk, hogy harcban állnak. Nem fordult elő semmi 
olyan lényeges dolog, amely a felekezetközi békességet felzavarta volna, a 
helyzet mégis feszült s a levegő telve van viharelőtti robbanó-anyaggal. Nem 
különleges magyar, hanem minden országra kiterjedő, általános helyzetről 
van szó. A hazánkban mutatkozó felekezetközi feszültség tulajdonképpen 
függvénye a róni. kath. egyház világpolitikai törekvésének.

1934-ben a pápa egy küldöttséghez intézett beszédében ismét kijelen- - * 
tette, hogy a protestantizmus térfoglalását az emberiség veszedelmének tartja.
A katholikus akció legfontosabb feladatát a protestantizmus erőteljes vissza
szorításában jelölte meg. ,,A protestantizmus — úgy mond — megrabolja a 
katholikus egyház életgazdagságát. Mi marad meg a protestantizmusban a 
keresztyén életből és a szentségből? Mi marad meg a Krisztus személyének 
isteni voltából? Egy legenda, egy emberi személyiség?“ Ezért a pápa a szent 
év legdrágább gyümölcsét a protestantizmus erőtlenítésében szeretné látni.

A róni. kath. egyház világprogrammjából ered a mindenfelé mutatkozó 
felekezeti türelmetlenség és harckészség. A prot. országokban teljes egyen
jogúságot követel. A kath. többségű országokban az államegyház igényeivel 
lép fel. Nem elégszik meg az egyházi hatalommal, hanem döntő befolyást kí
ván gyakorolni az államvezetésre és az országos politikára. Bizonyító példát 
mutat Svédország, Olaszország és Ausztria. A példák közül különösen jellemző 
Ausztria helyzetkialakulása, mely a prot. elnyomás államilag megszervezett 
módszereit tárja elénk.

Ebben a nagy világpolitikában Magyarország csak egy parányi kicsi 
függvény. Felekezetközi helyzete adva van a róni. kath. egyház világpolitikai 
törekvéseiben, legföljebb annak eltompulása, vagy kiéleződése függ az or
szágos viszonyoktól.

A róni. kath. egyház magyar vezetői a békesség mellett nyilatkoztak. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter is kijelentette egyik országgyűlési beszé
dében, hogy a kultúrharc a nemzet pusztulását vonná maga után. A gyakor
lati életben azonban ebben az évben sem hiányoztak a sérelmek, melyek 
igazságtalan támadásban, mellőzésben, vagy jogcsorbulásban jelentkeztek.

Mindenesetre szükséges, hogy egyházunk a felekezetközi békét nyitott



szemmel nézze és helyes ítélettel bírálja el. A felekezeti békesség biztosítása 
minden jogállamban állami feladatot képez. Állami törvények állapítják meg 
annak jogi keretét és állami rendelkezések szereznek annak érvényt a gyakor
lati életben. A felekezeti harc vagy azt jelenti, hogy az állam jogi berendez
kedése ebben az irányban hiányos, vagy pedig azt, hogy a kormány a tör
vénynek nem tud érvényt szerezni s kormányzatában nem teszi életté a tör
vény szellemét.

Ez a megállapítás megjelöli egyházunk feladatát a felekezeti békesség 
védelmében. Ne vegye könnyedén a kisebb sérelmeket, mert a mindennapi élet 
apró eseményekből tevődik össze s bennük elvi állásfoglalások válnak gya
korlattá, de ne is ezeket tekintse a lényegnek. Hanem igenis férfias, kemény 
határozottsággal kövessen el mindent, hogy az állam biztosítsa és védje meg 
a béke feltételeit.Ne helyezkedjék az állam arra a kényelmes álláspontra, hogy 
a felekezetközi sérelmek az egyházak belső ügyét képezik, melyekhez neki 
semmi köze sincsen, hanem lássa bennük az állam törvényének és a nemzet 
egységének megsértését, melyet állami és nemzeti érdekből feltétlenül meg 
kell szüntetnie. Ezt a törvényérvényesítést várja egyházunk az államtól. A 
jogi elismerésen kívül tőle várja erkölcsi megbecsülését is. Tőle várja nem
csak az egyház jogi és erkölcsi méltóságának védelmét, hanem az egyházta
gok állampolgári egyenjogúságának védelmét is. Ez pedig azt jelenti, hogy 
az állások betöltésénél ne az egyházi hovatartozandóság döntsön, hanem a 
tehetség, a rátermettség, a szellemi és erkölcsi képesség és a szolgálati ér
dem. A jogérvényesítést ne a többségi elv, hanem a törvény állapítsa meg. 
Az egyenjogúság ne legyen kétségbe vonható látszatérték, hanem vitathatat
lan tulajdon.

A felekezeti békesség egyetemes keresztyén érték. Az egyházak benső 
lényegét mutatja meg. Benne sugárzik a Krisztus lelke. De azután nemzeti 
értéket is jelent. Benne pihen, mint a sors fájából önkezével faragott bölcső
ben, a nemzet jövendője. Kettős érték, kettős kötelesség és kettőssége miatt 
nehéz felelősség.

Fontos tehát, hogy a felekezeti békét necsak védelmezzük, hanem szol
gáljuk is. A vérző sebeken keresztül mindig önmagunkat is vizsgálgassuk cs 
őrizzük meg elfogulatlan igazságszeretetiinket. Keressük meg, hogy nem ter- 
hel-e minket felelősség a jóviszony meglazulásáért? Követeléseinket hozzuk 
összhangba törvényen alapuló jogainkkal és a méltányossággal. Mélyítsük ki 
egyházunk lelki hivatását, mert a mélységben és magasságban könnyebb a 
találkozás, mint az érdekek földszínén.

Itt emlékezem meg a h á z a s s á g j o g m e g v á l t o z t a t á s á r a  
irányuló mozgalomról. Serédi bíboros hercegprímás a pápa megkoronázásá
nak 13. évfordulóján tartott családvédelmi nagygyűlésen bejelentette, hogy 
az érvényben levő házasságjog reformálását szükségének tartja. Kijelentette 
azonban azt is, hogy ezt az ügyet az állammal kívánja rendezni s „ez a ren
dezés nem érinti a vallásfelekezetek egymáshoz való viszonyát“. A változta
tás „az egyház hitelveinek tiszteletben tartásával“ keresztülvihető.
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A hercegprímás nyilatkozata megerősíti azon feltevésünket, hogy a ve
gyes házasság kérdésében, mely nemzeti életünk legvérzőbb sebét képezi, 
kedvező változtatásra nem számíthatunk. Felekezetközi viszonylatban tehát 
keveset várhatnánk az új törvénytervezettől. Családvédelmi szempontból 
sem várhatnánk tőle sokat, mert a házasság és családi élet gyökerei sokkal 
mélyebben feküsznek, semhogy azok a róni. kath. egyházjogi álláspont ér
vényesítésével megszüntethetek lennének.

A törvényjavaslat elfogadása esetén kétféle házasság lenne. 1. Az egy
házak közreműködésével kötött házasság és 2. az anyakönyvvezető előtt kö
tött házasság, továbbá a prot. templomban kötött vegyesházasság. Ez a ket
tősség azonban még inkább veszélyeztetné a nemzet egységét és a házasság 
erkölcsi megítélését. A római katholikus egyház jogi álláspontjának az állam
mal való elfogadtatása helyett inkább a házasság erkölcsi fogalmát és annak 
valláserkölcsi tartalmát kell elmélyíteni. Tisztítani kell az emberek erkölcsi 
gondolkodását. Isten előtt való felelősségtudatra kell őket nevelnünk. Meg 
kell szüntetnünk azokat a felekezeti ellentéteket, melyek a különböző egyház
hoz tartozók házaséletét megzavarják s szakadékot hasítanak azok közé, kik 
Isten és emberek előtt a szeretet lelki- és élet-közösségében tartoznának élni.

d) Belső helyzetünk. Az elmúlt esztendőben egyházkerületünkben erő
teljes egyházi munka folyt. Templomban, iskolában, gyülekezeti életben, elő
adóasztalnál, egyháztársadahni szervezetekben ugyanazon nagy kötelességet 
szolgáltuk: Isten igéjét adtuk a híveknek. Minden egyházi munka igeszolgá
lat. Ebben a szolgálatban ismertük fel az elmúlt esztendő munkaprogramm- 
ját is és mindenki ezért dolgozott hü önfeláldozással.

Az i g e h i r d e t é s  nemcsak számbeli emelkedést, hanem benső elmé
lyülést is mutat. Évek óta erősödik a bensőséges vallásos irányzat, mely egy
részt az erőteljesebb igeszolgálat eredménye, másrészt annak, kielégítője. Hí
veink követelése az igehirdetéssel szemben állandóan emelkedik. Tetszetős 
szónoklatok helyett Isten akaratának hirdetését várják. Belső emberük meg
mutatására, lelki valóságok meglátására, a saját magukért folytatott harcra 
kiváncsiak, nem pedig szónoki megnyilatkozásra és költői szépségekre. A 
modern lélek eme átalakulása gyorsütemű. Ha egyházunk elveszíti az átala
kulásban való aktív részvételét és tétlenül eltékozolja az Isten által erre nyúj
tott alkalmat, akkor kiejti kezéből a gondjaira bízott lelkek ezreit. Ezért ör
vendetes egyházi életünk lelkének elmélyülése és ebben az ige abszolút vol
tának érvényesülése.

B e l m i s s z i ó  -  munkánk ebben az évben is komoly értékekkel gazda
gította egyházunk lelki életét. Bizonyára nem hangzott el nyomtalanul a gyü
lekezetben tartott 2243 vallásos előadás. Nem volt hiábavaló az ifjúsággal és 
a presbiterekkel való tervszerű foglalkozás sem.

A lélek vallási vágyakozását mutatják a sűrűn rendezett k o n f e r e n 
c i á k  is. Az ifjúsági konferenciákkal párhuzamosan haladnak immár a pres
biteri és általános konferenciák. Mindenütt érdeklődést, részvételt és a lélek 
problémáiban való elmélyülést találunk. Ez a szomjúhozás megnöveli a b i b-
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l i a i  k ö r ö k  számát. A lélek kiköveteli a maga számára a bibliát s inkább 
az egyházon kívül elégíti ki vágyódását, sem minthogy lemondjon az igére 
való jogáról.

A nagy konferencia-lázzal szemben követelésként kell leszögeznem, 
hogy az maradjon meg az egyház keretei között. Tudatosan erősítse az egy
házhoz fűző kapcsolatokat. Hordozza magán az egyház bélyegét. Egyeteme
sítő általánosságokban mindig elvész a vallási munka értéke. Csak az marad 
meg gyümölcshozóan, amiben egyházunk vallási típusa, a lutheri lélek meg
jelenik.

S z ó r v á n y a i n k  gondozásában is emelkedést látunk. Több új misz- 
sziói központ alakult, melyek körül lassanként kibontakozik egy jövendő gyü
lekezet képe. Ebben a munkában különösen értékes szolgálat vár az egyház
megyékre. Az ő feladatuk kirajzolni és megszervezni az egyes szórványterü
leteket. Hatalmas egyházvédő és teremtő munka ez.

K ö r z e t i  k o n f e r e n c i á k a t  a lelkészek, tanítók és világiak szá
mára ebben az évben nem tarthattam, mert munkaidőmet szabadon kellett 
hagynom a zsinati bizottságok számára. így tehát ez a munka hiányzik az 
esztendő lelki képéből.

Azonban új hódításként illeszkedett munkálkodásunkba a s o p r o n i  
l í c e u m  D i á k o t t h o n a ,  melynek első esztendeje külső és belső ered
ményekkel igazolta önmagát. Külső eredménynek tekintem, hogy a tanév vé
gén azonnal megtelt az Otthon s a felvett 50 tanulón kívül még 64 jelentkezőt 
kellett visszautasítani. Belső eredménynek tekintem az Otthon vallásos szel
lemét s nevelési munkájának evangélikus egyházi as irányát. Boldog Ígéretnek 
tartom, hogy bonyhádi reálgimnáziumunk mellett szintén megépült a Diák
otthon.

A n y a g i  h e l y z e t ü n k  változatlanul nehéz. Sok gyülekezetünk 
roskadozik az egyházi adóteher alatt. Némelyek lelkészüket és tanítójukat is 
alig képesek fizetni. Nehezen bírják e! az egyházmegyei és egyházkerületi 
járulékokat is. Vannak hősies gyülekezetek, melyek a rend, pontosság és ál
dozatosság világító példái. De azután vannak hanyag és nemtörődöm gyü
lekezetek is, melyek könnyelműen napirendre térnek a velük szemben támasz
tott követelések felett.

A nehéz anyagi gondok között is felcsillog az evangélikus áldozatkész
ség tüze. Buzdító például álljon itt néhány adat: Özv. Takách Gyuláné Du kán 
házat és 30 hold földet adományozott a gyülekezetnek, Góré Lajos Uraiujfa- 
luban egyházfenntártásra 500 P-t, özv. Hudy Kálmánné Nemeskoltán 500 
P-t, Szabó Sándor és neje Répcelakon 500 P-t adományozott.

Egyházi épületeiket nagyobb mértékben tatarozták: Sopron egyházi 
épületeit 10.311 P, Iharosberény templomot és paplakot 3.378 P, Surd iskolát 
3.426 P, Ágfalva iskolát 1.346 P, Tékes templomot 1.100 P, Uraiujfalu temp
lomot 1.773 P, Bakonytamási lelkészlakot 3.500 P, Sur templomot 1.024 P, 
Tés lelkészlakot 4.025 P, Szepezd iskola- és tanítólakot 1.789 P, Mórichida- 
Árpás templomot 2.061 P, Ujmalomsok épületeit 1.770 P, Kemenesmagasi
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templomot 1.636 P, Nagygeresd templomot 1.803 P, Nemeskér iskolát 1.692 
P, Harka tornyot és temetőfalat 1.200 P, Répcelak épületeit 1.254 P, Várpa
lota épületeit 1.028 P, Szentantalfa épületeit 1.200 P költséggel.

Zalaistvánd új oltárt épített 1.200 P, Beled templomát felszerelte 1.381 
P, Sopronbánfalva két új harangot szerzett 2.691 P, Űzd templomot épített 
4.178 P, Mucsfa új orgonát, Hangospuszta 2 új harangot, Szarvaskend haran
got 1.300 P, Balatonfenyves templomtelket és haranglábot 2.500 P értékben 
szerzett. Tapolca nagyközség az épülő prot. templomra 4.000 P-t adomá
nyozott.

Pusztaszentlászló ifjúsági otthont épített 4.000 P, Dabrony ugyanazt
6.000 P költséggel. Adósságot törlesztett: Bezi-Enese 1.150 P, Bönyrétalap 
1.535 P, Győr 3.100 P, Kisbabot 1.000 P, Kemenesmihályfa 1.030 P, Keme- 
nessömjén 1.078 P, Gérce 1.500 P. Zalaegerszeg 2.771 P, Alsóság 1.000 P, 
Kaposvár 8.338 P. Pórládony 1.000 P, Répceszemere 1.300 P, Körmend 1.700 
P, Kőszeg 3.400 P, Szentgotthárd 3.138 P, Bakonycsernye 1.533 P, Veszprém
1.000 P, Alsódörgicse 1.893 P összeggel.

Belső helyzetünk küzdelemtől és gondtól beárnyékolt képén ez az áldo
zatkészség biztató sugár. Nekünk azonban nem elvétve felvillanó sugarakra, 
hanem a régi egyházalapozó áldozatkészségre van szükségünk, mely kisza
kítja az ősi birtokból a gyülekezet létét biztosító földtestet s új alapítvánnyal 
megmenti az iskolák jövendő munkáját.

Egyházkerületünk anyagi helyzetét az iskolafenntartás kötelezettsége 
teszi súlyossá. A soproni líceum, tanítóképző-intézet és a kőszegi leánylíceum 
fenntartása egyösszegben 38.080 P évi hozzájárulást kíván egyházkerületünk
től. Iskoláink kedvezőtlen fekvése s a határmelletti városok természetes drá
gasága, valamint az állam keresztülvitt iskolapolitikája szükségképpen maga 
után vonta iskoláink népességének meggyengülését. Nehéz viszonyok közt 
sem veszítjük el Istenben vetett bizodalmunkat s iskoláink hivatásába vetett 
hitünket. Meg kell azonban mindent tennünk, hogy iskoláink népességét 
emeljük, kulturális munkájuk szintjét fenntartsuk s egyházi szolgálatukat 
biztosítsuk.

Az anyagi erőtlenség egyéb veszedelmeit is állandóan érezzük. Egyház
fejlesztő programmunk sokszor hiú álomlátás csupán, mert nincs anyagi 
erőnk annak megvalósítására. Munkamezők maradnak parlagon, munkaerők 
tespednek kihasználatlanul, kötelességek és kötelezettségek sorvadnak telje— 
sítleniil. Nincs pénzünk missziói munkánk folytatására és az új központok 
megszervezésére. Közigazgatási munkánkban is hátráltat a szegénység. Évek 
óta segédlelkészeink szükséges áthelyezését is alig tudom végrehajtani.

Belső helyzetünket, anyagi szegénységünk ellenére, kielégítőnek tartom. 
Tagadhatatlan, hogy egyházi munkánkban nagy értékek lépnek elénk. Gyü
lekezeteink lelki, belmissziói, kulturális és közösségi munkájában hatalmas 
teremtő erők áramlanak. Ha Isten igéjével töltjük meg munkánk kereteit, 
akkor bízhatunk a kegyelemből megadott jövendőben.
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e) Feladataink. Nem hunyhatunk szemet jelenségek előtt, melyek egy
házi életünk hiányait, eltorzulásait és gyengeségeit rejtik magukban.

Elsőrendű, sőt egyetlen hivatásunk I s t e n  i g é j é n e k  é r v é n y e 
s í t é s e .  Istentől nyert hivatásunk szerint az új élet megteremtésén kell dol
goznunk. Ez pedig kizárólag Isten igéje által történhetik az újjászületett em
beren keresztül. Igeszolgálatunkban azonban sokszor szem elől tévesztjük a 
való élet tényeit. Mintha szószékeink túlmagasra volnának építve. Légüres 
térben dogmatizált és sablonizált embereket látunk magunk előtt. Nem szá
molunk a lélek szükségleteivel és nem teremtünk eleven kapcsolatot az ige
szolgálat és az élet valósága között. »’

A mai ember életirányát a szekularizáltság jellemzi. Intellektuális élete 
még mindig túlteng. Érzelmi világa, dacára a kor realistikus irányzatának, — 
sejtelmes misticizmus felé tekintget s vallási igényeit esztétikai elemekkel pó- 
tolgatja. Életberendezése és életiránya függetlenedik az Istentől. Bensőleg el
szakad tőle anélkül, hogy azt bevallaná, vagy felismerné. Különleges modern 
életet él, mely erkölcsi értékeket mutat ugyan, talán külső egyházi szempont
ból sem látszik értéktelennek, de evangélikus vallásosságnak semmiesetre 
sem nevezhető. Egy másik árnyalatban az élet mechanizáltsága mutatja ha
tását. Művészetté válik az élet s a kultúrában, avagy civilizáltságban keresi 
ragyogását. Ismét más színezésben a kétlelkű ember típusával találkozunk. 
Külső és belső életük elszakad egymástól. Álarcos emberek nyüzsögnek az 
érvényesülés piacterein. Érdekhez alkalmazkodó gerinctelen puhányok, kifelé 
csillogó nyilvánossági tekintélyek, látszatjellemek, belsőleg pedig értékte
len semmik. Napirenden vannak a becsiiletelalkuvások, a titokban bűnözések, 
a házassági botrányok, a sikkasztások és öngyilkosságok. Meg kell látnunk, 
hogy a mai embernek gerincre, lélekre, belső acélvázra van szüksége, ezeket 
pedig együtt és teljesen, egyedül és kizárólag az Istennel való közösségben 
találhatja meg.

Nemcsak a megszokott formában történő igeszolgálatra van ma szük
ség. Meg kell ragadnunk az embereknek, különösen a művelt társadalmi osz
tály tagjainak a modern szellemáramlatok hatása alatt vergődő lelkét. Le kell 
rántanunk az élet hazúg álarcát. Le kell lepleznünk a halott csontváz-ember 
halálos nyomorúságát. Szempontokat és örök igazságokat kell adnunk a 
viaskodó ember világnézete számára. Ebben a munkában még most sem lá
tom elég erősnek egyházunkat.

Világnézet-építő feladatunkon kívül fel kell ismernünk e g y h á z u n k  
s z o c i á l i s  f e l a d a t a i t  is. Az egyház lényegének tényezői közül ma 
különösen a szociális tényező kap erőteljes hangsúlyt. A gazdasági élet vál
sága ma már nemcsak a világháború gazdasági következményeit tárja elénk, 
hanem megmutatja a termelési rend etikai hiányait. Három feladat vár egyhá
zunkra. Gyógyítani kell a nyomorúság sebeit. Ez a modern egyház szociális 
kötelességteljesítése. Azután csendesítenie kell a forrongó lelkek elégedet
lenségét. Ez a békességet adó igének a munkája. Végül harcba kell szállnia 
az evangéliom örök igazságainak érvényesítéséért, melyek nélkül gazdasági
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konszolidáció lehetetlen. Mert az Isten nemcsak az „új égért“, hanem az „új 
földért“ való munkát is az egyházra bízta. Ebben a munkában sem látom elég 
erősnek egyházunkat. Segítő munkája egyes gyülekezetekben elismerést ér
demel, más gyülekezetekben teljesen alszik. Minden a vezetők lelkiismeretén 
fordul meg. Az igeszolgálat munkájában is sokszor nélkülözzük a céltudatos
ságot. A régi igehirdetés patronjaival dolgozik és nem látja elég élesen az új 
feladatokat. Szociáletikai tudományos munkálkodásunk is fogyatékos. Sem 
tudományos munkában, sem világnézeti előadásokban nem juttatjuk kifeje
zésre kellő határozottsággal evangélikus egyházunk szociáletikai alapköve
teléseit és a jelen helyzetről való bírálatát. Egyházunkban megdobban az 
evangéliom szíve, de nem sikolt fel az evangéliom lelkiismerete.

Erőtleníti egyházunkat az e g y e t e m e s  p a p s á g  magasztos elvé
nek helytelen tartalommal való megtöltése. Isten gyermekének királyi méltó
ságát és örök szolgálatát helyezte el benne az Isten. A reformáció a kiváltsá
gos papi rend ellen való tiltakozást látta benne. Az idő folyamán azután ez a 
hatalmas evangéliomi igazság a dogmatikai vágányról átcsúszott az egyház- 
kormányzat vágányára. Az egyetemes papság fogalma megszegényedett. Az 
Istenhez való viszony helyébe az egyházhoz való viszony lépett. Az Istenért 
és Istennel való szolgálatot az egyházközigazgatási munkában való részvétel 
váltotta fel. Ma az egyetemes papságban a világi tagoknak az egyházi élet
ben való részvételét értik és elhallgat a benne rejlő lelki követelés. Maga az 
egyház sem érvényesíti elég határozottan az isteni követelést: nemcsak a fó
rumon és a tanácskozó asztalnál, hanem mindennapi életedben, mindenütt és 
mindig Isten papjának kell lenned! Legyen biblia a kezedben! Életed tükrözze 
az igét! Prédikáljon az iste'nfélelmed és erkölcsöd! Építsen a bűnbánatod! 
Legyen példa a templombajárásod, az egyházhűséged, az egyházszolgálásod!

Nem tagadhatjuk, hogy szakadás állt be az egyház jogközösségi és lelki 
élete között. Erősebb a kormányzati szerv, mint a hívő testület. Több a kor
mányzásban tevékenykedő, mint a vallástevő. Inkább jogot igényelnek az 
egyháztól, mint a lélek kenyerét. Inkább a munkát és áldozatot vállalják, mint 
a Krisztus szolgálatának mindennapi keresztjét.

Ez a kétlelkűség sok veszedelmet rejt magában. Mindenekelőtt az egy
ház jogi szervezetének túlértékelésére, azután a történeti egyházban való ki
merülésre vezet. Elhomályosítja az egyház tulajdonképpeni hivatását. Elfe
lejteti az egyház döntő jelentőségű értékeit.

Az apostol a Krisztus élőtestének nevezi az egyházat. Krisztus egykor az 
ő dicsőségében magaelé állítja az egyházat és elbírálja földi munkáját. Meg
tekinti, hogy mi az egyház az ő arcán: szeplő-e, avagy pedig Isten dicsősé
gének ragyogása?

Drága kincs az egyház jogi szervezete és a történet folyamán kialakult 
alkotmánya. Drága kincs az egyház történeti egyénisége és századok küzdel
mében kialakult tradíciója. De különállóan mindegyik csak csonka érték, mert 
mindegyik a lelki egyházban bírja létjogát, hivatását és örök értékét. A nagy 
számadáskor Isten nem azt nézi, hogy milyen volt egyházunk alkotmánya,
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milyen értékeket mutatott történeti kialakulásunk, avagy mennyire éget ben
nünk egyháztörténeti öntudatunk, hanem azt fogja lemérni, hogy a lelkekkel 
szemben teljesítette-e Istentől kijelölt szolgálatát. Ez a munka közös feladat 
és az érte való felelősség közös felelősség. Ez az egyetemes papság elve, 
amelyet lelkiismeret ébresztőn szüntelenül hirdetnünk kell!

Az egyetemes papság kiüresített fogalma meghamisítja az e v a n g é l i 
k u s  e m b e r  v a l l á s i  k é p é t .  Belerögzíti a közvéleménybe azt a hazúg 
felfogást, hogy lehet valaki jó evangélikus templomba járás, evangélikus, 
bűnbánatos vallásosság és evangélikus struktúrájú erkölcsiség nélkül is. Sza
kítanunk kell ezzel a mételyező hazugsággal. Az egyetemes papság hamisí
tatlan követelése szerint megkell tisztítanunk e g y h á z i  é l e t ü n k  e t i- 
k á j á t. Az embereket az egyetemes papság mértékével kell mérnünk. Mer
nünk kell megalkuvás nélkül sokat, sőt mindent követelni! Mernünk kell lát- 
szatértékeket elejteni, ha az igazi alapvető feltétel hiányzik belőlük.

A lelki egyház szolgálatába kell állítanunk e g y h á z i  t ö r v é n y k e 
z é s ü n k e t  is, mely sokszor inkább a polgári bíráskodás egyházi térre való 
átültetését, semmint az egyház legszentebb lelki érdekeinek védelmét mu
tatja. Védelmezzük meg ebben az irányban is egyházunk tisztes jóhírnevét. 
Biztosítsuk ebben a tekintetben is a lelkiegyház munkáját. Az egyházi tiszt
viselőnek nincsen és nem lehet a törvényen kívül eső magánélete. Minden 
életköre és életnyilvánulása hozzátartozik egyházi hivatásához, úgyhogy 
egész életével szemben érvényesíteni kell a törvényt. Ennél az elbírálásnál 
egyházi szempontokat kell alkalmaznunk. Lehetetlenség az, hogy az egyházi 
tisztviselő fegyelmi büntetést kap közigazgatási mulasztásáért, lelki munká
jának állandó fogyatékosságai és életmódjának erkölcsi árnyékai pedig bün
tetlenek maradnak. Egyházi értékelési szempontokat kell vinnünk bíráskodá
sunkba. Szakítanunk kell a jóság és megbocsátás félreértett szólamaival, 
mert az egyház nem a rokkantak asyloma, hanem a Krisztusban hívő és benne 
élő emberek közössége. Ezt a mértéket elsősorban az egyház hivatásos mun
kásaival szemben kell érvényesítenünk.

Gyengeségünket látom e g y h á z t á r s a d a 1 m u n k s z e r v e z e t 
l e n s é g é b e n .  Hiányzik egyházunk társadalmi, kulturális, szociális érő
tényezőinek összefogása. Sokszor hiányzik közvéleményének megnyilatko
zása és társadalmi munkájának irányítása. A hivatalos egyház nem léphet 
mindig a fórumra, sokszor kötetlenebb szervezetre kell bíznia állásfoglalásá
nak megmutatását, igazságainak védelmét s szükség esetén az értük való 
hadbaszállást.

Egyháztársadalmunk szervezését az O r s z á g o s  L u t h e r  Sz ö 
v e t s é g  vállalta magára. Ennek a szövetségnek van kiváló, erőskezü és 
bölcs vezetősége. Van programmja is, mely az élet próbáját várja. Van sajtó- 
orgánuma is eszméinek kiérlelésére és meggyőződéses seregének toborzására. 
Fontosnak tartom, hogy a szövetség megkeresse a maga különleges és csak 
általa elvégezhető munkáját. Ne akarjon közigazgatási szerv lenni. Ne akarja 
elvégezni az egyház belmissziói munkáját, mely elválaszthatatlan az egyház
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benső hivatásától s melynek átengedése csak hivatásmegtagadás árán volna 
lehetséges. Legyen egyháztársadalmi életünk piramisán az utolsó zárókő, 
mely az alsó egyháztársadalmi szervezetek kőkockáin nyugszik s azok erejét, 
törekvését és munkáját a csúcsban egyesíti. Legyen összefogója az egyház
társadalom széthulló erőinek. Vállalja egyháztársadalmunk képviseletét a 
nemzet, a más egyházak társadalmával szemben. Adjon kifejezést egyházunk 
mindazon kívánságainak, törekvéseinek, állásfoglalásainak és lelki megnyi
latkozásainak, melyek benne állami, nemzeti és felekezetközi viszonylatban 
kialakulnak.

Erőtlenséget látok abban is, hogy a k ö z ö s  p r o t e s t á n s  f r o n t  
nem tud megépülni. A református egyházhoz való viszonyunk az egyház ve
zetőinek érzése és elgondolása szerint összetartást, testvériséget és szövet
séget jelent. A gyakorlati életben azonban sok helyen elsikkad ez a nemes 
testvéri elgondolás. Sokszor kiépítetlen marad a testvéri közösség. Néha több 
benne a vetélytársi, mint a fegyvertársi viszony.

A kiépítetlenség tekintetében minket is felelősség terhel. Nem használ
juk ki az erőösszefogásra alkalmas közösségeket. Megteremtettük a Protetáns 
Irodalmi Társaságot és a Bethlen Gábor Szövetséget. Az első protestáns kul
turális, a második protestáns egyháztársadalmi célokat szolgál. Fájdalom, 
egyházunk képviselete mindegyikben szegényes. A vezérkarban megtaláljuk 
vezéreinket, de a sorkatonák és munkások között kevés az evangélikus. Egy
formán hiányzik a munkára és az áldozatra való hajlandóság. Fontos lenne 
a közös protestáns társadalmi front kiépítése, mert a protestáns közös bizott
ság tiszteletreméltó testületé még most sem mutatkozik elég mozgékonynak 
arra, hogy összefogója és irányítója legyen a közös protestáns érdekeknek.

Kötelességünk arról való gondoskodás, hogy az  e g y h á z i  t i s z t 
v i s e l ő k  egész szívvel, teljes erővel és hamisítatlan lélekkel töltsék be hi
vatásukat. Az egyházi munkában való részvétel egyetemes jog s az egyházért 
való felelősség egyetemes felelősség. Mégis a munka és felelősség oroszlán- 
része az egyházi tisztviselőkön nyugszik, kik kizárólag az egyház szolgálá- 
sára nyertek küldetést és megbízást. Senkinek sincsen joga az egyház kenye
rét enni, ha nem hajlandó azt teljes erejével szolgálni. Olyan lelkész-, tanár- 
és tanító-nemzedékre van szükség, melyben a régi gárda pozitív hite, hagyo
mányos egyházhüsége és becsületes munkateljesítménye egyesül az újkor 
követelésével: a modern készültséggel, a szívós rugalmassággal és az önma
gát áldozatul adó önfeláldozással. Minden egyházi tisztviselőnek az egyház 
aktiv munkásává kell válnia. Ne jöjjön evangélikus katedrára az a tanár és 
tanító, akit csupán a mindennapi kenyér szüksége hajt és nem az egyházi 
szolgálat szent szenvedelme. Ne akarjon pap lenni és pap maradni az, aki ki
építetlen egyéniségével és tanrendbe osztott kényszermunkájával saját hiva
tásának a kigúnyolása, és aki meggyőződésének emésztő hevülete nélkül bé- 
reskedi le esztendeit és sohasem érti meg a Krisztus örök követelését: min
dent, vagy semmit sem!

0 j m u n k a m e z ő k e t  kell teremtenünk! A nagy gyülekezetekben



szaporítani kell a lelkész! állásokat. A legkevesebb pedig, amit az érdekelt 
gyülekezetektől meg kell kívánnunk, hogy segédlelkészi állásokat szervezze
nek. Szórványaink megszervezésében tovább kell haladnunk. Igazi, elmélyedő 
lelkimunkát csak így végezhetünk. Új munkamezők várják munkásaikat. Az 
i f j ú n e m z e d é k  pedig várja a munkamezőre való kiküldetését. Nem le
het közömbös egyházunk számára, hogy a jövendő papinemzedéknek mikor 
ad dolgozási lehetőséget s kezébe mikor ad kenyeret. A munkában megfárad
tak tegyék lelkiismereti kérdéssé, hogy mikor váltatják fel magukat fiatal, 
munkabíró, lelkes, új gárdával, mely képes lesz tepljes erejét odaadni az egy
ház szolgálására.

Feladatunk sok, fegyverünk egy: az örökkévaló Ige. Az Ige számunkra 
munkaprogramul, erő, lélek, mérték, felelősség, jutalom és ítélet. Kérjük az 
egyház Urát, hogy ezt az egyet: az Igét ne tegye erőtlenné, hanem általa 
adja meg számunkra hivatásunk betöltését.

2. A theológiai fakultás. Az elmúlt évben, mint soros püspök, résztvet- 
tem a theológiai fakultás alapvizsgálatain és szigorlatain és így mélyebb be
pillantást nyerhettem a fakultás tanári karának munkájába és a fakultás lel- 
kületébe. Mély hálával és örömmel állapítom meg, hogy a fakultás át van 
hatva egyházi hivatásának nagyságától és hűséges munkával mindent elkö
vet, hogy tudományos feladatai mellett eme felelősségteljes egyházi szolgá
latát is betöltse.

A felvett hallgatók száma meghaladja egyházunk szükségletét. Ebben 
az évben először jelentkezik egyházkerületünkben is a segédlelkész-túlter- 
melés. A számbeli redukción kívül szükséges a lelkidet szempontjából tör
ténő rostálás is. Egyházunknak mindent el kell követnie, hogy egyházi szol
gálatra ne a külső formai képesítés, hanem a belső lelki meggyőződés és a 
hivatáshoz átformált egyéniség adjon feljogosítást. A fakultás kara ezt a 
munkát szükségesnek tartja s ezirányú törekvéseiben egyházunkat támo
gatni fogja.

3. A liturgia-egységesítési mozgalom. Az egyetemes közgyűlés múlt 
évi 43. számú határozatával kimondotta, hogy R a f f a y  S á n d o r  püspök 
liturgiái rendjét alkalmasnak tartja a magyar gyülekezetekbe való be
vezetésére. Tekintettel azonban a benyújtott bíráló megjegyzésekre és ja
vaslatokra, szükségesnek tartja, hogy az átdolgozott tervezet mégegyszer 
leküldessék tárgyalás céljából az alsóbbfokú lelkészi értekezletekhez. Az 
egyházmegyei lelkészértekezletek erre vonatkozó munkálatát az egyházkerü- 
riileti lelkészértekezletek fogják feldolgozni és az egyházkerületi közgyűlés 
útján az egyetemes liturgiái bizottsághoz benyújtani. Az őszi egyetemes köz
gyűlés a liturgiái bizottság munkálata alapján fog ebben a fontos kérdés
ben dönteni.

Az egyetemes közgyűlés határozata értelmében a liturgiái tervezetet 
tárgyalás céljából az egyházmegyei lelkészi értekezletekhez megküldöttem 
s az egyházkerületi lelkészértekezletet az egyházmegyei munkálatok Ietár- 
gyalására felhívtam.

14
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4. A zsínaí munkálatai. 1934. évi november hó 10.-én, Luther Márton 
születési ünnepén, egyszerű ünnepségek keretében megkezdette tanácskozá
sát evang. egyházunk zsinata. November 12— 13-án folytatta tárgyalásait és 
megalakította a bizottságokat. A zsinat elnökei: báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő és D. Geduly Henrik püspök. Alelnökök: D. Kapi Béla, 
D. Raffay Sándor püspökök, Dr. Zelenka Lajos és D;r. Sztranyavszky Sándor. 
A zsinat jegyzői: Kemény Lajos, Németh Károly, Zongor Béla, Dr. Bruckner 
Győző, Dr. Händel Béla és Dr. Mikler Károly. A következő bizottságok ala
kíttattak meg: Alkotmány- és közigazgatásügyi bizottság, tanügyi bizottság, 
pénzügyi bizottság, törvénykezési bizottság, egyeztető bizottság, naplóbiráló 
bizottság.

5. Gyülekezeteink és tanintézeteink kifelé mutatott áldozatkészsége.
a) S a j tó v a s á r n a p i  o f f e r t o r i u m :  Győri ehm. 83.20 P, Kemenes
aljái ehm. 27.69 P, somogyi ehm. 32.87 P, Soproni alsó ehm. 35.63 P, Sop
roni felső ehm. 49.51 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 103.01 P, Vasi közép 
ehm. 59.70 P, Veszprémi ehm. 77.38 P, Zalai ehm. 9.77 P. Összesen 478.76 P.

b) B i b l i a v a s á r n a p i  o f f e r t o r i u m :  Győri ehm 78.20 P, 
Kemenesaljái ehm. 36.20 P, Somogyi ehm. 33.20 P, soproni alsó ehm. 33.98 
P, Soproni felső ehm. 30.61 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 86.50 P, Vasi 
közép ehm. 55.24 P, Veszprémi ehm. 64.71 P, Zalai ehm. 8.65 P. Össze
sen 427.29 P.

c) F o g h á z  m i s s z i ó i  o f f e r t o r i u m :  Győri ehm. 60.72 P, Ke
menesaljái ehm. 26.15 P, Somogyi ehm. 21.32 P, Soproni alsó ehm. 24.66 P, 
Soproni felső ehm. 12.71 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 49.01 P, Vasi kö
zép ehm. 43.33 P, Veszprémi ehm. 44.68 P, Zalai ehm. 8.— P. Össze
sen 290.58 P.

d) K ti 1 rn i s s z i ó i o f f e r t o r i u m :  Győri ehm. 98.26 P, Kemenes
aljái ehm. 45.27 P, Somogyi ehm. 33.24 P, Soproni alsó ehm. 45.32 P, Sop
roni felső ehm. 66.37 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 130.98 P, Vasi közép 
ehm. 54.36 P, Veszprémi ehm. 69.36 P, Zalai ehm. 8.— P, Összesen 551.16 P.

e) D u n á n t ú l i  L u t h e r  S z ö v e t s é g  j a v á r a  b e f o l y t :  
Győri ehm. 60.67 P, Kemenesaljái ehm. 29.28 P, Somogyi ehm. 35.06 P, Sop
roni alsó ehm. 32.41 P, Soproni felső ehm. 17.86 P, Tolna-baranya-somogyi 
ehm. 100.85 P, Vasi közép ehm. 58.38 P, Veszprémi ehm. 73.28 P, Zalai ehm.
7.58 P. Összesen: 415.37 P.

f) 11. R á k ó c z i  F e r e n c  s z o b r á r a  befolyt offertórium: Győri 
ehm. 79.01 P, Kemenesaljái ehm. 61.28 P, Somogyi ehm. 55.90 P, Soproni 
alsó ehm. 95.01 P, Soproni felső ehm. 31.87 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 
117.02 P, Vasi közép ehm. 79.39 P, Veszprémi ehm. 117.83 P, Zalai ehm. 
17.38 P. összesen 654.69 P. — Tanintézetekben befolyt: Soproni reálgim
náziumban 59.40 P, Bonyhádi reálgimn. 54.— P, Kőszegi leánylyc. 23.40 P, 
Soproni tanítóképzőben 32.— P. összesen 168.80 P.

Egyházkerületünkben tehát befolyt összesen 819.68 P.
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Köszönetét mondok gyülekezeteink áldozatkészségéért.
6. Gyász, öröm, búcsúzás és munkára való elhívás. Egyetemes egyhá

zunk vezetői sorában az elmúlt évben gazdagon aratott a halál. Váratlanul 
elhunyt D. K i s s I s t v á n  dunáninneni püspök, 1935. évi július 18.-án, 
71 éves korában. 45 évi lelkészi és 13 évi püspöki munkálkodás beszél apos
toli egyéniségéről és mindig jóakaratú, nemes, szeretetreméltó egyéniségé
ről, lelkiismeretes hű munkájáról.

Dr. Z e l en ka La j o s ,  a tiszai egyházkerület felügyelője 1935. évi 
március 24.-én adta vissza lelkét Teremtő Urának. Egyházvezéri működését 
dunántúli egyházkerületünkben gyülekezeti felügyelőként kezdte meg s a 
tiszai egyházkerület felügyelői székében fejezte be. Vezetői képessége, hű 
kötelességteljesítése, egyéniségének kedves és értékes vonásai egyházunk 
legjobbjai sorába emelték.

Dr. A n t a l  Gé z a ,  a dunántúli református egyházkerület kiváló püs
pöke 1934. december 30.-án tért meg atyáihoz. Kiváló kormányzó, tudós és 
bölcs egyházpolitikus volt, kinek nevét alkotások őrzik.

M i k o 1 á s Ká l má n ,  a soproni alsó egyházmegye esperese f. évi 
augusztus hó 7.-én, 55 éves korában váratlanul elhunyt. 30 éven át mint lel
kész és 4 éven át, mint esperes működött. Alkotó vágy hevítette s az egyház 
jövendőjéért való szerelemben égett el.

K o v á c s  Z s i g m o n cl, tárnokréti! lelkész 1934. december 7.-én 32 
évi lelkészi szolgálat után hunyt el. Hü pásztora volt nyájának, értékes mun
kát végző tagja egyházmegyéjének és egyházkerületünknek.

G ő c z e  Gy u l a ,  nemeskéri lelkész 1934. október 4.-én tragikus kö
rülmények közt hunyt el lelkészi szolgálatának 13. évében.

Nyugdíjas lelkészeink sorából váratlanul kidőlt P á l m a i  L a j o s  volt 
győri esperes-lelkész, egyházkerületünk volt egyházi főjegyzője, ki 1934. de
cember 6.-án élete 70. évében tért pihenőre. Nemes vonalakból megrajzolt s 
a pásztori hivatás hűségével, önfeláldozásával és szeretetével megtöltött 
egyénisége drága örökségképpen a mienk marad. Jól esik reá visszaemlékez
nünk, áldott munkáit szemlélnünk és életpéldáját követnünk.

Dr. T i r t s  eh G e r g e l y  volt kőszegi lelkész, 1935. július 9.-én, 63 
éves korában hunyt el. Hü munka után lépett nyugalomba s a betegséggel 
vívott nehéz küzdelemben is bizonyságot tett Istenbe vetett bizodalmáról és 
hitének erejéről.

A gyász temetési énekeit az öröm himnuszai váltják fel. Tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm azokat a kiváló vezéreinket, kiknek megbecsülésében 
saját személyük felemeltetésén kívül anyaszentegyházunk is megkoronázást 
nyert.

Dr. M e s t e r h á z y  E r n ő  egyházkerületi felügyelőnk az Országgyű
lés Felsőházába nyert meghívást Szívünk örömével, szeretetével és bizalmá
val köszöntjük benne azon férfiút, ki törvényhozói munkájában is bizonyára 
az egyéniségétől elválaszthatatlan hűséggel és teljességgel fogja képviselni 
egyházunk méltóságát és jogait.
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Ö. 0  e d u í y H e n r i k  püspököt az ország kormányzója az í. oszt. 
magyar érdemkereszttel tüntette ki. Szolgálatban legidősebb püspökünk eme 
megbecsülése, mely csupán a nemzet legkiválóbb férfiainak jut osztályrészül, 
egyéni értékeket, közel negyedszázados püspöki munkát s magát az egyhá
zat emelte a megkülönböztetés magaslatára. Ugyanezen magas kitüntetést 
kapta dr. R a v a s z  L á s z l ó  ref. püspök, a protestantizmus és a nemzet 
egyik legragyogóbb büszkesége.

T a k á c s  El ek,  a veszprémi egyházmegye esperesét a kormányfőta
nácsosi címmel ruházta fel az államfő s ezzel elismerte a zajtalan esperesi 
munka állami és nemzeti jelentőségét.

Báró R a d v á n s z k y  A l b e r t  egyetemes felügyelőnket az Ország
gyűlés Felsőháza alelnökévé, dr. S z t r a n y a v s z k y  S á n d o r  dunánin- 
neni egyházkerületi felügyelőt az Országgyűlés Képviselőháza elnökévé 
választotta.

Őszinte örömmel és tisztelettel köszöntőm a kitüntetett kiváló egyházi 
férfiak díszes sorát.

Régi munkatársaink közül letette megbízását dr. S c h i n d l e r  An d 
r á s  soproni helyettes polgármester, a soproni felső egyházmegye felügye
lője, kinek lemondása veszteséget jelent nemcsak egyházmegyéjének, hanem 
egyházkerületünknek és közegyházunknak is. Fájó szívvel búcsúzom tőle.

Szeretettel üdvözlöm egyházunk új vezéreit. A tiszai egyházkerület 
L i c h t e n s t e i n  L á s z l ó  főispánnal töltötte be egyházkerületi felügye
lői székét. A soproni felső egyházmegye dr. B r u n n e r  E m i 1 soproni 
ügyvédet, Brunner János volt soproni lelkész fiát választotta meg egyházme
gyei felügyelőnek. A dunántúli református egyházkerület M e d g y a s s z a y  
Vi n c e  kormányfőtanácsos, esperest választotta meg püspökének, akit í. 
évi április hó 10.-én iktatott be püspöki méltóságába.

A tolna-baranya-somogyi egyházmegye a tisztújítás során az eddigi el
nökséget tisztelte meg bizalmával. M ü l l e r  R ó b e r t é t  főesperessé, 
G y a l o g  I s t v á n t  alesperessé, dr. P e s t h y P á l  nyug. igazságügymi
nisztert egyházmegyei felügyelővé, K o r i t s á n s z k y  O t t ó t  másodfel
ügyelővé választotta. A vasi közép egyházmegye újból szentmártoni R a d ó 
La j os ,  országgyűlési képviselővel töltötte be felügyelői székét. A vesz
prémi egyházmegye pedig újból T a k á c s  E l e k  kormányfőtanácsost vá
lasztotta meg esperesévé.

A gyászolókhoz, örvendezökhöz, a búcsúzokhoz és a munkára elhívot- 
takhoz egyenként elküldöttem érzéseimet kifejező levelemet. Ez alkalommal 
bizalommal kérem egyházkerületünk közgyűlését, hogy saját érzelmeinek 
jegyzőkönyvében adjon kifejezést.

7. Szolgálataim. Az elmúlt közigazgatási évben erőm és lelkiismeretem 
szerint igyekeztem egyházamat egyházkerületünkben és szélesebb körben is 
lelkileg szolgálni és azt tanácskozásokon, ünnepi alkalmakkor képviselni.

Ez évi részvételeimről és hivatalos utazásaimról a következőkben ter
jesztem elő jelentésemet: 2
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1934. s z e p t e m b e r  12.-én Saíasságyármáton a Bethlen Gábor Szö
vetség kuftúrünnepélyén előadást tartottam;

13.-án Bpesten a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban tárgyaltam;
18.—20.-án Zalaegerszegen az egyházkerületi bizottságok ülésein és az 

egyházkerület közgyűlésén elnököltem, illetőleg résztvettem;
21.-én a soproni Líceumi Diákotthont felavattam;
26.-án Győrött lelkészi és tanítói közös egyházmegyei értekezleten vet

tem részt;
26. -án Szentgotthárdon a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület szanató

rium protestáns imatermének felavatási ünnepén közreműködtem;
27. -én egyetemes egyházunk képviseletében résztvettem Sopronban a 

theol. fakultás szigorlatain;
30. -án felavattam Pusztaszentlászlón az Ifjúsági Házat s a gyülekezet

ben igeszolgálatot végeztem;
o k t ó b e r  4.-én Budapesten a püspöki javadalmi birtokok feletti fel

ügyeletre vonatkozó szabályrendelet megbeszélésén vettem részt;
6.-án és 7.-én az Országos Misszióegyesület celidömölki konferenciáján 

és közgyűlésén résztvettem s igehirdetést végeztem;
10.— 11.-én Sopronban résztvettem egyetemes egyházunk képviseleté

ben a theol. fakultás szigorlatain és alapvizsgálatán;
17.-én Győrött lelkészavatást végeztem;
21.-én Bakonytamásin beiktattam hivatalába a gyülekezet új lelkészét 

és felügyelőjét;
23.—26.-ig résztvettem Budapesten az egyetemes egyház bizottsági ta

nácskozásain és az egyetemes közgyűlésen;
27.-én Budapesten a zsinatelőkészítő bizottság ülésén vettem részt;
27. -én Pápán a gyülekezet presbitériumával tárgyaltam;
28. -án Pápán a gyülekezet templomának 150 éves fennállási jubileumán 

Isten igéjét hirdettem, délután a szeretetvendégségen előadást tartottam;
31. -én az Országos Bethlen Gábor Szövetség reformációi emlékünnepén 

Budapesten ünnepi beszédet mondottam;
n o v e m b e r  8.-án Budapesten elnökségi értekezleten vettem részt;
9. -én a zsinatelőkészítő bizottság értekezletén Budapesten vettem részt;
10. -én Budapesten részt vettem az országos zsinat megnyitó ünnepsé

gén és tanácskozásán;
11. -én Budán a rádió által közvetített istentiszteleten prédikáltam;
12. -én és 13.-án Budapesten résztvettem a zsinat folytatólagos tárgya

lásain;
29. -én Budapesten tárgyaltam a kultusz- és kereskedelemügyi miniszté

riumokban;
d e c e m b e r  8.-án a Bethlen Gábor Szövetség szolnoki ünnepségén 

előadást tartottam, másnap a gyülekezet templomában prédikáltam;
16.-án a zalaistvándi gyülekezet oltárát felavattam s 150 éves fennállási 

jubileumán Isten igéjét hirdettem;
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16.-án Zalaegerszegen felavattam a törvényszéki fogház ev. ímatermét;
18. -án Sopronban résztvettem egyetemes egyházunk képviseletében a 

theol. fakultás szigorlatain és alapvizsgálatain;
1935. j a n u á r  2.-án Pápán dr. Antal Géza ref. püspök temetésén 

egyetemes egyházunkat és egyházkerületünket képviseltem;
14. -én Sopronban résztvettem egyetemes egyházunk képviseletében a 

theol. fakultás szigorlatain és alapvizsgálatán;
f e b r u á r  15.-én tárgyaltam Budapesten zsinati, tanügyi kérdésekben;
16.-án tárgyaltam Budapesten a vallás- és közokt. minisztériumban;
m á r c i u s  19.—20.-án Budapesten a zsinati, tanügyi bizottság tárgya

lásán vettem részt;
19. —20.-án a kultuszminisztériumban folytattam tárgyalásokat;
21.-én Győrött a gyülekezet Bach-emlékünnepén előadást tartottam;
26.-án Zelenka Lajos dr., tiszai egyházkerületi felügyelő temetési szer

tartását végeztem Miskolcon;
28.-án Budapesten a kelenföldi gyülekezetben előadást tartottam;
31.-én Budapesten a fasori templomban igehirdetést végeztem;
31.-én a Bethlen Gábor Szövetség és Prot. Irodalmi Társaság közös kul- 

túrestjén Budapesten előadást tartottam;
á p r i l i s  1.-én a Luther Társaság Bach-tinnepségén Budapesten meg

nyitó- és záróbeszédet mondottam;
3. -án iskolalátogatást végeztem soproni tanítóképző-intézetünkben;
4. —5.-én iskolalátogatást végeztem soproni líceumunkban;
10. -én Medgyasszay Vince református püspök beiktatásán Pápán, dr. 

Mesterházy Ernő egyházker. felügyelővel együtt egyetemes egyházunkat és 
egyházkerületünket képviseltem;

11. -én Dr. Nádosy Imre dombóvári gyűl. felügyelő és bonyhádi reálgim- 
náziumi felügyelő temetési szertartását végeztem Helesfán;

28.-án Bethlen Gábor Szövetség ünnepségén Rákospalotán előadást 
tartottam;

30.-án a szombathelyi ev. és ref. gyülekezetek vagyonjogi vitás ügyében 
Budapesten tárgyalást folytattam;

30.-án a Felsőház megnyitási ünnepségén vettem részt Budapesten;
má j u s  1.-én a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban tárgyaltam;
3.-án lelkészavatást végeztem Győrött;
7.—8.-án a MELE Budapesten tartott tavaszi konferenciáján résztvet- 

tem és előadást tartottam;
12. -én a Prot. Irodalmi Társaság és Bethlen Gábor Szövetség közös 

ünnepségén Székesfehérváron záróbeszédet mondottam;
12. -én Székesfehérváron a délelőtti istenitiszteleten igehirdetést vé

geztem;
13, — 14 .-én résztvettem egyetemes egyházunk képviseletében a theol. 

fakultás szigorlatain Sopronban;
15. —16.-án iskolalátogatást végeztem kőszegi leányliceumunkban;

2*
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18.— 19.-én az Országos Luther Szövetség Szarvasod tartott eváng. näß- 
jaid vettem részt és előadást tartottam;

21,-—28.-án Sopronban résztvettem egyetemes egyházunk képviseleté
ben a theol. fakultás szigorlatain és alapvizsgálatain;

29. -én Sopronban a tanííóképző-intézeti gyakorló iskolai tanítói vizsgá
laton elnököltem;

j ú n i u s  11.-én Kőszegen a Ieányliceum szóbeli érettségi vizsgálatain 
elnököltem;

12.— 13.-án Sopronban résztvettem egyetemes egyházunk képviseleté
ben a theol. fakultás szigorlatain és alapvizsgálatain;

15.-én Budapesten különféle minisztériumokban folytattam tárgyalásokat;
17.—20.-án Sopronban a tanítóképesítő vizsgálatokon, 21.-én a kántor

képesítő vizsgálatokon elnököltem;
24.—28.-án Sopronban a líceum szóbeli érettségi vizsgálatain elnö

költem;
j ú l i n s  28.-án a barlahidai templomot felavattam,
a u g u sz t u s 9.-én Szilsárkányban Mikolás Kálmán lelkész-esperes 

temetési szertartását végeztem;
30. -án Budapesten a minisztériumokban tárgyaltam;
s z e p t e m b e r  1.-én Bábolnapusztán harangot avattam;
8. -án Uzdon templomot avattam;
9. -én Bonyhádon a reálgimnázium Diákotthonát felavattam.

II. A z e g y h á z i é le t.

8. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések szerint az e g y h á z i  
é l e t  mindenütt megnyugtató képet mutat. A templomlátogatás általános
ságban megfelelő. A hívek szorgalmasan látogatják Isten házát, az egyház 
szolgálataival élnek s bomlasztó törekvéseknek helyet nem adnak. Az anya- 
és leányegyházak viszonya azonban sok helyen meglazult.

A f e l e k e z e t k ö z i  v i s z o n y r ó l  szóló részletjelentések kevés 
jót tartalmaznak. Legtöbb helyen feszült, sőt sok helyen rossz viszonyban 
élnek egymással az egyházak.

Az Ú r v a c s o r a  szentséggel élők száma ez évben lényeges emel
kedést mutat. Míg az elmúlt évben 75.381 hivő vette az Úrvacsora szentsé
gét, addig ez évben 35.388 férfi (33.695) és 46.053 nő (41.686), összesen 
81.441 lélek élt az Úrvacsora szentséggel, összehasonlítva az elmúlt év ada
taival, ebben az évben 1.693 férfival és 4.367 növel többen járultak az Úr 
oltárához, vagyis az összes emelkedés 6.060.

Az 1934—35. közigazgatási évben k e r e s z t s é g b e n  részesültek 
2.901-en (3.170), a csökkenés 269. Törvénytelen sziitött volt 133 (147), a 
csökkenés 14. K o n f i r m á l á s b a n  részesült 3.859 (3.484), az emelke
dés 375. H á z á s s á  g-ot kötött 776 tiszta pár (770), az emelkedés 6 és



421 vegyes pár (416), az emelkedés 5. összesen 1.197 pár (1.186), az emel
kedés 11. Kedvezőtlen és sok tekintetben érthetetlen számokat mutat a v a d 
h á z a s s á g o k r ó l  szóló statisztika. A győri egyházmegyében 4, a keme- 
nesaljaiban 6, a somogyiban 21, a tolna-baranyaiban 56, a vasi középben 10, 
a veszprémiben 9 s a zalai egyházmegyében 1 vadházasságban élő házaspárt 
tartanak nyilván. Érthetetlen a somogyi és tolna-baranya-somogyi egyház
megyék feltűnően nagy számadata. Valószínűnek tartom, hogy tulajdonkép
pen meggyökerezett rossz szokásról van szó, mely miatt az idősebb házas
párok vonakodnak házasságukat egyházi áldásban részesíttetni. Minden
esetre kívánatos, hogy statisztikánk eme sötét árnyékát mielőbb megszün
tessük.

A h a l á l o z á s i  statisztika szerint egyházi temetésben részesültek 
2.528-an (2.530), esés 2.

Az á t t é r é s i  statisztika szerint egyházunkba áttért 226 (186), emel
kedés 40; egyházunkból kitértek 237-en (163), emelkedés 74. Reverzálist 
adtak egyházunk javára 137-en (146), esés 9, egyházunk kárára 99-en 
(100), esés 1.

Az egyházhüségi statisztika ez évben nagyon kedvezőtlen képet mutat. 
Feltűnően sok az áttértek és a kárunkra reverzálist adók száma s aggasztó az 
áttértek számának érthetetlen emelkedése (74).

Az egyházi szertartások közül a keresztelést 3 esetben mellőzték a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegyében, a temetést 2 ízben a somogyi és tolna- 
baranya-somogyi egyházmegyékben. Feltűnően sokszor mellőzték egyházunk 
közreműködését a házasságkötéseknél. A győri egyházmegyében 2, a keme- 
nesaljaiban 4, a somogyiban 4, a soproni felsőben 2, a tolna-baranya-somo- 
gyiban 9, a vasi középben 8 és a veszprémi egyházmegyében 3 esetben.

A statisztikai képet való értéke szerint kell megbecsülnünk és felhasz
nálnunk. Ha talán itt-ott kételkedünk is annak teljes hűségében, nem tágad
hatjuk, hogy mögötte a való élet lüktet s a belső helyzet keres külső meg
nyilatkozást. Elmélkedjünk azért a statisztikai adatok felett és használjuk fel 
azokat hiányaink- megismerésére, teendőink meglátására és pásztori ébersé
günk felébresztésére.

9. Belmissziói munka. A gyülekezetek belmissziói munkáját az elmúlt 
évben is az u. n. Belmissziói Munkaprogramul kiadásával kívántam szolgálni. 
E tárgyban kibocsátott körlevelem alapján mindenekelőtt az elvégzett mun
káról, azután az új munkaévre megállapított munkaprogrammról szólok.

a) Az e l m ú l t  m u n k a é v b e n  v é g z e t t  b e l m i s s z i ó i  
mu n k a  tartalmi részéről a következőkben adok tájékoztatást:

A felnőtt gyülekezeti tagokkal végzett Belmissziói Munkaprogramul 
megállapításánál ez évben is arra törekedtem, hogy a Krisztus váltsághalálá- 
nak jelentősége mellett evang. egyházi öntudatunkat is kiépítsem. A váltság- 
halál jelentőségét szolgálta azon intézkedésem, hogy böjt nagyhetében min
dennap áhítatot tartottunk templomainkban. Ezen áhítatok összefoglaló témája 
volt: Emberi áldozatok az isteni áldozat körül. A hét áhítat a következő kér-
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désekröl szólt: 1. Akik virágot szórtak útjára; 2. Akik ruhájukat terítették 
elébe; 3. Aki a kincsét adta néki; 4. Aki hajlékát nyitotta meg előtte; 5. Aki 
a csókját kínálta néki; 6. Aki ecetet nyújtott néki; 7. Aki a sírját adta néki.

Az egyházi öntudat erősítését szolgáltam azon évek óta megismétlődő 
intézkedéssel, hogy a reformáció hetében előadássorozatot tartottunk gyüle
kezeteinkben. Ebben az évben megvilágítottuk ezt a kérdést: A reformáció 
sorsa Európa államaiban. Az előadássorozat a következő előadásokat tártál-, 
mazta: 1. A reformáció sorsa Németországban; 2. A reformáció sorsa az 
evang. Északon; 3.A reformáció sorsa Angliában; 4.A reformáció sorsa Sveiz- 
ban és Hollandiában; 5. A reformáció sorsa Franciaországban és Európa ke
leti országaiban. Ezen előadássorozat kijelölésénél az a vágyódás vezetett, 
hogy evang. híveink nyerjenek evang. történelemszemléletet s erősödjenek az 
evang. szolidaritás gondolatában.

Evang. egyházunk lényegmutatója, dogmatikájának és vallásos életének 
tengelye az Úrvacsora szentségről szóló tan. Évtizedek tapasztalatai érlel
ték ki azon meggyőződésemet, hogy egyházunk hivatásbetöltése és ezzel 
együtt Istentől kijelölt szolgálatának elvégzése is ezen tanítás érvényesítésé
ben és az életbe való átvitelében rejlik. Ezért választottam utolsó lelkész
körzeti konferenciánk alaptémájává az Úrvacsora szentséget. Ezért tartottam 
szükségesnek, hogy ezt az anyagot nyolc előadásban belevigyem gyülekeze
teink vallásos életébe. Az elmúlt évben feldolgozott előadássorozat Az Űr- 
vacsora szentsége összefoglaló cím alatt a következő előadásokat nyújtotta: 
1. Bibliai alap és hitvallási szövegezés; 2. Az Úrvacsora titka; 3. Az Úrva
csora Ígérete; 4. Az Úrvacsora vallási jelentősége; 5. Mi lehetne és mivé lesz 
az Úrvacsora az emberek életében; 6. Az urvacsorai előkészület a templom
ban és a titkos kamarában; 7. Az evang. magángyónás; 8. Élet vagy kárho
zat. Az előadássorozat megtartását kötelezővé tettem.

Nem tudhatom, hogy lelkésztársaim milyen hűséggel és felelősségérzet
tel végezték ezt a munkájukat. A lelki munka nem tartozik a könnyen ellen
őrizhető munkák közé. A belső felelősségtudatot, lelkiismeretességet épp oly 
kevéssé lehet felsöbbségi intézkedéssel pótolni, mint ahogy a vallási meggyő
ződést nem lehet előadássorozattal a lélekböl a lélekbe átszármaztatni. Imád
kozva kérem azonban a jó Istent, hogy ezen mnnkában megnyilvánuló törek
vésemet különösképpen áldja meg s tegye anyaszentegyházunk számára lelki
áldások forrásává. Lelkésztestvéreimet pedig ennél a pontnál külön is kérem 
arra, hogy az Úrvacsora szentségének emberek lelki életéhez való közelebb- 
vitelét tegyék állandó munkaprogrammjukká, melyet szolgálatban, pásztori 
munkában, előadásokban, biblia-magyarázatokban munkálni soha meg nem 
szűnnek.

Múlt évi belmissziói munkaprogrammunkban gondoskodtam a Luther 
bibliafordítási jubileumával kapcsolatosan külön anyagnyújtásról. Minden 
gyülekezetben külön R á k ó c z i -  emlékünnepséget tartottunk s ezt szintén 
külön előadás rendelkezésre bocsátásával könnyítettem meg. Ezenkívül a kö
vetkező vallásos előadások anyagát nyújtottuk: 1. Az evang. ember helyes
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viszonya a Szentíráshoz (Bibliavasárnapra); 2. A reformáció és korunk (Re
formáció ünnepére); 3. A magyar nép tükre (Március 15-re); 4. Az ukrajnai 
evang. mozgalom (Adventre); 5. Böjt és szenvedés (Böjtre); 6. Az evang. 
sajtóért (Sajtóvasárnapra); 7. Uj teremtések a Krisztusban (Külmissziói 
ünnepre).

A presbiterek részére három előadást nyújtottam. Ezek a következők: 1. 
A német egyházi forradalom; 2. Az evang. egyház helyzete a szomszédos ál
lamokban; 3. Az evang. egyház helyzete mozaik-képekben.

Belmissziói Munkaprogrammunkban gondoskodtunk az ifjúság lelki ne
velésének irányításáról is. Népiskolai növendékeink részére anyagot nyújtot
tunk ily cím alatt: Luther Kiskátéja bibliai képekben. Az ifjúsági egyesületek 
és középiskolai ifjúság részére szintén részletes munkaprogrammot adtunk.

Munkáink számbeli eredményeiről a következő számok beszélnek:
A népiskolai ifjúsággal lelkipásztori szempontból 137 lelkész foglalko

zott. Összefoglaló téma volt: Luther Kiskátéja bibliai képekben. Gyermek
istentisztelet majdnem minden gyülekezetben volt.

Ifjúsági egyesület 148 anya- és leánygyülekezetben működött; szerve
zetten 49, külső szervezkedés nélkül 99. Számukra ez évben is adtam munka
anyagot.

Középiskolai Diákszövetség iskolaközi jelleggel 20 működött 14 városi 
gyülekezetben és pedig Győr, Sopron, Szombathely, Kaposvár, Nagykanizsa, 
Pécs, Szekszárd, Szentgotthárd, Zalaegerszeg, Kőszeg, Veszprém, Bonyhád, 
Dombóvár és Pápa gyülekezeteiben. Diákszövetségeink tagjainak száma 
1648 volt. A szövetségek tartottak 321 munkaösszejövetelt, 41 ünnepélyt és 
rendeztek 15 kirándulást. Önálló dolgozatot 270 tag hozott, más szerző mü
veiből 84 munkát olvastak fel. A szavalatok száma 393, ének- és zeneszám 
70. 13 szövetségnek volt külön bibliaköre. 6 szövetség tűzött ki pálya
tételeket és 13 végzett iratterjesztést. Az összejöveteleket mindig énekkel és 
imádsággal kezdették és fejezték be. A szövetség tagjai tanév elején és végén 
együttesen járultak az Úrvacsorához. A szövetségek bevétele 4206.86 P, 
kiadása 3010.24 P volt.

A gyülekezet felnőtt tagjai részére 2243 vallásos előadást tartottunk. 
Ebből a felnőttek iskolájára esett 622, a presbiterek részére 184 előadás.

Az elvégzett munka tartalmi és számbeli ismertetése után hálával emlé
kezem meg munkatársaimról s köszönetét mondok lelkésztársaimnak, kik hű
séges munkával keresztülvitték gyülekezetükben ezt a nagy szeretettel ké
szült munkaprogrammot. A jó Istent arra kérem, hogy munkánk legdrágább 
jutalmát biztosítsa számunkra lelki eredmények csendes szemlélésében és a 
munkásnak osztályrészül jutó benső örömben.

P r e s b i t e r i  és  i f j ú s á g i  k o n f e r e n c i á k a t  az egyházkerü
let területén ez évben is sűrűn is tartottunk. A g y ő r i  e g y h á z m e g y e  
nyolcadik presbiteri konferenciáját Győrött tartotta meg 200 presb. részvéte
lével, hatodik ifjúsági konferenciáját pedig Téten több, mint 1000 résztvevő
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vei. Evangélizáló napot Nagybarátfalun, missziói napot Ujmalomsokon, Csik- 
vándon és Mórichidán tartott.

A s o m o g y i  eh m. evangelizációs napokat tartott Pat, Sand, Iharos 
és Pogányszentpéterem.

A s o p r o n i  a l s ó  eh m. evangélizációs napot és ifjúsági konferen
ciát tartott Nemeskéren.

A to l  n a - b a r .  - s o m o g y i  e hm. ifjúsági napot Kölesden, gyüle
kezeti napokat pedig Paks, Bikács, Sárszentlörinc, Mekényes és Csikostöt- 
tösön tartott.

A v a s i  k ö z é p  e h m. -  ben ifjúsági konferenciát Kőszegen tartottak, 
a kőszegi ifj. egyesület 10 éves jubileumával kapcsolatosan mintegy 600 vi
déki és 300 helyi résztvevővel. A presbiteri konferencia helyett pedig a Luther 
Szövetség körzeti megbízottja minden anya- és leánygyülekezetben előadást' 
tartott a presbitereknek.

A v e s z p r é m i  eh m. körzeti konferenciáját Pápán, mintegy 200 
résztvevővel, körzeti K1E konferenciáit pedig Djabronyban és Veszprémvar- 
sányban tartotta kb. 100— 100 résztvevővel. A belmissziói egyes, elnök a KIÉ 
titkárral előre megállapított munkaterv szerint meglátogatta Lajoskomárom, 
Várpalota, Veszprém, Öskü, Zalagalsa, Rigács, Ajka, Kerta, Nagyalásony 
és Vanyola ifjúsági egyesületeit s mindegyik helyen vallásos estet és presbi
terek részére előadást tartottak.

A z a l a i  eh m. ifjúsági konferenciáját az akalii K1E táborban tar
totta meg.

b) A j ö v ő  év i  m u n k a p r o g r a m m u n k összeállításánál meg
tartottam az eddig bevált szempontokat.

Figyelemmel voltam az egyházunkkal kapcsolatos jubiláns eseményekre 
s emlékünnepeinkhez megfelelő anyagot állítottam össze. Ezenkívül ez évben 
is kidolgoztam a reformációi és a nagyböjt-nagyheti gondolatkört.

Ev. egyházunk ez évben emlékezik meg az áldott munkát végző G y á in
i'n té z e 't  háromnegyed százados fennállásáról. Szükségesnek tartom, hogy 
minden gyülekezetünk emlékezése egyesüljön ezen a napon. Emlékezzünk 
meg a Gyámintézet 75 éves hűséges szolgálatáról s erősítsük meg iránta hí
veink szeretetét, áldozatkészségét és felelősségtudatát.

A Gyámintézetről való m e g e m l é k e z é s  n a p j á u l  o k t ó b e r  
hó 13.- á  t tűztem ki. Ez esik legközelebb a Gyámintézet október 15.-i szü
letésnapjához. Az emlékünnepség megtartását minden gyülekezetre k ö t e 
l e z ő v é  tettem.

Az evang. egyház lelkinevelését és öntudaterősítését a reformációi elő
adássorozattal szolgálom. Régóta fájdalmasnak éreztem, hogy magyar refor
mátoraink alakját és munkáját az ismeretlenség homályában hagyjuk. Ha 
nem érik is el a nagy reformátorok szellemi és történeti nagyságát, bizonyos 
az, hogy Magyarországon nélkülök a reformáció el nem terjedhetett volna. 
Szellemi nagyságuk, erkölcsi bátorságuk, kereszthordozó halálmegvetésük és 
apostoli buzgóságuk megérdemli azt, hogy belekerüljenek evang. népünk ön-
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tudatába. A magyar reformátorok méltók az utókor hálás kegyeletére és al
kalmasok arra, hogy küzdelmük példájával egyházhűségre és egyházszere- 
tetre neveljenek.

Ezért reformáció hetére A magyar reformátorokról szóló előadássorozat 
anyagát nyújtom a következő alőadásokkal: 1. Luther magyar tanítványai;
2. Énekes reformátoraink; 3. Iskolaszervező reformátoraink; 4. Egyházszer
vező reformátorok; 5. A magyar reformátorok hatása és jelentősége.

Böjt nagyhetét lelkiismeretes munkával ismét arra kívánjuk felhasználni, 
hogy Krisztus keresztjének egyediilvaló jelentőségét beleírjuk híveink szívé
be. Ezt a soha el nem halványuló kötelességet szolgálja a böjt nagyheti áhí
tat-sorozat, melynek összefogalló témája: Mi néked a kereszt? Az áhítat
sorozat a felvetett kérdésre a különböző lelkitipusok szerint a következő kér
désekkel felel: 1. Botránkozás, mint Péternek; 2. Büntetés, mint a latornak;
3. Kényszerű nyiig, mint Cirenei Simonnak; 4. Bolondság, mint azoknak, akik 
elvesznek; 5. Erő; 6. Napi kötelesség?

Általános vallásos előadások anyagául a következők szolgálnak: 1. Te 
vagy az, kit oly régóta várunk (Adventre); 2. Mi nekem az Advent? 3. Álta
lános mozgósítást! 4. A kereszt (Böjtre); 5. Bűntudat, gyónás, kiengesztelő- 
dés (Böjtre); 6. Evangélikus egyházunk és az evangélikus intelligentia (Va
sárnapra).

Emlékünnepeinkre külön anyagot adok. Reformáció ünnepére: Luther val
lásossága — a mi vallásosságunk? A március 15-diki nemzeti ünnepre: A tör
téneti ünnepek születése. Sajtóvasárnapra: A sajtó lélektanához. A külmisz- 
szió ünnepre szóló előadásban Nyugat-Afrika prófétájáról, Harrisról és Hsi- 
röl, az ópium rabjainak evangélistájáról szólunk. Külön biblia-vasárnapi elő
adást is adunk.

A presbitériumnak egyházi szükségleteit négy előadással szeretném ki
elégíteni, melyek esetleg a gyülekezet szélesebb körében is érdeklődést kelt
hetnek. Ez a négy előadás: 1. Két front ellen; 2. Ausztria történeti hivatá
sának legújabb megállapítása; 3. Az evangélikus egyház helyzete Auszt
riában; 4. Jelek, törekvések, intések. — Ezekkel az előadásokkal evangélikus 
népünk látókörét akarom tágítani. Bele akarom állítani a protestantizmus vi
lágküzdelmébe, hogy saját gyülekezete határain túl evangélikus szolidaritás
sal meglássa más evangélikus egyházak küzködését és ébredjen velük szem
ben felelősségének tudatára.

A népiskolai, középiskolai ifjúság és ifjúsági egyesületek részére szintén 
nyújtunk bőséges anyagot, jóllehet költségkímélésből kénytelen voltam az 
anyagot szükebb korlátok közé szorítani. A népiskolai ifjúság részére folytat
juk múlt évi témánkat: Luther Kis Kátéja a biblia megvilágításában. Az ifjú
sági egyesületek és középiskolai Diákszövetségek munkaprogrammja a mai 
zűrzavaros világ belső rendezésének irányait és elveit világítja meg.

12 év óta végezzük ezen rendszer szerint gyülekezetünk belmissziói mun
káját. Meggyőződésem szerint nemcsak a statisztikai adatok, hanem a szá-
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inukban kifejczhetetlen lelki eredmények is igazolják ezen munkához fűzött 
reménységeinket. Püspöki munkálkodásom egyik legkedvesebb és legfonto
sabbnak ítélt feladatát látom abban, hogy az egyházkormányzás kiegészülést 
nyerjen a lelki kormányzásban s a püspök necsak egyházközigazgatási veze
tője, hanem lelkivezére is legyen az egyházkerület minden gyülekezetének. 
Ehhez a munkához kérem az egyházkerület érdeklődését s a lelkésztestvérek 
hivatásérzetben meg nem lankadó közreműködését!

10. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról a következő számadatok 
nyújtanak tájékoztatást:

Az 1934—35. iskolai évben 16 típushoz tartozó, 302 nem evang. jellegű 
(állami, községi, felekezeti, társulati, magán) alsó- és középfokú, valamint 
szakiskolába járt 5.187 tanuló nyert evang. hitoktatást (köztük 81 ref. és 1 
unitárius). A hitoktatás 542 csoportban, heti 751 órában történt. E munkát 
115-en végezték; még pedig 81 felavatott lelkész, 1 tanár, 21 tanító, 10 ta
nítónő s 2 más tisztviselő. 34 hitoktató 42 lakóhelyén kívül fekvő iskolában 
tartott heti 75 órát. A hittanvizsgán 4825-en voltak jelen. Az elért eredmény 
nagyon szép. 35 szerző 43-féIe tankönyve volt használatban. A tanulók közül 
494 konfirmációi oktatásban is részesült.

A különböző fokú intézetekben végzett hitoktatást egyházkerületi hit
oktatási szabályrendeletünk értelmében az egyházmegyék esperesei ellenőriz
ték. A soproni felső egyházmegyében a hitoktatás minden intézetben örven
detes eredményt mutatott. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye alespe- 
resének jelentése szerint különösen a szekszárdi, bonyhádi, dombóvári ered
mény mondható kiválónak. A pécsi elemi és középiskolai hitoktatás eredmé
nye szintén jó, de a középiskolák felsőbb osztályainak munkájában hézagok 
mutatkoznak. Külön is rámutat a jelentés a tankönyvek elavultságára s kívá
natosnak jelzi, hogy a szegény gyermekek részére ingyen vallásiam könyvek
ről gondoskodjunk. Végül megállapítja a jelentés, hogy a tanítóképző-inté
zetből kikerülő újabb nemzedék nincsen a vallástanítás végzésére kellőkép
pen előkészítve. A vasi közép, veszprémi és zalai eseperes jelentései szerint 
az egyházmegyékben végzett kioktatás kifogástalan volt. A hitoktatás min
denkor kiterjedt a vallási tananyag elvégzésére, egyházi éneklésre, továbbá 
az ifjúság lelki vallásos nevelésére.

Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg hitoktatóink önfeláldozó 
munkájáról. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy munkájukat anyagilag az 
egyházkerület megfelelően jutalmazni nem képes. Őszintén sajnálom, hogy a 
kultuszminiszter úr is olyan csekély összeget vesz fel az állami elemi iskolák
ban végzett hitoktatói munka dotálására, hogy az valósággal sérti a becsü
letes munkát végző lelkészek és tanítók önérzetét.

11. Püspöki egyházlátogatást az elmúlt közigazgatási évben nem végez
tem. Amennyiben a jó Isten életemnek' és egészségemnek kedvez, úgy a kör
zeti konferenciák fenntartása mellett az elkövetkező esztendőkben újból meg
kezdem a gyülekezetek meglátogatását. A zsinat munkájának befejezése ezt 
egyébként is kívánatossá teheti.
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12. Esperesi egyház- és iskolalátogatások. N é m e t h  K á r o l y  győri 

egyházmegyei esperes S z a l a y  I s t v á n  egyházmegyei felügyelő kísére
tében hivatalos egyházlátogatást tartott az tijmalomsoki, csikvándi, mórichi- 
dai és bönyrétalapi gyülekezetekben. Részt vett egyes győri tanintézetek ev. 
hittanvizsgáin, a többi győri iskolákban pedig megbízásából a győri lelkészek 
és iskolalátogató bizottságok ellenőrizték a hitoktatást. H o r v á t h  La j o s ,  
a somogyi egyházmegye esperese meglátogatta az antalszállási, szepetneki, 
surdi és porrogszentkirályi iskolákat s Csurgón, Barcson, Nagyatádon, So- 
mogyszobon, Nagykanizsán, Kisbesenyön és Kapuváron ellenőrizte a hit
oktatást. M i k o 1 á s Ká l má n ,  a soproni alsó egyhm. volt esperese ellen
őrizte a hitoktatást a csornai, kapuvári és csepregi iskolákban. S c h o 1 t z 
Ö d ö n, a soproni felső egyhm. esperese a soproni ev. el. népiskola mind a 
23 osztályát meglátogatta s a hitoktalást az egyházmegye minden nem ev. 
jellegű iskolájában ellenőrizte. G y a l o g  I s t v á n ,  a tolna-baranya-somo- 
gyi egyhm. alesperese 4 helyen végzett hitoktatást ellenőrző látogatást. 
Z o n g o r  Bé l a ,  a vasi közép egyhm. esperese hivatalos egyházlátogatást 
végzett a szentgotthárdi gyülekezetben, a hitoktatási munkát pedig megvizs
gálta Szentgotthárdon és Szombathelyen. T a k á c s  El ek,  a veszprémi 
egyhm. esperese hivatalos egyházlátogatást tartott Enyingen, Veszprémben, 
Vanyolán, Csóton, Mihályházán, Csöglén és a zirci fiókgyülekezetben, hitok
tatást ellenőrző látogatást végzett Csöglén. Mint kiküldött elnök részt 
vett Pápán az állami tanítóképző és a reí. tanítónöképző intézetek ev. növen
dékeinek hittan!, illetőleg képesítő vizsgálatain. N a g y  La j o s ,  a zalai 
egyhm. esperese résztvett a más jellegű ev. iskolák hittanvizsgálatain. Espe
res munkatársaim hű és fáradságos munkájáért hálás köszönetét mondok.

13. A soproni Országos Fegyintézet lelkigondozása. Kiss Ferenc fegy- 
intézeti lelkész az elmúlt évben is hűséges pásztora volt a gondjaira bízott 
szomorú gyülekezetnek. Lelki gondozásában körülbelül 160-an álltak. A fegy
intézet!' alkalmazottak evang. gyermekeinek heti két hittanórát tartott s gon
doskodott a vasárnapi és ünnepnapi igehirdetésről is. Munkálkodására Isten 
áldását kérem!

14. Az evangélikus sajtó ez évben is becsületes munkát végzett. Irányt 
mutatott az egyházi munkának. Tükröt tartott egyházunk arca elé, hogy szép 
vonásai mellett megismerje saját árnyékait. Megszólaltatta egyházunk lelki
ismeretét s arra törekedett, hogy a hívek lelkiismeretét tettekre ébressze.

H a r a n g s z ó című vallásos lapunk eddigi munkáját mozgékony 
programmjával igyekezett kiszélesíteni. Gazdag és változatos tartalmával 
állandóan erösítgeti az olvasóközönséggel egybekapcsoló kötelékeit. A K is 
H a r a n g s z ó  kedves barátjává lett evang. népiskolás gyermekeinknek.

Az országos evang. sajtóorgánumok közül külön is megemlítem a K e- 
r e s z t y é n  I g a z s á g o t ,  mely határozott egyházi tartalmával és irányt- 
szabó világnézeti közleményeivel nélkülözhetetlen munkása a művelt evang. 
családoknak.

Az országos sajtószerveknél néhány változásról is be kell számolnom.
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Az Országos Luther Szövetség kiadásában megjelenő E v a n g é l i k u s  
É l e t  szerkesztését Szántó Róbert budapesti lelkész kezéből K e m é n y 
L a j o s  budapesti esperes-lelkész vette át. Mivel evang. egyházi társadal
munk, sőt az egyházi tisztviselők is érthetetlen közönyösséget tanúsítanak 
ezen evang. sajtóorgánumunkkal szemben, 1935. január 11.-én kelt 698.—
VIII.—934-35. számú körlevelemben felhívtam gyülekezeteink, lelkészeink, 
felügyelőink, tanítóink és egyháztagjaink figyelmét erre az egyetlen evang. 
egyházközigazgatási és egyháztársadalmi lapra. Ez alkalommal is újból rámu
tatok arra, hogy Orsz. Luther Szövetségünk jövendő munkája és sorsa elvá
laszthatatlanul összefügg az Evangélikus Élet sorsával és jövendőjével. Arra 
kérem tehát az egyházkerület közgyűlését: tegye saját ügyévé az evangélikus 
sajtó, különösen pedig az E v a n g é l i k u s  É l e t  ügyét és kövessen el 
mindent, hogy ez a lap teljesíthesse egyházunkkal és egyháztársadalmunk
kal szemben magára vállalt kötelezettségeit.

Az E v a n g é l i k u s  N é p i s k o l a  című tanügyi folyóirat szerkesz
tésétől megvált Krug Lajos nyug. igazgató-tanító s azt S o m o g y i  Bé l a  
igazgató-tanító, az Országos Evang. Tanítóegyesület elnöke vette át. Ezt a 
folyóiratot is melegen ajánlom gyülekezeteink és népiskoláink figyelmébe. 
Emlékeztetem gyülekezeteinket azon egyházkerületi közgyűlési határoza
tunkra (1925. évi 115. jkvi pont és 1925. évi egyet, gyűlés 91. jkvi pontja), 
mely népiskoláinknak lehetővé tette az Evang. Népiskolára való előfizetést. 
Kérem a gyülekezeteket, hogy ezen határozatot lelkiismeretesen végrehajtsák.

Örvendetes eseményképpen jelentem be, hogy G y á m i n t é z e t ü n k  
— habár szerény keretek közt — feltámasztotta a régi Egyetemes Gyáminté
zet nevet viselő sajtóorgánumát. A Gyámintézet című lap első száma április 
1.-én jelent meg s Z i e r m a n n L a j o s  egyetemes gyámintézeti elnök ne
vét viseli homlokán. Az új gyámintézeti lap az összes egyházi lapok mellék
leteként jelenik meg. Ennek következtében példányszáma is nagy, úgyhogy 
evang. egyházunk emberterületének szinte teljességét teszi olvasóközönsé
gévé. Nyugodjék meg Isten áldása a Gyámintézet ügyét szolgáló eme új saj
tóorgánumon! Gyűjtsön erőshitű, segítőkezű evangélikusokat a Gyámintézet 
zászlója alá!

15. Szektamozgalmak. A szektamozgalom ez évben sem leépt túl az ed
digi határvonalakat, de visszafejlődésnek jeleit sem mutatja. A győri gyüle
kezetben az Üdvhadsereg, az adventisták és baptisták dolgoznak. Lovászpa- 
tonán négy nazarénus van, Györságon, Téten, Kemenesmagasiban és Vönöc- 
kön szintén néhány baptista él. Van némi szektamozgalom a sandi, vései, ka
posvári gyülekezetekben s a zalai egyházmegye némely vidékén. Erőtelje
sebb a szektamozgalom a tolna-baranya-somogyi és a veszprémi egyházme
gyében.

Ez alkalommal is sajnálattal állapítom meg, hogy a szektamozgalom 
vezetői rendesen nem az elhanyagolt, lelkiéletet nélkülöző községeket teszik 
munkamezejükké, hanem a buzgó igeéletet élő evang. gyülekezetekbe vetik 
a békétlenség tüzcsóváját. Ezekkel a mozgalmakkal szemben egyetlen meg-



Öligedhető fegyvernek Isten igéjét tartom, item pedig a közigazgatási hatósá
gok hatalmának érvényesítését. Legyünk népünknek hű pásztorai, a tiszta és 
teljes ige hirdetői, a lelkiszükségletek kielégítői, akkor megvédelmezzük gyü
lekezeteinket a támadások ellen.

16. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkésszé avattam 
Oberndorf Elek, Szalay Kálmán és Baráth József lelkészjelölteket, kik egy
házkerületünkben segédlelkészi elhelyezést nyertek. D. Geduly Henrik püs
pök úr felkérésére lelkésszé avattam Remete László jelöltet, ki a tiszai egy
házkerületben nyert elhelyezést.

A theol. fakultásnak a múlt évben kibocsátott lelkészjelölt-seregéből 
16-an kérték felavatásukat. Mivel ennek az évfolyamnak elhelyezése már 
nagy nehézségekkel jár, az avatást valószínűleg csak az ősz folyamán fogom 
elvégezni.

17. Templomavatások. Isten iránt eltelt hálával emlékezem meg arról, 
hogy az elmúlt évben felépült b a r 1 a h i d a i missziói gyülekezetünk temp
loma, melyet 1935. július 28.-án avattam fe. Ez a templom csodamódon épült 
s ragyogóan szemlélteti Isten megsegítő kegyelmén kívül az evangélikus test
véri szeretet hatalmát. A maroknyi barlahidai evangélikusság erejét megha
ladó áldozatokat hozott. A gyülekezet fiatal lelkésze és tanítója majdnem az 
egész országot bejárta. Az evang. gyülekezetek szívesen tártak kapukat és 
szívet előttük s örömmel hoztak anyagi áldozatot a távoli kis missziói gyüle
kezet megerősítésére. Hálás elismeréssel és köszönettel emlékezem meg 
minderről.

Az u z d i  fiókgyülekezet dr. Pesthy Pál nyug. igazságügyminiszter ér
tékes anyagi támogatásával és a hívek lelkes áldozatkészségével szintén 
megépítette templomát, melyet í. évi szeptember hó 8.-án avattam fel.

A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület s z e n t g o t t h á r d i  imater
mét dr. Ravasz László ref. püspökkel együtt 1934. szeptember hó 26.-án 
avattuk fel.

Több gyülekezetünk ünnepi köntösbe öltöztette 150 esztendős templo
mát. A z a l a i s t v á n d i  gyülekezet renovált templomát és új orgonáját 
1934. december 16.-án, a m e s z l e n i  megújított templomot 1935. szep
tember 15.-én, a g y ő r i  gyülekezet megújított templomát pedig szeptem
ber 22.-én adtam át magasztos rendeltetésének. Ugyancsak szept. 22.-én 
avatta újra az á g f a l v a i  renovált templomot az egyházmegye esperese.

Itt említem meg, hogy a bábolnai fiókgyülekezet, melynek templomát 
múlt évben avattam fel, a német evang. testvérektől harangot kapott ajándé
kul. Benső ünnepségek keretében avattam fel azt a harangot, melyet Berlin
ben dr. Diebelius püspök áldott meg. Meleg köszönettel emlékezem meg a 
berlini testvérek nagy áldozatáról s Pettko Szandtner Tibor alezredes lelkes 
munkájáról.

Ürömmel jelentem be, hogy a t a p o l c a i  fiókgyülekezet szintén meg
kezdette templomának építését. Templom, vagy imaház építésre készül a h á-
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c s i leánygyülekezet, a t e n g e l í c í  és a t o l n a n é  me d í i  gyülekezet, 
a I ó c s i fiók- és a c s ö g l e i  és e n y i n g i  missziógyülekezet.

Isten áldása nyugodjék meg templomépítő és templomépítésre készülő 
gyülekezeteinken, azok lelkes vezetőin és áldozatkész hívein!

18. Egyetemes Ielkészi nyugdíjintézetünk egyházunk egyik legfontosabb 
szerve. Lététől és életképességétől függ az evang. Ielkészi kar összeállítása 
és szintje. Ha a nyugdíjintézet tisztes nyugdíjat képes biztosítani a lelkészek
nek, lelkészözvegyeknek és árváknak, akkor jogosan számíthat egyházunk 
arra, hogy a Ielkészi kar lelkes, képzett, önfeláldozó emberekből fog rekrutá- 
lódni. Ha azonban egyházunk nem tud életfenntartást biztosító nyugdíjat 
adni elfáradt munkásainak, méginkább pedig azok özvegyeinek és árváinak, 
akkor talán a másokért való felelősségérzet éppen azokat tereli más életpá
lyára, kik szívük, lelkűk szerint az anyaszentegyház szolgálatában találták 
volna meg életük boldog kiteljesedését.

Egyetemes Ielkészi nyugdíjintézetünk pénzügyi helyzete még mindig ag
godalmas. A nyugdíjintézeti ügyvivő jelentése szerint 1934. dec. 31.-én a kö
vetkező hátrálékok állottak fenn: a bányai egyházkerületben 192,272.85 P, a 
dunáninneni egyházkerületben 11,495.80 P, a dunántúli egyházkerületben 
109,555.73 P, a tiszai egyházkerületben 43,545.33 P, összesen 356,869.71 P.

Egyházkerületünkben az 1934. év végén fennállott fenntartói tartozásból
1935. évi június 30.-áig lerovatott 11,247.56 P, fennmaradt tehát fenntartói 
hátrálék 42,015.70 P; a személyi tagjárulékból lerovatott 11,588.43 P, fenn
maradt hátrálék 44,704.04 P. Egyházkerületünkben a fenntartói és tag-járu- 
lékhátrálék 1935. június 30.-án 86,719.74 P. Sikerült tehát a hátralékot te
kintélyes összeggel lejebb szorítani, de a hátrálék még így is nagy összeget 
mutat.

Az egyetemes nyugdíjintézet vezetősége kieszközölte a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumnál, hogy az egyéni tagdíjhátrálékokat egy bizonyos 
százaléka a kongruából levonásba hozassák. Ez az intézkedés bizonyára nem
csak a nyugdíjintézet, hanem a lelkészek érdekeit is szolgálja. Annál ke- 
vésbbé tudom összeegyeztetni lelkiismeretemmel és jogi érzékemmel egyete
mes közgyűlésünknek ama határozatát, melyszerint a gyülekezetek fenntartói 
hátrálékáért a gyülekezet lelkészét, annak özvegyét, sőt árváit teszi anyagi
lag felelőssé. Egyik egyetemes közgyűlésen többszöri felszólalásomban fel
soroltam lelkiismereti és jogi aggályaimat, melyeket azonban a közgyűlés el
utasított magától. Azóta a gyakorlati élet sötét színekkel állította elénk a 
most érvényben álló határozat kegyetlen igazságtalanságát. Nyugalomba vo
nuló családfenntartók és családfenntartó nélkül maradt özvegyek és árvák 
kezében bizonytalanná válik a szűkös kenyér annak következtében, hogy ők 
köteleztelek a gyülekezet anyagi mulasztásainak fedezésére.

Jogi szempontból is helytelennek tartom ezt a határozatot. Egyházi alkot
mányunk a gyülekezet anyagi ügyeinek intézését az egyházközségi felügyelő 
jogkörébe utalja. Dunántúli egyházkerületünk egyházközségi rendszabályai
nak 87. §. a) pontja szerint „az egyházközségi felügyelőnek kell megindíta-
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hía a hátrálékok behajtása tárgyában a szükséges eljárást.“ Az egyházme
gyei rendszabályok 36. §-a az anyagi ügyeket és felügyeletet szintén a fel
ügyelő hatáskörébe utalja. Az egyetemes közgyűlési határozat tehát nélkü
lözi az evang. Egyházi Alkotmány jogelvét, mert olyan tényékért teszi fele
lőssé a lelkészt, melyek elsősorban nem az ő, hanem kimondottan a gyüleke
zet felügyelőjének hatáskörébe tartoznak.

Ugyanaz a jogi aggodalmam fennáll a nyugdíjintézet szabályzatával s 
az ezen szabályzatra felépített 1935. évi június 12.-én hozott 11. jegyző
könyvi pontba foglalt határozatával szemben, mely a nyugdíjintézeti hátrá
lékok behajtására vonatkozó intézkedést kizárólag az egyházmegyék espe
reseire kívánja bízni, holott arra az egyházmegyei elnökségek vannak jogo
sítva és kötelezve.

Kívánatosnak tartom az egyetemes közgyűlés határozatának olyként 
történő módosítását, hogy a nyugdíjas lelkész nyugdíját az özvegyek és ár
vák ellátási és neveltetési díját ne terhelje a gyülekezet fenntartói járulék
hátraléka. Egyébként természetesen minden eszközzel és eréllyel arra kell 
törekednie minden egyházközigazgatási szervnek, hogy a gyülekezetek és 
lelkészek minél teljesebb százalékban eleget tegyenek fizetési kötelezettsé
geiknek. De mindenekelőtt maguknak a lelkészeknek kell arra törekedniük, 
hogy gyülekezeteik és ők maguk is fizessék be a kötelező járulékokat s sze
génység, avagy bűnös, könnyelmű nemtörődömség miatt ne vessék kockára 
önmaguk és családjuk anyagi érdekeit, gyülekezetük és egyházunk egyik leg
fontosabb intézményének létét.

19. Egyházközigazgatás. Egyházkerületünk egyházközigazgatása évek 
óta emelkedő irányzatot mutat. A statisztikai emelkedésben legfeljebb az 
szolgálhat megnyugtatásul, hogy a közigazgatási munkával sikerül a gyüle
kezetek belső és külső rendjét biztosítani és sikerül az egész közigazgatást 
a lelki-egyház szolgálatába állítani. Az elmúlt közigazgatási évben 4593 ügy
irat nyert elintézést 8760 irattári irattal.

köszönettel emlékezem meg az egyházkerület esperesi karáról, az egy
házkerület pénzügyi vezetőségéről, az intézetek igazgatóiról és a püspöki iro
dában működő közvetlen munkatársaimról, kik a közigazgatási munkában 
lelkiismeretes hűséggel támogattak.

20. Lelkészegyesületek munkája. Az egyházmegyék lelkészegyesületei 
ez évben is szorgalmas tevékenységet fejtettek ki. Minden egyházmegye Lel
készegyesülete letárgyalta a rendelkezésére bocsátott munkaanyagot. A na
gyobb egyházmegyékben több lelkészi körzetben végezték el ezt a munkát. 
Ez évre a Lelkészegyesületek működését a Magyar Evangélikus Lelkészegye
sület elnöksége irányította, aki is a következő kérdéseket vétette tárgyalás 
alá: A liturgia ügye; énekeskönyv és Agenda kérdése; vegyesházasságok; 
szórványgondozás; presbiteri konferenciák tartása.

21. Tanítóegyesületek munkája. Az egyházkerület tanítósága a paeda- 
gógiai szemináriumok mellett az egyházmegyei Tanítóegyesületekben is 
szorgalmasan dolgozott. Letárgyalta a tanítóságot közvetlenül érdeklő fon-



tosabb tanügyi és egyházi vonatkozású kérdéseket, foglalkozott a zsinati ja
vaslatokkal. Az általános tisztújítás során a vezetéstől végleg visszavonuló 
Krug Lajos helyére Grieszhaber Endre Henrik majosi igazgató-tanítót vá
lasztotta elnökévé.

Minden egyházmegyei tanítóegyesületi elnök a közgyűlés keretében be
számolt az elmúlt esztendők fontosabb iskolai eseményeiről, a IX. Egyetemes 
Tanítógyülés lefolyásáról, az új szakfelügyelet kérdéséről, a különféle sze
mélyváltozásokról, az Evangélikus Népiskoláról, az Üdiiöházról, stb.

Az Egyházkerületi Tanítóegyesület foglalkozott a tanítóság sérelmeivel 
is, melyek különösen a terményjavadalom értékesítésére és a VII. fizetési osz
tályba való előléptetésre vonatkoznak.

22. A Gusztáv Adolf Gyámintézet az egész egyházra kiterjeszti egyház
védő és egyházfejlesztő munkáját, de annak anyagi eszközeit az egyes egy
házkerületek gyámintézei gyűjtéséből teremti elő. így tehát mindenekelőtt azt 
kell vizsgálnom, hogy vájjon dunántúli egyházkerületünk gyülekezetei megtet- 
ték-e az Egyetemes Gyámintézettel szemben azon kötelességeiket, melyeket 
a Gyámintézet hivatása eléjük írt és saját anyagi erejük számukra lehető
vé tett.

Az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet jegyzőkönyvének bizonysága 
szerint az egyházkerületek gyűjtése a következő eredményeket mutatja: a 
bányakerületi Gyámintézet gyűjtött 3,245.35 P-t, a tiszai 1,432.04 P-t, a du- 
náninneni 1,184.18 P-t, a dunántúli 9,097.58 P-t.

Egyházkerületünk gyűjtési eredményét megfelelőnek kell tartanunk. Míg 
a 3 egyházkerület összesen 5,861.57 P-t gyűjtött, addig dunántúli egyház- 
kerületünk gyűjtése meghaladta a 9.000 P-t. Az eredményt elfogadhatónak 
látjuk, ha az egyházkerületek lélekszámát és gyülekezeteik anyagi helyzetét 
vesszük figyelembe. A bányakerület lélekszáma 281,403, a dunáninnenié 
36,220, a tiszaié 39,555, a dunántúlié 176,937. De kielégítőnek látjuk Gyám
intézetünk gyűjtési eredményét akkor is, ha figyelemmel vagyunk gyüleke
zeteink anyagi képességére. A dunántúli gyülekezetek tudvalevőleg kevés 
kivétellel szegény gyülekezetek. Teljesen hiányoznak a nagy, gazdag és ha
talmas tömegre támaszkodó gyülekezetek.

Ezen megállapításokhoz hozzáfűzöm azonban, hogy engem az elért ered
mény nem ejt tévedésbe. A Gyámintézettel szemben teljesített kötelességünket 
nem oldhatjuk meg statisztikai számokkal, mert az egyedül és kizárólag az 
egyházszeretet és áldozatkészség szemponjából Ítélendő meg. Arra kérem az 
egyházmegyék és gyülekezetek vezetőségét, tegyék gyámintézeti munkáju
kat lelkiismereti kérdéssé és ne nyugodjanak addig, míg minden dunántúli 
evang. ember kötelességének nem ismeri a Gyámintézet támogatását. Fej
lesszük oda egyházi köztudatunkat, hogy szégyeljék egyházunk tagjai, ha 
kimaradnak a Gyámintézet támogatói sorából.

A Gyámintézet saját egyházi területünkön a segítő samaritánus munká
ját végzi. Külföldön pedig az evang. egyházak nemzetközi közösségében 
egyházunk külföldi képviseletét jelenti. A szeretetmunka az egyház lényegé
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ben való elmélyedésre vezet. Rajta keresztül belátunk az egyház hitének mé
lyére. Nem lehet közömbös egyházunkra, hogy Gyámintézetünk milyen erő
vel és aktivitással kapcsolódik bele ebbe a külföldi munkába s hogy mennyi 
rokonérzést küzd ki saját maga és magyar evangélikus egyházunk számára. 
Kívánatosnak tartanám, hogy egyetemes egyházunk ne vonja meg Gyámin
tézetünktől az eddigi anyagi és erkölcsi támogatást, sőt azt minél inkább 
fokozza. Olyan nemes és fontos egyházi kapcsolatok fenntartását és elmélyí
tését jelenti ez, melynek eredménye egyházi és nemzeti szempontból egyfor
mán értékes.

Hálás érzéssel emlékezem meg arról, hogy a német Gusztáv Adolf Egy
let és a svéd Gusztáv Adolf Egylet magyarországi ev. gyülekezeteinknek és 
intézményeinknek összesen mintegy 26,000 P segélyt juttattak. Ezenkívül a 
kelenföldi gyülekezet 1,100 kg. súlyú harangot, több szegény gyülekezet úr
vacsorái és keresztelési szent edényeket, a soproni líceum német könyvtára 
pedig 130 kötet könyvet kapott.

Egyházkerületünkben a következő gyülekezeteknek juttatott Gyámintéze
tünk segélyt: Szekszárd, Zalaegerszeg, Répcejánosfa, Súr, Fehérvárcsurgó, 
Barlahida, Tarrós, Sárvár, Nagyszokoly, Győri Szeretetház, Tolnanémedi, 
Zalagalsa, Tényőfalú, Pusztaszentlászló, Csorna-kapuvári misszió, Tapolca- 
fő, Nagybarátfalu, Kaposvár, Nagykanizsa, Barcs-Nagyatád szobi misszió, 
Szentgotthárd, Dombóvár, Dunaföldvár, Alsódörgicse, Szentantalía, Nagy
vázsony, Enying, Keszthely, Gyóró, Nemeshany, Csögle, Zalaszentgrót, Őri- 
szentpéter, Őrimagyarósd, Kölesd, Akaii, Magyarkér, Dabrony.

Gyámintézetünk ez évben ünnepli fennállásának háromnegyed százados 
jubileumát. A jubileumi ünnepség nyújtson mindnyájunknak kedvező alkal
mat arra, hogy egyházunk samaritánusi munkát végző szeretet-intézményé- 
vel szemben lerójuk a hála, elismerés és köszönet adóját. A jubileumi eszten
dőt használják fel lelkészeink, tanáraink és tanítóink arra, hogy szent tobor- 
zómunkáva! megnöveljék a Gyámintézet pártfogóinak táborát s megerősítsék 
az evangélikus szivekben azt a meggyőződést, hogy a Gyámintézet pártolása 
hozzátartozik evang. hitünkhöz és egyházhüségi'mkhöz.

E helyen is megemlítem, hogy felhívásomnak megfelelően egyházkerü
letünknek minden gyülekezete október 13.-án gyámintézeti istentiszteletet és 
jubiláns emlékünnepséget tart. Mindkét alkalommal adományokat gyűjtünk 
jubiláló Gyámintézetünk javára.

A Gyámintézet egyházépítő munkájára Isten gazdag áldását kívánom.

III. Iskolai ügyek.
A) N é p i s k o l a i  ü g y e k .

23i Népiskoláinak működése. Az esperesi jelentések bizonysága szerint 
népiskoláink az elmúlt tanévben is hűségesen teljesítették hivatásukat. Nem 
elégedtek meg ismeretközlő tanítással, hanem igyekeztek a gyermekek lelkét3
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vallásos szellemmel megtölteni. Kérem a jó Istent, hogy ennek a munkának 
eredményét tegye áldássá nemzetünk és egyházunk életében.

Népiskoláink szellemét azonban nem a tanterv és egyházi ellenőrzés, 
hanem egyedül a tanítók lelkiilete és paedagógiai egyénisége biztosíthatja. 
Ezért a tanítókörzeti konferenciákon öntudatos tervszerűséggel arra töreked
tem, hogy tanítóink evang. tanítói egyénisége kiformálódjék s ne kívánja tő
lük az egyház olyan értékeknek másokban való kitermelését, melyekkel ön
maguk sem bírnak. A vallásos szellem erősítésére olyképpen intézkedtem, 
hogy minden népiskolában bibliai szakasz felolvasásával és rövid megma
gyarázásával kezdődjék a napi munka. Felhasználható ezen célra a Bethesda 
és FÉBÉ kiadásában megjelenő Leszakítós-Naptár. Igyekezni fogok azon
ban arra, hogy a népiskolák számára alkalmas leszakítós iskolai naptár állít- 
tassék össze. Intézkedésem alapján az iskolákban a szent Biblia méltó helyen 
helyeztetett el.

Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg derék tanítóink buzgó mun
kájáról. Kérem azonban ennek a tisztes testületnek minden egyes tagját: 
kapcsolódjék erősödő szálakkal evang. anyaszentegyházunk lelki, történeti 
és jogi közösségébe. Nem lehet igazi evang. tanító az, ki csak formailag tar
tozik egyházunkhoz, vele azonban állandó lelki közösséget nem tart fenn. 
Szükségesnek ítélem azt is, hogy tanítóink munkájának értékelésénél ez a 
lelkületi és községi szempont erőteljesebben jusson kifejezésre. Közel jár 
egyházunkhoz az a kísértés, hogy munkásaink értéke megállapításánál szol
gaian elfogadja az állami értékelés szempontjait, holott nekünk ezek felett 
plus-követeléseink is vannak.

24. A tanítói állások betöltésére vonatkozó rendelkezés. A közoktatás- 
ügyi kormány arra törekszik, hogy a megüresedett tanítói állások lehetőleg 
a nyár folyamán töltessenek be. Mivel saját hatáskörében ezen eljárásnak 
anyagi hátrányát ismerte fel, a kultuszminiszter úr f. évi május hó 28.-án kelt 
70.057.—VI.— 1935. számú rendeletével magas tanulólétszámú iskolákra 
nézve olyként intézkedett, hogy a megüresedett tanítói állás helyettes tan
erővel töltendő be s a helyettes tanerő részére államsegélyt biztosít. Elren
delte a miniszter, hogy a tanítói állások a tanév első felében is csak helyet
tes-tanerőkkel töltendők be.

Mivel a tanítói állások betöltésének időbeli korlátozása egyházi autonó
miánkba ütközik s veszélyezteti iskolai és gyülekezeti munkánk zavartalan 
folytonosságát, a vallás- és közokt. miniszterhez részletes felterjesztést intéz
tem, melyben autonómiánk eme sérelmes korlátozásának megszüntetését 
kértem.

25. A helyettesítő szolgálat beszámítása. A vallás- és közokt. miniszter 
73.813.—VI.— 1934. számú rendeletével intézkedett a betegség, vagy egyéb 
ok miatt szabadságolt tanerőket helyettesítő u. n. helyettesítő okleveles taní
tók szolgálatának beszámításáról. Ezen rendelet szerint ezen szolgálat, 
amennyiben azt segédtanítói alkalmazás követné, beszámítandó a segéd
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tanító várakozási idejébe. Ëz á rendelkezés a költségvetésileg néni rendsze
resített u. n. kisegítő tanítói állásokon működő tanerőkre is kiterjed.

26. A tanítók alkalmazására vonatkozó rendelkezések. A vallás- és köz- 
okt. miniszter 1934. november 13.-án kelt 69.500.—VI.— 1934. sz. rendeleté
vel kimondotta, hogy a tanítói állások betöltésénél előnyben részesítendők a 
már huzamosabb idő óta működő kisegítő tanítók.

Az u. n. segédtanítók szolgálatuk harmadik évének betöltésekor végle- 
gesíttetnek. Egyházi Alkotmányunk nem ismeri ugyan a segédtanítói intéz
ményt, így tehát a miniszter által csak segédtanítónak elismert tanítók meg
választása is rendes tanítói állásra történik. Mivel azonban a miniszter őket 
csak segédtanítóknak ismeri el, formailag az iskolaszéknek ki kell állítania 
az illető tanító véglegesítésére vonatkozó nyilatkozatot, hogy a miniszter őt 
végleges rendes tanítónak elismerje. A felhívás készhezvétele után az érdekelt 
tanítók tegyék le azonnal a hivatalos esküt s azt szabályszerű úton az egy-' 
házkerület püspökénél jelentsék be. A bejelentés megtörténte után történik 
a tanítói illetmények kiutalása.

27. A tanítóság készpénzjárandósága. Az 1934. évi 7210—M. E. számú 
kormányrendelet biztosítja a gyülekezetek részére azt a jogot, hogy tanítóik 
készpénzjárandóságát előlegként az llletményhivatal útján vegyék fel azon 
esetben, ha az iskolai adók az állami adókkal együttesen szedetnek be, úgy, 
hogy ebből a kifizetett járandóságok levonásba hozhatók. Egyes gyülekeze
teink ezt a kedvezményt igénybe vették.

28. Tanítók előléptetése. A vallás- és közokt. miniszter f. évi július hó 
l.-ével a VII. fizetési osztályba 151 felekezeti és községi tanítót léptetett elő. 
Egyházkerületünk tanítói testületéből a következők jutottak be a VII. fizetési 
osztályba: Csizmadia Ferenc kisbaráthegyi, Potyondi Zsigmond téti, Németh 
István porrogi és Gimes (Glatz) Lajos rábaszentandrási tanítók.

Éveken át alkalmazott gyakorlat szerint a miniszter mindig rendelkezé
semre bocsátotta a taníelügyelőségeknek az előléptetésre vonatkozó részlete
sen indokolt előterjesztéseit az érdekelt tanítók szolgálati adataival és műkö
désének minősítésével. Mivel előttem ismeretlen okból ez évben ez nem tör
tént meg s így nem vált számomra lehetővé, hogy a fizetési osztályba való 
előléptetésnél az állami szempontokon kívül az éppen olyan fontos egyházi 
szempontokat érvényesítsem s a tanítói kar jogos érdekeit is megvédjem, a 
vallás- és közokt. miniszter úrhoz külön felterjesztést intéztem, melyben a 
hivatalos eljárás elvi részének revízió alá vételét kértem.

29. A Protestáns Tanítói Internátusok Alapjából ez évben 7.100 P se
gély került kiosztásra. Az egyházi sajtóban közölt pályázati hirdetésre egy
házkerületünkből 46 tanító nyújtotta be kérvényét. Ezek közül 30 tanító ka
pott nevelési segélyt és pedig négy 150 P-t, 26 pedig 100 P-t.

30. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók szolgá
lati szabályzatának H. pontja alapján igazgatói címmel ruháztam fel Nesz- 
mélyi (Nánik) Péter mihályii, Bauer János tolnanémedi, Hajas Dénes csön- 
gei, Tompa Lajos kemenespálfai, Németh István barlahidai és Nagy Lajos
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lovászpatonai tanítókat. Őszintén örülök annak, hogy érdemes tanítóinkkal 
szemben egyházunk elismerését kifejezésre juttathattam.

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 .

31. Iskolalátogatásaim. Az elmúlt tanévben egyházkerületünk középisko
láit, a bonyhádi reálgimnázium kivételével meglátogattam. Április hó 3.-án 
soproni tanítóképző-intézetünkben, április 4.—5.-én soproni líceumunkban, 
május 15.— 16. napján pedig kőszegi leánylíceumunkban végeztem iskola- 
látogatást.

Ezenkívül résztvettem és elnököltem a tanévvégi vizsgálatokon: kőszegi 
leánylíceumunk június 11.-én tartott szóbeli érettségi vizsgálatán, soproni 
tanítóképző-intézetünk június 17.—20. napjain tartott tanképesítő és június 
21.-én tartott kántorképesítő vizsgálatain, soproni líceumunk június 24.—28. 
napjain tartott szóbeli érettségi vizsgálatain.

Ismét bepillantást nyertem intézeteink munkájába, melyet egyházias 
szellem és az egészséges nemzetnevelés eszményébe való belekapcsolódás 
tesznek értékessé. Az iskolalátogatások befejezése után elismerésemet és 
köszönetemet fejezem ki intézeteink igazgatóinak és tanárainak.

Egyházkerületünk gyülekezeteit és vezetőségét ez évben is külön körle
vélben felhívtam tanintézeteink támogatására. Egyik-másik intézetünk né
pessége még mindig fokozást igényel. Jóllehet ismerem azokat a gazdasági 
tényezőket, melyek a gyermekek házonkívüli taníttatását megnehezítik, vagy 
egyes családokat esetleg saját intézeteink mellőzésére kényszerítenek, mégis 
sokszor érthetetlennek tartom, hogy a kérdés megítélésénél elfelejtkeznek 
arról az elsőrangú egyházi érdekről, mely egyházi intézeteink fenntartását, 
életképességének biztosítását elutasíthatlan kötelességgé teszi. Egyházi 
tisztviselőink, világi uraink ne felejtkezzenek el arról, hogy minden iskolánk 
egy-egy határ-vár, mellyel emelkedik, avagy esik egyházunk jövendője.

32. Intézeteink tanulóinak felekezeti megosztása. Intézeteink a tanulók 
vallási hovatartozandóság szerint is megőrizték evang. jellegüket. Soproni 
líceumunkban 290 tanuló közül 241 evang., 5 ref., 25 róni. kath., 7 izr., 2 gö
rög keleti vallású volt; soproni tanítóképző-intézetünkben 141 tanuló közül 
126 evang., 2 ref., 1 unit., 12 róm. kath. vallású; kőszegi leány líceumunk 120 
növendéke közül 68 evang., 15 ref., 25 róm. kath., 12 izr. vallású volt. Ked
vezőtlen a bonyhádi reálgimnázium felekezeti statisztikája. Az intézet 329 
tanulója közül 145 evan., 27 ief., 137 róm. kath., 2 gör. kath., 1 görög kel. és 
17 izr. vallású volt. Tekintettel azonban arra, hogy ez az intézet Bonyhádon 
az egyetlen középiskola, a felekezeti statisztikát kedvezőbbé tenni nem lehet. 
Különben is a tanári kar öntudatos tervszerűséggel biztosítja az intézet egy
házi, jellegének kidomborítását és a hamisítatlan ev. szellem érvényesítését.

33. Soproni tanítóképző-intézetünk helyzete. Tanítóképző-intézetünknek 
hosszú évek óta két nehéz megoldatlan problémája van: az intézet új épüle
tének és a tanári állások államsegélyének kérdése.
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Mivel régebben benyújtott államsegélyt kérelmező folyamodásom nem 
nyert kedvező elintézést, az építési államsegély tárgyában újból terjedelmes 
olyamodást nyújtottam be a kultuszminiszter úrnál s azt egyidejűleg a mi
niszterelnök és pénzügyminiszter uraknak is megkiildöttem. Felterjesztésem 
jogi részében utaltam arra, hogy a kormány még a világháború kitörése előtt 
elismerte az új építkezés szükségét s ezen célra 50 éven át folyósítandó évi
10.000 aranykorona államsegélyt engedélyezett. A világháború és az azt kö
vető gazdasági összeomlás gátolta meg a kormányt szerződésben vállalt kö
telességének teljesítésében. E tárgyban tett régebbi felterjesztésem alapján 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr később is elismerte az építkezés 
szükségességét. Bekérte az építési terveket, azokat felülbírálta, szakértői vé
leménnyel visszaküldötte, de fedezet hiányában építési államsegélyt adni nem 
tudott. Nyilvánvaló tehát, hogy egyházkerületünk jogi alappal bír az építési 
államsegély igénylésére. A kérelem további indokolásában utaltam a jelen
legi helyzet tarthatatlanságára. Intézetünk épülete több mint 75 évvel ezelőtt 
3 évfolyamú iskola számára épült. Ebben az időben az intézettel szemben tá
masztott didaktikai s az internátussal szemben támasztott paedagógiai köve
telések olyan csekélyek voltak, hogy azok ma már az egyházat és államot 
nem elégíthetik ki. Egyházi és állami közös érdek követeli tanítókéző-intéze- 
tiink intézeti és internátusi épületének megépítését, mert egyik testület szá
mára sem lehet közömbös, hogy a jövendő tanítónemzedék milyen környezet
ben és minő didaktikai, paedagógiai eszközök felhasználásával készül jö
vendő magasztos hivatására. Végül utaltam felterjesztésemben a német tan
folyam kimélyítésének szükséges voltára, mely szintén kívánatossá teszi az 
intézet építkezésének keresztülvitelét. Statisztikai adatokkal igazoltam, hogy 
intézetünk mostani népességével nem képes az egyházkerület területén mű
ködő német tanításinyelvü iskolákat megfelelő képesítésű tanítókkal ellátni.

Az építkezés ügyével kapcsolatban tárgyaltam Sopron szab. kir. város 
polgármesterével, mert meggyőződésem szerint az építkezés kérdése leghe
lyesebben a régi épület eladásával és egészen új épület építésével volna meg
oldható. Azt a javaslatot tettem Sopron város polgármesterének, hogy az in
tézet telkének és épületének felbecsülésére küldjön ki az egyházkerület és a 
város vegyesbizottságot, mely a további tárgyalásokat előkészítse. Döntés 
ebben a kérdésben még nem történt.

Közbejött politikai események és a nyári szünet nem tették lehetővé fel- 
terjesztésemnek az érdekelt miniszterekkel való személyes letárgyalását. Ez 
az őszi időszak feladatát fogja képezni. Gömbös Gyula miniszterelnök úr 
azonban hozzám intézett válaszlevelében tudatta, hogy memorandumomat 
áttanulmányozta, arra a vallás- és közokt. miniszter úr figyelmét külön át
iratban felhívta annak hangsúlyozásával, hogy a memorandum indokolását 
tigyelemreméltónak tartja s a kérelem teljesítését szükségesnek ítéli.

Tanítóképző-intézetünk második megoldatlan kérdése a tanárok állam
segélyének ügye. Esztendők óta többször sürgetem ezen ügy elintézését. Mi
vel most már 3 tanári állást saját anyagi erőnkkel tartunk fenn, újabb felter
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jesztésemben ennek a kérdésnek végleges elintézést kértem. Fájdalom, a mi
nisztérium e jogos kérésünk elöl ez alkalommal is elzárkózott.

Itt jegyzem fel ama intézkedésemet, hogy tanítóképző-intézetünk inter- 
nátusába a mostani tanévre H a v a s i  D e z s ő  lelkészt, az enyingi gyüle
kezet volt missziói lelkészét küldöttem ki lelkész-nevelőképpen. Ezen intéz
kedésemmel az intézet egyházi szellemét kívántam erősíteni. Tanítóképő- 
intézetünk csak akkor teljesítheti egyházi hivatását, ha erős meggyőződésű, 
hívő lelkületű és lelkes evang. tanítókat bocsát ki falai közül.

34. Kőszegi leánylíceumunk helyzete. Kőszegi leánylíceumunk és inter- 
nátusunk tanulólétszáma ez évben emelkedést mutat. Az intézet vezetőségé
nek egyébként is sikerült anyagi helyzetünkön könyíteni. Az utolsó jelentés 
szerint a számadás kedvezőbb képet mutat. A költségvetés 2.566 P hiánnyal 
állapíttatott meg, ezzel szemben az intézeti számadás eredménye 2311 P 
többletet mutat, tehát az előirányzathoz képest 4.877 P-vel kedvező. Ennek 
a következése az, hogy az 1933. évvégi 3.217 P pénztári egyenleggel szem
ben 1934. dec. 31.-én az egyenleg 1.694 P volt és 3.328 P takarékpénztári 
betét, összesen 5.022 P.

Érdemleges túllépés nincs, kivévén azt az 587.09 P összeget, mely a 
sportpálya szükségessé vált alapos rendbehozatalára fordíttatott. E kiadás
nak jelentékeny része fuvarköltség, mit az intézet a gazdasággal kölcsönösen 
számolt el.

Ebben a számadási évben nyert kifizetést a várossal szemben fennálló 
régi fatartozás is 650 P összegben.

A gazdasági számadás 1.478 P maradvánnyal zárult, melyben jelenté
keny rész az intézetnek szállított tűzifa fuvardíja és a sportpálya rendbe
hozatala.

Az intézet nyugdíjhátrálékának lefizetésére sikerült megállapodásra jutni 
a minisztériummal.

Június 25.-étöl július 25.—éig a budapesti deáktéri leánygimnáziummal 
karöltve közép- és középfokú leányiskolák növendékei részére Ieánynyaral- 
tatást is rendezett az intézet igazgatója.

Elismeréssel és köszönettel gondolok arra, hogy Arató István igazgató 
minden erejével igyekszik az intézet fenntartását lehetővé tenni. Megbecsiil- 
hetlen szolgálatot teljesít ezzel s hálára kötelezi egyházkeriiletiinkket, mely 
jelenlegi helyzetében képtelen leánylíceumunkat a többi egyházkerületi inté
zet segélyezéséhez hasonlóan támogatni.

35. Újítások kőszegi leánylíceuniunkban. Az elmúlt tanévben kőszegi 
leánylíceumunkban bevezettük az u. n. s z a k t e r e m - r e n d s z e r t  s ez
zel figyelemreméltó reformot vezettünk be közoktatásunkba.

Arató István igazgató részletes munkát írt a szakterem-rendszerről s azt 
a tanári testület beható tárgyalása után további intézkedés céljából felter
jesztette hozzám. A szakkérdés elbírálására hazánk egyik legkiválóbb paeda- 
gógusát: dr. Imre Sándor volt közoktatásügyi államtitkár, egyetemi ny. r. ta
nárt kértem fel. Az ő rendkívüli kedvező és elismerő szakvéleménye után
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megadtam az engedélyt a szakterem-rendszer kísérletként történő be
vezetésére.

Ezen rendszer lényege abban áll, hogy a tanítás nem az osztálytermek
ben, hanem a tárgy tanításának megfelelő, különlegesen berendezett és fel
szerelt helyiségben történik. Van külön vallástani, természetrajzi, természet- 
tani, történelmi, magyar, idegennyelvi stb. terem. Minden egyes terem a 
tárgynak megfelelő berendezéssel várja a tanulók seregét. Már a terem külső 
képe felébreszti a tanulóban azt a lelkihangulatot, mely a tárggyal való ered
ményes foglalkozáshoz szükséges. A vallástani terem templomszerüen van 
kiképezve. Szószék, bibliai tárgyú képek, stb. adják meg alaphangját. A tör
ténet tanítására berendezett terem történeti személyek arcképeivel van dí
szítve. A természettudományi terem, vagy a művészettörténeti terem szintén 
a tárgy köréből nyeri berendezését.

A paedagógiai és pszichológiai szempontokon kívül pénzügyi érdek is 
szól a szakterem-rendszer mellett. Kevesebb felszerelési eszköz szükséges s 
azokat jobban lehet kímélni.

Tapasztalás szerint a szakterem-rendszer csökkenti a túlterhelést, külö
nösen pedig az egyoldalú emlékezeti munka-túlterhelést. Alkalmat nyújt az 
erőteljes szemléltetésre s a tanulók aktívvá tételére. Megkönnyíti a modern 
nyelv szemléltető és gyakorlati tanítását is.

Iskolalátogatásomkor örömmel állapítottam meg ennek az új rendszer
nek kedvességét, közvetlen benyomásait és saját magam is éreztem, hogy az 
egyes tantermek miliő hatása alól nem vonhatja ki magát a lélek.

Kiegészíti a szakterem-rendszert a felállított olvasó- és könyvtárterem 
is, melyben a növendékek szabad idejükben újságokat, folyóiratokat, köny
veket olvashatnak. Kedves gondolatnak tartom, hogy az egyik könyvtár
szekrény a becsületesek könyvtára címet viseli s ebből a növendékek köny
veket vehetnek ki anélkül, hogy azokat felíratnák. A kikölcsönzött könyvvel 
szemben fennálló becsületességre való nevelés ez.

Dr. K e m e n e s  I l l é s  tankerületi főigazgató hivatalos látogatásakor 
elismeréssel emlékezett meg a bevezetett szakterem-rendszerről és kijelen
tette, hogy „intézetünkben, az országban ilyirányú munkájával egyedül álló 
iskolában, erősen öntudatos, a tanulók érdekeit szolgáló nevelő- és oktató
munka folyik“.

Kőszegi leányiskolánknak van egy másik újítása is. Szülők és nevelők 
körében állandó a panasz az iskolai túlterhelés miatt. Kőszegi Ieánylíceu- 
munk életrevaló újítással törekszik ezen veszedelem elhárítására. Az eljárás 
egyszerű. Minden tanár papírosra jegyzi az osztály számára feladott otthoni 
leckét és melléje jegyzi, hogy véleménye szerint mennyi idő szükséges annak 
elvégzéséhez. Ezen cédulák alapján mindennap elkészül az osztályokra vo
natkozó összeállított kimutatás. Ebből könnyen megállapítható, hogy melyik 
tanár milyen mértékben terheli meg a tanulók készülési idejét és hogy meny
nyi késziilési órára van a tanulónak szüksége. A tanár számára ez a kimuta-
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lás önbírálat, egymásközt adatra támaszkodó kritika, az igazgató számára 
pedig a tanári munka egységesítésének és kiegyensúlyozásának eszköze.

Örömmel jegyzem fel mindezt annak bizonyságául, hogy kőszegi leány- 
líceumunk nemcsak élni, hanem fejlődni és modem irányban haladni is akar.

36. A Soproni Líceumi Diákotthon. Iskolalátogatásom alkalmával meg
tekintettem Soproni Líc. Diákotthonunk munkáját is. Örömmel tapasztaltam, 
hogy abban evang. egyházias szellem él s ifjúságunk nevelésénél evang. pae- 
dagógiai eszmények érvényesülnek. Egyházkerületünket bizonyára megnyug
tatja azon bejelentésem, hogy Diákotthonunk nemcsak az első évben, de már 
a mostani tanévre is teljesen megtelt. Már a múlt tanév végén mind az 50 
hely le volt foglalva, sőt 64 felvételt kérelmező tanulót el kellett utasítani.

A Diákotthont 1934. szetember 21.-én avattam fel s adtam át magasztos 
rendeltetésének.

A Diákotthon vezetősége és bizottsága sürgős szükségnek látná az in
tézmény fejlesztését, hogy a vele szemben támasztott igényeknek nagyobb 
mértékben felelhessen meg. Fejlesztése egyet jelentene líceumunk népességé
nek emelkedésével.

A Diákotthon élén áldott munkát végzett annak igazgatója: vitéz Ma- 
gassy Sándor vallástanár, kinek hű segitömunkásai voltak Bárdosi Jenő ta
nár-nevelő és Sümegi István lelkész-nevelő. Sümegi István lelkésznevelőt a 
kaposvári gyülekezetbe küldöttem ki segédlelkészképpen s a Diákotthon 
lelkész-nevelői állására Dombi László felavatás előtt álló Ielkészjelöltet 
küldöttem ki. Elismerésemet és köszönetemet fejezem ki a soproni Líc. Diák
otthon vezetőjének céltudatos és egyházunk szelleméből táplálkozó munká
jáért s a Diákotthon további munkálkodására Isten gazdag áldását kérem.

37. A bonyhádi reálgimnáziumi Diákotthon Isten kegyelméből szintén 
felépült. A hatalmas, egyházunk büszkeségét képező bonyhádi intézeti épület 
mellé méltóképpen helyezkedik el az új modern Diákotthon, mely bizonyára 
szintén az evang. nevelés szolgálatában fogja felismerni Istentől adott hiva
tását. A Diákotthont 1935. szeptember 9.-én avattam fel.

38. A középiskoláról szóló törvénytervezetet az országgyűlés két háza le
tárgyalta s azt törvénnyé tette. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Fel
sőház ülésén tett Ígéretének megfelelően a Végrehajtási Utasításban igyeke
zett az egyházak lényegesebb aggodalmait eloszlatni. A Végrehajtási Utasí
tást annak véglegesítése előtt a miniszter úr megkiildötte s megjegyzéseimet 
hozzá felterjesztettem.

39. Tanárok és tanítók nyugdíjazásának szabályozása. A vallás- és köz- 
okt. miniszter úr f. évi május hó 29.-én kelt 34.397—V. 1. számú leiratában 
közölte a kormány azon elhatározását, mellyel a szolgálati idejüket betöltött, 
avagy a megállapított életkort elért tanárok és tanítók nyugdíjazását kívánja. 
A miniszter úr egyúttal felkért arra, hogy az egyházi iskoláknál működő ta
nároknál és tanítóknál ugyanezen szempontok érvényesítéséről gondoskod
jam. Amennyiben az érdekelt tanár, vagy tanító vonakodnék a szabályszerű 
időben nyugdíjazását kérelmezni, úgy az végelbánás, alá vonandó.
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40. Filmoktatás. A vallás- és közokt. miniszter a közel múltban rendezte 
az iskolai filmoktatás ügyét. Az e célra szervezett kirendeltség 27.000 méter 
filmanyagot szerzett be az iskolai oktatás anyagának biztosítására. Így 
azután lehetővé vált, hogy az új tanévben minden iskolának 30—35 oktató
film bocsáttassák rendelkezésére.

Az állam második intézkedése a vetítőgépek beszerzésére vonatkozott. 
Megkötött szerződése lehetővé tette a kultuszkormány egy-egy vetítőgépé
nek 610 P-ért való beszerzését.

Egyházkerületünkből a filmoktatási szervezethez csatlakoztak soproni 
tanintézeteink, a kőszegi leánylíceum, továbbá a bonyhádi reálgimnázium is. 
Soproni és kőszegi tanintézeteink vetítőgép beszerzésére fedezettel redelkez- 
nek, a bonyhádi reálgimnázium ezidőszerint még nem tudja a vetítőgépet 
beszerezni.

41. Nyugdíjazások. Miklós Berta kőszegi leánylíc. tanár 32 évi szolgálat 
után 1935. márc. 1.-én nyugalomba ment. 3 évtizedes tanári és nevelői mun
kája építőértékké lett intézetünk történetében. Növendékeinek seregén kívi'i! 
egyházkerületünk is hálás elismeréssel és áldással búcsúzik tőle.

Kiszely Géza bonyhádi reálgimnáziumunk tanára 34 évi szolgálat után 
ment nyugdíjba. Klasszikus műveltségével, szaktárgyainak megfelelően, a 
klasszikus műveltség tanítómestere volt és nevelői munkájával is a klasszi
kus jellem kiművelésére törekedett. Az iskolafenntartóság elismeréséhez kap
csolom egyházkerületünk háláját és köszönetét is.

Bognár Károly, soproni tanítóképző-intézetünk gyakorló iskolájának 
csoportvezető tanára, 40 évi szolgálat után 1935. szeptember 1.-én nyuga
lomba vonult. 35 és fél évig vezette tanítóképző-intézetünk gyakorló iskolá
ját. Gazdag szakképzettsége, rugalmas paedagógiai lelkiilete elméleti és gya
korlati szempontból egyformán nagy értéket jelentett a tanítóképzés szolgá
latában. Elismeréssel és hálával emlékezem meg értékes munkájáról s pihe
nésére Isten áldását kérem.

Benyújtotta nyugdíjazási kérvényét Teke Sándor kőszegi leánylíceu- 
niunk- tanára. Ügye még nem nyert elintézést.

Itt emlékezem meg arról, hogy Demiány Edit, továbbá Bierner Ibolya, 
kőszegi leánylíceumunk helyettes tanárai, házasságkötésük miatt megbízá
sukról lemondottak. Vozáry Katalin német-francia szakos helyettes tanár 
megbízása az új középiskolai tanterv következtében nem volt meghosszab
bítható. Petrich Katalin rajzszakos helyettestanár képesítése sem felelt meg 
a tanterv követeléseinek. Az üres állásokat az iskolai nagybizottság Hollós 
Erzsébet, Vértesi Jolán és Fábián Mária helyettes tanárokkal töltötte be.

42. Elnöki megbízatások és iskolalátogatások. A vallás- és közokt. mi
niszter a soproni és kőszegi középiskolákhoz dr. Kemenes Illés tankerületi 
főigazgatót küldötte ki miniszteri biztosul. A bonyhádi reálgimnázium meg
látogatására Kuzmics Ferenc főigazgató-helyettes küldetett ki. Soproni taní
tóképző-intézetünkben dr. Molnár Oszkár főigazgató volt a miniszteri biztos.
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Sopioni líceumunk érettségi vizsgálataihoz dr. Sárkány Lóránd, ny. kö
zépiskolai igazgató, a kőszegi leánylíceumhoz dr. Deák János egyetemi ny. 
r. tanár, a bonyhádi reálgimnáziumhoz dr. Gombócz Endre egyetemi m. ta
nár, a soproni tanítóképző-intézethez Slajchó Mihály ny. tanítóképző-intézeti 
igazgató küldetett ki kormányképviselőül.

Az elnöki tisztséget felkérésemre a bonyhádi reálgimnáziumnál Müller 
Róbert főesperes, a soproni líceum és tanítóképző őszi érettségi, illetőleg ké
pesítő vizsgálatainál Hanzmann Károly soproni lelkész töltötte be.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
43. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Egyházkerületünk kizárólag az 

államsegélyek és a gyülekezetek egyházkerületi járulékaira támaszkodik. Mi
vel államsegély-emelésre nem gondolhatunk, sőt inkább állandóan csonkí
tással kell számolnunk s mivel gyülekezeteink egyházkerületi járuléka állandó 
összeg, melynél azonban szintén tekintélyes számú hátrálékkal kell számot 
vetnünk, — egyházkerületünk pénzügyi helyzete ugyanazon nyomasztó ne
hézségeket mutatja.

Ezen általános helyzetkép mellett örömmel kell azonban megállapítanom 
azt is, hogy összes pénztáraink zárszámadása az 1934. év végén kedvező 
volt. Egyetlen egy pénztárnál sincsen túlkiadásunk. Ez elsősorban a követ
kezetesen alkalmazott s a legapróbb tételekig menő szigorú takarékosságnak 
köszönhető. Félő azonban, hogy a hátrálékok emelkedése megzavarja pénz
ügyi egyensúlyunkat, másfelől pedig, hogy az állandósított takarékosság 
megbénítja intézeteink munkáját és egyházkerületünk egyházi életét.

Súlyos és szomorú valóságként mered elénk a hátrálékok nagy összege. 
Az egyházkerületi járulékpénztár 17.090 P 70 f hátrálékot mutat ki. Midőn 
erre a szomorú tényre rámutatok s annak megjavítására az esperesi, felügye
lői és lelkészi kart felhívom, egyszersmind kénytelen vagyok kifejezést adni 
azon meggyőződésemnek, hogy sok esetben nem szegénységről, hanem lany- 
haságról és közömbösségről van szó.

Egyházkerületünk pénzügyi helyzetét a tanintézetek tekintélyes fenntar
tási költsége teszi súlyossá. Ez viszont a tanintézetek látogatottságának meg
fogyatkozásával függ össze. Míg a budapest-fasori főgimn. 630, a nyíregy
házi 530, a békéscsabai 485 tanulót mutat ki, addig soproni líceumunk 290 
tanulót fogadott falai közé, kőszegi leánylíceumunk növendékeinek száma pe
dig 120-ra esett. A tanulói kontingensnek 50— 100-zal való emelkedése 
óriási könnyítést jelentene egyházkerületünk számára. Éppen azért e helyen 
is bizalommal kérem az egyházkerület minden tagját, hogy tanintézeteink 
felkarolásában ismerjék fel lelkiismereti és egyházi kötelességüket.

44. Temetkezési biztosítás. Egyházkerületi közgyűlésünk felhatalmazása 
alapján elnöktársammal együtt szerződést kötöttünk az Első Magyar Álta
lános Biztosító Társasággal az u. n. csoportosbiztosításra vonatkozólag. A
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szerződés alapján a biztosító társaság megindította egyházkerületünk gyüle
kezeteiben a csoportos temetkezési biztosítás megszervezésére vonatkozó 
munkálatait. A munka megindításának időpontját és annak üzemét nem tar
tottam egyházkerületünk szempontjából kielégítőnek s erről a biztosító inté
zet vezetőségét értesítettem. A szerződésben megállapított jutalékot a Biz
tosító Társaság a szerződésben biztosított célokra beküldötte.

45. Államsegélyek. Egyházkerületünk eddigi államsegélyeit megkapta. 
Elveszítettük azonban a portómegtérítési államsegélyt, mert a pénzügyi kor
mány erre fedezetet nem tud biztosítani. Bármily súlyos legyen is az állam 
pénzügyi helyzete, a portómegtérítési államsegély megvonását méltányta
lannak kell tartanom. Az egyházi hivatalok ugyanis nagy százalékban állami 
hivatalokkal váltanak hivatalos iratokat s portóköltségeik egy része az ál
lamai szemben végzett szolgálatukkal kapcsolatos.

Az államháztartás súlyos helyzete dacára egyes gyülekezeteknek rend
kívüli segélyt biztosított a vallás- és közokt. miniszter úr templom-, imaház 
építésére és javítására.

46. Lelkészek anyagi helyzete. Lelkészeink anyagi helyzetében semmi
féle javulás sem mutatkozik. Lelkészi korpótlékukat most is csak részben 
kapják meg. A terményjavadalom felértékelésénél még mindig a 27.50 pen
gős búzaárat alkalmazzák, holott a terményárak sokkal kisebbek. Az általá
nos helyzetkép tárgyalásánál ezt az állandósított igazságtalanságot kényte
len voltam törvényellenesnek és etika-ellenesnek minősíteni. Lelkészeink 
anyagi sorsa éppen azért végtelen szomorú. A gond állandó lakótárs lett a 
paróchiákon. A házonkíviil taníttatott gyermekek tanítási költségeit alig ké
pesek előteremteni. Betegség, vagy elemi csapás esetén a beosztással élő 
család is anyagi csődbe kerül.

Egyházunk önmagát védelmezi, mikor a lelkészek anyagi érdekeit védel
mezi. A gondok alatt összeroskadó ember nem képes egész lelkimunkára s 
ereje is idő előtt összeroppan. Amint kedvezőtlenül befolyásolhatja Krisztus 
szolgájának lelkét az anyagiakban való duskálkodás, éppen úgy kedvezőtlen 
bélyeget üt lelkiiletére az anyag! gondokkal való hasztalan küzködés.

Kívánatosnak tartom, hogy egyházkerületünk újból felemelje szavát a 
lelkészek anyagi érdekeinek védelmére. Sürgős lenne a terményjavadalom 
igazságos értékelése s a lelkészi korpótlék teljes összegű megállapítása.

A lelkészek és tanítók a legtöbb gyülekezetben megkapják hiványszerű 
helyi javadalmukat. Mégis hátrálékban maradtak a következő gyülekezetek: 
Börcs, Csönge, Nagysimonyi, Sand, Barcs-Nagyatád-somogyszobi Misszió, 
Vése, Nemespátró, Bátaapáti, Bikács, Tarrós, Dombóvár, Felsőnána, Gyönk, 
Györköny, Kaposszekcső, Kéty, Kistormás, Kölesd, Kötcse, Magyarboly, 
Mucsfa, Nagyszokoly, Tamási, Paks, Egyházaskozár, Somogyvámos, Varsád, 
őrimagyarósd, Rábafüzes, Jákfa, Bakonycsernye, Bakonyszentlászló, Csögle, 
Gecse, Homokbödöge, Pápa, Sur, Tés, Vanyola, Veszprém, Nagyacsád, Fe
hérvárcsurgó, Keszthely, Nagyvázsony, Mencshely, Kapolcs, Taliándörögd, 
Kővágóőrs, Alsódörgicse.



Felhívom gyülekezeteinket, hogy lelkészeikkel és tanítóikkal szemben 
tegyenek eleget anyagi kötelezettségüknek. Nemcsak az egyénekkel szemben 
fennálló szerződéses kötelezettségüket teljesítik ezzel, hanem egyszersmind a 
közegyház érdekeit is szolgálják. A lelkész! és tanítói családok anyagi össze
roppanása, avagy eladósodása a közegyház súlyos veszedelmét jelentené.

47. A Baldácsy-alap igazgatósági és közgyűlése az 1935. évi egyházke- 
i'ületi részesedést 6.000 P-ben állapította meg. Az összeg azonban csak ab
ban az esetben kerül kifizetésre, ha a földhaszonbérek megfelelőképpen 
befolynak.

V. E g y é b  ügyek, személy változások, megüresedett 
helyek, statisztikai adatok.

48. Személyváltozások. A lelkészi karban a következő változások tör
téntek: A lelkészi szolgálatra elhívást nyertek: Pölöskey Miklós Tárnokré
tibe, Kiss Gyula Vönöckre, Weiss Vilmos Kemeneshőgyészből Kőszegre, Lu
kács István Bobáról Kemeneshügyészre, Garam Zoltán Bobára, Szalay Sán
dor Farádra, Novák Elek Nemeskérre, Rusznyák Ferenc Bikácsra, Németh 
Zoltán Tolnanémedibe, Mohácsy László Bakonytamásiba, Zsemberovszky 
János Öskiire.

Nyugalomba ment Mesterházy Sándor nemespátrói lelkész, a somogyi 
egyházmegye esperese 49 évi lelkészi szolgálat után, Hérints Lajos farádi 
lelkész, a soproni alsó egyházmegye volt esperese 48 évi szolgálat után.

Lelkészi állásáról lemondott Rettmann Farkas hidasi lelkész, ki Ameri
kában, Pittsburgban vállalt lelkészi állást. Csillag Ferenc öskiii lelkész állásá
ról ugyancsak lemondott.

A felügyelői karban történt változások: Lovászpatonán Mihály István 
elhunyt felügyelő helyébe Mihály Sándor választtatott. Szabó Imre mérgesi 
felügyelő lemondott, helyébe Bertalan Sándort választotta a gyülekezet. 
Csöngén dr. Ostffy Lajos felügyelő tisztéről lemondott, helyébe dr. Porkoláb 
János választtatott. Bobán a lemondott dr. Seregélyi Pál helyébe Tompa 
Lászlót, Somogyszobon vitéz Pálmai Ferencet választotta felügyelőjévé a 
gyülekezet. Jánossy Gábor beledi felügyelői tisztéről lemondott. Hackstock 
Károly ágfalvi felügyelő tisztéről lemondott, helyébe Breuer György választ
tatott. A dunaföldvári gyülekezet Tompa Józsefet választotta felügyelőjének. 
Id. Szigethy Sándor sárvári felügyelő elhalálozott, helyébe Róth Gyula válasz
tatott, ki azonban állásáról lemondott. A gyülekezet Zimmermann Péter ura
dalmi intézőt választotta felügyelőjéül. Jánossy Gábor szombathelyi felügyelő 
lemondott, helyébe Laki Kornél eddigi másodfelügyelő választatott meg. Ba- 
konytamási felügyelőjévé választotta dr. Bélák Imrét. Herczeg József zánkai 
felügyelő elhunyt, helyébe Járffy Károly választatott.

A tanítói karból nyugdíjazásukat kérték, illetőleg nyugalomba mentek: 
Jány János szabadi, Mészáros Pál zsibriki, Mesterházy Imréné, Nagy Irén ná- 
dasdi, Potyondi Zsigmond téti tanítók.
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Isten áldását kérjük a távozókra és munkára elhívottakrá.
49. Megüresedett tisztségek és bizottsági tagsági helyek:
Egyházkerületi iskolai nagybizottságban: Mesterházy Sándor rendes és 

Hérints Lajos póttag helye.
Egyházkerületi iskolai kisbizottságban: Bognár Károly helye.
Egyházkerületi népiskolai bizottságban: Kovács Zsigmond helye.
Egyházkerületi véleményező bizottságban: Mesterházy Sándor, Mikolás 

Kálmán helye.
Egyházkerületi számvevőszéknél: Mikolás Kálmán helye.
50. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. A más helyen kö

zölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, vallásoktatásra és a gyüleke
zetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az eseresi jelentések alábbi összesí
tett adatait közlöm:

Egyházmegyei belmissziói egyesület van az egyházkerületben 9; gyüle
kezeti helyi gyámintézet 77; egyházi énekkar 103 (89); ifjúsági egyesület 
152 (155); nöegylet 174 (158); lelkészi napló 87 (85); aranykönyv 201 
(220).

A lelkész vallásoktatást végzett köznapi iskolában 7 helyen, ismétlő 
iskolában mindenütt. A konfirmandusokat az anyagyülekezetben mindenütt, 
a leánygyülekezetben is sok helyen a lelkész oktatta.

Az egyházmegyék összes bevétele volt 25,967.16 P, kiadása 24,326.48 
P, pénztári maradvány 1640.68 P, gyámoldai alaptőkék 7,664.24 P, belmisz- 
sziói alaptőkék 1453.42 P, egyéb alaptőkék 2,145.98 P.

Az egyházközségek összesített számadása az 1934—35. közigazgatási 
évben a kővetkező volt: összes bevétel 1.606,414.73 P, összes kiadás 
1.521,356.20 P. Pénztári maradvány 85,058.53 P. Egyes egyházközségek 
pénztári hiánya összesen 2747.52 P. El nem használható alapítványok ösz- 
szege 396,020.07 P, alapok összege 199,009.28 P, öröktökék összege 
860,694.19 P. Gyülekezeti magtárak száma 67. Tőkéjük gabonaneműek- 
ben van.

* * *
Midőn püspöki jelentésemet az egyházkerület közgyűlése elé terjesz

tem, Istent áldom megsegítő kegyelméért, mellyel munkámban vezetett és 
megsegített. Hálásan köszönöm munkatársaim hűséges támogatását s munka- 
prograinmom keresztülvitelében tanúsított önfeláldozó munkájukat. Egyház- 
kerületünk közgyűlését pedig bizalommal arra kérem: bírálja el jóakarattal 
munkámat s az elért eredmények mellett vegye számításba ama jó szándéko
mat, mellyel minden életerőmet boldogan ajánlom fel anyaszentegyházam 
szolgálására.

Győr, 1935. évi szeptember hó 22.-én.

D. KAPI BÉLA s. k.
püspök.
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JEGYZŐKÖNYV.
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1936. évi szeptember hó 30. 

és október hó 1. napján főtisztelendö és méltóságos D. Ka p i  Bé l a  
püspök és méltóságos Dr. M e s t e r  h á z y  E r n ő  egyházkerületi fel
ügyelő elnöklete mellett Győrött rendes közgyűlést tartott, amelyen

j e l e n  v o l t a k :
I. Dr. Tally László államtitkár, megb. min., Dr. Tasnádi Nagy András 

vall.-közokt. ügyi államtitkár, báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és is
kolai felügyelő, Dr. Szelényi Aladár egyet, főjegyző, Dr. Balogh Jenő nyug. 
igazságügyminiszter, a református konvent világi elnöke, Dr. Ravasz László 
ref. püspök, Dr. Medgyasszay Vince ref. püspök, Dr. Tóth István ref. tanács
bíró, Dr. Soltész Elemér prot. tábori püspök, Józan Miklós unitárius püspöki 
vikárius, Dr. Raffay Sándor püspök, Dr. Pesthy Pál nyug. igazságügyminisz
ter, egyházkerületi felügyelő, D. Kovács Sándor püspök, az evang. theol. fa
kultás kara teljes számban Báró Podmaniczky Pál egyet. ny. r. tanár, pro- 
dékán vezetésével, Dr. Ostffy Lajos főispán, Dr. Doniján Elek főesperes, Egyed 
Aladár főesperes, Vitéz Paksy Ernő ezredes, Balikó Lajos tábori esperes, Ke
mény Lajos esperes, Szántó Róbert, Magócs Károly budapesti lelkészek, Dr. 
Sopronyi-Thurner Mihály Sopron szab. kir. város polgármestere, Dr. Traeger 
Ernő min. tanácsos, kér. gyámintézeti elnök, Dr. Csemez Béla győrvármegyei 
főszolgabíró, Dr. Koller Jenő, Dr. Vélsz Aladár h. polgármester, városi taná 
csosok, Dr. Török Károly rendőrfőtanácsos, Győry Elemér ref. lelkész, 
püspökhelyettes, D,r. Kallós Henrik kormányfőtan., izr. hitközségi elnök, Dr. 
Róth Emil főrabbi és még számosán, mint vendégek.

II. Az egyházkerület tisztviselői karából:
Németh Károly egyh. főjegyző, Dr. Bertha Benő világi főjegyző, Gyalog 

István egyh. aljegyző, Dr. Berzsenyi Ádám világi aljegyző, Hanzmann Károly 
egyházker. főszámvevő, Dr. Zergényi Pál ügyész, László Miklós püspöki tit
kár, Németh Sámuel levéltáros, Mühl Nándor pénztáros, Wojtech Vilmos 
ellenőr.

III. Az egyházkerületi törvényszék bírái közül:
Az elnökségen kívül Dr. Zergényi Pál ügyész, Ziermann Lajos, Zongor 

Béla, Németh Károly, Takács Elek egyházi bírák, Dr. Grosch József, Dr. Aj- 
kay István, Dr. Rásó Béla, Dr. Vidonyi Sándor, Gráf Samu, Németh Samu vi
lági bírák.
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IV. Az egyházmegyék képviseletében;
1. G y ő r i  e g y h á z m e g y é b ő l :  Németh Károly esperes, Szaíay 

István felügyelő. — Egyháziak, a) Megbízólevéllel: Túróczy Zoltán és Ihász 
László, b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Baráth József, Gerencsér Zsigmond, 
Horváth Béla, Kiss Samu, Pölöskey Miklós, Szabó József, Szekeres Sándor, 
— Világiak, a) Megbízólevéllel: Dr. Csemez Béla és Dr. Hőfer Vilmos, 
b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Dr. Bertha Benő, Dr. Dorner Emil, Jósfay-Jausz 
Lajos, Dr. Kovácsics Sándor, Dr. Vélsz Aladár, Veöreös Imre felügyelők; 
Bóka István, Csizmadia Ferenc, Erőss Sándor, Garan János, Szabó Lajos 
tanítók.

2. K e m e n e s a l j á i  e g y h á z m e g y é b ő l :  Molitórisz János es
peres. — Egyháziak, a) Megbízólevéllel: Nagy István és Schrantz Zoltán. -— 
b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Bácsi Sándor, Balázs Béla, Bélák János, Garam 
Zoltán, Kiss Gyula, Kovács István, Lukács István, Mesterházy Sándor, Mód 
Aladár, Szabó István. — Világiak, a) Megbízólevéllel: Szalay Sámuel. — 
b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Dr. Ostffy Lajos, Dr. Berzsenyi Ádám, Tompa 
László felügyelőik; Böröczky Vilmos, Gaál Sándor, Ludván János, Ludván 
Sándor, Nagy István, Rácz Endre, Szabó Dezső, Szabó Jenő, Szakály Dezső, 
Unger József tanítók.

3. S o m o g y i  e g y h á z m e g y é b ő l :  Horváth Lajos esperes, Dr. 
Ittzés Zsigmond felügyelő. — Egyháziak, a) Megbízólevéllel: Seregély Ist
ván és Takáts Béla. — b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Lágler Béla és Horváth 
Olivér. — Világiak, a) Megbízólevéllel: Jamrich Béla és Wiesner Géza. — 
b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Dr. Balázsovits Gyula, Kalmár Zoltán, Németh 
István, Dr. Vetter Ambrus.

4. S o p r o n i  a l s ó  e g y h á z m e g y é b ő l :  Bojtos László espe
res, Rupprecht Antal felügyelő. — Egyháziak, a) Megbízólevéllel: Szalay 
Sándor. — b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Gyarmathy Dénes, Vitéz Balogh 
Dezső, Farádi Mihály, Rácz Ernő. — Világiak, a) Megbízólevéllel: Dr. Kar- 
say Zoltán. — b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Erőss Sándor, Horváth Imre, Ko- 
czor Ferenc, Nagy Kálmán, Nagy Lajos.
Rácz Ernő. — Világiak, a) Megbízólevéllel: Dr. Karsay Zoltán. — b) Jegyző- 
könyvi kivonattal: Erőss Sándor, Horváth Imre, Koczor Ferenc, Nagy Kál
mán, Nagy Lajos.

5. S o p r o n i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b ő l :  Scholtz Ödön espe
res, Dr. Brunner Emil felügyelő. — Egyháziak. Megbízólevéllel: Budaker 
Oszkár és Schermann Sándor. — b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Ziermann La
jos, Hanzmann Károly lelkészek, Dr. Deák János, Dr. Jánossy Lajos, Lie. Dr. 
Karner Károly, Dr. Kiss Jenő, Dr. br. Podmaniczky Pál, D. Dr. Pröhle Károly, 
Dr. Viczián Dezső egyet, theol. tanárok, vitéz Magassy Sándor vallástanár. — 
Világiak, a) megbízólevéllel : RimJer Pál és Renner Oszkár. — b) Jegyző- 
könyvi kivonattal. Prickler János és Breuer György felügyelők, Németh Sá
muel, Dr. Ruhmann Jenő, Merész Károly, Ihász Ferenc tanárok, Gráf Samu 
igazgató.
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6. T ó i 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 ő l :  Gyalog 
István főesperes, Donner Frigyes alesperes, Dr. Pesthy Pál felügyelő. — Egy
háziak. a) Megbízólevéllel: Fábián Imre, Mühl Sándor, Cséry Lajos, Klenner 
Adolf. — b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Farkas Zoltán, Takó István, Vértes Zol
tán. — Világiak, a) Megbizólevélle'l: Koritsánszky Ottó egyhm. másodfel
ügyelő, Dr. Grosch József felügyelő, Rózsa Sándor tanár, Grieszhaber E. Hen
rik tanító. — b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Märcz Konrád tanár.

7. Va s i  k ö z é p  e g y h á z m e g y é b ő l :  Zongor Béla esperes, 
szentmártoni Radó Lajos felügyelő. — Egyháziak, a) Megbízólevéllel: Rónai 
Gyula és Gáspár László. — b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Baráth Pál, Rácz 
Sándor, Weiss Vilmos. — Világiak, a) Megbízólevéllel: Zimmermann Péter, 
— b) Jegyzőkönyvi kivonattal: szentmártoni Radó Kálmán, Ajkay Elemér, 
Schleiffer Károly, Laki Kornél, Somogyi Béla, Orbán Károly, Gőcze István, 
Dr. Zimmermann Artur, Dr. ifj. szentmártoni Radó Lajos, Hasenauer Emil, 
Sárkány Ferenc, Pethes András, Herceg Ferenc, Dr. Hetthéssy Jenő, Geyer 
Endre, Démy-Gerö Andor. — Továbbá: özv. Dr. Mendelényi Jánosné és Ber- 
tók Károlyné.

8. V e s z p r é m i  e g y h á z m e g y é b ő l :  Takács Elek esperes, Mi
hály Sándor felügyelő. — Egyháziak, a) Megbízólevéllel: Dr. Mohácsy La
jos, Horváth Sándor, Héring János. — b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Bödecs 
Károly, Hérints Lajos, Kakas József, Mohácsy László, Molnár Gyula, Schöck 
Gyula, Somogyi Károly, Szepesi István, Szlovák Pál, Zsemberovszky János, 
Bárdosi Jenő, Komjáthy Lajos, Major Jenő, Rónai ZoJtán. — Viilágiak.
a) Megbízólevéllel: Dr. Bélák Imre, Szupper István, Dr. Zauner Róbert. —
b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Ágoston József, vitéz Draskóczy István, Fodor 
Gyula, Hetiinger Lajos, Horváth Bálint, Kalmár Dániel, Komjáthy Gyula, 
Lázár György, Makatura János, Nagy Lajos, Rózsa János, Steinmeyer József, 
Szabó Lajos.

9. Z a l a i  e g y h á z m e g y é b ő l :  Egyháziak, a) Megbizólevélle! : 
Jónás Lajos. — b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Menyhár István, Novák Elek, 
Mészáros Sándor. — Világiak, a) Megbízólevéllel: Dr. Roósz Ádám. — 
b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Ziermann Lajos tanító.

V. A tanintézetek képviseletében: Németh Sámuel, Arató István, Hajas 
Béla, Rozsondai Károly igazgatók.

VI. Népiskolai tanítók: Németh István porrogi, Gaál Sándor alsómesteri-i 
igazgató-tanító.

M e l y  a l k a l o m m a l
1. A közgyűlést megelőzőleg — Fodor Kálmán karnagy, Hermann 

László zeneiskolai igazgató, Helényi Gyula zeneiskolai tanár, a győri egyházi 
vegyes- és gyermekkar közreműködésével — templomi hangverseny tartatott. 

Németh Károly egyházkerületi főjegyző imádkozott.
3. Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő a következő beszéd

del nyitotta meg az ünnepi közgyűlést:



Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Úr!
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés!
Hitrokoni szeretettel köszöntőm az egyházmegyék, tanintézetek kikül

dötteit és kerületünk közelről és távolról egybesereglett híveit. Mély tisz
telettel üdvözlöm a magyar királyi kormány képviseletében megjelent Dr. 
Tahy László megbízott miniszter urat, a magyar királyi vallás- és közokta
tásügyi miniszter úr képviseletében megjelent Tasnádi Nagy András urat, a 
magyarhoni ev. egyetemes egyház felügyelőjét br. Radvánszky Albert urat, 
a m. kir. Erzsébet-Tudomány-Egyetem ev. theol. fakultása képviseletében 
Dr. br. Podmaniczky Pál prodékán urat, a magyarországi ref. egyház egye
temes konventje képviseletében megjelent Dr. Balogh Jenő egyetemes kon- 
venti elnök urat, a dunamelléki ref. egyházkerület és a Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság képviseletében megjelent Dr. Ravasz László püspök urat, 
a dunántúli ref. egyházkerület képviseletében megjelent Medgyasszay Vince 
püspök urat, a tábori püspökség képviseletében megjelent Dr. Soltész Elemér 
püspök urat és Balikó Lajos esperes urat, az unitárius egyház képviseletében 
megjelent Józan Miklós püspöki vikárius urat, a bányai ev. egyházkerület 
képviseletében megjelent Dr. Raffay Sándor püspök urat és Dr. Pesthy Pál 
ny. igazságiigymniszter urat, a dunáninneni ev. egyházkerület és az Országos 
Luther-Társaság képviseltében megjelent Dr. Kovács Sándor püspök urat, 
a tiszai ev. egyházkerület képviseltében megjelent Dómján Elek esperes urat, 
az egyetemes ev. gyámintézet és a németországi Gusztáv Adolf gyámintézet 
képviseletében megjelent Ziermann Lajos lelkész urat, a „MELE“ képvisele
tében megjelent Kemény Lajos esperes urat, az Országos Ev. Tanítóegyesület 
nevében megjelent Somogyi Béla igazgató urat, a helyőrség és a katonai ala
kulatok képviselőit, a törvényhatóságok, városok kiküldötteit és kedves ven
dégeinket, kik megjelenésükkel bennünket kitüntettek. Őszinte köszönetemet 
nyilvánítom közgyűlésünkön- való részvételükben megnyilvánuló megtisztel
tetésükért. Őszinte köszönetemet nyilvánítom a nemes győri gyülekezetnek 
szeretetteljes meghívásáért, amellyel lehetővé tette, hogy nagyérdemű lel
késze és püspöke a gyülekezete körében ünnepelhesse püspökké választásá
nak húsz éves évfordulóját.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Évi rendes közgyűlésünket megnyitó beszédeimben rendszerint meg

emlékeztem az általános világhelyzetről és annak egyházunk és hazánk jövő
jére várható kedvező avagy káros hatásáról. Felsoroltam azon szükségesnek 
látszó egyházi és állami intézkedéseket és teendőket, melyek a bekövetkező 
kedvezőtlen eseményeket megelőzni, vagy elhárítani hivatva lennének és 
megemlékeztem azon elgondolásokról, melyek megvalósítása szükséges 
lenne, kedvező körülmények kialakulásának előmozdítására.

Ettől a gyakorlattól eltérek most, mert a püspöki jelentés foglalkozik 
ezen kérdésekkel, másrészt ezáltal is kifejezésre juttatni óhajtom mai köz
gyűlésünk ünnepi jellegét.

Egyházkerületünk mai közgyűlése ünnep számunkra, mert húsz évvel
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ezelőtt, 1916 dec. 14.-én iktatta be Szombathelyen Kapi Bélát püspöki hiva
talába az egyházkerület püspökiktató ünnepi közgyűlése. Ezzel a legnagyobb 
kitüntetést nyújtva annak a férfiúnak, kit nagy elődök méltó utódaként a 
püspöki szék betöltésére legarravalóbbnak ítélt, de egyúttal nagy és felelős
ségteljes feladat elé állítva őt.

A püspök legfőbb hivatása a lelki vezetés, amit az ágostai hitvallás 
szerint, az evangélum hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által gyako
rol. Ezek által jut az egyes ember a hitre, azok által részesülnek a hívek a 
szentlélek adományában. Az igehirdetés által jut minden evangélikus ember 
tudomására hitünk azon alapigazsága, hogy nem cselekedetért, nem érdemért, 
de Krisztusért, az Ő váltsághaláláért nyerhetünk kegyelmet.

De nem elég ezt hirdetni, bizonyságot is kell tenni, tettekkel, példaadó 
cselekedetekkel építeni a hitéletet. A püspöktől várják a legszebb, a leg
nehezebb munkamezőn buzgólkodó lelkésztestvérek az irányítást, buzdítást 
felelősségteljes munkájukban. Vezetője a püspök az egész egyházi szervezet
nek, melyet alkotmányunk és szabályrendeleteink meghatároznak és amelyet 
összefoglalva egyíiázi közigazgatásnak nevezünk.

Ugyanezt várják tőle a nevelésügy, kisebb és felsőbb iskolák, intézetek, 
mint ahogy ő hivatott egyháztársadalmi szervezeteket életrehívni, azokat ve
zetni és támogatni.

Ezen sokoldalú feladatok elvégzésére, erre a szép és rendkívüli fel- 
készültséget és rátermettséget igénylő munkamezőre hívta el egyházkerülete 
a fiatal, tizenöt éve lelkészi oklevelet nyert körmendi lelkészt, Kapi Bélát.

Működése elé bizalommal és reménységgel tekintett az akkor még cson- 
kítatlan egyházkerület.

Nemcsak az egyházkerület vezetői, de a hívek is tudták róla, hogy azok 
az értékek, melyekkel a jó Isten az ifjú püspököt megajándékozta és amelye
ket a kiváló pedagógus és zeneköltő édesapa, az áldott jó és finomlelkületű 
gondos édesanya példája és hatása életre keltett, majd a tanulni vágyó szor
galmas ifjú továbbfejlesztett, képessé teszik a reáváró feladatok elvégzésére. 
Látták az ifjú lelkész eddigi működését, melyet a gondos igehirdetés, a ki
váló szónoki képesség, a lelkiismeretes egyházépítő munka jellemzett és ame
lyet eddig is nagyon becses irodalmi működés egészített ki. Ezt tudva és 
látva, bizalommal hitték, hogy miként eddig egy gyülekezet híveinek, úgy 
ezentúl az egész egyházkerület híveinek méltó vezére fog lenni. Az elmúlt 
húsz év története igazolta ezen reményeket.

Püspöki munkásságának kezdete a világháború azon korszakában kez
dődik, mikor már a hősi halottak ezrei pihentek a csataterek tömegsírjaiban, 
mikor a borzasztó veszteségek minden kis faluban éreztették nyomasztó ha
tásukat, amikor a gyász és szomorúság leple kezdett ráborulni a magyar lel- 
kekre és amikor már halváiyulni kezdett a győzelem reménye.

Ily viszonyok közt püspöki működést megkezdeni, ily helyzetben ered
ményeket elérni oly nehéz feladat, amellyel megbirkózni csakis az ő nagy 
lelki és akaraterejének, fáradhatatlan munkabírásának sikerülhetett. Ez a
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helyzet fokról-fokra romlott. Az anyagias gondolkodás rohamosan terjedt, 
az erkölcsi érzék hanyatlott, a kishitűség mindjobban hatalmába kerítette 
a lelkeket és a hadihelyzet romlásával a társadalmi rétegek ellentéte mind
inkább kiéleződött.

Hazánk ezen gyászos korszakában mindenütt felemeli buzdító szavát, 
ahol a csíiggedőket vigasztalni, az elesetteket gyámolítani kellett. Tanáccsal 
látja el gyülekezeteit és híveit. Rámutat a veszélyre, mellyel a mindinkább 
radikálissá váló irány egyházunkra és nemzetünk jövőjére hozhat. Majd 
mikor bekövetkezik a forradalom és nyomában a proletárdiktatúra, felzakla
tott idegekkel küzd egyháza érdekeiért. Rámutat egyházunk egyik nagy belső 
veszélyére, mely abból áll, hogy túlságosan odaláncolta magát az államhoz 
és így majdnem tehetetlenségre van kárhoztatva akkor, amikor az állam egy
házellenes kezekbe kerül.

Csakhamar bekövetkezik hazánk szétdarabolása, mely teljessé tette a 
magyar Golgotát. A széttépett haza, a megcsonkított egyházkerület felett 
érzett igaz fájdalmát és mély bánatát az isteni gondviselésbe vetett erős 
hite enyhíti. Igaz meggyőződéssel vallja, hogy a romokból csak akkor 
lesz feltámadás, ha egyes, nemzet és emberiség az igaz szeretettet teszi élete 
belső értékévé, meggyőződésévé, ha visszatér az Evangéliumhoz, visszatér 
Krisztushoz.

Ez a felfogás irányítja állásfoglalását a más hitfelekezeten levőkkel 
szemben. Megbecsüli, tiszteletben tartja azok meggyőződését, de ugyanezt 
elvárja a saját felfogásával szemben.

Éles szemével meglátja, hogy ily viszonyok között elesettségünk szo
morú állapotában, oly tevékenységre, oly intézkedésekre van szükség, ame
lyek eddig tán nem voltak szükségesek, de most megvalósítandók, mert az 
elérni kívánt célt csakis általuk lehet biztosítani.

Nagyszabású elgondolásait, már az első években igyekszik megvaló
sítani. Megkezdi a püspöki egyházlátogatásokat. Személyesen kíván meg
győződni arról, minők a viszonyok egyházkerülete legfélreesőbb leány, vagy 
fiókgyülekezetében. Meggyőződése: csak ha ismeri hiveit, ismeri minden gyü
lekezetét, fog igazán eredményes égyházépítő munkát végezhetni. Ezért már 
1919. őszén megkezdi a egyházlátogatásokat és folytatja azokat lankadat
lan buzgalommal, testi fáradságot nem kiméivé, gazdag ajándékként hirdetve 
mindenütt Isten igéjét. Alapos vizsgálat alá veszi az egyes gyülekezetek ösz- 
szes körülményeit, melyek a hívek és gyülekezetek életét befolyásolják és 
irányítják. Időt szakít arra is, hogy egyes szórványokba ellátogasson.

Tíz év alatt végzett a nagy munkával.
Boldog, hogy ezen elsőrendű püspöki munkát Isten segítségével folytat

hatta és bevégezhette és ezen látogatások alatt hiveit egyházunk szeretetére, 
hitük megőrzésére buzdíthatta és ezáltal az egyház életét erősítő munkát vé
gezhetett. Örül, hogy egyházkerülete gyülekezeteinek anyagi, erkölcsi, hitbeli 
viszonyait megvizsgálhatta, a gyülekezetek vezetőit, hiveit megismerhette. 
De miként ő, ép úgy örült minden egyházmegye, minden egyházközség és a
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hívek serege annak, hogy szeretett püspökét körében üdvözölhette, szemtől- 
szembe láthatta, intő, buzdító hangját hallhatta, gyönyörködhetett a magas 
színvonalú, de az egyszerű hivő részére is megérthető igehirdetésében. Bizo
nyára sok áldásnak, szeretetnek, egyházias felbuzdulásnak vált indítójává 
ezen cselekedete.

De bármennyire egyházépítö és üdvös eredményekre vezető munka is az 
egyházlátogatás, elodázhatatlannak tartja általánosabb és főként folyton ható 
intézkedések bevezetését. Elgondolása szerint, ez egyháztársadalmi úton 
valósítható meg.

Jól látja, hogy a destruktiv vallás- és keresztyénellenes áramlat mind 
erősebben és szervezettebben lép sorompóba. A szervezet elé szervezetet 
kíván állítani, az erkölcsi romlás, hitetlenség és istentelenség ellen a harcot 
általa kívánja felvenni. Általa akarja egyházi életünket rendszeres munkával 
erősíteni, egyházunk tagjaiba az evangélikus öntudatot bevinni, erős szer
vezett táborba gyűjteni egyházunk minden egyes tagját.

Ezért már 1918-ban kezdeményezi és megalakítja a Dunántúli Luther- 
szövetséget. A közbejött szomorú viszonyok és nehézségek késleltetik a szö
vetség hathatós munkábaállítását. A kisebbszabású szervezés 1920—21.-ben 
folytatódik, majd évről-évre fokozódik a munka. Ez előadások tartásából, 
diákszövetségek alakításából, felnőtt gyülekezeti tagok, presbiterek lelki gon
dozásából, szociális és egyházvédelmi munkából áll. 1924-ben megjelenik a 
szövetség kiadásában az első belmissziói munkaprogramul, melyet ő maga 
szerkeszt.

Ettől kezdve évről-évre nagyobb terjedelemben, mind gazdagabb tar
talomban jelenik meg a programul, amely nélkül már elképzelni sem tudjuk 
dunántúli egyházkerületünket, annyira sajátunkká, annyira kincsünkké vált. 
Ezen munkaprogramul segélyével folyik lelkészek, tanárok, tanítók buzgó 
közreműködésével a munka, mely az iskolás gyermekek, diákszövetségek és 
egyháztagok bevonásával, rendszeres és kőtelező munkaterv alapján dolgozik. 
1935-ben 2243 vallásos előadás hangzott el egyházkerületünk területén.

De Kapi Béla egyházáért hevülő lelke ezen szép eredményeknél sem áll 
meg, újabb terv megvalósításához Iát.

1930-ban bejelenti, hogy ezentúl évente lelkésztestvéreivel lelkészkon
ferenciákat óhajt tartani. Ezen konferenciákon leginkább a lelkész hivatását, 
egyéniségét, lelkületét érintő kérdésekről kíván előadást tartani és kiváló 
előadókkal tartatni. Tervét megvalósítja és 1932-ben több körzetben az egész 
egyházkerület lelkészi karát maga köré gyűjtve, megtartja ezen konferenciá
kat. A konferenciákhoz fűzött reményeit azok eredménye fényesen igazolta.

A konferenciák az azon résztvevő lelkészek részére igazi lelki értéket, 
megújhodást jelentenek. Az eszményi lelkipásztor hivatásának, életének, 
munkájának például adásával önbirálatra serkentenek. Mélyül az ily elő
adásokon résztvevők hivatásérzete, határozottabb lesz a lelkipásztori egyé- 
niség, gyarapszik a szakműveltség.
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A lelkész! konferenciák sikere arra bírja főpásztorunkat, hogy a követ
kező 1933. évben életrekeltse a körzeti tanítókonferenciákat.

Majd 1934-ben megszervezi és megtartja a körzeti konferenciákat a vi
lágiak részére is.

Ezen konferenciáknál is, úgy mint a lelkészieknél, megismétlődnek azon 
a már fentebb vázolt eredmények, melyek itt is igazolják azok nagy értékét. 
Mindazokra, akik azokon részt vesznek, felbecsülhetetlen belső értékgyara
podást, megújulást jelent, amelyek kihatásukban gyülekezetre, egyházra, 
államra egyaránt értékesek és üdvösek.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
A püspöki feladatok egy részét az egyház közigazgatása alkotja. Kapi 

Béla ezt a közigazgatási kormányzást törvényeink, alkotmányunk szellemé
ben, mindenkor lelkiismeretesen, nagy körültekintéssel, de úgy gyakorolta, 
hogy sohasem tévesztette szem elől, hogy a közigazgatás segédeszköz, az 
egyház magasztos feladatai elvégzéséhez. Sohasem titkolta azon felfogását, 
hogy ha a régi keret, a régi rendelkezések az elérni kívánt célt a változott 
viszonyok folytán már nem biztosítják, törvényes úton változtatni kell a ke
reten, az alkotmányon, mert az első az egyház érdeke, mely minden körülmé
nyek között biztosítandó és minden más érdek ennek alárendelendő.

Különös gondoskodása tárgya az iskola és általában a nevelésügy. Hisz 
az eziránti szeretetet a szülői házból hozta magával. Szereti az ifjúságot, 
megértő atyai gondviselőjük. Évente összes középfokú iskoláinkat megláto
gatja és maga szerez meggyőződést az ifjúság munkájáról, a tanulmányi elő
menetelről, a tanári karok működéséről. Ahol csak teheti, szót emel iskoláink 
érdekében. Iskolapolitikája nemcsak arra törekszik, hogy a tanulmányi ered
mény jó legyen, hanem elsősorban arra, hogy a kerület tanintézeteiből ki
kerülő ifjak és nők mélyen vallásos érzelműek, egyházukért lelkesedni tudók, 
jellemesek és emberszeretök legyenek. Mindent elkövet, hogy iskoláink a mai 
kor követelményeinek megfelelően berendezettek legyenek és a tanuló ifjúság 
lehetőleg internátusi elhelyezésben részesüljön. E téren a bonyhádi, soproni 
diákotthon, a kőszegi leányinternátus jelentik elért sikereit.

Sokoldalú püspöki és társadalmi tevékenysége mellett az irodalmi mun
kára is szakít időt.

Még 1910-ben, körmendi lelkész korában megindítja a Harangszót, mely 
azóta, bár később szerkesztésétől megvált, egyik legkedveltebb lapja evan
gélikus népünknek.

1926-ban megjelent „Bizonyságtevés“ című nagyértékű könyve, mely
ben szebbnél-szebb egyházi beszédekkel ajándékozza meg egyházunkat.

1928-ban, egy azóta közkedvelt imakönyve hagyja el a sajtót „Békes
ség“ cím alatt.

1933-ban a Harangszó hasábjain megírja Gerhardt Pál életrajzát, mely 
„Isten Hárfása“ cím alatt később mint külön könyv is megjelenve, rendkívüli 
kelendőségnek örvend,
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Kitűnik ezen felsorolásból, hogy Kapi Bélánál az irodalmi munka is első
sorban a hitéletet gyarapító egyház-építő célt szolgál.

Erre irányul az a törekvése is, amit a hitoktatás minél intenzivebb fel
karolása érdekében teljesít és a szórvány-gondozás évről-évre tökéletesebb 
megszervezése.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Húsz év célkitűzéseinek és munkájának vázlatos méltatása után Kapi 

Béla egyéniségének néhány vonását óhajtom még felemlíteni.
Magánéletét és közéleti működését papi lelkűiét, finomság jellemzi. 

Nyugodt, kiegyensúlyozott egyénisége mindig megőrzi szelídségét. Simulé- 
kony modora soha sem hátrányos az általa képviselt és helyesnek ítélt ügyre, 
sőt sokszor ép a szelíden, de határozott és kitartó szívóssággal védelmezett 
magatartásával éri el a maga elé tűzött célt. Elvi álláspontját szónoki képes
sége egész varázsával majd mindig sikeresen védi és keresztül viszi. De ez 
az alaptermészet szilárd gránittá keményedik, ha Krisztus igazságáról, ha 
egyháza érdekéről van szó. A legszelídebb főpásztor a leggerincesebb har
cossá tud átalakulni.

Tudatában van képességeinek, de ez nem teszi elbizakodottá, súlyos kö
telességnek érzi azokat embertársai javára kamatoztatni. Püspöki méltóságát 
megőrzi, nem saját dicsősége növelésére fordítja, hanem egyháza, tekinté
lye megbecsülése jelének tekinti.

Világfelfogása kiegyensúlyozott és határozott, ez minden beszédéből, 
cselekedetéből felénk tükröződik. Alapja à mindenható Isten akaratában való 
feltétlen gyermeki megnyugvás és mély hite. Célkitűzése az Istentől aján
dékba kapott értékek, minél tökéletesebb kiépítése és azoknak embertársai 
javára gyümölcsöztetése. Ezért is legkedvesebb foglalkozása Isten igéjének 
hirdetése, a lelkészi munka.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Húsz év küzdelmének, örömének, bánatának egyes kimagasló esemé

nyeit, Kapi Béla egyéniségének jellemző vonásait igyekeztem megvilágítani. 
Képet óhajtottam adni arról a Főpásztorról, aki a rábízott nyájat hazánk e 
legsúlyosabb korszakában megpróbáltatásokon, veszélyeken át hiven vezette.

Méltóságos Püspök Úr!
Mély tisztelettel, hálás érzéssel üdvözlöm Méltóságodat, egyházkerülete 

nevében és megköszönöm azt az önfeláldozó, magát nem kímélő munkát, 
mellyel hivatását az elmúlt két évtizeden át végezte. Köszönöm gazdag lelke 
tárházából, minetgy bőségszaruból felénk hintett, hitet adó, hitet erősítő 
tanításait.

Engedje, hogy a magam nevében is, mint hálára kötelezett elnöktársa, 
megköszönjem Méltóságodnak azt az értékes támogatást, mellyel munkámat 
megkönnyítette és azt a meleg baráti érzést, amellyel engem mindig ki
tüntetett.

Hálát adunk a Mindenhatónak, hogy Méltóságodat nekünk adta és alá
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zatos lélekkel kérjük Őt, ajándékozza meg sikerben, áldásban gazdag sok
sok évvel, hazája, egyháza és kedves családja örömére.

Ezen gondolatoktól áthatva, tanácskozásainkra Isten áldását kérve, az
1936. évi rendes egyházkerületi közgyűlésünket megnyitódnak nyilvánítom.

A gondolatokban gazdag, a jubiláló püspök! úr húsz éves mű
ködését méltató elnöki megnyitó beszéd egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe vétetik.

•4. A tiszteletadásra felsorakozott egyházi és világi küldöttségek és 
képviseletek az alábbi sorrendben üdvözölték D. Kapi Béla püspököt 20 éves 
püspöki jubileuma alkalmából.

A) A személyes üdvözléseket megelőzőleg f e 1 o 1 v a s t a t o 11 N a g y 
b á n y a i  v i t é z  H o r t h y  Mi k l ó s ,  M a g y a r o r s z á g  k o r m á n y 
z ó j á n a k  távirata, amellyel „D. Kapi Béla püspök az egyház és a közélet 
önzetlen szolgálatában kifejtett főpásztori működésének két évtizedes évfor
dulója alkalmából áldáskivánatait kifejezni méltóztatik.“

B) Táviratban küldött üdvözlést: D a r á n y i  K á l m á n  miniszter
elnökhelyettes, F a b i n y i T i h a m é r  pénzügyminiszter, L á z á r  An
d o r  igazságügyminiszter, S z t r a n y a v s z k y  S á n d o r ,  a képviselőház 
elnöke, P r e s z 1 y E l e m é r  belügyi államtitkár, P a p  El ek,  a Nemzeti 
Bank alelnöke, K e l e m e n  K r i z o s z t o m  pannonhalmi főapát, B e d y 
Vi n c e  nagyprépost, a győri róin. kath. székeskáptalan nevében, Li c h 
t e n s t e i n  L á s z l ó  ev. egyházker. felügyelő, F a r k a s  I s t v á n  ref. 
püspök, Gr ó f  T e l e k y  J ó z s e f  ref. egyházkeríi főgondnok, F a r k a s  
f a l v y  F a r k a s  G é z a  ref. egyházker. főgondnak, S z á s z  Ká r o l y  
v. b. t. t ,  M a t e r n y Öd ö n  tábornok, P e t t k ó - S z a n d t n e r  Al a 
d á r  államtitkár, B a l o g h  E l e m é r  titkos tanácsos, a Hangya elnöke, 
L i b e r  B é l a  és B a l a s s a  B r ú n ó  tanker, kir. főigazgatók, a dunán
túli vármegyék főispánjai, alispánjai, a dunántúli városok polgármesterei, 
sok társadalmi, kulturális és egyházi közület. Levélbeli üdvözlést küldött s 
távollétét Esztergom megye törvényhatósági bizottsági gyűlésén való köte
lező részvételével kimentette Dr. R a d o c s a y  Lá s z l ó ,  Győr- Esztergom 
vármegye főispánja.

C) Személyes üdvözlések:
A m. kir. kormány nevében Dr. Tahy László megb. miniszter, minisz

terelnökségi államtitkár :
A dunántúli evangélikus egyházkerület és az egész magyar evangéli

kus egyház Isten iránti hálával ünnepet szentel azon alkalommal, hogy a 
dunántúli egyházkerület püspöke, D. Kapi Béla püspöki szolgálatának két 
évtizedét betöltötte.

Nekem jutott az a megtisztelő megbízatás, hogy a m. kir. kormány 
szerencsekívánatait, saját áldáskívánataimmal együtt, tolmácsoljam s a 
Püspök Ür további működésére Isten áldását kérjem.



Vannak egyházi férfiak, kik életük, tehetségük javát a hitélet elmé
lyítésére, iskolák, intézmények fejlesztésére, az egyház felvirágoztatására 
fordítják. Ezzel nagy érdemeket sezreznek egyházuk, de egyszersmind 
nemzetünk és az egész emberiség szolgálatában. Munkásságukkal erősítik 
az egyházak közötti békességet és a közös célokért való együttműködést. 
Az egyház és a nemzet számára hű munkásokat nevelnek s egyengetik a 
nemzet jövendő boldogságát.

Osztatlan bizalommal és hálával fordulok Méltóságod felé, ki egyike 
az egyház és nemzet leghívebb munkásainak. Mint bölcs egyházkormányzó 
és lelkipásztor, lánglelkű szónok s a theológiai tudományosság mestere, 
mint az egyházi belmisszió és szeretetmunka apostola, egyházának és nem
zetének közbecsülésben álló vezére, beleírta nevét a magyarországi evang. 
egyház történetébe. Mint a magyar felsőház tagja mindenkor azok sorá
ban áll, kik legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint irányítják a nemzet 
életét.

Midőn e magasztos ünnepen a m. kir. kormány üdvözletét tolmácso
lom, tiszta szívből kívánom, hogy a jó Isten Méltóságod működését hosszú 
éveken át áldásával kísérje s tegye életét egyházának és nemzetének 
gazdagságává.

Kapi Béla püspök válasza:
Nagyméltóságú megbízott Miniszter, Államtitkár Úr!
Mély hálával és tisztelettel fogadom a m. kir. kormány megtisztelő 

üdvözlését s megemlékezését húsz évi püspöki szolgálatomról.
Biztosítom Nagyméltóságodat s a m. kir. kormányt arról, hogy egy

házunk egybe van forrva magyar nemzetünkkel s minden egyházi munká
jával nemzetünk javát is kívánja szolgálni.

Ezt a történeti követelést igyekeztem érvényesíteni két évtizedes püs
pöki szolgálatomban.

Boldog vagyok, hogy a m. kir. kormány nevében Nagyméltóságod 
ezen törekvésemet elismerte és azt a kormány nevében tett megállapítás
sal megpecsételte.

Tisztelettel kérem Nagyméltóságodat: kegyeskedjék a saját és egy
házkerületem mély háláját és köszönetét a m. kir. kormánynál tolmácsolni. 
Engedje meg egyszersmind, hogy őszinte hálámat fejezzem ki Nagyméltó
ságod azon kegyességéért, hogy a kormányt jubiláris közgyűlésünkön 
képviselni szíves volt.

Dr. Tasnádi-Nagy András államtitkár a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nevében :

A kormány előttem szólott képviselőjének szájából teljes részletes
séggel hallottuk méltatni iinnepeltünknek, a püspök úrnak hosszú áldásos 
működését. Fel lehetne vetni tehát a kérdést, szükséges-e, hogy a kormány 
részéről ezen az ünnepélyen én is felszólaljak. Azt hiszem igennel kell erre 
3 kérdésre válaszolnom, mert hiszen egészen visszás és különös volna, ha



a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium államtitkára az u. n. protestánst 
államtitkár, a magyar evangélikus egyháznak egy ilyen szép és lélekemelő 
ünnepén hallgatna.

A protestáns államtitkári állást, mint ilyet, nem törvény létesítette, 
hanem hosszú és következetes közjoggyakorlat. Ez a gyakorlat erősebb az 
írott törvénynél. És ez a gyakorlat azt rendeli, hogy a protestáns állam
titkár élő kapocs legyen a magyar protestáns egyházak és a kormány kö
zött és azt rendeli, hogy a protestáns államtitkár vegyen részt a protes
táns egyházak minden örömében és bajában, ezeknek az örömöknek és 
bajoknak teljes átérzésével.

Állásomnak ilyen felfogása és szívem sugallata diktálják tehát nekem 
azt, hogy én is szót kérjek a mai ünnepélyes közgyűlésen.

Ünnepeltünket, Kapi Béla püspök urat mindössze néhány esztendeje 
ismerem. De elmondhatom — azt hiszem ő is megengedi ezt nekem —, 
hogy a mi ismeretségünk úgyszólván első perctől kezdve barátságnak 
volt nevezhető, barátságnak, amelyet felfogásunknak, érzéseinknek, lelkü
letűnknek bizonyos rokonsága hozott létre.

Kapi Béla püspök a magyar emberek első sorából való. Magyar em
ber, ki naponként égeti és pusztítja magát nemzete szebb jövendőjéért. 
Kapi Béla keresztyén hívő ember, hite tele van alázattal és áhítattal. Bol
dogan odaadta magát Krisztus vezetésének, hogy híveit is Krisztushoz ve
zethesse. Kapi Béla tudós férfiú, az igazi tudós szerénységével. És ha utol
jára említem is, nem utolsóképen hangsúlyozom, hogy Kapi Béla a szere
tet embere, maga a szeretet, melyet rááraszt családjára, egyházára, baráti 
körére, nemzetére.

Mikor őt a mai napon a Kultuszminiszter úr nevében s mint protes
táns államtitkár, a saját nevemben is, igazi meleg szeretettel üdvözlöm, 
szívből kívánom, hogy alkotó ereje és tudása még sokáig világoljon, sze- 
retetének és hitének melegsége pedig áradjon híveire és sugározza vissza 
százszorosán a magyarság hitét.

Kapi Béla püspök válasza:
Méltóságos Államtitkár Úr! Mély hálával köszönöm a vallás- és köz- 

oktatásügyi miniszter úr azon kitüntető figyelmét, hogy püspöki szolgá
latomról megemlékező közgyűlésünkön magát képviseltetni kegyes volt.

Méltóságodnak is melegen köszönöm megjelenését, megtisztelő sza
vakban kifejezett üdvözletét s személyem és egyházkerületem iránt állan
dóan tanúsított jóakaratát.

Amit Méltóságod ékes szavakkal elmondott, jó nékem arra, hogy 
megtanuljam belőle, milyennek kell lennem a jövőben. Becsületes igyeke
zettel és elszántsággal ezután is arra törekszem, hogy egyházamért dol
gozva szolgáljam nemzetem egységét s ápoljam az igazi testvéri szerete- 
tet, meiy nélkül elpusztul minden közösség, de amelynek birtokában fel
emelkedik nemzet és egyház. Ismételten köszönöm Méltóságod végtelenül 
jóleső és megtisztelő üdvözlését.



Báró Radvánszky Albert egyetemed egyházi és iskolai feliigyélő, a$ egyetemes egyház nevében :
Egyetemes felügyelői működésem ideje alatt ma másodízben jut osz

tályrészemül az a szerencse, hogy a dunántúli egyházkerületnek Méltósá
god püspöki szolgálatának jubiláris évfordulóját ünneplő közgyűlésén 
résztvehetek.

Amikor 10 évvel ezelőtt püspöki szolgálatának 10. évfordulója alkal
mából Méltóságod előtt, volt székhelyén az egyetemes egyház üdvkívána- 
tait kifejezésre juttattam, úgy véltem, hogy munkabírásának delelőjén 
Méltóságod legnagyobb munkateljesítményéről emlékezhetem meg; az 
azóta elmúlt újabb 10 esztendő őszinte örömömre meggyőzött azonban 
arról, hogy a második decennium munkateljesítménye nemcsak, hogy nem 
maradt az első decennium munkateljesítménye mögött, hanem azt — ha 
ez egyáltalában lehetséges — jelentőség tekintetében inkább meghaladta.

Különös örömömre szolgál, hogy ezen meggyőződésemnek oly kö
rülmények közt adhatok kifejezést, midőn Méltóságod töretlen munka
kedvben, testi és lelki erejének teljességében úgy áll itt előttünk, mintha 
a második 10 év nyomtalanul vonult volna el Méltóságod fölött.

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy ez a legértékesebb ün
nepi ajándéka a Mindenhatónak, mert azt a reménységet kelti mindnyá
junkban, hogy további évtizedeken át is magunkénak mondhatjuk még 
azt az áldást, amelyet Méltóságod személye és munkája egyházunk szá
mára jelent.

Nehéz volna felsorolnom, hogy mi mindenben nyilatkozik meg ez az 
áldás és így csak azokra a tényekre kívánok rámutatni, amelyek egyete
mes egyházi vonatkozásban különös jelentőséggel bírnak. Ezek sorában 
mindenekelőtt Méltóságod gazdag belmissziói munkaprogrammjáról szó
lok, amelynek eredményeként az egyháztörténelem Méltóságodról bizo
nyára mint a belmisszió püspökéről fog megemlékezni. De gondolok a ta
nító- és lelkészkonferenciákra is, amelyeknek intézményes megszervezé
sével Méltóságod kétségtelenül annak az igazságnak akart érvényt sze
rezni, hogy akikre a lelkek gondozása bízva van, azoknak leikéről sem, 
sőt éppen azoknak leikéről elsősorban nem szabad megfeledkezni. Ebben 
a gondolatkörben kívánok megemlékezni Méltóságodnak lelki békességet 
árasztó imakönyvéről és az igehirdetésnek új irányt mutató prédikációs 
kötetéről, valamint vallásos és szépirodalmi alkotásairól is. De nem hall
gathatok mulasztás elkövetése nélkül egyházkormányzati bölcsességéről, 
mellyel egyházkerületének kormányzatát mintaszerűvé tette és arról a 
szellemről sem, amely Méltóságod részéről egyházunk közjogi és egyház
közi helyzetének kérdéseiben megnyilvánul.

Mindezekre gondolok és gondolnak bizonyára mindazok, akik velem 
együtt itt megjelentek, sőt azok is, akik kényszerülve voltak távolma
radni, annak megállapításánál, hogy áldásul adta egyházunknak Méltósá
godat a Mindenható.

IS



Ezért az áldásért legyen Övé a hála, Méltóságodat pedig illesse őszinte 
köszönet az egyetemes egyház és a magam — mint nagyrabecsülő mun
katársa ' részéről is mindazért, ami nemes életéből egyházunk életébe 
árad.

Ily érzelmekkel lelkemben és ily gondolatkörben köszöntőm Méltó
ságodat püspöki szolgálatának 20. évfordulója alkalmából és kérem Mél
tóságod életére, valamint további munkájára a Mindenható gazdag áldását.

Dr. Balogh Jenő nyugalmazott igazságügyminiszter, a református 
konvent nevében:

A Magyarországi Református Egyetemes Konvent képviseletében Fő
tiszteletű Ravasz László és Medgyasszay Vince püspök, valamint Győry 
Elemér egyházkerületi főjegyző urakkal együtt örömmel jelentem meg 
Méltóságod ünnepén.

A közélet munkása, aki csendben figyeli az eseményeket, megálla
pítja, hogy az utóbbi években több államban a hit, a pozitív vallás külö
nösen pedig a keresztyén vallás ellen vad és fékezhetetlen gyűlölet nyil
vánul meg s emellett az állami és társadalmi rend felforgatását célzó tö
rekvések több helyütt komoly mérveket öltöttek.

Évtizedek óta, részben felelős állásban, részben pedig egyházi hatás
körömben következetesen hirdettem, hogy ennél a maroknyi magyar nem
zetnél kétszeresen szükségünk van a felekezeti békének gondos ápolására. 
Napjainkban ehhez még egy feladat járul. Mindazok, akik a felekezeti bé
két őszintén és szívből munkálni kívánják, egyfelől a közös veszedelem
mel szemben való védekezésre, másfelől a szociálpolitika széles mezején 
egymás mellett végzendő munkára is egyesülhetnének.

Református egyházunk ezekből az okokból is részt kér Méltóságod 
öröméből.

Tudjuk, hogy Méltóságod abban a nagy művelődési, oktatásügyi, tu
dományos és irodalmi munkában, amelyet az evangélikus egyház más tör
téneti egyházak mellett a Gondviselés kegyelméből végzett, de ezenfelül 
egyházának szociális alkotásai terén is mily kiváló és maradandó érdeme
ket szerzett.

Ezt a munkát Méltóságod az egész magyar nemzet haladása érdeké
ben folytatta. Igaz nagyrabecsüléssel mondunk ezért a múltra nézve meleg 
köszönetét és kérjük a Mindenhatót, tartsa meg évtizedekre Méltóságod
nak fényes képességeit, nagy tudását és tanultságát s teljes munkaerejét 
és engedje, hogy Méltóságodnak az ország nagy, egyetemes érdekeit 
szem előtt tartó hazafias működése egyházának és nemzetünknek is javára 
s dicsőségére szolgáljon.

D. Gedtily Henrik püspök, betegségére való tekintetből, a kővetkező 
iratban fejezte ki üdvözletét:

Főtisztelendő Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!
Teljes mértékben átérezve és értékelve azoknak a nagy szolgálatok

nak a jelentőségét, amelyeket az ünneptő közgyűlés iinnepeltje, a szolgá-
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lata 20. évét betöltő Főtisztelendő és Méltóságos D. Kapi Béla püspök úr 
az egyház, a nemzet és a társadalom közjavának előmozdítása körül telje
sített: mi sem lehetett rám nézve kívánatosabb, minthogy én is csatlakoz
zam a közel s távolból egybesereglett nagyszámú ünneplők díszes táborá
hoz és a magam és egyházkerületem képviseletében hangos örvendezéssel 
tegyek bizonyságot arról, hogy D. Kapi Béla püspöktársamban Isten kü
lönös kegyadományokkal megajándékozott és a legszélesebb egyházi és 
társadalmi körökre áldásosán kiható prófétai és apostoli személyiség kül
detését látom, aki a nemzet és az egyház legnehezebb napjaiban jött szá
munkra ébresztésül, bátorításul, buzdításul és vigasztalásul, messzezengő 
kürtszó gyanánt hirdetve szószéken és személyes pásztori buzgóságban, 
hogy akik kialakították magukban a Krisztust, nincs mit félniük idők mo
hától, változások próbáltatásaitól.

Végtelen sajnálatomra megrendült egészségi állapotom ezekben a he
tekben különös óvatosságra utaló mivoltában távolmaradásra kényszerít 
az ünneplők sorától.

De nem akadályoz és nem akadályozhat engem abban, hogy legalább 
ez úton ne vegyem ki részemet abból az örvendező és Istennek hálát adó 
bizonyságtételből, amely Kapi Béla 20 esztendős püspöki szolgálatának 
emlékét aranybetűkkel jegyzi fel a magyarhoni Lutheránia történet
könyvébe.

Dr, Tóth István nyug. államtitkár, ref. egyházker. tanácsbiró, a tiszán
túli református egyházkerület nevében:

A tiszántúli ref. egyházkerület nevében van szerencsém Méltóságodat 
püspöki szolgálatának 20. évfordulója alkalmából bennsőséges szeretettel 
és mély tisztelettel üdvözölni.

Méltóságodnak két évtizeddel ezelőtt történt püspöki elhivatását 
— mindnyájan, akik ismertük erényeit — isteni gondviselésnek tekintet
tük, mert tudtuk azt, hogy az ország akkori súlyos helyzetében a püspöki 
széket csak egy egészen kivételes szellemi képességekkel és lelki tulajdon
ságokkal megáldott férfiú töltheti be eredményesen.

Méltóságod működéséhez fűzött reményeink beteljesültek, mert két 
évtizedes püspöki működése alatt a lelkipásztorkodás, a lelkésznevelés, a 
belmisszió, a szociális és kultúrális ügyek terén soha el nem múló érdeme
ket szerzett. Hivatali és társadalmi életében Méltóságodat mindig az alko
tás, az egyetértés, a mélyérzésű hit s a törhetetlen hazafiasság vezérelte. 
De különösen ki kell emelnem Méltóságodnak a felekezeti béke megerősí
tésére irányuló áldásos tevékenységét s a lelkészek erkölcsi és anyagi ja
vainak fejlesztésére irányuló gondoskodását.

Ennek a megállapítására talán én vagyok a legilletékesebb, mert a 
kultuszminisztériumban közel két évtizedig intéztem az egyházi ügyeket s 
így alkalmam volt meggyőződnöm Méltóságodnak az említett ügyekben 
tett nemes erőfeszítéseiről. Méltóságodnak a felekezeti béke érdekében ki
fejtett eredményes tevékenységét csak akkor tudjuk a maga nagyságában2



Id
eléggé értékelni, ha arra gondolunk, hogy a kultúrharcnak az ország mai 
súlyos helyzetében és a szélsőséges világnézeti felfogások mellett milyen 
katasztrofális következményei lehetnének? De igen nagy érdeme Méltósá
godnak a felekezeti közoktatásügyi intézmények fenntartásáért folytatott 
küzdelem. ’Méltóságod tisztán látta, hogy milyen súlyos hiba lenne a hit és 
tudás forrását elszakítani egymástól. A tudásért a legnagyobb áldozatokat 
is meg kell hozni az egyházaknak, mert a hiten és krisztusi szereteten kí
vül, a tudás a legmegbízhatóbb erőforrása az egyházaknak.

Az egyik kiváló filozófus, úgy emlékszem, hogy Bacon mondja: Minél 
többet merítünk a tudásból, annál közelebb vagyunk az Istenhez. A tu
dásért tehát a legnagyobb áldozat sem sok! Amidőn ismételten benső sze
retettel üdvözölni szerencsém van Méltóságodat, egyben kérem a Minden
hatót, hogy kipróbált munkaerejét igen-igen hosszú időn át őrizze meg a 
haza és egyház javára.

Dr. Raff ay Sándor püspök, a bányai egyházkerület nevében :
A bányai evangélikus egyházkerület üdvözlését hozom. Hozom igaz 

tisztelettel és őszinte együttérzéssel.
D. Kapi Béla püspökké történt megválasztásával 20 évvel ezelőtt a du

nántúli egyházkerület egy régi szokást döntött meg és egy még régibb 
igazságot igazolt. Régi szokása volt egyházunknak, hogy a püspököt a 
korosabb lelkészek közül választották. A tudást és a tapasztalatot akarták 
így a vezérnek kiszemelt férfiúban egyesítve látni. D. Kapi Béla választá
sánál ez a régi szokás végétért. Nem nézték a korát, csak a képességeit, 
így került fiatalon a püspöki székbe. Benne tört meg a fiatalság és az 
öregség ma is sokat vitatott kérdése: Benne igazolódott az is, hogy vezér
kedésre nem a kor, hanem az arravalóság és a rátermettség képesít, melyet 
azlstenatálentomoknak és szárnyas lelkek ajándékával tesz igazán áldotta 
és boldogítóvá. D. Kapi Béla barátom tálentomairól nem kívánok most 
beszélni, de nézem a szárnyakat, melyek eddig befutott gyönyörű ívelésű 
pályáján vezették őt. Ezek a szárnyak tiszták, fehérek, erősek és fárad
hatatlanok. Mindig előbbre és magasabbra viszik. Lelkének egyik szárnya 
a hivatásszeretet, másik a kötelességteljesítés. így láttuk őt repülni a mun
kások élén két évtized óta. És gyönyörködünk előretörésében.

Gyönyörködnek a kartársak is. Ezért — mikor a Bányakerület nevében 
megállók vele szemben a lelki öröm teljességével és az együttérző szívek 
őszinteségével, engedje meg, hogy őt a Magyarhoni Evangélikus Lelké
szek Egyesületének nevében is köszöntsem. D. Kapi Bélát a lelkészi karból 
átmenet nélkül emelte püspöki méltóságra a dunántúli kerület bizalma. 
És ő a lelkészi pálya legmagasabb polcán is lelkész maradt. A hivatáshűség 
és a munkaszeretet dolgában két évtized óta primus inter pares.

Mit kívánhatnánk mást a bányakerület és a MELE nevében, ha nem 
azt: adjon a Mindenható az ünnepelt püspöknek esztendőket esztendeihez, 
erőt, egészséget és áldást minden céltűzéséhez, hogy eddig végzett példás



és építő munkálkodását még sokáig folytathassa egyházunk és hazánk ja
vára és az Isten szent nevének dicsőségére!

A magam nevében is ugyanezt kívánom!

Dr. Soltész Elemér protestáns tábori püspök üdvözlő beszéde:
A protestáns tábori püspökség és a magyar királyi honvédség protes

táns egyházi szervezete részéről azért jöttünk ide, hogy tisztességet te
gyünk Méltóságod előtt ezen a mindnyájunk szívének kedves jubiláris 
ünnepélyen.

Úgy érezzük, jogunk van részt kérni ebből a méltó ünneplésből. 
Méltóságod már a nagy háború alatt, alighogy elfoglalta püspöki székét, 
mint a tábori ev. lelkészi kar felügyelő püspöke, atyai gondot viselt a 
hadba vonult ev. lelkészekre. Majd az összeomlást és forradalmakat kö
vető föleszmélés, talpraállás és szervezkedés bekövetkeztével, azon az érte
kezleten, amely a honvédelmi minisztériumban tizenhat évvel ezelőtt elő
ször foglalkozott a református és evangélikus tábori püspökség fölállítá
sának tervével, Méltóságod teljes fegyverzetben, az igazság és méltányos
ság érzetének méltóságával szállott sikra egyháza jogos érdekeiért és ha 
a később kompromisszumos formában létesített közös protestáns tábori 
püspökség nem elégítette ki sem a református, sem az evangélikus egyház 
érdekeit az óhajtott mértékben: a tökéletesebb megoldás bizonyára nem 
a Méltóságod bölcs, bátor és nemes érvelésén múlt, hanem egyesegyedül az 
országcsonk teljesen leromlott anyagi helyzetén. Ám attól a naptól fogva, 
amikor a létesített protestáns tábori püspökség működését megkezdette, 
majd nemsokára a honvédség protestáns tagjainak egyházi szervezetbe 
tömörítését munkába vette, állandóan éreztük Méltóságodnak áldott, zaj
talan, törekvésünket megértő, méltányló és azt mindenkor hathatósan 
támogató készségét, amely sohasem azt nézte és kifogásolta, hol és ho
gyan ütközik az új szerv munkája az evang. egyház törvénykönyvének 
egyik vagy másik szakaszába, hanem azt, hogy minő hasznos és megbecsü
lésre méltó szerepet tölthet és tölt be ez a szerv az egyházépítés és lélek- 
gondozás terén.

bzért a megértő jóindulatért és nagyon értékes támogatásért a pro
testáns tábori püspökség soha el nem múló hálával adózik Méltóságod
nak itt, a nyilvános ünneplés e drága alkalmával is és ettől a hálától meg
teljesedett szívvel kérem a Gondviselést, áldja meg, védje és vezérelje Mél
tóságodat ezután is püspöki hivatása hűséges betöltésében, szerettei bol- 
dogításában, egyháza építésének és szegény hazánk jobb jövőjének fárad
hatatlan munkálásában.

Józan Miklós unitárius püspöki vikárius üdvözlő beszéde:
Ha a protestáns család ünnepet ül, akkor mi sem hiányozhatunk, mert 

hiszen szívünknek minden érzése, lelkűnknek minden áhítatos gondolata 
ide szólít bennünket, hogy a Ti örömötökben részt vegyünk. Az Isten adta 
ezt az örömöt a dunántúli evangélikus egyházkerületnek. A magyarországi
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unitárius egyház a maga kicsinységében csatlakozik Hozzátok, hogy a te
rebélyes fa árnyékában legalább ő is otthon érezhesse magát, mert ebben 
a csonka hazában az ő részük csak a számkivetettség. De megcsendül az est 
harangszó és zsoltárokat zengedez fülünkbe. Azt mondja: fénylik a sötét
ségben az igazaknak világossága. Hogy ez így van, azoknak a zsoltári tel
keknek köszönhetjük, azoknak a prófétai megnyilatozásoknak és evangé- 
liomi lelkeknek, kik újból és újból írják a Krisztusnak az életrajzát a sa
ját életükben. Mikor Irántad való mélységes baráti érzülettel és az egyház- 
kerület iránt érzett testvéri szeretettel megállapítom, hogy életed minden 
munkájában egyedül a Krisztust követted, őt prédikáltad és szolgáltad, 
szívből kívánom, hogy az ő  áldása legyen veled s az Ő szeretete töltse be 
az evangélikus egyházat mindvégiglen!

D. Kovács Sándor, a dunáninneni egyházkerület püspökének üdvözlő 
beszéde :

A testvér dunáninneni kerület üdvözletét hozom a testvér kerületnek, 
mely a húsz esztendős pályafordulón megható lelki illetődöttséggel ün
nepli főpásztorát. De hoztam üdvözletei magának a főpásztornak is, aki
nek Isten dicső és drága osztályrészül adta, hogy talentomait szabadon 
gyüinölcsöztethette szent országa szolgálatában. Szolgálatában megtalál
juk a hevülő ifjú szív lángolását, amit a pálya géniusa lobbantott fel, de 
megtaláljuk a férfi lélek komoly felelősségérzetét is, mely az egyéni törek
véseket és erőket közös cél felé irányítja, ahogy az arató a szertehulló ga
bonaszálakból kévét köt és a kévékből kepét rak. Ez a vezérnek termett 
személyiségek legigézőbb, egyúttal leghódítóbb vonása és tehetsége. A hó- 
dolás és engedelmesség nem a szolgák kénytelen hódolása és engedelmes
sége, hanem a harcostársak tudatos csatlakozása ahhoz, aki a zászlót szi
lárd és bátor kézzel emeli magasra.

Amikor egy kerület pöspököt választ, nem csupán önmagának vá
laszt, hanem az egész hazai evang. egyháznak, a hazai protestantizmusnak, 
sőt az egész hazai keresztyén társadalomnak, az egységes magyar nem
zetnek. Munkásságát nem korlátozhatja egy kicsinyke, keskeny szántó- 
töldre; agya munkája, szíve érzése, egész lelki világa, teljes élete szaka
datlan áldozat azért a célért, aminek a győzelméért az Gr elhívta. Gondo
lata, ábrándja bele olvad egy nagy közösség álom- és törekvésrendsze
rébe, mint annak egyik élő íze és tagja.Mennél erősebb ember és gazdagabb 
lelkű egyéniség, annál súlyosabb az áldozat és terhesebb a felelősség, amit 
a pásztorok pásztora vállaira rakott. Ez egyetemes szolgálat megjelené
sünknek jogcíme. Pásztor köszönti a pásztort, szolga a szolgát azzal a 
bibliai vallástétellel: „Az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű.“ 
Gyönyörűséges és könnyű, mert nem megúnt és gyűlölt robotképen hor
dozzuk, hanem a hivatáshűség és szeretet szent érzésével.

Kerületünk üdvözléséhez csatolom a Magyar Luther-Társaság üdvöz
letét. Méltóságod 18 éven át viselte elnöki tisztét a legválságosabb idők
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zátonyai között; fáradhatatlan hűséggel szolgált, mint író, mint magvető, 
mint serkentő őrálló; szerte hordozta az evangéliom világosságát kelettől- 
nyugatig, északtól délig, éreztetve és hirdetve, hogy ami testtől született, 
test marad; ami lélektől született, annak léleknek, ami élettől, annak élet
nek kell maradnia.

Tiszta szívből kívánjuk, hogy Isten kegyelme még soká tartsa meg 
Méltóságodat ennek a szent munkának és ezt a szent munkát Méltó
ságodnak!

Dr. Ravasz László ref. püspök üdvözlő beszéde, a Magyar Prof. íred. 
Társaság nevében :

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság nevében köszöntőm Főtisz
teletű és Méltóságos Püspök Úr személyében a mi nagyrabecsült társelnö
künket. Mi is tudjuk, kicsoda D. Kapi Béla, mint igehirdető, pásztor, egy
házépítő, nemzetnevelő és író. Jelentőségét azonban összefoglaljuk egy 
jelképes kifejezésben s a mai napon őt, mint a v i l á gos s s á g  e mbe r é t  
köszöntjük. Nagy dolog, szinte azt mondhatnám, a legnagyobb dolog vilá
gosság emberének lenni. Maga Jézus így foglalta egyszer egybe a szívesze- 
rint való emberi élet eszményét: „úgy fényljék a ti világosságotok, hogy 
iássák az emberek a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat“.

Kapi Béla is világosság-ember. Olyan, mint a fény.
A fény nem tart meg magának semmit. Lénye egészen felolvad abban, 

hogy közli magát mással. Kapi Béla alapvonása is önmagának a szétszó
rása. Legyen áldott ez a szent tékozlás!

Azután a fény nem uralkodik, hanem szolgál. Minden ereje abból áll, 
hogy segít és szolgál. Kapi Béla nagy tekintélyű ember, úr a lelkek felett, 
de nem azért, mert parancsol nekik, hanem azért, mert szolgálja és segíti 
őket. Minden erejét arra fordítja, hogy jobb dolguk legyen és jobbá 
legyenek.

A fény fegyelmez. Ma már nem csendőrökkel őriznek egy kincses- 
kamrát, hanem azzal, hogy keresztül-kasul kivilágítják. Ahová erős fény 
hull, ahol minden tisztán látszik, az emberek jól viselik magukat. A bűn
höz mindig sötétség kell, ha a kitöréséhez nem is, de az előkészítéséhez. 
Kapi Béla azáltal, hogy jelen volt és világított: rendkívül erős ellenőrzést 
gyakorolt, megelőzött hibákat és sokszor az által, hogy fényt vetett a 
bűnre: azt megtorolta és kiirtotta.

Azután a fény felülről való. A mi világunkban minden fény közvetve, 
vagy közvetlenül a naptól származik. Még a legkisebb mécsvilág is a napra 
mutat és az ő követeképen jelenik meg. így viszonylik a Kapi Béla szövét- 
neke a lelkivilág napjának: Krisztusnak a világosságához. Ez benne a fény 
ereje, amit Krisztusból vesz. ö  sem tett egyebet, mint a Krisztus' világos
ságát akarta tovább adni. Vannak, akiknek ez kevés, de akik felfogták, 
azoknak a legnagyobb, sőt minden.
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A fény végső tanítása: a világosság abból lesz, hogy elfogy valaki,vagy 
valami. A láng mindig égés, az égés mindig életet emészt. Azért a mai nap 
örömnek és aggodalomnak a szövedéke, mert két ellentétes érzés tusázik 
benne: szeretnők, hogy minél nagyobb lenne ez a láng és szeretnük, ha mi
nél tovább tartana. Pedig a láng ereje és az égés tartama fordított arány
ban áll egymással. Azért ez ünnepi órában e lángot Istennek köszönjük 
meg és az Ö gondjaira bízzuk. Lehellete szítsa, gyertyatartója védelmezze, 
keze tartsa magasra, mint egy utat mutató szövétneket!

Báró Podmaniczky Pál egyetemi nyilv. r. tanár, a theol. fakultás 
prodékánja, a m. kir. Erzsébet Tudomány Egyetem nevében:

A m. kir. Erzsébet-tudományegyetem is helyet kér ebben az ünneplő 
gyülekezetben nemcsak azért, mert lélek szerint ehhez a nyájhoz számít
juk magunkat, amely ma hálát ad az egyház Urának azért a nagy kegye
lemért, hogy immár két évtizede ugyanazon főpásztor vezeti fölülről vett 
bölcsességgel és szeretettel. Mi helyet kérünk ebben az ünneplő gyüleke
zetben azért is, mert a magunkénak valljuk, mint hittudományi karunk 
díszdoktorát az ünneplő és ünnepelt püspököt, D. Kapi Bélát. S amikor őt 
itt ma mély tisztelettel, szívünk mélyéből fakadó szeretettel köszöntjük, 
nincs is más mondanivalónk, mint az, ami bennünket annak idején arra 
késztetett, hogy őt tiszteletbeli doktoraink díszes sorába iktassuk. Mi ak
kor D. Kapi Bélában azt a lelkipásztort, azt az igehirdetőt, azt a püspököt 
láttuk, aki Isten előtt való felelősségérzettel teszi tisztét s aki tettre 
váltja azt, amit mi a kathedrán mint követelményt állítunk hallgatóink, az 
egyház jövendő szolgái elé. De magunk közé számítjuk D. Kapi Bélát 
azért is, mert benne, aki minden energiájával a gyakorlati élet terén áll, 
de ugyanakkor eleven kapcsolatot tart fenn a theológiai tudománnyal is, 
világító példáját látjuk az élet és tudomány egységének. S amikor az ün
neplő gyülekezettel előre tekintünk, Isten gazdag áldását kívánjuk az 
egyházkerület főpásztorának életére és munkájára, aki ma hálaadásban 
megújult lélekkel lépi át a jövendő küszöbét. Az az Isten, aki eddig meg- 
sokasította rajta kegyelmét, vezesse tovább, előre, fölfelé, az ő kegyelmes 
gondolatai szerint!

Ziermann Lajos, egyetemes gyámintézeti elnök üdvözlő beszéde:
Ahol D. Kapi Béla püspököt ünnepük és köszöntik, onnét a Magyar

honi Gusztáv Adolf Gyámintézet nem maradhat el.
Méltóságod a Gusztáv Adolf Gyámintézet lelkes és lelkesítő barátai 

és áldozatkész munkásai közt mindig az első helyen állt. Ennek köszön
hető, hogy a Dunántúli Gusztáv Adolf Gyámintézet az áldozatkészséget 
tekintve, mindig az első helyen járt. Húsz éves áldott püspöki működése 
alatt sok templomot, iskolát és belmissziói intézményt áldott meg. De 
ezeket a templomokat, iskolákat, belmissziói intézményeket nemcsak meg
áldotta s felszentelte, hanem azok felépítésén buzgón közreműködött, 
azokba beleépítette saját maga ajándékát is.
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Méltóságod sohasem volt szűkkeblű, sohasem nézett csak a maga egy
házkerületére, hanem kiterjesztette figyelmét a más egyházkerületek és 
az egész magyarhoni evangélikus egyház szegénységgel és nyomorúsággal 
küzködő gyülekezeteire is. Szolgálni kíván a legkisebb s a legtávolabb álló 
gyülekezeteknek és a legelhagyatottabb szórványhíveknek is. Erről tanús
kodik számtalan körlevele, kérőlevele, amellyel a dunántúli evangélikusok 
házának, szívének ajtaját megnyitotta már, még mielőtt az adománykérő 
hittestvérek azon kopogtattak volna.

Méltóságod volt az, aki a Gusztáv Adolf Gyámintézet elkedvetlene
dett, elcsüggedt munkásainak szívébe mindig vigaszt, új erőt és bizalmat 
öntött.

Hadd áldjam mindezekért a Gusztáv Adolf Gyámintézetnek tett szol
gálataiért Méltóságodat a Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet nevé
ben s hadd nevezzem a prófétával „romlás építőjének, utak megnyitójá
nak" (Ézs. 58,12.). — Adja a jó Isten, hogy még soká építhessen régi ro
mok és puszták helyén és még sok fundamentumot rakhasson le az örök 
evangéliom számára.

Vitéz Paksy Ernő ezredes üdvözlete a helyőrségi tisztikar nevében :
Megkülönböztetett tisztelettel, őszinte nagyrabecsüléssel és igaz sze

retettel van szerencsém Méltóságodat a helyőrség tisztikara nevében püs
pöki szolgálatának húsz éves jubileumán üdvözölni.

Kérjük a jó Istent, éltesse Méltóságodat sokáig erőben, egészségben, 
szellemi frissességben, hogy még évek hosszú során át folytathassa áldá
sos munkálkodását a Haza és Egyház javára.

Szántó Róbert kelenföldi lelkész üdvözlő szavai, az Országos Luther 
Szövetség nevében :

Egyháztársadalmi és egyházkultúrális összefogás nélkül szinte csak 
lel munka, amit a gyülekezeti életben végezhetünk. Nekünk különleges 
karizmáink, speciális evangélikus kultúránk és pszihénk van. Ezeknek az 
értékeknek kiemelésére és a társadalomban való érvényesítésére vállalko
zott az Országos Luther Szövetség.

Méltóságod ezt már az első pillanatban meglátta és lelkesedéssel csat
lakozott a mozgalomhoz. És ha az Országos Luther Szövetség elkönyvel
het már valamelyes sikereket, ezt nem kis mértékben annak az önzetlen 
támogatásnak köszönheti, amelyet tőle Méltóságod soha meg nem vont. 
Amidőn ezt hálás szívvel állapítom meg, az Országos Luther Szövetség el
nöksége megbízásából mély tisztelettel és szeretettel csatlakozom azokhoz, 
akik további munkájához Isten áldását, erőt és kegyelmet kérnek onnan 
felülről.

Somogyi Béla elnök, az Orsz. Ev. Tanítóegyesület nevében :
Ünnepi köntösbe öltöztetett lélekkel köszöntőm az Országos Evangé

likus tanítóegyesület nevében Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Urat 
húszesztendős főpásztori működésének mai meghitt ünnepén. Országos
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egyesületünk sokszor tisztelhette Méltóságodat közgyűléseinek színhe
lyén s ilyenkor történt megnyilatkozásai mindig megtalálták az utat az 
evangélikus tanítóság szívéhez s tanítói hivatásunk magasztosságának fel
emelő tudatát oltották lelkünk mélyébe. Evangélikus népoktatásügyünk 
egyetlen sajtószerve: az Evangélikus Népiskola, amely egyik alapítójaként 
címlapján viseli a Kapi nevet, szintén sokszor érezhette Méltóságod jóin
dulatú támogatását és gondoskodó szeretetét. Jóléti intézményünk: révfü
löpi üdülőházunk egyenesen Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Urnák 
köszönheti megvalósulását. Hiszen amikor minden elveszettnek látszott, 
a tizenkettedik órában megint a Kapi név jelentette a kibontakozás útját 
s váltotta valói a üdülőházunk megalkotásával legmerészebb álmainkat.

E kapcsolatok jegyében ünnepel ma országos egyesületünk s annak 
minden tagja őszinte szívből fakadó érzéssel kívánja Méltóságodnak, hogy 
tartsa meg a Gondviselés teljes munkabírásában még hosszú évtizedekig. 
Munkás élete legyen áldása egyházunknak, családjának és szolgálja a nem
zet jövendő boldogságát Isten dicsőségére, mindnyájunk örömére és bol
dogságára. Adja a Mindenható, hogy úgy legyen!

Scholis Ödön esperes, az esperest kar nevében:
Méltóztassék megengedni, hogy 20 éves püspöki jubileuma alkalmá

ból a vezetése alatt álló dunántúli egyházkerület esperesi kara nevében s 
megbízásából mint annak hivatalra nézve legidősebb tagja, szintén szívből 
és melegen üdvözöljem. Hiszen mi esperesek vagyunk Püspök úrnak leg
közelebbi és legközvetlenebb munkatársai s azért mi ismerjük és tudjuk 
legjobban értékelni azt a sok ágazatú, felelősségteljes és önfeláldozó fő
pásztori munkát, amelyet 20 év óta napról-napra sokszor még pihenésre 
szánt idejének feláldozásával is az egyház és haza érdekében oly eredmé
nyesen és áldásosán kifejt. Mi ezen felemelő ünnep alkalmából szívünk me
leg szeretetét ajánljuk fel továbbra is Vezérünknek és azon ígéretet fűz
zük hozzá, hogy ezentúl még pontosabban és még nagyobb odaadással 
fogjuk teljesíteni esperesi kötelességünket, hogy ezáltal is hozzájáruljunk 
azon súlyos teher némi megkönnyebbítéséhez, amelyet az evangélikus 
püspöki hivatás minden szépsége és méltósága mellett is jelent. Áldja meg 
az egyház Ura továbbra is püspöki munkáját s tegye azt, úgy mint eddig 
volt, továbbra is mindnyájunkra nézve áldássá.

Dr. Ittsés Zsigmond világi elnök, a felügyelői kar s az egyházkerületi 
Luther Szövetség nevében:

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület egyházmegyei és egyházköz
ségi felügyelői nevében mély tisztelettel és ragaszkodó szeretettel üdvöz
löm Méltóságodat 20 éves püspöki jubileuma alkalmából.

Ha az elmúlt húsz évre visszatekintünk, mi felügyelők, hálával állapít
juk meg, hogy Méltóságod mindenkor mellettünk állott és bölcs tanácsai
val megértőén támogatta törekvéseinket. Nem is tudtuk volna anélkül sem
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egyházközigazgatási, sem belmissziói téren eredményesen szolgálni szere
tett egyházunkat.

Amikor ezért ez alkalommal is hálás köszönetünket nyilvánítjuk, kér
jük Méltóságodat, legyen kegyes bennünket a jövőben is támogatni. Mi 
ezennel felajánljuk készséges szolgálatainkat Méltóságod egyházépítő ter
veinek megvalósításához.

S most, amikor 20 éves fáradhatatlan és eredményekben gazdag püs
pöki szolgálatának egyenes folytatásaként egy új munkakorszak küszö
bét lépi át, kérjük, vigye magával útravalóul a köszönet és hála, az elis
merés és hűség virágait.

Engedje meg Méltóságod, hogy ugyanezekből a hervadhatatlan vi
rágokból csokrot nyújthassak át még a Dunántúli Luther Szövetség ne
vében is.

A jó Isten áldja meg Méltóságodat további életútján minden testi és 
lelki áldásával!

Németh Sámuel tanügyi főtanácsos, soproni lyceumi igazgató, az egy
házkerületi tanintézetek nevében :

A dunántúli egyházkerületi középiskolák és a tanítóképzőintézet ne
vében mély tisztelettel és meleg szeretettel üdvözlöm Méltóságodat jubi
leuma alkalmából. Méltóságod már családi hagyományainál, — de meg 
egész lelkületénél fogva is mindig tanító, tanár és lelkész volt egy személy
ben s mi pedagógusok örömmel állapítottuk meg minden iskolalátogatása 
alkalmából, hogy arra istentől elhívott lélek bírálja s irányítja munkássá
gunkat. Kérjük Méltóságodat, hogy iskoláink iránt mindenkoron tanúsí
tott meleg szeretetét őrizze meg számunkra továbbra is — s kérjük a Min
denhatót, hogy az ő gazdag áldása legyen Méltóságod életmunkáján, sze
mélyén, családján!

Griessháber Endre Henrik elnök, az egyházkerületi Tanító Egyesület 
nevében :

Végtelen boldog öröm számomra, hogy Méltóságodat ez ünnepi 
szent órában egyházkerületi Tanítóegyesületünk nevében és képviseleté
ben hódolatteljes tisztelettel, határtalan szeretettel és mélységes, soha el 
nem múló hálával üdvözölhetem.

Legyen szabad ez ünnepélyes órában nyíltan és őszintén megváltanom 
azt, hogy mi tanítók Méltóságodtól püspökké avatása óta sokat, kimond
hatatlan sokat vártunk. Hiszen áldott és boldogemlékű atyái révén mi Mél
tóságodban elsősorban azt a főpásztort vártuk, aki vér a mi vérünkből és 
aki éppen ezért kell, hogy egész lényében, teljes mentalitásában tanító is 
maradjon.

És e reményeinkben egy percre sem csalódtunk. Méltóságodnak az 
idők intő szavát bölcsen megértő jóindulata, a tanítóság iránt táplált ál
landó, főpásztori nemes atyai szeretete tette lehetővé azt, hogy az evan
gélikus tanítóság szellemi értéke gyarapodott, erkölcsi súlya pedig foko
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zatosan megnövekedett, minek következményeként lassanként mindenütt 
be fogja tölthetni azt a reá váró magasztos, eszményi hivatását, mely szak- 
képzettségénél, általános modern míveltségénél, megszélesedett egyház
építő és nemzetmentő munkásságánál fogva méltán megilleti.

De e két évtized alatt evangélikus népoktatásügyünk is a haladásnak, 
a fejlődésnek, sőt a felvirágzásnak gyönyörű szép korszakához eljutott 
Méltóságodnak bölcs és szakszerű irányítása mellett, mert sikerült a meg
felelő megértéssel, szeretetteljes jóindulattal és áldozatkészség felébresz
tésével az itt-ott meggyengült falakat nemcsak alátámasztani, hanem azo
kat sziklaszilárd új falakkal felcserélve Evangélikus Egyházunk biztos jö 
vőjét is teljessé tenni!

E széleskörű kellemes ünnepély rohanó percei nem teszik számomra 
lehetővé azt, hogy színes szavakkal ecseteljem ama nemes alkotások hosz- 
szú láncolatát, melyek ékes tanúbizonyságot jelentenek amellett, hogy 
Méltóságodnak irántunk való főpásztori nemes jóindulata, a tanítói mun
kának őszintén való megbecsülése és támogató készsége a Kapi-család- 
ban rejlő hagyományos szent örökség és így Méltóságod számára való
sággal lelki szükséglet volt mindig.

Méltóságod e két évtized alatt odaadta egész szívét, egész lelkét. Hadd 
adjuk oda ezért ez ünnepélyes órában mi is azt, ami tanítóembernek min
den földi kincsnél értékesebb, drágább, de maradandóbb is, hadd ad
juk oda őszinte szívünknek hódolatteljes tiszteletét, ragaszkodó szeretetét, 
soha el nem múló mélységes háláját és ezeknek érzékelhető kifejezéseként 
Egyházkerületi Tanítóegyesületünk ma délelőtt tartott közgyűlésének ama 
határozatát, mellyel az Méltóságodat egyhangú lelkesedéssel Egyházkerü- 
Jeti Tanítegyesületünk örökös díszelnökévé választotta.

Alázatos lélekkel nyújtom át az erről tanúskodó díszoklevelet, 
imádkozva:

A Mindenható jó Isten gazdag áldása kísérje Méltóságodnak minden 
lépését és gondolatát és vezesse diadalra Evangélikus Egyházunk felvirág
zására, az új és Nagymagyarország felépítésére irányuló minden nemes 
törekvését, mely nehéz egyházépítő és nemzetmentő munkájában nemcsak 
Evangélikus Egyházunk, hanem Magyar Nemzetünk ösztönös hálája és 
soha, soha el nem lankadó hűsége és szeretete fogja kísérni főpásztori, 
nemes, apostoli legendás alakját!

Dr Koller Jenő városi tanácsos, Győr szab. kir. város képviseletében :
Az evangélikus egyházkerület ma rendkívüli közgyűlést tartott, 

erre rendkívüli alkalma volt, egy rendkívüli embert ünnepelt. Ünnepelte 
püspökét, ki ezt a magasztos és rendkívüli állást, egyházának legmaga
sabb stallumát 20 év óta tölti be. Mindnyájan tudjuk, hogy Isten különös 
kegyelme szükséges ehhez és csak Isten különös kegyeltje lehet az az em
ber, akinek ezt a rendkívüli és magasztos jubileumot megérni engedi. De 
tudjuk azt is, hogy a jó Isten végtelenül igazságos, ki kegyelmeket nem



Ï1

oszt hiába, különös kegyelmében csak azokat részesíti, kik erre rászolgál
tak, kik erre érdemeket szereztek, kik Őt és egyházát híven szolgálják.

Méltóságos Püspök Úr! Az egyházkerület ma délutáni közgyűlésén 
részletesen foglalkozott Méltóságod 20 éves működésével, jegyzőköny
vébe iktatta, tehát minden időkre megörökítette azt a rendkívüli munkát, 
mit Méltóságod hosszú 20 éven át a hitélet, a valláserkölcs és a nemzeti ér
zés fejlődése érdekében kifejtett.

Én itt most a város vezetőségét, a városnak felekezetre való tekintet 
nélkül minden rangú és rendű polgárát képviselem. Eljöttem elsősorban 
azért, hogy a város egész közönsége nevében lerakjam Méltóságod elé az 
elismerés babérait azokért az érdemekért, amelyekért a jó Isten Méltósá
godnak a mai napot megérni engedte és azokért a nem mindennapi ered
ményekért, melyeket Méltóságodnak 20 évi áldásos működésével elérni 
sikerült. Felszólalok azért is, hogy a város vezetősége nevében külön is 
megköszönjem Méltóságodnak azt a működését, melyet mint e város tör
vényhatóságának tagja, városunk anyagi, szellemi és erkölcsi fejlődése ér
dekében kifejtett. Végül eljöttem, hogy erőt és kitartást kívánjak a to
vábbi működéséhez, azt kívánjam, hogy a jövő munkásságát is az eddigi 
siker koronázza és ezentúl is a jó Isten áldása kísérje.

Györy Elemér lelkész, püspökhelyettes, a győri református egyházközség 
nevében :

Ha angyaloknak a nyelvén szólanék is ezen a kedves és a dunántúli 
evangélikus egyházkerület életében határkövet jelentő ünnepen, szeretet 
azonban nem lenne szívünkben, beszédünk csak olyan lenne, mint a zengő 
érc és a pengő cimbalom. Ha nem is tudjuk a szavak díszmagyarjába és a 
szónoki művészet sokszor mesterkélt köntösébe öltöztetni mondaniva
lónkat, de mert szerető szívvel és a szeretet nyelvén szólunk, hisszük, hogy 
szívesen méltóztatik fogadni a győri református egyházközség köszönté
sét és jókívánságait ezen a nekünk is drága és áldott jubileumi ünnepen.

Mi világosan látjuk ennek az ünnepélynek jelentőségét, etikai értékét 
és meg vagyunk győződve afelől, hogy az örökkévaló Isten ezt az alkal
mat is fel akarja használni arra, hogy valamit üzenjen a dunántúli ág. hitv. 
ev. egyházkerületnek, sőt — ha szabad magunkat is_ az ünneplők közé 
számlálni —, a dunántúli protestantizmusnak. Ez az üzenet Kettes; egyfe
lől szól az ünneplő gyülekezethez: becsüljétek meg a ti elöljáróitokat és 
fegyelmezvén az ő életükre, kövessétek hitüket, másfelől pedig szól ahhoz, 
akit az ünneplő sokaság szeretete övez: te azért a munkának terhét hor
dozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Jó minékünk ezek által a mennyei 
üzenetek által most is megerősödnünk, hogy a mi Istentől kiválasztott elöl
járóinkat követve a hitben, a kötelességteljesítésben, a fáradhatatlan mun
kálkodásban, a testvériség és békesség ápolásában, nemzeti eszményeink 
és onnan felülről származó missziónk betöltésében, Isten kegyelméből 
megtartassunk „a megpróbáltatás idején, mely az egész világra el jó, hogy 
megpróbálja a föld lakosait“.
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Ügy érezzük, hogy a megpróbáltatás ideje itt van. Vezetőknek és ve- 
zetetteknek két ember terhét kell hordozni és sokszor egész seregek har
cát harcolni és munkáját végezni. Nem elég csak udvariasan és barátságo
san egymással kezet fogni, hanem minden felekezetű imádkozó magya
roknak szorosan, testvéri érzületben egymás mellé kell állani és imádság
ban eggyé olvadó lélekkel kell gátat emelni a nemzet létét, küldetését és 
jövendőjét fenyegető áramlatok felé. Épen ezért hála tölti el szívünket az 
örökkévaló Isten iránt, hogy a magyar protestántizmus élén a történelmi 
időkhöz méltó püspökök állanak, akik a megpróbáltatásos időkben az idők 
jeleinek nemcsak megértői, hanem az Istennek élő üzenetei, Krisztus kö
vetei a gondjaikra bízott egyházkerületeken kívül a magyar keresztyén- 
ség, sőt a magyar nemzet számára is. Olyan püspökök irányítják a ma
gyar protestántizmus életét, akik egyházukban a vallásos életnek pár év
tized előtt szinte elképzelhetetlen magasságba lendítői, a tiszta hitnek őrei 
és gyertyatartói, nemzeti éleünk aranygyűrűjében pedig drágakövek, 
aranyfoglalatuknak, a magyar nemzetnek fényét, értékét növelő drágakö
vek, kiken keresztül hinti Isten mindeneket megvilágosító Igéjét múl
túnkra, jelenünkre és jövendőnkre.

Pillantásunk most ennek az aranyfoglalatnak egyik tüzesen izzó, fé
nyével ragyogó és megnyugtató, erősen álló drágakövére esik. Felekezeti 
különbség nélkül mindnyájunk leikébe beletűz sugara. Köszönjük a 
,,Boldogság útjá“-t megvilágító, új élet felé vezető, a nagy bizonytalansá
gok között bizonyosságot nyújtó „Bizonyságtevés“-ét. Köszönjük Isten
nek, akitől száll alá minden áldás és tökéletes jóadomány — Kapi Béla min
den munkáját és azt a nagy kegyelmet, amellyel ilyen drága értéket bele
foglalt a magyarság tiszta aranyába. Amikor hívő lelkének megnyilatko
zásait olvassuk, nem tudunk szabadulni hatása alól. Amikor pedig szem- 
től-szembe állunk vele, vagy amikor megzendül ajakán a szó, mint hívo
gató „Harangszó“, a tanítványok foglyulesésével nem tudunk egyebet 
mondani, csak ennyit: jó minekünk itt lennünk. Valóban jó nékünk itt len
nünk, győri reformátusoknak, a békességnek ebben a városában; itt van 
közöttünk a felekezetközi békének áldott munkása, a magyar protestántiz- 
musnak egyik kimagasló, nagy egyénisége, a boldogság útját megvilágító, 
a bizonyságot tevő, a programmot adó nagy evangélikus püspök, a Jézus 
Krisztus fáradhatatlan és alázatos szolgája és az egyszerű református lel
kipásztornak is testvére az Úrban.

Hadd kulcsoljam imára kezemet, hogy kérjem a minden áldások Iste
nét: Atyám, áldd meg a te választott szolgádat testében-lelkében, hogy 
mint a Jézus Krisztus jó vitéze, örömmel hordozhassa a munkának terhét. 
Legyen a szíve, mint egy kristályváza, Istennek szentelt edénye és benne 
soha ne hervadjanak meg a diadalmas hit és a testvéri szeretet virágai. 
Lelke legyen olyan, mint a mézzel rakott kaptár, melynek édességéből jut
tasson nekünk is továbbra is oly bőséggel, mint juttatott eddig. Ha szó
székre lép, vagy egyházközségeit járja, bárhol megfordul, nyíljanak lába



mint a szeretett tanítvány, Jézus szíve fölött. Kisebb és nagyobb családjá
nak boldogítására, egyházának építésére, küldetésének egészen betölté
sére, Krisztus zászlajának és a magyar lobogónak diadalmas hordozásában 
az isteni gondviselés őrizze, tartsa és igen sokáig éltesse!

Dr. Roth Emil főrabbi, a győri neolog izraelita hitközség nevében:
Izrael gyülekezete nevében hozzuk köszöntésünket. Annak a közös 

magyar útnak és közös emberi felelősségnek parancsa hozott bennünket 
ide, amelyet ön, MéltóságOs Püspök Úr, egész életében vallott, gyakorolt 
és amelyről a próféta szól: Vájjon mindnyájunknak nem egy Atyánk va- 
gyon-é, avagy nem azon egy Isten teremtett-é minket, miért hagynánk el 
hűtlenül a testvért? (Mai. 2, 10.)

Mert meg kell tanítani Isten gyermekeit, a hívőket,-hogy minden em
ber testvér s a testvéri szolidaritásnak hirdetőit el kell vezetni Istenhez. Ne 
szakadjon a világ két táborra, hol az egyikben csak Istent látják, de a
testvéri utat nem, másikban pedig csak a szolidaritást hirdetik, de Isten 
télé nem tekintenek.

Minden templomból út vezet Istenhez az Ég felé. Minden templomtól 
külön út indul. De az út, amely az eget a templommal kapcsolja össze, 
folytatódik egyik templomtól a másikig. Eljöttünk, hogy köszöntsük Mél
tóságodat s megmondjuk, hogy példáját látjuk Önben az igehirdetőnek, 
aki az utak teljességét tanítja, mely előbb Istenhez s aztán a testvérhez ve
zet, hirdetvén: nem teljes a hit szeretet nélkül s nem teljes a testvériség 
hit nélkül.

Méltóságodnak élete hirdető ige, mely nagy felelősséget helyez min
den hívőre és papra: a vallások feladata ma nem a különbség kiemelése, 
nem egymásnak bírálata, szembeállítása, hanem minden magyar szívnek,

gyünk az egymást megértők! Mi legyünk, akik hitre, kitartásra tanítjuk 
az embert! Mi legyünk a jóakarat, mely meglátja a másik vergődését! Mi 
legyünk az élő zsoltár, mely hozsannára tanít! Mi legyünk a mindenki
testvére, kik együtt járjuk a nagy magyar utat.

Olyan a mi trianoni életünk, mint kicsiny bárka utasaié. Ha minden
kinek megvan is a maga külön helye, ám senkinek nem adatott meg a jog, 
hogy megtagadja az egymásrautaltságot, hogy kedvtelése után járjon s a 
maga helyén léket vágjon a bárkán. A mi életünk is tengernyi bánat fekete 
hullámain úszik. Egy életünk, egy halálunk, egy a szenvedésünk, egy a 
megváltásunk.

Nagy kívánkozás tör fel ma az emberek leikéből: papok, hitet adjatok 
nekünk! Hitet, hogy össze ne roppanjunk a nyomasztó súlyú élet terhe 
alatt. Hitet, amely elvezet Istenhez s testvérként fűz egybe minden embert. 
E hit nélkül nem indulhatnánk dalos kedvvel a munkába, nem harcolhat
nánk a kenyér harcát. E hit nélkül örök fekete volna a magyar ég és ólom

agynak egybekapcsolása. Ha szenvedés, bajlódás van az országban, mi le-



a föld, nem szórhatná szántó-vető teli marokkal az eletmagot a felnyitott 
barázdába. Nem nyílhatnának ki a templomok, nem álmodhatna anya a 
gyermeke bölcsőjénél csodaholnapokról.

Eljöttünk, hogy megmondjuk: Méltóságodban látjuk példáját az ige
hirdetőnek, aki tanítja az útnak teljességét, amely előbb Istentől az ember
hez és azután embertől a testvérhez vezet.

„Áldott, aki jár az Úrnak nevében, áldásunkat hoztuk az Úrnak házá
ból.“ (Zsolt. 118, 26.) Boldog a gyülekezet, melynek ilyen papja van; áldott 
a pap, kit így szeret gyülekezete.

Zongor Béla lelkész-esperes, a körmendi egyházközség nevében :
A tavasz köszöntését hozom a nyárnak, a napfölkelte köszöntését ho

zom a delelőjén álló napnak. Hozom a szeretetteljes köszöntését annak a 
körmendi gyülekezetnek, ahol Méltóságod élete tavaszát, ifjú és talán leg
szebb éveit töltötte és ahol először piroslott ígéretes fényben pásztori lel
kének és munkásságának az azóta teljes fényében kibontakozott és most 
delelőjén álló napja.

Nem mutatok most reá arra, hogy a körmendi paróchia volt az a lép
csőfok, ahonnan elindult végtelenül áldásos egyházépítő munkájára Mél
tóságod kedves lelki gyermeke: a „Harangszó“; az egyszerű nép és a mü
veit közönség lelki szükségleteinek kielégítésére annyi irat és könyv; azok
nak az előadásoknak gazdag sora, amelyek nemcsak a hazai, hanem a kül
földi irodalom mértékén mérve is páratlan nívón állnak; végül Méltóságod
nak a szertejáró és az igét mindenütt csodálatos erővel, ékesszólással és 
hatással hirdető apostoli szolgálata. De — utalva Méltóságodnak a püs
pöki jelentésében foglalt, szép szavaira, hogy „a püspök szíve a lelkipász
tor kebelében van elrejtve“ — hűtlen tolmácsa volnék gyülekezetemnek, 
ha nem tennék ünnepélyes bizonyságot arról, hogy Méltóságod a legerő
teljesebb belmissziói tevékenység kifejtésével, a gyülekezet anyagi és hit
életének emelésével, különösen pedig a világháború szomorú napjaiban 
példátlanul önfeláldozó munkásságával olyan hűséges lelkipásztori gondo
zásban részesítette a mi körmendi gyülekezetünket, hogy mindez örökké 
széttéphetetlen kötelékkel kapcsolja oda híveim szívét Méltóságodhoz.

Méltóságodnak ezért a hűséges lelkipásztori gondozásáért és híveim
nek ezért a nagy szeretetéért hoztam el a tavasz köszöntését a nyárnak, 
hogy még igen sokáig melengethessen bennünket annak áldott verőfénye 
és a napfölkelte jókívánságát a delelőjén álló napnak, hogy még igen so
káig áraszthasson gazdag áldást reánk és Anyaszentegyházunkra annak 
ragyogása!

Kérem Méltóságodat, hogy régi, hűséges szeretetünknek ezt a szív
ből fakadó megnyilatkozását fogadja kegyesen.

Laki Kornél gyülekezeti felügyelő, a szombathelyi egyházközség nevében :
A szombathelyi gyülekezet és annak szervei: nő- és leányegylet, ifjú

sági egyesület, valamint a Protestáns Kör részéről örömmel veszünk részt
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a mai szép ünnepen és biztosítjuk Méltóságodat soha el nem múló tiszte
letünk, szeretetünk és ragaszkodásunkról.

Gondolataink visszaszállnak a múltba, arra a felejthetetlen tizenkét 
évre, mely időben.mint lelkészünk, annyiszor szólt lelkűnkhöz és buzgó 
imáival felemelt az Istenhez. Mély hálánk kifejezésével nagy kérjük, 
jóságos támogatását és meleg szívét ne vonja meg ezentúl sem gyüleke
zetünktől.

Az Isten gondviselése kísérje és ragyogja be szép és magasztos 
hivatását.

Hermann Lajos kormányfőt., lelkész, a soproni gyülekezet nevében :
Amikor ez a szép ünnepély itt kezdetét vette, megszólalt a soproni 

evangélikus templom tornyában a hűség harangja, az a harang, mely elő
ször hirdette, hogy Sopron hű maradt, magyar maradt. Esti imára hívta a 
híveket. Szavára ma 10.000 evangélikus lélek összekulcsolta a kezét s 
imádkozó szívvel gondolt gyülekezetünk nagy szülöttjére, a mi szeretve 
tisztelt püspökünkre, D. Kapi Bélára s azért fohászkodott, hogy a minden 
kegyelemnek Istene árassza el őt testi és lelki, földi és mennyei áldással a 
Krisztusban.

Néhányan elhoztuk ennek a gyülekezetnek nevében és képviseletében 
a mi 270 éves keresztelési kövünknek, a mi 152 éves oltárunknak és szó
székünknek, templomunk belsejének képét. Ez a festmény arra a helyre 
utal és mutat, melyről — mert ott a hazánkra, egyházunkra nézve leggya
lázatosabb korban sem aludt ki az evangéliomnak világossága — nemcsak 
mi soproniak, hanem az összes magyarországi evangélikusok azt valljuk: 
„Mily szent ez a hely, nem egyéb az, mint Istennek háza és a mennynek 
kapuja.“ (Mózes 1, 28-17.)

Ha Méltóságod csendes óráiban reánéz majd erre a képre és elolvassa 
annak feliratát: „Ahol kereszteltek, ahol konfirmáltak, ahol pappá szen
teltek, ahol megeskettek“ s magában így folytatja: „ahol oly sokszor épül
tem Istenben boldogult áldottlelkű szüleimmel és testvéreimmel, ahol most 
gyermekeim és unokáim épülnek s ahol Isten kegyelméből oly sokszor 
hirdettem Istennek szent Igéjét, imádkoztam s áldást osztottam — tegye 
hozzá még azt is: ahol szeretettel, hűséggel, ragaszkodással s imádkozó 
szívvel gondolnak mindenkor reám. „Mily szent ez a hely, nem egyéb az, 
mint Istennek háza és a mennynek kapuja.“

Dr. Höjer Vilmos egyházközségi felügyelő, a győri egyházközség 
nevében :

Ha azok az érzelmek, amelyek az üdvözlések során tolmácsolásra ke
rültek, nem volnának mind valamennyien egyformán átérzett, egyformán 
súlyos és egyformán mélységes lelki átélések s így eltűrnének rangsorozati 
helyezést, úgy a győri evangélikus gyülekezet akkor, amikor mint házi 
gazda, már az illendőség parancsából is, sorrendben utolsóként járul Mél
tóságod elé üdvözlésre, érzelmeink intenzitását illetőleg bejelentené igé-



liyét az első helyezettsegre. Á bennünk élő tisztelet, szeretet, ragaszkodás 
és nagyrabecsülés mind magas hőfokra hevített érzelmek, de a felfűtésnek 
nemcsak a püspöki méltóság dicsfénye, nemcsak a méltóság betöltőjének 
kivételes képességei, nagy tudása, fáradhatatlan energiája, munkásságá
nak látható és láthatatlan eredményei voltak a tényezői, hanem azoknak a 
külön kapcsoknak sugárzó ereje is, mely a lelkipásztort és gyülekezetei 
szerető családtagokként összekötő lelki közösséget tud megteremteni.

Gyülekezetünk abban a szerencsés és kiváltságos helyzetben van, hogy 
ezzel az érzelemtöbblettel kapcsolódhatik bele a jubileumi ünnepségbe. Ez 
az ünnep találkozója a múltnak, jelennek és jövőnek; olyan találkozója, 
amelyre annak egyik résztvevője sem jön üres kézzel. A múlt az emléke
zet révén magával hozza a húszesztendővel ezelőtt — a püspökválasztás 
nyomán — életre kelt s azóta húsz év küzdelmes, nehéz történései között 
jogosnak beigazolódott általános megelégedést és megnyugvást, amely
nek az volt és maradt a megállapítása, hogy nagynevű elődökhöz méltó 
utód került a püspöki székbe. A jelen megajándékoz bennünket a jubileum 
legnemesebb örömeivel, mert részesévé tesz a főpásztorunk lelki és testi 
erejét megtartó isteni kegyelemnek. A jövő pedig a megvigasztaló re
ménység fényességét adja, hogy legyen mivel bevilágítanunk a borús lát
határ sötét útvesztőibe. Ekként a jubileumnak mi is a megajándékozottai 
lettünk s mivel ez ajándékokat Istenünk után legfőkép Méltóságodnak kö
szönhetjük, üdvözletünk kell, hogy első sorban a hála és köszönet szavai 
legyenek. Ez után pedig belefoglaljuk abba azt a szívünk mélyén élő erős 
kívánságunkat, hogy a jó Isten az evangélikus egyház, különösképen pedig 
a dunántúli egyházkerület, az annak kötelékébe tartozó gyülekezetek s így 
a mi győri gyülekezetünk érdekében és jóvoltára is tegye lehetővé, hogy 
Méltóságod áldásos működését még igen sokáig folytathassa.

*  *  *

Üdvözlő beszédet mondtak még: Sopr onyi  Thur ne r  Mi hál y pol
gármester Sopron szab. kir. város, Dómj á n  El ek kormányfőtanácsos, es
peres a tiszai év. egyházkerület, N é m e t h  K á r o l y  ev. esperes, a lelkészi 
kar nevében.

3. D. Kapi Béla püspök válasza az üdvözlésekre :*)
Az elindulás, a határmesgyén megállás és a megérkezés mindig oltár 

elé borulás. Nincsen oltár isteni kegyelem nélkül. Az ember egybehordja 
az oltár iromba köveit, de Isten teszi azt oltárrá. Nincsen oltár áldozat nél
kül. Hiába építik művészi tervezés szerint, oltárrá akkor válik, ha égő 
ajándékul ráhelyezzük életünket. Az elindulás, a határmesgyén megállás 
és a megérkezés mindig oltár elé borulás: ilyenkor az emberi munkán átvi
lágít az isteni kegyelem s az életáldozatot a szent Isten beleépíti az oltár 
kövei közé.

:)  Gyorsírói feljegyzés alapján.



Húsz évvel ezelőtt a szombathelyi templom oltárához borultam. És 
most, húsz esztendő elmúltával, remegő lélekkel állok győri templomunk 
oltára előtt. Vallomást teszek, hogy püspöki szolgálatomat mindig oltár
építésnek tekintettem. Állandóan azért fohászkodtam, hogy a szolgála
tommal összehordott köveket tegye oltárrá a szent Isten, fogadja el éle
temet oltári ajándéknak, hadd égjek el az ü  dicsőítésében.

Legyen hát első szavam Istené, ki életemet kegyelemből megáldotta s 
ki kezdettől mindeddig segítségül volt nékem!

Második szavam szeretett dunántúli egyhákerületemhez szól. Köszö
nöm, hogy húsz évvel ezelőtt püspökké tett engem. Nem a méltóságot kö
szönöm, melyet ezüstszövésű palástként életemre borított. Nem az egy
másfölé emelkedő lépcsőfokokat köszönöm, melyek a világ felfogása sze- 
lint az emberi dicsőség ormai felé vezetnek. Szívem mély hálájával azt kö
szönöm, hogy egyházam szolgálására alkalmat adtak s püspöki elhivatá- 
sommal lehetővé tették életemnek teljes feláldozását egyházam, nemzetem 
s az Isten országa javára.

Harmadik szavammal Méltóságodhoz, az egyházkerület felügyelőjé
hez fordulok. Köszönöm személyem és munkám megbecsülését, a mostani 
mélyen megható ünnepséget, szolgálatomat nagy jóakarattal méltató be
szédét, köszönöm hűséges vezéri támogatását s irántam érzett meleg ba
rátságát. A közgyűlés színe előtt meg kell mondanom, hogy Méltóságod
ban azért látom egyházunk világi vezérének példaképét, mert kezében a 
törvénykönyvön kívül evangéliomot is tart. Nemcsak a tanácskozó asztal
nál ismeri helyét, hanem az imádkozó gyülekezet közösségében, az isten
házában is. Számomra drága és pótolhatatlan értékű Méltóságod szemé
lye és munkája, mert lelki- és szolgálatközösségünk folytán naponként 
megajándékoz engem a lelkitárs és lelkibarát drága ajándékaival.

A magyar királyi kormány és a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
üdvözletéért már külön kifejeztem hálás köszönetemet. Engedjék meg, 
hogy most a többi megtisztelő üdvözlésért mondhassak köszönetét, me
lyekkel szolgálatomat és munkámat meleg szívvel értékelték. Mélyen meg
alázkodva állok a szeretet és elismerés eme áradatában. Mialatt üdvözlésü
ket hallgattam, egy pillanatra sem némult el lelkemben a csendes imádság, 
hogy Isten ma is óvjon meg a gőg, hivalkodás és elbizakodottság kísér
tésétől.

Köszönöm az egyetemes egyház meleg üdvözletét. Külön örömöt je
lent számomra, hogy ezt az üdvözletét egyetemes felügyelőnk személye
sen hozta el, kinek személye és munkája nekem is, egyházunknak és egy
házkerületünknek is drága értéket jelent, örömünket fokozza, hogy egye
temes egyházunk főjegyzőjét is körünkben köszönthetem, ki húsz évvel 
ezelőtt, püspöki beiktatásom alkalmával, szintén velünk együtt imádkozott.

Köszönöm a református egyház konventjének, dr. Balogh Jenő világi 
elnök úr Őexcellenciája által személyesen elhozott meleg üdvözletét, mely
nek kijelentései s felemelő ígéretei drága ajándékok nékem. Az evangéli
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kus és a testvér református egyházkerületek püspökeinek és küldötteinek, 
a protestáns tábori püspök úrnak és az unitárius püspöki vikáriusnak, a 
győri református gyülekezetnek szeretetteljes megnyilatkozásai ugyan
azon testvéri szív érzéseit szólaltatják meg, melyek mélységes hálára és 
testvéri szeretetre köteleznek. A római katholikus egyház írásbeli üdvözle
teire és az izraelita hitközség főrabbijának élőszóval elmondott, igazság- 
és gondolat-gazdag köszöntésére gondolva mondom: nem lehet egyház 
az, mely temploma küszöbén lezárja életét és szeretetének áramlását. 
Krisztus munkájának csodálatos teljessége abbs-n mutatkozik, hogy a val
lási igazságok bércormáról leszáll a völgy mélyébe s elindul az élet mező- 
ségei felé. Mindig a becsületes munkában való egyesülést szolgáltam. Az 
egyházak harmóniáját soha sem kerestem dogmatikai meggyőződések fel
áldozása árán. Az igazi felekezeti békesség az egyházak egyéniségének ki
dolgozásában és egymásmellettiségében rejlik. Nem egymás vallási meg
győződésének tagadása, avagy a gyengébb hitének elnyomása a cél, hanem 
az isteni lélek örök plus-jegye, mely az egyházakat, a vallási meggyőző
déseket, az életté teljesedő különböző hitet egyesíti az örök élő Isten földi 
szolgálatában.

Köszönöm theológiai fakultásunk köszöntését s bizonyságot teszek 
velük való lelki közösségemről. Sokra értékelem fakultásunk munkáját s 
szívemhez közelállónak érzem azokat, kik ezt a munkát hűséggel és szere
tettel végzik.

Köszönöm a Protestáns Irodalmi Társaság üdvözletét, melyet Ravasz 
László püspöktársam mondott. Klasszikus beszéde alatt, melynek művészi 
értékét megnöveli az ő nagy egyénisége, úgy éreztem, hogy már- csak 
ezért is érdemes volt húsz éven át püspöki szolgálatot végeznem. Mert fe
lejthetetlenül drága dolog, hogy a huszadik év végén odahajthatom feje
met Ravasz László áldó keze alá és kapom jutalmul, biztatásul és program
úiul múlt és jövendő találkozópontján az ő ámenjét.

Hálával gondolok a katonaság üdvözletére, melyben egyházi munkánk 
nemzetépítő szolgálatának megbecsülését látom. A vármegyék és városok 
távolból küldött üdvözlése között külön is gondolok Tolna vármegye tör
vényhatósági bizottságnak délelőtti üléséről küldött távirati köszöntésére. 
Lelkem egész melegével köszönöm Sopron szab. kir. város köszöntését, 
melyet Sopronyi-Thurner Mihály polgármester hozott el szülővárosom fa
lai közül. Drága emlékként szívembe zárom szeretetük eme megnyilatko
zását s úgy szorítom meg szülővárosom polgármesterének a kezét, mintha 
az egész várost keblemre ölelném. Köszönöm Győr városa köszöntését s 
kérem gyülekezetem és egyházam számára megértő szeretetét.

Elfogódottan gondolok körmendi, szombathelyi, győri és soproni gyü
lekezeteim szeretetteljes üdvözletére. Körmenden kezdtem meg egyházi 
szolgálatomat. 12 esztendő után eltávoztam kebléről, mégis mindig az övé 
maradtam. A lelki kötelékek erősebbek minden más kapcsolatnál. Ugyan
ezzel az érzéssel gondolok szombathelyi gyülekezetemre s köszönöm sze-
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fetetüket, hűségüket, emlékezésüket. Köszönöm mostani gyülekezetem ál
dáskívánságait is. Köszönöm szülő-gyülekezetem, a soproni gyülekezet, 
meleg és megható üdvözletét.

Mélyen meghatva köszönöm egyházkerületem esperesi, lelkészi, fel
ügyelői, tanári, tanító-testületének, az egyházmegyék, gyülekezetek, tan
intézetek végtelenül jóleső megnyilatkozását. Számomra mind ez a múltra 
nézve jutalom, a jövendőre biztatás, közös szolgálatunk szerződés-levelén 
pedig drága hitelesítő pecsét.

Nem tudom, mélyen tisztelt Közgyűlés, nem esem-e az udvariatlanság- 
hibájába, mikor kihagyó emlékezőtehetséggel, talán megfeledkezem egy 
és más köszöntésről. Mindnyájukra együtt gondolva és mindenkit belefog
lalva: hálás köszönetét mondok a szerétéiért, melyet elém hoztak s az ál
dásért, mellyel megáldottak.

Ha ez az ünnepi alkalom nem volna egyéb, mint szívet cserélő kedves 
összejövetel, akkor ezzel a köszönettel- befejezhetném felszólalásomat. De 
egyházkerületi közgyűlésen vagyunk s én az egyházkerület színe előtt 
állok. Számomra a hálaadás és köszöntés számadássá válik.

Mikor húsz évvel ezelőtt elindultam püspöki szolgálatom útján, az 
egyháznak három arca rajzolódott elém. Jogi arca, mely egyházjogi szer
vezetében rajzolódik meg. Történeti arca, mely vérzivataros századok rőt 
fényében jelenik meg. Lelki arca, mely Krisztus lelkének áldott fényében 
beragyogja az egész életet. A püspöki szolgálat három követelését jelké
pezte számomra az egyház hármas arca. Kormányzó kezet és rendtartó 
erélyt, mely tud dolgozni, gyeplőt tartani, rombolni és építeni. Tudja az 
egyházjogi szervezetet és az egyházjogi keretben kialakuló egyházi életet 
úgy formálgatni, hogy agyagedénnyé váljék Krisztus élő teste számára. 
Azután erőteljes egyházi öntudatot és történeti életszemléletet követelt, 
mely a jelent a történeti múltban gyökereztetve, építi a jövendőt. Láttam 
a történeti egyház véres arcát. Kerestem és megbecsültem küzdelmeit, már
tírjainak vére hullását, bizonyságtevőinek csendes hitvallását. De átérez- 
tem a harmadik követelést is: a püspöknek mindenekfelett Isten lelkére van 
szüksége, mert csak az örök Lélek erejével próbálhatja kirajzolni az egyház 
harmadik sejtelmes arcát: a Krisztus arcát.Ezért van minden!Ennek szolgá- 
lására rendelte Isten az egyházjogi szervezetet. Ennek megerősítésére 
adta a történeti egyházat. Ebben tetőződik be minden egyházjogi szerve- 
zet, gyakorlati egyházi élet, történeti kialakulás és egyházi öntudat. Ha az 
egyházjogi szervezet erős kezet, történeti öntudatot és egyházhűséget kö
vetel, akkor a lelki egyház szolgálása alázatos, hívő szívet s a Krisztusban 
megújuló életet követel. Egyedül Isten bírálja el, hogy szolgálatomban 
egyházunk melyik arca mennyire dolgozódott ki, az egyházjogi arc, a tör
téneti arc és az élő Krisztus arca. Alázatos szívvel én csak azt a vallomást 
tehetem: mindegyikért dolgoztam és szüntelen azért könyörögtem, hogy 
mindegyiken világítson át Isten arca.

Szolgálatomban lutheri theológus voltam. Az akartam lenni, ezután



is az akarok lenni. Egyházkormányzási munkámban Luther theológíaí irá
nyát érvényesítettem. Ezután is ezt akarom érvényesíteni. Az egyház kere
tében kibontakozó vallásos élettípus megrajzolásánál és irányításánál a 
lutheri vallásos típus vezetett, ezután is ez fog vezetni. Számomra az egy
ház nemcsupán historikum, hanem rnindenekfelett dogmatikum. Hiszem, 
hogy az egyházat nem is lehet másként kormányozni, hanem ha felemel
kedünk a lelki-egyház szolgálásának magaslatára s benne megkeressük a 
történeti- és egyházjogi egyház vonalát, tartalmát, színét és gazdagságát.

Szolgálatomban nem voltam az aktív politizálás híve. De szolgája vol
tam annak a pártnélküli, örök feladatokért égő politikának, mely a nem
zet történeti küldetését egybekapcsolva látja Isten rendelésével s örökké
való hivatását lélekébresztéssel erősítgeti. Egyházunk nemzeti szolgálatát 
hű, kötelességtudó, egész-szívű, tiszta jellemű, istenfélő magyar állampol
gárok nevelésében ismertem fel. Ezért nemcsak egyházi meggyőződésnek, 
hanem egyszersmind nemzeti követelésnek láttam a mások váltásos meg
győződésének megbecsülését. Evang. egyházunk a reformáció bölcsőjét ta
gadná meg, ha türelmetlenséggel közelednék mások vallási meggyőződé
séhez. Mi a békesség, a testvériség, a szolidaritás egyháza vagyunk. Kéz a 
kézben, váll a váll mellett, becsületes, nyílt egyenességgel, nem a körül
mények kényszerítése miatt, nem politikából, hanem-elvből és meggyőző
désből. Számunkra ez nem múló hangulat, avagy a történeti viszonyok ta
nácsolása, hanem Isten szent akarata. Ez az Isten törvénye.

Ez a meggyőződés irányította húsz éven át szolgálatomat és ez a meg
győződés formálja jövendő munkaprogrammomat. Az idő változhatik. A 
pusztuló világ összeomló kőpillérei sok mindent maguk alá temethetnek. 
Gomolygó sötétségből új eszmények és törekvések indulhatnak a jövendő 
hajnalhasadása felé. Egy azonban bizonyos: a Jézus nevében összefoglalt 
Programm sohasem változik. Jézus tegnap és ma ugyanaz, ugyanaz 
örökké. Ez a programul egyházunk örök programmja és míg Isten éle
temnek és erőmnek kedvez, ezt a munkaprogrammot nem szünök meg 
szolgálni.

Egy csendes személyes vallomással fejezem be felszólalásomat. Mióta 
egyházam bizodalma és Isten rendelése püspöki munkába állított, nem is
mertem magam felett parancsolóbb hatalmat a szolgálatomnál. Lelkemben 
elaltattam régi vágyódásaimat. Álmaim szárnyából kitépdestem a csillogó 
vezetőtoliakat. Egyetlen egy vágyam maradt, hogy egészen odaadjam ma
gamat egyházamnak és az örökkévaló Istennek. így lettem az idő uzso
rása. Ha féltő szeretet és áldott kéz visszatartani igyekeztek az erőtékoz
lás boldog áldozatában, Krisztus szavát hallottam: addig munkálkodj, míg 
nappal vagyon! Addig kell Isten igéjét prédikálnom, evangéliomát szerte
vinnem a nyugtalankodó, elégületlen és égő telkekbe, addig kell a bűnbá
natot felébresztenem, addig kell szerveznem, Krisztus keresztje alá sere
get toboroznom, sötétségben fáklyát gyújtanom, oltalmat keresők felé 
segítőkezet nyújtanom, míg számomra nappal van. Mert eljő az idő, mikor
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már nem hirdethetem az igét. Evangéliomot tartó kezem nem gyújthat vi
lágosságot. Aláhanyatlott, megmerevedett kezem nem nyújthat segítséget. 
Pedig Isten számon kér tőlem minden napot és órát, minden percet és 
pillanatot. Engedjék hát, hogy míg Isten nappali úton vezet, hadd lehes
sek szívem és lelkiismeretem szerint uzsorása az időnek, szolgája a Krisz
tusnak és áldozati ajándéka Isten oltárának.

Beszédem végéhez érkeztem. Ha most rám tekintenek, vájjon milyen
nek látnak és mit gondolnak felőlem? Azt gondolják, hogy íme, itt áll egy 
javakorában lévő, munkabíró püspök, ki húsz esztendő munkaterhével a 
vállán, boldogan sütkérezik a szeretet és hűség királyi sugárzásában? Sze
mük rosszul lát. Egy alázatos, gyarlóságában meghajolt ember áll önök 
előtt, aki sohasem érezte magát olyan nyomorult kicsinek, mint most. 
Szemem is csak látszólag tekint az ünneplő gyülekezet felé. Befelé tekin
tek s elrejtett életemet vizsgálgatom. Az is csak látszat, hogy itt állok. Tu
lajdonképen a kegyelem oltáránál térdelek. Nem emberekhez és nem a 
közgyűléshez beszélek, hanem imádságként Isten kezébe hullatom reszkető 
szavaimat. Mert ez Isten szolgájának az élettörvénye. Az elindulás, a határ- 
mesgyén megállás, mindig oltár elé borulás. Egykor a megérkezés is oltár 
elé borulás lesz. Segítsenek imádságukkal, hogy erőm megmaradásáig Isten 
oltárát szolgáljam s egykor sáfárságom betelésekor az örök ítélőszék ke
gyelem oltára legyen az én számomra.

ö -  A közgyűlés ünnepi része a Himnusz eléneklésével ért véget.
*7. Október 1-én reggel, rövid könyörgés után, amelyen az oltári szol

gálatot Gyalog István aljegyző végezte, Dr. Mesterházy Ernő felügyelő foly
tatólagosan megnyitja a közgyűlést.

8. Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízólevelüket. Távol
maradásukat kimentették: Berecz Ábel, Koltai Vidos Dániel, Nagy Lajos, 
Dr. Kevey István, Dr. Berzsenyi Jenő, Dr. Schneller Aurél, Dr. Beyer János, 
A megbizólevelek számbavétele után az elnökség kijelenti, hogy a közgyű
lés törvényszerűen megalakult.

Q . Dr. Hőfer Vilmos, a győri gyülekezet felügyelője napirend előtt 
üdvözli az egyházkerületi közgyűlést, megköszönve annak lehetővé tételét, 
hogy a felejthetetlen jubileumi ünnepély ennek a gyülekezetnek kebelében 
folyhatott le, amely a jubiláló püspök urat, mint lelkészét is, osztatlan tisz
telettel és szeretettel övezi.

Dr. Mesterházy Ernő világi elnök meleg hangon válaszol az üdvözlésre, 
a köszönetét visszahárítja az érdemes győri gyülekezetre és annak további 
lelki fejlődésére Isten áldását kéri.

ÍO. Felvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító meg
választásáról szóló jegyzőkönyv, mely szerint egy évi időtartamra megvá
lasztattak: Németh István porrogi és Gaál Sándor alsómesterii ig. tanító.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a jövő évre a tolna-baranya- 
somogyi egyházmegyét jelöli ki, amelyből két tanítóra adandó a 
szavazat.
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11. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és a 
jegyzői karon kívül Takács Elek, Szalay István, Hanzmann Károly, Mohácsy 
Lajos, Németh Sámuel, Gaál Sándor küldetnek ki.

1 2 .  Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi október hó 
29-én Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója. Az egy
házkerületi közgyűlés az egyházkerület képviseletében kiküldi:

I. Megbízólevéllel:
a) Egyháziak: Takács Elek, Molitorisz János, Horváth Lajos, Gyalog 

István, Scholtz Ödön, Németh Károly, Hanzmann Károly. Bojtos László.
b) világiak: Szentmártoni Radó Lajos, Mihály Sándor, Dr. Ittzés Zsig- 

mond, Koltai Vidos Dániel, Szalay István, Dr. Bertha Benő, Koritsánszky 
Ottó, Grieszhaber E. Henrik közgyűlési tagokat;

c) a tanári karból: Németh Sámuel és Hajas Béla igazgatókat, közgyű
lési tagokat.

II. Jegyzőkönyvi kivonattal:
a) Egyháziak: Vitéz Balogh Ernő, Budaker Oszkár, Donner Frigyes, 

Danielisz Róbert, Fábán Imre, Gerencsér Zsigmond, Gyarmathy Dénes, He
ring János, Horváth Sándor, Horváth Olivér, Jónás Lajos, Kiss Samu, Ko
vács István, Kutas Kámán, Lagler Béla, Lukácsy Dezső, Menyhár István, 
Dr. Mohácsy Lajos, Molnár Gyula, Nagy Lajos, Nagy László, Németh Gyula, 
Novák Elek, Puskás Jenő, Schermann Sándor, Schöck Gyula, Seregély István, 
Sommer Károly, Szalay Sándor, Szekeres Sándor, Szabó József, Takáts Béla,

'Tompa Mihály, Turóczy Zoltán, Weiss Vilmos;
b) Világiak: Arató István, Dr. Bélák Imre, Benedek Vince, Dr. Berzsenyi 

Jenő, Dr. Beyer János, Breuer György, Dr. Brunner Emil, Dr. Csemez Béla, 
Dr. Deák János, Dr. Dorner Emil, Vitéz Draskóczy István, Dr. Farkas Elemér, 
Garan János, Gráf Samu, Dr. Guóth Béla, Dr. Hethéssy Jenő, Dr. Hőfer 
Vilmos, Jamrich Béla, Dr. Jánossy Lajos, Kalmár Zoltán, Kalnitzky Gusztáv, 
Dr. Karner Károly, Dr. Kiss Jenő, Laki Kornél, Magyar István, Obetkó Vil
mos, Dr. Ostffy Lajos, Dr. Báró Podmaniczky Pál, Prickler János, Dr. Profile 
Károly, Ifjú Dr. Szentmártoni Radó Lajos, Dr. Rásó Béla, Renner Oszkár, 
Rozsondai Károly, Virtsologi Rupprecht Antal, Sárkány Ferenc, Schleifer 
Károly, Somogyi Béla, Dr. Szabó István, Dr. Szepesváry Pál, Szupper István. 
Dr. Veörös Imre, Dr. Wiczián Dezső, Dr. Zauner Róbert, Dr. Zimmermann 
Artur, Dr. Zimmermann Péter közgyűlési tagokat.

Jegyezte :

GYALOG ISTVÁN, 
egyházker. e. aljegyző

13- Püspök úr beterjeszti az 1935/36. közigazgatási évről szóló püs
pöki 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 egyházkerületi közigazgatásnak, anyagi ügyeinek és hit
életének, úgyszintén egyházunk állami és felekezetközi viszonylatainak, meg
jelölve egyúttal azokat a feladatokat is, amelyeknek megoldása egyház- 
kerületünkre és egyházunkra vár. A Jelentés 52. pontjában a püspök hálát 
ad Istennek, aki öt püspöki működésének húsz évén át megsegítette, munka
társainak, akik őt püspöki hivatalának munkájában támogatták. A püspöki 
jelentés egyes pontjai alapján a közgyűlés a következő határozatokat hozza:

I. Az év eseményei.
I. 1. Általános helyzetkép.
I. 1. a) A protestantizmus világhelyzetéről szóló pontból a közgyűlés 

örömmel értesül azokról a törekvésekről, amelyek a világ összes protestáns 
egyházait összekapcsolják. Különösen nagy jelentőséget tulajdonít a Lu
theránus Világgyűlésnek, amely hivatva van a lutheri reformáció alapján 
álló egyházakat tömöríteni a közös hit alapján a hittestvéri szeretet jegyé
ben. Az erők összefogásának annál inkább tulajdonít nagy jelentőséget, mert 
a keresztyénellenes és Isten-ellenes szellemi és politikai áramlatok szüksé
gessé teszik az egész keresztyénség egyesített erőinek minden megfeszítését. 
Örömmel értesül a közgyűlés arról, hogy az egyházak szeretetmunkájából 
egyházunk is kiveszi a részét szorongatott hittestvéreink segélyezésével.

I. 1. b) Az államhoz való viszonyunkban a közgyűlés elhatározza, hogy 
az egyetemes közgyűlés útján megkeresi a magyar kir. kormányt, hogy a 
politikai községek államsegélyének megállapításánál az illetékesek vegyék 
számításba azt a terhet is, amelyet a község polgárai felekezeti iskola fenn
tartása folytán viselnek; egyben felhívja a m. kir. kormány figyelmét arra az 
aránytalan megterhelésre, amely a polgárokat sújtja ott, ahol a községben 
nem állami, vagy községi, hanem felekezeti iskola van s amely aránytalan 
terhelést úgy lehetne csökkenteni, ha a politikai községek; elvállalnák a fele
kezeti iskolák fűtését és a tanítói nyugdíjintézeti járulékot. Újból felterjesz
tést tesz a kormányhoz a régi, még mindig fennálló, a püspöki jelentésben 
felsorolt sérelmek orvoslása végett; ilyenek: a lelkészi és a tanítói fizetések
nél a terménybeli javadalom igazságtalan felértékelése, a hitoktatók csekély 
díjazása, a népiskolák vallásórájának kettőre korlátozása, a tanítóválasz
tásoknak autonómiánkat sértő korlátozása. Elismeri a közgyűlés, hogy a 
kormány eljárása nem ütközik bele az érvényben levő tételes törvénybe, 
mindamellett a tételes törvény keretein belül, a törvény végrehajtása terén 
kéri az egyház érdekeinek érvényesítését és szemelőtt tartását, ha pedig a 
helyzet szükségessé tenné, akkor a törvény megfelelő módosítását. Köszö
netét mond a közgyűlés Hóman Bálint kultuszminiszternek és Tasnádi- 
Nagy András államtitkárnak, valamint munkatársaiknak megtapasztalt jó
akaratukért.



I. 1. c) Felekezetközi helyzet. A közgyűlés sajnálattal értesül a jelentés 
ezen pontjából azokról az esetekről, amelyek egyházak vagy társadalmi 
egyesületek részéről sértik azt az egységet, amelyben a mai időkben össze 
kellene fogni minden jó magyarnak és azt az állami törvényt, amely az egy
házak között az egyenlőséget biztosítja. Örömmel értesül a közgyűlés arról, 
hogy egy esetben miniszteri intézkedés akadályozta meg a sérelmet s kéri 
a m. kir. kormányt, hogy a nemzet érdekében tegyen lehetetlenné minden 
olyan önkényes túlkapás amely vallási és felekezeti hovatartozás szerint 
akar első és másodrendű magyar polgárokat törvényellenesen kitermelni. 
Helyeslöleg veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a püspök a tömeges áttéré
sek esetében a döntés jogát magának tartotta fenn. Óhajtja, hogy az illetékes 
református püspökökkel folytatandó tárgyalások hozzájáruljanak a refor
mátus egyházzal kívánatos jóviszony kiépítéséhez és megerősítéséhez.

1. 1. d) Egyházkerületünk belső helyzetéről szóló jelentési pontnál, mi
dőn a közgyűlés örömmel vesz tudomást az egyéni és gyülekezeti áldozat- 
készség bizonyságairól és ezért köszönetét mond, egyúttal felhívja a gyüle
kezeteket, hogy az egyházkerülettel szemben fennálló anyagi kötelezettsé
geiknek pontosan tegyenek eleget, a hátralékaikat pedig mielőbb egyen
lítsék ki.

1. 1. e) Köszönetét mond a közgyűlés a püspöknek jelentése azon 
pontjáért, amelyben öt szakaszban egyházunk megvalósítandó feladatait 
jelöli meg. Sürgősnek tartja azokat az ügyeket, amelyek részben az egyházi 
közvéleményt is foglalkoztatják, amilyenek az egyházfegyelem, a belmisz- 
szió, a vegyesházasság és a reverzális. Felhívja az egyházközségek el
nökségeit, hogy a gyülekezetek kormányzatát igyekezzenek lelki tartalom
mal megtölteni s az ülések és gyűlések tárgysorozatának megállapításánál, 
azok lefolytatásánál ezt a feladatot mindig tartsák szemelőtt. Ennek elérésé
hez nem elegendő az ülések és gyűlések imával való megkezdése és be
fejezése. A tárgyalás alá kerülő ügyek megvilágítás, szélesebb és mélyebb 
keretekbe beállítása, a tárgyalás hangja, sok alkalmat kínálnak az elnökség
nek arra, hogy a közgyűlés színvonalát emelje és a lelki tartalmat kidom
borítsa. E pont második, az igehirdetésről szóló szakaszánál a közgyűlés 
abban a meggyőződésben van, hogy a püspök megtalálja a módját annak, 
hogy az igehirdetést behatóbbá tegye és a Bibliát, amely hitvallásunk sze
rint hitünk és életünk fundamentoma és zsinórmértéke, a hívekhez közelebb 
vigye. Szükségesnek tartja a közgyűlés, hogy egyháztársadalmi egyesületek 
alapításánál az alapítók és szervezők jól fontolják meg, hogy az alapítandó 
egyesületre közegyházi szempontból szükség van-e s van-e kilátás arra, 
hogy az egyesület életképes lesz; ha pedig valamely egyesület megalakult 
a felsőbb egyházi hatóságok jóváhagyásával, akkor elvárja az egyház
tagoktól, hogy nem kívülálló bírálók, hanem munkás tagok lesznek, akik az 
egyesület felvirágoztatásán önzetlenül és buzgón közreműködnek. Az iskolák 
egyházi szakfelügyeletének megfelelő kiépítését a közgyűlés a zsinattól kéri.

I. 2. örömmel veszi tudomásul a közgyűlés a jelentésnek a hittudo
mányi fakultás munkájáról szóló elismerő pontját. A német és a tót nyelvi
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tanfolyam szükségletet van hivatva kielégíteni. A lelkészképzés gyakorlati 
követelményeinek teljesítéséről az egyház hivatott gondoskodni.

I. 3. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a püspöki kar által megálla- « . 
pított istentiszteleti rend 1936. Advent első vasárnapjától kezdve minden 
gyülekezetben kötelező lesz. Tudomásul szolgál a pontnak az Erős Vár 
szövegére és dallamára vonatkozó része is.

I. 4. A lelkészképesítő vizsgálatról szóló pont tudomásul szolgál.
I. 5. A zsinat munkálatairól szóló jelentés tudomásul szolgál.
I. 6. A jelentésnek a gyülekezetek kifelé mutatott áldozatkészségéről 

szóló pontja, amely szerint a gyülekezetek összesen 2944.15 P-t adakoztak, 
az adakozók iránti köszönet kifejezése mellett tudomásul szolgál.

I. 7. Kegyelettel örökíti meg a közgyűlés jegyzőkönyvében Hering 
Zsigmond volt pénzügyi bizottsági elnök, Dukai Takách Ferenc volt egy
házmegyei felügyelő, Mihály Gyula földbirtokos és Dr. Mihály Kálmán egy
házkerületi kulcsőr, Kovács István ujmalomsoki, Zsiray Lajos nagyvázsonyi, 
Káldy József iharosberényi lelkész, Csetneky Gyürky Pál nyug. főesperes, 
Materny Lajos nyug. főesperes nevét. Szívből osztozik a református egyház 
és a tiszántúli református egyházkerület gyászában, amely D. Baltazár Dezső 
püspök, konventi elnök, titkos tanácsos elhunytával érte.

Örömmel és szeretettel üdvözli D. Kovács Sándort a dunáninneni egy
házkerület püspöki székében; D. Geduly Henrik püspököt püspöki műkö
désének' negyedszázados, D. Raffay Sándor püspököt életének 70.-ik év
fordulóján. Üdvözli Hamar Gyulát, a soproni tanítóképző immár nyugalomba 
vonult igazgatóját és Németh Sámuel soproni líceumi igazgatót tanügyi fő
tanácsossá történt kineveztetésiik alkalmából. Üdvözli Bojtos Lászlót, a 
soproni alsó egyházmegye új esperesét, Dr. Brunner Emilt, a soproni felső 
egyházmegye új felügyelőjét, Gyalog Istvánt, a tolna-baranya-somogyi egy
házmegye új főesperesét. Köszönetét mond Müller Róbertnek, a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegye volt föesperesének nyugalombavonulásakor 
azért a buzgó munkálkodásért, amelyet mint lelkész, alesperes és főesperes 
az egyházi életben kifejtett. Sajnálattal értesül Virtsologi Rupprecht Olivér 
felsőházi tagnak az egyházkerületi G. A. Gyámintézet világi elnöki székétől 
melválásáról és örömmel, szerettei üdvözli az új világi elnököt, Dr. Trae- 
ger Ernő miniszteri tanácsost. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a vasi 
közép egyházmegye újból Zongor Bélát, a soproni feiső egyházmegye újból 
Scholtz Ödönt választotta esperesnek.

I. 8. A közgyűlés köszönetét mond püspök úrnak az elmúlt közigazga
tási évben végzett értékes szolgálataiért.

II. Az egyházi élet.
II. 9. A püspöki jelentésnek az egyházi életről beszámoló statisztikai 

pontja tudomásul szolgál.
II. 10. A bemissziói munkáról szóló jelentés kapcsán a közgyűlés kö

szönetét mond püspök úrnak a Belmissziói Munkaprogrammért, amely az
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egyházkerületen kívül is olyan nagy elismerésben részesül s mind szélesebb 
körökben lesz a belmissziói munkának irányítója és eszköze. Köszönetét 
mond a közgyűlés a bélmisszió munkásainak, akik az egyházmegyékben, 
gyülekezetekben és egyesületekben fáradoznak az egyház építésében. Kö
szönetét mond a közgyűlés püspök úrnak a jövő évi Munkaprogramul ismer
tetéséért s felhívja az illetékeseket, hogy a Munkaprogrammban megjelölt 
kötelező offertóriumokat a jelzett célokra szabályszerű időben szolgál
tassák be.

11. 11. Köszönetét mond a közgyűlés püspök úrnak a lelkészi és tanítói 
körzeti konferenciák tartásáért abban a meggyőződésben, hogy ezek a kon
ferenciák nagy mértékben éreztetik áldásos hatásukat az egyházkerület lel
készi és tanítói karának életében és munkájában, örömmel veszi tudomásul 
a. közgyűlés, hogy püspök úr az egyház világi vezetői részére szintén körzeti 
konferenciákat fog tartani.

II. 12. A Dunántúli Keresztyén Énekeskönyv negyedszázados jubileuma 
alkalmából a közgyűlés köszönettel és hálával emlékezik meg mindazokról, 
akik ennek az ország minden részén elterjedt Énekeskönyvnek a megszer
kesztésében közreműködtek. A közgyűlés is úgy látja, hogy az új énekes
könyvnek a gyülekezetekbe bevezetése elháríthatatlan anyagi és más ter
mészetű akadályokba ütközne. Helyesli ellenben egy pótfüzetnek a kiadását, 
amely a jubiláló énekeskönyv egynémely hiányosságát pótolni tudná. Tudo
másul veszi a közgyűlés, hogy az egyházkerületnek módjában lesz a kiegé
szítésre vonatkozó tervvel foglalkozni.

II. 13. A közgyűlés teljes elismeréssel adózik püspök úrnak azért a ren
delkezéséért, amely szerint a gyülekezeti számadó közgyűlésen a gyüleke
zetben végzett lelki munkáról a lelkész jelentést tesz. így a lelkész is jobban 
áttekintheti munkáját, a gyülekezet is jobban megismeri önmagát.

II. 14. A közgyűlés szeretettel üdvözli és szeretetéről biztosítja az utóbbi 
években alakult missziói szórványgyülekezeteléet, azoknak hitbuzgó veze
tőit és tagjait. Helyesléssel fogadja a püspök úr által összeállított szórvány- 
gondozási munkatervet. Egyházkerületünk tagjainak sajátlagos elosztott
sága miatt nagy jelentőséget és fontosságot tulajdonít a közgyűlés a szór
ványgondozásnak s bizalommal megkéri püspök urat, hogy ezen a területen 
továbbra is folytassa eddigi kiválóan buzgó, hálára kőtelező és eredményes 
föpásztori munkásságát. Egyszersmind felhívja a pénzügyi bizottságot, hogy 
a szórványgondozást az egyházkerület anyagi lehetőségeihez képest segé
lyezze. Megkéri az egyházmegyék elnökségét, a gyülekezetek lelkészeit és 
felügyelőit, hogy a területükön levő szórványhívek lelki gondozását, hitéletét 
kísérjék figyelemmel és tartsák elsőrendű feladatuknak.

II. 15. A püspöki jelentésnek a nem evangélikus jellegű tanintézetek
ben végzett hitoktatásról szóló pontja tudomásul szolgál. A közgyűlés a hit
oktatóknak eredményes munkásságáért köszönetét mond.

II. 16. A püspöki egyházlátogatásról szóló pont tudomásul szolgál.
II. 17. Az esperesi egyház- és iskolalátogatásokról szóló pont tudo

másul szolgál. A közgyűlés köszönetét mond az esperesi karnak és az egy-
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házmegyei elnökségeknek lelkiismeretes, buzgó munkálkodásukért.
II. 18. A soproni országos fegyintézet lelkigondozásáért a közgyűlés 

köszönetét mond az intézeti lelkésznek. Kéri a közgyűlés az egyháztagokat, 
hogy a fegyintézet könyvtárát adományaikkal gyarapítani szíveskedjenek.

II. 19. A szektamozgalmakról szóló jelentés tudomásul szolgál. Tudo
másul veszi a közgyűlés püspök úrnak az ösküi baptista gyermekek hit
oktatása tárgyában tett intézkedését.

II. 20. Az elmúlt közigazgatási évben végzett lelkészavatásokról szóló 
jelentés tudomásul szolgál. Aggodalommal látja a közgyűlés, hogy a fel
avatott 25 lelkészjelölt közül csak 6 volt elhelyezhető egyházkerületünk se- 
gédlelkészi státusában.

II. 21. Örömmel értesül a közgyűlés a templomavatásokról. Köszönetét 
mond mindazoknak, akik lankadatlan buzgósággal, nagy áldozatkészséggel 
és a felelősség éber tudatával javítják régi templomaikat, építenek újakat, 
hogy Istent imádó lelkek találjanak maguknak hajlékot, ahol összegyülekez
hetnek Isten dicsőítésére, hitük és egyházi öntudatuk erősítésére.

II. 22. Isten kegyelmét és áldását kéri a közgyűlés az újabban anyásult 
és anyásulni szándékozó gyülekezetekre.

II. 23. A jelentésnek a Lelkészi Nyugdíjintézetről szóló pontja tudomásul 
szolgál. A járulékaikkal hátrálékban levő gyülekezeteket és nyugdíjintézeti 
tagokat a közgyűlés felhívja, hogy tudatában annak a fontos hivatásnak, 
amelyet a Nyugdíjintézet szolgál, kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

II. 24. Az egyházközigazgatásról szóló jelentési pont tudomásul szolgál. 
A közgyűlés köszönetét mond László Miklós püspöki titkárnak.

II. 25. A Lelkészegyesület munkájáról szóló pont tudomásul szolgál.
II. 26. A Tanítóegyesület munkájáról szóló pont tudomásul szolgál.
II. 27. A G. A. Gyámintézetről szóló jelentési pont tudomásul szolgai. 

Szeretettel köszönti a közgyűlés a G. A. Gyámintézetet abból az alkalomból, 
hogy fennállásának és áldásos működésének 75 éves jubileumát ünnepel
hette. Köszönetét mond a gyülekezetnek, hogy a jubileum alkalmával adako
zásukkal lehetővé tették, hogy püspök úr egy tekintélyesebb összeget nyújt
hatott át a G. A. Gyámintézetnek, örömmel üdvözli, hogy a Gyámintézet a 
ügy propagálására lapot adott ki s ezért, valamint a jubileumi emlékfüzetért 
Ziermann Lajos egyházi elnöknek köszönetét és elismerését fejezi ki.

///. Iskolai ügyek,
a) Népiskolai ügyek.

III. A) 28. A népiskolák működéséről szóló jelentést a közgyűlés, a 
buzgó tanítóknak köszönetét mondva, tudomásul veszi.

III. A) 29. A nyelvi kisebbségekhez tartozó tankötelesek oktatását sza
bályozó 760—936. ein. sz. miniszteri rendelet tudomásul szolgál.

III. A) 30. A Prot. Tanítói Internátusok Alapjából juttatott segély kiosz
tásáról szóló jelentés tudomásul szolgál. A közgyűlés felhívja a gyülekezete



két, hogy a beiratási díjból a szabályszerűid összeget pontosan szolgáltas
sák be az Alap javára.

II. A) 31. A közoktatási igazgatás reformjáról szóló jelentés kapcsán a 
közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul, hogy püspök úr megtette a szük
séges intézkedéseket, hogy egyházunk autonómiája a törvény végrehajtása 
során se szenvedjen sérelmet. Megnyugvással veszi tudomásul a közgyűlés 
azt is, hogy evang. egyházunkat a körzeti iskolafelügyelők kinevezésénél sé
relem nem érte.

III. A) 32. Közgyűlés sajnálattal értesül, hogy némely iskolában a kör
zeti iskolafel ügyfelük kifogásolták a heti 4 vallásórát s azt az eljárást, hogy a 
vallásórák emelése a közismereti tárgyak heti óraszámának csökkentésével 
egyenlíttetett ki. Tudomásul veszi püspök úrnak azt az intézkedését, hogy a 
heti 4 vallásórát a heti óraszám felemelésével biztosította.

b) Középiskolák és tanitóképző-iniézet.
III. B) 33. Az iskolalátogatásokról beszámoló jelentési pont tudomásul 

szolgál. A tanári karoknak a közgyűlés a buzgó és értékes egyházi munkáért 
köszönetét mond.

Ili. B) 34. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlásáról szóló jelentés 
tudomásul szolgál.

III. B) 35.Sajnálattal értesül a közgyűlés, hogy a soproni tanítóképző 
annyira szükségessé vált építkezéséhez a kormány a múlt közigazgatási év
ben sem tudta az építési államsegélyt biztosítani. Megkéri a közgyűlés a 
püspök urat, hogy ebben az ügyben a tárgyalásokat a minisztériumokkal a 
jövőben is folytassa. Ugyancsak sajnálattal értesül a közgyűlés arról, hogy 
három tanítóképző intézeti tanári állás után nem kapjuk meg az államse
gélyt. Csoknyay József gyakorló isk. tanítót a közgyűlés üdvözli s munkájára 
Isten áldását kéri.

III. B) 36. A kőszegi leánygimnázium anyagi egyensúlyának helyreállá
sáról örömmel vesz tudomást a közgyűlés. Arató István igazgatónak úgy az 
anyagi egyensúly helyreállítása körül, mind .pedig a tanintézet nevelő és ok
tató munkája körül kifejtett eredményes működéséért elismerését fejezi ki.

III. B) 37. A soproni Líceumi Diákotthon szép munklájáért a közgyűlés 
köszönetét mond Vitéz Magassy Sándor igazgatónak. Köszönetét és elisme
rését fejezi ki dr. Töpler Kálmánnak, az építő bizottság lemondott elnökének 
és a bizottság tagjainak értékes munkájukért.

III. B) 38. A bonyhádi gimnáziumi Diákotthon vezetőinek a közgyűlés 
elismerését és köszönetét fejezi kii.

III. B) 39. A közoktatási igazgatás reformjáról szóló jelentéssel kapcso
latban a közgyűlés megbízik a püspök úr és az egyházkerületi felügyelő úr 
eddig tapasztalt buzgó ellenőrző és kormányzó működésében, amellyel biz
tosítani fogják eddigi iskolakormányzati rendszerünk fenntartását az újabb 
kormányintézkedések mellett is.
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ill. B) 40. Á tanárok es tanítók szabályszerű elbánás alá vonása tárgyá-- 
ban kibocsátott miniszteri rendelet tudomásul szolgál.

111. B) 41. A filmoktatás ügyéről szóló jelentés tudomásul szolgál.
III. B) 42. A nyugdíjazásokról szóló jelentés tudomásul szolgál. A köz-' 

gyűlés köszönetét mond Teke Sándor, Hanély Flóra és Suhajda Lajos kő
szegi tanároknak és Hamar Gyula tanügyi főtanácsos, tanítóképzö-intézeti 
igazgatónak nyugalombavonulásuk alkalmával, intézeteinkben kifejtett buzgó 
működésükért.

ill. B) 43. Az elnöki megbízatásokról és iskolalátogatásokról szóló je
lentést a közgyűlés tudomásul veszi.

ÍV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
IV. 44. Egyházkerületünk pénzügyi helyzetéről szóló püspöki jelentést a 

közgyűlés tudomásul veszi. Sajnos, a nehéz anyagi helyzeten nincs módjá
ban változtatni.

IV. 45. A temetkezési biztosításról szóló jelentéssel kapcsolatban a köz
gyűlés erre a biztosításra felhívja a lelkészek, tanítók és egyházíagok 
figyelmét.

IV. 46. A közgyűlés az egyetemes közgyűlés útján megkeresi a kormányt, 
hogy a portótérítési államsegélyt utalja ki. Felterjesztését alátámasztja azzal, 
hogy egyházunk hivatalos levelezésének nagy része állami hivatalokkal tör
ténik s hogy az egyre fokozódó újabb és újabb megterheléseket egyházköz
ségeink és magasabb testületeink a mostoha anyagi viszonyok között nem 
bírják viselni.

IV. 47. A lelkészek anyagi helyzetéről szóló pontnál a közgyűlés az 
egyetemes közgyűlés útján felterjesztést tesz a kormányhoz, a terményjava
dalom értékelésének leszállítása és a korpótléknak 100 százalékban leendő 
kiutalása iránt.

Elismerését fejezi ki dr. Deák János egyetemi tanárnak, a Theol. Ott
hon vezetőjének, a gyenesdiási lelkészüdülő létesítéséért.

IV. 48. A Baldácsy-alapról szóló jelentés tudomásul szolgál.

V. Egyéb ügyek, személyváltozások, megüresedett helyek,
statisztikai adatok.

V. 49. A lelkészi, felügyelői és tanítói karban történt változások tudo
másul szolgálnak. A nyugalomba vonultaknak az egyházért kifejtett munká
ját a közgyűlés köszönetével és elismerésével jutalmazza, az új elöljárókat 
bizalommal és szeretettel köszönti, munkájukra Isten áldó kegyelmét kéri.

V. 50. A megüresedett tisztségeket és bizottsági tagsági helyeket a köz
gyűlés a következőképpen tölti be:

Egyházkerületi iskolai nagybizottságban Müller Róbert helyébe Gya
log István, Nagy Lajos helyébe Bojtos László, Hamar Gyula helyébe Ro- 
zsondai Károly.
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Egyházkerületi iskolai bizottságban: Hamar Gyula helyébe Rozsori- 
dai Károly,

Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottságban: Müller Róbert helyébe 
Gyalog István.

Egyházkerületi törvényszéknél újból megválasztattak: Ziermann Lajos, 
Zongor Béla, Németh Gyula, dr. Grosch József, dr. Rásó Béla, Németh Samu.

Egyházkerületi pénzügyi bizottságban: Hamar Gyula helyébe Rozson- 
dai Károly, dr. Mihály Kálmán helyébe dr. Brunner Emil.

Egyházkerületi népiskolai bizottságban: Hamar Gyula helyébe Rozson- 
dai Károly.

Egyházkleriileti véleményező bizottságba: Müller Róbert helyébe Gya
log István.

V. 51. Az egyházkerület statisztikája tudomásul szolgál.
52. A közgyűlés Isten iránt eltelt hálás szívvel mond köszönetét a püs

pöki jelentéssel kapcsolatban is püspök úrnak azon rendkívül érdemes és ér
tékes tevékenységéért, amelyet mint az egyházkerület püspöke 20 éven át 
tanúsított. Isten áldását és kegyelmét kéri további munkájára.

14. Tárgyaltatott dr. Ruhmann Jenő előterjesztése alapján az egyház
kerületi iskolai nagybizottság 1936. június 25-ikén Sopronban tartott ülésé
ről felvett jegyzőkönyv 2. pontja, amely szerint püspök úr, mint a bziottság 
elnöke bejelentette, hogy a kormányzó úr Hamar Gyula tanítóképző-intézeti 
igazgatót tanügyi főtanácsosi címmel tüntette ki s egyúttal azt is, hogy a val
lás- és közoktatásügyi miniszter 1936. szeptember 1 -ével nyugdíjazta.

A közgyűlés örömét fejezve ki Hamar Gyula tanítótóépzőinté- 
zeti igazgató kitüntetése felett, neki hűséges és buzgó, eredményes 
működéséért elismerését nyilvánítja s élete további esztendeire 
Isten áldását kéri.

15. Ugyancsak az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 3. pontja a 
püspök úrnak mint elnöknek további bejelentéseit tartalmazza. Nevezetesen:

a) Az egyházkerület iskoláinál az alábbi személyi változások történtek:
aa) A soproni líceumban Csaba József h. tanár 1935. szept. 1-én elfog

lalta állását; a Diákotthonban Dombi László segédleik'ész, mint nevelő lel
kész nyert alkalmazást.

bb) A tanítóképző-intézetben Hamar Gyula igazgatót a Vkm. 1936. jún.
12. kelt 11,868—936. ein. sz. rendeletével 1936. szeptember 1-től kezdődő- 
leg nyugdíjazta. Csoknyay József gyakorló isk. tanító ezen állását 1935. nov. 
1-én elfoglalta, amit a Vkm. 1935. X. 12. kelt 52,446—936/V. 2. sz. leiratá
val tudomásul vett és részére a 60 százalékos fizetéskiegészítő államsegélyt 
kiutalta.

cc) A kőszegi leánylíceumban Teke Sándor r. tanár egészségi okokból 
közvetlenül a tanév megkezdése előtt szabadságolását és egyúttal nyugdíja
zását kérte; 1935. X. 31-ig szabadságon volt, XL 1 -ével nyugdíjaztatott. — 
Hanély Flóra zenetanítónő 1935. november végével saját kérelmére felmen
tetett a további szolgálat alól. — Birner Ibolya férjhezmenése, Vozáry Kata- 
talin és Petrich Katalin megbízatásuk lejárta folytán váltak meg az intézet-



1. sz. rendeletével 1936. VII. 1 -ével saját kérelmére nyugdíjazta. — A meg
üresedett magyar-latin tanszékre az iskolai nagybizottság Faragó Józsefet x  
tanári minőségben, Vozáry Katalin helyébe Hollós Erzsébetet, Petrich Kata
lin helyébe Fábián Máriát, Birner Jolán helyébe Suhajda Margitot, mindhár
mat helyettesi minőségben alkalmazta; Suhajda Margit helyébe Vértesi Jolán 
választatott internátusi tanárnevelőül.

b) Püspök úr az egyházkerületi felügyelő úrral együtt meglátogatta a 
soproni líceumot és tanítóképzőt, a klöszegi leánylíceumot és a bonyhádi 
reálgimnáziumot; elnökölt az érettségi vizsgálatokon a soproni líceumban, a 
kőszegi leánylíceumban, továbbá a tanítóképzőintézeti tanítóképesítő és kán
torképesítő vizsgálatokon.

1 G . Ugyancsak az iskolai nagybizottság jegyzőkönyvének 4. pontja 
szerim püspök úr bemutatta a középiskolákra és a tanítóképzőre vonatkozó

IV. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Németh Sámuel líceumi igaz
gató jelentését az 1935—36. tanévről. A jelentés alapján a bizottság ki
mondta, hogy Csaba József, Merész Károly és Pröhle Jenő helyettes tanárok
nak rendes tanárokká való megválasztása ügyében a bevezető lépéseket meg
teszi s erre a püspök urat felkéri. Meghosszabbította nevezett helyettes 
tanárok megbízatását az 1936—37. tanévre. A filmdíjat tanulónként évi 2 P 
40 f-ben állapította meg. Az iskola szanatóriumok: támogatása tárgyában a 
kerületi gyűlés útján fölterjesztést intéz az egyetemes gyűléshez, kérve, hogy 
ne tégyt kötelezővé a járulékok szedését, a jövő tanévre pedig még nem ren
deli el az iskolaszanatóriumi díj fizetését. A líceum épületének tatarozását 
szükségesnek tartja s ez ügyben megkeresi a pénzügyi bizottságot. Végül tu
domásul vette a középiskolai reform következtében beállott tantervi változá
sokat. Bárdosi Sándor Diákotthoni nevelőtanárnak helyettestanárrá való 
megválasztása tárgyában megkérte püspök urat, hogy a minisztériummal 
tisztázza a kérdést elvi szempontból s a továbbiakról a nagybizottság csak 
azután fog határozni.

A közgyűlés a bizottság intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul 
veszi. Az iskolaszanatóriumi díjak ügyében a bizottság határozata 
szerint felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez.

18. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Hamar Gyula tanítóképző
intézeti igazgató jelentését. Elkerülhetetlenül szükségesnek tartja az intézeti 
épület tatarozását s az ügyet a pénzügyi bizottsághoz utalja. Havasi Dezső 
lelkész-nevelőnek érdemes munkájáért elismerését fejezte ki. A hátralékos 
intézeti díjak behajtása végett elrendelte, hogy az egyházkerületi pénztár 
ezentúl is évenként többször küldjön hátrálék-kimutatást az igazgatóknak. 
Az igazgató helyettesítéséről az egyházi főhatóság gondoskodik, az igazga
tói állás betöltéséről pedig a nagybizottság később fog intézkedni. A megíire-

fontosabb miniszteri leiratokat.
Tudomásul szolgál.



setiett tanári állasra pályázatot ír ki s fölkéri püspök urat, hogy az államse
gély biztosítása ügyében járjon el a minisztériumban, valamint Mechle Jó
zsef, dr. Gárdonyi Zoltán és Dégay Zoltán fizetéskiegészítö államsegélyét is 
sürgesse meg.

Tudomásul szolgál.
IQ . Az iskolai nagybizottság tárgyalta Arató István kőszegi leányií- 

ceumi igazgató 1935—36. évi jelentését. A nagybizottság a vegyes díjaknak 
évi 10 pengőről évi 15 pengőre való fölemelését az 1936—37. évtől kezdve 
javasolja a pénzügyi bizottságnak. Kassó Margilot 1936. VII. 1-ével kezdődő 
hatállyal rendes tanárrá megválasztotta; megállapította, kötelességeit és ja
vadalmát. Fabriczy Olga, Suhajda Margit, Faragó József, Hollós Erzsébet, 
Fábián Mária és Vértesi Jolán megbízatását 1936. IX. 1-től kezdödőleg to
vábbi egy évre meghosszabbította. Javasolja a közgyűlésnek, hogy a zsinat 
döntéséig hatalmazza fel az egyházkerületi elnökséget tanárnők számára há
zassági engedély adására.

Közgyűlés a nagybizottság intézkedéseit jóváhagyólag tudo
másul veszi. Az egyházk’eriileti elnökséget felhatalmazza, hogy a 
zsinat döntéséig, illetve idevonatkozó törvényalkotásáig tanárnők
nek házassági engedélyt adjon.

2.0. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Hajas Béla bonyhádi reálgim- 
náziumi igazgató jelentését, örömmel vette tudomásul a Bonyhádi Öreg- 
Diákok Szövetségének megalakulását.

Tudomásul szolgál.
2\. Az iskolai nagybizottság tárgyalta vitéz Magassy Sándornak, a 

Soproni Líceumi Diákotthon igazgatójának jelentését. Kegyelettel örökítette 
meg jegyzőkönyvében dr. Mihály Kálmán diákotthoni biz. tag emlékét s he
lyére Frühwirth Károly vasúti műszaki tanácsost választotta meg. Megbízta 
az Otthon bizottságát, hogy az épület fejlesztése érdekében egy ötven tanu
lót befogadó épületrész tervét készítse elő.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a nagybizottság intézkedéseit 
jóváhagyólag tudomásul veszi.

22. Az iskolai nagybizottság 1936. VI. 25-én tartott ülése tárgyalta 
végül Hajas Béla igazgató jelentését a Bonyhádi Diákotthonról.

Tudomásul szolgál.
23. Az iskolai nagybizottság 1936. szeptember 29-én tartott üléséről 

felvett jegyzőkönyv alapján tárgyalta a közgyűlés dr. Ruhmann Jenő előter
jesztésében a jkv. 2. pontját, amely szerint püspök úr mint elnök előterjesz
tette, hogy: a) a soproni líceumban Németh Sámuel igazgatót a kormányzó 
úr tanügyi főtanácsos, igazgatói címmel tüntette ki; b) a soproni líceumban 
a Vkm. Csaba József, Merész Károly és Pröhle Jenő helyettes tanárok ré
szére a fiz. kiég. államsegélyt egy évre, 1937. aug. 31-ig folytatólag engedé
lyezte; c) a líceumi Diákotthonnál nevelő tanárként alkalmazott Bárdosi Sán
dor a kőszegi leányliceumhoz nyert helyettes tanári megbízást, helyébe püs
pök úr a Diákotthonban Káply Elemér oki. középiskolai tanárt alkalmazta: 
dj a tanítóképző intézetnél az igazgatói munkakör betöltésével 1936. VII. 1-i
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hatállyal helyettes igazgatói minőségben Rozsondai Károlyt bízta meg a 
püspök úr; Hamar Gyula igazgató nyugdíjazásával 193(3. IX. 1-vel megüre
sedett egy magyar-német szakos tanári állás, amelynek betöltéséhez a VKM. 
hozzájárult; a három tanítóképzőintézeti tanár rendestanári államsegélyét a 
VKM. nem engedélyezhette, mert a betöltött tanári állások száma ezt most 
nem engedi meg; a VKM. Ihász Ferenc tanítóképzőintézeti tanárt 1936. X. 
1-vel nyugdíjazta; e) a kőszegi leányliceumban Suhajda Lajos helyébe Zau
ner László nyert helyettes tanári minőségben megbízást; Dr. Visnya Aladárt 
betegszabadsága alatt Bárdosi Sándor oki. tanár helyettesíti 1936. IX. 1-től
1937. II. 28-ig; Suhajda Lajos helyébe Harsányt Gyula kapott mint állandó 
igazgató-helyettes megbízást; Kassó Margit rendes tanárrá választását a 
VKM. tudomásul vette, de a rendes tanárok közé csak akkor sorolhatja be, 
ha erre a költségvetési létszámkeret lehetőséget nyújt; Faragó József, Hollós 
Erzsébet, Fábián Mária, Suhajda Margit és Fabriczy Olga helyettes tanárok 
államsegélyét a VKM. 1937. Vili. 31-ig folytatólagosan engedélyezte.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés örömét fejezi ki Németh Sá
muel líceumi igazgató kormányzói kitüntetésén.

24. Ugyancsak az iskolai nagybizottság 1936. IX. 29-iki ülésének 
jegyzőkönyve szerint Németh Sámuel igazgató jelentette, hogy a soproni 
líceumba az idén 321 tanuló iratkozott be, 21-gyei több, mint tavaly; Arató 
István igazgató jelentette, hogy a kőszegi leányliceumba 160-an iratkoztak 
be, ami 15% emelkedést jelent, az internátusi növendékek száma pedig 67-ről 
81-re emelkedett; Rozsondai Károly h. igazgató jelentése szerint a tanító
képző-intézetben a tanulók száma 112, tehát csökkent, az első évfolyamra 
csak 14 növendéket vettek fel.

Tudomásul szolgál.
23. Az iskolai nagybizottság 1936. IX. 29. tartott ülésében a Hamar 

Gyula tanügyi főtanácsos, igazgató nyugdíjazásával megüresedett igazgatói 
állásra Rozsondai Károly rendes tanárt választolttá meg, aki az esküt a bi
zottság előtt letette.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés Rozsondai Károlyt, a soproni 
tanítóképző intézet igazgatóját e tisztségében bizalommal üdvözli 
s kifejtendő munkájára Isten kegyelmét és áldását kéri.

Jegyezte :

NÉMETH KÁROLY
egyházker. főjegyző.

26. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1936. évi június hó 25-én 
Sopronban és 1936. évi szeptember hó 30-án Győrött tartott üléséről készült 
jegyzőkönyve alapján, Hanzmann Károly egyházkerületi főszámvevő össze
foglaló előterjesztésében a következő ügyeket tárgyalta a közgyűlés:

Minthogy a pénztárak 1935. évi forgalmáról és vagyonállásáról készült 
kimutatás nyomtatásban kellő időben az összes érdekelt hivataloknak meg
küldetett, csak rövid összefoglalásban a következő helyzet-képet nyújtja a



pénzügyi bizottság VI. 25. jzkv. 18. p. Bevétel: 1,230,600.82 B, kiadás: 
1,197.215.31 P, pénztármaradvány 33.385.50 pengő. Ebben benne foglal
tatik többek közt a segédlelkészi kongnia, offertorium, folyószámla stb. 
Nagy általánosságban kedvezőnek mondható a zárlat, mivel a kerületi já
rulék címén az évi előíráson belül pengő 5.500.— folyt be a régi hátralékok
ból. A közigazgatási pénztár 1993.63 P maradvánnyal zárult; a líceumi pénz
tár kedvező eredménye a több mint 3.500.— pengővel nagyobb díjbevétel
nek köszönhető (régi hátralékok). Az intézet tartozása lecsökkent 5.000.— 
pengőre. A Líceumi Diákotthon számadása 9.933.50 pengő maradvánnyal 
zárult; a képezdei 1.182.93 pengővel; de letörlesztette egész tartozását az 
1932. évben felvett kölcsönből; a tápintézeti pénztár az 5.000.— pengő 
tiszta maradvánnyal szemben csak 3.000.— pengőt eredményezett. A kő
szegi leányliceumi pénztár eredménye az előirányzatnak megfelelő volt. 
Ugyancsak a várt eredményt mutatja az alapítványi, nyugdíj- és letéti pénztár.

Az egyházkerületi közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul 
az 1935. évre vonatkozó pénztári számadás összes adatait s el
ismerését fejezi ki a takarékossági elvek szigorú betartásával foly
tatott gazdálkodás felett.

2 7 .  U. a. jzkv. 19. pontja szerint tudomásul veszi a közgyűlés, hogy 
13 esetben volt váratlan pénztári rovancsolás és hogy a pénztári förovancso- 
lás p. ii. b. elnök által delegált biz. tagok részvételével 1936. junius 23-án tör
tént. A beérkezett írásbeli jelentések és a főrovancsolási jegyzőkönyv szerint 
mindenkor példás rend és hűséges sáfárkodás voit található a pénztárban s a 
vagyonkimutatásban felsorolt értékek is mind megvannak.

A közgyűlés mindezt megnyugvással veszi tudomásul s a fe
lelős számadóknak a szokott óvás fenntartása mellett a felment
vényt megadja.

2S. A Kleeblatt Hermann lie. alapítványi ház 1935. évi — főszámve- 
vöileg s ellenörileg felülvizsgált — számadása, amely a pénztári kimutatás 
függelékében ki is lett nyomtatva a júniusi püb. jkv. 20. pontja alapján tu
domásul szolgál s úgy a házgondnoknak, mint az ellenőrzőknek a szokott 
óvás fenntartása mellett megadja a közgyűlés a felmentvényt.

20. Hasonlóképen jóváhagyólag tudomásul veszi a közgyűlés, hogy 
az Első Magyar Általános Biztosító R. T. 1935-ben 1.798.05 P biztosítási 
jutalékot utalt be pénztárunkba (VI. 25. jkv. 21. p.).

3 0 .  U. a. jkv. 22. pontja alapján a közgyűlés tudomásul veszi, hogy 
az érdekelt telekkönyvi hatóságok hivatalból elrendelték mindazon régi, be
táblázott kölcsönök, törlését, melyek évekkel ezelőtt már kifizettettek, csak 
az adósok mulasztották el annakidején a törlés kérését.

31- U. a. jkv. 23. pontjával kapcsolatban jelenti a püb., hogy néhai 
Hollós János és néhai Rosta Ferenc lie. tanárok özvegyeinek állami minta 
szerint kifizetett 3 havi ténylegességi illetményének, P 1.531-nek visszatérí
tése tárgyában még 1931-ben a Közigazgatási Bírósághoz fordultunk. A bí
róság azonban 5 évi várakozás után kérelmünket nem teljesítette.

Sajnálattal tudomásul szolgál.
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3Z. U. a. jkv. 24. pontja kapcsán a lörintei OFB. ügyben hozott végle
ges ítéletet veszi tudomásul a közgyűlés. Ismételt tárgyalások, fellebbezések 
után 1936. február 28-án a bíróság úgy ítélkezett, hogy a kisajátított 46 kát. 
hold és 79 négyszögölért 47 kát. hold 589 négyszögölet kap az egyházkerü
let lőrintei uradalma a gróf Eszterházy Tamás devecseri uradalmának birtok
testéből. Ezen ítélet ellen panasszal éltünk, de a szeptemberi piib. jkv. 1/k p. 
szerint az egyházkerület panasza elutasíttatott.

33- Hasonlóképen tudomásul szolgál, hogy a VKM elfogadta és az elő
leg nyilvántartásból töröltette az előző évben kapott összes államsegélyünk 
elszámolását.

34. Hasonló célból jegyzőkönyvbe véteti a közgyűlés, hogy az 1935. 
év folyamán kiutalt 13.342.— pengő egyházkerületi államsegélyt következő 
felosztás szerint használtuk fel:

A közigazgatási pénztárnak jutott — 
A líceumi pénztárnak jutott — — — 
A tanítóképzőintézeti pénztárnak jutott 
A kőszegi leánylic. pénztárnak jutott 
A hitoktatási számlának jutott — — 
A főiskolai nyugdíjintézetnek jutott —

3.452.— P
3.500. — P
3.500, — P 
1.000,— P 
1.340,— P

550.— P 13.342.—

33. Ugyancsak tudomásul szolgál, hogy a nem evangélikus iskolákba 
járó evang. vallási! tanulók hitoktatásáért az 1935/36. tanévben- a költség- 
vetésileg megállapított 4.000.— P lett következő felosztással felhasználva:

A győri egyházmegye kapott — — —• 
A kemenesaljai egyházmegye kapott — 
A somogyi egyházmegye kapott — — 
A soproni alsó egyházmegye kapott — 
A soproni felső egyházmegye kapott — 
A tolna-baranya-somogyi ehm. kapott 
A vasi közép egyházmegye kapott — 
A veszprémi egyházmegye kapott — — 
A zalai egyházmegye kapott — — —

400.— P 
360,— P 
320,— P 
360.— P 
360.— P 
800,— P 
400.— P 
750.— P 
250.— P 4.000.—

3ö. Jóváhagyólag tudomásul szolgál a VI. 25. jkv. 11. pontja alapján, 
hogy az állami népiskolákban az 1935/36. tanévben végzett ev. hitoktatás 
céljára a V. K. M. részéről folyósított 1.100.— pengő a beérkezett jelentések 
figyelembevételével következőkép lett szétosztva:

A győri ehm.-ben kapott 5 hitoktató — 
A kemenesaljai ehm. kapott 2 hitoktató 
A somogyi ehm. kiapott 7 hitoktató — 
A soproni felső ehm. kapott 8 hitoktató 
A tolna-bar.-som. ehm. kapott 9 hitoktató 
A vasi közép ehm.-ben kapott 4 hitoktató 
A veszprémi ehm.-ben kapott 4 hitoktató

108.— P 
60.— P 

204.— P 
180.— P 
324.— P 

72.— P 
60.— P
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A zalai egyházmegyében kapott 4 hitokt. 84.— P
Költségre elszámolva — — — — 8.— P 1.100.—:

37. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a IX. 30. püb. jkv. 2/i. pontja 
szerint Oravecz Lajos lie. tanárnak a 3-ik gyermeke után 1936. IX. Möl 
családi pótlék, Csaba József lie. tanárnak pedig a felesége utáni családi pót
lék folyósíttatott 1936. Vili. 1 -töl kezdve.

3S. Jóváhagyólag veszi tudomásul a közgyűlés ugyanezen jkv. 2/b. 
pontja kapcsán a líceumnak és tanítóképzőintézetnek rendkívüli épiilettataro- 
zásra bizottságilag megszavazott 1.000— 1.000 P kiutalását.

39. Ép így elfogadja a közgyűlés, hogy az 1935. évre az egyetemes 
egyháztól kapott rendkívüli adóalapi segély, 4.490.— P a következő felosz
tás mellett került kiosztásra:

250 pengőt kapott Szekszárd,
200 pengőt kapott Kaposvár és Keszthely,
150 pengőt kapott Nagykanizsa, Nagysimonyi, Dombóvár, Borjád. 

Dabrony, Enying, Hánta, Homokbödöge és Alsódörgicse,
100 pengőt kapott Nagybarátfalu, öttevény, Zalaegerszeg, Pusztaszent- 

1 ászló, Zalaszentgrót, Sand, Bük, Csorna, Csikostöttös, Dunaföldvár, Kölesd, 
Somogy vámos, Szentgotthárd, Bakonyszombathely, Tapolcafő, Veszprém, 
Nagyvázsony, Szentantalfa és Tapolca.

50 pengőt kapott Mérges, Barlahida, Jánosháza, Barcs-Nagyatád-Szob, 
Sopronbánfalva, Bakonyszentlászló, Csékut, Várpalota, Fehérvárcsurgó, Sur 
és Mencshely,

40 pengőt kapott Csögle.
40. A IX. jkv. 2/1. pontja alapján tudomásul szolgál, hogy az egy

házkerület pénzének kedvezőbb kamatozási elhelyezése érdekében folytatott 
tárgyalás eredménye szerint a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Soproni 
Fiókja ab 1936. okt. 1. nettó 3.75% kamatot fizet, ami bruttó 4.16%-nak 
felel meg.

41. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a br. Baldácsy Antal prot. 
alapítványi múlt évi segélyek a személyeknél egységenként 25.— pengővel, 
a gyülekezeteknél pedig 23.— pengővel lettek kifizetve.

4 2 .  Jóváhagyóan veszi tudomásul a közgyűlés a VI. jkv. 8. pontja 
alapján, hogy Dégay Zoltán soproni tanítóképző intézeti testnevelő tanár, 
úgyszintén Fabriczy Olga kőszegi leányliceumi tornatanárnő a berlini olim- 
piászon való részvétel céljából egyenként 150 P egyházkerületi segélyt 
kapott.

43. Helyeslőén fogadja a közgyűlés a VI. 25. püb. jkv. 6. p. kapcsán 
azon javaslatot, amely a többi három egyházkerület részéről alkotott „Jóléti 
Egyesület“ részéről dunántúli egyházkerületi területen kötött biztosítások 
után felajánlott részesedés elnemfogadását kéri azon indokolással, hogy 
egyházkerületünk ily irányú biztosításra is az Első Magyar Általános Biz
tosító R. T.-al van szerződéses viszonyban. Ezzel kapcsolatban újra felhívja 
az összes lelkészi és tanítói hivatalokat nyomatékosan arra, hogy tájékoz-



tassák a híveket a ényleges helyzetről. Ezzel sok félreértésnek fogják elejét 
venni.

44. U. a. jkv. 13. pontja alapján tudomásul szolgál, hogy a líceumi 
diákotthon részére tenniszpálya készült, amelyhez az építési államsegély 
terhére 410 P póthitel engedélyeztetett.

43. Tárgyaltatott az egyesített „Ev. Egyházi Pénztár“ évek óta elhú
zódó kérdése, amely mindkét szerződő félnek sok gondot és félreértések 
folytán fájdalmat okozott. Hivatkozással az 1935. évi egyházkerületi köz
gyűlési jegyzőkönyv 25. pontjára, a soproni gyülekezet kezdeményezésére 
1936 február 3-án újabb tárgyalás indult meg. Ennek leszűrt határozati 
javaslata a következőkben foglalható össze: 1. Kezelés, könyvelés, helyet
tesítés, munkahalmozódás és ügykorkiterjesztés indokolásával az egyesített 
pénztárban egy harmadik tisztviselő beállítása szükséges; 2. a pénztárhelyi
ség sürgős kibővítése elengedhetetlen; 3. a közös pénztár jelenlegi szabály
rendeleteinek megfelelő átdolgozása indokolt.

Az egyházkerületi és a pénzügyi bizottsági elnökség ezek alapján bele
egyezett a közös pénztári helyiségnek már eredetileg is tervbe vett átalakí
tásába és egy második szoba hozzávételvéel való kibővítésébe. A felmerülő 
költségek felét vállalta az alapszerződés értelmében. A soproni egyházközség 
egy évi próbaidő feltételével beállította Becska Béla soproni születésű, keres
kedelmi érettségivel rendelkező városi szellemi-inségmunkást, 1936. március 
1-től havi 60 P fizetést javasolva neki. Az egyházkerület vezetősége, utóla
gos jóváhagyás reményében vállalta ennek a felét, vagyis havi 30 P-t. A sop
roni egyházközség megkívánta, hogy a pénztári szolga lakáspénzéből az egy
házkerület vállaljon évi 75 pengőt s a kibővített pénztár-helyiségekért 275 P 
évi bért. Mindezen kérdések részletes letárgyalását az egyházkerületi ve
zetőség a legközelebbi p. ti. b. ülésre bízta. Főszámvevö különleges helyze
tére való tekintettel — egyidejűleg ezen állásától való felmentését kérve 
lemondott.

Az 1936 junius 25. p. ii. b. ülési jkv. 16. pontja részletesen szól a függő 
kérdések végleges rendezési kísérletéről. Mindenekelőtt megegyezett a két 
szerződő fél abban, hogy a harmadik pénztári tisztviselőre szükség van. 
Javadalmát az első év tartamára, mely próbaidőnek számít, havi 60 pengő
ben állapította meg. Beválás esetén, az év letelte után az állami minta sze
rinti XI. 3—X. 1-ig terjedő véglegesítést és előlépési lehetőség biztosítását 
javasolják. A pénztár átalakítási összköltségének, P 1.107.27, a felét, vagyis 
553.64 P-t a közigazgatási pénztárból kiutalja. A pénztári helységek évi bér
összegét a kerület 200 P-vel vállalja; hasonlókép a pénztári szolga lakbéré
nek egynegyed részét, évi 75 P-t. Függőben maradt Sopron újabb igénye, a 
pénztári szolga netáni nyugdíja egynegyed részének a kerületre való áthárí
tásának a kérdése. A közös pénztár jelenlegi szabályrendeleteinek a megvál
tozott viszonyok szerinti átdolgozására s a soproni gyülekezet tervezetével 
való egyeztetésre Dr. Bertha Benő, Zongor Béla és Dr. Zergényi Pál-ból 
álló albizottságot delegál. Föszámvevőnek ezen állásáról való lemondását, 
amelyet az ülésen megismételt, nem fogadták el, mert az egyházkerület veze
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tősége és a p. ü. b. nézete szerint az teljesen indokolatlan, lévén a pénztári 
vitás kérdésekben elfoglalt álláspontja, soproni lelkész volta dacára is, min
den tekintetben korrekt. (36. p.)

A szeptember 30. p. ti. b. jkv. 3. p. szerint dr. Bertha Benő részletesen 
ismerteti az albizottság által összeállított tervezetet s reá mutat arra, hogy 
a régi 2 szabályrendelet helyett egy egységes szabályrendeletet igyekeztek 
a megváltozott viszonyoknak megfelelően készíteni. Lényegesebb eltérés az 
eddigi állapottól a pénztáros és ellenőr majdani nyugdíja arányos teher
viselésének megállapításánál mutatkozott, nemkülönben a pénztári szolga 
esetleges nyugdíja egynegyedének elvállalás! kérdésénél és a pénztári helyi
ség bérének évi 250 P-ben való megállapításánál áll fenn. Adatokkal világo
san alátámasztva az albizottság munkálatát, kiéri annak elfogadását.

Beható tárgyalás és 7:6 szótöbbségi határozat alapján a p. ü. b. azt a 
határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy fogadja el a pénztári 
szolga netáni nyugdíja 'egynegyedrésznyi elvállalását és a pénztári helyiség 
bérének évi 250 pengőben való megállapítását.

Az egyházkerületi közgyűlés mindezek alapján az eredményes 
és békés munka, nemkülönben az immár végleg rendezettnek vehető 
megoldás reményében egyhangú határozattal kimondja:

a) Szükségesnek látja a közös pénztárban egy harmadik rend
szeresített nyugdíjigényes hivatalnoki — számtiszti — állás szer
vezését. .

b) Hozzájárul ahhoz, hogy ez az állás a próbaévben havi 60 
pengővel dotáltassék s ennek' letelte után, beválás esetén, az állami 
minta szerinti XI. 3.—X. 1-ig terjedő fizetés és automatikus előlé- 
pés biztosíttassék a véglegesített harmadik tisztviselőnek.

c) A maga részéről tudomásul veszi, hogy ezen számtiszti ál
lásra — egyenlőre próbaéves megbízatással — Becska Béla nyert 
alkalmazást, akiről eddig igen kedvező információt kapott.

d) Vállalja mindahárom pénztári tisztviselő fizetésénél és többi 
illetményénél az 50%-os kvóta szerinti részt.

e) Fizeti a pénztári szolga illetményének egynegyed részét 
és vállalja netáni pénztári szolgai nyugdíjának egynegyedrészét.

f) Engedélyezi a pénztár-átalakítási költségnek a felét, azaz 
553.64 pengőt.

g) Megadja pénztári helyiségek évi bérekép a soproni gyüle
kezetnek a kért 250 pengőt.

h) Elfogadja az egyesített és módosított pénztári szabályren
deletet, hasonló elfogadás céljából megküldi Sopronnak.

i) Végül kimondja, hogy ezen pénztári szabályrendeletet füg
gelékkép jelen jegyzőkönyvéhez csatolva egész terjedelmében ki

nyomatja.
46. Előző ponttal kapcsolatban az egyházkerületi közgyűlés egyhan

gúlag kimondja, hogy mint mindenütt, úgy az egyházkerületi pénztárban is 
az egyházkerületi érdekek képviselője az egyházkerületi és a pénzügyi bi



zottság elnöksége. A pénztári szabályrendelet 29. §-a értelmében az ellen
őrzés gyakorlásával, valamint a határozatok és utasítások végrehajtásával 
a mindenkori egyházkeriileti főszámvevőt bízza meg. A főszámvevő munka
körének részletes szabályozása az érvényben lévő pragmatikában található.

4 7. Tárgyaltatott az 1937. évi költségelőirányzat. A felelős szerkesz
tője épúgy, mint a pénzügyi bizottság, most is számolt az ehker. gyülekezetei
nek súlyos teherviselésével és a felette nehéz viszonyokkal. Már csak azért 
is, de különben is, takarékosságra törekedett. Sok jogos és méltányos kíván
ság teljesítése nem vált így lehetővé. Másrészt azonban számolni kellett fel
tétlenül szükséges követelmények — egyházmegyék dologi segélyének és a 
hitoktatási díjnak stb. — elfogadható rendezésével. Általánosságban a jövő 
évi költségvetés az eddigi — bár több tekintetben módosított — keretben 
mozog. Megnyugtató momentum, hogy a különféle pénztáraink mind deficit
mentes költségelőirányzattal szerepelhetnek s így emberileg szólva az egy
házkerület pénzügyi egyensúlya az 1937. évre is biztosítottnak látszik. Az 
egyes pénztárak költségvetésének tárgyalásánál a közgyűlés magáévá tette 
a p. ü. b. által ajánlt elveket és javaslatokat s az 1937. évi költségvetést 
egész terjedelmében elfogadva, annak kinyomatását és a függelékben való 
közlését határozza el.

■ 48. A közigazgatási pénztárban az 1937. évi költségvetés az egyház
megyék dologi segélyét az eddigi 2.000.— pengőről évi 1.000.— pengővel 
növelve, 3.000.— pengőre emelte. Ezen tétel részletes felosztása a következő:

a győri egyházmegyének jut — — — 
a kemenesaljai egyházmegyének jut — 
a somogyi egyházmegyének jut — —
a soproni alsó egyházmegyének jut — 
a soproni felső egyházmegyének jut — 
a tolna-bar.-som. egyházmegyének jut 
a vasi közép egyházmegyének jut — — 
a veszprémi egyházmegyének jut — — 
a zalai egyházmegyének jut — — —

315.— P 
300.— P 
300.— P 
270.— P 
210,— P 
600.— P 
315,— P 
450.— P
240,— P 3.000.—

4 :0 . Ugyancsak a közigazgatási péntár keretében, tekintettel arra a 
nagy munkateljesítményre, amelyet Kuttlik Olga püspöki gépírónő évek óta 
végez, nevezettnek fizetését 1936. január 1-től kezdve havi 100.— pengőben 
állapítja meg a közgyűlés.

50. A júniusi jkv. 28. pontjával kapcsolatban a líceumi költségvetés 
keretében a közgyűlés elhatározza, hogy az ének- és zenekar vezetését az 
1936/37. iskolaévtől kezdve egy emberre bízza. Lackner Kálmán soproni 
zeneiskolai tanár már eddig is kiváló erőnek bizonyult e téren s azért fenti 
munkakör ellátásával a közgyűlés évi 600.— P ellenében öt bízza meg.

51. U. a. jkv. alapján a klözgyülés kimondja, hogy a Líceumi Diákott
hon minden lakója az 1936/37. tanévtől kezdve évi 6.— P tenniszpálya 
használati díjat köteles fizetni.
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5 2 .  Tekintettel a nyomasztóan érezhető áremelkedésre az egyházke' 
riileti közgyűlés, bár nem szívesen, mégis kénytelen hozzájárulni a júniusi 
püb. jkv. 28. pontja kapcsán ahhoz, hogy az 1936/37. iskolaévtől kezdve az 
évi tápintézeti díj az eddigi 270.— P helyett évi 300.— P-ben állapíttassák 
meg és a tápintézeti kedvezmények a befolyó tápdíjak 5%-ára mérséklen- 
dök, ugyanazon időponttól kezdve.

5 3 .  A kőszegi leánylíceum pénztáránál költségvetés tárgyalásakor a 
közgyűlés elfogadta a helyi bizottságnak a püb. útján előterjesztett azon ja
vaslatát, mely szerint az intézeti orvos — aki évek során át teljesen ingyen 
látta el nagy buzgalommal ezen tisztét — 1937. január 1-től kezdve évi 
400.— P tiszteletdíjat kapjon ismét; a könyvelő pedig ugyanazon időtől 
kezdve évi 300.— P-t. A kőszegi helyi bizottság kértére az 1936/37. tanév
től a vegyes díjakat a közgyűlés 5 P-vel emeli. Ugyancsak a kőszegi helyi 
bizottság felterjesztése alapján a közgyűlés megengedi, hogy a kőszegi in
tézet helyettes tanárainak OTI befizetése besziintettessék, de ezen tétel az in
tézeti pénztárnál tartalékolva gyógykezeltetési alap létesítésére használ- 
tassék fel.

54. A szept. püb. jkv. 2/f. pontjával kapcsolatban a közgyűlés jóvá
hagyólag veszi tudomásul Hanely Flóra munkaképtelenné vált kőszegi 
leányliceumi ének- és zenetanárnö részére az 1937. tanévtől kezdve meg
állapított kegydíjat. Nevezett az intézet alapításától kezdve kiváló tagja volt 
a tanári karnak; mivel azonban nem állami nyugdíjas, a leányliceum inter- 
nátusából kap természetbeni ellátást, évi 1 öl tűzifát és 1 szobából álló 
szabadlakást.

55. U. a. jkv. 5. pontja alapján a közgyűlés elhatározta, hogy az 
1936/37. tanévtől kezdve a nem evangélikus jellegű iskolákban végzett hit
oktatás díjazására az eddigi évi 4.000.— P helyett 5.000.— P-t fordít. Tu
datában van annak a közgyűlés, hogy ezzel nincs véglegesen rendezve ez a 
fontos kérdés. Másrészt azonban szűkre szabott pénzügyi kerete közt na
gyobb mérvű emelés ezidőszerint nem válik lehetővé. De ezen 1.000.— P 
hozzácsatolásával is kifejezésre kívánja juttatni azt a munkaértéklelést, 
amellyel az e téren végzett önzetlen szolgálat iránt viseltetik. A költség- 
vetésbe felvett 5.000.— P felosztása következőkép nyert megállapítást:

a győri egyházmegyének jut — —
a kemenesaljai egyházmegyének jut — 
a somogyi egyházmegyének jut — —
a soproni alsó egyházmegyének jut — 
a soproni felső egyházmegyének jut 
a tolna-baranya-somogyli ehm,. jut — 
a vasi közép egyházmegyének jut — 
a veszprémi egyházmegyének jut — 
a zalai egyházmegyének jut — —

500.— P 
450,— P 
400.— P 
450.— P 
450.— P 

1.000.— P 
500,— P 
940.— P 
310.— P 5.000,—

50. Hivatkozással a IX. jkv. 4/a. pontjára az egyházkerületi közgyű
lés jóváhagyóan tudomásul veszi, hogy a líceumi és tanítóképezdei igaz
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gatók, valamint az egyházkerületi ügyész bevonásával tartott szííkebbköríí 
bizottsági ülés megállapította, miszerint a régebbi intézeti tartozásokból 
bizonyos összeg behajthatatlanná vált. így a líceumban kimutatott 3.082 P- 
böl 1.219.— P, a képezdei 3.860.— P-böl 318.— P törlését javasolja. Ami
kor a közgyűlés ezen behajthatatlan tételek törlését elrendeli, egyben nyo
matékosan sürgeti a többi hátraléknak, akár bírósági úton is való behajtását.

57. A szept. jkv. 4/b. pontja kapcsán főszámvevő jelenti, hogy össze
sen 25 olyan — filléres tökét képviselő — elértéktelenedett alapot kezelünk, 
melyeknek külön kezelése ma már nem indokolt s ezért megszüntetését java
solja a piib. Ezen alapok a következők:

1. Ifjúsági magyar könyvtáralap (1858)
2. Biztosítási alap (1870) — — —
3. Összesített leányiskolái alap (1889)
4. Tanítóképezdei zenealap (1889) —
5. Ifjúsági gyorírókőri alap (1894) —
6. Theol. tanítói póttanfolyam (1895) —
7. Harmonium-alap 1898) — — —
8. Theol. akadémiai alap (1902) — —
9. Egyetemes közalap tartalék (1908) —

10. Gyámoldai segély (1909) — — —
11. Reformációi emlékünnepi (1910) —
12. Tanári lakáspénz (1910) — — —
13. Egyházkerületi sajtó (1911) — —
14. Hitoktatási tartalék (1912) — —
15. Zsinati tartalék (1912) — — —
16. Tápintézeti betegkoszt (1914) — —
17. Beteg líceumi tanulók tápintézeti ellá

tása (1914) — — — — —
18. Egyházkerületi népiskolai (1916) —
19. Kerületi tanintézetek közös (1917) —
20. Közigazgatási tartalék (1917) — —
21. Kőszegi leányiskolái felszerelési (1918)
22. Líceumi tápintézeti segély (1919) —
23. Kőszegi leányiskolái zene (1921) —
24. Theol. diákotthon (1922) — — —
25. Kőszegi leányisk. cserkészalap (1924)

200.— Fit értékben 
241.— „

50,— „
100.—  „
105.— „
388,— K 
290.— „
145.— „

5075.— „
10.—  „

202.—  „
138,— „
30.— „

1511.— ,,
5018.— „

156,— „ »

169,— „ >y
345.— „ yy

56,— „ >y
35.000,— „ yy

3.604,— „ y>
10.0 0 0 ,—  „ yy
5.940,— „ „
3.493.— „ 
9.791,— „

yy

A közgyűlés a javaslatot elfogadja, a felsorolt alapokat meg
szünteti s az alig néhány fillérnyi tőkeértéket képviselő összegeket 
az egyházkerületi fenntartási alaphoz csatolja.

5 8 .  U. a. jkv. 4/c. pontja szerint a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 
múlt évi ehker. közgyűlési jkv. 33. ponjával bejelentett dr. László Kálmánné. 
szül. Patthy Judit hagyatéka ügyében folyó évi szpet. 9-én volt Sárváron, dr. 
Szvastits kir. közjegyző irodájában a tárgyalás, amelyen az egyházkerület, 
püspöki megbízás alapján, dr. Bertha Benő sárvári kir. járásbírósági elnök,



ÖS
egyházker. világi főjegyző képviselte. A hagyatéki tárgyalási jkv.-ből kitű
nik, hogy 86.554 pengő aktívával szemben 106.821 P passzíva áll, vagyis a 
teher sokkalta nagyobb, mint a vagyon értéke. Végrendelkezés szerint a lí
ceum és a tápintézet van ez ügyben érdekelve. Az örökös egyelőre halasztást 
kapott a terhek rendezésére.

5 9 .  U. a. jkv. 4/h. pontjával kapcsolatban a püb. javasolja, hogy az 
egyházkerület az Első Magyar Általános Biztosító Rt.-gal kössön szavatos
sági biztosítást, a következőkre nézve: a) líceumnál 300 bejáró tanuló, 15 
tanár, 2 altiszt alapulvételével évi 80 P díj ellenében; b) a képezdénél 70 
bennlakó és 70 ktinnlakó tanuló, 13 tanár, 1 altiszt alapulvételével évi 66 P;
c) a kőszegi leánylíceumnál 80 bennlakó és 80 künnlakó tanuló, 16 tanár, 2 
altiszt és 2 ló figyelembevételével évi 87 P díj fizetése ellenében. Mindegyik 
intézetnél a legmagasabb biztosítási összeg, személyek megsérülése vagy 
megöletése esetén, 5.000 P egy személy után, de legfeljebb 20.000 P-ig, ha 
egy esemény folytán több személy sérült, vagy öletett meg. Hasonlóképen 
javasolja a püb. a közgyűlésnek az egyházi pénztár három tisztviselőjének 
és egy szolgájának balesetbiztosítását is, mégpedig a pénztári tisztviselők
nél hivatáson beliiii és azonkívüli balesetekre egyaránt (sportok nélkül) sze
mélyenkénti 10.000 P-s tételben — a szolgánál 1.000 P tételben — évi 10— 
10 P díj ellenében állandó rokkantság, valamint halálesetre évi 2.30 P díj el
lenében javasolja állandó rokkantság, úgyszintén halálesetre is megkötni.

Az egyházkerületi közgyűlés -a líceumi, a tanítóképezclei és a 
kőszegi leányliceumi szavatossági biztosítást elfogadja és megköti. 
A pénztárra vonatkozó javaslatot is elfogadja a maga részéről, 
mégis attól teszi megkötését függővé, ha a közös pénztár másik ér
dekelt fele, a soproni egyházközség is elfogadja és vállalja ezen 
biztosítási kötelezettségből reáháramló quota szerinti részt.

60. A szept. bizottsági jkv. 7. pontja kapcsán főszámvevő jelenti, hogy 
a br. Baldácsy Antal alapítványi igazgatóság a folyó évre az egyházkerüle
tenkénti osztalékot ismét 6.000 pengőben állapította meg; de annak kifizeté
sét mégis a bérlők fizető készségétől és képességétől tette függővé. A püb. 
ezért ismét az eddigi hármas felosztás figyelembevételével az egységenkénti 
felosztást javasolja. Beérkezett összesen 118 kérvény. Bemutatásra került a 
bizottságilag letárgyalt felosztási javaslat, amelyet a közgyűlés egész terje
delmében következőkép fogad el:

I. G y ü l e k e z e t i  s e g é l y e k :
1 — 1 egységet kap: Kisbabot, Mérges, Pusztaederics, Lenti, 

Edve, Magyarkér, Brennbergbánya, Ászár, Csékut, Enying, Fehér
várcsurgó, Hánta, Külsővat, Mihályháza, Nagygyimót, Öskü, Sur, 
Tapolcafö, Várpalota, Zalagalsa, Nemeshany, Talliándörögd és 
Barcs-Nagyatád-Szob.

2—2 egységet kap: Pusztaszentlászló, Zalaegerszeg, Zala- 
szentlászló. Zalaszentgrót, Dunaföldvár, Kölesd, Nagyszokoly, Tar
lós, Örimagyarósd, Sárvár, Szentgotthárd, Bakonyszentlászló, Tés, 
Szentantaifa és Alsódörgicse,



3— 3 egységet kap: Nagybarátfalu, Nagykanizsa, Sopronbán- 
falva, Tolnanémedi, Tengelic és Kerta.

4— 4 egységet kap:Kaposvár,Dombóvár, Szekszárd, Keszthely.
II. S z e m é l y i  s e g é l y e k :

Aktiv lelkészek: 1— 1 egységet kap: Baráth József, Molito- 
risz János, Haniffel Sándor, Klenner Adolf, Hering János, Nagy 
Kálmán.

2— 2 egységet kap: Iliász László, Mód Aladár, SchrantzZoltán, 
Grosz János, Sikos Gyula, Somogyi Károly.

3— 3 egységet kap: Fábry László, Kiss Samu, Németh Gyula, 
Rónai Gyula, Jónás Lajos.

4— 4 egységet kap: Bachát István, Kakas József, Sokoray 
Bálint.

Nyugdíjas lelkészek közül 1— 1 egységet kap: Hütter Lajos.
A lelkészözvegyek közül 1— 1 egységet kap: Bándi Miklósné, 

Becht Henrikné, BerkeJózsefné, BorbélyGyuláné, Horváth Dezsöné, 
Jausz Vilmosné, Király Mátyásné, Káldy Mihályné, Kiss Gyuláné, 
Kiss Jánosné, Kracher Györgyné, Reichert Gyuláné, Révész Sán- 
dorné, Schleining Vilmosné, Szili Lénárdné.

2—2 egységet kap: Czipott Gézáné, Jakab Ivánné, Káldy Jó
zsefné, Péter Sándorné, Mikolás Kálmánné, Dubovay Gézáné, 
Schöll Lajosné, Sziics Imréné.

A lelkészleányok: közül 1— 1 egységet kap: Eösze Etelka, Hesz 
Mária, Pieler Kornélia, Schrödl nővérek, Tóth Margit, Wagner 
Vilma.

öl. A júniusi jkv. 35. pontja kapcsán a közgyűlés a br. Baldácsy An
tal alapítványi igazgatóság dunántúli ev. egyházkerületi 2 rendes és 1 pót
tagsági helyét tölti be; megválasztván újra D. Kapi Béla és dr. Mesterház}' 
Ernő eddigi rendes tagokat, póttagul pedig dr. Ostfíy Lajost.

02. A szept. jkv. 6. pontja kapcsán tárgyaltatott a soproni alsó egy
házmegye felterjesztése, amelyben a csorna-kapuvári missziói gyülekezet se
gélyezésére nézve kér felterjesztést tenni az egyetemes egyházhoz, hogy 
nyújtson anyagi támogatást ezen alakuló félben lévő és elsőrendű közegy
házi célt szolgáló missziói gyülekezetnek.

A közgyűlés pártolólag terjeszti fel a csornai kérelmet az egye
temes közgyűléshez.

03. U. a. jkv. alapján tárgyaltatott a zalai egyházmegye 23. jkvi pont
jában foglalt felterjesztés, mely szerint a meggyengült nagyvázsonyi gyüle
kezetnek állandóan biztosítandó 150 P egyházkerületi segélyt kér. Ezáltal 
remél lehetőséget a nagyvázsonyi egyházközség 1 elkészi állásának betöl
tésére.

Az egyházkerületi közgyűlés bár fájdalmasan érzi a küszködő 
nagyvázsonyi gyülekezet súlyos helyzetét, mégsincs abban a hely
zetben, hogy ezen kérelmét teljesíthesse, mert úgy elvi, mint anyagi 
okok szólnak ellene.



CO
6 4 .  U. a. jkv. kapcsán a közgyűlés tárgyalta a tolna-baranya-somo- 

gyi egyházmegye felterjesztését, amelyben az arra kéri az egyházkerület út
ján az egyetemes egyházat, miszerint szoríttassanak a magyarhoni egyete
mes egyház összes gyülekezetei és lelkészei a legerélyesebben arra, hogy a 
nyugdíjintézettel szemben fennálló óriási hátralékaikat sürgősen rendezzék.

A közgyűlés a közös ügy érdekében a legmelegebben pártolja 
ezen kérelmet és bízik az egyetemes egyház bölcsességében és 
erélyességében.

6 5 .  Ugyancsak a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesztésé
ben tárgyalta az egyházkerületi közgyűlés Vértesi Zoltán magyarbolyi lel
kész következő indítványát: „A kereseti adó végrehajtási utasítása 16. §. 4. 
pontja olyképen változtatandó meg, hogy ahol segédlelkész eltartására külön 
gyülekezeti föld vagy ház nem áll rendelkezésre, ott a lelkész, ki saját költ
ségén alkalmaz segédlelkészt, szolgálati járandóságából a segédlelkész al
kalmazásának költségeit levonhassa. A fenti §. ezidőszerint ugyanis úgy szól, 
hogy csak azesetben vonhatja le, ha a lelkésznek ebbeli minőségben nincs 
föld, vagy házhaszonélvezete.“

Az egyházkerületi közgyűlés pártolóan terjeszti fel ezen javas
latot az egyetemes közgyűléshez azzal, hogy elfogadás esetén tegye 
meg a pénzügyminisztériumban a szükséges lépéseket.

66. U. a. jkv. alapján olvastatott a zalai egyházmegyei közgyűlés 24. 
sz. felterjesztése, amelyben az egyházmegye válságos helyzetben lévő gyü
lekezeteinek a megfelelő arányszámon felüli segélyezését kéri.

Az egyhker. közgyűlés tekintettel arra, hogy nem arányszám 
szerint osztja szét az egyházmegyék gyülekezetei közt a segélye
ket, hanem a tényleges szükség és a rendelkezésre álló anyagi fede
zet figyelembe vételével segít ott és úgy, ahol és ahogyan az igaz
ság és méltányosság keretein belül lehetséges, azért a kérelem fe
lett napirendre tér.

67 .  Hasonlókép a zalai egyházmegye idei közgyűlési jegyzőkönyvé
nek 25. p. kapcsán tudomásul vette a közgyűlés, hogy az akali-i fiókegyház
község a KIÉ tábort további 30 évre bérbe adta a KIE-nek. Kifogásolja azon
ban a közgyűlés, hogy sem a bérleti szerződés kezdetét, sem az évi bér ősz- 
szegét nem tüntették fel a felterjesztésben.

68. Ugyancsak a zalai egyházmegyei idei közgyűlés felterjesztésében, 
a 26. jkv. p. azt kéri, hogy a közgyűlés hathatósabban támogassa az akali-i 
KIÉ tábort, de terjessze fel a kérelmet az egyetemes pénzügyi és közalapi 
bizottsághoz is.

A közgyűlés a maga részéről a többi segélyezés keretében kí
ván az akali-i KIÉ tábornak segélyt juttatni, egyben meleg párto
lással továbbítja a kérelmet az egyetemes pénzügyi és közalapi 
bizottsághoz.

6 9 .  U. a. jkv. 4/e. p. alapján tárgyalta a közgyűlés a kapolcsi lelkészi 
díjlevél kérdését. Bár az ügy tárgyalására a püb. nem tartja magát illetékes
nek, mert inkább a véleményező bizottság hatáskörébe valónak gondolja,



íncgís azt javasolja a közgyűlésnek, hogy vonja vissza az 1931. évi ehker. 
közgyűlés 97. sz. jkvi határozatát s utasítsa a kapolcsi anyagyiilekezetet és 
filiáit a lelkészt hiványra vonatkozó igazságos megállapodás létesítésére.

A közgyűlés ezen javaslatot helyesli és ily értelemben határoz.
TO. U. a. jkv. 4/f. p. kapcsán olvastatott az egyházkerületi birtokok 

ellenőrzésére választott bizottság jelentése. Eszerint t. é. augusztus 17-én 
tekintette meg a bizottság a lőrintei birtokot, megállapítván, hogy az utolsó 
vizsgálat óta vajmi kevés történt az egyes majorok különféle gazdasági épü
leteinek jókarba helyezésére nézve. Már-már tarthatatlan állapotba került 
némelyik. A haszonélvező özvegy nevében gazdálkodó dr. Jókai-Ihász Miklós 
már régebben ismételten megígérte a nagyobb hiányoknak elsősorban való 
rendszeres pótlását, ami azonban nemigen történt meg.

A közgyűlés a jelentést sajnálattal veszi tudomásul. Egyben 
felkéri azonban az egyházkerületi elnökséget, hogy igyekezzék ha
szonélvezőt a szükséges javítások, és pótlások elvégzésére rábírni.

T l .  U. a. jkv. 8. p. kapcsán a közgyűlés meleg ajánlással terjeszti fel 
az -egyetemes közalaphoz intézett 14 beérkezett Ígérvényt.

T 2 -  Hasonlókép lehetöleges figyelembevételre ajánlja a majdani se
gélyfelosztásnál az adóalapi segélyért folyamodott 14 dunántúli gyülekezet 
kérvényét. Emlékeztet egyúttal az egyetemes közgyűlés ama határozatára, 
hogy új adóalapi segélyfelosztás ezidöszerint nem lehetséges. Ennélfogva 
teljesen felesleges az ismételt folyamodványbenyújtás.

T3. Főszámvevő jelenti, hogy érkezett 14 vegyes tárgyú kérvény is. 
A p. ü. b. ezeket egyenként elbírálta s ennek eredményekép alábbi határozati 
javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, amely elfogadásra is talált:

Tolnanémedi kivételes és rendkívüli segélylíép kap 100 P-t, 
Sopronbánfalva és Öriszentpéter 50—50 P, ugyanennyit kap a győri 
és soproni árvaház. A Pécsi Egyetemi Luther Szövetség, a K1E aka- 
li-i táborozási akciója, Kerta és Barlahida 30—30 P-t kap a sza
badrendelkezési alapból.

T-4. Tárgyaltatott a p. ü. b. szeptemberi jkv. 11. pontjával kapcsolat
ban Varga Elek és Tompos József soproni líceumi diákotthon-szolgák folya
modványa, amelyben azt kérik, hogy az egyházkerület bitosítson számukra, 
az OTI bitosításon felül, a soproni egyházközségi altisztek mintája szerinti 
nyugdíjat. Mivel a kérvény teljesítése kétszeres terhet jelentene az egyház- 
kerületre a p. ü. b. teljesíthetetlennnek látja a kérelmet.

Tudomásul szolgál.
T5. Radies József, soproni építőmester f. é. szept. 29. beadványában 

a tanítóképző kertjéből néhány ölnyi területnek telekcsere alakjában való át
engedéséért folyamodik.

A közgyűlés a szept. p. ü. b. jkv. 12. pontjában foglalt határo
zati javaslatot elfogadva az egyházkerületi kisbizottságot hatal
mazza fel az ügy beható tanulmányozására. A döntés jogát pedig 
az egyházkerületi elnökésgre bízza.



7 Ö . U. a. jkv. 13. pontjával a líceumi tápintezet sertéshizlalási problé
mája került dr. Heimler Károly iskolai felügyelő előterjesztésében szóba.

A közgyűlés dr. Mesterházy Ernő, Szentmáríoni Radó Lajos, 
Hanzmann Károly, dr. Heimler Károly, Németh Sámuel, Szabó Jó
zsef és Bergmann Pál városi főmérnökből alakított ad hoc bizott
ságnak ad felhatalmazást az évek óta elhúzódó kérdés helyszíni tár
gyalására és 12.000 P keretén belül való végleges megoldására.

7 7 .  Az egy házkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottsági jegyzőkönyvek 
mindama pontjait, amelyek nem igényelnek külön tárgyalást, avagy határo
zathozatalt felolvasottnak tekinti és sommásan elfogadottnak jelenti ki.

7 8 .  Végezetül az egyházkerületi közgyűlés nevében az egyházkerületi 
felügyelő meleg elismerés és köszönet hangján emlékszik meg mindazokról, 
kik hűséggel és szakavatottan végzik, közmegnyugvásra, az egyházkerület 
pénzügyeit. A pénzügyi bizottságnak, elnökének, a főszámvevőnek, a pénz
tári tisztviselőknek, valamint elsősorban a terheket viselő egyházkerületbeli 
gyülekezeteknek szóló ezen határozattal a pénzügyi bizottsági tárgyalás 
befejeződött.

Jegyezte :

Dr. BERTHA BENŐ s. k.
egyhker. vil. főjző.

7 0 .  Az egyházkerületi népiskolai bizottság 1936. évi szeptember hó 
30-án Győrött tartott üléséről készült jegyzőkönyve kapcsán Hanzmann Ká
roly, a bizottság egyházi elnökének előterjesztésében tárgyaltatott az A) sta
tisztikai gyüjtőív kérdőpontjai nyomán az 1935—36. tanév idevonatkozó je
lentése. E szerint a dunántúli ev. egyházkerületben rendszeresített tanítói ál
lások száma ezidöszerint 376. Közülök 33 férfi és 43 női tanerő. A 376 állás 
közül 320 rendes, 29 segéd-, 25 helyettes tanítóval volt betöltve, 2 pedig 
üresedésben volt. A tantermek száma 374. A tanítólakásoké 315. Az újonnan 
épült tantermeké 3. Az iskolai könyvtár ifjúsági részének kötetszáma 30.687, 
ebből új beszerzés 497. A kölcsönkönyvtár kötetszáma 9892, közte 1315 az 
idei szerzemény. A tanítói könyvtár állaga 718, új mű betudásával 11.658 kö
tet. Az iskolaév szeptember 2— 16 közti időben kezdődött és május 31.— 
június 25. között fejeződött be vizsgával. A munkanapok száma 66.781.

A törzskönyvek szerint 17.545 az iskolák körzetébe tartozó ev. tanköte
lesek száma a mindennapi iskolában, — tehát 300 kevesebb, mint az előző 
évben — és 8326 a továbbképző iskolában, vagyis 222 tanulóval több, mint 
tavaly. A saját ev. iskoláinkba járt 16.165 mindennapi tanuló — 627-tel ke
vesebb, mint a múlt évben — és 7426 továbbképzös iskolás — az előző évi
nél 92-vel több. Másvallású tanulók közül ev. iskolába járt 1526 mindennapi 
(tavalyihoz képest — 66) és 522 továbbképzös iskolai tanuló (-f- 60). A 
mindennapi iskolások közül 517 református, 876 rom. kath., 127 másvallású 
volt (— 40, — 22, — 10). A továbbképző iskolába járt 132 református, 33J 
róni. kath. és 27 másvallású (+  11, +  22, — 3). Az iskolák körzetébe tar
tozó, de nem a saját ev. iskolákba járt 1344 mindennapi ( - j -  75) és 921 fo-



vabbképzôs (+  13) tanuló. Áz évang. iskolába járt és masvallású minden
napi tanulók száma 17.691 (— 593), a továbbképzüsöké pedig 7948 (-[- 
152) volt. Iskolába nem járt az ev. tankötelesek közül (19 (— 10) minden
napi és négy ismétlőiskolás. Az evang. iskolába járt tanulók anyanyelve sze
rint volt 11.996 magyar, 5618 német, 77 tót mindennapi és 5255 magyar, 
2693 másanyanyelvű továbbképzös tanuló. Az iskolai mulasztások száma a 
mindennapi iskolában 185.649 (— 28.344) igazolt és 3810 (— 772) igazo
latlan félnap; a továbbképző iskolában pedig 22.476 (-}- 1176) igazolt és 
2845 (— 15) igazolatlan félnap.

Az iskolák 1935. évi számadása: Bevétel: az egyházközésgek hozzájáru
lása a tanítók helyi javadalmazásához 322.386 P, az iskolák dologi szükség
letéhez 145.659 P. az állam hozzájárulása a tanítók fizetéséhez 496.034 P, a 
tandíj kárpótlási dologi államsegély 5647 P, politikai községi és egyéb segé
lyek 63.766 P, egyéb bevétel 44.835 P, összesen bevétel: 1,078.327 P. Ki
adás: a tanítók összes évi fizetése 821.022 P, épületek fenntartására 48.428 
P, iskolák felszerelésére 14.113 P, tanítói nyugdíjjárulékra 62.797 P, állami 
adókra 24.662 P, egyéb kiadás 99.055 P, összes kiadás: 1,070.077 P.

Az egyházkerületi közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul 
fenti helyzetképet. Örömmel állapítja meg az iskolai mulasztások
nak tetemes apadását. Az iskolák anyagi helyzete a legtöbb helyen 
szintén megnyugtató. A statisztikai íveknek kitöltése azonban több- 
helyütt lelkiismeretesebb munkát követel.

S O . Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja alapján felolvastatott az egész 
dunántúli egyházkerület népiskoláira vonatkozó egybefoglaló iskolavizsgá
lati eredményről szóló jelentés a B) statisztikai ív kérdései nyomán. E sze
rint az egyházkerület összes tanítói családi-pótlék címén 67.771 pengőt, fize
téskiegészítési államsegély címén 428.263 pengőt, helyi javadalom címén 
322.386 pengőt kaptak a fenntartóktól. Tanítóink összes fizetése tehát 
818.420 pengőt tett ki. A szervezett 374 tanítói állás osztályai közül 248 ma
gyar tannyelvű, 19 A), 70 B) és 37 C) typusu kisebbségi iskola. Az 1921. évi 
XXX. t.-c. végrehajtási utasításának előírása szerinti naplók 2 hely kivételé
vel mindenütt rendesen vezettettek. Az egyetemes egyház által engedélye
zett tankönyvek voltak mindenütt használatban. Egynek a kivételével vala
mennyi iskolában megerősített órarend és tananyagbeosztás szerint dolgoz
tak. 4 iskola kivételével mindenütt elvégezték az előírt tananyagot, mégpe
dig 141 kiváló, 224 megfelelő, 3 gyenge, 4 meg nem felelő eredménnyel, 2 
iskola pedig vizsgálatlan maradt. A kisebbségi iskolákban a magyar nyelv
tanításának eredménye: 59 kiváló, 73 megfelelő. Az egyházi-éneket mindenütt 
az előirt számban tanították. Sok helyütt nagyon szép eredményt mutat fel a 
női kézimunka- és a slőjd-tanítás is. A tanítók módszere és nevelői bánás
módja tekintetében 139 kiváló, 230 megfelelő és 5 meg nem felelő. Figyelem 
és fegyelem dolgában a legtöbb iskola jó benyomást keltett. A gyermekek 
rendes és tiszta megjelenésére, úgyszintén a tanterem tisztaságára kellő gon
dot fordítanak. Egyházias jellegű kép, címer, Himnusz-tábla 9 hely kivételé
vel mindenütt található. Az előírt tanszerek és bútorzat tekintetében 36 he-



lyeii mutatkozott hiány, főleg térképek és fizikai eszközök tekintetében. Csak 
három iskolában nincsen a tanszerek számára külön szkerény. Az iskolaépü
let és a tanítói lakás általában véve a legtöbb iskolában megfelelő. Mégis 18 
helyen az iskolaépület és tantermei, 12 helyen a tanító lakása, 14 helyen pe
dig az iskola udvara és játszótere esett kifogás alá. A mellékjhelyiségek, kút, 
illemhely elhelyezése és állapota az egészség és közerkölcs követelménye? 
nek, 13 hely kivételével, megfelelnek. Az előírt iskolai, egyházi és nemzeti 
ünnepeket mindenütt megtartották. A tanítás az iskolák circa egyötödében 
1—6 hétig, spanyol-nátha, kanyaró, difteritisz, vörheny, vérhas, járványos 
fellépte miatt szünetelt. Az iskolákat egyházi részről az iskolaszéki tagok, az 
iskola-vizsgálóbizottság és részben az esperesek látogatták. Világi részről a 
kir. tankerületi főigazgatók 3 helyen, kir. tanfelügyelők sok helyütt, körzeti 
iskolafelügyelök mindenütt látogatták népiskoláinkat.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel értesül arról, hogy az 
egyházias és hazafias nevelés terén kiváló tanítói karunk az elmúlt 
iskolai évben is nagy hűséggel igyekezett tisztének minden igazsá
gát betölteni. Amidőn ezért elismerését fejezi ki mindazoknak, akik 
egyházunk veteményes kertjének buzgó munkásai voltak az elmúlt 
tanévben is, fokozott mértékben elvárja a szórványosan mutatkozó 

, mulasztások és hiányok sürgős pótlását.
SÍ. Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontja kapcsán a bizottság egyházi 

elnöke beszámol valamennyi dunántúli kerületbeli egyházmegyei népiskolai 
bizottsági jegyzőkönyvek tartalmáról. Ezen jegyzőkönyvek hű képét mutat
ják az egyházmegyék kebelében folyó népiskolai munkának. Az összes szak- 
bizottságok felelősségük tudatában foglalkoznak népiskoláink egyház- és 
nemzetépítü hivatásának problémáival. Öröm és fájdalom, eredmény és csa
lódás egyaránt szóhoz jut bennük. Megemlékeznek a munkában elfáradt, síri 
pihenőre tért, avagy a jól megérdemelt nyugalomba vonuló tanítókról, a ki
tüntetésben részesült kiváló népnevelőkről, nemkülönben a csak most elhí
vott új munkatársakról. Amazokat fájdalmasan búcsúztatják, emezeket sze
retetteljes reménységgel köszöntik. Valamennyi egyházmegyei népiskolai bi
zottsági jegyzőkönyvben az aktuális kérdések egész sorozata tárul elénk. A 
jobb jövő szolgálata, új ugar szántása, a minden akadályok felett diadalmas
kodó k/risztusi hit ápolása, a vallás-erkölcsös nevelés szolgálatába kíván ál
lítani minden nemes törekvést és minden reábízott lelket. Mivel több egyház- 
megyei népiskolai bizottság fölterjesztése külön indítványként lesz tárgyalva 
itt csak azokat említjük, amelyek külön határozatot nem igényelnek és mégis 
említésre méltóak. A győri tanügyi bizottság a karácsonyi és húsvéti szün
idő egységes szabályozását sürgeti. Nemkülönben a helyettes tanítói állás 
betöltésénél előforduló visszásságok megszüntetését. Mivel a leventék temp
lomba járása a m. kir. Vkm. 93,800— 1935. VII. 2. számú rendelet dacára 
sem nyert egységes megoldást sok gyülekezetben, ezen ügy rendezését szor
galmazza. Fegyelmi vétség terhe mellett kívánja felelőssé tenni a tanítókat, 
ha a népiskola felső osztálybeli tanulói az „Erősvár“, „Himnusz“ és „Szó
zat“ teljes szövegét nem ismerik. A kemenesaljai tanügyi bizottság szóvá-
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feszi, hogy néhol kimondottan rom. kath. táblájú és szövegű irkákat hasz
nálnak. Elemi iskolák részére naponkénti áhítat-tartás céljából szükséges le- 
szakítós-naptár mielőbbi megjelentetését kéri. Indítványozza, hogy a köte
lező tananyag készíttessék el s tananyag beosztásokhoz typusonként egysé
ges nyomtatványok álljanak rendelkezésre. Kívánja, hogy az iskolavizsgálati 
minősítéseket ne közöljék a tanítókkal. A somogyi bizottság tekintettel az
1935. évi VI. törvénycikk alapján kiadott 6345 számú ált. továbbképző iskolai 
Utasítás-ára, tekintettel továbbá azon körülményre, hogy faluhelyen a 10 hó
napos továbbképző iskolai szorgalmi idő pontos betartása, az eredményes 
beiskolázás, tanítás és tanulás a falu különleges élétfenntartási viszonyaiból 
kifolyóan szinte elháríthatatlan nehézségekbe ütközik, azért az egyházmegye 
iskolafenntartó gyülekezetei együttesen keressék meg a vármegyei közigaz
gatási bizottságot, hogy az 1921. évi XXX. t.-c. 130.700— 1922. számú Vég
rehajtási Utasítás-ának 44. és 45. §-aiban foglalt rendelkezések szerint, az 
ált. továbbképző iskola szorgalmi idejét, az idézett törvény felhatalmazása 
alapján október 15-töl április 30-ig terjedő időben állapítsa, illetve rövidítse 
meg. Ugyanez az egyházmegyei bizottság megvitatás tárgyává tette az új 
helyzet folytán előállott ált. továbbképző iskola tankönyvének kérdését. Ki
mondta, hogy az eddig használt tankönyvek mindaddig fenntartandó!«;, míg 
az egyházkerület alkalmasabb, evang. szellemű könyvek kiadásáról nem gon- 
doskodhatik. A soproni alsó egyházmegyei népiskolai bizottság utasítja az 
iskolavizsgáló albizottságokat, hogy a jövőben mindig május 15.—31. közt 
tartsák meg a vizsgálatot s csak ahol erre indokolt szükség van, végezzenek 
évközben korábbi időben is látogatást. A soproni felső egyhámegye tanügyi 
bizottsága meleg köszönet hangján emlékezik meg a szegény tanulókat fel
karoló gyülekezeti Nőegyletről, szegényactióról, helyi Gyámintézetről, 
Gyámintézeti Nőegyletről, Sopron szab. kir. városáról, az Ifjúsági Vöröske
resztről, egyes gyülekezeti tagokról, a 18. honvédek bajtársi köréről, a ma
gyar Férfidalkörről stb. Nemkülönben azon sokféle munkáról, amely a ren
des és főhivatású nevelés kiegészítését célozza: egyházi és hazafias ünnepe
ken és vallásos estélyeken való közreműködés (Berzsenyi Dániel, Bach J. S., 
Liszt F., Soproni népszavazás, hősi halottak-, anyák napja, országos könyv
nap, külmisszió, gyámintézet); van külön rajztanítás, slöjdtanítás, kézimunka
tanítás, ifjúsági vöröskereszt, cserkész-apród csapat, missziói gyermekszö
vetség, iskolai gyümölcsös- és konyhakert stb. Szóvá teszi ez a bizottság, 
hogy a Luther-Társaság által kiadott kisebbségi német olvasó könyvek ev. 
változata már 2 éve elfogyott és így ev. iskoláink az állami és községi isko
lák részére kiadott változatát kénytelenek használni. A tolna-baranya-somo- 
gyi tanügyi bizottság a Händel Bancsó-féle vallástanítási tanterv alapján ki
dolgozandó részletes tantervet sürget Á és B év szerinti pontos elkülönítés
sel. A vasi közép egyházmegye iskolai bizottsága kívánja, hogy a tovább- 
képzös iskolában a tanulókat a tanév 5 hónapján át (november 1-től március 
31-ig) hetenként 2 félnapon, a többi hónapokban pedig hetenként 1 félna
pon részesítsék oktatásban. Tiltsa meg tehát az egyházmegye a továbbképző 
iskola tanulóinak a tanév 5 hónapján át hetenként egy egész napon való ta-
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nítását. Ajánlja annak elrendelését, hogy a népiskolai tanulók a tanterembe 
belépő egyént „Erős vár a mi Istenünk“ köszöntéssel fogadják. E köszöntésre 
adandó válasz: „Erős várunk“. A veszprémi egyházmegyei népiskolai bizott
ság ismét figyelembe ajánlja a termés-járandóságos tanítók állandó sérel
meit. Valamennyi bizottság megemlékezik derék tanítóink iskolán kívüli: 
ifjúsági, gyülekezeti, népművelési stb. munkálkodásáról is. Általában a leg
nagyobb elismerés hangján szólnak arról az áldozatos, majdnem kivétel nél
kül szép eredményt feltüntető fáradozásról, amelyet kiváló tanítói karunk a 
múlt iskolai évben is kifejtett népiskoláinkban.

Az egyházkerületi közgyűlés a népiskolai bizottságnak össze
foglaló tájékoztatását tudomásulvéve megnyugvással állapítja meg, 
hogy valamennyi népiskolai bizottság iskoláink érdekét szívén vi
seli és hűségesen áll őrt azok mellett.

S2,. Ugyanezen jegyzőkönyv 6. pontja alapján a biz. egyházi elnöke 
ismerteti a dunántúli összes ev. egyházmegyei tanítóegyesületi jegyzőköny
vek nyomán ezen egyesületek múlt évi munkláját. Az összes egyesületek a 
legnagyobb hála hangján emlékeznek meg arról, hogy Püspök Urunk ezidén 
ismét megtartotta a tanítói körzeti konferenciákat s ezeken a legtöbb elő
adást is maga vállalta. Megbeszélés tárgyát képezte a legtöbb helyen az új 
szakfelügyelet, valamint egyéb pedagógiai és anyagi kérdések is. Az egyes 
egyházmegyei tanítóegyesületekben megtartott egyéb előadások közül meg
vannak említve a következők: G y ő r i :  Tóth Sarolta „Dávid és Goliath" 
elméleti és gyakorlati előadás. Varga József: „Testi fenyíték a népiskolá
ban.“ Magyar István: „A továbbképző tanterve és utasítása.“ K e m e n e s 
a l j a :  Szabó Antal: „A leánynevelésről“. Hegyi Aladár: „A gyermeklélek 
esztétikája“. Gősy Ferenc: „Autonómiánk és a tanítóválasztások“.. S o mo 
g y i  : Bors István: „Gyakorlati tanítás a szentségekről“. Németh Béla: „A 
tananyag beosztásokról“. Szentiványi Sándor: „A családvédelemről“. Meis- 
sel Ferenc: „Az általános továbbképző tanterve és utasítása“. S o p r o n i  
a l s ó :  Hantó Sándor: „A gyermektanulmány hatása a pedagógiára“. S o p- 
r o n i  f e l s ő :  Graf Samu: „A mai modern pedagógia irányai“. To l n a -  
B a r a n y a - S o m o g y  : Bajor János: „Az iskolafelügyelettel kapcsolatos 
utasítás“. Őrszigethy Lajos: „Kell, hogy az ev. tanító hivatása az apostol 
hivatása legyen a jövőben“. Wölíel József: „Az ev. tanító munkája és hely
zete“. Halmay Olivér: „Hogyan fokozhatjuk a népművelődési előadások si
kerét“. Va s i  k ö z é p :  Vörös Endre: „A továbbképző népiskolai utasítás 
és tanmenete“. Békés Ferenc: „Földrajz tanítás a negyedik' osztályban“. 
V e s z p r é m i  : Rózsa János: „A szülői értekezletek fontosságáról“. Sülé 
Sándor: „Egyszerű eszközökkel végezhető népiskolai kísérletek“. Za l a i :  
Kovács Sándor: „Az elemi népiskolák gyakorlati irányú működésének kimé— 
lyítéséröl“. Kiss István: „Ev. szórvány és evang. tanító“. Gőgös Árpád: „A 
vallásos jellemképzés eszközei“.

Ezeken az előadásokon kívül még hangzottak el különféle más szakelő
adások és gyakorlati tanítások azokon az értekezleteken, melyeket az egy
házmegyei tanítóegyesületek keretében műklödő tanítókörök külön tartottak.



Nem szabad megfeledkezni azon értékes munkásságról sem, amelyet evang. 
tanítóságunk a különféle pedagógiai szemináriumokban is végzett.

Az egyházkerületi közgyűlés elismerését nyilvánítja az egyház- 
megyei tanítóegyesületek szép és sokoldalú munkálkodása felett.

S 3 .  Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 7. pontja alapján tárgyalta a 
közgyűlés a nem evangélikus jellegű különféle típusú iskolákba járó ág. hitv. 
ev. vallású tanulók 1935—36. tanévi hitoktatásáról szóló összefoglaló jelen
tést. (A középiskolákra nézve a különféle típusok nem különíthetők el ezidő- 
szerint élesen, mert akárhány olyan középiskola van, amelyben a felső osz
tály pl. reál, az alsó gimnázium, a közbe eső osztályok reálgimnáziumi típus
hoz tartoznak,.)

300 nem evangélikus jellegű, sokféle típushoz tartozó, állami, községi, 
más keresztyén felekezeti, társulati, uradalmi, magán-, alsó-, középfokú, va
lamint szakiskolába járt 5160 tanuló részesült az elmúlt tanévben evangé
likus hitoktatásban. (— 27.) Ez az összefoglaló adat következőleg tagozódik:

119 á l l a mi  iskolába járt 2561 tanuló (— 106). Ebből 54 elemibe járt 
1377, 2 továbbképző iskolába 12, 31 polgáriba 655, 2 tanítóképzőbe 40, 
5 felső kereskedelmibe 32, 1 közigazgatási tanfolyamra 25, 4 gadasági szak
iskolába 43, 1 fém- és szövőipari szakiskolába 16, 1 máv. műhely tanonc
iskolába 2; a többi pedig középiskolába.

76 k ö z s é g i  iskolába járt 1193 tanuló ( +  8). Ezek közül 21 elemibe 
342, 3 továbbképzőbe 23, 3 kereskedelmi tanonciskolába 22, 26 iparostanonc- 
iskolába 535, 12 polgáriba 163, 7 felső kereskedelmibe 89, 2 siketnéma in
tézetbe 6, 2 nőipariba 13.

92 m ás f e l e k e z e t i  iskolába járt 1182 tanuló (+ 6 2 ) . Mégpedig 
47 elemibe 505, 1 továbbképzőbe 3, 8 tanítóképzőbe 88, 2 felső kereske
delmibe 11, 1 óvónőképzőbe 3, 4 nőipariba 19, 17 polgáriba 226, a többi 
gimnáziumba járt.

11 t á r s u l a t i ,  uradalmi, egyesületi vagy érdekeltségi iskolába jártak 
136-an (+ 4 8 ). Ezek közül 8 elemibe 101, 1 polgáriba 8, 2 középiskolába 27.

Végül 7 m a g á n iskolába járt 88 tanuló (— 39) ; 3 elemibe 28 és 4 pol
gáriba 60.

A hitoktatás munkáját az elmúlt tanévben 115-en végezték (58 lelkész, 
8 hitoktató, 15 segédlelkész, 27 tanító és tanítónő, 7 tanár vagy hivatalnok). 
A hitoktatás 541 csoportban heti 748 órában folyt. A hittanvizsgán 4819 
tanuló vett rész. A vizsga eredménye részben kiváló, részben jó, csak 3 he
lyen gyenge. 32 tankiönyvíró 40—féle tankönyvét használták. A tankönyvek 
egyházhatóságilag engedélyezettek. A tanulók közül 477 részesült konfir
mációi oktatásban (— 17). Evangélikus vallásból képesítőt tett 6 tanító és 
17 tanítónő, kik közül vallástanításra képesítést szerzett 12. 32 hitoktató 41 
lakóhelyén kívüli, 59 iskolában adott heti 71 órát. Evangélikus hitoktatásra 
járt 221 református, 2 baptista és 1 unitárius tanuló is.

A hitoktatási vizsgálati kérdőívek kitöltése sajnos nagyon hiányos. 
Óhajtandó volna egyebek mellett az is, hogy az iskoia székhelyét pontosan 
tüntessék fel; nemkülönben, hogy mely iskola milyen osztályú tanulói járnak
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egy hittanórára; Á hitoktatás helye is megjelölendő. Nagyon kívánatos a le 
érkezett jelentéseknek esperesileg történt ellenőrzése is.

A közgyűlés meleg köszönetét és elismerését tolmácsolja a 
hitoktatást oly szép eredménnyel és áldozatkészséggel végző lei- 
készi és tanítói karnak, örömének ad kifejezést afölött, hogy leg
alább némileg lehetővé válik a jövő évi költségvetésben ezen fe
lette fontos munkának kedvezőbb honorálása, bár most is vallja, 
hogy még messze állunk a jogos remények valóraválásától.

84. U. a. biz. jkv. 8. pontja kapcsán az idei püspöki jelentés 14. olda
lán behatóan tárgyalt népiskolai egyházi szakfelügyelet kérdésére nézve a 
bizottság javaslata alapján a közgyűlés a püspöki jelentés kapcsán a zsinat
hoz tesz felterjesztést, kérve ezen fontos kérdésnek egyházi alkotmányunkba 
való szervez felvételét.

85. U. a. biz. jkv. 9. pontja kapcsán olvastatott a kemenesaljai egy
házmegye felterjesztése, amelyben 1934. évi közgyűlésének alábbi indítvá
nyait újabb határozathozatal végett felterjeszti az egyházkerülethez: 1. Kö
telezze a vallás- és közoktatásügyi minisztérium fegyelmi felelősség terhe 
mellett rendeletileg az összes állami és községi iskolák vezető tanítóját, va
lamint ugyanilyen rendelkezés megtételére kérje fel a felekezeti iskolák fő
hatóságait, hogy az iskolába beiratkozott mindennapi és továbbképző iskolai 
gyermekeket vallási megoszlásuk szerint az illetékes lelkészi hivatalnak be
jelentse, hogy az egyes vallásfelekezetek a gyermekek vallási oktatásáról 
idejében gondoskodhassanak. 2. Kötelezze a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium fegyelmi vétség terhe mellett rendeletileg az összes állami és köz
ségi iskolák vezető tanítóját és hasonló intézkedés megtételére kérje fel a 
felekezeti iskolák főhatóságait, hogy amelyik gyermek illetékes lelkészétől, 
hitoktatójától a kellő időre a vallásiam osztályzatot meg nem szerzi, ezt a 
következő osztályba felvenni nem szabad. 3. Utasítsa a belügyminisztérium 
fegyelmi vétség terhe mellett rendeletileg az állami anyakönyvvezetöket 
arra, hogy a született gyermekek adatainak bejegyzése előtt minden esetben 
tekintsék be a szülök házassági anyakönyvi kivonatát, különösen akkor, ami
kor a szülők nem annál az anyakönyvi hivatalnál kötöttek házasságot, amely
nél a gyermek születési anyakönyvi adatainak bejegyzése történnék. Az első 
indítványt azért terjeszti fel az egyházmegyei közgyűlés újabb határozat- 
hozatal végett, mert ezen indítvány eredeti szövege, valamint az egyház- 
kerület és egyetemes egyház ezen tárgyban hozott határozata között lénye
ges eltérés van. Kéri az egyházmegye javaslatának eredeti szövegezésben 
való elfogadását és az egyetemes egyházhoz való felterjesztését. A 2. és 3. 
indítványt pedig azért terjeszti fel az egyházmegyei közgyűlés, mert az 1934. 
évi egyházkerületi közgyűlés 77. számú határozatával ezen indítványok fölött 
azzal tért napirendre, hogy ezek a kérdések már szabályozva vannak. Mivel 
az egyházmegyei közgyűlésnek nincs tudomása ilyen szabályozásról, kéri az 
egyházkerületi közgyűlést, nevezze meg határozottan azon fennálló rendel
kezéseket, melyek ezen kérdéseket az indítvány szellemének megfelelőleg
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szabályozzák, hogy alkalomadtán azokra egyházi érdekeink megóvása szem
pontjából hivatkozni lehessen.

Az egyházkeriileti közgyűlés, arra való tekintettel, hogy a val
lás- és közoktatásügyi miniszter az 1934. évi egyetemes közgyűlés 
76. számú határozata alapján tett felterjesztésre adott 60876/1935.
VI. számú válasziratában kijelentette, miszerint „A tanköteleseknek 
vallásban való oktatásáért az iskola helyi hatósága felelős“, az 
egyházmegye első javaslata értelmében újabb felterjesztést intéz az 
egyetemes közgyűlés útján a vallás- és közoktatásügyi miniszter
hez, kérve, hogy erre az iskolai hatóságot kötelezze.

Az egyházmegyei közgyűlés 2. és 3. javaslatai fölött az egy
házkerület napirendre tért. Ugyanis egyrészt a vallástan az elemi 
népiskolákban kötelező rendes tantárgy lévén és így magától ér
tetődvén, hogy vallástani osztályzat nélkül a tanuló felsőbb osztály
ba fel nem léphet, sem vallástanból illetéktelen részről osztályzatot 
nem nyerhet, az egyházmegyei közgyűlés által kívánt rendeleti 
intézkedés kérelmezését szükségtelennek tartja. Másrészt a belügy
miniszternek az állami anyakönyvezés tárgyában kiadott 80.000— 
1906. számú rendelete 83. §-a kimondván, hogy az állami születési 
anyakönyvben a gyermek vallása a fennálló — és a rendelet 85. 
§-ában részletesen is közölt — jogszabályodnak megfelelően jegy
zendő be, 16. §-a pedig megállapítván, hogy az anyakönyvvezető 
teendőinek pontos és szabályszerű teljesítéséért úgy büntetőjogi
lag, mint fegyelmileg felelős, e tekintetben sem látja külön rende
leti intézkedés szükségességét fennforogni.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja azonban a lelkészeket, 
hogy amennyiben tudomásukra jutna, hogy valamely népiskola a 
vallástanból illetéktelen részről történő osztályozással, vagy vallás
tani osztályzat nélkül venne fel evangélikus tanulókat felsőbb osz
tályba, illetve amennyiben valamely anyakönyvvezető evangélikus 
vallású gyermeket másvallásúnak jegyezni be a születési anya
könyvben, az ilyen esetet haladéktalanul jelentsék be püspök úrnál.

S ö .  U. a. jkv. 10. pontja alapján tárgyaltatott az egyházmegye fölter
jesztése, amelyben kéri, „hogy az egyházkerületi közgyűlés intézzen felter
jesztést az egyetemes tanügyi bizottsághoz, miszerint a minősítések igaz
ságosabb megállapítása végett az eddigi három fokozat helyett a következő 
négy fokozat lépjen életbe: 1 =  kiváló, 2 =  jó, 3 =  megfelelő, 4 =  meg nem 
felelő“.

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy már az 1933. 
évi egyházkerületi közgyűléshez érkezett hasonló felterjesztés a 
győri egyházmegyéből; tekintettel, hogy az iskolák tanulmányi 
eredményeit megállapító minősítés fokozatai között aránytalanság 
van; végül tekintettel arra, hogy az iskolalátogatási kérdőívek most 
folyamatban levő revíziója ,ezt lehetővé teszi, felkéri az egyetemes 
közgyűlést: utasítsa az iskolalátogatási kérdőívek összeállítására
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kiküldött bizottságot, miszerint az új kérdőíven a szóbanforgó minő
sítésnél a következő négy fokozat állapíttassák1, meg: kiváló, jó, 
megfelelő, meg nem felelő.

SV. U. a. jkv. 11. pontja kapcsán tárgyalta a közgyűlés a veszprémi 
egyházmegye felterjesztését olcsóbb tankönyvek kiadása és ezzel kapcsolat
ban evangélikus nyomda felállítása és közreműködése tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy a most hasz
nált tankönyveket részben a Franklin-Társulat, részben más 
nyomdavállalatok, vagy magánszemélyek adják ki s ez a gyakorlat 
pillanatnyilag meg nem szüntethető. Miután azonban maga is elis
meri, hogy a tankönyvek aránylag még mindig drágák, szükséges
nek tartja ezek árának csökkentésére nézve az egyetemes közgyű
léshez való felterjesztését.

SS. U. a. jkv. 12. pontja alapján tárgyalta a bizottság a győri egyház
megye felterjesztését konfirmációi okitatási vezérkönyv és megfelelő vallás
iam tankönyvek kiadása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés jó vallástani vezér- és tankönyvek 
kiadását fontosnak és sürgősnek tartja s midőn egyrészt utal a múlt 
évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 57. pontjára, más
részt felhívja a konfirmációi oktatók figyelmét Zongor Béla kör
mendi esperes-lelkész folyó évben kiadott konfirmációi kátéjára; 
javasolja egyben, hogy kérettessék fel Püspök Úr, miszerint ha az 
egyetemes egyház megfelelő vallástani vezér- és tankönyvek kiadá
sáról nem gondoskodnék, ilyenek kiadásáról a maga hatáskörében 
gondoskodni szíveskedjék. A tankönyvek megírása előtt azonban 
szükségesnek tartja új, egységes vallástani tanterv elkészítését, úgy 
az osztott, mint az osztatlan iskola számára.

89. U. a. jkv. 13. pontja alapján tárgyalta az egyházkerületi közgyű
lés a győri egyházmegye új tantervek készítésére vonatkozó felterjesztését.

Az egyházkerületi közgyűlés az ev. elemi és továbbképző is
kolák tantervének elkészítése érdekében felterjesztést tesz az egye-, 
ternes egyházhoz és azt javasolja, hogy az egyetemes egyház az 
iskolák tantervének elkészítését bízza az országos evang. tanító- 
egyesületre.

90. U. a. jkv. 14. pontja kapcsán tárgyalta a közgyűlés a vasi közép
egyházmegye jegyzőkönyvének 91. pontjában felterjesztett indítványát, mely 
szerint az egyházmegyei közgyűlés kívánatosnak, sőt szükségesnek tartja, 
hogy az egyházkerület népiskoláiban egységes és ev. jellegű irkák használ
tassanak. f

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot elfogadja és felkéri 
Püspök Úr Öméltóságát, szíveskedjék lehetővé tenni, hogy az egy
házkerület népiskolái részére egységes és evang. jellegű irkák ki
adassanak és egységesen használhatók legyenek.
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O l.  U. a. jkv. 15. pontjával tárgyaltatott a veszprémi egyházmegyé
nek a terményjárandóságos tanítók sérelmének orvoslására vonatkozó fel- 
terjesztése.

Mivel a közgyűlés e felterjesztésben foglalt kérdéssel már a 
püspöki jelentés tárgyalásánál foglalkozott, ezért e helyen’ napi
rendre tér felette.

Jegyezte :

GYALOG ISTVÁN
e g y h á z k e r .  e g y h .  a l j e g y z ő .

02.. Az Egyházkerületi Véleményező Bizottság 1936. évi szeptember 
29-én tartott ülése jegyőzkönyvének alapján. Tárgyaltatott a győri egyház
megye felterjeszése, amelyben kéri, hogy az egyházkerületi közgyűlés szor
galmazza a több gyülekezetben az egyháztagokat terhelő kegyúri terhekkel 
és községi, illetve érdekeltségi iskolai adóval járó többszörös kultúradózta- 
tás megszüntetését.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot pártolólag felterjeszti 
az egyetemes közgyűléshez.

03. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése a lelkészi 
korpótlék 100 százalékos valorizációjának szorgalmazása iránt.

A püspöki jelentés kapcsán elintézést nyert.
04. Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése, amely

ben kéri, hogy minden egyházmegyében választassék tervező-mérnök, illetve 
építész, aki az építési tervekről, költségvetésekről véleményes javaslatot ké
szít, a gyülekezeteknek az építkezéseknél tanáccsal szolgál és szükség ese
tén az építkezéseket ellenőrzi. Továbbá: alakíttassák építészeti tanács, amely 
a 10.000 pengőn felüli építkezéseknél a terveket készítse, illetve a terveket 
felülvizsgálja, illetve jóváhagyja. A 3000 P-őn felüli építkezéseknél a köz
szállítási szabályzat betartása mellett mindenkor nyilvános árlejtés tartassák.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérdést figyelmébe ajánlja az 
egyházmegyéknek. Egyben, az egyházi építkezések jósága érdeké
ben felkéri Püspök Urat, hogy az Egyh. Alk. 44. §. f. pontja értel
mében felterjesztésre kerülő tervek és költségvetések közül a temp
lomépítésekre vonatkozókat a megfelelő elbírálás és esetleges pót
lások, illetve helyesbítések eszközölhetése végett kívánja be.

03. Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése a tanító
választási szabályrendelet mielőbbi elkészítése iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés fenntartja az 1934. évi közgyűlé
sének 55. számú határozatát, mely szerint új tanítóválasztási sza
bályrendelet kiadásával csak a zsinat munkájának befejeztével kí
ván foglalkozni.

06. Tárgyaltatott a kemenesaljai és Veszprémi egyházmegyék felter
jesztése KIÉ titkári állás állandó állásként, megfelelő fizetéssel leendő meg
szervezése iránt.
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Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatokat magáévá teszi és 
felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.

OTT. Tárgyaltatott a győri és soproni alsó egyházmegyék felterjesztése 
Bősárkány és Maglócza szórványhelyeknek a csorna-kapuvári missziókörhöz 
leendő csatolása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a soproni alsó egyházmegyének 
az elcsatolást kérelmező felterjesztésével szemben a győri egyház
megye állásfoglalása értelmében határoz és Bősárkány és Maglócza 
szórványokat az eddigi állapot szerint Rábcakapihoz való beosztá
sában meghagyja.

08. Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése, amely
ben kéri, hogy a dunántúli énekeskönyv megtartása mellett új énekeskönyv 
bevezetése nélkül, csak pótfüzet szerkesztésével történjék az énekeskönyv
nek a liturgiával kapcsolatos kiegészítése.

A püspöki jelentés kapcsán elintézést nyert.
99. Tárgyaltatott a Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegye felterjesz

tése a szekszárdi levente-kerületi verseny alkalmával a megnyitó istentiszte
let mellőzése folytán előállott sérelem tárgyában. Ugyancsak tárgyaltatott a 
tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesztése a tabi ipartestületi zászló- 
avatás alkalmával az ev. egyházi közreműködés megakadályozása által elő
állott sérelem tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez aziránt, hogy a kir. kormánynál a mellőzések kapcsán 
előállott sérelmeknek megfelelő rendelkezések által leendő meg
szüntetését és megelőzését szorgalmazza.

lOO-Tárgyaltatott a vasi közép egyházmegye felterjesztése a portó
térítési államsegélyek folyósítása iránt.

A püspöki jelentés kapcsán elintézést nyert.
Í O I .  Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése amelyben 

kéri, hogy templomainkon alkalmaztassék oly külső megjelölés, amely annak 
Ág. Hitv. Ev. jellegét felismerhetővé teszi. Feliratként „Az Erős vár a mi 
Istenünk“-et javasolja.

Az egyházkerület felkéri Püspök Urat, hogy ajánlja egyház- 
községeinknek, hogy necsak az új és renovált, hanem a régi temp
lomok homlokzatán is az „Erős vár a mi Istenünk“ alkalmaztassék 
jelmondatul.

lO ^.Tárgyaltatott a zalai egyházmegye felterjesztése, amelyben kéri, 
hogy a Ielkészi nyugdíjjárulékok be nem fizetése folytán a nyugdíjasokat ér
hető sérelmek megelőzése érdekében a hiványokban vétessék fel oly szöveg
rész, amely szerint az egyházközség, ha a reá eső nyugdíjjárulékot pontosan 
nem fizetné, a nyugdíjba vonuló lelkészének a nyugdíj esetleges csökkené
séért kártérítést tartozzék adni.

Az egyházkerületi közgyűlés a kérdés felett napirendre tér.
103. Tárgyaltatott a zalai egyházmegye felterjesztése, amellyel felter

jeszti jóváhagyás végett a Sümeg és Vidéke ref. fiókegyház és a sümegi ág.
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hitv. egyh. fiókegyház között a közös templom tulajdonjoga és használata 
kérdésében kötött, 1936. május 31-én tartott közgyűlési jegyzőkönyvben 
foglalt szerződést.

Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztett jegyzőkönyvben 
foglalt szerződést jóváhagyja.

104.Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesz
tése, amelyben kéri, hogy

1. zsinati rendelkezéssel lehetővé tétessék a tanítóknak bizonyos esetek
ben hivatalból leendő áthelyezése, a házasságra lépett tanítónőknek állásuk
ból felmentése, továbbá mondassék ki az, hogy a tanítónő férjhezmenetelével 
állásáról lemondottnak legyen tekintendő;

2. ugyancsak kéri a tanítói fizetési értékegység megfelelő megálla
pítását, a tanítóknak a VII. fiz. osztályba leendő, a törvényes százaléknak 
megfelelő kinevezését és a levitái, kántori és taníói javadalmaknak méltá
nyos százalék szerinti elkülönítését és a segédtanítói intézmény megszün
tetését.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslat „1.“ részével érdemben 
foglalkozni nem kíván.

A javaslat „2.“ része a püspöki jelentés kapcsán elintézést 
nyert.

1 0 3 .  Tárgyaltatott Kiss Géza szilsárkányi egyliáztag indítványa, 
amelyben javasolja, hogy az Egyh. Alk.-ban megfelelő rendelkezés vétessék 
fel, amely szerint az egyházközségekben lelkész és felügyelő közeli rokon
sági fokban ne legyen választható.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslattal foglalkozni nem kí
ván és felette napirendre tér.

Jegyezte :

BERTHA BENŐ s. k. 
e g y h á z k e r .  v i l .  f ő j e g y z ő .

lOö.Tárgyaltatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése, melysze- 
1 int az egyházmegyék számadásai megvizsgáltattak s rendbenlevöknek 
találtattak.

Tudomásul szolgál.
1 0 7  .Az 1935. évi egyházkerületi közgyűlés 87. számú határozata sze

rint az alapítványok újbóli törzskönyvezése s a devalváció tárgyában kikül
dött bizottság javaslatára devalválódott értékűnek mondja ki azokat az ala
pítványokat, amelyek 1926. január elseje előtt létesítettek, tőkéjük is pénz
ben, vagy értékpapírokban ezen határnap előtt vétetett alapítványi kezelés 
alá és amelyek értéke a pénz elértéktelenedése folytán annyira leszállóit, 
hogy az a jelenlegi pengőértékben számítva a tíz pengőt el nem éri.

Ezeknek az alapítványoknak az összege az 1928. évi egyetemes köz
gyűlés 102. határozata értelmében a számadásokba egy tételbe, mégpedig 
„a pénz elértéktelenedése folytán megsemmisült alapítványok“ címén állí
tandó be. Ezen alapítványok azonban külön íven is nyilvántartandók, mely
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ív a számadásokhoz, illetve a felterjesztendő másodpéldányhoz csatolandó, 
mint annak kigészítö része.

Az alapítványok elértéktelenedésének megállapítását az egyházkerületi 
számvevőszék eszközli, amely a megállapításról az illetékes egyházmegyét 
és annak útján az illetékes egyházközséget értesíti.

Elrendeli az egyházkerületi közgyűlés az alapítványi törzskönyv újbóli 
összeállítását. E törzskönyvbe csak a nem devalvált alapítványok vehetők 
fel, míg a devalváltak a törzskönyvvel azonos mintájú jegyzékbe foglalandók.

A devalvált alapítványok esetleges jövedelme az egyházkerület további 
rendelkezéséig a tőkéhez csatolandók.

Kimondja a kerületi közgyűlés, hogy ugyanezek a rendelkezések megfe
lelően alkalmazandók az egyházi alapok kezelése és nyilvántartására vonat
kozólag.

lO S .A z egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyámintézet jelenti, hogy bevé
tele 1935—36-ban jelentékenyen megnövekedett, így a segélykiosztás is na
gyobb mérvű volt. A megüresedett kér. gyámintézeti világi elnöki állásra 
Traeger Ernő min. tan. választatott meg.

Tudomásul szolgál s az egyházkerületi közgyűlés elhatározza, 
hogy a beterjesztett gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvét a kerü
leti gyűlés jegyzőkönyvének fiiggelékeképen kinyomattatja. Egyben 
szeretettel üdvözli dr. Traeger Ernő min. tanácsos urat, kit 9 espe- 
rességi gyámintézet közgyűlése választott meg egyhangúlag el
nökké. Munkásságára Isten bőséges áldását kéri.

1 0 9 .A z  egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy a múlt évi közgyűlés 
óta 17 irat érkezett be.

Tudomásul szolgál.
H O . Jelenti továbbá, hogy a Berzsenyi—Kis-emlékiinnep alkalmából a 

könyvtár s levéltár értékesebb darabjaiból kiállítást rendezett, mely a közön
ség körében nagy érdeklődést keltett.

Örvendetes tudomásul szolgál. A kér. közgyűlés köszönetét 
mond Németh Sámuel levéltárosnak a muzeális értékű kiállítás 
megrendezéséért.

111. Olvastatott a Dunántúli Luther Szövetség 1935—36. munkaévé
ről szóló jelentés, melyet

az egyházkerületi közgyűlés elismeréssel és köszönettel vett tudo
másul. A Szövetség jegyzőkönyvét jelen jegyzőkönyv függelékébe 
felveszi.

112. Az egyházkerületi Lelkészegyesület jelentését a közgyűlés tudo
másul veszi s az egyesiile közgyűlési jegyzőkönyvének függelékképeni ki- 
nyomatását elhatározza.

Az egyesület a vasárnap délelőtti gyűlések, hivatalos órák betiltását 
sürgeti.

A közgyűlés felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.
113. Kéri továbbá a lelkészegyesület, hogy az iskolafenntartó testüle

tek a tanítói híványok kitöltésénél ne precizirozzák az egyes tanítási osztá-



75

lyokat, hanem olykcpen vegyék be a híványba a tanító kötelességét, hogy a 
tanító köteles az iskolaszék által kijelölt osztályokat tanítani.

A közgyűlés ily értelemben határoz.
114. Tárgyaltatott az egyházkerületi Tanítóegyesület jelentése. Kéri 

az egyesület, hasson oda az egyházi hatóság, hogy a helyettes tanítók részére 
megállapított minimális fizetésnél alacsonyabbat egy iskolafenntartó sem 
adhasson tanítójának.

Tudomásul szolgál.
113. Kéri továbbá az egyesület, hogy a soproni ev. tanítóképző utolsó, 

vagy két utolsó évfolyama a theológiai facultáson bizonyos számú kiváloga
tott előadást hallgasson, abból vizsgát tegyen, mely bizonyítvány alapján jo
got nyerjen a levita tanítói állás elfoglalására.

Közgyűlés a javaslatot, a tantervet tekintve, nem tartja kc- 
resztiilvihetőnek, de kívánatosnak tartja a tanítóság theológiai kép
zését s ezért a kérdést napirenden tartja.

116. Püspök úr bejelenti, hogy a jövő évi kerületi gyűlésre vonatko
zóan a pécsi és bonyhádi gyülekezetek részéről történt meghívás. A jelen
levő bonyhádi gyülekezeti felügyelő a meghívást személyesen is megismétli.

117. A közgyűlés köszönetét mond a meghívásokért, de az elnökséget 
hatalmazza fel, hogy belátása szerint döntsön a jövő évi közgyűlés helyének 
kitűzése kérdésében.

115. Több tárgy nem lévén, püspök úr az elnökség és a közgyűlés ne
vében köszönetét mond a győri gyülekezetnek szíves vendéglátásáért, a ze
neszámok előadóinak fáradozásukért s a kiküldöttek buzgó munkájáért.

Az egyházkerületi felügyelő a közgyűlést bezárta, mely után Püspök Úr 
buzgó imában kérte Isten áldását a közgyűlés elvégzett munkájára.

Jegyezte :

Dr. BERZSENYI ÁDÁM s. k. 
világi aljegyző.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük :

Dr. MESTERHÁZY ERNŐ s. k. D. KAPI BÉLA s. k.
egyházkerületi felügyelő. püspök.

SZALAY ISTVÁN s. k. NÉMETH SÁMUEL s. k.
hit. biz. tag. hit. biz. tag.

HANZMANN KÁROLY s. k. GAÁL SÁNDOR s. k.
hit. biz. tag. hit. biz. tag.

Dr. MOHÁCSY LAJOS s. k. TAKÁCS ELEK s. k.
hit. biz. tag. hit. biz. tag.
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FÜGGELÉK.
I.

Kivonatos jegyzőkönyv,
készült Győrött, 1936. évi szeptember hó 29-én, a dunántúli ág. hitv. ev. 
Egyházkerület! Gyámintézetnek, az ev. népiskola nagytermében tartott évi

rendes közgyűléséről.

Jelen vannak: S c h o 1 t z Ödön egyházi- és dr. T r a e g e r  Ernő ez al
kalommal beiktatott világi elnök, D. K a p i Béla püspök és dr. Me s t e r -  
h á z y Ernő egyházkerület felügyelő, Z i e r m a n n Lajos a magyarhoni G. 
A. egyetemes gyámintézet egyházi elnöke, úgyszintén az egyházmegyei 
gyámintézetek egyházi és világi elnökei és az egyházkerületi közgyűlésre ér
kezett számos egyháztag.

1. Az egyházkerületi gyámintézeti jegyző imája után S c h o l t z  Ödön 
egyházi elnök köszönti a nagy számban megjelent tagokat s a közgyűlést 
megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. B e r t h a  Benő győri egy
házmegyei gyámintézeti világi- és J ó n á s  Lajos zalai egyházmegyei gyám
intézeti egyházi elnököt. Azután bejelenti, hivatkozással a m. é. ehker. gyám
intézeti közgyűlési jegyzőkönyv 2. pontjára, hogy a világi elnökre leadott, 
valamennyi égy hm. gyámintézettől beérkezett szavazatot f. é. augusztus hó 
11-én bontotta fel az erre választott bizottság, örömmel referálja, hogy az 
összes szavazatok dr. T r a e g e r  Ernő miniszteri tanácsosra estek. Ennek 
alapján nevezettet a dunántúli ev. egyházkerületi gyámintézet egyhangúlag 
megválasztott világi elnökének jelenti ki és áldáskívánattal köszönti.

2. Dr. T r a e g e r  Ernő világi elnök szívből fakadó szavakkal mond me
leg köszönetét. Jólesően érzi — úgymond — a megtiszteltetés nagyságát; de 
tisztán áll előtte a vállalandó feladat és kötelezettség nagysága is. A gyám
intézet munkája kell, hogy egész egyházunk életére kiható nagyjelentősé
gűvé váljék. Tudja, hogy az elnöki székbe való egyhangú elhivatása bizalom 
előlegezése, mert fokozott munkát és lelkiismeretes kötelességteljesítést vár 
tőle a Gyámintézet. Örömest illeszkedik bele e szent munkaközösségb 
amely vallásért, hitért dolgozik és felkaroló szeretettel szolgál az erőtelenek- 
nek és veszélyeztetetteknek, mert ez nemcsak egyházépítés és bizonyságte
vés az örök szeretet mellett, hanem mindezen keresztül nemzetmentő és drága 
magyar hazánk jobb jövőjét előmozdító szolgálat is. Gyámintézetünk őrizze 
meg a tradíciót; maradjon külön szervezete dacára is a magyar evang. egy
ház lelkes munkása. Ami az elődöknek lelkiélmény volt, az legyen nekünk 
lelkiszükségünkké. Sáíári feladatunk: dolgozni míg nappal van s az utánunk 
következő generációba beleoltani az egyházszeretetet és krisztusi cselekvő 
hitet. Ez a legszebb keresztyén munka; a szív mélyéből fakad s észrevétle
nül a szívekbe plántálodik. Nekünk azonban szükségünk van arra is, hogy a



társadalom es a nemzet tisztán lássa azt az önzetlen munkát, amit kifejtünk, 
de szükségünk van arra is, hogy hivatalos helyen is tudják meg, hogy mit 
jelent az a munka, amelyet egyházunkon keresztül a nemzet érdekében ki
fejtünk. Hisz megbecsülhetetlen állami munka az, amit a mi evang. egyhá
zunk minden szerve a nemzet pilléreinek* felépítése, a vallás-erkölcsi szellem 
ápolása érdekében végez. Nemzet és egyház becsülje meg és támogassa egy
mást. Milyen lenne a világ képe, ha az állam vezetői is szigorúbban ragasz
kodnának a Krisztus evangéliumához. Kövessük elsősorban mi, hisz oly ne
héz idő előtt állunk, amely az eddigieknél is sívárabb lehet. De Gusztáv 
Adolf szelleme, Luther hite s főleg Krisztus urunk igéi világjelentőségüek. 
Őket kövessük; amikor úgyszólván egy egész világ összeomlás előtt áll, 
akkor annál hívebben tartsuk meg azt, amink van, hogy senki el ne vegye a 
mi koronánkat! Egy boldogabb kor boldogabb embertípusát segítsük kifor
málni. Ha hívő alázattal és önzetlen szeretettel végezzük ezt a szent szol
gálatot, akkor tapasztalni fogjuk, hogy az Úr velünk van. Akivel pedig az 
Isten van, annak nincs mitől félnie!

A közgyűlés világi elnök szívhez szóló bizonyságtevését lel
kesedéssel hallgatta és meleg köszönettel zárta szívébe.

3. Az egyházkerületi gyámintézet 1935/36. évi munkájáról szóló elnöki 
jelentést S c h ol t z Ödön egyházi elnök következőleg olvasta fel:

Hogy a szórványgondozás már az őskeresztény egyházban is milyen 
fontos szerepet játszott, azt legszebben Pál apostolnak a Thessalonikabeli 
gyülekezethez intézett ezen szavai bizonyítják: ,,Az atyafiúi szeretetröl pedig 
nem is szükség írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy 
egymást szeressétek; — sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, 
•akik egész Macedóniában vannak.“

A thessalonikabeli gyülekezet tehát az Isten által beléoltott szeretettől 
indítva egymaga gondoskodott egy egész ország, egész Macedonia szórvá
nyáról s ha ezzel szembeállítjuk azt, amit a mi 138 dunántúli anyagyíilekeze- 
tiink áldozott a hozzá tartozó fikákkal együtt a lefolyt évben egyházkerületi 
szórványunk segélyezésére, úgy be kell vallanunk, hogy a mi szívünkben 
nagyon is kihűlt az a könyörülő, megmentő és felsegítő szeretet, melyet 
pedig az Isten belénk is oltott.

Ha azt vártuk, hogy az a nagyszabású ünneplés, melyet tavaly az Egyet. 
G. A. Gyámintézet 75 éves fennállása alkalmából rendeztünk, valamint az 
új életre keltett Gyámintézeti Lap és a jubiláns Gyámintézeti Emlékfüzet 
tömeges terjesztése nagyobbszerü ébredést és áldozatkészséget fog híveink
nél kiváltani, úgy ezen várakozásunk csak részben valósult meg. Mert igaz 
ugyan, hogy ezidén a soproni felsőtől és a zalaitól eltekintve, valamennyi 
esperességi gyámintézetünk tényleg t ö b b e t  gyűjtött*), mint tavaly, úgy 
hogy számadásunk a soproni női gyámintézet 1132.87 P jövedelmének, alap-

Az esp. gyámintézetek idei gyűjtése: Győr 782 97 P (+182 86); Kemenesalja: 1077.82 
Som° g y : 652.80 P (+232.02); Soproni alsó: 485 98 P (+90.70); Soproni felső : 

n /1 7nrV (— i07 85i; Tolna—Baranya—Sumogyi . 1517.17 P (+492.64); Vasi közép : 1015.— 
P (+189.24); Veszprém: 1291 25 P (+365.58); Zala: 203.07 P (—16.36).
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jaink 111.60 P kamatjának s 10 P rendkívüli adománynak beszámításával 
11.426.99 pengő összbevételt tüntet lel, — mégis ha levonjuk belőle a győri 
esperességi gyámintézetnél már tavaly befolyt, de csak most elszámolt ju
biláns offertóriumot s a gyámintézetnél elkönyvelt templomépítési gyűjtése
ket együtt 689.24 P összegben, a soproni felső esp. gyámintézetnél pedig 
754.50 P átfutó tételt, akkor 1935/36. évi gyűjtésűnk tényleges eredménye 
9.980.23 P, amihez jön még a niai gyámintézeti ünnep ofíertóriuma.

Ezen összegből 5.138.27 P folyt be egyházkerületi gyámintézeti pénz
tárunkba a tavalyi 4.438.86 P-vel szemben, úgy hogy idei bevételi gyarapo
dásunk 699.41 P. Ennek tudható be, hogy ezúttal a tavalyi 1.400 P helyett 
1.700 P áll szabad rendelkezésünkre, mihez jön még a 453.64 P-t kitevő 
egyházkerületi szeretetadomány s a Rupprecht—Káldy-alapból 80 pengő, 
úgy hogy mai közgyűlésünk 2.233.64 P felett diszponálhat.

Mindenesetre örülnünk kell ezen a mi viszonyaink mellett elég számba- 
vehető haladásnak, de ha Pál apostol így fejezi be a diaspora iránti köteles
ségüket oly példásan betöltő thessalonikabeliekhez intézett szavait: „Kérünk 
azonban titeket atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok“, úgy vonatkoz
tassuk a jövőben az apostol ezen kérését fokozott mértékben önmagunkra is. 
Hogy erre nézve meg van bennünk az akarat, az elcsillan esperességi gyám
intézeteink azon határozataiból, melyekkel a gyűjtési eredményt, mellyel 
maguk sincsenek megelégedve, fokozni szeretnék. Így a győrmegyei esperes
ségi Gyámintézet 2—3 körzetre akarja osztani a gyülekezeteket, úgy, hogy 
azokban fiatal lelkészek végezzék a gyűjtést s megelőzőleg gyámintézeti ün
nepélyt is tartsanak a meglátogatott gyülekezetben. Kemenesalján a gyűjtést 
több helyen a presbiterek végzik, ami annak súlyt és tekintélyt ad. A tolna- 
baranya-somogyi esperességben pedig az aratási hálaadó istentiszteleten 
gyámintézeti offertóriumot szednek. Valóban elismerésre és követésre méltó 
elhatározások s ha a gyámintézeti vezetők mindenütt azon lesznek, hogy új 
meg új módokat és alkalmakat keressenek, új meg új forrásokat nyissanak 
meg a gyámintézeti gyűjtés fokozására, akkor idővel talán mi is méltók le
szünk azon apostoli elismerésre: „Az atyafiúi szeretetről pedig nem szükség 
írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást sze
ressétek.“

Ezek után rátérek az esperességi gyámintézeteknél előfordult fontosabb 
személyi változások megemlítésére. A kemenesaljai esperességi gyámintézet 
érdemes világi elnöke, Mesterházy Jenő, előrehaladt korára való tekintettel 
lemondott. Visszalépett továbbá a soproni felső esp. gyámintézetnél Klausz 
Lajos, a zalai esp. gyámintézetnél pedig dr. Mesterházy Ferenc világi elnök 
is. A soproni felső esp. gyámintézet új világi elnökévé Rátz Egon ny. posta
főtanácsos, egyházi elnökévé újból Danielisz harkai lelkész választatott. A 
győri esp. gyámintézetnél újból Szalay Mihály választatott egyházi elnökké. 
A visszavonult munkásokat köszönetünk és legjobb áldáskivánatunk kíséri, 
az újakat szerető szívvel üdvözöljük.

A kemenesaljai esp. gyámintézet a következő indítványokat terjesztette 
fel egyházkerületi gyámintézeti közgyűlésünkhöz megfontolásra: a) az elő-



írt házi-gyűjtést minden ev őszén tartsák meg a helyi gyámintézetek; b) ad
jon ki és még előbb írasson a gyámintézet is a maga munkáját propagáló és 
a gyámintézet munkáját ismertető kisebb jeleneteket, párbeszédeket, melye
ket vallásos összejöveteleken elő lehetne adatni; c) a lehetőséghez képest 
idegen előadók keressék fel a gyülekezeteket, hogy ezáltal a gyámintézeti 
munka élénkebb legyen; d) adjon a gyámintézet részletes tájékoztatót a 
maga munkájáról; e) árusítson a gyámintézet is téglajegyeket. Ezen indít
ványok némelyikével már ismételten foglalkoztunk. Elfogadásuk csak akkor 
vezethet eredményhez, ha aztán egyetemesen valósíttatnak meg. Azért ké- 
lem, terjesszük fel megszívlelésre valamennyit az egyetemes gyámintézeti 
közgyűléshez. Más indítvány nem terjesztetett fel.

Tekintettel a rendelkezésünkre álló idő rövidségére, nem kívánok 
ezúttal más részletekre kiterjeszkedni s azért az apostol szavaival végzem 
rövid jelentésemet: „Kérünk azonban titeket, atyámfiai, hogy mindinkább 
gyarapodjatok.“

Az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés az elnöki jelentést 
köszönettel tudomásul veszi, jegyzőkönyvébe iktatja s a benne 
összefoglalt javaslatokat az egyetemes gyámintézeti közgyüléshez 
pártolólag felterjeszti.

4. M ii h 1 Nándor egyházkerületi gyámintézeti pénztáros terjeszti be 
ezután jelentését, melyet a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vesz.

5. G r a í Samu ellenőr beszámol arról, hogy a gyámintézeti pénztárt 
átvizsgálta és mindent példás rendben talált.

A közgyűlés ezen jelentést is tudomásul veszi. Egyben a pénz
kezelőknek a szokott óvás fenntartása mellett a felmentvényt meg
adja.

6. A rendelkezésre álló pénz felosztását a közgyűlés — az előzetesen 
megtartott választmányi ülés javaslatára — beérkezett 59 kérvény elbírálása 
után — következőleg eszközölte:

70—70 pengős segélyben részesül: Nagybarátfalu, Zalaszent- 
grót, Nagykanizsa, Lőcs, Sopronbánfalva, Szekszárd, Őrimagyarósd, 
Kerta, Felsőgördicse.

50—50 pengőt kap: Győrszemere, Zalaegerszeg, Csurgó, 
Csorna-Kapuvár, Brennbergbánya, Dombóvár, őriszentpéter, Sör, 
Kapolcs, Dunaföldvár.

30—30 pengős segély jut a következőknek: Tényő, Puszta- 
szentlászló, Kaposvár, Gyóró, Tengelic, Magyarkér, Szentgotthárd, 
Sárvár, Hánta, Tés, Fehérvárcsurgó, Alsódörgicse, Keszthely, Mér
ges, Pusztaederics, Barcs-Nagyatád-Szob, Zsebeháza, Hács, Csót.

Az egyházkerületi kis-szereteladományból Sümeg kap 253.64, 
Bakonyszentlászló 200 pengőt.

A Rupprechti—Káldy-alapítvány évi kamatát, 80 P-t, az ala- 
pítványttevö akaratából ezalkalommal Tolnanémedi kapja.

7. Az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézethez az egyik kis-szeretet- 
adományra a közgyűlés Csurgót terjeszti fel.

50
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Hasonlókép pártolóan terjeszti fel az összes többi folyamodó 
Segélykérvényét is.

8. A németországi Gusztáv Adolf egyesülethez segélyezésre a következő 
gyülekezetek lettek felterjesztve:

Szekszárd, Keszthely, Dombóvár, Zalaegerszeg, Sopronbán- 
falva, Kaposvár, Tolnanémedi, Nagyszokoly, Dunaföldvár és Barcs- 
Nagyatád-Szob.

9. Mielőtt a közgyűlés véget ért, egyházi elnök megemlékezett az 
őszinte hála hangján szeretett püspök urunk 20 éves főpásztori jubileumá
ról. Áldjuk a Kegyelem Urát lelki vezérünkért; megköszönve püspök úrnak 
a Gyámintézet iránt mindig tanúsított jóságát, azt továbbra is kérjük.

10. Más tárgy nem lévén, világi elnök a közgyűlést, jegyző buzgó 
imája után, bezárja.

K. m. f.

Dr. TR AEGER ERNŐ s. k. SC HOLTZ ÖDÖN s. k.
vil. elnök. egyh. elnök.

H AN Z  MAN N  KÁROLY s. k.
jegyző.

Dr. BERTHA BENŐ s. k. JÓNÁS LAJOS s. k.
hitelesítő. hitelesítő.

felvétetett a dunántúli evang. egyházkerületi Lelkészegyesületnek 1936.
szeptember 30-án Győrött tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: Németh Károly elnöklete mellett a kerületbeli lelkészek 
nagy számmal; s világiak közül is többen.

A közgyűlést megelőző istentiszteleten, amelyen a Tanítóegyesület tag
jai is résztvettek, Németh Károly esperes tartott Ján. 17, 6. alapján írás
magyarázatot.

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére ügyv. alelnök Gyalog István és Takács 
Elek espereseket kéri fel.

2. Németh Károly elnök, szeretettel üdvözli a lelkésztestvéreket, a Mele. 
képviseletében megjelent Kemény Lajos alelnököt, budapesti esperes-lelkészt, 
a győri egyházközség felügyelőjét, Hőfer Vilmost. Különösen is tisztelettel 
és szeretettel köszönti a 20 éves püspöki jubileumának határkövéhez ért 
D. Kapi Béla püspök urat egyházkerületi világi elnöktársával.

Az üdvözlésért Kapi Béla köszönetét mond; a Mele üdvözletét pedig Ke
mény Lajos tolmácsolja.

3. Németh Károly ügyv. alelnök részletes beszámolót nyújt az egyes 
egyházm. lelkészegyesületek 1935—36. évi működéséről.
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A közgyűlés Örömmel veszi tudomásul, fiogy minden lelkész- 
egyesületben intenzív munka folyik. — A lelkészegyesületekből be
érkező indítványokat pedig a tárgysorozat megfelelő pontjainál 
veszi tárgyalás alá s hozza meg rájuk határozatát.

4. Horváth Olivér pénztáros jelentése szerint a) a kér. lelkészegyesület 
bevétele 2,868.25 P, kiadása 20.12 P; pénztári készlet 2,848.13 P. — b) A 
Kapi-alapból 40 P fordíttatott ösztöndíjra; az alap vagyona: 1.008.63 P. —
c) Tagsági díjaikat teljesen befizették a vasi, kemenesaljai, veszprémi, sop
roni felső, zalai és somogyi egyházmegyék lelkészei; míg a győri, soproni 
alsó és tolna-baranya somogyi egyházmegyékből ez idén is többen vannak 
hátralékban. — d) A nyomtatványok raktár-állománya: Keresztyén Családi 
Emlékkönyv 321 példány, Gyurátz Ferenc életrajza 703 példány s bizomány
bán 74 példány. A nyomtatványok árában hátrálékos követelés: 10 példány 
Szabályrendeletek gyűjteménye, 40 drb Kiskáté-füzet, 52 példány Családi 
Emlékkönyv, 74 példány bizományi Gyurátz-életrajz.

A lelkészegyesületi közgyűlés Horváth Olivér pénztári jelenté
sét tudomásul véve, fáradozásáért köszönetét mond s neki a szo
kásos fenntartással a felmentést megadja.

5. A pénztárosi jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés
Gyurátz életrajzának a propagálására felkéri a Harangszó és az 
Evangélikus Élet szerkesztőit. — A theol. fakultásnak pedig 100 
ingyen példányt bocsát rendelkezésére a theológusok közt való ki
osztás céljából.

6. Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban elhatározza a közgyűlés, hogy
a soproni líceumban tanuló egy lelkész fiú után állandóan évi 50 
P-t, az 1936—37. évre pedig azon kívül a theol. fakultáson és a 
kőszegi leánylíceumban tanuló egy-egy dunántúli lelkészgyermek 
részére is 50—50 P segélyt szavaz meg.

7. A püspöki jelentés 1/e. pontja kapcsán a közgyűlés
figyelmébe ajánlja a lelkésztestvéreknek a havi presbiteri ülések 
tartását. Felkéri továbbá a lelkészeket, hogy a templomi igehirde
tés mellett egyéb alkalmakat is használjanak fel a biblia ismerteté
sére. Az egyháztársadalmi egyesületeknek pedig fokozott figyel
mébe ajánlja a Gyámintézet hathatósabb támogatását.

8. Ugyanazon jelentés 11. pontja kapcsán a közgyűlés
hálás köszönetét mond püspök urnák az idén is megtartott gazdag 
tartalmú és sok lelki áldást nyújtó körzeti konferenciákért.

9. A dunántúli énekeskönyv negyedszázados határánál Isten iránti hálá
val áll meg a lelkészegyesület,

köszönettel emlékezvén meg a szerzőkről, különösen a szerkesztés 
nagy munkjáját végző D. Payr Sándor ny. egyet, tanárról. Egyben 
kívánja az énekeskönyvnek olcsóbbá tételét. Az érzett hiányok te
kintetében pedig szintén a pótfüzet mellett foglal állást.
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10. Á püspöki jelentés 2. pontja alapján a íeíkészkepzés hiányait tár
gyalván a közgyűlés

Örömmel veszi tudomásul Dr. D. Pröhle Károly professzornak ama 
bejelentését, hogy a theológusoknak nemcsak gyakorlati, hanem tu
dományos szempontból is kimélyítésre szoruló munkája a fakultá
son már megindult. Kívánatosnak tartja még az egyesület, hogy a 
káplántartó lelkészek is behatóan foglalkozzanak káplánjaik gya
korlati és lelki elmélyítésével.

11. Ugyanazon jelentés 14. pontjából örömmel vesz tudomást a köz
gyűlés az egyre nagyobb számmal alakuló missziói szórványgyüle
kezetekről. Dr. Deák János professzornak köszönetét mond a gye- 
nesdiási Konfirmandus Otthon létesítéséért, melynek céljaira 100 
P-t szavaz meg.

12. A lelkészegyesületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy
a püspöki kar által letárgyalt és megállapított liturgikus istentisz
teleti rend bevezetése advent 1. vasárnapjától kezdve kötelezővé 
válik minden gyülekezetre.

13. A gyülekezetek lelki munkájáról szóló évi jelentést a gyűlés 
nagyon áldásosnak tartja a gyülekezet és a lelkész szempontjából 
is. Az erre vonatkozó püspöki rendelkezést éppen ezért örömmel és 
köszönettel fogadja.

14. A somogyi egyházmegye felterjesztése kapcsán
kívánatosnak tartja a közgyűlés olcsó németországi társas utazás
nak a megszervezését. Arra felkéri Scholtz Ödön esperest, akinek 
ez irányú vállalkozásáért köszönetét mond.

15. Szórvány-hittarikönyvül gyakorlatilag nagyon alkalmasnak tartja
a lelkészegyesület közgyűlése Vértesi Zoltán Vallástanát, melyet ol
csósága miatt is (1.60 P) ajánl a szórvány-hitoktatók figyelmébe.

16. A vasárnap méltó megünneplése céljából a közgyűlés
a kerület utján felterjesztést intéz, ill. újból is sürgeti, hogy a köz- 
igazgatási hatóságoknak tiltassék meg a vasárnap délelőtti gyűlé
sek tartása s a hivatalokban a feleknek idézése és fogadása.

17. A lelkészegyesületi közgyűlés szeretettel felkéri püspök urat,
Luther Márton életének történelmi elbeszélés keretében való meg
írására; mint ahogyan megírta „Isten hárfása” c. művében Gerhardt 
Pál életét.

18. D. Kapi Béla „Az én vallásom a Krisztus vallása“ c. könyve teljesen 
elfogyván s ily irányú műnek szükségét érezvén, a közgyűlés

felkéri hasonló könyv megírására Túróczy Zoltán győri lelkészt.
19. A közgyűlés felkéri a győri esperességet, hogy

a kiadásában megjelent, de teljesen elfogyott gyermek imakönyvet 
újból adja ki, lehetőleg minél olcsóbb áron.

20. A soproni alsó egyházmegyéből felterjesztett lelkészi magángyónás
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megvitatását és megtárgyalását a közgyűlés az egyes lelkészegye
sületek figyelmébe ajánlja.

21. Zászlóavatási sérelmek esetén ajánlja a közgyűlés, hogy
a lelkészek, illetőleg egyházközségek esetről-esetre forduljanak je
lentéseikkel a szakminisztériumokhoz, melyek adott esetekben már 
többször tettek megfelelő intézkedéseket.

22. Felmerült esetből kifolyólag a lelkészegyesületi közgyűlés ajánlja s 
a kér. gyűlés útján is szorgalmazza, hogy

a tanítói hiványok kiállításánál a tanítók kötelezettségeit (az osz
tályok vezetését) ne precizirozzák a gyülekezetek, hanem általá
nosságban tegyék a megválasztott tanító kötelességévé a gyüleke
zet által kijelölt osztályok vezetését, tanítását.

23. A káté-prédikfációk tartását a közgyűlés 
figyelmébe ajánlja a lelkészeknek.

24. A konfirmációi oktatás vezérkönyvének a megírására a közgyűlés 
újból felkéri dr. D. Profile Károly egyet, tanárt, aki vállalkozik an
nak megírására; vagy amennyiben arra nagy elfoglaltsága miatt 
időt szakítani nem tudna, késznek mutatkozik annak módozatait a 
püspök úrral és a lelkészegyesületi elnök úrral közölni.

25. A veszprémi egyházmegyei lelkészegyesület indítványa kapcsán
a közgyűlés a maga részéről is feltétlenül kívánatosnak tartja az 
orsz. Kie-titkári állásnak megfelelő javadalmazással — a vallás
tanárokéhoz hasonlóan — való végleges megszervezését; s ennek 
érdekében a k'er. közgyűlés útján felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez.

26. A közgyűlés felhívja a lelkészeket és gyülekezeteket, hogy az egy
házközségi Luther-szövetségeket a helyi viszonyok szerint alakít
sák meg.

27. Dr. Deák János professzor bejelentéséből örömmel értesül a köz
gyűlés arról, hogy a jövő évben Budapesten tartandó finn-ugor 
kongresszuson a finn lelkfészi kar — a magyar lelkészekkel való ba
ráti és testvéri érintkezés felvétele 'céljából — 30—40 tagú küldött
séggel fogja magát képviseltetni.

Az idő előrehaladottsága miatt az egyházul, lelkészegyesületekből fel
ierjesztett munkák (Túróczy: Finn-ugor lelkészkonferencia; Németh K.: Az 
öxford-csoportmozgalom; Ittzés M.: Tapasztalatok a diákmunkában; Rónai 
B. Gy.: Lelkész! becsületszók) felolvasása és megtárgyalása elmaradván, 
ügyvezető alelnök à gyűlést imával bezárta.

K. m. f.
K/SS SAMU s. k. NÉMETH KÁROLY s. k.

titkár. ügyv. alelnök.
Jegyzőkönyvet hitelesítők :

GYALOG ISTVÁN s. k.
TAKÁCS ELEK s. k.
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Jegyzőkönyv.
(Kivonatosan.)

Felvétetett a Dunántúli Luther Szövetség 1936. évi szeptember hó 30-án 
Győrött tartott válaszmányi és közgyűléséről.

Jelen vannak: D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök, Dr. Ittzés Zsigmond 
világi elnök, Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, továbbá az es- 
peresi, lelkészi, fel ügyelői és tanítói karból a tagok nagyszámban.

1. D. Kapi Béla püspök imája után Dr. Ittzés Zsigmond világi elnök üd
vözölve a megjelenteket a v á l a s z t m á n y i  ü l é s t  megnyitja.

2. A jegyzőkönyvet László Miklós központi titkár veszi fel. Hitelesítökiil 
felkéretnek Gyalog István főesperes és Horváth Olivér lelkészek.

3. Dr. Ittzés Zsigmond v. elnök a tárgysorozat tárgyalásának megkez
dése előtt vázolja egyházkerületünk ünnepélyének, D. Kapi Béla püspök hösz 
éves működésének jelentőségét. Dunántúli Luther Szövetségünknek különö
sen nagy oka van arra, hogy ezen ünnepségből kivegye részét. Szövetségün
ket D. Kapi Béla püspök hívta életre, ő táplálja azóta is lelki táplálékokkal. 
Arra kéri, hogy egyházkerüetünk belmissziói munkáját irányítsa tovább is 
olyan lelkesedéssel, mint eddig tette, hogy ez a munka necsak a dunántúli 
egyházkerületre árassza lelki kincseit, hanem az egész magyar evangélikus- 
ságra. A Mindenható kegyelmét, áldását kéri Püspök Úr további munkájára

Püspök úr hálásan köszöni a meleg üdvözlést. Köszöni első
sorban elnöktársának a soha meg nem fáradó munkát, de köszöni 
az egész Szövetségnek a jóügy támogatását. Kéri a további lelkes 
együttnumkálkodást, mert csak akkor tölti be egyházunk az eléje 
szabott szolgálatot, ha az evangéliomi lelket tudja felébreszteni és 
erősíteni híveiben.

László Miklós titkár felolvassa az 1936/37. évről szóló jelentését, mely
nek kapcsán:

a) a választmányi ülés az elvégzett munkára vonatkozó jelen
tést örömmel és köszönettel tudomásul veszi;

b) ugyancsak tudomásul veszi, hogy az 1936/37. munkaévre 
szóló Belmssziói Munkaprogramul már megjelent és az érdekeltek
nek megküldetett. Ennek összeállításáért Püspök Úrnak hálás kö
szönetét nyilvánítja;

c) az elmúlt évben kiosztott segélyekre vonatkozó jelentést a 
választmány tudomásul veszi;
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cl) az Országos Luther Szövetség alapszabályai szerinti szer
vezkedést a választmány a maga részéröl is szorgalmazza. Ahol a 
gyülekezetekben a jelentkező tagok csekély száma, vagy más okok 
miatt az alapszabályszerinti szervekedést keresztülvinni nem lehet, 
ott meg kell szervezni a gyülekezeti Luther Szövetséget a kollektív- 
rendszer alapján. Mindenképpen szükségesnek tartja azonban, hogy 
a gyülekezetek az Országos Luther Szövetségben való munkájukat 
aktívvá tegyék;

e) az Egyházkerületi Luther Szövetségnek az Országos Luther 
Szövetség alapszabályaiban előírt módon átszervezését javasolja a 
választmány s a szakosztályokat és a választmányt a következő
képpen javasolja megalakítani:

Választmány:
Elnökség: D. Kapi Béla és Dr. Ittzés Zsigmoncl.
Tagok: Túróczy Zoltán, Fábián Imre, László Miklós, Molitó- 

risz János, Budaker Oszkár, Novák Rezső, V. Magassy Sándor, 
Grieszhaber E. Henrik, Gráf Samu, Szende Ernő.

Szakosztályok:
a) Egyházvédelmi: Dr. Deák János, Báró Podmaniczky Pál, 

Ziermann Lajos, Németh Samu, Németh Gyula, Nagy Miklós, Dr. 
Bertha Benő, Koritsánszky Ottó, Dr. Rásó Béla, Ludván Sándor, 
Weltler János.

b) Kulturális: D. Dr. Proliié Károly, Dr. Kiss Jenő, Dr. lie. 
Karner F. Károly, Németh Károly, Gyalog István, Zongor Béla, 
Arató István, Rozsondai Károly, Dr. Beyer János, Dr. Bélák Imre, 
Dr. Zergényi Pál, Somogyi Béla, Bajor János, Kiss József.

c) Szociális: Dr. Jánossy Lajos, Dr. Wiczián Dezső, Takács 
Elek, Dr. Mohácsy Lajos, Hajas Béla, Hanzmann Károly, Horváth 
Olivér, Szalay István, Dr. Ajkay István, Zauner Róbert, Magyar Ist
ván, Kuszák István.

f) A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Evang. Ágának és a Magyar Evan- 
géliomi Keresztyén Diákszövetség munkájára vonatkozó jelentést tudomásul 
veszi a választmány;

g) javasolja, hogy az 1936/37. munkaévre kiadott Belmissziói Munka- 
programul árát 5 Pengőben állapítsa meg a közgyűlés;

h) D. Dr. Proliié Károly egyetemi theol. tanár a sondershauseni Lutlier- 
akadémára hívja fel a figyelmet. Kéri, hogy az Akadémia nyári konferenciáin 
minél többek részvételét anyagi támogatásával tegye lehetővé a Szövetség;

i) Dr. Deák János egyetemi theol. tanár a Gyenesdiáson szervezendő 
konfirmandusok Otthonának anyagi támogatását kéri. A kérelmet a tagok 
figyelmébe ajánlja a választmány.

5. A segélykérvényekkel kapcsolatosan javasolja a választmány a köz
gyűlésnek:



a) a KIÉ Ev. Ága titkári javadalmához az 1936/37. munkaévre 
állapítson meg 480 P hozzájárulást;

b) a Keresztyén Leányegyesületek Evang. Ága titkári javadal
mához az 1936/37. munk7aévre állapítson meg 200 P-t.

6. A Szövetség pénztári jelentéséből tudomásul veszi a választmány, 
hogy az elmúlt munkaévben a Szövetség bevétele 4,422.60 P, kiadása 
3,994.64 P volt, pénztári maradványa tehát 1936. junius 30-án 427.96 P volt.

Kiss Samu pénztárosnak a felmentvényt a szokásos fenntartás
sal megadni javasolja.

7. Pénztáros rámutat arra, hogy Szövetségünk pénztárának nincsen 
forgótőkéje, így a Belmissziói Munkaprogramm nyomdai költségét évről- 
évre csak kölcsönből tudja fedezni. Szükségesnek látja és javasolja az ösz- 
szes segélyezésnek, gyülekezetek, ifjsúági egyesületek és egyesek segé
lyezésének legalább egy évre való felfüggesztését.

A választmány az előterjesztésnek megfelelően javasolja a köz
gyűlésnek, hogy az 1936/37. munkaévben segélyt ne osszon ki a 
Szövetség.

8. A Harangszó és Kis Harangszó 1935. évi munkájáról szóló
részletes jelentést a maga egészében tudomásul vételre javasolja a választ
mány. Szabó József és Ittzés Mihály szerkesztőknek és Czipott Ilonának, a 
kiadóhivatal vezetőjének fáradhatatlan és eredményes munkájukért köszö
netét javasol.

9. A Harangszó számadását rendben találja és a szokásos fenntartással 
elfogadásra javasolja.

A választmány letárgyalván a tárgysorozatot, k ö z g y ű l é s s é  a la 
k u l át.

A közgyűlés a választmány minden javaslatát tudomásul veszi, 
elfogadja és határozati erőre emeli.

LÁSZLÓ MIKLÓS s. k.
jegyző.

Hitelesítjük :
HORVÁTH OLIVÉR s. k. 
GYALOG ISTVÁN s. k. 

hit. biz. tagok.

K. m. f.

Dr. ITTZÉS ZSIGMOND s. k. 
világi elnök.

D. KARI BÉLA s. k. 
egyházi elnök.
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Jegyzőkönyv
a Dunántúli Ág. H. Ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület 1936. évi szeptember 

hó 30-án Győrött tartott rendes évi közgyűléséről.

Jelen vannak: Főtiszt, és Mélt. D. Kapi Béla püspök úr, Mélt. Dr. Mes- 
terházy Ernő egyházker. felügyelő úr, Berkényi Károly tan. szöv. elnök, So
mogyi Béla orsz. elnök, Scholtz Ödön esperes, Hanzmann Károly, Ziermann 
Lajos, Túróczy Zoltán, Bácsi Sándor lelkészek, Rozsonday Károly tan. képző 
int. igazgató, dr. Gárdonyi Zoltán tanár, Halmos Péter, dr. Hőfer Vilmos fel
ügyelő, Rostetter János ref. főgondnok, Győry Elemér ref. lelkész, püspök
helyettes, Strasser Sándor, Hajas Béla igazgató, dr. Szabó Gábor tanügyi 
fogaim, és ezeken kívül az egyesület teljes tisztikara és tagjai nagy számmal.

I. A közgyűlést megelőzőleg az egyházker. Lelkészegyesület és Tanító- 
egyesület közös áhítaton vett részt az ev. templomban.

II. A közgyűlést Grieszhaber Endre Henrik elnök mélyhatású beszéddel 
nyitja meg. Megnyitójában rámutat a magyar nemzeti életnek egy évtized 
óta elhanyagolt területére, a magyar falvak kultúrájára. Ezek népe élő sejt 
csak úgy marad a magyar államélet szervezetében, ha a népkulturából bősé
gesen lesz része. Ma különösen szükség van erre, amikor a bolsevizmus a 
keresztyén kultúra megsemmisítésére törekszik.

III. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Weltler János, Niederland 
Vilmos kartársakat. Bejelenti, hogy többen levélben kimentették magukat, 
így Háros Antal körz. iskolafelügyelő, az Eptvös-alap főtitkára is.

IV. Ezután a közgyűlés lerótta a kegyelet adóját a világháborúban hősi 
halált halt kartársak emléke iránt.

V. Elnök melegen üdvözli a megjelent előkelőségeket. Az egyházkerületi 
elnökséget hódolatteljes tisztelettel köszönti. A püspök úrnak a tanítóság 
legmelegebb szeretetét és háláját tolmácsolja húsz éves püspöki jubileuma 
alkalmából. Egyúttal bejelenti a választmánynak azon határozatát, hogy sze- 
retetének jeléül D. Kapi Béla püspök úr Öméltóságát az egyesület örökös 
diszelnökéül választja, mely tényt a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel teszi 
magáévá, úgyszintén á választmánynak azt a határozatát is lelkes örömmel 
helyesli, hogy a püspök úrnak az elnök díszoklevelet nyújtson át.

Püspök úr meghatott, meleg szavakban mond köszönetét a ragaszko
dásért, kitüntetésért, hangoztatva, hogy a tanítósággal állandó lelki kapcso
latban él. Ez alkalommal megemlékezik a volt elnökről, Krúg Lajosról is, aki 
nagyban hozzájárult ezen bensőséges viszony kiépítéséhez. A díszelnökséget 
köszönettel elfogadja.

Elnök hitrokoni szeretettel köszönti a helybeli ref. gyülekezet képvisele
tében megjelent Győry Elemér lelkészt és a gyülekezet főgondnokát, Rostet
ter Jánost. Megköszöni a gyűlés színhelyéül rendelkezésére bocsátott dísztér-

IV.
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met. Győry Elemér köszönetét mond az üdvözlésért, hangoztatja a két gyüle
kezetnek evangéliumi közös alapját.

Elnök üdvözli a vendéglátó győri ev. gyülekezet megjelent vezetőit: Tú- 
róczy Zoltán lelkészt, dr. Hőfer Vilmos felügyelőt és Strasser Sándor iskola
széki elnököt. Hőfer felügyelő köszöni meg az üdvözlést hangoztatva, hogy a 
gyülekezeti élet két pilléren épül fel, az egyik1 az igehirdetés, a másik pedig 
az iskolai nevelés.

Elnök üdvözli a közoktatás részéről megjelenteket. A Győrmegyei Álta
lános és Győrvárosi tanítóegyesületek nevében Weltler János igazgató kö
szönti a közgyűlést.

Elnök üdvözli a tanfelügyelet képviseletét, majd meleg szeretettel kö
szönti Berkényi Károlyt, a tan. szövetség elnökét, aki méltó utóda Rákos Ist
vánnak. Berkényi Károly válaszában hangoztatta a szövetségi eszmét, mely 
összeköt bennünket. Mint legfőbbet kiemelte azt a lelkiséget, mely Krisztus
hoz vezet és erőt ád a sátán elleni küzdelemre. Ebben a szellemben buzdítja 
harcra a tanítóságot.

Bokor izr. tanító a dunántúli izr. tanítóság képviseletében köszöntötte a 
közgyűlést, Garan János a győri egyházmegyei tan. e. nevében kívánt áldást, 
sikert a közgyűlés munkájára.

Elnök szeretettel köszönti az ev. tanítóság országos elnökét, Somogyi 
Bélát, végül a megjelent lelkésztestvéreket, az összes vendégeket és az egye
sület megjelent tagjait. Somogyi Béla hálásan köszöni a hozzá intézett 
szavakat.

VI. A közgyűlés hálás köszönetét fejezi ki a kiválóan megszerkesztett 
elnöki és főtitkári jelentésért, azt tudomásul veszi és a jelentéssel kapcsolat
ban a következő határozatokat hozza:

a) Hálás szeretettel 'és a hűséges ragaszkodás érzésével örö
kíti meg D. Kapi Béla püspök úr Öméltóságának húsz éves püspöki 
jubileumát és imádkozó lélekkel áldást kíván Öméltósága további 
nemes életére és lelkiekben gazdag működésére.

b) Szeretettel örökíti meg D. Geduly Henrik püspökké avatá
sának' negyedszázados évfordulóját, D. Raffay Sándor születésének 
70-ik évfordulóját, D. Baltazár Dezső kegyeletes emlékét, Benedek 
Vince győri nyug. igazgató születésének 80-ik évfordulóját.

c) Kegyelettel emlékezik meg Budavár visszafoglalásának 250. 
évfordulójáról és a felszabadítást kivívó hősöknek emlékét meg
örökíti.

d) A minden halandók útján elköltözőitek felejthetetlen emlé
két megörökíti jegyzőkönyvében.

e) Hálás kegyelettel iktatja jegyzőkönyvébe Sass István volt 
nagynevű elnökének kegyeletes emlékezetét.

f) A Mindenható áldását kéri Müller Róbert nyugalomba vo
nuló főesperesnek a csendes pihenés idejére.

g) Az elnöki jelentés VII. pontjában felsorolt kitüntetetteknek
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őszintén gratulál és szívből örül az érdemesek kitüntetésein, ki
emelve Hamar Gyula soproni tan. kép. igazgatót.

h) Az elnöki jelentés VIII. pontja kapcsán örömmel állapítja 
meg az egyházmegyei tan. egyesületek sokoldalú tevékenységét. 
Hálás köszönetét nyilvánítja püspök úrnak a tanítói konferenciákért.

i) Meleg bajtársi érzülettel köszönti az új tagokat.
j) Nyugodtan szemléli a szakfelügyelettel kapcsolatban a fel

ügyelőhatóságának mozgalmas életét, de kívánja az intézkedések 
közti összhangot és megállapítja, hogy az új szakfelügyelet szüksé
gessé teszi az evangélikus népoktatásügy egységes rendezését és 
tanterv kiadását.

VII. Niederland Vilmos felolvassa Benedek Vince megemlékezését Sass 
Istvánról. A nekrológ Sass Istvánt, mint kiváló tanítót, vezetésre hivatott 
egyéniséget, erősakaratú szervezőt, melegszívű kartársat, hűséges férjet és 
családapát rajzolja meg.

VIII. Dr. Gárdonyi Zoltán tanítóképző tanár a következő címen tartott 
előadást: „Zenei kapcsolatok az evang. korái és a népdal között.“ Az ev. ko
rái egyik gyökere a népdal. Ez az evang. szellemmel jól egyezik. A vallásos 
elemet a népi elemmel erős szálak fűzik egybe. Vissza kell térni a népi rit
mushoz.

IX. Orbán Károly kőszegi igazgató a tanítás és nevelés gyakorlati érté
keiről ad elő. Különösen kiemeli a gyakorlatiasság elvét. Hozzászól az elő
adáshoz Horváth Imre, majd Ludván Sándor, aki a léleknevelés fontosságát 
hangoztatja.

X. A pénztáros bemutatja számadását és költségelőirányzatát.
A közgyűlés a felmentvényt megadja.

XI. Indítványok. Orbán Károly indítványozza, hogy az elnöki jelentés a 
jövőben az Ev. Népiskolában jelenjék meg. Somogyi Béla rövidebb formábin 
készséggel közli.

A közgyűlés ehhez hozzájárul, egyben kéri azokat, kik hátra
lékban vannak az előfizetéssel, azt sürgősen rendezzék és a díjakat 
a gyülekezeti pénztár fizesse.

A közgyűlés továbbá elfogadja és a megfelelő helyre terjeszti 
fel a következő javaslatokat:

1. A kerülethez:
a) Az egyházi hatóság erkölcsi tekintélyével hasson oda, hogy 

a helyettes tanítók részére megállapított minimális fizetésnél ala
csonyabbat egyetlen iskolafenntartó se adhasson.

b) Az egyházkerületi tanítóegyesület közgyűlése szükségesnek 
tartja azt, hogy a soproni evang. tanítóképzöintézet utolsó, vagy 
utolsó két évfolyama a teológiai fakultáson bizonyos számú kiválo
gatott előadást hallgasson, abból vizsgát tegyen és hogy az így 
nyert bizonyítvány alapján az újabb tanítónemzedék jogot nyerjen 
a levitatanítói állás elfoglalására.



2. A Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetségéhez:
a) Tétessék lehetővé az u. n. törpe iskolák tanítói számára is 

a szabályszerű előléptetés.
b) Tétessék lehetővé a nem állami tanítóság számára is az 0. 

T. B. A.-ba való belépés.
c) Addig, amíg a Kultuszkormány a „Szülők iskolájáénak in

tézményét megvalósítja, mely az iskoláskorban levő gyermekek 
házi nevelését alátámasztaná, felterjesztést tesz a közgyűlés az Or
szágos Tanítószövetséghez, indítson az meg egy családvédelmi és 
gyermeknevelési folyóiratot. Azt egészen olcsón, lehetőleg állam
segély igénybevételével, adja ki, gondoskodjék annak minél na
gyobb elterjedéséről. Ez a folyóirat legyen hivatva átmeneti időre 
a családi nevelés ferdeségeinek kiküszöbölésére, egy egységesebb, 
öntudatosabb nevelési rendszernek kiépítését biztosítani. A folyó
irat terjedését a tanítóság minden erejével támogatná.

3. Az Országos Evangélikus Tanítóegyesülethez:
a) Indítson haladéktalanul mozgalmat azon célból, hogy az 

evang. tanítóság Hévizén megfelelő részjegyzéssel egy szerényebb 
igényű gyógyházat létesítsen.

b) Hasson oda, hogy ha a tanítók között nézeteltérés merül fel, 
ez ügyet ne felettes hatóságához, hanem egy tanítókból álló bizott
sághoz vigye, mely azt a szeretet és békítés szellemében intézze el.

c) Sürgesse meg az Egyetemes Egyháznál a népiskolai és is
métlő iskolai tantervnek elkészítését azzal, hogy azoknak elkészí
tése bizassék az Országos Ev. Tanítóegyesületre.

4. A tankönyvszerkesztő bizottsághoz (Somogyi Bélához):
a) A vallástanítási anyag pótlólag vétessék fel az új tan

könyvbe.
5. A zsinati képviselőkhöz (Somogyi Bélához):
a) Helyesléssel fogadja a különféle iskolatípusok egységesíté

sét. Aggodalommal látja azonban, hogy a felsőbb osztályokban az 
összes tantárgyak tulajdonképpen két nyelven lesznek tanítandók, 
ami a tanítót könnyen a verbalizmus terére vezetheti, mert kényte
len sok szakkifejezést tanítani a gyakorlati életben szükséges nyelvi 
tudás és készség rovására.

b) Aggodalommal fogadja a zsinati bizottságnak 37. §-át, mely 
szerint az egyházi hatóság megköveteli, hogy a nem magyar anya
nyelvű gyermek a negyedik évfolyam végeztével gondolatait ma
gyarul élőszóval és írásban ki tudja fejezni. Ezt a követelést a lehe
tőség határain túlmenőnek tartja és javasolja, hogy ezt a követelést 
a VI. osztályt végzett tanulókkal szemben támassza, mert amióta a 
tanulók tankötelezettségét meghosszabbítani lehet, úgyis minden 
tanuló köteles hat osztályt végezni és igy a magyar nyelvet is el
sajátítani.
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A közgyűlés még az alább: bejelentéseket is tudomásul veszi:
a) Az evangélikus tanítóság lépjen be mindenütt a vármegyei 

Általános Tanítóegyesületekbe, de a Szövetségnek! szóló tagsági 
díjat maga szedje be és így legyen tagja a Magyar Tanítóegyesü
letek Egyetemes Szövetségének, hogy képviseleti joga is legyen.

b) Az evangélikus tanítóság lépjen be az Eötvös-alapba. A 
közgyűlés az elnök kérelmére és javaslatára felhatalmazást ad író
gép vásárlására.

XII. Elnök hálás köszönetét fejezi ki a vendéglátó gyülekezetnek, a ref. 
egyháznak a teremért és egyéb tárgy híján a közgyűlést berekeszti. Majd a 
közgyűlés tagjai eléneklik a Himnuszt.

K. m. f.
Dr. BALÁZSOVITS GYULA s. k. GRÍESZHABER ENDRE HENRIK sk. 

jegyző. elnök.
LUDVÁN SÁNDOR s. k. 

f ő j e g y z ő .

Hitelesítjük :
WELTLER JÁNOS s. k.

NIEDERLAND VILMOS s. k.

V.

Szabályrendelet.
A d u n á n tú li á g . h . ev. e g y h á z k e rü le t!  é s  a  so p ro n i á g .  h . ev. 

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 se  tá rg y á b a n .
1. A pénztárak egyesítése.

1. §. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület és a soproni ág. hitv. ev. 
egyházközség 1929. január 1-től kezdve egyesítették pénztáraikat.

2. §. Az egyesített pénztár címe és pecsétjének körirata: „Ág. hitv. ev. 
egyházi pénztár, Sopron.“

3. §. Az egyházi pénztár helyisége a soproni egyházközségi pénztár he
lyisége (Templom-u. 10.), amely 1936. március 1 -töl kezdve a volt levéltári 
helyiséggel kibővült.

4. §. A kibővítési, az állandó takarítási, világítási és fűtési költségeket 
felerészben az egyházkerület, felerészben a gyülekezet viseli.

5. §. A kibővített pénztári helyiség használatáért az egyházkerület 1936. 
március 1 -töl kezdve az egyházközségnek évi 250 P bért fizet.

6. §. A pénztári helyiség bútorzata az eddigi két pénztár bútorzatából 
lett összeválogatva, a két szerződő félnek az egyes bútordarabokra való tu
lajdonjogát pontosan feltüntető leltár készítése mellett. A szükséges bútoro
kat a két fél kölcsönösen ingyenes használatra bocsátja rendelkezésre.

7. §. Az irodai felszerelés költségeiből a közös használtra szánt anyagra



02

eső rész a feleket felerészben; a különösen csak az egyik fél használatára 
szánt anyagra eső rész azonban egyedül az illető felet terheli.

8. §. A közösen használt helyiség, bútorzat és felszerelés javítási költ
ségeit a ‘két fél felerészben viseli. A különösen az egyik fél által használt bú
torzat és a felszerelés javításának költségei viszont teljesen az illető fél ter
hét képezik.

9. §. A pénztár közössége bármelyik fél közgyűlésének kívánságára 
megszüntethető. A szétválás azonban csak' a számadási év végén eszközöl 
hető félévi előzetes felmondással. Szétválás esetén mindegyik fenntartó tes
tület fizetési és nyugdíjterhekkel együtt azt a tisztviselőt veszi át, akit 
választott.

II, Az egyházi pénztár ügyvitele.

10. §. Az egyházi pénztár munkaköre kiterjed:
I. Az egyházkerület kezelésében eddig levő:

a) közigazgatási, '■ ■■■■■<•.«*$
b) reálgimnáziumi,
c) tanítóképző-intézeti,
d) tápintézeti,
e) alapítványi,
f) főiskolai nyugdíjintézeti pénztárakra.

11. Az egyházközség kezelésében eddig levő:
a) egyházi,
b) alapítványi pénztárakra.

II. §. A felsorolt pénztárakon kívül a felügyelő bizottság a következő 
pénztárak kezelését engedélyezi:

a) egyházkerületi biztosítási,
b) egyetemes egyházi theol. otthon,
c) soproni testvéregyesületi,
d) soproni helyi gyámintézeti,
e) soproni felső egyházmegyei,
f) soproni felső egyházmegyei lelkészi gyámoldai pénztár,
g) soproni felső egyházmegyei gyámintézeti,
h) dunántúli egyházkerületi gyámintézeti pénztárakra.

12. §. Az egyházi pénztár munkaköre kiterjed még a felügyelő bizottság 
által a jövőben beutalandó pénztárak kezelésére is.

13. §. Az egyházi pénztár tisztviselőinek munkakörét az egyházkerület 
és az egyházközség érvényben lévő szabályrendeleteinek idevágó §§-ai ha
tározzák meg. Az 1930. január 1 -töl kezdődöleg bevezetett könyvelési rend
szer a netáni szükséglet és célszerűség alapján a feliigyelöbizottság határo
zatával változtatható meg.

14. §. A hivatalos munkaidőt a felügyelő bizottság állapítja meg. Felek 
részére a pénztári óra minden hétköznap d. e. 9— 12-ig, kivéve az evangéli
kus és a nemzeti ünnepeket.

15. §. A közös pénztári napló naponként lezárandó, az egyenleg meg-



állapítandó es a penzlárösnál levo pénzzel es egyéb értékekkel össze
hasonlítandó.

Az ellenőr a napló mellékleteit hetenként rendszeresen a bejegyzések
kel egybeveti.

16. §. A számadások minden év március végéig készítendők el és bocsá- 
tandók felülvizsgálatra.

17. §. Úgy az egyházkerület, mint az egyházközség bármikor tarthat 
pénztárvizsgálatot vagy rovancsolást.

Más beutalt pénztár hivatalos ellenőrzői csak a saját pénztárukat ellen
őrizhetik.

Minden ilyen vizsgálat eredményéről értesítendő a felügyelő bizottság 
elnöke.

111. A pénztári tisztviselőkről.

18. §. Az egyházi pénztárban 3 állandó nyugdíjigényes tisztviselő nyer 
alkalmazást: a pénztári ellenőr, aki egyúttal a pénztár vezetője, a pénztáros, 
aki az ellenőr helyettese és a számtiszt.

A tisztviselőket az egyházkerületi közgyűlés és a gyülekezeti konvent 
felváltva választja. A választás egy évi próbaidőre történik. Az első válasz
tás jogát a soproni egyházközség gyakorolta.

19. §. A pénztári tisztviselők kötelesek jó hazafias és buzgó evang. ke
resztényekhez illő életet élni. Nem lehetnek tagjai oly társulatnak, vagy tit
kos társaságnak, amelynek működése egyház vagy államellenes. Egyébként 
irányadók reájuk az 1930. évi egyetemes közgyűlés 12. sz. határozatában 
megállapított „Szabályrendelet a javadalmas egyházi tisztviselők házassá
gáról“ című szabályrendelet intézkedései.

20. §. Az egyházi pénztár tisztviselői együttesen felelősek minden tény
kedésükért, mint ahogy minden pénztári munkában is közösen tartoznak 
résztvenni. A pénztári szekrény kulcsai közül az egyik az ellenőrnél, a másik 
a pénztárosnál legyen s csak együttesen nyithatják ki a pénzszekrényt.

21. §. A pénztári tisztviselők kötelesek a kijelölt hivatalos időt a pénz
tárban tölteni. Ha ebben betegség, vagy személyükre vagy családjukra fontos 
ügy akadályozná őket, azt a felügyelő bizottság elnökének, sürgős esetben a 
Sopronban lakó elnökhelyettesnek, utóbbi akadályoztatása esetén pedig az 
egyházkerületi föszámvevőnek bejelenteni és távozásra engedélyt kérni kö
telesek. Rendkívüli munkatorlódás vagy sürgősség esetén a hivatalos időn 
túl is kötelesek külön díjazás nélkül az anyagot feldolgozni.

22. §. Betegség esetén a tisztviselők tiszttársukat díjtalanul helyettesí
teni tartoznak. A beteg tisztviselő összes rendes illetményeit tovább élvezi. 
Kivételt képez, amikor a betegség egy évnél hosszabb ideig tart. Ilyenkor a 
beteg tisztviselő költségére való helyettesítésnek, esetleg nyugdíjaztatásnak 
van helye.

23. §. Amennyiben két tisztviselőnek a helyettesítése válna szükségessé, 
akkor a felügyelő bizottság elnöke, sürgősség esetén a Sopronban, lakó he



lyettese egy erre alkalmas napibiztost küld a pénztárba, aki a harmadik 
pénztári tisztviselővel vezeti a pénztári ügyeket. A napibiztos tiszteletdíját a 
felügyelő bizotság elnöke állapítja meg a közös pénztár terhére.

24. §. Katonai szolgálat, fegyvergyakorlat alkalmából a tisztviselő ösz- 
szes illetményei élvezetében marad, mozgósítás esetén az állami tisztvise
lőkre vonatkozóan érvényben lévő, vagy alkotandó állami szabályzat az 
irányadó.

25. §. A pénztár tisztviselőinek az 1. év után 2, a 10. év után 3, a 20. év 
után 4 heti szabadság jár évenként. A korábban szerzett jogok érvényben 
maradnak. Az ellenőrt a pénztáros, a pénztárost a számtiszt helyettesíti. 
Rendes évi szabadságra egyszerre csak egy tisztviselő bocsátható.

26. §. A pénztári tisztviselők hivatalból kötelezett tagjai mindazon bi
zottságnak, amelyeknek! eddigi külön működésűk idején is tagjai voltak és 
amelyekben jelenlétükre szükség van.

27. §. Az egyházkerületi munkabeosztás szempontjából az egyházi pénz
tár ellenőre az ellenör-alszámvevői, a pénztáros pedig az egyházkerületi 
pénzügyi bizottság jegyzői ügykört is tartozik díjtalanul elvégezni

28. §. Az egyházi pénztárban a szolgai munkát (takarítás, fűtés, postai 
és küldönci teendők) a gyülekezet második egyházfia végzi. Az egyházkerü
let ezen szolga aktiv szolgálatának tartamára a soproni ev. gyülekezet által 
megállapított mindenkori fizetésnek egynegyed részén kívül megtérít még 
természetbeni lakás értékének egynegyede fejében évi 75 P-t.

29. §. Az egyházi pénztár tisztviselői az egyházkerületi értékekre vonat
kozólag az egyházkerület, az egyházközségi értékekre vonatkozólag pedig 
az egyházközség felelős szerveinek utasítását követik. A többi pénztárra vo
natkozólag az illető fenntartó hatóság utasítását tartoznak követni.

IV. A tisztviselők illetménye és nyugdija.
30. §. Az egyházi pénztárban szolgálatot teljesítő ellenőr és pénztáros 

illetménye az állami tisztviselők illetményeivel azonosan a IX. fizetési osz
tály 3. fokozatától a VII. fizetési osztály 1. fokozatáig nyer megállapítást. A 
számtiszt illetménye ugyancsak állami minta szerint a X.I. fizetési osztály 3. 
fokozatától a X. fizetési osztály 1. fokozatáig állapíttatott meg. Mindhárom 
tisztviselő illetménye és esetleges, nyugdíja felerészben az egyházkerületet, 
felerészben az egyházközséget terheli.

31. §. a) A pénztári tisztviselőknek az állami tisztviselőknek megfelelő 
nyugdíj biztosítandó. A pénztári tistvtviselők nyugdíjjárulékukat az állami 
tiszviselők járulékainak megfelelően felerészben az egyházkerületi, felerész
ben az egyházközségi pénztárba tartoznak befizetni.

b) Amennyiben a pénztári szolga nyugdíjazására 'kerülne a sor, az eset
ben az egyházkerület fizeti a soproni gyülekezet által megadandó pénztári 
szolgai nyugdíj egynegyed részét.

32. §. Miután a jelenlegi ellenőr és pénztáros az egyesítés előtt az egy
házkerületnél illetve az egyházközségnél különböző időponttól kezdve telje



sített szolgálatot, esetleges nyugdíjuk 1929. január 1 -tol fele arányban ter
heli a két felet. Az ellenőr 1913. szeptember 1—töl 1929. január 1-ig terjedő 
időre szóló esetleges nyugdíja azonban csak az egyházkerület, a pénztáros 
1920. január 1-től 1929. január 1-ig terjedő időre szóló esetleges nyugdíja 
pedig egyedül az egyházközséget terheli.

33. §. A tényleges szolgálatban elhunyt tisztviselő özvegyének és gyer
mekeinek temetési költség címén egynegyed évi teljes fizetés és lakáspénz 
folyósítandó. Az özvegyi ellátás az állami tisztviselők idevonatkozó szabá
lyai szerint állapítandó meg.

34. §. Hivatalos utazások alkalmával az egyházkerületi, illetve egyház- 
községi érvényben lévő útiköltség és napidíj jár.

35. §. Mégokolt esetben az alkalmazott kérésére a felügyelő bizottság 
elnöke három hónapi fizetés erejéig fizetési előleget utalványozhat, amelyet 
a tisztviselő 12—24 havi részletekben kamatmentesen törleszthet.

V. A felügyelő bizottság.
36. §. Az egyházi pénztár elsőfokú hatósága a felügyelő biottság, mely 

intézi az egyházi pénztárra és tisztviselőire vonatkozó összes ügyeket, 
amennyiben azok a jelen szabályrendelet vagy az Egyházi Alkotmány sze
rint más szerv hatáskörébe utalva nincsenek. Előterjesztést tesz az egyház- 
kerület és az egyházközség közgyűléséhez a pénztári tisztviselők véglegesí
tése, nyugdíjazása és elbocsátása tárgyában.

37. §. A felügyelő bizottság tagjai az egyházkerületi és egyházközségi 
pénzügyi bizottság elnökei, valamint az egyházkerület és egyházközség köz
gyűlése által beválasztott 5—5 tag. Elnöke a biottságnak a hivatalra nézve 
idősebb pénzügyi biz. elnöke, helyettese a másik p. ü. b. elnök. Az elnök ve
zeti az üléseket, szavazategyenlőség esetén az ő szava dönt.

38. §. A felügyelöbizottság elnökének hatásköre kiterjed a következőkre: 
1. összehívja a bizottságot, amikor arra szükség van, 2. a pénztár rovancso- 
lására tagokat küld ki, 3. a rovancsolásról beérkezett jelentések alapján éven
ként a számadó közgyűlés elé összefoglaló jelentést tesz, 4. kiutalja az en
gedélyezett előlegeket.

39. §. A felügyelő bizottság elnöke a pénztár rovancsolására havonként 
iegalább egyszer lehetőleg mindkét szerződő fél egy-két bizottsági tagját kéri 
fel. A rovancsolás azonban akkor is megtartható, ha azon csak egy tag jelenik 
meg. A rovancsolást végző tag írásbeli jelentést tesz a rovancsolás eredmé
nyéről a felügyelőbizottság elnökének, aki viszont évenként egyszer a szám
adó közgyűlés előtt írásbeli összefoglaló jelentést küld az előző év rovancso- 
lási eredményeiről mindkét szerződő félnek.

40. §. A felügyelő bizottságot csak adott esetből kifolyólag hívja össze 
az elnök vagy annak esetenként felkért helyettese, lehetőleg a másik pénz
ügyi bizottsági elnök. Üléseit rendesen Sopronban tartja. Vidéki tagjainak 
akár rovancsolásra, akár ülésre jönnek, az egyházkerülettől megállapított na
pidíj és útiköltség jár. A felmerülő költség a közös pénztárt terheli,



Az 1936« évi egyházkerületi közgyűlés által letárgyalt 
és elfogadott 1937. évi költségelőirányzat.

ví.

/. Közigazgatási pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Tisztviselői fizetés, lakáspénz, pótlékok .

(lásd részletezve függelék I. alatt)
2. Irodaszolgák bére (lásd részletezve I. függ )
3. Esperesi tiszteletdij :

a) a győri egyházmegye esperesének
b) a kemenesaljai egyházmegye esperesének
c) a somogyi egyházmegye esperesének
d) a soproni alsó egyházmegye esperesének
e) a soproni felső egyházmegye esperesének
f) a tolna-baranya-somogyi egyhrn. főesp.
g) a tolna-baranya-somogyi egyhrn. alesp.
h) a vasi közép egyházmegye esperesének .
i) a veszprémi egyházmegye esperesének .
k) a zalai egyházmegye esperesének

B) Dologi kiadás:
4. Lakbérek:

a) püspöki iroda helyiségének bére 1.150.—
b) a pénztári irodahelyiség bére 250 — 1.400.—

5. Irodai, postaköltségek és nyomtatványok:
a) a püspöki irodában . . . . 3.400.- v
b) az egyházkerületi pénztárban (póstataka-

rékpénztári á tu ta lá s ) ............................. 1 400,— 4.800,—
6. Fűtés és világítás :

a) a püspöki i r o d á b a n ............................. 300 ,-
b) az egyházkerületi pénztárban . . . . 100.- 400 ,-

7. Hivatalos útiköltség és napidíj :
a) a püspök úr részére átalányösszegként . 2.000,—
b) az egyházkerületi bizottságok részére 1.200,- 3.200 -

8. Fenntartói nyugdijjárulék :
A) az e. e. e. nyugdíjintézetnek 1937- re :

a) a püspök úr után . . . . 603.80
b) a püspöki titkár után . 277.75
c) az egyhker m. lelkész után . 217.37 1.098.92

B) az ehker. főisk. nyugdijint. pénztárába (5%) :
a) a pénztáros után . . . . 69.60
b) az ellenőr u tá n ....................... 89.48 159.08

Átvitel : 35.724 30

18.343.03

1.823.27

430.—
430.-
390 .-
340.—
290 —
890,—
380,- 
420 —
640.-
290.— 4.500,—
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9. Áz egyházmegyék dologi segélye :
a) a győri egyházmegyének.......................
b) a kemenesaljai egyházmegyének
c) a somogyi egyházmegyének . . . .
d) a soproni alsó egyházmegyének . . .
e) a soproni felső egyházmegyének . . .
f) a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének
g) a vasi közép egyházmegyének . . .
h) a veszprémi egyházmegyének
i) a zalai egyházmegyének.......................

Áthozat :

3 1 5 .-  
300 .- 
3 0 0 .-  
270.— 
210.— 
600.— 
315.— 
450.— 
2 40 .-

35.724.30

3.000.—
10. Tisztviselők jövedelmi és szükségadójának meg

térítése ........................................  . . .
11. Hozzájárulás a protestáns sajtótudósító-iroda 

fe n ta rtá sáh o z ....................................................
12. Előre nem láthatóra . .............................

800,—

250.—
397.—

Összes szükséglet : 40.171.30

Fedezet:
1. Egyházközségi járulékok :

a) püspöki tisz te le td ijra .............................
b) egyéb szükségletre .

4 .0 0 0 -  
8.133 90 12.133.90

2. Egyetemes közalapi segély :
a) a püspöki titkár fizetéséhez . . . .
b) kárpótlás a fehérkomáromi egyházmegye 

kikebelezéséért.........................................

250.—

100.— 350.—
3. Államsegély :

a) közigazgatási államsegély (1848. XX. te. 
alapján) az egyetemes pénztárból . .

b) az egyházkerületi államsegélyből
c) portótérítési államsegély a püspöki irodának

22.145.40
4.000.-
1.077.— 27.222.40

4. Kezelési díj a tápintézeti pénztár részéről . . 465,—
Összes fedezet : 40.171.30

II. Líceumi (Főgimnáziumi) pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve 

lásd függelék 11. a l a t t ) .............................
2. Szolgák bére, lakáspénze, pótléka (lásd ii. függ.)
3. Tiszteletdij és óradij :

a) a líceumi nagykönyvtárosnak
b) az intézeti o rv o sn a k .............................
c) énektanítás és zenekarvezetésért . . .

120.—
300.—
600.—

29.557.86
2.270.16

1.020.—
Átvitel : 32.848.02

7



P
Áthozat : 32.848.02

B) Dologi kiadási

4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1.800.—
5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás . . 3.0U0.—
6. Iroda, postaköltség, nyomtatvány, segéderő stb. 900.—
7. Fenntartói nyugdijjárulék a „Nem állami tan

személyzet országos nyugdíjintézetébe“ 15 tanár
és 2 szolga u t á n ...... 5.646.82

8. Beruházás :
a) szertárak, taneszközök . . .  . 600.—
b) k ö n y v t á r ............................................... 800.— 1.400.—

9. Tandíjelengedés, a befolyó tandíj 10°fo-a (310 
tanuló à 40 P kiegészítve közgyűlési határozattal 
15u0 P - r e ) ........................................................... 1.500.—

10. Dunántúli ev. lelkész és tanító fiuk tandíjkedvez
ménye (4 X 1 8 ) ................................................. 720.—

11. Vegyes kiadás:
a) adó, biztosítás stb .............................  280.—
b) a vegyes dijak terhére (310X9.20 . . 2.852.—
c) hivatalos utazás és napidij . . . .  100.—
d) arcképes vasúti igazolvány (15 X 16) 240.— 3.472.—

12. Előre nem láthatóra ..............................................   512.—
Összes szükséglet: 51.798.84

Fedezet:
1. Egyházkerületi segély :

a) az összesített egyházkerületi járulékból . 1.214.33
b) az egyházkerületi államsegélyből . 2.000.— 3.214.33

2. A soproni ev. egyházközségtől :
a) fenntartási já ru lé k ................................... 400.—
b) alapítványi jövedelem.......................  1,200,— 1.600.—

3. Államsegély :
a) valorizálatlan dologi államsegély . . .  5.51
b) rendkívüli dologi államsegély . . 1.800.— 1.805.51

4. Intézeti tanulók tan-, fenntartási-, felvételi- és
filmdijai (3lOX 1 1 9 .2 0 ) ................................... 36.952.-

5. Hozzájárulás az iskola fenntartásához :
a) a Líceumi Diákotthon részéről . . . 3.500.—
b) a tápintézet r é s z é rő l .............................2.5u0.— 6.000.—

6. Térítés, járulék :
a) tanárok nyugdijjárálék térítése (3/13) . 1.100.—
b) óradijtérítés a tápintézeti eforus után . 326 —
c) a tápintézeti helyiség utáni járulék . . 800.—
d) használati dij a tornacsarnokért a képzőtől 1.— 2.227.--

Összes fedezet: 51.798.84



yy

Szükséglet:
A) Személyi járandóság: P

1. Két nevelőtanár à évi 6 )0 — P készpénzjavadalma 1.200.—
2. Intézeti orvosi tiszteletdij...................................  400.—
3. Altiszti évi készpénzfizetés.............................  720.—
4. Az altiszt feleségének ruhakezelésért és beteg

ápolásért ................................... . . .  200.—
5. Háziszolga (portás) évi b é r e .............................  400.—

B) Dologi kiadás:

6. Épületfenntartás és u tá n p ó t l á s .......................  300.—
7. Házi kiadás :

a) fű tő a n y a g ............................................... 1.850.—
b) világítás . , ...................................  400.—
c) vízhasználat ......................................... 200.— 2.450.—

8. Irodai és póstaköltség * ...................................  300.—
9. Mosás és vasalás :

a) n a p s z á m ............................................... 700.—
b) szappan és s z o d a ................................... 200.— 900.—

///. Líceumi Diák Otthon pénztár.

10. Lelkész- és tanítófiak internátusi kedvezménye
(10 X 20 P ) ....................................................  200.—

11. Tápintézetnek 2 nevelőtanár és a portás élelme
zésének megtérítése à 300.— P . . . . 900.—

12. Növendékek uzsonájának megtérítése a táp
intézetnek ..........................................................  1.000.—

13. Hozzájárulás a liceum fenntartásához . . 3.500.—
14. OTI járulék és tűzkár elleni biztosítás . . . 200.—
15. Fogászati kiadás (50 X 8 P ) ....................... -. 400.—
16 Intézeti tennisz-járulék (50 X 6 P) . . 300.—
17. Liceumi Diákotthon államsegélyének tőkésítése 18.000.—
18. Vegyes és előre nem lá tható .............................  500.—

Összes szükséglet: 31.870.—

Fedezet:

1. 50 tanuló évi dija (10 havi) à 25.— P . . 12.500.—
2. 50 tanuló orvosi dija à 10.— P . . . .  500.—
3. 50 tanuló fogorvosi dija à 8 — P . . . 400.—
4. 50 tanuló tenniszpálya használati dija à 6.— P 300.—
5. 17 újonnan belépő tanuló felvételi dija à 10.— P 1 7 0 .—
6. Két félévi építési államsegély.............................  18.000.—

Összes fedezet : 31.870 —
7*
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Vl. Tanítóképzőintézeti pénztár.

Szükséglet:
A) Személyi járandóság:

p
1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve

lásd függ. III. a l a t t ) .........................................  26.353.68
2. Az intézeti szolga bére és pótléka . . . .  1.191._
3. Tiszteletdij és ó ra d íj : .........................................

a) intézeti orvosnak .   300.—
b) óradijak.....................................................  900.—
c) internátusi nevelőnek.............................  600.— 1.800.—

B) Dologi kiadás:

4. Épületfenntartás : javítás, tisztogatás . . . .  1.800.—
5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás, ta

karítás ................................................................  3.500.—
6. Házbér:

a) gyakorlóiskolai helyiségek után . . . 1.060.—
b) a líceumi tornacsarnok használatáért . 1,—
c) externátusi bér Sopron szab. kir. városnak 832— 1.893.—

7. Irodai kiadás: postaköltség, nyomtatvány, stb. . 900 —
8 Fenntartói nyugdíjjárulék :

a) a nem állami tanszemélyzet országos
nyugdíjintézetébe (8 tanár, 2 gyakorló
iskolai tanító, 1 szolga) . . . . .  3.590.40

b) az e. e. e. nyugdíjintézetébe a vallás
tanár után . . . . .  . . 217.37

c) pótlólagos befizetés két tanszék után . 1.400.— 5.207.77
9. Beruházás :

a) k ö n y v t á r ..............................................  400.—
b) s z e r t á r a k ............................................... 400.—
c) internátusi felszerelés . . . . .  400.— 1.200.—

10. Díjkedvezmény:
a) tandíj (115 à 40.— P 20%-a) . . . 920.—
b) internátusi dij évfolyamonként 2 ingyenes 1.000.— 1.920.—

11. Vegyes kiadás:
a) adó, tűzkár és szavatossági biztosítás . 170.—
b) hivatalos utazás és napidij . . . .  100.—
c) tanárok arcképes vasúti igazolványa

(10 X 16 P) ..........................................  160.-
d) vegyes dijak terhére ( 115 X 20 P) . . 2.300.— 2.730.—

12 Előre nem lá th a tó r a ........................................  485.—
Összes szükséglet : 48 980.45
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Fedezet:

1. Egyházkerületi segély : P
a) az egyházkerületi járulékból . . . . 21.400.45
b) az államsegélyből................................... 3.000.— 24.400.45

2. Egyetemes egyházi s e g é l y ............................. 600.—
3. Sopron fa a d o m á n y a ......................................... 330.—
4. Az intézeti növendékek dijai :

a) a képezdészek tandija (115 X  117.— P) 13.455.-
b) internátusi díj (60 X 100 P) . 6.000 —
c) gyakorlóiskolai tanulók dija . . . . 8 70 .- 20.325.-

5. A tápintézet iskolafenntartási hozzájárulása 2500.—
6 Nyugdijjáruléktérítés a tanárok és szolga után

kivetett járulék 3/13-ad része ....................... 8 2 5 .-
Összes fedezet: 48.980.45

V. Iskolai táp intézeti pénztár.

Szükséglet:

1. Személyi járandóság:
a) gondnoki tisz te le td ij............................. 5 0 0 ,-
b) gazdaasszony fizetése............................. 720,—
c) cselédség b é r e ......................................... 1.300.— 2.520.-

2. Üzemi költség: fűtés, világítás, vízfogyasztás . 2.000.—
3 Élelmezési költség ......................................... 28.500.—
4 Járulék a líceumnak a helyiségek használatáért . 800 -
5. Épületfenntártás : javítás, tisztogatás 500.—
6. Beruházás : konyha és éttermi felszerelésre . 3 00 .-
7. Tápintézeti kedvezmény ; a tápintézeti növendé-

kék dijának 5 °/o-a :
a) a líceumban 4Vs ingyenes hely 1.350.—
b) a tanítóképzőben 3Va ingyenes hely 1.050 - 2 4 00 ,-

8. Fenntartói kedvezmény: 30 dunántúli egyház-
kerületbeli lelkész és tanítófiu után à 30.— P . 900,—

9. Hozzájárulás :
a) a líceum fenntartásához....................... 2.500.—
b) a tanítóképezde fenntartásához . 2.500.— 5 000.-

10. Kezelési dij a közigazgatási pénztárba . 600.—
11. Vegyes kiadás:

a) óradijtérítés a lie. pénzt, az eforus után 326.—
b) munkásbiztositási pénzt, járulék (OTI) 600.-
c) adó és tűzkár biztosítás . . . . 100.-
d) konyhaszemélyzet újévi ajándéka . . . 120.-
e) sertésól és p in c e b é r ............................. 150.- 1 296.—

12. Előre nem lá th a tó r a ......................................... 448.—
Összes szükséglet: 45.264.—
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Fedezet: P
1. Fajárandóság Sopron r é s z é r ő l .......................  ' 264.—
2. Tápdijjövedelem :

a) 85 líceumi tanuló után à 300.— P . . 25.500.—
b) 65 képezdei tanuló után à 300.— P 19.500.— 45.000.—

Összes fedezet : 45.264 —

VI. Leányközépiskolai pénztár.

Szükséglet:
A) Személyi járandóság:

1. Tanári fizetés, lakáspénz, pó tlék .. 9.981.90
2. Szolgák bére .   680.—
3. Óradij az ének tanításáért .............................  400.—

B) Dologi kiadás :
4. Épületfenntartás, javítás, tisztogatás . . . .  2.100.—
5. Fűtés, világítás...............................  2.000.—
6. Iroda, postaköltség, nyomtatvány . . . .  900.—
7. a) Fenntartói nyugdijjáruiék.......................  6.005.76

b) Törlesztés régi járuléktartozásra . . 500.— 6.505.76
8. Társadalombiztosítás.................... 170.—
9. Beruházás :

a) k ö n y v t á r ............................................... 600 —
b) s z e r t á r a k ..............................................  600.— 1.200.—

10 Tanárok arcképes igazolványa (9 X 16). . . 144.—
11. T and íje lengedés.......................... 1.500.—
12. Vegyes kiadás:

a) adó, b iztosítás......................................... 100.—
b) vegyes dijak te r h é r e .............................  2.250.—
c) hivatalos utazás, n a p id í j .........................  200.— 2,550 —

13. Előre nem lá th a tó r a ..................................................................... 658.34
Összes szükséglet : 28.790 —

Fedezet :
1. Egyházkerületi segély:

a) az összesített já ru lék b ó l.......................  3 000.—
b) az államsegélyből...................................1.000.— 4.000.—

2. Iskolai összesített díjak :
a) felvételi és tandíj 150 tanuló à 100.— P 15.000.—
b) vegyes díj 150 tanuló à 15.— P . 2.250.— 17.250.—

3. Fenntartási hozzájárulás az internátustól . . 6.410.—
4. Nyugdíjjáruléktérítés a tanároktól . . . .  830 —
5. Adományok.......................................................... ...............................300.—

Összes fedezet: 28.790.—



VII. Leányközépiskolai internátusi pénztár.

' Szükséglet : P
A) Személyi járandóság:

1. Fizetés :
a) internátusi ig a z g a tó .............................  1.536.—
b) internátusi vezetőnő . . . . . .  960.—
c) o r v r o s ....................................................  400.—
d) 1 hivatásos nevelőnő.............................  720.—
e) h á z v e z e tő n ő ......................................... 720.—
f) 1 betegápolónő......................................... 520.—
g) k ö n y v e lé sé rt.........................................  300.—
h) c s e lé d s é g ..............................................  2.200. — 7.356.

2. Zenetanítás :
a) 50 óra à 60.— P ...................................  3.000.—
b) Segély. (Hanely Flórának lakása) . 144.— 3.144.—

3. Társalgás és táncdíj terhére kiadás . . . .  500.—

B) Dologi kiadás:
4. Élelmezés 25350 nap à —.85 fillér . . . .  21.547.50
5. Fűtés és v ilág ítá s ..............................................  8.000.—
6. Épületfenntartás, j a v í t á s ...................................  1.300.—
7. Felszerelés, p ó tlá s ............................................... 1.2( 0.—
8. Mosás, tisztogatás............................................... 1.400.—
9. Iroda, posta, n y o m ta tv á n y .............................  1.200.—

10. Társadalom biztosító......................................... 1.500.—
11. Tartásdíjelengedés............................................... 9.000.—
12. Hozzájárulás az iskola fenntartásához . . . 6.410.—
13. Vegyes :

a) biztosítás, a d ó ......................................... 130.—
b) cselédek karácsonyi ajándéka . . . 200.—
c) napszám (kert és sportpálya) . . . . 100. —
d) az ellátás térítés terhére . .  . .  ._____800.— 1.230.—

14. Amortizációra....................................................  3.000.—
15. Előre nem lá th a tó r a ......................................... 1.062 50

Összes szükséglet: 67.850.—

Fedezet :
1. Növendékek dijai :

a) tartásdíj 75 tanuló à 750.— P . . . 56.250.—
b) zenedij (50 óra à 80.— P) . 4.000.—
c) társalgás, tánc (50 tanuló à 40 P) . . 2.000.—
d) betegápolási díj 75 tanuló à 20 P . . 1.500.— 63.750.—

2. Államsegély 1 9 3 7 - r e ......................................... 2.000.—
3. E llá tá s té r íté s ....................................................  1.300.—
4. Gazdaság m a ra d v á n y a ...................................  800 —

Összes fedezet : 67.850.—



VIII. Alapítványi pénztár.

Szükséglet: P
1. A szabadrendelkezési alap javára a biztosítási

jövedelem ből...............................................  1.200.—
2. Folyósítandó ösztöndíjak.......  150.—
3. Hitoktatás részbeni d í j a z á s á r a . 1.000 —
4. T ő k é s í té s ....................................................................................... 2.65o!—

Összes szükséglet: 5.000.—

Fedezet :
1. A dunántúli énekeskönyv XXV.—XXXIV. kiadás

után szerzői tiszteletdijrészlet............................................ 2.000.—
2. K am atjövedelem ...................  L800—
3. Biztosítási jövedelem .............  1.200 —

Összes fedezet: 5.000.—

IX. Főiskolai nyugdíj intézeti pénztár.

Szükséglet :
1. Nyugdíj:

a) özv. Jausz V ilm osnénak . 252.96
b) özv. Weisz Kornélnénak :

k e g y d íj ....................................................  2.046.—
l a k b é r .................................................... _  842.40 2.888.40

c) Horváth Samu :
állami nyugdijdifferencia.......................  546.—
állami lakbérdifferencia . . . . .  124.80 670.80

Összes szükséglet: 3.812.16

Fedezet :
1. K am atjövedelem ..............................................  —.40
2. Fenntartói nyugdijjárulék : a törzsfizetés 5 %-a :

a) az ellenőr után ................................... 89.48
b) a pénztáros u t á n ................................... 69 60 159 08

3. A tagok járuléka 1 ° / o ......................................... 48.75
4. Egyházkerületi hozzájárulás :

a) az összesített já ru lék b ó l.......................  2.603.93
b) az államsegélyből...................................  1 000.— 3.603.93

Összes fedezet]: . 3 8 12.16
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X. Letétpénztár.

Szükséglet :

1. Az egyházközségi járulékok feloszlása: p
a) a közigazgatási pénztárnak :

püspök ur tiszteletdíja . . 4.000,—
egyéb szükségletre . . . 8.133.90 12.133 90

b) a soproni líceum nak ............................1.214.33
c) a soproni tanítónőképző-intézetnek . . 2 1  400.45
d) a kőszegi leányliceumnak . . . .  2.000.—
e) a bonyhádi reálgimnáziumnak . . . 1.000.—
f) a hitoktatásra . . .  . . . .  2.040 —
g) a főiskolai nyugdíjintézetnek . . . .  2.603.93
h) közalapi járulék 1 9 3 7 -re .......................  1.777.—
i) szórványgondozásra.............................  1.400.—
j) charitativ segélyezésre.............................  1.294 39 46.864,—

2. Az egyetemes egyház folyósítása :
a) adóalapi s e g é l y .................................. 22.000.—
b) közalapi segély a hitoktatásra . . 660.— 22.660.—

3. Államsegélyek felosztása :
a) egyházkerület, államsegély :

1. a közigazgatási pénztárnak . . . 4.000.—
2. a soproni líceumi pénztárnak . . 2.000.—
3. a soproni tanítóképezdei pénztárnak . 3.000.—
4. a kőszegi leányiskolái pénztárnak . 2.000.—
5. hitoktatás d í j a z á s á r a .............1.300.—
6. főiskolai nyugdíjintézetre . . . .  1.000.— 13.300.—

b) portótérítési államsegély a püspöki iro
dának ....................................................  1.077.—

c) állami elemi népiskolai hitoktatásra . . 1.100.—
4. Br Baldácsy Antal alapítványi jövedelme . . 6.000.—
5 Az alapítványi pénztárból hitokfatás díjazására . 1.000.—
6. Nem ev. jellegű iskolákban végzett hitoktatási

költség fedezésére :
a) a győri egyházmegyének.......................  500.—
b) a kemenesaljai egyházmegyének . . . 450.—
c) a somogyi egyházmegyének . . . .  400.—
d) a soproni alsó egyházmegyének . . . 450.—
e) a soproni felső egyházmegyének . . 450.—
f) a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének 1.000.—
g) a vasi közép egyházmegyének . . . 500.—
h) a veszprémi egyházmegyének . . . 940.—
i) a zalai egyházmegyének.......................  310.— 5.000.—

Összes szükséglet: 97.001,—
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Fedezet : P
Egyházközségi já ru lék o k ...................................
Segélyek az egyetemes egyháztól :

a) adóalapi s e g é l y ...................................
b) közalapi segély ...................................

22.000.—
660.—

46.864.-

22.660.-
Államsegélyek :

a) egyházkerületi rendes államsegély
b) portótérítési á llam segély .......................
c) állami elemi népiskolai hitoktatási állam

segély ....................................................

13.300.—
1.077,—

1.100.— 15.477.-
Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelem . 
Hitoktatás díjazása :

6.000.-

a) az összesített egyházkerületi járulékból .
b) az egyházkerületi államsegélyből
c) az alapítványi pénztárból.......................
d) az egyetemes e g y h á z tó l.......................

2.040,- 
1 300.— 
1.000,— 

660 .- 5000.-
Az alapítványi pénztárból felhasználandó 1.000.-

Összes fedezet : 97.001.-

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

A pénztár neve
Szükséglet Fedezet

P f P f

1. Közigazgatási pénztár 40.171 30 40.171 30
II Líceumi pénztár . . 51.798 84 51.798 84

III. Líceumi Diákotthon pénztár . 81.870 — 31.870 —
IV. Tanítóképzőintézeti pénztár . 48 980 45 48.980 45
V. Iskolai tápintézeti pénztár 45.264 — 45.264 —

VI Leányliceumi pénztár 28.790 — 28.790 —
VII Leányinternátusi pénztár . 67.850 — 67.850 —
VIII. Alapítványi pénztár . . . . 5.000 — 5.000 —

IX. Főiskolai nyugdijintézeti pénztár 3.812 16 3.812 16
X. L eté tpénztár............................. 97.001 97.001

Összesen ; 420.537 75 420.537 75
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II. melléklet az egyházkerület líceum

i pénztárának 1937. évi költségvetéséhez.
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IV. melléklet az egyházkerület leány líceum

i pénztárának 1937. évi költségvetéséhez.



Hi
Vif.

Á d u n á n tú li  á g . h itv . e v a n g . e g y h á zk e rü le t«  t is z t ik a r ,  v a la m in t 
a z  1937—43. 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 t ts á g o k

N É V T Á R A .

I. Az egyházkerület tisztikara:

Püspök, 1916 óta: D. Kapi Béla, győri lelkész, felsőházi tag, Győr, 
Kossuth-Lajos-u. 1.

Egyházkerületi felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirtokos, 
ny. főispán, felsőházi tag, a Joiiannita-rend lovagja, Nagygeresd, Sopron vm.

Egyházkerületi egyházi főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, esperes
lelkész, Lébény, Moson vm. (1943.)

Egyházkerületi világi főjegyző, 1934 óta: Dr. Bertha Benő, kir. járás
bírósági elnök, Sárvár. (1943.)

Egyházkerületi egyházi aljegyző, 1932 óta: Gyalog István, íőesperes- 
lelkész, Kéty, Tolna vm. (1943.)

Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, földbir
tokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1943.)

Egyházkerületi főszámvevő, 1923 óta: Hanzmann Károly, lelkész, Sop
ron, Templom-u. 17. (1943.)

Egyházkerületi ügyész, 1908 óta: Berecz Ábel, Sopron, Városház-tér 1. 
(1943.)

Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Széchenyi- 
tér. (1943.)

Egyházkerületi pénztáros, 1929 óta: Mühl Nándor, Sopron, Templom
utca 10.

Egyházkerületi ellenőr, 1914 óta: Wojtech G. Vilmos, Sopron, Templom
utca 10.

Egyházkerületi levéltáros, 1923 óta: Németh Sámuel, tanügyi főtaná
csos, líceumi igazgató, Sopron, Hunyadi-u. 9. (1943.)

Püspöki titkár, 1917 óta: László Mikllós, lelkész, Győr, Kossuth L.-u. 1.
Püspöki másodlelkész, 1930 óta: Szabó József, Győr, Petőfi-tér 2.

il. A dunántúli egyházmegyék elnöksége:

Győri egyházmegye: Esperes, Németh Károly, Lébény, Moson vm. Fel
ügyelő: Szalay István, földbirtokos, Gyomoré, Győr vm.

Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitórisz János, Ostffyasszonyfa, 
Vas vm. Felügyelő: Koltai Vidos Dániel, földbirtokos, a Johannita-rend lo
vagja,. Mersevat, u. p. Kiilsővat.
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Somogyi egyházmegye: Esperes, Horváth Lajos, Gyékényes, Somogy 
vm. Felügyelő, dr. Ittzés Zsigmond, ny. vármegyei t. főorvos, Kaposvár.

Soproni alsó egyházmegye: Esperes, Bojtos László, Vadosfa, Sopron 
vm. Felügyelő, virtsologi Rupprecht Antal, nagybirtokos, Sajtoskál.

Soproni felső egyházmegye: Esperes, Scholtz Ödön, a Ferenc József- 
rend lovagja, Ágfalva, Sopron vm. Felügyelő, Dr. Brunner Emil, Sopron szab. 
kir. város tiszti főügyésze.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Föesperes, Gyalog István, Kéty, 
Tolna vm. Alesperes, Donner Frigyes, Varsád, Tolna vm. Felügyelő, Dr. 
Pesthy Pál, ny. igazságügyminiszter, Budapest és Űzd, Tolna vm. Másod- 
fel ügyelő, Koritsánszky Ottó, az Orsz. Gyógyszerész Szövetség ügyvezető 
igazgatója, Budapest, VI., Hegedűs Sándor-u. 17.

Vasi közép egyházmegye: Esperes, Zongor Béla, kormányfőtanácsos, 
Körmend, Vas vm. Felügyelő, Szentmártoni Radó Lajos, nagybirtokos, orsz. 
gyűl. képviselő, Répcelak. Másodfelügyelő, Dr. Schneller Aurél, ügyvéd, 
Kőszeg, Vas vm.

Veszprémi egyházmegye: Esperes, Takács Elek, kormányfőtanácsos, 
Homokbödöge, u. p. Ugod, Veszprém vm. Felügyelő, Mihály Sándor, gazda
sági felügyelő, Pápa, Veszprém vm.

Zalai egyházmegye: Esperes, Jónás Lajos, Alsódörgicse, Zala vm. Fel
ügyelő, Dr. Berzsenyi Jenő, ny. kir. járásbíró, Zsécieny, 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 l b ó l  tagjai: Arató István, kőszegi leányliceumi, Hajas Béla, 

bonyhádi reálgimnáziumi, Németh Sámuel, soproni reálgimnáziumi, Ro- 
zsondai Károly soproni tanítóképzőintézeti, vitéz Magassy Sándor, lie. diák
otthoni igazgatók, Szentmártoni Radó Lajos, az egyházkerül, pénzügyi biz. 
elnöke, Hanzmann Károly, egyházker. főszámvevő, Berecz Ábel és Dr. Zer- 
gényi Pál, egyházker. ügyészek, Dr. Schneller Aurél, a kőszegi leányliceumi 
helyi biz. elnöke, a tanári kar kiküldöttei: Dr. Ruhmann Jenő és Dr. Gárdo
nyi Zoltán.

V á l a s z t o t t  tagok az egyházkerület részéről: a) egyháziak: Németh 
Károly, Lébény, D. dr. Proliié Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Ta
kács Elek, Homokbödöge, Túróczy Zoltán, Győr, Zongor Béla, Körmend, 
Kiss Samu, Nagybarátíalu, Gyalog István, Kéty, Molitorisz János, Ostífy- 
asszonyfa; póttagok: Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi, Horváth Lajos, 
Gyékényes és Bojtos László Vadosfa; b) világiak: Dr. Heimler Károly, Sop
ron, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Stráner 
Gyula, Sopron, Dr. Pesthy Pál, Budapest, Dr. Strasser Sándor, Győr;



póttagok: virtsologi Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Dr. Móritz Dénes, Cell— 
dömölk, Dr. Deák János, Sopron, Mihály Sándor, Pápa, koltai Vidos Dá
niel, Mersevát, virtsologi Rupprecht Antal, Sajtoskál, Rím 1er Pál, Sopron.

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, ..............
.............. ; póttag: .................................

2. Egyházkerületi iskolai kisbizottság.
Elnök: Dr. Hejmler Károly, iskolai felügyelő, Sopron szab. kir. város 

főjegyzője.
Jegyző: Leitner József, Sopron.
Hivatalból tagok: Hanzmann Károly, Németh Sámuel, vitéz Magassy 

Sándor, a lyc. Diákotthon igazgatója, Szabó József, eforus, Rozsondai Károly.
Váalsztott tagok: a) az egyházkerület részéről: Bergmann Pál, Dr. Deák 

János, Dr. Schindler Endre; b) a soproni egyházközség képviselői: Budaker 
Oszkár, Dr. Töpler Kálmán, Ziermann Lajos; c) a lyceumi tanári kar kép
viselői: Dr. Ruhmann Jenő, Leitner József; a tanítóképzőintézeti tanári kar 
képviselője: Dr. Gárdonyi Zoltán.

3. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottság.
Elnökök: D. Kapi Béla püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 

felügyelő.
Tagok egyházi részről: Németh Károly Lébény, D. Payr Sándor Sopron, 

Gyalog István Kéty; világi részről: Dr. Dukavits Vilmos Győr, Mechwarth 
Ernő Belecska, szentmártoni Radó Lajos, Répcelak.

4. Egyházkerületi törvényszék.
Elnökök: D. Kapi Béla püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyházkferületi 

felügyelő.
Jegyzők: Dr. Schneller Aurél Kőszeg (1943) és Dr. Zimmermann Artúr 

Körmend (1939).
Ügyészek: Berecz Ábel (1939) és Dr. Zergényi Pál Sopron (1943).
Bírák: a) a lelkészi karból: Németh Károly Lébény (1939), Takács Elek 

Homokbödöge (1939), Ziermann Lajos Sopron (1943), Zongor Béla Kör
mend (1943), Németh Gyula Szekszárd (1943), Dr. Ajkay István Kisfalud 
(1939), Jánossy Gábor Szombathely (1939), Dr. Vidonyi Sándor Győr 
(1939), Dr. Grosch József Paks (1943), Dr. Rásó Béla Vasvár (1943), — c) 
a tanári és tanítói karból: Gráf Samu Sopron (1939) és Németh Samu Sop
ron (1943).

5. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdijügyi bizottság.
Elnök: Szentmártoni Radó Lajos, Répcelak.
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.
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Jegyző; Mühl Nándor, Soprórí.
Hivatalból tagok: Arató István, Kőszeg, Berecz Ábel, Sopron, Hantf- 

mann Károly, Sopron, Dr. Heimler Károly, Sopron, Németh Sámuel, Sopron, 
Miilil Nándor, Sopron, Dr. Schneller Aurél, Kőszeg, Wojtech G. Vilmos, Sop
ron, Dr. Zergényi Pál, Sopron, vitéz Magassy Sándor, Rozsondai Károly, 
Sopron.

Váalsztott tagok: a) egyháziak: Scholtz Ödön, Ágfalva, Takács Elek, 
Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) világiak: 
Dr. Bertha Benő, Sárvár, Friedrich Nándor, Sopron, Rupprecht Olivér és 
Rupprecht Antal, Sajtoskál, Szabó Kálmán, Sopron, Prickler János, Sopron, 
Bertók Károly, Szombathely, Gráf Samu, Sopron, Szalay István, Gyömöre.

6. Egyházkerületi népiskolai bizottság.

Elnökök: Hanzmann Károly, Sopron és koltai Vidos Dániel, Mersevat, 
Vas m.

Jegyző: Grieszhaber E. Henrik, Majos, Tolna vm.
Tagok: a) egyházi részről: báró Podmaniczky Pál dr., Sopron, Zongor 

Béla, Körmend, vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd, Dörner Frigyes, Varsád;
b) iskolai részről: Gráf Samu, Sopron, Grieszhaber E. Henrik, Majos, Rónai 
Kálmán, Somlószöllős, Somogyi Béla, Körmend, Rozsondai Károly, Sopron;
c) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Koritsánszky Ottó, 
Budapest, szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Rupprecht Antal, Sajtoskál, 
Schleifer Károly, Szombathely, Szalay István,, Gyömöre.

7.  Egyházkerületi véleményező bizottság.

Elnökök: Németh Károly, Lébény és Bertha Benő, Sárvár.
Tagok: a) egyházi részről: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Hanzmann Ká

roly, Sopron, Dr. Kiss Jenő, Sopron, Molitorisz János, Ostffyasszonyfa, Ró
nai B. Gyula, Uraiujfalu, Takács Elek, Homokbödöge, Zongor Béla, Kör
mend, Budaker Oszkár, Sopron, Horváth Olivér, Nagykanizsa és Gyalog Ist
ván, Kéty; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Dr. Ber
zsenyi Jenő, Zsédeny, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, Kapos
vár, Mihály Sándor, Pápa, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Brunner Emil. 
Sopron, koltai Vidos Dániel, Mersevat, Grieszhaber E. Henrik, Majos.

8. Egyházkerületi számvevőszék.

Elnök: Weiss Vilmos, Kőszeg és Dr. Ajkíay István, Kisfalud.
Tagok: a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keme- 

nesmagasi, Rónai B. Gyula, Uraiujfalu; b) világiak: Dr. Berzsenyi Ádám, 
Kemenessömjén, Magyar István, Felpéc, Dr. Móritz pénes, Celldömölk, 
Rupprecht Antal, Sajtoskál, ifj. Radó Lajos dr., Szombathely.



9. Egyházkerületi lelkészképesitő bizottság.

Elnök: D. Kapi Béla, püspök.
Tagok: Németh Károly, Lébény, Zongor Béla, Körmend, Ziermann La

jos, Sopron, Túróczy Zoltán, Győr, vitéz Magassy Sándor, Sopron; póttagok: 
Kiss Samu, Nagybarátfalu, Budaker Oszkár, Sopron.

10. Egyházkerületi tanképesitö bizottság.

Elnök: D. Kapi Béla, püspök.
Hivatalból tagok: a tanítóképzőintézeti tanári kar vizsgáztató tanárai. 
Választott tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Neubauer János, Sopron; 

póttagok: vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd és Kiss József, Sopron.

11. Az egyházkerületi és a soproni konventi egyesített pénztárok 
felügyelő bizottsága.

Elnök; Szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, helyettes elnök: Prickler 
János, Sopron.

Tagok: a) az egyházkerület részéről: Hanzmann Károly, Sopron, Rupp- 
íecht Olivér, Sajtoskál, Scholtz Ödön, Ágfalva, Szabó Kálmán, Sopron, Zon
gor Béla, Körmend; b) a soproni egyházközség részéről: Dr. Brunner Emil, 
Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, Huber Aladár, 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 és szabályrendeleteket készítő bizottság.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: a) egyháziak: Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi, Takács Elek, 
Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) világiak: 
Berecz Ábel, Sopron, Dr. Bertha Benő, Sárvár, Dr. Grosch József, Paks, 
Dr. Pesthy Pál, Budapest, Dr. Zergényi Pál, Sopron.

14. Báró Baldácsy-alapitványt kezelő egyetemes bizottság dunántúli tagjai.

Tagok: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkertilcti 
felügyelő; póttag: Dr. Ostffy Lajos, Ostffyasszonyfa és Szombathely.
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15. Egyházkerületi leány középiskolai helyi bizottság.

Elnök: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg.
Tagok: a) hivatalból: Arató István, igazgató, Wágner Karola, interná- 

tusi igazgatónő; b) választottak: Czeke Gusztáv, Karner Frigyes, Kiss Ist
ván, Rotli Jenő, Seybolcl Rezső, Stuhr Lajos, Unger Károly, Weöreös Ele
mér ..................

16. Egyházkerületi gyámintézeti bizottság.
Elnökök: Scholtz Ödön, Ágfalva és Träger Ernő, Budapest.
Jegyző: Hanzmann Károly, Sopron.
Pénztáros: Mühl Nándor és Wojtech Vilmos, Sopron.
Ellenőr: Gráf Samu, Sopron.
Tagok: az összes egyházmegyék gyámintézeti elnökségei, még pedig:
a) Győri egyházmegye: Szalay Mihály, Lovászpatona, Veszprém vm. és 

dr. Bertha Benő, Celldömölk.
b) Kemenesalaji egyházmegye: Nagy Miklós, Zalaegerszeg és ..............
c) Somogyi egyházmegye: Teke Dénes, Sand, Somogy vm. és Jamrich 

Béla, Csurgó, Somogy vm.
d) Soproni alsó egyházmegye: Fiilöp Dezső, Bük és von der Lühe Osz

kár, Jobaháza, Sopron vm.
e) Soproni felső egyházmegye: Danielisz Róbert, Harka, Sopron vm. és 

Rácz Egon, Sopron.
f) Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Fábián Imre, Sárszentlörinc, 

Tolna vm. és Koritsánszky Ottó, Budapest.
g) Vasi közép egyházmegye: Kutas Kálmán, Szombathely és Ajkay Ele

mér, Uraiujfalu, Vas m.
h) Veszprémi egyházmegye: ..............  és dr. Zauner Róbert, Veszprém.
i) Zalai egyházmegye: Jónás Lajos, Alsódörgicse és ..............



?

TÁRGYMUTATÓ.
Folyó- Lap
szám szám

Jelenvoltak névjegyzéke — — — — — — — — — 3
1. Püspök 20 éves jubileumakor templomi hangverseny — — — 5
2. Németh Károly e. főjegyző megnyitó imája — — — — — 5
3. Dr. Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő Püspököt üdvözlő és

megnyitó beszéde — — — — — — — — — — 5
4. D. Kapi Béla püspököt jubileumakor üdvözlik — — — — 12
5. D. Kapi Béla püspök válasza üdvözlésekre — — — — — 32
6 . Közgyűlés ünnepi részének befejezése — — — — — — 37
7. Folytatólagos közgyűlés megnyitása — — — — — — 37
8 . Közgyűlés megalakulása — — — — — — — — 37
9. Győri gyülekezet üdvözli közgyűlést — — — — — — 37

10. Két tanító-kiküldött megválasztásáról szóló jegyzőkönyv bemuta
tása — —' — — — — — — — — — — — 37

11. Jegyzökönyvhitelesítök kiküldése — — — — — — — 38
12. Egyetemes közgyűlésre kiküldöttek névsora — — — — — 38
13. Püspöki jelentés tárgyalása — — —  — — — — — 38
14. Egyházker. iskolai nagybizottsági jegyzőkönyv kapcsán Hamar

. Gyula tantóíképzöint. igazgató kitüntetése — — — — — 46
15. Tanintézetekben személyváltozások: Hamar Gy. tanítóképzőint.

igazgató nyugalomba vonulása — — — — — — — 46
16. Tanitézetekre vonatkozó miniszteri leiratok — — — — — 47
17. Soproni lyceum ügyei: iskolaszanatóriumi díjak ügye — — — 47
18. Soproni tanítóképzőint. ügyei — — — — — — — — 47
19. Kőszegi leánygimnázium ügyei — — — — — — — 48
20. Bonyhádi reálgimnázium ügyei — — — — — — — 48
21. Soproni lyc. Diákotthon ügyei — — — — — — — — 48
22. Bonyhádi ginin. Diákotthonra vonatkozó jelentés — — — — 48
23. Németh S. soproni lyc. igazgató kitüntetése; intézetek ügyei — 48
24. Beiratkozott tanulók számáról jelentések — — — — — 49
25. Rozsondai Károly soproni tanítóképzőint. igazgatóvá választása 49
26. Egyházker. pénzügyi bizottság jegyzőkönyve kapcsán az 1935. év

pénzügyi helyzetére vonatkozó jelentés — — — — — — 49
27. Pénzügyi számadóknak felmentés megadása — — — — — 50
28. Kleeblatt-házra vonatkozó jelentés — — — — — — — 50
29. Biztosítási jutalékra vonatkozó jelentés — — — — — — 50



118

Folyó-
szám

30. Régi betáblázott kölcsönök törlésére vonatkozó jelentés — —
31. Ténylegességi illetmények visszatérítésének ügye — — —
32. Lőrintei OFB. ügyre vonatkozó végleges Ítélet — — — —
33. Államsegélyek nyilvántartásból töröltetéséről jelentés — — —
34. Egyházkerületi államsegély felosztásának tudomásul vétele — —
35. Hitoktatási átalány felosztásának tud. vétele — — — — —
36 Állami népskolák hitoktatási átalánya felosztásának tud. vétele —
37. Oravecz L. és Csaba J. soproni lyc. tanárok családi pótléka — —
38. Lyceum és tanítóképző épületeinek tatarozása — — — —
39. Rendkívüli adóalapi segély felosztásának tudomásul vétele — —
40. Egyházkerület pénzének elhelyezése — — — — — —
41. Baldácsy-segélyek kifizetése — — — — — — — —
42. Berlini olimpiászon résztvevő tanárok segélye — — — —
43. „Jóléti Egyesület“ részesedésének ügye — — — — — —
44. Lyceumi Diákotthon tenniszpályájának építési költsége — —
45. Egyesített Ev. Egyházi Pénztárak ügye — — — — — —
46. Egyházker. érdekek képviselete — — — — — — —
47. 1937. évi költségelőirányzat — — — — — — — —
48. Egyházmegyék 1937. évi dologi segélye —  — — — —
49. Kuttlik 0. püspöki hiv. gépirónő díjazása — — — — —
50. Lyceumi ének- és zenekar vezetésének Lackner Kálmánra bízása
51. Lyc. Diákotthon lakóinak tenniszpálya használati díja — — —
52. Tápinjtézeti díj felemelése — — — — — — — —
53. Kőszegi leánynev. intézet pénzügyei — — — — — —
54. Hanély Flóra kőszegi leánylyc. volt zenetanárnő kegydíja — —
55. Nem ev. jellegű iskolák hitoktatási átalányának felemelése — —
56. Régebbi intézeti tartozások törlése, hátralékok behajtása — —
57. Elértéktelenedett egyházkerül, alapok megszüntetése — — —
578. Néhai Dr. László Kálmánné hagyaték-ügye — — — — —
59. Egyházker. tanintézeteinek szavatossági biztosítása — — —
60. Báró Baldács'y-alap 1936. évi osztalékának szétosztása — —
61. Báró Baldácsy A. alapítv. igazgatóságába tagok választása —
62. Csorna-kapuvári misszió segélyezése — — — — — —
63. Nagyvázsonyi gyülekezet állandó segély iránti kérelme — —
64. Nyugdíjintézeti hátrálékok befizettetése — — — — — —
65. Segédlelkésztartó lelkészek kereseti adó-ügye — — — —
6 6 . Zalai egyházm. egyes gyülekezeteinek fokozottabb segélyezése
67. Akalii KIÉ tábor bérbeadása — — — — — — — —
6 8 . Akalii KIÉ tábor fokozottabb segélyezése — — — — —
69. Kapolcsi díjlevél ügye — — — — — — — — —
70. Egyházkerületi birtokok ellenőrzése — — — — — —
71. Kérvények felterjesztése az egyetemes közgyűléshez — — —
72. Adóalapi segély-kérvények felterjesztése egyet, közgyűléshez —

Lap
szám

50
50
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
53
53
54
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
57
57
58
58
59
59
59
60
60
60
60
60
60
61
61
61



m

fo \W - Lapszám szara
73. Vegyes tárgyú kérvényekre segélyek — ^  “  — 1 — 61
74. Soproni lyc. diákotthoni szolgák nyugdíj-kérelme — — —• — 61
75. Soproni lyc. tanítóképzőint. telkéből csere útján való átengedés — 61
76. Soproni lyc. tápintézet sertéshizlalási ügye — — — — — 62
77. Külön határozatot nem igénylő pontok — — — — — — 62
78. Egyházkerület pénzügyei intézőinek elismerés és köszönet — — 62
79. Egyházker. népiskolai biz. jegyzőkönyve kapcsán: elemi és tovább

képző iskolák statisztikája — — — — — — — — 62
80. Elemi iskolák iskolavizsgálati eredménye — — — — — 63
81. Egyházmegyei népiskolai bizottságok jelentése — — — — 64
82. Egyházmegyei Tanítóegyesületek működéséről jelentés — — 6 6
83. Nem ev. jellegű iskolákba járt ev. tanulók statisztikája — — 67
84. Népiskolai egyházi szakfelügyelet kérdése — — — — — 6 8

85. Beírt tanulók vallási megoszlásuk szerinti bejelentésének kérdése;
vallástani osztályzat szükségessége; újszülött gyermekek szülei 
vallási adatainak ellenőrzése — — — — — — — — 6 8

8 6 . Iskolák minősítésének kérdése — — — — — — — 69
87. Olcsó tankönyvek kiadása, ev. nyomda felállítása — — —• 70
8 8 . Konfirmációi vezérkönyv és vallástani könyvek kiadása — — 70
89. Elemi isk. új tantervek készítése — — — — — — — 70
90. Elemi iskolai egységes, ev. jellegű irkák használata — •— — 70
91. Terményjárandóságos tanítók sérelmeinek orvoslása -— — — 71
92. Egyházker. véleményező biz. jegyzőkönyve kapcsán: Többszörös

kulturadóztatás terhének megszüntetése — — — — — 71
93. Lelkészi korpótlék teljes valorizálása — — — — — — 71
94. Egyházmegyei tervező építészek választása — — — — —• 71
95. Tanítóválasztási szabályrendelet készítése — — — — — 71
96. Állandó K1E titkári állás szervezése — — — — — — 71
97. Bösárkány és Maglóca Csorna-kapuvári misszióhoz csatolása — 72
98. Énekeskönyvhöz pótfüzet kiadása — — — — — •— — 72
99. Szekszárdi leventeversenykor, tabi zászlóavatáskor történt sérelem 72

100. Portótérítési államsegélyek visszaállítása — — — — — 72
101. Templomok külső felirata — — — — — — — — 72
10 2 . Nyugdíjjárulékok pontos befizetése -— — — — — — 72
103. Sümegi közös prot. templomra von. szerződés jóváhagyása — 72
104. Tanítók hivatalból áthelyezése, fizetési értékegység megállapítása 72
105. Lelkész és felügyelő rokonságának kérdése — — — — — 73
106. Egyházker. számvevőszék jegyzőkönyve kapcsán: számadások

felülvizsgálása — — — — — — — — —. — — 7 3
í 07. Alapítványok újbóli törzskönyvezése — — — — — — 73
108. G. A. Gyámintézet jelentése — — — — — — — — 74
109. Egyházker. Levéltáros jelentése — — — — 7 4



m

Folyó- Lap
szám „ szán,
110. Bcrzsenyi-Kis-iinnepkor rendezett kiállítás — *— — — — 74
111. Dunántúli Luther Szövetség munka-jelentése— — — — —; 74
112. Egyházker. Lelkeszegyesület jelentése, vasárnap délelőtti gyűlé

sek stb. betiltása — —- — — — — — — — -L 74
113. Tanító kötelessége meghivó-levélben — — — — — — 74
114. Egyházker. Tanítóegyesület jelentése kapcsán: helyettes tanítók

fizetésének minimuma — — — — — — — — ■ —4 75
115. Tanítóképzős növendékek theol. fakultáson egyes előadásokat hal-

gassanak — — —  — — — — — — — — — 75
116. Jövő évi egyházker. közgyűlésre meghívások — , — — — — 75
117. Jövő évi közgyűlés helyének megállapítása elnökségre bizatik — 75
118. Közgyűlés befejezése •— — — ►—■ — — 75

Függelék.

I. Egyházker. Gusztáv Adolf Gyámintézet kivonatos jegyzőkönyve 76
II. Egyházker. Lelkészegyesület jegyzőkönyve — — — — — 80

III. Dunántúli Luther Szövetség kivonatos jegyzőkönyve — — — 84
IV. Egyházker. Tanítóegyesület jegyzőkönyve — — — — —, 87
V. Szabályrendelet a pénztárak egyesítéséről — — — — — 91

VI. 1937. évi költségelőirányzat — — — — — — — — 96
VII. Egyházker. tisztikar és állandó bizottságok névsora — — — 111
VIII. Püspöki jelentés.



Püspöki jelentés
a dunántúli ág. hítv. evangélikus egyházkerület 1936. évi 
szept. hó 29. és okt. hó 1-én Győrött tartandó közgyűlése elé.

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!
Minden számadásnak kettős arca van. Az egyik a múltba tekint s annak 

eseményeit, törekvéseit és munkateljesítményét foglalja egybe. A másik a 
jövendőbe tekint s megjeleli az elvégzendő munka nagyvonalú tervét, meg
keresi az égető szükségleteket és terveket, a megvalósítás módjait és eszkö
zeit s ezekből a vonásokból próbálja megrajzolni a jövendő képét. A szám
adás múltba és jövendőbe tekintő arcát a lüktető életvalóság egyesíti. A be
fejezettnek látszó múlt is örök befejezetlenség s az új programúi zászlóját 
felemelő jövendő is az eltemetkezni látszó múlt alapvetése szerint formáló
dik. Egybefüzi őket az élettörvény örök logikája, a múlt és jövendő elrejtett, 
láthatatlan ereje: az örökkévaló alkotó isteni kegyelem.

Püspöki jelentésemben ez évben is megrajzolom evang. egyházunk vi
lághelyzetét, hogy ezen széles távlatban megérthessük magyar evang. egy
házunk elhelyezkedését. Szólok azután az államhoz és a más egyházakhoz 
való viszonyunkról. Őszinte vonásokkal igyekszem megrajzolni egyházunk 
belső helyzetét, hogy azután mind ebből megállapíthassuk a reánk váró 
feladatokat.

I. Az év eseményei.
1. Általános helyzetkép.
a) A protestantizmus világhelyzetét múlt évi jelentésemben akként jel

lemeztem, hogy „világtörténelmi korszakban, ellentétes szellemi áramlatok 
sodrában teljesíti történeti hivatását. Az egyik szellemi áramlatot a róni. katli. 
egyház világhatalmi törekvése, a másikat pedig az istenellenes világáramlat 
képviseli.“

Az elmúlt év megerősítette ezt a megállapítást.
Villámterhes viharfelhők sötétítik fejünk felett az eget s aláaknázott föl

dön végezzük mindennapi munkánkat. A békességben élő államokban is rej
tett tűzfészkek izzanak s vihar előtti feszültségben érik a jövendő. Mindenütt



lázas készülődés folyik. Nagy és kicsi államok, emberek és közösségek, ál
lamférfiak és egyszerű fizikai munkások átérzik azon igazság döbbenetes 
erejét, hogy mindannyian egy nagy elintézetlen politikai-, világnézeti-, gaz
dasági és szociális ellentét vulkán-tölcsére felett élünk és senki sem sejti a 
vészthozó kirobbanás időpontját.

Néhány mozaik-kép mutatja a világhelyzet egy esztendő alatt bekövet
kezett kialakulását.

V. György angol király temetésén koronás királyok és államférfiak sorá
ban lépegetett temetéshez illő bánatos arccal az orosz szovjet képviselője is, 
aki .annakidején az angol uralkodóházzal rokon orosz cári családot legyil- 
koltatta. — Egy párisi ünnepségről készült képen egymás mellett látjuk a 
francia miniszterelnököt, a minisztereket és a francia kommunista párt vezér
titkárát. — Cseh földön repülőgépek számára leszálló állomást kap az orosz 
szovjet. — Amerika és Japán panaszt emelnek az ellen, hogy orosz külpoli
tikai képviselet leple alatt kommunista propaganda szervezkedés történjék.— 
Mexikóban lerombolják a templomokat, az országból kiűzik a szerzete
seket és apácákat. — Spanyolországban polgárháború dúl s kifosztott apáca
templomok sírboltjából az utcára dobálják rég eltemetett apácák csontváz
testét. Madrid felett halálmadárként repülőgépek keringenek s rettenetes 
testvérharcban közel százezer spanyol pusztul el spanyol kéztől. Az Isten 
ellen harcoló oltárrombolóknak a katholikus egyház hű leánya, Franciaország, 
szállítja a fegyvereket. — Oroszországban új Ítélet zúg végig. Vésztörvény
székek márványarcú bírái a vádlottak padjára kerülnek. Porkolábok a régi 
porkolábokat vetik tömlöcbe s a hóhérokat új hóhérok húzzák bitófára.

Forrong az egész világ. Mindig világosabbá válik, hogy két hatalmas 
világáramlat tusakodik egymással: az Istenes és az Istenellenes világ.

Két szempontból érdekel minket ez a' világhelyzet. Érdekel, mert része
sei vagyunk, benne élünk, nem lehet belőle kikapcsolódnunk. Az egyház min
dig szenvedi a kedvezőtlen történeti kialakulásokat. Érzékeny szeizmográfja 
a befejezett és készülő eseményeknek. Másodszor azért érdekel, mert a küz
delem szenvedő és cselekvő hősei vagyunk. Ellenünk irányul a nagy tusako
dás. Végső célja minden megbomlott országban ugyanaz: kiirtani Istent az 
állami, a kulturális, a szociális, a gazdasági életből. Szándéka mindenütt 
ugyanaz: ledönteni a templom, a család, a szív oltárát.

Ennek az egyházra alkalmazott helyzet-megitélésnek van néhány szem
betűnő tragikus függvénye. Sokan nem veszik komolyan, vagy nem vonják le 
a helyes következtetéseket. Nem állapítják meg helyesen a kötelességeket, 
amivel azt bizonyítják, hogy nem Ítélik meg kellő komolysággal a veszede
lem nagyságát.

Csákánnyal bontogatják a keresztyénség nagy templomát. Tüzcsóvával 
járnak kétezer éves asztagai közt. Mérget hintő, éjszakai próféták settenked
nek ifjúsága és munkásseregei közt. Mi meg azon vitatkozunk, hogy egymás
mellé állhat-e a Krisztusnak két különböző papi ruhát viselő szolgája? Pa
ragrafusok útvesztőit járjuk. Emberi szervezetek és institúciók menedékházát
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ácsolgatjuk jó puha fenyőfából. Kicsinyes erdek süppedt vakondtúrására ál
lunk s onnan akarjuk megítélni a minket érdeklő világot. Pedig sziklavárra 
volna szükségünk. Paragrafus felett a lélek tüzére. Bércoromra kellene fel
emelkednünk. Szűkkörü világunk helyett az igazi, nagy világot kellene be
tekintenünk. Meg kellene ismernünk azt az igazi igazságot, hogy az emberi
ségen egyedül a Krisztus segíthet!

Ezeket a következtetéseket kellene levonni a világhelyzetből, de nem 
mindenki vonja le azokat.

Ezen szomorú valóság mellett jóleső érzéssel állapítjuk meg a mai 
evang. egyházi élet két erőteljesen kidomborodó jellemvonását: a l e l k i 
s é g r e  törekvést és az o e k u m e n i t á s  előtérbe lépését.

Evangélikus egyházunkban állandóan erősödik a l e l k i  i r á n y z a t .  
Az egyház lelki szolgálatának tudatára ébredt s annak betöltésére törekszik.

Ez a lelki-szolgálat nem talál mindig és mindenütt az egyház keretein 
belül kielégülést. A munkát gyakran önkéntes szervezetek veszik át. Egyesü
letek, egyháztársadalmi alakulatok, szövetségek különleges hivatásukat is
merik fel abban, hogy egy-egy sajátságos egyházi cél megközelítésén dol
gozzanak. Ennek az atomizáló egyházi munkának van előnye, de van hátrá
nya is. Előnye az, hogy egy különleges cél szolgálatában elmélyed. Az egy
ház szociális, lelki munkájának egy-egy darabját kiemeli az egyház munka
komplexumából s azt becsületes igyekezettel elvégzi. Koncentrálja az erő
ket és az embereket a munka szálaival az egyházhoz kapcsolja. De ennek az 
egyházi munkának van hátránya és veszedelme is. Könnyen az egyháztól 
való függetlenedésre vezet s az egyház kezéből kiveszi saját hivatásának 
szolgálatát. Önállósítja a munkát és munkaszervet a helyett, hogy azokat 
beleágyazná az egyház egészébe. Az erőkoncentrálás könnyen erőszétszó
rásra vezet. Az egyházerősítési szándék az egyház gyengítését eredményezi.

Evang. egyházunk második jellemzőjét az o e k u m e n i t á s  gondola
tának megerősödésében látjuk. A világ evang. egyházai közösséget éreznek 
egymással szemben. Érdeklődnek egymás sorsáért s testvéri szívet mutatnak 
egymás felé. Országhatárok, szervezeti különbözőségek, nyelvi és állami el
szigetelődések felett egy közös gondolat érvényesül; a testvéri közösség, a 
történeti küldetés azonosságának a gondolata, mely drága aranyabroncsként 
fogja össze a világ összes evangélikus egyházait.

Az oekumenitás szolgálatában áll a világ összes protestáns egyházait 
összekapcsoló Protestáns Világszövetség. Az evang. egyházak oekumenitá- 
sát szolgálja a Lutheránus Világgyülés, továbbá a Belmisszió és Diakönia 
Nemzetközi Szövetsége. Ezt a célt szolgálja a Protestantische Rundschau 
című sajtóorgánum.

Ma már a legkisebb ország evang. egyháza sem él a társtalanság elha- 
gyatottságában. Küzdelmeiről, munkájáról és sorsáról tudomást szerez az 
egész világ. A világ protestantizmusának és a világ evangélikus szövetségé
nek szeme és ítélőszéke előtt folyik le a német evang. egyház nehéz küzdel
me. Ismerjük az anglikán egyház nagy iskolamozgalmát és a maroknyi orosz
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evang. egyház mártirharcát. Az egész világ protestantizmusának felháboro
dását váltotta ki a Pezzenhofer Luther és VI. Sándorról szóló párhuzama.

Az evang. oekumenitás második megnyilatkozása anyagi támogatás 
nyújtásában jelentkezik. Emlékezzünk vissza a Charbid városából menekült 
orosz evangélikus családokra, kiknek szabadulását, új haza földjén való bol
dog megtelepülését a világ evangélikusai tették lehetővé. Az orosz evang. 
egyház már régen megsemmisült volna ezen támogatás nélkül. Az olasz pro
testantizmus felett is megindíthatták volna a halálharangot, ha testvér
kezek nem nyújtanának neki támogatást. Ausztria, Románia, Jugoszlávia, 
Csehszlovákia úgynevezett délkeleteurópai munkaközösséget teremtett. Az 
elnyomott evang. egyházak fenntartásának biztosítására különböző országok
ban segélyeket gyűjtenek s védelmükre kinyújtják testvérkezüket.

Magyarországi evang. egyházunk helyzete ebben a kettős világításban 
lép elénk. Szenvedjük az egyeduralomra törekvő klerikálizmus és kommuniz
mus ellen -való küzdelmet, gyötrelmet és kockázatot. Megérezzük a világ 
evang. egyházaiban megmozduló lelki golf-áramot, mely nemcsak egy erő
teljes lelkifolyamat részesévé tesz, hanem egyszersmind a világközösség test
vériségének erejével is áthat. Érezzük az oekumenitás anyagi következmé
nyeit is és pedig nemcsak a segélykapás, hanem a segélyadás szempont
jából is.

b) Az államhoz való viszonyunk. A kormány tiszteletben tartja egyhá
zunk autonómiáját. Magatartása törvényes és kifogástalan. Gyülekezeteink, 
tanintézeteink, lelkészeink, tanáraink és tanítóink ügyét mindig a törvény 
alapján igazságosan és méltányosan intézi el.

Az állami költségvetés mai megszorított keretében is lehetővé tette le
szállított igényeink kielégítését. Jótétemény volt sokak számára, hogy épít
kező gyülekezeteink s gondokkal küzdő lelkészeink rendkívüli segélyt kap
hattak. Ennek a segélyezésnek etikai jelentősége sokszor meghaladta finan
ciális jelentőségét.

Rámutatok azonban arra, hogy más oldalon sok nehézséggel küzdünk. 
Egy-egy megszüntetett tanítói állás visszaszerzése akkor sem válik lehetővé, 
ha időközben a tanulók száma a törvényes létszámot eléri, sőt túlhaladja. 
Tanítóképző-intézetünk három tanári állásának államsegélyét nem tudjuk 
megkapni, pedig régebben ezen tanári állások is államsegélyesek voltak.

Azokon a községeken, melyekben a k ö z s é g i  p ó t a d ó  t ú l  ma g a s ,  
államsegéllyel igyekeznek segíteni, melynek összegét a községek pótadó- 
százaléka szerint állapítják meg. Ennél a megállapításnál rövidséget szenved
nek azok a politikai községek, melyekben egyházi iskola van, azokkal szem
ben, melyeknek községi, vagy állami iskolájuk van, mert az egyházi iskola 
kiadási tételei természetesen nem szerepelhetnek a községi számadásban, 
viszont a községi és állami iskolák emelik a községi számadás tehertételét s 
így a pótadószázalékot is.

Hogy az eljárás méltányosabb eredményre vezessen, kívánatos volna, 
hogy a pótadó-százaléknak megállapításánál necsak az egyházi, hanem az
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iskolai kiadások is kivétessenek a politikai községek költségvetéséből és az 
így előálló százalék szerint állapítsák meg az államsegély összegét.

Egyes politikai községek már régebben magukra vállalták a f é l é k é - *  
z e t i i s k o l á k  t a n í t ó i  f e n n t a r t ó i  n y u g cl í j j á r u 1 é k á n a k 
és az i s k o l a  f ű t é s é n e k  terhét. Mivel mindkettő súlyos tétel az isko
lafenntartó gyülekezetek költségelörányzatában, kívánatos lenne, ha ezen 
terheket másutt is ávenné a politikai község. Ezzel is javulna a méltánytalan 
helyzet, mely a községi, vagy állami, másik oldalon pedig a felekezeti iskolá
val bíró községek teherviselése közt mutatkozik.

Az állam újabb törvényalkotásai nem sértik egyházunk önrendelkezését, 
de a Végrehajtási Utasítások sokszor aggodalmat ébresztenek. %

A k ö z é p i s k o l á r ó l  s z ó l ó  1934. évi XI. t. c. kimondja, hogy az 
iskolák személyi, anyagi, tanulmányi és fegyelmi ügyeiben az egyházi ható
ság intézkedik. Igazgatási és tanulmányi ügyekben az egyházi főhatóság ren
delkezik. A tantervet is a fenntartó hatóság állapítja meg. A törvény Végre
hajtási Utasítása azonban ugyanakkor széleskörű jogot biztosít az iskolák 
külső és belső rendjének, nevelési és tanulmányi munkájának ellenőrzése te
kintetében az állami hatóságnak.

A népiskolákról szóló 1935. évi VI. t. c. biztosítja az iskolák egyházi 
kormányzatát. De a 7.000/935. ein. számú rendelettel kiadott Utasítás ugyan
csak széleskörű jogkört biztosít a tanfelügyelőknek és körzeti iskola- 
felügyelőknek.

A középiskolákról és népiskolákról szóló törvények s az egész közokta
tásügyi igazgatási reform nemes célokat szolgál. Egységes nevelő szempon
tok kidolgozásával egységes iskolahálózatot kíván teremteni, mely minden 
alkotórészében, egymást kiegészítőén, szolgálja az erkölcsi és nemzeti neve
lési feladatokat. Nemzeti, sőt iskolai szempontból is örülnünk kell minden 
olyan intézkedésnek, mely iskoláink munkáját emeli s méltó tényezőként bele
illeszti azokat az egyetemes nemzeti kultúrába. Vigyáznunk kell azonban, 
hogy az autonómiát tiszteletben tartó törvény végrehajtása kétségessé ne 
tegye a törvény alaphatározatait.

Ezen kérdésről jelentésem más részében részletesen szólok, itt csupán 
elvileg óhajtottam azt megvilágítani.

A kormánnyal szemben régi sérelmeink ma is .fennállanak. A lelkészi és 
tanítói fizetéseknél változatlanul megmaradt a termények igazságtalan fel- 
értékelése. Hitoktatóink díjazása ma is megszégyenítő. A vallásoktatás jelen
tőségéről az iskola-reformmal kapcsolatosan kiadott törvények és utasítások 
egybehangzóan meleg méltatással emlékeznek meg, de a gyakorlati életben 
ennek nem látjuk hatását. A népiskolák vallásóráját az állami tanterv heti 
két órában állapítja meg, a testnevelési órát háromban. A miniszter külön 
kérelmemre hozzájárult a vallásórák négyre történő felemeléséhez, de a reál
tárgyak óraszámát érintetlenül kívánja hagyni. Az iskolaépítési államsegé
lyezés lehetőségéről és módjáról az egyházi főhatóságok mindmáig nem 
kaptak értesítést. Közel fekszik annak veszedelme, hogy szétosztásuknál in-
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kább politikai, mint egyházi szempont érvényesül. A tanítóválasztásokra vo
natkozó korlátozások ma is fennállanak, jóllehet, azok súlyosan érintik egy
házi autonómiánkat s kántor-tanítóval dolgozó gyülekezeteink egyházi érde
keit. Régi szolgálatú tanítók javadalmának új felbecslése végződhetik az is
kolafenntartó hátrányára, de előnyére soha sem. Kisebb sérelmek ezek, de 
gyülekezeteink testébe vágnak s mindenütt annak munkaéletével kap
csolatosak.

Megismétlem, hogy a kormány, elsősorban pedig a vallás- és közokta
tásügyi miniszter egyházunkkal szemben törvényen alapuló, igazságos és 
méltányos magatartást tanúsít. Egyházkerületünk, gyülekezeteink, külön
böző fokú iskoláink, lelkészi—, tanári- és tanítóikarunk érdekeit az egyháznak 
járó megbecsüléssel szívén viseli. Köszönetét mondok mindezért a Magyar 
Királyi Kormánynak, elsősorban dr. Hóman Bálint kultuszminiszternek, Tas- 
nádi-Nagy András államtitkárnak és munkatársaiknak.

c) A felekezetközi helyzet. A r ó m a i  k a t h o 1 i k u s egyházhoz való 
viszonyunkban új mozzanat nincsen. Ha benső, egymást támogató testvéri vi
szonyról nem szólhatunk is, legalább az éles összeütközések és ellentétek 
megszűntek. A közvetlen összeütközés különben sem a róni. kath. egyház
zal, hanem különféle testületekkel szemben szokott keletkezni, az egyoldalú 
katholikus álláspont keresztiilerőszakolása következtében.

Országos alakulatok ma is sokszor mellőzik egyházunkat zászlóavatás
kor. Az O r s z á g o s  F r o n t h a r c o s  S z ö v e t s é g  c s o r n a i  fiókjá
nak zászlóját nem áldhatta meg egyházunk szolgája, mert akkor a róni. kath. 
egyház megtagadta volna annak megáldását. Ugyanez ismétlődött meg az 
Országos Frontharcos Szövetség k a p o s v á r i  zászlóavatási ünnepségekor, 
ahol bár előzetesen biztosították az ev. gyülekezet lelkészét, hogy a zászló
avatási ünnepséget a felekezeti egyenlőség szem előtt tartásával fogják meg
tartani, az ünnepség programmjába mégis csak a róm. kath. tábori misét il
lesztették be, a zászló ev. templomban megáldását pedig egy későbbi idő
pontra tűzték ki. Sopronban a t ü z é r e z r e d  e m l é k m ű v é n e k  lelep
lezési ünnepségén szintén csak egyoldalú egyházi szolgálatot akartak 
igénybe venni, amit csak a miniszter tiltó rendelkezése akadályozott meg.

A fenti esetek mellett megemlítjük a t a b i  I p a r  t e s t  ül et  zászló- 
avatását, melynél az evang. egyház közbelépésével sem lehetett egyházunk 
mellőzését elkerülni.

A szekszárdi testnevelési és népgondozó kirendeltség gondoskodott ar
ról, hogy a kerületi levente rajverseny előtt az összes résztvevők számára 
misét tartasson, de elmulasztotta a gondoskodást arról, hogy az evangélikus 
résztvevők számára evang. istenitisztelet tartassék.

A községi iskolák tantermének egyházunk részére való felhasználása is 
több helyen ellentétet támasztott a két egyház között. P u s z t a e d e r i -  
c s e n  csupán azt kérte kicsi fiókgyülekezetünk, hogy új harangjának fel
avatási ünnepét a községi iskola tantermében tarthassa meg. Közbenjárá
somra Zala vármegye akkori főispánja a kérelem teljesítését kilátásba he



7

lyezte. Végül azonban a kérelmei mégis elutasították s az új evang. harang 
avató ünnepét zuhogó esőben egy magánház udvarán kellett megtartani.

B e c s e h e l y e n  kb. 20 felnőtt tért át evang. egyházunkba. Az illeté
kes lelkész kérésére a tanfelügyelő szóbelileg megengedte, hogy a községi 
iskolában istentiszteletet tarthassanak. Az engedélyt azonban megfelleb
bezték s azt Zala vármegye közigazgatási bizottságának népoktatási albi
zottsága megsemmisítette azzal az indokolással, hogy „az iskolaterem áten
gedése hátráltatná az annyira kívánatos közrend és béke kialakulását. Nem 
kívánatos, hogy ez a rendetlen állapot a vallási térre is átcsapjon.“ A vár
megye határozatát megfellebbeztük a vallás- és közoktatásügyi miniszter
hez.— Magántisztviselők, különösen gazdasági alkalmazottak sok helyen hát
rányt szenvednek evang. voltuk miatt. Annál is inkább jóleső érzéssel jegy
zem fel, hogy Esterházy Pál herceg protestáns tisztviselői részére Nagypén
tek és Reformáció ünnepére hivatali szünetet rendelt el.

A r e f o r m á t u s  e g y h á z h o z  való viszonyunk is kevés változást 
mutat. Testvéregyháznak nevezzük egymást. Egymáshoz való viszonyunkat 
nemcsak egyetemes evangéliomi érzések, hanem történeti múltúnk, dog
matikai és egyház-egyéniségi különbözőségünk mellett is fennálló lelki egy
ségünk biztosítja. Hazánk válságos sorsában fel kell ismernünk a protestan
tizmus nagy történeti misszióját is.

Mégis fájdalommal állapítom meg, hogy a protestáns testvériségben több 
a beszéd, mint a valóság. Többet emlegetjük, mint amennyit belőle megvaló
sítunk. A vezérkar emberei világosan látják a közös küldetést s az egymás
hoz fűző, elszakíthatatlan kötelékeket, de a csatársorban más vezényszavak 
hangzanak.

Néhány évvel ezelőtt egyik dunántúli református egyházmegye megtil
totta a református templomoknak evang. istentiszteletre való ingyenes áten
gedését. Azzal indokolták ezt a fájdalmas határozatot, hogy az evangéliku
sok hasonló eljárást tanúsítanak. Megvizsgáltam az ügyet s meggyőződtem 
arról, hogy a tények éppen az ellenkezőjét bizonyítják.

Egy másik ref. gyülekezetben szintén megvonták az evangélikusoktól a 
ref. templom használatának jogát, sőt az iskolatermet sem engedték át nekik 
istentisztelet céljaira. Az indokolás: egyházi adó ellentét.

A s o m o g y  s z o b i  közös gyülekezetből az evangélikusság a néhány 
évvel ezelőtt megszervezett barcs-nagyatád-somogyszobi missziói gyüleke
zethez csatlakozott. Az 1800 óta fennálló vagyonközösség testvéri megosz
tását azonban hiába kérték és várták.

Ezekkel a sajnálatos esetekkel szemben természetesen vannak örvende
tes jelenségek is. Egyik önmagával meghasonlott gyülekezetünkből körülbe
lül 70 evang. család jelentkezett áttérésre a ref. lelkésznél. A református egy
házkerület püspöke azonban megtiltotta átvételüket. A legtöbb helyen test
véri szeretettel felajánlják egymásnak templomukat s iélekben és közös kül
detésben tudnak együtt munkálkodni,



8

Újabban gyakran találkozunk a t ö m e g e s  á t t é r é s e k  problémá
jával is.

» . Meggyőződésem szerint egyházunknak az áttérő befogadására a törvény 
csak külső jogot ad. A belső, az erkölcsi jogot egyházunk az áttérő vallási 
meggyőződésének felénk fordulásában, lelki közösségünk után való vágya
kozásában bírja. Helytelen tehát, ha egyházi adóemelés, iskolaépítési kive
tés, választási kudarc és a pap ellen való gyűlölködés miatt jelentkezőket 
tárt karokkal befogadja egyházunk. Arcpirulással érzem ilyenkor egyházunk 
lealacsonyítását s hogy eszközül odaadjuk magunkat a nemtelen bosszúál
lásra. Evang. egyházunknak nem szám, nem adófizető kell, hanem hívő lélek. 
Ez az egyház önérzetének és lelkiismeretének a kérdése.

A tömeges áttérések közelről érintik a más egyházakhoz való viszo
nyunkat is. Ilyen esetben való magatartásunk erősíti vagy lazítja, szolgálja 
vagy veszélyezteti békés együttélésünket és közös munkálkodásunkat. Éppen 
azért a tömeges áttérésekre vonatkozólag magamnak tartottam fenn a dön
tés jogát.

A róni. kath. egyházhoz való viszonyunkban annyi szeretet, megértés, 
békesség és megbecsülés van, amennyit a róni. kath. egyház abba belevisz 
s amennyinek felajánlását részünkről lehetővé teszi. Jól tudjuk azonban, 
hogy e kérdésben egyházi dogmák és törvények sziklafalába ütközünk, me
lyeken változtatni nem áll hatalmunkban. Csupán annyit tehetünk, hogy egy
házunk elveinek és jogainak nagyobb sérelme nélkül levonjuk a kisebbségi 
egyházak helyzetének következményeit s méltóságunk és egyenjogúságunk 
sokszor fájó sérelmeit panasztalanul elhordozzuk. A történeti egyház földi 
életköréből ilyenkor a lelki egyház tiszta magasságaira emelkedünk, mely
hez nem ér fel a mellőzés és a leszállított értékelés bántása.

A református egyházhoz való testvéri viszonyunk érdekében a konkrét 
eseteket református püspöktársaimmal személyesen fogom megtárgyalni, 
amint erre irányuló óhajtásukat velem már közölték is. Kérek azonban min
deneket, hogy a testvériség jó viszonyának ápolását ismerjék Istentől adott 
kötelességüknek. Ne némítsák el szenvedéllyel a testvériség érzelmeit. Ne 
tekintsék eredménynek a pillanatnyi sikert. Gyorsröptű büszke diadalért ne 
dobják prédául a testvéri együttműködés állandó boldogságát.

d) Belső helyzetünk. A múlt esztendőben egyházkerületünkben a m e g- 
s z o k o t t  k e r e t e k  közt folytattuk egyházi munkánkat. Ennek a munká
nak magját, gerincét, tartalmát és lelkiiletét I s t e n  i g é j e  adta meg. 
Egyházkerületünk minden munkása tudatában van annak, hogy egyházi szol
gálatunk értéke igeszolgálatunk értékétől függ.

B e 1 m i s s z i ó i m u n k á n k k a l  az egyházi élet mélyítésére, az ev. 
öntudat erősítésére, Isten igéje alapján kibontakozó vallásos típus gazdagí
tására s az evangélikus közösségi gondolat erősítésére törekedtünk. Lelké
szeink külön foglalkoztak az ifjúsággal, a felnőtt gyülekezeti tagokkal és a 
presbiterekkel. Az elmúlt évben 2725 vallásos előadás hangzott el gyiileke-



zetéinkben. Az ifjúsági egyesületi munkán kívül értékes munkát végeztek 
középiskolai diákszövetségeink is.

Az egyház szolgálatát csak pásztori lelkülettel lehet elvégezni. A lel- «• 
kész és a tanító külső meghívásán és jogi viszonyain felül akkor válik egy
házunk lélekszerinti munkásává, ha Krisztus leikével telítődik s munkáját és 
egyéniségét maradéktalanul egyházunk építő értékévé teszi. Ezért az egy
házkerület lelkészi és tanítói karát ez évben is körzeti konferenciákra gyűj
töttem egybe. A megtartott1 5 lelkészi és 5 tanítókörzeti konferenciának 
egyetlenegy célja volt: az evangéíiom tükrében meglátni szolgálatunk képét 
és együtt leborulni az erőtadó Isten elé. A körzeti konferencia másfélnapján 
elvonultunk a világ zajától, elzártuk lelkünket a gond és hívság érzései elől 
s egyedül hivatásunk kötelességeit és felelősségét keressük. Az élet küzdel
mében megtépett, sok csalódáson és önvádon átment egyházi szolgák szá
mára a körzeti konferencia bűnbánati, megtérési és megújulási nap volt. Re
ménysége egyszersmind annak, hogy az egyház lényegéből felénk ragyogó 
egyházi programm nem marad elásott kincs, hanem Isten kegyelméből a mi 
munkánk által is megtisztul, megerősödik és százezrek boldogítójává válik.

A n y a g i  h e l y z e t ü n k  változatlanul súlyos. Csonkított költségve
tésünk megélhetést biztosít csupán, de fejlődést nem. Annál súlyosabb fele
lősség nehezedik azon késedelmes gyülekezetekre, melyek végső összegben
12.000 pengő egyházkerületi járulékhátrálékkal terhelik egyházkerületünk 
életét.

A késedelmes gyülekezetek mellett rámutatok a pontos gyülekezetek 
sorára. Gyülekezeti kötelezettségük mellett érzékeny lelkiismerettel teljesítik 
az egyházkerület iránt tartozó kötelességeiket. Boldog büszkeséggel hivat
kozom az alkotó gyülekezetekre, kik nehéz gazdasági viszonyaink közepette 
is egyházunkat valamilyen módon erősíteni tudták.

Özv. Dukai Takách Antalné Dukán házat, 30 hold földet és 5.080 P ér
tékű ingatlant hagyományozott a gyülekezetnek. Glaser Frigyes és Trencz 
Cecilia a kőszegi gyülekezetnek 2 házingatlant adományozott 16.000 P ér
tékben. Néhai Schäden Gusztáv, püspöktamásii egyháztag a gyülekezetnek 
1 kát. hold, 309 D-öl szántót és rétet, általános gyülekezeti célokra 1 kát. 
hold, 1047 Q-öl területű szántót adományozott. Beled földet vásárolt 3.758 
P értékben. Rigler Károly és neje a kőszegi diakonissza-egyesületnek 1.000 
P-t adományozott. A soproni gyülekezetben 7.965 P adomány folyt be. Jó
tékony egyesületei 13.884 P-t fordítottak jóékony célra, árvaháza 15 árvát 
gondozott 8.519 P költséggel.

Egyházi épületeiket nagyobb mértékben tatarozták: Győr templomát 
14.694 P, egyházi épületeit 10.497 P, kisbérházát 5.200 P kiadással tataroz- 
tatta. Barlahida leánygyülekezet 25.000 P-vel templomot épített. Sopron 
épületeinek tatarozására 7.965 P-t fordított. Templomot renováltatott: Alsó
ság 3.900 P, Porrogszentkirály 3.800 P, Farád 3.433 P, Ágfalva 3.000 P, 
Nagysimonyi 1.425 P, Bük 2.042 P, Nemeskér 1.240 P, Meszlen 1.996 P. 
Celldömölk sekrestyéjét renováltatta 1.080 P, Csorna-kapuvári missziói gyűl.



lelkészlakot épített 1.900 P, Jobaháza iskoláját renováltatta 1.500 P, Sop- 
ronbánfalva két új harangot szerzett 2.800 P, Majos toronyórát javított 2.300 
P, Ecsény kultúrház építésére újabb 2.700 P, Kőszegdoroszló orgona, keresz- 
telőkútra 1.256 P, Szombathely épületeire 1.544 P, Lajoskomárom épületeire 
1.200 P, Tés épületeire 1.627 P, Alsódörgicse, Szepezd épületeire 3.800 P 
összeget fordított.

Gyülekezeti célokra gyűjtött: Pápa 1.865 P, Bönyrétalap 1.506 P, Kis
babot anyagyülekezet 1.476 P, Rábcakapi 1.061 P, a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye gyülekezetei 7.026 P, kőszegi gyülekezet toronyra és temp
lomra 3.031 P, Szombathely kultúrterem alapra 1.252 P.

Adósságot törlesztettek: Győr 3.000 P, Kisbabot anyagyülekezet 1.476 
P, Kisbabod összgyülekezet 1.000 P, Zalaegerszeg 2.847 P, Kaposvár 5.101 
P, Surd 1.106 P, Körmend 1.000 P, Kőszeg 3.160 P, Keszthely 1.000 P, Ba- 
konycsernye 1.490 P, Bakonytamási 1.400 P.

Alapítványi vagyonát gyarapította: Sopron 10.161 P-vel, Harka 
1.900 pengővel.

Az államsegély bevezetése óta egyházunk idegen küszöbön álldogáló ké- 
regetővé vált. A felülről kapott segítség leszoktatta az önmagáról gondosko
dás kötelességéről. Elhomályosította önérzetét s megszegényítette a lelki
édesanya iránt való szeretetéí. Vájjon őseink hogyan építették meg templo
maink nagyrészét? Hogyan hordták1 egybe a paróchiák tégláit? Kicsoda segí
tett nekik megépíteni iskoláinkat? Olvassuk el gyülekezeteink régi jegyző
könyveit s hajtsuk fejünket a gyülekezeti Aranykönyv bejegyzései fölé!

Felhívom lelkész- és tanító munkatársaimat: ébresztgessék a gyülekeze
tekben a régi evangélikus áldozatkészséget! Felhívom egyházkerületünk te
hetős, buzgó tagjait: ébresszék fel lelkűkben nagyapáik cselekvő egyházsze- 
retetét! Ismerjék fel, bogy egyházunk létének és fejlődésének legbiztosabb 
anyagi forrása az áldozatkész kötelességtudatban van. Kezdjék meg egyhá
zunk történetének új korszakát. Tekintsék kötelességüknek az egyház, a gyü
lekezet jövendőjének biztosítását. Már életükben is teljesítsék eme köteles
ségüket, végrendeletükben pedig juttassanak néhány hold földet, avagy né
hány száz pengős alapítványt annak az egyháznak, mely számukra gazdag
ság, élet és boldogság!

e) Feladataink.
1. Egyházunk megvalósítandó és betöltendő feladataira gondolva, ter

mészetesnek találhatnánk, hogy azokat a zsinat elé kerülő alkotmányterve
zet tükörképéből állapítsuk meg. Ennek az alkotmánytervezetnek kellene el
mondania, hogy egyházunkat milyennek szeretnénk látni? Mit kell rajta ja
vítanunk, micsoda újításokat kell bevezetnünk? Mit kell tennünk, hogy egy
házunk külső szervezetében erős, belső munkájában pedig Isten hű lelki 
munkása lehessen?

Az egyébként értékes zsinati alkotmánytervezet azonban nem szemlél
teti egyházunk ezen feladatait. Legfőbb teendőjét az egyházközigazgatási, a 
háztartási, a bíráskodási stb. intézkedések tökéletesítésében ismerte fel.
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Nem foglalkozik az egyházfegyelemmel, a belmisszióval, a reverzális és ve
gyesházasság kérdésével. Az egész alkotmánytervezeten az egyház jogi arca 
világít át, azután jön az egyház történeti arca. Az egyház lelki arca harma
dik helyre kerül.

Magyar protestáns embernek különösképpen értékelnie kell az egyház 
jogi és történeti arcát. Isten keze rajzolta meg ezeket és örökségül adta evan
gélikus népünknek. Nélkülük nem állhatna meg és nem munkálkodhatnék a 
lelki-egyház sem. Egy pillanatra sem felejtjük azonban, hogy mindkettő az 
egyház lelki programmjáért van. Egyházunknak nincsen nagyobb életszük
séglete, minthogy a lelki egyházban megismerje önmagát. Kívülről és eset
legességek folytán adott feladatai felett fel kell ismernie a saját lényegében 
rejlő örök programmot. örök programmja abban rejlik, hogy egyház és pe
dig evangélikus egyház!

Egyházunk eme örök nagy feladatának érvényesülnie kell az egyházkor
mányzat különféle működési ágazataiban. Lelki programmal kell megtölteni 
az egész egyházkormányzatot. Tartsa szem előtt, hogy nem öncél, hanem 
magasabb célért munkálkodó eszköz. Ne váljék régi formák díszruhás önző
jévé, hanem tudjon és merjen saját szervezetén olyan változtatásokat keresz
tülvinni, melyek egyházi életünk örök feladatait előmozdítják. A szervezet 
nem önmagáért, hanem az életért van. Az élet követeléséhez kell alkalmazni 
a külső szervezetet. Ha az élet követelése túlnő a szervezet keretein, akkor 
új életformákat kell számára teremteni, mivelhogy a régiek elégteleneknek 
bizonyultak.

Ez az egyház egyik legégetőbb feladata.
2. Egyházunkat az  ig e  e g y h á z á v á  kell tennünk. Egyházunk élet- 

munkája igeszolgálat. Templomi, templomon kívüli munkában is egyedül 
Krisztust szolgáljuk, öt pedig örökkévaló igéjében és igéjével szolgáljuk. 
Tudományos theológiánk is az ige theológiája.

Az egyházi alkotmány gondoskodik a lelkészi munka ellenőrzéséről, de 
ez éppen az igeszolgálattal szemben feltűnően gyenge. Az egyházközigazga
tási munka önmaga is ellenőrzi önmagát, bár egyházi felsőbbség is ellenőrzi 
azt. Az iktatókönyv, a kimutatások és jelentések állandó ellenőrzés alatt ál
lanak. Ellenőrzi az egyházi felsőbbség a gyülekezeti anyakönyveket, a lel
kész egyháztársadalmi munkáját. Figyelemmel kíséri a lelkész magán-, csa
ládi életét és minden irányú megnyilatkozását. Az igeszolgálat ellenőrzése 
azonban kimerül az istentiszteletek pontos megtartásában. Az igeszolgálat 
belső értékét, annak írásszerüségét, hitvallásosságát és építő voltát az egy
házi felsőbbség nem őrzi ellen. Az Isten szolgálatától hordozott lelki munka 
mindig föléje emelkedik ugyan a felsőbbség ellenőrzésének s az Isten és a 
lelkiismeret bírói székét teszi fellebbezhetetlen bírósággá, de azért ez a ma
gasztos igazság nem mentheti fel az egyházat az ellenőrzés gyakorlása alól.

Van ennek az egyházi problémának egy mellékoldala is, mely elől szin
tén nehéz elzárkóznunk. Isten az egyház kezébe adta a Bibliát s rábízta an
nak alkalmas és alkalmatlan időben való hirdetését. Az egész Bibliát adta 
az egyház kezébe, bizonyára azzal a kötelezéssel, hogy annak gazdagságá-



ban részesítse a gondjaira bízott lelkeket. Ezzel szemben fájdalommal látjuk, 
hogy a helytelen gyakorlat folytán sok gyülekezetben a biblia sovány peri- 
kópa-füzetté gyérült. A kijelentés végtelen tengere tenyérnyi víz halvány 
tükröződésévé lett. Mélységből feltörő, kimeríthetetlen változási! gejzír he
lyett örök ismétlődésben elszíntelenedő történetek vékony vérerecskéje csör
gedezik.

Az egyház nem biztosítja hívei részére az igeszolgálat gazdagságát és 
változatosságát. Egyoldaliivá és szegénnyé sorvasztja lelkészei és hivei bib
lia-ismeretét és annak állandó használatát. Ha megkérdezzük igehirdető lel
készeinket, hogy az utolsó 20 évben miről prédikáltak, a legtöbbje természe
tes hangon válaszolja: az evangéliomi perikópákról! Ha yizsgának vethet
nénk alá templomba járó híveinket, a templom által nyújtott biblia-ismeret 
szempontjából, megdöbbenve állapíthatnánk meg, hogy biblia-ismeretük 
nem terjed túl az evangéliomi perikópa-rendszeren.

Egyházunk felelősséggel tartozik Istennek a bibliáért. Felelősséggel tar
tozik híveinek is, hogy a bibliából mit, mennyit és hogyan kapnak és hogy 
abból mennyi válik földbe temetett kinccsé a felhasználatlanság követ
keztében.

3. A g y ü l e k e z e t  a S z e n t l é l e k  m u n k a m e z o j e .  Isten lelke 
az egyházban dolgozik a lélekért. Megvilágítja a közömbös, sivár szegény
séget, felkorbácsolja a bűnösök bűntudatát. Lelki kenyeret nyújt az éhező
nek. A hit, a szeretet, a közösség szálaival egymáshoz kötöz és elhatározásra 
ösztönöz, vallásos meggyőződést formálgat. Ez az egyház, ez a gyülekezet 
igazi hivatása.

A presbitérium feladataihoz tartozik az is, hogy a gyülekezet lelki mun
kájában sáfárkodjék. Az „is“ szócskában benne rejlik annak elismerése, hogy 
a presbitériumnak más feladatokkal is számot kell vetni. A közgyűlésnek is 
az képezi legszentebb feladatát, hogy az egyház lelki munkájának betöltését 
lehetővé tegye. A gyülekezetnek gyülekezetté kell válnia, az egyháznak egy
házzá kell lennie, ez legszentebb feladata.

A különböző magasabb egyházi alakulatoknak is az egyház örök lelki 
hivatását kell szolgálniok.

Hallgassuk végig a presbitériumok, közgyűlések tanácskozását. Olvas
suk végig könyves tékákat megtöltő jegyzőkönyveinket. Sokszor azt hisz- 
szük, hogy valami kulturegyesület munkájába léptünk bele, avagy 'valami
féle gazdasági vállalat pénzügyi tanácskozásait hallgattuk végig. Megszok
tuk mind ezt és elfelejtjük megkérdezni, hogy hol van az egyház?

Emberek ezrei élnek egyházjogi közösségünkben. Gyűléseinken évről- 
évre mást sem hallanak, mint a gyülekezet számadásait, az adókivetést, a 
költségelőirányzatot, a tatarozási ajánlatokat. Hallgatják, tárgyalják és el
homályosodik előttük az egyház lényege.

A gyülekezet a Szentlélek munkamezeje, örök lelki közösség segítő esz
köze. Éreztessük a gyülekezetben a Szentlélek munkáját. Emeljük magasra, 
tegyük érthetővé és láthatóvá a lelki egyházért folyó állandó lelki munkát.



Szükségesnek látom azért, hogy a gyülekezet számadó közgyűlése elé ne- 
csak az anyagi gazdálkodásról, hanem a lelki munkáról is jelentés terjesz
tessék be. Emékeztesse a jelentés a jelentéstételre kötelezettet, hogy milyen 
sáfárságban áll. És figyelmeztesse a gyülekezet tagjait arra, hogy micsoda 
drága életajándékokat kínál nekik Isten a Krisztus örökké élő titokzatos 
testében.

4. A n a g y  c é l o k  s z o l g á l á s á r a  r e n d e l t  k ö z ö s s é g  ered
ményes munkát csak akkor végezhet, ha minden egyes ember ugyanazon kö
telességtudattal és felelősségérzettel végzi munkáját, mintha azt egyedül kel
lene végeznie. Egyházársadalmi közösségeink tragikuma abban rejlik, hogy 
több bennük a kritikus, mint a munkás és mindenki a másikra hagyja a köte
lességteljesítést. Pedig az egyháznak sok olyan feladata van, melyet csak 
egyháztársadalmi úton és csak önkéntes munkavállalással oldhat meg.

Nemcsak a közös munkamezöre irányítom egyházkerületünk figyelmét, 
hanem hangoztatom az e g y ü t t e s  m u n k a  és e g y ü t t e s  f e l e 
l ő s s é g  követelését is.

Nézzük egyháztársadalmi szerveink munkálkodását ebből a szempont
ból. Kielégíthet-e minket az, hogy E g y e t e m e s  G y á m  i n t é z e t ü n k  
az egész országban összesen 16,406.27 P-t gyűjtött? Megfelel-e ez 270 
anya-, 149 leánygyülekezet anyagi erejének. Elfogadhatónak tartjuk-e ezt az 
eredményt, ha feljegyezzük, hogy ezen összeg mögött 538.487 evang. lélek 
áll? Mekkora eredményt kellett volna elérnünk, ha minden lelkész, tanító, 
ielügyelö és minden egyháztag megtette volna kötelességét? Ha minden el
lenőrző felügyelő hatóság lelkiismeretesen tette volna meg kötelességét?

Ebből a szempontból vizsgáljuk meg O r s z á g o s  L u t h e r - S z ö -  
v é t s é g ü n k  munkáját is. A Luther-Szövetség egyháztársadalmi életünk 
egyetlen szerve. Egyházunk társadalmi ereje, támadásra reagáló harci kész
sége, igazságára támaszkodó misszionáló küldetése benne nyilatkozik meg. 
Szétszórt egyesek helyett egy hatalmas tömeget állít az egyház zászlója alá. 
Megteszi-e vele szemben mindenki a maga kötelességét?

Az elmúlt évben megalakult az E v a n g é l i k u s  N ő e g y l e t e k  
O r s z á g o s  S z ö v e t s é g e .  Egybefogta az evang. női sziveket, hogy 
halotti földeken oltárt építsenek s hideg oltárokon tüzet gyújtsanak. Sokan 
bizalmatlansággal fogadják. Egyesek és egyesületek fejcsóválva mondogat
ják: megint egy új szövetség, mely tagdíjakból akar megélni!

Az a kérdés, hogy van-e az Országos Evang. Nöegyletek Szövetségé
nek tennivalója? Talál-e olyan munkát egyházunkban, annak társadalmi és 
szociális életében, melyet egyedül ő képes elvégezni? Ha talál ez az új szö
vetség olyan munkát, melyet számára Isten jelölt ki, ha tud százezer evang. 
asszonyt és félezer evang. nöegyletet összefogni ennek a célul kitűzött niun- 
kaprogrammnak megvalósítására, — akkor ne kételkedjünk, hanem bízzunk 
küldetésében és támogassuk!

Egyházunk egyik legnagyobb erőtlensége egyháztársadalmunk szerve
zetlenségében van. Egyik legnagyobb tékozlásunk a szívek és erők felhasz
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nálatlanságában Van. Tanuljunk még erbt egyesíteni, közösség által elérhető 
célokért együtt dolgozni és ezért a munkáért felelősséget érezni!

5. N é p i s k o l á i n k  e g y h á z i  s z a k f e l  iigy e l e i é n e k  kér
dését aktuálissá teszi a körzeti iskolafeliigyelcíi intézmény megszervezése.

Legtöbb egyházmegyénk, régi hagyományának megfelelően, három tag
ból álló bizottsággal végezteti el népiskoláink munkájának ellenőrzését. A 
bizottságban egy lelkész, egy világi tag és egy tanító vesz részt. Ebben a 
patriarchális és egyházunk szellemének megfelelő rendszerben sok értéket 
találunk. Érvényesíti az ellenőrzésnél az egyházi karaktert, a világiak jogát 
és a szakszerűséget. De van ennek a rendszernek hátránya is. A rövid ideig 
tartó iskolalátogatás inkább benyomásokat, semmint tárgyismereteket nyújt, 
inkább ünnepség, mint vizsgálat.

Az iskolaigazgatás reformjával kapcsolatosan a kormány külön körzeti 
iskolafeliigyelöi állásokat szervezett. Az iskolafel ügyelő mindig ugyanazokat 
az iskolákat látogatja. Gondosan megállapított szempontok szerint megvizs
gálja az iskola külső és belső életét, a tanító tanítási- és nevelési munkáját. 
Ennek a felügyeleti rendszernek előnye nyilvánvaló. A körzeti iskolafelügye- 
lőket a tanítói gárda kiválóságai közül választja ki a miniszter. Jeles képzett
ség, modern és biztos szakkészültség, gazdag gyakorlati tapasztalás és meg
felelő egyéniség biztosítják rátermettségét. A vizsgálat beható alapossága is 
nagy előnyt jelent.

Be kell ismernünk, hogy az állam alaposabb ellenőrzést gyakorol isko
láinkkal szemben, mint mi magunk. Ez pedig veszedelmes dolog. Az egyház
közigazgatási munka sok felelőssége és sokasága nem teszi lehetővé espere
seink számára, hogy egymaguk gyakorolják ezt a szükséges ellenőrzést. Erre 
a munkára a kiküldött bizottságokat sem tartom alkalmasoknak. Kedvezőbb 
a helyzet azokban az egyházmegyékben, ahol az egyházmegyei tanfelügyelői 
állások szervezésével igyekeztek az átérzett hiányt pótolni, bár a teljes szak
szerűséget itt sem látom biztosítva.

A körzeti iskolafelügyelő azonban egyébként is belekapcsolódik népis
koláink életébe. A tananyagbeosztást a tanfelügyelőség megbízásából át
vizsgálja, megjegyzésekkel kíséri, tudomásul veszi. Iskolalátogatása alkalmá
val a tananyag gyakorlati keresztülvitelét megfigyeli. A törvény utasítása 
szerint csupán tanácsadási és irányítási joga van ugyan, de azért felsőbb ha
tóságainál jelentést tesz és minősít.

Kettős kapcsolatban látom ezt a helyzetet megfontolandónak. Egyhá
zunk és népoktatásügyünk közös érdeke, hogy ugyanilyen mértékű ellenőr
zést végezzen maga az egyház. A tantárgybeosztást elsősorban az egyházi 
hatóságnak kell ellenőriznie, ezt pedig csak akkor teheti meg, ha megfelelő 
szakember áll rendelkezésére. Iskoláink egyházi irányzatát az állam által sür
getett szempontok mellett csak állandó egyházi ellenőrzéssel biztosíthatjuk. 
Sőt tanítóink munkáját és annak értékét is csak akkor tudjuk szükség esetén 
az állami hatósággal szemben megvédelmezni, ha iskoláink és tanítóink 
munkáját mi magunk állandó szakszerű ellenőrzésben részesítjük.
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Árra a meggyőződésre jutottam, hogy mostani iskolai rendszerünk meg
tartása mellett, egyházi körzeti iskolafelügyelöi állásokat kell létesítenünk.

Egyházunknak számolnia kell az állam által életbeléptetett új intézmé
nyekkel. Ha nem vesz róluk tudomást, meggyőződése, akarata és érdeke el
len kizárólagossá teszi őket saját szervezetében. Ha azonban rugalmas al
kalmazkodással hasonló egyházi berendezkedést tud teremteni, akkor a szük
séges és jó újítást átülteti a felekezeti népoktatás mezőjére s az állami rend
szerrel szemben egyenértékű egyházi rendszert teremt.

* * *
Megrajzoltam evang. egyházunk világhelyzetét, országos helyzetét, az 

államhoz és az egyházhoz való viszonyunkat s szóltam egyházunk és egyház- 
kerületünk belső helyzetéről és feladataikról.

A szent Isten adjon mind ennek meglátásához világosságot, feladataink 
teljesítéséhez pedig Szendéikében erőt!

2. A theológiai fakultás. Az elmúlt évben más püspöktársam képviselte a 
theológiai vizsgálatokon egyetemes egyházunkat, de azért a theol. fakultás 
karával és hallgatóival való érintkezésem megerősített azon meggyőződé
semben, hogy a theol. fakultás evang. egyházunk élő darabjának érzi magát 
s munkáját az egyházban és az egyházért végzi hűséges odaadással. Ha 
munkája kiegészítésre szorul, az nem a lelkészképzés tudományos, hanem 
gyakorlati szükségleteiben nyeri magyarázatát. Különösen nagy szükség van 
egyházi alkotmányunk és szabályrendeleteink s a modern gyakorlati horrű- 
letikai,katecheiratikai irányok, munkarendszerek beható ismeretére. A lelkész
képzés gyakorlati szükséglete azonban nem elégíthető ki a theol. fakultáson. 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy a gyakorlati képzés egyrésze egyhá
zunkra vár s annak megoldása a jövendő problémáját képezi. A theol. fakul
tás munkájának ezen szempont szerint való bírálata s munkájának gyakor
lati szempontból való hiányolása egyfelől igazságtalan a fakultással szem
ben, másfelől az egyházi kötelesség önmagától való elhárítását jelenti.

A múlt évi egyetemes közgyűlés szükségesnek ítélte olyan egyházi bi
zottság összeállítását, mely a lelkészi pályára készülő theol. fakultási hall
gatók egyházi szolgálatra való alkalmas voltát egyéniségük, lelkületűk és 
magánéletük szempontjából elbírálja. Az erre vonatkozó tervezetet végső fo
kon a folyó évi egyetemes közgyűlés fogja letárgyalni.

Nagyjelentőségűnek tartom azt, hogy ezen tanévtől kezdve külön német- 
és tót tanfolyam lesz a fakultáson s azt két kinevezendő lektor fogja vezetni.

3. A liturgia-egységesítési mozgalom. A múlt évi egyetemes közgyűlés
36. sz. határozata szerint a püspökikar letárgyalta és megállapította az isten
tiszteleti-rendet s kimondotta, hogy azt 1936. évi Advent első vasárnapjától 
kezdve kötelezővé teszi minden gyülekezetben.

Az egyetemes közgyűlés gondoskodott a német gyülekezetek számára 
német istentiszteleti-rend összeállításáról s ezen munkálat elkészítését Dor
mer Frigyes varsádi lelkészre bízta.
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Az Erős vár á mi istenünkre vonatkozólag kimondotta áz egyetemes köz
gyűlés, hogy annak a Dunántúli Énekeskönyvben közölt szövegét és az egye
temes korál-könyvben közölt melódiáját teszi kőtelezővé minden gyülekezet
ben. Az elfogadott szöveget és melódiát szükséges példányszámban ingyen 
bocsátja a gyülekezetek rendelkezésére.

4. Lelkészképesítö vizsgálat. Az 1935. évi egyetemes közgyűlés 53. sz. 
határozatában kimondotta, hogy lelkészi vizsgálatot azon lelkészjelöltek tar
toznak tenni, akik 1934. június 30.-a után tettek szigorlatot. A két éves se- 
gédlelkészi gyakorlatra vonatkozó intézkedés azonban az összes lelkészje
löltekre vonatkozólag hatályban marad.

5. A zsinat munkálatai. Az 1934. évi november hó 10-én megtartott első 
ülésszak befejezése után a zsinati bizottságok végezték munkájukat. A bi
zottsági munkálatok kinyomatása után 1936. május 11-én az egyeztető bi
zottság is elvégezte nehéz munkáját. A zsinat előreláthatóan az ősz folyamán 
folyatja tárgyalásait. A második ülésszak mindenekelőtt megválasztja a zsi
nat 12 új zsinati képviselőjét.

6. Gyülekezeteink kifelé mutatott áldozatkészsége.
a) S a j t ó v a s á r n a p i  o f f e r t o r i u m :  Győri ehm. 94.78 P, Ke

menesaljái ehm. 31.45 P, Somogyi ehm. 47.42 P, Soproni alsó ehm. 32.39 P, 
Soproni felső ehm. 47.69 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 114.07 P, Vasi kö
zép ehm. 56.50 P, Veszprémi ehm. 81-29 P, Zalai ehm. 7-50 P. Ossz. 513-09 P.

b) B i b l i a  v a s á r n a p i  o f f e r t o r i u m :  Győri ehm. 88.32 P, Ke
menesaljái ehm. 34.93 P, Somogyi ehm. 29.53 P, Soproni alsó ehm. 22.63 P, 
Soproni felső ehm. 12.18 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 95.79 P, Vasi kö
zép ehm. 64.12 P, Veszprémi ehm. 58.08 P, Zalai ehm. 6.— P, össze
sen 411.58 P.

c) F o g h á z  m i s s z i ó i  o f f e r t o r i u m :  Győri ehm. 52.28 P, Ke
menesaljái ehm. 23.33 P, Somogyi ehm. 21.69 P, Soproni alsó ehm. 21.08 P, 
Soproni felső ehm. 12.08 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 55.97 P, Vasi kö
zép ehm. 43.29 P, Veszprémi ehm. 36.60 P, Zalai ehm. 7.— P, össze
sen 273.32 P.

d) K ül m i s s z i ó i  o f f e r t o r i u m :  Győri ehm. 59.59 P, Keme
nesaljái ehm. 66.51 P, Somogyi ehm. 49.65 P, Soproni alsó ehm. 37.73 P, 
Soproni felső ehm. 62.44 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 80.78 P, Vasi kö
zép ehm. 63.12 P, Veszprémi ehm. 71.67 P, Zalai ehm. 7.50 P. Összesen: 
498.99 P.

e) D u n á n t ú l i  L u t h e r  S z ö v e t s é g  o f f e r t o r i u m  a:  Győri 
ehm. 59.64 P, Kemenesaljái ehm. 50.68 P, Somogyi ehm. 34.64 P, Soproni 
alsó ehm. 31.54 P, Soproni felső ehm. 22.67 P, Tolna-baranya-somogyi ehm. 
89.47 P, Vasi közép ehm. 68.92 P, Veszprémi ehm. 65.88 P, Zalai ehm. 4.— 
P, 1935. évre utólag befizettek 78.73 P-t, összesen 506.17 P.

f ) E g y e t e m e s  G y á m i n t é z e t j u b i l e u m i  o f f e r t o r i u m a: 
Győri ehm. 125.90 P, Kemenesaljái ehm. 82.67 P, Somogyi ehm. 69.57 P, 
Soproni alsó ehm. 40.72 P, Soproni felső ehm. 48.92 P, Tolna-baranya-so-
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ÍHOgyí ehm. 141.13 P, Vasi közép ehm. 111.— P, Veszprémi ehm. 108.09 P, 
Zalai ehm. 13.— P, összesen 741.— P.

7. Gyász, öröm, búcsuzás és munkára való elhívás. Egyházunk munka
földjén gazdag aratást végzett a halál. Kiejtette kezéből írótollát H e r i n g 
Z s i g m o n d kormányfötanácsos, soproni ügyvéd, egyházkerületünk pénz
ügyi bizottságának hosszú időn át áldásosán működött elnöke. 1935. októ
ber 1-én hunyt el.

Az egyházvédő és egyházépítö Mihály-család két buzgó tagja is örök
álomra hunyta le szemét. 1935. december 7-én 77 éves korában zalabesnyöi 
birtokán meghalt M i h á l y  G y u l a  földbirtokos, 1936. május 15-én pe
dig, élete 62. évében Sopronban elhunyt Dr. M i h á l y  K á l m á n  ügyvéd, 
egyházkerületünk kulcsöre. Egyházunk buzgó, áldozatkész, értékes vezéreket 
veszített bennük. Rövid idő alatt követték István testvérüket, kit a győri egy
házmegye felügyelői székéből szólított el a halál.

Eltávozott a halandók útján d u k a i T a k á c  h F e r e n c ,  a keme- 
nesaljai egyházmegye volt buzgó felügyelője, 1936. december 18-án.

A lelkészi karból elhunyt K o v á c s  I s t v á n  ujmalomsoki lelkész
1936. május 23-án, élete 70., lelkészi szolgálata 45. évében. Tépett idegzet
tel, tragikus körülmények közt tért pihenésre Z s i r a y  L a j o s  nagyvá
zsonyi lelkész 1935. szeptember 24-én, élete 54., lelkészi szolgálata 31. évé
ben. Élete delén szólította el Isten az iharosberényi gyülekezet lelkészét, 
K á l d y  J ó z s e f e t ,  ki 1935. november 27-én, élete 46., lelkészi szolgá
lata 22. évében hunyt el.

Emlékezetünk fátyolán keresztül visszatekintünk nagy egyetemes egy
házunk munkásaira s feljegyezzük C s e t n e k i  Gy i i r k y  Pál ,  rima- 
szombati nyug. főesperes-lelkésznek, az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet 
megszervezőjének és első ügyvivőjének nevét, ki 1936. április 17-én tért pi
henőre; M a t e r n y  L a j o s  debreceni nyug. főesperes-lelkésznek a ne
vét, ki 1936. március 25-én 86. éves korában hunyt el.

Protestáns egyházunknak s nemzetünknek is nagy halottja van. D. B a I- 
t a z á r  De z s ő ,  a tiszántúli református egyházkerület püspöke 1936. 
augusztus hó 25-én, élete 65. évében, püspöki működésének negyedszázados 
fordulójakor, váratlanul elhunyt. Magyar protestantizmusunk hatalmas ve- 
zérférfia s nemzeti életünk egyik jellegzetes egyénisége volt. Temetésén 
résztvettem s egyházkerületünk részvétét a tiszántúli ref. egyházkerületnél 
és az egyet. ref. konventnél kifejeztem.

Kegyelettel búcsúzom a nemes harc után megpihenő vezérektől! Áldott 
legyen emlékezetük! Életük munkája váljék építőkővé Isten anyaszentegy- 
házának templomában.

A gyász temetési éneke után öröm zendül az esztendő lantján.
A dunáninneni egyházkerület Dr. K o v á c s  S á n d o r  egyetemi theol. 

tanárt ültette püspöki székébe, ki a tanári katedrát, a történettudós íróasz
talát és a vándor misszionárius egybeterelő munkáját vitte magas egyházi 
méltóságába. Balassagyarmaton tartott beiktatási ünnepségén, 1935. októ-

2



iá

ber 25-én, egyházkerület! elnöktársammal együtt résztvettünk s az új püspö
köt szeretettel üdvözöltük. Isten gazdag áldása nyugodjék meg életén, egy- 
házkormányzó és pásztori munkáján.

1936. május 15-én ünnepelte a tiszai egyházkerület D. G e d u l y  Hen-  
r i k püspököt, püspöki működésének negyedszázados évfordulója alkalmá
val. A Nagy-Magyarország hatalmas tiszai egyházkerülete s egyetemes egy
házunk egyházi kormányzó szolgálatában végezte áldásos munkáját megfon
tolt bölcseséggel és pásztori hűséggel. Egyházkerületi elnöktársammal együtt 
ezen ünnepségre is elvittük egyházkerületünk meleg áldáskívánatait s a jubi
láló püspök iránt érzett megbecsülő nagyrabecsülésünket.

Dr. R a f f a y  S á n d o r  püspököt szeretettel köszöntöttem születésé
nek 70. évfordulója alkalmával s kifejezésre juttattam személye és munkája 
iránt érzett nagyrabecsülésünket.

A kormányzó H a m a r  G y u l a  soproni tanítóképző-intézetünk igaz
gatójának és N é m e t h  S á m u e l  soproni líceumunk igazgatójának kiváló 
tanügyi munkálkodásuk elismeréséül a tanügyi főtanácsosi címet adomá
nyozta. A Kormányzó Ur kitüntetése méltó férfiak életmunkáját aranyozta 
meg. Mindkét igazgató büszke értéke intézetünknek és egyházkerületünknek. 
Kitüntetésükben az egyház elismerésének fénye is felragyog.

Itt is megemlékezem arról, hogy H a m a r  G y u l a  tanítóképző-inté
zetünk igazgatója, szolgálati idejének letelésekor érdemes és eredményes 
működés után nyugalomba vonult.

R u p p r e c h t  O l i v é r  felsőházi tag, egyházkerületi Gyámintézetünk 
világi elnöke magas életkorára való hivatkozással lemondott ezen állásáról. 
Fájdalmas érzéssel búcsúzunk ettől a kiváló világi vezetőnktől és áldást ké
rünk elvégzett munkájára.

Az egyházmegyei Gyámintézetek egyhangú bizalomnyilvánítással Dr. 
T r a e g e r  E r n ő  miniszteri tanácsost választották meg az egyházkerületi 
Gyámintézet világi elnöki tisztségére. Szeretettel üdvözlöm szolgálata küszö
bén Dunántúl kiváló fiát, kinek magyar lelkében evangélikus egyházszeretet, 
férfias egyházi öntudat és vezéri képesség egyesülnek.

A soproni alsó egyházmegye B o j t o s  L á s z l ó  vadosfai lelkésszel 
töltötte be esperesi állását, kit 1936. junius 29-én iktatott be szolgálatába 
az egyházmegyei közgyűlés. Szeretettel és bizalommal köszöntőm esperesi 
székében s munkálkodására Isten áldását kérem.

A soproni felső egyházmegye dr. B r u n n e r  E m i 1, Sopron sz. kir. vá
ros tiszti főügyészével töltötte be az egyházmegyei felügyelői széket. A sop
roni gyülekezet tudásban és pásztori szolgálatban egyformán kiváló, jóságos 
volt esperes-lelkészének a fia lépett az egyházmegye felügyelői kormányzó
jához. Szeretettel, bizalommal és jóreménységgel kérem törekvéseire Isten 
gazdag áldását.

Mü l l e r  Ró b e r t ,  a tolna-baranya-somogyi egyházmegye főespe
rese 43 éves lelkészi, 9 éves alesperesi és 5 éves főesperesi szolgálat után
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nyugdíjba vonult. Az égyliáziilegye gyülekezetei G y a l o g  I s t v á n  ales- 
perest választották meg a főesperesi székbe.

Szeretettel búcsúzom egyházkerületünk legnagyobb egyházmegyéjének 
munkában hű, melegszívű egyházi vezérétől s hálával emlékezem meg szol
gálatában végzett értékes munkájáról. Szeretettel köszöntőm Gyalog István 
esperest, kinek egyéniségében vezéri erély és pásztori szív egyesülnek.

A vasi közép egyházmegye gyülekezetei további 6 évre ismét Z o n g o r  
Bé l a  eddigi esperest, a soproni felső egyházmegye gyülekezetei pedig 
S c h o 11 z Öd ö n  eddigi esperest választották meg esperesül. Egyházme
gyénk eme régi, kipróbált vezetőit szeretettel köszöntőm s további munká
jukra Isten gazdag áldását kérem.

8. Szolgálataim. Az elmúlt közigazgatási évben is igyekeztem erőm és 
lelkiismeretem szerint egyházamat egyházkerületünkben és szélesebb körben 
is lelkileg szolgálni és azt tanácskozásokon, ünnepi alkalmakkor képviselni.

Ez évi részvételeimről és hivatalos utazásaimról a következőkben ter
jesztem elő jelentésemet.

1935. s z e p t e m b e r  15.-én felavattam a meszleni 150 éves renovált 
templomot s igeszolgálatot végeztem;

19.-én résztvettem Budapesten a Lutheránus Világgyülés bizottsági 
gyűlésén;

22.-én felavattam a győri gyülekezet 150 éves renovált templomát és 
abban igeszolgálatot végeztem;

27.-én résztvettem dr. Lichtenstein László dunáninneni egyházkerületi 
felügyelő beiktatási ünnepségén Miskolcon;

29.-én lelkészavatást végeztem Sopronban;
o k t ó b e r  9.— 11.-én résztvettem, illetőleg elnököltem a Celldömölkön 

megtartott egyházkerületi bizottsági és közgyűléseken;
25. -én résztvettem Balassagyarmaton dr. Kovács Sándor dunáninneni 

püspök beiktatási ünnepségén s őt egyházkerületünk és az Országos Luther 
Társaság nevében üdvözöltem;

26. -án tárgyaltam a vallás- és közokt. minisztériumban Budapesten;
31.-én reformációi rádió-istentiszteletet tartottam a budai templomban;
n o v e m b e r  3.-án felavattam a nagysimonyii 15Ó éves renovált temp

lomot és abban a gyülekezetnek igeszolgálatot végeztem;
11. -én a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban tárgyaltam;
12. -én a Spener emlékesten megnyitóbeszédet mondottam;
13. -án az Evang. Nöegyletek Országos Szövetségének alakuló gyűlésén 

előadást tartottam;
14. -én az Eposz, záróistentiszteletén igeszolgálatot végeztem;
12.— 15.-én résztvettem Budapesten az egyetemes egyház bizottsági 

tanácskozásain és az egyetemes közgyűlésen;
16.-án résztvettem Gerber János, Gusztáv Adolf egyesületi elnök láto

gatásán Sopronban;
2,



17.-én a soproni gyülekezeti és gyámintézeti nőegyletek Bach-enilék- 
íinnepén előadást tartottam; .

23. -án az Országos Bethlen Gábor Szövetség Békéscsabán tartott kul- 
túrestélyén előadást tartottam;

24. -én a békéscsabai templomban igehirdetést végeztem;
24.-én az Országos Bethlen Gábor Szövetség Gyulán tartott kultúr- 

estélyén előadást tartottam;
28.-án a Budapesti Egyetemi- és Főiskolai Hallgatók számára rende

zett szeretetvendégségen előadást tartottam;
d e c e m b e r  11.-én a Protestáns Irodalmi Társaság ülésén, Budapes

ten, előadást tartottam;
11. -én a kultuszminisztériumban és a kereskedelemügyi minisztérium

ban tárgyalásokat folytattam;
1936. j a n u á r  9.-én résztvettem Budapesten a zsinati alkotmány- és 

közigazgatásügyi bizottság gyűlésén;
9. -én Budapesten a kultuszminisztériumban tárgyaltam;
14.-én Budapesten a kultuszminisztériumban tárgyaltam;
24.-én Szombathelyen tárgyaltam a gyülekezet vagyonmegosztásáról;
f e b r u á r  27.-én az Országos Bethlen Gábor Szövetség Budapesten 

tartott országos gyűlésen vettem részt;
28. —29.-én tárgyalásokat folytattam Budapesten a kultuszminisz

tériumban;
29. -én résztvettem Budapesten a protestáns közös bizottság ülésén;
m á r c i u s  1.-én az Egyetemi- és Főiskolai Hallgatók részére isten

tiszteletet tartottam Budapesten;
4.-én a vallás- és közokt. miniszterrel tárgyaltam Budapesten;
10. — 11.-én iskolalátogatást végeztem soproni líceumunkban;
12. — 13.-án iskolalátogatást végeztem soproni tanítóképző-intéze

tünkben;
20. -án Győrött lelkészavatást végeztem;
21. -én az Országos Bethlen Gábor Szövetség kaposvári kultúrestélyén 

záróbeszédet mondottam;
22. -én a kaposvári gyülekezet templomában igehirdetést végeztem;
23. -án a pénzügyminisztériumban 'folytattam tárgyalásokat;
23.-án a Szarvasi Énekeskönyv bíráió bizottságának Budapesten tartott 

ülésén vettem részt;
27.-én a Ludovika Akadémia előadás-sorozatán előadást tartottam;
29. -én Sopronban a Theol. Fakultás hallgatóinak előadást tartottam;
30. —31.-én iskolalátogatást végeztem kőszegi leánylíceumunkban;
31. -én a Líceumi Diákotthon építési bizottságának gyűlésén vettem részt 

Sopronban;
31.-én Sopronban a Theol. Otthonban előadást tartottam;
á p r i l i s  19.-én Sopronban a theol. fakultáson előadást tartottam;
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28.—29.-én a tolna-baranya-somogyi egyházmegye tanítói körzeti 
konferenciáján Bonyhádon előadásokat tartottam;

30.-án és május 1.-én a tolna-baranya-somogyi egyházmegye lelkészi 
körzeti konferenciáján előadásokat tartottam Bonyhádon;

m á j u s  1.—2.-án iskolalátogatást végeztem a bonyhádi reálgimná
ziumban;

5. —6.-án a vasi közép és kemenesaljai egyházmegyék tanítói körzeti 
konferenciáján előadásokat tartottam Kőszegen;

7.—8.-án a vasi közép és kemenesaljai egyházmegyék lelkészi körzeti 
konferenciáján előadásokat tartottam Kőszegen;

10. -én Bécsben a magyar protestáns isteni tiszteleten igeszolgálatot 
végeztem;

11. — 12.-én a győri és veszprémi egyházmegyék tanító-körzeti konfe
renciáján Győrben előadásokat tartottam;

13. -án a MELE Budapesten tartott konferenciáján Úrvacsorát osztottam;
14. — 15.-én a győri és veszprémi egyházmegyék lelkészi körzeti kon

ferenciáján Győrben előadásokat tartottam;
16.-án Geduly Henrik püspök jubileumi ünnepségén vettem részt 

Nyíregyházán;
24. -én az öttevényi ev. templomban a hősök emléktábláját lepleztem le;
26.—27.-én a soproni alsó és felső egyházmegyék tanítói körzeti kon

ferenciáján Sopronban előadásokat tartottam;
28.—29.-én a soproni alsó és felső egyházmegyék lelkészi körzeti kon

ferenciáján Sopronban előadásokat tartottam;
j ú n i u s  1.-én Sopronban a Rákóczi katonai nevelő intézet istentiszte

letén prédikáltam;
2.—3.-án a somogyi és zalai egyházmegyék tanítói körzeti konferen

ciáján, Nagykanizsán előadásokat tartottam;
4.—5.-én a somogyi és zalai egyházmegyék lelkészi körzeti konferenciá

ján, Nagykanizsán előadásokat tartottam;
6. -án püspöki konferencián vettem részt Budapesten;
6. -án nyugdíjállamsegélyiigyi bizottsági és egyházkerületi elnökségi ér

tekezleteken vettem részt Budapesten;
7. -én a soproni Líc. Diákszövetség Berzsenyi Dániel és Kis János em

léktáblájának felavatási ünnepségén Sopronban ünnepi beszédet mondottam;
8. — 13.-án soproni líceumunk szóbeli vizsgálatain elnököltem;
15. —20.-án soproni tanítóképző-intézetünk tanító- és kántorképesítő 

vizsgálatain elnököltem;
21.-én lelkészavatást végeztem Győrött;
25. -én az egyházkerületi iskolai nagybizottság és az egyházkerületi 

pénzügyi bizottság ülésén vettem részt Sopronban;
28.-án a csöngei gyülekezet 150 éves renovált templomának ünnepsé

gén igeszolgálatot végeztem és harangokat avattam;
j ú l i u s  5.-én Gyenesdiáson felavattam a Lelkészüdülő és konfirman

dus-otthont és az ünnepségen egyetemes egyházunkat képviseltem;
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5.-én a keszthelyi gyülekezet anyásulásának 10 éves fordulójakor ige
hirdetést végeztem a keszthelyi evangélikus templomban;

12.-én a fonyódi közös protestáns templom felavatásán igeszolgálatot 
végeztem;

s z e p t e m b e r  13.-án a Berzsenyi Dániel emlékoszlop leleplezési ün
nepségén Kemenessömjénben beszédet tartottam.

II. Az egyházi élet.
9. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések szerint az e gy

h á z i  é l e t  megnyugtató képet mutat, jóllehet a templomlátogatásban né
mely vidéken hanyatlás észlelhető. A nők jobban járnak templomba, mint a 
férfiak s a leányifjúság is több buzgóságot tanúsít, mint az ifjak.

A leventeifjúság templomlátogatását a vall. és közokt. miniszter 1936. 
évi február 21.-én kelt 93.800—935. számú rendeletével rendezte. A leventék 
vagy külön istentiszteleten vesznek részt, vagy pedig a gyülekezet istentisz
teletén.

A f e l e k e z e t k ö z i  h e l y z e t e t  az esperesi jelentések feszültnek 
jelzik. Némely vidéken teljesen megromlott az egyházak közötti testvériség, 
részint a missziók izgatása, részint politikai okok miatt.

Az Ú r v a c s o r a  szentséggel élők száma ez évben némi esést mutat. 
Míg az elmúlt évben 81.441 lélek élt az úrvacsorával, addig ez évben 33.772 
férfi, 46.967 nő, összesen 80.739 lélek járult a kegyelem asztalához. Az esés 
tehát 702.

A k e r e s z t s é g  szentségében részesültek 2.916-an (2.901), az emel
kedés 15. Törvénytelen szülött volt 118 (133), a csökkenés 15. Ko n f i r 
m á l á s b a n  részesült 3.448 (3.859), a csökkenés 411. H á z a s s á g o t  
kötött 799 tiszta pár (776), az emelkedés 23 és 434 vegyes pár (421), az 
emelkedés 13. Összesen 1.235 pár (1.197), az emelkedés 38. A v a d h á- 
z a s s á g o k  száma újból emelkedett. A multévi 107—el szemben 119-et 
mutatnak ki az esperesi jelentések.

A h a l á l o z á s i  statisztika szerint egyházi temetésben részesültek 
2534-en (2528), emelkedés 6.

Az á t t é r é s i  statisztika szerint egyházunkba áttért 165 (226), csök
kenés 61; egyházunkból kitértek 174-en (237), csökkenés 63. Reverzálist 
adtak egyházunk javára 195-en (137), emelkedés 58; egyházunk kárára 
90-en (99), esés 9.

Az egyházi szertartások közül a keresztelést csak 1 esetben mellőzték 
a veszprémi-, a temetést 1 esetben a tolna-baranya-somogyi egyházmegyé
ben. A házasságkötésnél az elmúlt évben 20 esetben mellőzték (32), mégpe
dig a kemenesaljai egyházmegyében 1, a somogyiban 3, a soproni felsőben 
2, a tolna-baranyaiban 8, a vasi középben 4 és a veszprémi egyházmegyé
ben 2 esetben. Az egyházkelés szertartását'361 esetben hagyták el, aminek



magyarázata abban van, hogy városi és néhány falusi gyülekezetünkben az 
teljesen kiment a szokásból.

Bár a statisztika nem mindenkor helytálló, mégis megmutatja a belső 
helyzetképet. Okuljunk tehát abból s tanítson bennünket hiányaink megisme
résére, teendőink meglátására és pásztori éberségünk felébresztésére.

10. Belmissziói munka. Mielőtt belmissziói munkánkról beszámolnék, 
jóleső érzéssel emlékezem meg arról, hogy a K e r e s z t y é n  I g a z s á g ,  
egyházi életünk ezen éber és értékes munkát végző őre, az egyházi életről 
írott beható bírálatában, részletesen foglalkozott egyházkerületünkben 12 év 
óta gyakorlatban lévő belmissziói munka-rendszerről. A tanulmányból köz
löm a következőket:

„A háborút követő összeomlás, a proletárdiktatúra tanulságai egyhá
zunk felelős vezetőinek a körében is megérlelték azt a felismerést, hogy ba
jaink orvoslása érdekében céltudatos munkára van szükség. A többirányú 
próbálkozások közül messze kimagaslik a dunántúli egyházkerület püspöke, 
D. K a p i Bé l a  szerkesztésében évenként megjelenő „ B e l m i s s z i ó i  • 
M u n k a p r o g r a m  m“ : a legutolsó száz esztendőben kétségkívül a legna
gyobb arányú felelős egyházi kezdeményezés, mellyel jelentőség tekintetében 
talán csak a XVI. és XVII. század zsinatain létrejött egyházi rendtartások ve
tekednek. A „ B e l m i s s z i ó i  M u n k a p r o g r a  m m“ eszmei tartalma 
szerint egyesítve mutatja a konfesszionalizmus, az ébredési keresztyénség s 
— nem utolsó sorban — az „evangélikus öntudat“-ot hangsúlyozó liberaliz
mus hatásait. Hogy a kezdeményezés jó talajra hullott, azt mutatja az egyre 
nagyobb érdeklődés, melyet évről-évre megjelenő kötetei ébresztenek nem
csak a dunántúli kerületben, hanem annak határain túl is. Talán első sorban 
az általa megindított és megszervezett egyházi munkának köszönhető, hogy 
a dunántúli kerületben sok helyütt sikerült az egyházi munkát megeleveníteni 
általa s kiszorítani a méhesben pipázgató, kényelmes falusi pap oly elterjedt 
típusát. Kívánatos azért, hogy ezt a kezdeményezést kimélyítve az egész ma
gyar egyház magáévá tegye.

Eddig a „B e 1 m i s s zi ó i M u n k a p r o g r a m  m“ első sorban bib
liaórák és „vallásos estélyek“ rendezéséhez adott anyagot s az utóbbiak té
makörét — főként az egyházi öntudat erősítésére törekedve — hitvalló hő
seink emlékével telt múltúnkból és küzdelmes egyházi jelenünkből vette. 
Hiányzik belőle a világnézetek közt dúló harcban való tájékoztatás, az evan-, 
géliomi irányítás magyar szellemi és közéletünkre, valamint vajúdó gazda
sági kérdéseinkre nézve. Pedig a mai magyar élet sorsdöntő kérdései nem
csak híveink egzisztenciáját érintik a legkülönfélébb vonatkozásokban, ha
nem egyházi munkánkat is alapvető módon befolyásolják. Gondoljunk csak 
pl. a városi proletáriátus vagy a falu, vagy a telepítés minden magyar embert 
megmozgató kérdéseire. Égetően szükséges, hogy a „Bel  m i s s z i ó i 
M u n k a p r o g r a m  m“ útmutatást adjon a jelzett irányban is: nemcsak új 
témakörök feldolgozásával, hanem közegyházi gondolkodásunk bátor megre
formálásával is. Mert fontos feladatunk, hogy a reformatori keresztyénség
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kíméletlenül őszinte s mégis igazságos valóságlátásával megláttassuk a ma
gyarság igazi helyzetét és megmutassuk az alapot, mely elengedhetetlen 
minden építés és újjáépítés számára. Ezzel együtt jár egy másik kívánalom 
is. „Belmisszió“ a szó eredeti és tulajdonképeni értelme szerint sokkal több, 
mint a bibliaórákban és vallásos estélyeken folyó, felnőtteken és ifjúságon 
végzett gyülekezeti munka. A legszélesebb körök evangélizációja, valamint a 
szociális feladatok bátor megragadása égetően fontos az eleven, a való élet
tel szoros kapcsolatban levő egyházi szolgálat számára. Csak ezekben ölt 
igazán testet a belmisszió az eredeti értelme szerint. Kívánatos, hogy a 
,,B e I m i s s z i ó i M u n k a p r o g r a  mm“ egyházunk evangélizációs mun
káját helyes mederben indítsa el, szociális tevékenységét pedig egységes 
szempontok szerint tömörítse és kiépítse.“

Belmissziói munka-rendszerünkről szóló méltatás megerősít eddigi el
gondolásomban. Annak kiegészítésére vonatkozó irányszabás pedig értékes 
útmutatás munkaprogram inunk továbbfejlesztésénél.

1. Az elmúlt munkaévben gyülekezeteinkben tartalmas és gazdag ara
tással biztató belmissziói munka folyt, melynek irányát és tartalmát a B el
ui i s s z i ó i M u n k a p r o g r a m  ni adta meg.

A n é p i s k o l a i  i f j ú s á g  összefoglaló kérdése ez volt: L u t h e r  
Ki s  K á t é j a  b i b l i a i  k é p e k b e n .

A k ö z é p i s k o l a i  i f j ú s á g  feldolgozta a Munkaprogrammban 
nyújtott részletes anyagot.

A f e l n ő t t  g y ü l e k e z e t i  t a g o k  részére b ö j t  n a g y h e- 
t é b e n mindannap áhítatot tartottunk templomainkban. Ezen áhítatok ösz- 
szefoglaló témája volt: Mi n é k e d  a k e r e s z t ?  A hat áhítat a követ
kező kérdésekről szólt: 1. Botránkozás, mint Péternek? 2. Büntetés, mint a 
latornak? 3. Kényszerű nyűg, mint Cirenei Simonnak? 4. Bolondság, mint 
azoknak, akik elvesznek? 5. Erő? 6. Napi kötelesség?

A r e f o m á c i ó  h e t é b e n  ez évben is előadás-sorozatot tartottunk 
gyülekezeteinkben. Szóltunk A m a g y a r  r e f o r m á t o r o k r ó l  öt elő
adásban: 1. Luther magyar tanítványai. 2. Énekes reformátoraink. 3. Iskola
szervező reformátorok. 4. Egyházszervező reformátorok. 5. A magyar refor
mátorok hatása és jelentősége.

R e f o r m á c i ó  ü n n e p é r e  külön előadást is nyújtottunk L u t h e r  
v a l l á s o s s á g a  — a mi  v a l l á s o s s á g u n k ?  címen.

Megemlékeztünk az áldott munkát végző G y á m i n t é z e t  háromne- 
gyedszázados fennállásáról. Intézkedésem szerint gyülekezeteink október hó 
13-án istentiszteletet és vallásos estélyt tartottak s ezeken méltatták egyhá
zunk szolgálólányának 75 évi hűséges szolgálatát. Egyszersmind igyekeztek 
erősíteni híveink szeleteiét, áldozatkészségét és felelősségtudatát egyházunk 
szeretetmunkájával szemben. Az isteni tiszteleten és vallásos estélyen offer- 
tóriumot tartottunk a jubiláris Gyámintézet javára, melynek eredményekép
pen 800 P-t nyújtottunk át Gyámintézetünknek a jubiláris ünnepen.

Bibliavasárnapra a bibliáról, külmissziói ünnepre az U j t e r e m t é s e k
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a K r i s z t u s b a n ,  sajtóvasárnapra A s a j t ó  l é l e k t a n á h o z  címen 
nyújtottunk előadásanyagot. Ezenkívül a következő vallásos előadás anyagát 
nyújtottuk: 1. A várás ádventje. 2. Mi nekem az ádvent? 3. Általános mozgó
sítást! 4. A kereszt. 5. Büntudat-gyónás-kiengesztelődés. 6. Evangélikus egy
házunk és az evangélikus intelligencia.

A p r e s b i t e r e k  r é s z é r e  négy előadást nyújtottam. Ezek a kö
vetkezők: 1. Két front ellen. 2. Ausztria történeti hivatásának legújabb meg
állapítása. 3. Az evangélikus egyház helyzete Ausztriában. 4. Jelek, törekvé
sek, intések.

Munkánk számbeli eredményeiről a következő számok beszélnek:
A n é p i s k o l a i  i f j ú s á g g a l  lelkipásztori szempontból 137 lel

kész foglalkozott. Gyermekistentisztelet 134 anya- és leánygyülekezetben 
volt.

I f j ú s á g i  e g y e s ü l e t  207 anya- és leánygyülekezetben működött; 
szervezetten 91, külső szervezkedés nélkül 116.

K ö z é p i s k o l a i  D i á k s z ö v e t s é g  iskolai jelleggel 20 műkö
dött 14 városi gyülekezetben és pedig: Győr, Sopron, Szombathely, Kapos
vár, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Szentgotthárd, Zalaegerszeg, Kőszeg, 
Veszprém, Bonyhád, Dombóvár és Pápa gyülekezetekben. A szövetségek 
tagjainak száma 1.666 volt. Tartottak 340 munkaösszejövetelt, 50 ünnepélyt 
és 15 kirándulást rendeztek. Önálló dolgozatot 277 tag hozott, más szerző 
müveiből 84 munkát olvastak fel. A szavalatok száma 412, ének- és zeneszám 
139 volt. 12 szövetségnek volt külön bibliaköre. 8 szövetség tűzött ki pálya
tételeket és 12 végzett iratterjesztést. Az összejöveteleket mindig énekkel és 
imádsággal kezdették és fejezték be. A szövetség tagjai tanév elején és végén 
együttesen vették az Űr szent vacsoráját. A szövetségek bevétele 3.864 P, 
kiadása 2,989.36 P volt.

A g y ü l e k e z e t  f e l n ő t t  tagjai részére 2.725 vallásos előadást 
tartottunk. Ebből vallásos estélyekre esett 1.745, f e l n ő t t e k  iskolájára 
655, a p r e s b i t e r e k  részére 325 előadás.

P r e s b i t e r i  és  i f j ú s á g i  k o n f e r e n c i á k a t  az elmúlt köz- 
igazgatási évben is sűrűn tartottak egyházkerületünkben. A g y ő r i  e g y- 
há z m e g y e  kilencedik presbiteri konferenciáját Győrött, egyházmegyei if
júsági konferenciáját Téten, evangelizáló napját Kispécen tartotta meg.

A k e m e n e s a l j a i  ehm. missziói napot tartott Kemenesmagasiban 
és Borgátán, körzeti ifjúsági konferenciát 6 gyülekezetben és egyházmegyei 
konferenciát Nagysimonyiban. Ez utóbbin mintegy 200-an vettek részt. Külön 
korferenciát tartottak Celldömölkön az egyházmegye lelkészei, tanítói és fel
ügyelői részére.

A s o p r o n i  a l s ó  egyházmegyében megalakult az egyházmegyei 
belmissziói biz. Rába- és Répcevidéki Köre, mely evangélizációs napokat, 
presbiteri és ifjúsági konferenciákat fog rendezni.

A s o p r o n i  f e l s ő  ehm. ifjúsági konferenciát és evangélizáló napot 
tartott.
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A t o 1 n a - b a r a n y a -  s o m o g y i egyházmegyében Sárszentlőrin- 
cen, Kölesden, Tengelicen, Pécsett, Egyházaskozáron és Somogydöröcskén 
tartottak gyülekezeti napokat s velük kapcsolatosan Sárszentlörincen és Ten
gelicen ifjúsági körzeti, Somogydöröcskén pedig presbiteri körzeti kon
ferenciát.

A v a s i  k ö z é p  ehm. Szombathelyen a női- és férfi-ifjúság részére 
ifjúsági konferenciát tartott nagyon gazdag programmal s mintegy 380 részt
vevővel.

A v e s z p r é m i  ehm. belmissziói egyesülete KIÉ vezetőképző konfe
renciát tartott Veszprémben s ifjúsági konferenciát Pápán 150— 150 résztve
vővel. Az egyházmegyei presbiteri konferenciát Bakonyszombathelyen tartot
ták átlag 200 résztvevővel.

A z a l a i  ehm. ifjúsága az akalii K1E táborban tartotta meg körzeti 
konferenciáját; ifjúsági földmíves titkárt állított munkába. A szentantalfai és 
mencshelyi ifjúság egymást kölcsönösen meglátogatta, hogy ezzel is mé
lyebbé váljék az ifjúsági munka.

Összefoglalva a különböző munkaágról szóló beszámolót, örömmel álla
pítom meg, hogy a ránk bízott tálentomokat ez évben sem ástuk el.

E helyen is hálával emlékezem meg munkatársaimról s köszönetét mon
dok lelkésztársaimnak, kik hűséges munkájukkal gyülekezetükben keresztül
vitték nagy szeretettel készült munkaprogrammunkat.

2. J ö v ő  évi  m u n k a p r o g r a m m u n k  munkaanyagát az eddig 
alkalmazott szempontok szerint állítottam össze.

A n é p i s k o l a i  i f j ú s á g g a l  való foglalkozásra B i b l i a i
f ö l d r a j z o t  nyújtunk a biliai eseményekkel kapcsolatban. Az Ifjúsági 
Egyesületek és középiskolai Diákszövetségek munkaprogrammja az i f j ú- 
s á g é l e t é b e n  f e l m e r ü l ő  p r o b l é m á k k a l  foglalkozik.

A re f o m á c i ó i h é t  e l ő a d á s s o r o z a t a  ezzel a kérdéssel 
foglalkozik: T é v e d é s e k  a r e f o r m á c i ó  kö r ü l .  Ezen összefog
laló téma megvilágítására a következő kérdéseket tárgyalja: 1. Emberi alko
tás vagy Isten müve? 2. Szekta vagy egyház? 3. Újítás vagy visszatérés? 4. 
Szabadosság vagy a hit szabadsága? 5. Felvilágosodás vagy üdvkérdés? 6. 
Német mozgalom vagy világszükséglet? 7. Lezárt történet vagy örök 
folyamat?

Külön r e f o r m á c i ó i  e l ő a d á s t  is közlünk: A r e f o r m á 
c i ó  l e l k e  cím alatt.

Ez a munkaév az egyik hitvallási iratunknak: a S c h m a l k a l d e n i  
c i k k e k n e k  jubiláns esztendeje. Külön előadásokban megvilágítjuk ezen 
hitvallási irataink történeti keletkezését és jelentőségét.

Ádventi, böjti és általános vallásos estélyek anyagaképen a következő 
előadásokat közöljük: 1. Advent-vápás. 2. Egyház és iskola. 3. Az igazi mű
veltség. 4. Lutheránus böjt. 5. A böjt számotvetés a lelkiekkel. 6. Melyiket 
akarjátok?

i
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A b ö j t  n a g y h e t é r e  szóló áhítat-sorozat erről a kérdésről szól: 

Mi t ö r t é n t  n a g y  h é t e n ?  l . Az ember lelkesedik — Jézus cselek
szik. 2. Az ember hitetlenkedik — Jézus csodát tesz. 3. A főpap el akarja 
venni tőle a saját népét — Isten hozzá vezeti a pogányokat. 4. Az ember kor
hol — Jézus dícsér. 5. A nyáj elszéled — Jézus egyesíti. 6. Az ember Istent 
öl — Isten embert ment. 7. Az ember lepecsételi a sírt — Isten elhengeríti a 
követ.

Nyújtunk előadásanyagot b i b l i a v a s á r n a p r a ,  s a j t ó v a s á r -  
n a p -  és  k ü 1 m i s s z i ó n a p j á r a.

Tekintettel a L i p c s e i M i s s z i ó 100 éves jubileumi ünnepségére, 
mely rendkívül értékes egyházi és missziói munka határát jelzi, a Lipcsei 
Misszióra vonatkozólag is nyújtunk anyagot.

Figyelemmel egyházunk vallásos életének egyik fájdalmas és messzeki- 
liató hiányosságára, nyolc előadásban foglalkozom a keresztség szentségével. 
Az előadássorozat összefoglaló címe: Uj é l e t  k a p u j a .  A nyolc előadás 
a következő kérdéseket tárgyalja: 1. Mit tart a világ és mit tart Krisztus a 
keresztségröl? 2. Krisztus parancsa a keresztségröl. 3. A keresztség jelentése-
4. A keresztség jelentősége. 5. Az egyház és a keresztség. 6. A keresztszülök 
és a keresztség. 7. Az állandó keresztség. 8. Kötelességeink a keresztség 
szentségével kapcsolatosan.

Kívánatos, hogy a keresztség szentségéről szóló előadássorozatot lelké
szeink felkarolják s ezáltal elősegítsék a keresztség szentségének a köztudat
ban és a mindennapi életben való megbecsülését.

A p r e s b i t é r i u m o k b a n  gyülekezeteink vezérkarát látom. Egy
házi öntudatuk és látókörük megerősítését egyházi feladatnak érzem. Ezen 
célt szolgálja a neki szánt következő öt előadás: 1. Az evangélikus egyház 
világhelyzete. 2. A római katholikus egyház világhelyzete. 3. A római katho- 
likus egyház munkája a közvélemény kialakításában. 4. Az elnyomott evan
gélikus egyházak. 5. A vegyesházasság.

Ez évben egyetemes közgyűlésünket október hó 29.-ére hívta össze az 
egyetemes egyház elnöksége. A megelőző napokon az egyetemes bizottságok 
gyűléseznek. így azután nehezen tudjuk a reformáció ünnepi hetére szánt 
előadásokat október 25.—31.-ig megtartani. Kénytelen vagyok tehát szabad 
választást engedni a reformáció hetének kijelölése tekintetében. Vagy októ
ber 25.—31.-ig vagy október 31.-töl november 7.-ig tartandó meg az elő
adássorozat. Az egyetemes gyűlésen résztvevők a második megoldást válasz
szák, akik pedig az egyetemes közgyűlésen nem vesznek részt, azok a refor
máció hetében tartsák meg, amit természetesen kedvezőbbnek és helyesebb
nek tartok.

Ez évi Belmissziói Munkaprogrammunk az eddigit is meghaladó gazdag 
anyagot és bőséges munkaalkalmat nyújt. Kérjük a jó Istent, hogy az áldott 
magvető munkára hűséges szolgákat küldjön.

Mivel e tárgyban külön körlevelet már nem bocsátók ki, kéreiti, hogy a 
kötelezőnek jelzett előadásokat feltétlenül megtartsák.
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Kérem továbbá, hogy a megjelölt offertóriumokat a jelzett célokra sza
bályszerű időben beszolgáltassák.

Külön is felhívom a figyelmet arra, hogy az O r s z á g o s  L u t h e r  
S z ö v e t s é g  vallásosesti offertóriumot kér. Mivel ez az offertorium a Szö
vetség bevételi forrásához tartozik, azt különös melegséggel ajánlom figyel
mükbe. Országos szövetségünk nem képes szervezkedni és munkálkodni, ha 
megfelelő anyagi eszközök nem állanak rendelkezésére. Nagy súlyt helyezek 
arra, hogy egyházkerületünk gyülekezetei ez irányban is megtegyék köteles
ségüket. Az o f f e r  t ó r i u m  n a p j a  Luther Márton születésnapjához 
legközelebb eső vasárnap; n o v e m b e r  8.-a. Az offertorium az Országos 
Luther Szövetség pénztárosához: Ártner Oszkárhoz, Budapest, IV., Eskü-tér
7. szám alá küldendő. Kérem és remélem, hogy egyetlenegy gyülekezet sem 
marad el az Országos Luther Szövetség támogatói sorából.

11. Körzeti konferenciák. Az elmúlt évben 5 lelkészkörzeti és 5 'tanító
körzeti konferenciát tartottam.

A l e l k é s z k ö r z e t i  k o n f e r e n c i á k  időpontja és helye a kö
vetkező volt: 1. Április 30.—május 1.: Bonyhádon a tolna-baranya-somogyi;
2. május 7.—8.: Kőszegen a kemenesaljai és vasi közép; 3. május 14.—15.: 
Győrött a győri és veszprémi; 4. május 28.—29.: Sopronban a soproni alsó 
és felső; 5. június 4.—5.: Nagykanizsán a somogyi és zalai egyházmegyék 
lelkészei számára.

Ez évben a lelkészkörzeti konferenciákon „A k e r e s z t s é g  s z e n t 
s é g é v e l “ foglalkoztunk és pedig a következő részletelőadások megvilágí
tásában: 1. A keresztség bibliai és hitvallási alapja (Kapi). 2. A keresztség 
értelme és vallási jelentősége (Kapi). 3. A keresztség értékelése az egyház
ban és a közfelfogásban (Kapi). 4. A keresztség és a szekták (Schmidt
J., Garant Z., Túróczy Z., Gyaimathy D., Takács B.). 5. A keresztség az ige
hirdetésben (Büki J., Kovács L, Ihász M., Magassy S., Lágler B.). 6. A ke
resztség az oktatómunkában (Németh Gy., Kovács B., Hering J., Balogh E., 
Menyhár L). 7. A keresztség a lelkipásztori munkában (Stráner V., Nagy I., 
Szabó J., Danielisz R., Teke D.). 8. Hogyan lehetne emelni a keresztség 
szentségét a nép közfelfogásában? (Fábián 1., Tarján I., Novák R., Novák E., 
Seregély I.). 9. A keresztség és a konfirmáció (Fábián L, Nagy M., Kiss S., 
Budaker 0., Horváth O.). 10. A lelkész viszonya a keresztséghez (Kapi B.).

A k o n f e r e n c i a  b i b l i a i  k e r e t é t  négy áhítat alkotta: össze
foglaló témájuk: B a p 11 s a t u s sum.  1. Isten országának kapuja (Kapi 
B.). 2. Halál és feltámadás (Müller R., Zongor B., Takács E., Scholtz ó., 
Nagy L.). 3. Krisztus felöltözcse (Fábián 1., Molilórisz J., Németh K., Bojtos
L., Horváth L.). 4. Egy test egy lélek által (Kapi B.). A konferencia végén 
az úrvacsora szentségét kiszolgáltattam a lelkésztestvéreknek.

A t a n í t ó k ö r z e t i  k o n f e r e n c i á k a t  a következő időben és 
helyeken tartottam meg: 1. Április 28.—29.: Bonyhádon a tolna-baranya- 
somogyi; 2. május 5.—6.: Kőszegen a kemenesaljai és vasi; 3. május 11.—
12.: Győrött a győri és veszprémi; május 26.—27.: Sopronban a soproni alsó
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és soproni felső; 5. június 2.—3.: Nagykanizsán a somogyi és zalai egyház
megyék tanítói részére.

A tanítókörzeti konferencia összefoglaló témája: ,,A v a l l á s t a n  í t a s  
és  a t a n í t ó “. A részlet-előadások a következők: 1. A vallásos nevelés 
szüksége és lehetősége (Kapi B.). 2. A vallástanítás theológiai anyaga: a) 
Isten a történetben, b) Isten a mindennapi életben, c) Isten a hit világában,
d) Isten az imádságban, e) Isten a szentségben (2. a—e. Kapi B.). 3. A val
lásoktatás módszerének kérdései (Grieszháber E.,Gaál S.,Garan J.,Neubauer
K., Németh B.). 4. A vallásoktatás és a család (Knábel V., Orbán K., Szende
E., Nagy K., Javorniczky E.). 5. A vallásoktatás és a templom (Baier J., Lud- 
ván S., Gálos Gy., Horváth I., Ziermann L.). 6. A vallásoktatás segédeszkö
zei (Marth P., Kertai J., Niederland V., Nitschinger K., Kovács S.). 7. A val
lásoktatás feladata az egyházi életrenevelés szolgálatában (Kapi B.). 8. A 
vallástanítás tárgyi feltételei (Kapi B., Somogyi B., Kuszák 1., Gráf S., Mi
szel F.). 9. A vallástanító egyéniségének személyi feltételei (Kapi).

A k o n f e r e n c i a  b i b l i a i  k e r e t é t  négy áhítat alkotta, melynek 
összefoglaló témája ez volt: „A k a t e d r a  o l t á r i  s z o l g á l a t  a“. 1. 
Krisztus testének építése (Kapi B.). 2. Az érett féríiúsághoz vezető út (Kapi 
B., Molitórisz J., Takács E., Scholtz Ö.). 3. A Krisztus kiábrázolás eszközei 
(Kapi B., Zongor B., Németh K., Horváth L.). 4. A szobrász munkája önma
gán (Kapi B.).

A konferencia végén az Úrvacsora szentségét szolgáltattam ki a részt
vevőknek.

A körzeti konferenciákon minden lelkész és tanító részt vett. Aki a rész
vételben akadályozva volt, az rendesen más körzet konferenciáján jelent meg.

Isten iránt eltelt hálával s munkatársaim iránt érzett meleg szeretettel 
említem meg, hogy a részvétel nemcsak test szerint, nem is kényszerű, kény
telen-kelletlen, hanem lélek szerint való, a hivatás és felelősségtudatban 
egy.esítő részvételt jelentett. Boldogan mélyedtünk el lelkészi és tanítói hiva
tásunk mélységeibe. Megláttuk annak követeléseit és megértettük, hogy csu
pán önmagunk teljes feláldozásával szolgálhatjuk anyaszentegyházunkat.

Ezen a helyen is meleg köszönetét mondok munkatársaimnak. Köszönöm 
lelkész- és tanítótestvéreimnek a konferencián való részvételét. A jó Istent 
pedig arra kérem, hogy elvégzett munkánk lelki hatásait mutassa meg egyé
niségünk kiformálásában s hivatásmunkánk lelki elmélyülésében.

A világi vezetők részére az ősz vagy tavasz folyamán óhajtok körzeti 
konferenciákat tartani.

12. Jubiláló Énekeskönyvüuk. Dunántúli Keresztyén Énekeskönyvünk 
1911-ben jelent meg. Templomainkban 25 év óta zendülnek énekei. Meghitt 
családi otthonokban 25 év óta merít belőle a bűnbánó lélek isteni kegyelmet, 
a szenvedő vigasztalást, a kételkedő hitet, a megfáradott erőt.

Az utolsó években több oldalról kemény bírálatban részesítették Énekes
könyvünket. Kétségbe vonják némelyik ének költői és theológiai értékét. Ki-



vánatosnak tartanák anyagának kritikai rostálását s ínágyar hímnoíógíánk 
régi kincseivel való kiegészítését. Némelyik bíráló arra is fetjogosítva érezte 
magát, hogy kétségbevonja az Énekeskönyv himnológiai és egyház-életi 
jelentőségét.

É n e k e s k ö n y v ü n k  értéke önmagában és betöltött szolgálatában 
áll. Merjük állítani, hogy az énekeskönyv ma is értékes alkotás, mely hasz
nos építő szolgálatot tesz egyházi és vallási életünknek. Ha a feje felett el
vonult negyedszázad több hiányosságát feltárta is, ha némelyik éneke erőt
lennek, avagy értéktelennek bizonyult is és ha a fejlődő egyházi élet szembe
tűnővé tette is hiányosságait, mindig megmarad az az érdeme, hogy a maga 
idejében történeti és lelki missziót töltött be. Mások időt emésztő, eredmény
telen tanácskozásainak holtpontján egyházkerületünk mert cselekedni. 
Lelkiismeretes munkálkodás eredményeként megszületett a Dunántúli Éne
keskönyv.

25 év alatt 28 kiadást ért meg. így tehát kb. 140.000 példány került ki 
evang. híveink kezébe. Átrepült az egyházkerület határain s majdnem min
den magyar evang. ember jóbarátja lett. Senki sem vonhatja kétségbe azon 
érdemét, hogy akkor született meg, amikor az egyháznak szüksége volt rá és 
úgy töltötte be szolgálatát, mint társai közül egyik sem. Hiszem tehát, hogy 
sokféle hiányossága ellenére ma is képvisel egyházi és egyházköltészeti 
értékeket.

É n e k e s k ö n y v ü n k  megérzett hiányosságai, amelyeket egyházi 
életünk fejlődése s a vallásos szükséglet gazdagodása nyilvánvalóvá tett, 
arra indítottak, hogy új kiadásának bővítését s megfelelő átdolgozását ké
szítsem elő. ' ; ! ! ' ! k i u t á l

Kérdést intéztem egyházkerületünk lelkészeihez aziránt, hogy É n e k e s 
k ö n y v ü n k n e k  teljesen új szerkesztését, avagy annak pótfüzettel való 
kiegészítését tartanák-e kívánatosnak? A lelkészek kivétel nélkül örömmel 
üdvözölték az É ne k é s  k ö n y v  megfelelő kiegészítésének gondolatát és 
csak 5-en tartanák kívánatosnak egy egészen új É n e k e s k ö n y v  szer
kesztését. A többiek mindannyian pótfüzettel óhajtanák hiányosságainak 
megszüntetését. Utalnak az É n e k e s k ö n y v  nagy elterjedésére, ami 
szinte legyőzhetetlen akadályát képezné egy egészen új É n e k e s k ö n y v  
megjelentetésének.

A kérdés elvi részére vonatkozólag azon meggyőződésemnek adok ki
fejezést, hogy az említett gyakorlati szemponton kívül már csak a tervezett 
E g y e t e m e s  É n e k e s k ö n y v  szempontjából sem volna lehetséges egy 
egészen új É n e k e s k ö n y v  kiadása.

A pótfüzetbe felveendők lennének alkalmi énekek, temetési énekek, ifjú
sági ünnepre, hősök vasárnapjára, missziói, kiilmissziói ünnepekre, biblia
órákra stb. vonatkozó énekek. Kiegészítendő lenne az É n e k e s k ö n y v  
az északi népek néhány szép énekével.

Bejelentem egyszersmind, hogy az É n e k e s k ö n y v  kiadója annak 
árát leszállította. Sajnálom, hogy nem sikerült mégnagyobb mértékű leszál



lítást biztosítani, mert az É n e k e s k ö n y v  árát még így is túlmagas- 
nak tartom.

Az É n e k e s k ö n y v  kiegészítésére vonatkozó tervezetet tárgyalási 
anyagként elkészíttetem, hogy egyházkerületünknek módjában legyen ezzel 
a kérdéssel behatóan foglalkozni.

13. A gyülekezetek lelki munkájáról szóló évi jelentés. Egyházi Alkot
mányunk intézkedései szerint gyülekezeteink évenként számadó közgyűlést 
tartanak. Lelkiismeretes pontossággal beszámolnak a gyülekezet anyagi hely
zetéről. A gyülekezet számadását számvizsgáló bizottság, presbitérium, egy
házmegyei számvevőszék bírálja felül, úgyhogy az anyagi számadás az ellen
őrző hatóságok kezén megy keresztül. Nem intézkedik azonban az Egyházi 
Alkotmány arranézve, hogy a Krisztus élő testének élő tagjaként munkálkodó 
gyülekezet számot adjon elvégzett lelki munkájáról is.

F. évi január hó 3-án kelt 680/1/935—36. számú leiratomban kötelez
tem lelkészeinket, hogy a g y ü l e k e z e t  l e l k i  m u n k á j á r ó l  a szám
adó közgyűlésen évenként tájékoztatást nyújtsanak.

Szükségesnek tartom a lelki munka adatait feltüntető jelentés elkészíté
sét, mert ez a gyülekezet lényegbeli hivatásából folyik, mert a gyülekezet 
ennek a lelki munkának elvégzésére rendeltetett. A gyülekezet maga is csak 
így tanulja megbecsülni a kebelében folyó sokféle lelki munkát és így érez 
ezen munkával szemben felelősséget. A jelentés tükrében a gyülekezet meg
látja önmagát minden szépségével és gyarlóságával együtt.

A gyülekezet lelki munkájáról szóló jelentés részletes tervezetét meg
állapítottam s intézkedésem szerint ezen jelentések évenként hozzám felter— 
jesztendök lesznek. Alkalmat nyerek ily módon a gyülekezetek lelki munká
jának megismerésére, ellenőrzésére és irányítására.

14. Egyházkerületünk szórványgondozása. Dunántúli egyházkerületünk 
tulajdonképen egy nagy szórványterület. Hívei majdnem mindenütt más egy
házak közé ékelve, elenyésző kisebbséget képeznek. Kevés kimondottan 
nagy gyülekezete van, annál több a kevés lélekszámú kicsi gyülekezet. Anyagi 
szempontból lehet ennek a történet folyamán végbement kialakulásnak sok
féle hátránya, bizonyos azonban, hogy a dunántúli egyházkerület történeti 
missziót töltött be a kicsi gyülekezetek megszervezésével és fenntartásával.

Az utolsó években is több missziói szórványgyülekezet alakult. Néhány 
száz lélekkel biró kicsiny fiókgyülekezetet missziói központtá tettünk s körü
löttük beszerveztük a széteső szórványközségeket. Megemlítem a következő 
megszervezett, vagy szervezés alatt álló szórványgyülekezeteket: Somogy- 
vámos, Tengelic, Barlahida, Barcs-Nagyatád-Somogyszob, Csögle, Őriszent- 
péter, Csorna-Kapuvár, Enying.

Néhány szórványterület lelki gondozását új missziói segédlelkészi állá
sok szervezésével is megoldhatjuk. A legtöbb helyen azonban új szórvány
központokat kell létesítenünk.

Az egyházmegyék espereseitől beszerzett adatok alapján a kővetkező 
szórványgondozási munkatervet állítottam össze:
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1. A g y ő r i  e g y h á z m e g y e  területén szórványközponttá kellené 

tenni G y ő r s á g o t ,  mely Nagybarátfalu anyagyülekezettől 16 km.-nyire 
fekszik. Györságon 109, a szórványközponthoz csatolandó Péren 88, Mező
őrsön 45 evang. lélek lakik. A szórványközponthoz tehát egyszerre kezdetben 
247 lélek tartoznék. Ezen szórványterületen sem lelkész, sem templom nincsen.

Szórványközponttá volna tehető B á b o l n a ,  ahova az elmúlt évben 
külön segédlelkészt helyeztem ki, mint Bönyrétalap kihelyezett segédlelké
szét. Ezen szórványterülethez beosztható községek: Nagy- és Kisigmánd, 
Ács és mások, melyek azonban a dunáninneni egyházkerülethez tartoznak. 
Bábolna szórványközponttá tételét még akkor is indokoltnak látom, ha egy
házkerületünk határait nem akarjuk átlépni, mert Bábolnán a ménestelep ka
tonasága, iskolája és szétszórtan élő ev. híveink megfelelő munkakört biz
tosítanak.

2. A k e m e n e s a l j a i  e g y h á z m e g y é b e n  lassanként szórvány
központtá fejlődik L e n t  i. Két évvel ezelőtt megépítette templomát, most se- 
gédlelkész-lakást akar építeni. 59 politikai községből 171 ev. lélek tartozik 
hozzá. Idegen egyház óceánjában szétszórtan élő egyes hívekről van szó. 
Lelki gondozásuk és egyházunkban való megtartásuk csak a lentii szórvány- 
központ megszervezésével lehetséges.

Szórványközponttá fejlesztendő Z a l a s z e n t g r ó t .  A nagyközségben 
157, a szórványterületen 160 ev. ember él, a jelenlegi lélekszáma a szórvány
központnak tehát 317 lenne. Zalaszentgrótnak állami népiskolája és magán
polgári iskolája van. Az ev. tanulók száma 25, az ismétlöiskolásoké 6, a pol
gári iskolásoké 11. Az állami népiskola tantestületébe a miniszter mindig egy 
ev. vallású tanerőt szokott kinevezni, aki egyszersmind a gyülekezet vallás
tanítását és kántori teendőit is ellátja. Ez a megoldás azonban nem bizonyul 
elegendőnek.

A Kissomlyóhoz tartozó D u k a  és B o r g á t a  leány-, illetve fiók-gyü
lekezetből szintén szórványközpont lenne szervezhető. Duka lélekszáma 476, 
Borgátáé 297. Az anyagyülekezettől való távolságuk nem túlságosan nagy 
ugyan, de Kissomlyóhoz 9 község tartozik 1,669 lélekkel, tehát lelkigondo
zási munkája ezek nélkül is elég nagy.

3. A s o m o g y i  e g y h á z m e g y é b e n  a B a r c s - N a g y a f t á d -  
s o m o g y s z o b i  szórványközpontot kell anyagilag megerősíteni. Fontos 
és szükséges lenne a gyülekezet anyásítása, ez azonban csak a kaposvári 
gyülekezethez csatolt néhány szórványközség átkapcsolásával volna keresz
tülvihető. Az átcsatolás anyagilag érintené a kaposvári gyülekezetét, mégis 
a városi gyülekezeti munka helyes értékelése alapján lehetőség szerint ellene 
vagyok annak, hogy városi gyülekezet lelkésze szórványterületet is legyen 
kénytelen gondozni.

4. A s o p r o n i  a l s ó  e g y h á z m e g y é b e n  a c s o r n a - k a p u -  V á r i szórványközpont volna anyagilag megerősítendő.
5. A s o p r o n i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é n e k  nincsen gondozatlan,



beszervezetlen szórványterülete. S o p r o n b á n f a 1 v a anyásítása égető 
egyházi szükségletet jelent.

6. A 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 n e k  van 
egyházkerületünkben legnagyobb szórványterülete. Az egyházmegye lélek— 
számának kb. 12%-a szórványban él: 6,340 lélek. A p é c s i  gyülekezet 
szórványterületén 1340 ev. ember él s ezen terület gondozásának lehetővé 
tételére a pécsi gyülekezet segédlelkészt állított munkába. Az egyházmegye 
szórványaiban még így is 5,000 ev. hivő él. Van olyan község, hol az ev. hí
vek száma meghaladja a 200-at. 12 községben többen vannak 100-nál, 
29-ben 50-nél, több községben 25-nél. A nagyobb szórványokban évenként 
1—4 ev. istentisztelet van, a többiben semmi sincsen.

A pécsi gyülekezet nagy szórványterületén külön szórványkor volna 
szervezendő. Amint említettem, a segédlelkészi állással megjavult ugyan a 
pécsi szórványmunka, mégis ez nem jelent teljes megoldást. Magában Pécs 
városában 1,777 evangélikus él, sok az iskolája, erős a gyülekezet tagjainak 
társadalmi rétegeződése. Nagy a szociális munka és szélessugarú az egyház
társadalmi munka. Elsőrendű egyházi érdeket jelent tehát, hogy a gyülekezet 
lelkésze a városi gyülekezet egyházi munkájának elvégzésére értékesítse 
erejét. Megjegyzem különben, hogy ezen egyházi munkában a lelkészt egy 
önálló hitoktató, egy segédlelkész és egy diakonissza támogatja.

A m a g y a r b o l y i  gyülekezet szórványterületén 574 lélek él. A lel
kész mellett segédlelkész is működik, mégis a külön szórványközpont létesí
tése új munkalehetőségeket s a lelki gondozás intenzív megvalósítását tenné 
lehetővé.

S z e k s z á r d  szórványterületén is külön szórványközpontot kellene 
szervezni, vagy legalább is segédlelkészi állás szervezésével kellene a kér
dést megoldani. A szekszárdi gyülekezet 848 lélekből áll s ebből 216 lélek 
lakik Decsen, mely Szekszárdtól kb. 12 km-re fekszik. A lélekszám nem tenné 
okvetlenül szükségessé a segédlelkészi állás megszervezését, azonban a 
lelkésznek hetenként 27 vallásórája van s a vármegyei közkórház is állandó 
lelkipásztori munkát jelent. Valószínűtlen tehát, hogy a lelkésznek jusson 
ideje a szórványterület híveinek állandó gondozására.

K ö t c s e - T  a b - B á b o n y  m e g y e r  szórványterülete számára Bá- 
bonymegyert lehetne megtenni szórvány-központtá.

A s á r s z e n t m i k 1 ó s i szórványterületen 422, az E c s é n y i n 308 
ev. lélek él. Lelkigondozásuk segédlelkészi állás szervezésével volna bizto
sítható.

A Gyünkhöz tartozó U d v a r i  lelkigondozásának megszervezése is 
szükséges. Ezzel együtt megoldható lenne a 128 lelket számláló Miszla lelki
gondozása is.

7. A v a s i  k ö z é p  e g y h á z m e g y e  területén a katli. tengerben élő 
v a s v  á r i szórványterület vár megszervezésre, melyhez Nemeskolía, Kör
mend és Szombathely szórványterületének 1.—1 része volna csatolandó. Kez-
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detben leghelyesebbnek látszanék a nemeskoltai gyülekezetben segédlelkészí 
állás megszervezése.

8. A v e s z p r é m i  e g y h á z m e g y e  a tolna-baranya-somogyi egy
házmegye mellett szintén nagy szórványterülettel bír.

A f ü z f ő g y á r t e l e p i  körzet megszervezésével megoldható lenne 
Veszprém, Várpalota, Lepsény közt elterülő szórványterület 17—18 közsé
gének lelkigondozása. Ezen a területen kb. 392 ev. ember él, de nincsenek 
számításbavéve a balatonparti nyaralók. Ezen szórványterület egy részét az 
enyingi misszió-gyülekezethez csatoltuk. Az enyingi beosztásnál kedvezőbb- 
helyzetet teremtene azonban a füzfőgyártelepi körzet megvalósítása. Enying- 
röl ugyanis ez a szórványterület a nagy távolság miatt nehezen gondozható, 
pedig ezen a területen 10 olyan iskola van, melyet evang. gyermekek is láto
gatnak.

A b a l a t o n f ü r e d i  szórvány-terület megszervezése megoldaná a 
balatonparti nyári igehirdető szolgálat egy részét. Különben is 10 községből 
állana ez a szórványterület 253 lélekkel. Balatonfüreden polgári iskola is 
van, így tehát állandó hitoktatási munka folyik.

Megszervezendő lenne a z i r c i  szórvány-központ is. Ez a szórványterü
let Bakonyszentlászlóhoz tartozik, mely azonban szinte legyőzhetetlen tér
beli és időbeli akadályokat támaszt. Bakonyszentlászló szórványterülete 30 
km.-re terjed. A hívek meglátogatását szétszórtságuk és a rossz utak nehe
zítik meg. Zircen közös prot. fiókgyülekezet van. A hívek imaház építésére 
készülnek s ezen célra 1,500 P-t gyűjtöttek.

A f e h é r v á r c s u r g ó i  leánygyülekezet mostani elszigeteltsége 
egészségtelennek látszik. Várpalota anyagyülekezettől 18 km.-re fekszik, el
lenben vonattal a székesfehérvári gyülekezetből 20 perc alatt elérhető. A 
törpeiskola tanítója helyére lelkésztanító volna alkalmazandó, aki a nagyobb 
szórványterület gondozására is köteleztetnék.

A kemenesaljai és veszprémi egyházmegye határán áll K ü 1 s ő v a t és 
Me r s e v a t .  Kíilsövat Marcalgergelyi leánygyülekezete 364 lélekkel, Mer- 
sevat 188 lélekből áll és a celldömölki anyagyülekezethez tartozik. A két köz
ség egymástól két km.-nyi távolságra van. Kíilsövat Marcalgergelyitől három 
km.-re, Mersevat Celldömölktől 6 km-re fekszik. Az 552 lélekből álló két 
községből és szórványterületeikből könnyen lehetne külön szórványközpon
tot szervezni, mely a veszprémi egyházmegyéhez volna csatolandó.

9. A z a l a i  e g y h á z m e g y é b e n  szórványközponttá tehető 
Ak a i  i. Felhasználható lenne ez a központ a balatonparti szolgálat egy ré
szének beszervezésére. Révfülöpön 72, Szepezden 57 ev. lélek lakik.

Egyházunkat az üldözések korában a törvény, erő és erőszak fegyverei
vel gyengítették. Ez a vérvesztő, elsorvasztó folyamat a béke idejében a 
szórványhivek felszívódásával folytatódott. Egyházkerületünk megbecsülhe
tetlen egyházi szolgálatot végzett, mikor a gyülekezetek megszervezését nem 
kötötte a lélekszám nagyságához, meg a lelkészi dotációk bőségéhez, hanem 
a legfontosabbnak a lelkek szolgálatát tekintette. Ezen évszázados szolgálat



folytatásaképpen igyekezzünk szórványban élő híveink lelkigondozását biz
tosítani.

15. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról a következő számadatok 
nyújtanak tájékoztatást. 5,160 ev. tanuló járt különféle tipusu, 300 nem ev. 
jellegű tanintézetbe, akiket 541 csoportban, heti 748 órában, 115 hitoktató 
(81 lelkész, 27 tanító s tanítónő, 7 egyéb) részesített rendszeres hitoktatás
ban. Az elért eredmény a legtöbb helyen igen jó, alig néhány helyen akadt 
számottevő kifogásolni való. A vizsgán 4,819 tanuló vett részt. 32 tankönyv
író 40-féle tankönyvét használták. 477 tanuló konfirmálkodott.

A különböző fokú és jellegű iskolákban és tanintézetekben az esperesek 
vagy megbízottaik vizsgálták meg a hitoktatási munkát. A soproni alsó és 
soproni felső egyházmegyében lelkiismeretes munka folyt s a tanulók öröm
mel és szorgalommal foglalkoztak a vallás dolgaival. A tolna-baranya-so- 
mogyi egyházmegye esperesének jelentése szerint Pécsett az elemi iskolás 
növendékek nagy örömmel feleltek, énekeinket lelkesen, könyv nélkül énekel
ték s az elvégzett anyag minden részében kitűnő tájékozottságot mutattak. 
A középiskolás ifjúságnál dicséretes szorgalmat, az idősebbeknél komoly 
evang. kér. öntudatot állapított meg az alesperes. A többi helyen is lelkes 
tanítói és lelkipásztori munkáról számol be. A vasi közép, veszprémi és zalai 
egyházmegyék espereseinek jelentése szerint is a hitoktatás egyházias szel
lemben, jó eredménnyel folyt az egyházmegyékben, a hitoktatók buzgó, lelki- 
ismeretes munkát végeztek, az egyházi éneket a legtöbb helyen eredménye
sen tanították s egyházunkhoz ragaszkodó, öntudatos ev. nemzedéket igye
keznek nevelni.

16. Püspöki egyházlátogatást az elmúlt közigazgatási évben nem vé
geztem.

17. Esperesi egyház- és iskolalátogatások. N é m e t h  K á r o l y  győri 
egyházmegyei esperes és Szalay István egyházmegyei felügyelő hivatalos 
egyházlátogatást tartott a bezii, rábcakapii és tárnokrétii gyülekezetekben. 
M o 1 i t ó r i s z J á n o s ,  a kemenesaljai egyhm. esperese hivatalos egyház
látogatást nem végzett. H o r v á t h  La j o s ,  somogyi egyházmegyei espe
res és Dr. Ittzés Zsigmond egyhm. felügyelő hivatalos egyház- és iskolaláto
gatást végzett Sandon és Patori és az esperes iskolalátogatást tartott két Íz
ben Szepetneken. B o j t o s  Lá s z l ó ,  a soproni alsó egyházmegye és 
S c h o 1 t z Ödön ,  a soproni felső egyhm. esperese, — ez utóbbi beteges
kedése miatt, — hivatalos látogatásokat nem végzett. M ü l l e r  Ró b e r t ,  
a tolna-baranya-somogyi egyhm. főesperese alkalmi kiszállásaikor vizsgála
tot is tartott a gyülekezetekben. G y a l o g  I s t v á n  alesperes a népisko
lai látogatások során megvizsgált Bonyhádon két osztályt, Somogydöröcs- 
kén, Gadácson, Bonnyán, Tabon, Lullapusztán, Sérsekszőllősön, Kétyen, 
Murgán minden osztályt. Z o n g o r  Bé l a ,  a vasi közép egyhm. esperese, 
hivatalos egyházlátogatást nem végzett. T a k á c s  El ek,  veszprémi espe
res, hivatalosan meglátogatta a várpalotai, bakonycsernyei, kisgyóni, tési, 
ösküi gyülekezeteket, több ízben folytatott tanácskozást a pápai gyülekezet-
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ben. A gyülekezetek külső és belső rendjéről elismeréssel emlékezik meg. 
N a g y  L a j o s, a zalai egyhm. esperese az elmúlt közig, évben betegeske
dése miatt nem tarthatott egyház- és iskolalátogatást.

18. A soproni Országos Fegyintézet lelki gondozásáról Kiss Ferenc inté
zeti lelkész jelenti, hogy 152 protestáns és néhány görögkeleti vallású fe- 
gyenc állott lelkigondozása alatt. A vallástani órákon hetenként kétszer Máté 
evangéliomát magyarázta. A levél-cenzúrában jelentkező óriási munka némi
leg enyhült, mert az igazságügy-minisztérium a róni. kath. lelkész! állást is 
betöltötte. Megoldhatatlan nehézséget jelent a fegyencek családi életének ren
dezetlensége. A fegyintézet könyvtár egyesek adományaiból ez évben is 
gyarapodott.

Szeretettel ajánlom soproni fegyintézetünk könyvtárát lelkészeink, taní
tóink és világi vezetőink figyelmébe.

19. Szektamozgalmak. A szektamozgalmak jórészt megmaradtak az ed
digi határok közt. Győrött az Üdvhadsereg, adventisták és baptisták, Böny- 
rétalap, Györság, Lovászpatona, Mórichida, Tét, Vönöck és Kemenesmaga- 
sin néhány baptista, Barcs, Iharosberény, Kaposvár, Vése, Sopron, Bakony- 
csernye, Rábatamási, Öskii, Sur, Várpalota, Felsődörgicse, Kapolcs gyüleke
zetekben különféle szekták dolgoznak. A tolna-baranya-somogyi egyházme
gyében a múlt évi 21 gyülekezettel szemben 24 a szektás gyülekezetek száma.

Öskiin a baptista elemi iskolai tanulók vallásoktatása körül zavarok tá
madtak. Az ügyet megvizsgálva azon meggyőződésemnek adtam kifejezést, 
hogy a baptista szülőknek egyházunk vallásos nevelő munkájára bízott gyer
mekeit részesítsük evang. vallásoktatásban, mégis anélkül, hogy a baptista 
szülőket gyermekeik megkeresztelésére kényszerítenénk.

A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében a pünkösdisták szektája 
igyekszik tért hódítani.

20. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkésszé avattattak: 
Asbótli Lajos, Balogh Pál, Dombi László, Gartai István, Groó Gyula, Jakab 
Sándor, Káldy Lajos, Kovács István, Kutas Elek, Lakatos György, Molnár 
Lajos, Szende Ernő, Tóth Károly, Pröhle Károly, Weltler Ödön, Bojtos Sán
dor (1935. szept. 29.), továbbá Hubert István (1936. márc. 20-án) és Békés 
József, Fonyó Ádám, Kovács Lajos, Kunos Jenő, Molnár Gyula, Smidéliusz 
Ernő, Spiegel-Schmidt Frigyes, Zámolyi Gyula lelkészjelöltek. Közülük 15 
nincs benn a segédlelkészi státusban, 4 más kerületben nyert elhelyezést és 
csak 6 volt rendes segédlelkészi állomáson ehelyezhetö.

21. Templomavatások. A megmozdult lelkek Isten után vágyakozásáról 
beszél az a néhány megépült és épülő kicsi templom, mely kis fiókgyülekeze
tek, avagy szélesebbkörü szórványterületek népét van hivatva összegyűjteni. 
Emberi számítás szerint kicsi alkotások. Művészeti értékük csekély. Méreteik 
elenyészők. A legtöbbnél hiányzik a belső szépség és pompázó mutatósság. 
Mégis mindegyik Isten háza s az Isten után vágyakozó lelkek boldog hajléka.

Az elmúlt évben Medgyaszay Vince dunántúli református püspöktársam
mal együtt julius 12-én felavattam a f o n y ó d i  p r o t e s t á n s  t e mp l o -
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mot .  A t a p o l c a i  p r o t. t e m p l o m  felavatását pedig f. évi október 
hó 4-ére tűztük ki. A kisgyóni prot. fiókegyház imaházát a veszprémi egyház
megye esperese a református esperessel együtt f. évi május 21-én avatta fel.

Előkészítés alatt van az e g e r a l j a - a d o r j á n h á z a i ,  az e n y i n 
gi,  a p u s z t a e d e r i c s i ,  a p o r r o g s z e n t p á l - s z ó r v á n y i s  
a b a l a t o n f ü r e d i ,  1 ó c s i imaházak, illetve templomok felépítése.

Az összeomlott temploma helyett új templomot épít a t o l n a n é m e d i i  
gyülekezet. A c s u r g ó i ,  h á c s i és s ü m e g i  templomok építése már be
fejezés előtt áll.

Több gyülekezet renováltatta templomát. Így a s o m o g y d ö r ö c s -  
k e i, b i k á c s i, n a g y s i m o n y i ,  c s ö n g e i és bü k i  gyülekezetek.

Örömöt jelentett számomra, hogy a m e s z 1 e n i, g y ő r i ,  n a g y si- 
in o n y i i és c s ö n g e i gyülekezet megújított templomát megáldhattam s 
ugyanakor a csöngei gyülekezet 3 ajándék-harangját is felavathattam.

Elismeréssel és hálás köszönettel emlékezem meg gyülekezeteink temp
lomépítési lázáról, arról a csodálatos áldozatkészségről és energiáról, melyet 
ezzel kapcsolatosan tanúsítanak. De elismeréssel kell megemlékeznem egy
házkerületünk összes gyülekezeteiről, lelkészeiről, tanítóiról és híveiről. Cso
dálatos erővel mozdult meg egyházkerületünkben az egymásért való áldozat
nak és felelősségnek evangéliomi gondolata. Magukra hagyott kicsi fiókgyü
lekezetek és szórványterületek nem állanak egymagukban templomépítési tö
rekvésükkel. Egyházkerületünk gyülekezeteiben szerte küldik adományt gyűjtő 
embereiket. A gyülekezetek pedig feltárják küldötteik előtt templomaikat, 
iskoláikat, mindenekfelett pedig feltárják szívüket és házuk ajtaját és szíve
sen adnak az Isten által adottakból.

Egyházi életünknek újlelkű megnyilatkozása ez. Aranybetűkkel megírt 
fejezet címe egyházkerületünk történetében.

22. Anyásuló gyülekezetek. Régi nemesdömölki gyülekezetünkből 1932- 
ben kivált a k e m e n e s m i h á l y f a i  leánygyülekezet s arra köteleztetett, 
hogy 5 év alatt tartozik az önálló gyülekezet összes anyagi követelésének 
eleget tenni.

Ez a buzgó gyülekezetünk méltónak mutatkozott az önálló gyülekezet 
méltóságára. K o 1 t a i V i d o s J ó z s e f  cs. és kir. kamarás, gyűl. fel
ügyelő buzgó vezetésével és M e s t e r h á z y S á n d o r  helyettes-lelkész 
hű pásztori munkájával a vele szemben támasztott összes követelményeknek 
eleget tett. Lelkészlak céljára hatalmas belsőséggel és kerttel bíró házat vá
sárolt s a lelkészi javadalmat is biztosította. Az anyagyülekezetté alakult 
gyülekezet első lelkészéül meghívta eddigi helyettes-lelkészét: Mesterházy 
Sándort.

Anyásulását kimondotta az a l s ó s á g i  gyülekezet, mely szintén a ne
mesdömölki gyülekezethez tartozott s ezzel visszaállította századokkal ez
előtt meglévő anyagyülekezeti jellegét.. A közgyűlés biztosította a gyüleke
zet önállóságának feltételeit és a lelkészi javadalmat is.

Anyásulásra törekszik a s o m o g y v á m o s i  és a t e n g e 1 i c i és
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S o p r o n  b á n f a l v i  gyülekezet is. Ezidőszerint nehézséget jelent azon
ban a lelkészi helyi javadalom biztosítása.

Isten áldása nyugodjék meg az önállósodott gyülekezeteken és mun
kájukon!

23. Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézetünk jövendője elválaszthatatlan 
egyházunk jövendőjétől. Ha a lehetetlenül nagy hátralékok összecsapnak feje 
felett, nemcsak a nyugdíjintézet rendül meg, hanem a lelkészi családok jö
vendőjének bizonytalanságával együtt megrendül maga az egyház is. Senki 
számára sem lehet közömbös tehát, hogy lelkészeink és gyülekezeteink mi
lyen mértékben tejesítik a nyugdíjintézettel szemben fennálló kötelességeiket.

A nyugdíjintézeti ügyvivő jelentése szerint 1935. december 31-én a kö
vetkező hátrálékok állottak fenn:

Bányai ehker. 212,671.28 P, Dunántúli 98,337.79 P, Dunáninneni 
8,804.90 P, Tiszai 47,327.66 P. Ö s s z e s e n  367,141.63 P. Az é v v é g é n  
az összes hátralék volt: 356,869.71 P, a hátráléknövekedés tehát 1935 ben 
10,271 92 P. D u n á n t ú li e g y h á z k e r ü l e t ü n k b e n  az 1934. év 
végén fennálló 109,555.73 P-vel szemben 1935. dec.  31-én h á t r á 1 é k volt 
98,337.79 P, tehát h á t r á l é k u n k  11,21794 P-vel csökkent az 1935. év 
folyamán. ; ö! , ;p

Az 1936. é v i .  felében a Dunántúli egyh. kerületben lefizettek: taghát- 
rálékot 9,986.08 P-t, fenntartói hátralékot 10,055.55 P-t, ö s s z e s e n  te 
li á t 20,041.63 P-t. így f. évi július 1-én fennállott 41,131.56 P tagjárulék- és 
37,164.60 P fenntartói járulékhátrálék, ö s s z e s e n  t e h á t  78,296.16 P 
h á t r á I é k. | i ' : i I

Egyházkerületünk némileg csökkent hátráléka is túlságosan nagy. Köte
lességünk azt teljesen ledolgozni. Minden lelkészt és gyülekezetét fele
lősség terheli ezért a hátrálékért.

Külön körlevélben felhívtam egyházkerületünk lelkészeit, hogy a lelké
szi nyugdíjintézeti járulék és hátrálék költségvetési fedezetéről gondoskod
janak. Az egyházmegyék espereseit pedig felkértem arra, hogy a számvevő- 
székkel együtt csak olyan gyülekezeti számadást hagyjanak jóvá, mely ezen 
járulékok és hátrálékok fedezetéről gondoskodik.

Kérve kérem ez úton is a lelkésztestvéreket: tegyék a lelkészi nyugdíj- 
intézet ügyét személyes ügyükké és érezzenek vele szemben erkölcsi és 
anyagi felelősséget. Pillanatra se felejtsék, hogy egy nagy lelkészi testület, 
hitvesek és gyermekek jövendő kenyere, egyházunk lelkészi karának 
jövendő színvonala függ attól, hogy képesek leszünk-e fenntartani azt a 
nyugdíjintézetet, melynek megalapozásában több elszántságot és bölcsesé- 
get tanúsítottunk, mint önmegtagadást és áldozatkészséget fenntartásában.

24. Egyházközigazgatás. Az elmúlt egyházközigazgatási év az eddigi 
évek jelenségeinek megfelelően, ismét munkaemekedést mutat. Az elmúlt év
ben 4,722 ügyirat nyert elintézést 10,040 irattári irattal.

Köszönettel emlékezem meg egyházkerületünk esperesi karáról, az egy
házkerület pénzügyi vezetőiről, az intézetek igazgatóiról s a püspöki iroda-
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ban működő közvetlen munkatársaimról, kik a közigazgatási munkában lelki- 
ismeretes hűséggel támogattak.

25. Lelkészegyesületek munkája. A lelkészegyesületek munkáját az el
múlt egyházközigazgatási évben is a Magyar Evangélikus Lelkész Egyesület 
elnöksége irányította, s a következő kérdéseket vétette tárgyalás alá: a kon
firmálás; a temetési Agenda; a vallástanítás anyagának és módszerének kér
dése; a család pásztorálása; a lelkészi becsületszék. Minden témának meg
adta azt a legszűkebb, de a gondolatok és megítélések számára mégis ele
gendő irányító keretét, amely lehetővé teszi a sokféle kidolgozás egységes 
szempontból való összesítését és egységesítését.

26. Tanítóegyesületek munkája. Az egyházkerület tanítósága az egyház- 
megyei Tanítóegyesületek szemináriumi tevékenykedésén kívül az egyházke
rületi tanítóegyesület keretében is folytatta továbbképző munkáját. Pedagó
giai szakkérdéseken kívül a tanítókar anyagi, egyházjogi kérdéseivel foglalko
zott s behatóan tárgyalta a tantervre, tanmenetre, vázlatkészítésre, szakfel
ügyeletre, kisebbségi iskolákra vonatkozó miniszteri rendelkezéseket.

A Celldömölkön tartott egyházkerületi tanítóegyesületi gyűlésen elő
adást tartott: Rozsondai Károly tanítóképző-intézeti tanár A falu-kutatás 
fontosságáról, Ludván Sándor igazgató-tanító Az írás- és rajzmozdulatkész- 
ség fejlesztéséről.

27. A Gusztáv Adolf Gyámintézet ez évben is áldásos munkát végzett. 
Fennállásának háromnegyed százados jubileumakor eszünkbe juttatta a szent 
Isten, hogy egyházunk szolgálására szólíttatott életre s eddigi életének anyai 
szeretetével és önfeláldozó áldozatával mindenkor egyházunkat szogálta.

Egyházkerületünk a h á r o m n e g y e d  s z á z a d o s  j u b i l e u m o t  
evang. egyházunk és az evang. szívek ünnepének érezte. 1935. évi augusztus 
22-én kiadott 2323/VIII/934—35. sz. körlevelem felhívásának megfelelően, 
október hó 13-án minden gyülekezetünk gyámintézeti vasárnapot tartott. A 
délelőtti igehirdetés a Gyámintézet hivatásáról szólt, a délutáni vallásos ün- 
nepségi előadás a Gyámintézet jelentőségéről beszélt. Az offertóriumokból
736.30 P gyűlt egybe, melyet 800 P-re kiegészítve, mint egyházkerületünk 
jubiláris ajándékát adtam át a Budapesten tartott egyetemes gyámintézeti 
közgyűlésnek. Beszédemben boldogan hivatkozhattam arra, hogy ezen ado
mányban egyházkerületünk minden gyülekezetének adománya bent foglal
tatik, amint mindegyik gyülekezetünk hála- és kérőimával mond áldást jubi
láló Gyámintézetünkre.

E g y h á z k e r ü l e t ü n k  g y á m  i n t é z e t i  g y ű j t é s e  1935-ben 
10,104.19 P volt. Tekintélyes összeg, még sem tudok vele megelégedni. 
Gyámintézetünk érdekében való buzdító és szervező munkánkat sokkal erő
teljesebbé kell tennünk! A többi egyházkerület áldozata a mienknél lénye
gesen kisebb. A bányai egyházkerület 3,549.74 P, a dunáninneni 1,177.86 P, 
a tiszai 1,574.48 P-t gyűjtött. Az összes gyűjtés 16,406.27 P volt, ami az el
múlt évvel szemben 1,447.12 P emelkedést mutat. Ezen számok összehason
lítása szerint a dunántúli egyházkerület gyűjtése nemcsak nagyobb a három
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másik egyházkerület gyűjtésénél, hanem azt 3,802.11 P-vel meghaladja. 
Azonban ebben a megállapításomban a fájdalom sokkal nagyobb, mint a 
büszkeség.

Az E g y e t e m e s  G y á ni i n t é z e t l a p j a  hatalmas propagáló mun
kát végzett. 30,000 példányban jelent meg s minden ev. családhoz bekopog
tatott. Milyen nagy eredményt lehetne és kellene elérnünk, ha felelősséggel 
felhasználnánk a lélekgytijtés eme drága eszközét. De vájjon megtesszük-e 
mindannyian ugyanazon hűséggel?

A jubileum alkalmával a Gyámintézet külön e m l é k f ü z e t e t  adott 
ki magyar és német nyelven. A tartalmában és külső formájában egyformán 
gazdag és szép emlékfüzet történeti dokumentuma marad a Gyámintézet egy
házi szolgálatának s Isten előtt való számadásának.

Egyházkerületünk gyülekezetei közül a kővetkezők részesültek egyete
mes Gyámintézeti segélyben: Zalaegerszeg, Enying, Mérges, Csorna-Kapu- 
vár, Nagyszokoly, Szentgotthárd, Zalagalsa, Tés, Alsódörgicse, Kaposvár, 
Nagykanizsa, Szekszárd, Dunaföldvár, Sárvár, Veszprém, Keszthely, Dombó
vár, Barcs-Nagyatád-Somogyszob, Csurgó, Kölesd, Őriszentpéter, Nemes- 
hany, Szentantalfa, Nagyvázsony, Tapolcafő, Öskii, Zalaszentgrót, Puszta- 
szentlászló, Harka, Tolnanémeli, Tapolca, Tarrós, Kaposvár, Sur, Győri Sze- 
retetház, Soproni. Theol. Otthon, Büki Ifj. Egyesület pénzsegélyt, Tényőfalu, 
Barlahida, Csurgó, Lenti, Sopronbánfalva, Barcs, Enying, Pétfürdő bibliát, 
énekeskönyvet és kegyszereket kaptak.

Megemlékezem még a n é m e t  G u s z t á v  A d o l f  E g y e s ü l e t  
s e g é l y e i r ő l ,  melyekre 5,000 Márka segélyátalányt állapított meg. Az 
átalánycsökkenést más országok ev. egyházainak a mienket meghaladó nyo
morúsága magyarázza.

Hálával gondolok arra is, hogy t h e o l ó g u s a i n k  a Gusztáv Adolf 
Egyesülettől 1595 P segélyben részesültek.

Hálával gondolok a Gyámintézet áldott munkásaira, közöttük elsősor
ban Z i e r m a n n L a j o s  egyházi elnökre, ki a Gyámintézet élén méltón 
képviseli evang. egyházunk szívét és lelkiismeretét, a külföldön pedig idegen 
nemzetek előtt méltón képviseli evang. Gyámintézetünket és magyar nemze
tünket. Elérkezettnek látnám azonban az időt arra, hogy az Egyet. Gyámin
tézet kiépítse központi szervezetét s legalább egy állandó munkaerő beállítá
sával biztosítsa széleskörű propaganda munkáját.

III. Iskolai ügyek.
A) N é p i s k o l a i  ü g y e k .

28. Népiskoláink működése. Az esperesi jelentések szerint népiskoláink 
az elmúlt tanévben is hűséges, egyházias és nemzetépítő munkát végeztek. 
Tanítóink munkájában mindig erőteljesebbé válik a nemzeti és egyházi lelkű
iét elválaszthatatlansága. Az evang. tanítói egyéniség kiépítését szolgálom a



tanítókörzeti konferenciákkal s örömmel teszek bizonyságot arról, hogy eze
ken egyházkerületünk minden tanítója lelkes buzgósággal vesz részt.

Tanítóink buzgó munkájáról köszönettel cs elismeréssel emlékezem meg.
29. Nyelvi kisebbségekhez tartozó tankötelesek oktatása. A vallás- és 

közokt. miniszter 1936. márc. 5-én kelt 760/936. ein. sz. rendeletével a nép
iskolák számára létesített A., B. és C. népiskolai oktatási típust megszünteti 
s elrendeli, hogy ahol a törvényes előfeltételek fennforognak, a nyelvi kisebb
séghez tartozó tankötelesek oktatása egységes rendszer szerint történjék. Az 
átszervezési eljárást az érvényben lévő jogszabályok értelmében úgy kell le
folytatni, hogy az az 1938/39. tanév megkezdése előtt befejeztessék.

Ezt a rendszert követő népiskolákban a) a hit- és erkölcstan oktatása az 
1797— 1914. ein. számú VKM. rendelet intézkedéseinek értelmében történik; 
b) az anyanyelvű és szülőföldismereti tantárgyak, valamint a számtani, ter
mészeti és gazdasági ismeretek oktatása a tanuló anyanyelvén; c) a magyar 
nyelvi és nemzeti ismereti tantárgyak, valamint a testnevelés oktatása ma
gyar nyelven történik.

A IV—VI. osztályban a számtani, természeti és gazdasági ismeretek ma
gyar nyelven, a földrajzi, történeti és állampolgári ismeretek az anyanyelven 
ismétlendők és számonkérendők.

Olyan községekben, melyekben kisebbségi nyelvű népiskolai oktatás 
nincsen, de az egy és ugyanazon nyelvi kisebbséghez tartozó legalább 20 
mindennapi tanköteles gyermek szülői ezt kívánják, ezeknek a gyermekeknek 
számára a népiskolában az anyanyelvi ismereteket a rendeletben megjelelt 
keretekben kell tanítani. A rendelet végrehajtásáról szabályszerű jegyzőkönyv 
veendő fel, mely legkésőbb 1938. jan. 31-ig az egyházmegye espereséhez 
lesz beterjesztendő.

30. A Protestáns Tanítói Intemátusok Alapjából felosztásra került 4.400 
P. A pályázati felhívásra egyházkerületünkből 42 tanító nyújtotta be kérvé
nyét. Közülök 18 tanító kapott neveltetési segélyt, még pedig kettő 150 P-ös, 
16 pedig 100 P-öset.

Itt mutatok rá arra, hogy több gyülekezetünk nem szolgáltatja be a kö
telező behatási díj-részletet az Intemátusok Alapja javára. 1936. évi augusz
tus hó 15-én kelt 2312/111/935—36. sz. leiratomban kénytelen voltam a ha- 
nyag gyülekezeteket kötelességük pontos teljesítésére felhívni, amit ezúton 
is megismétlek.

31. A közoktatási igazgatás reformja. Az 1935. évi VI. te. megállapítja az 
iskola összhangzatos célját, mely a tanító- és nevelő-munka egymást kiegé
szítő teljességében áll. Az iskola nemcsak az egyes emberé, hanem az egész 
nemzeté. A nemzetnevelés eredményességét pedig csak a személyi képessé
gekkel rendelkező tanító biztosíthatja. Hivatásukat átérző, képzett, fáradha
tatlan tanítókra van szükség, kik nevelői munkájukkal építően illeszkednek 
a nemzet nagy kulturális tevékenységébe.

Az általunk állandóan hangoztatott cél biztosítására szolgál a kötelező 
tanterv, a részletes tananyag s a szakszerű ellenőrzés.
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A közoktatási igazgatásról szóló törvény és annak Utasítása biztosítja 
egyházi autonómiánk sértetlenségét. A gyakorlati kivitelnél azonban mutat
koznak olyan mozzanatok, melyek könnyen egyházi önrendelkezésünk csor
bítására vezetnek. A tananyag beosztás a tanfelügyelőhöz volna beküldendő, 
aki azt a körzeti iskolafelügyelőkhöz juttatja. Az iskolafelügyelők a tananyag-
beosztás tudomásulvétele után visszaküldenék azt a tanítókhoz.#

Mivel ebben az eljárásban könnyen elsikkad az egyházi hatóság tan
anyagjóváhagyási joga s mivel szükségesnek tartom azt is, hogy a körzeti 
iskolafelügyelők szakbirálatát és megjegyzését az illetékes egyházi hatóság 
is megfontolás tárgyává tegye és a tananyagbeosztást az egyházi hatóság 
hagyja jóvá, f. évi január hó 25-én kelt 695/III/935—36. sz. leiratomban ak
ként intézkedtem, hogy tanítóink a részletes tananyagbeosztást az illetékes 
espereshez tartoznak felterjeszteni, aki azokat együttesen juttatja el a tan- 
felügyelőhöz. A körzeti iskolafelügyelő által történt átvizsgálás után azokat 
ismét az espereshez küldik meg. Így a részletes tananyagbeosztást mindig az 
egyházi hatóság hagyja jóvá s adja ki az illető tanítónak.

A körzeti iskolafelügyelői intézménnyel a törvény a tanítói és nevelői 
munka ellenőrzésének szakszerűségét kívánja biztosítani. Ezen állásokra 
olyan pedagógusokat jelöl ki a tanügyi kormány, kik az iskola különleges hi
vatását, célját, tanulmányi rendjét és tanítási módszerét gyakorlatból töké
letesen ismerik és felügyelői működésük idején is aktiv részesei maradnak az 
illető iskolafajta nevelő és tanító munkájának. Az iskolafelügyelőknek rendel
kezési joguk nincsen, csupán irányítási és tanácsadási joguk van.

Egyházkerületünk tanítótestületéből Magyar István felpéci, Horváth Já
nos vadosfai, Bajor János bonyhádi és Ludván Sándor celldömölki igazgató
tanítók kaptak iskolafelügyelői megbízást. Tanítótestületünk annyi kiváló és 
érdemes taggal bír, hogy a kiválasztás éppen ezért vált nehéz problémává. A 
kiválasztás az egész ország területén lelkiismeretesen alkalmazott pedagó
giai, egyházi és nyelvi szempontok szerint történt. Külön is meggyőződtem 
arról, hogy evang. egyházunkat a körzeti iskolaíelügyelök kiküldésénél sére
lem nem érte.

32. Hittani óráié száma a népiskolában. Felterjesztett jelentések szerint 
némely iskolában az iskolafelügyelők kifogásolták a heti 4 vallásórát s azon 
eljárást, hogy a vallásórák emelése a közismereti tárgyak heti óraszámának 
kettővel való leszállításával egyenlíttetett ki.

A vallás és közokt. miniszter e tárgyban tett felterjesztésre adott f. évi 
junius hó 2-án kelt 2355/936. ein. számú válasziratában elvi szempontból 
nem emel kifogást a vallásórák heti 4 órára történő felemelése ellen, mégis 
nem hajlandó ezzel szemben a közismereti tárgyak óraszámának kettővel tör
ténő leszállításához hozzájárulni.

így tehát evang. népiskoláink heti óraszáma kettővel több lesz. Bár
mennyire átérzem is a tanítók és tanulók megterhelésének súlyát, mégis egye
dül ezt a megoldást tartom lehetségesnek. Mert iskoláink egyház: jellegével
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és rendeltetésével jutunk ellentétbe, ha a többletmunkától való vonakodással 
éppen a vallástanítás eredményességét kockáztatjuk.

B) K ö z é p isk o lá k  é s  ta n í tó k é p z ő - in té z e t .

33. Iskolalátogatásaim. Egyházkerületi elnöktársammal együtt soproni 
líceumunkban március hó 10— 11-én, tanítóképző-intézetünkben március 
12—13-án, kőszegi leányliceumunkban március 30—31-én végeztünk iskola- 
látogatást. A bonyhádi reálgimnázium tanítási és nevelői munkáját május 
hó 16-án szemléltem meg.

A bonyhádi reálgimnázium kivételével mindegyik intézetünk érettségi és 
tanképesítő vizsgálatán résztvettem és pedig a soproni líceum érettségi vizs
gálatán junius 8— 11-én, a kőszegi leánygimnázium érettségi vizsgálatán ju
nius 12— 13-án, a soproni tanítóképző-intézet tanítói és kántorképesíto vizs
gálatain junius 15—20-án.

Az iskolalátogatások alkalmával behatóan megfigyeltük a tanárok ta
nító- és nevelőmunkáját, a tanulók tanulmányi előmenetelét és magaviseletét 
s megvizsgáltuk az intézet külső és belső állapotát. Megjegyzéseinket az is
kolalátogatás végén tartott tanári értekezleten közöltük a tanári karral.

Középiskoláink és tanítóképző-intézetünk értékes és egyházias munkát 
végeztek, melyről ez alkalommal is örömmel emlékezem meg.

34. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlása. Intézeteink a tanulók 
vallási hovatartozandóság szerint is megőrzik evang. jellegüket. Soproni 
lyceumunkban 297 tanuló közül 249 ev., 16 ref., 25 róm. kath., 1 görög kel., 
6 izr. vaílású volt; soproni tanítóképző-intézetünkben 135 tanuló közül 118 
ev., 2 ref., 15 róm. kath. volt; kőszegi leánygimnáziumunkban 140 tanuló kö
zül 78 ev., 13 ref., 35 róni. kath., 13 izr. vallási! volt; a bonyhádi reálgimná
zium 337 tanulója közül 154 ev., 25 ref., 136 róm. kath., 19 izr., 2 görög kath., 
2 gör. kel. vallási! volt.

35. Soproni tanítóképző-intézetünk helyzete. Sajnálattal jelentem be, 
hogy tanítóképző-intézetünk részére a kormány ez évben sem tudta a szük
séges építési államsegélyt biztosítani. Az államsegély ügyét személyesen tár
gyaltam le a kultuszminiszter úrral, aki is az építés szükségét újból elismerte, 
az építési államsegélyadásra nézve kedvező elvi kijelentést tett, sőt az épí
tési államsegély összegére nézve is nyilatkozott. A pénzügyminiszter úr szin
tén elismerte ezen építési államsegély megadásának szükségét, de azt nem 
tudta beilleszteni az idei költségvetésbe. Személyes tárgyalásomkor kijelen
tette a pénzügyminiszter, hogy a kérdéssel az új költségvetés összeállításakor 
legnagyobb jóakarattal fog foglalkozni.

Súlyosan érinti egyházkerületünket az a körülmény, hogy három tanitó- 
képző-intézeti tanári állás után járó államsegélyt nem kapjuk meg, úgyhogy 
ezeket saját anyagi erőnkből tartjuk fenn. E kérdésben többször tárgyaltam 
a miniszter úrral, de államsegély-igényünk mindeddig költségvetési fedezet 
hiányában nem volt kielégíthető. A tanítóképző—intézeti tanárok államsegélye
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ugyanis eltérően a középiskolai tanároktól, az egész státusra kiterjedőig 
számszerűen van megállapítva. A megüresedett tanári állás államsegélyes 
volta tehát nem jelenti feltétlenül a megválasztandó új tanár államsegélyé
nek biztosítottságát. Intézetünknél bekövetkezett személyi változások újabb 
tárgyalásra kényszerítettek, melyek még nem nyertek befejezést.

Itt jelentem be, hogyCsoknyayJózsef gyakorló iskolai tanító állását elfog
lalta s megválasztását a vallás- és közokt. miniszter 1935. évi okt. 12-én kelt 
52.446— 1935. V. 2. sz. leirattal elismerte és részére az előzetesen elvileg biz
tosított államsegélyt kiutalta.

36. Kőszegi leánygimnáziumunk helyzete. Az elmúlt tanévben kőszegi in
tézetünk tovább folytatta a szakterem-rendszer fokozatos kiépítését. Különös 
gondot fordított arra, hogy minél gazdagabban használja ki az új rendszert a 
tanítói és nevelői munka értékének emelésére.

Az intézetnek ez a munkássága időbeliig összeesik az 1934. évi közép
iskolai törvény életbeléptetésével. Az I. osztály az elmúlt iskolai évben a tör
vény végrehajtási utasításának megfelelően már leánygimnázium volt. Az új 
leánygimnáziumi tanterv lényegében azonos a fiúgimnáziumokéval, csupán 
annyi a különbség, hogy a leányok az I. osztályban latin helyett németet ta
nulnak s hogy a leányok számára a kézimunka kötelező tárgy. Az új közép
iskolai törvény és a hozzáfüződö utasítások megvalósítása közben szerzett 
tapasztalatok szerint a szakterem-rendszer fokozott lehetőséget nyújt a kö
zépiskolai reform elgondolásainak gyakorlati megvalósítására.

Ép ezért a múlt iskolai évben a nemzeti nevelést szolgáló tárgyak szak
termeinek a megfelelő kiképzését valósította meg az intézet. Különösen em
lítésre méltó a magyar szakterem falfestménye, mely művészi hatások mellett 
állítja a tanulók elé a magyar irodalomnak legjellegzetesebb alakjait és 
jeleneteit.

A történelem-földrajz szakterem felszerelése is többirányban kiegészült. 
Elsötétítő berendezést és külön vetítőgépet is kapott. Felszerelése lehetővé 
teszi a történelemnek és a földrajznak az új utasítások szellemének megfe
lelő s a mai kor színvonalán álló tanítását.

A tanári testület nemcsak üres keretnek tekinti az általa kezdeménye
zett szakterem-rendszert, hanem azt elmélyedő elméleti munkásság alapján 
igyekszik megtölteni korszerű, eleven iskolai élettel.

Az elmúlt év folyamán az intézet megkezdte a tanulók rendszeres képes
ségvizsgálatát is. Megfigyeli és ellenőrzi a tanulók testi adottságainak és 
szellemi képességeinek fejlődését. A mai tudományos eredményeknek megfe
lelő módszerekkel vizsgálja a tanulók emlékezőtehetségét, figyelmét s általá
nos intelligenciáját. 665 mérési adatot és 1118 kérdés-sorozatot, úgynevezett 
„teszteket“ dolgozott fel e célra s ezzel is olyan munkásságot fejtett ki, mely 
egyedülálló az országban.

Az intézet munkássága felkeltette a társadalom fokozott érdeklődését is.
A folyó évben továbbemelkedett nemcsak a tanulók, hanem az internátusbán 
felvett növendékek létszáma is.
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Teljesen helyreállottnak kell tekintenünk ez idő szerint az intézet anyagi 
egyensúlyát. Anyagi téren csupán az volna kívánatos, hogy fokoztassék a lel
kész- és tanítógyermekeknek nyújtható kedvezménynek a mértéke. Ennek 
azonban egyelőre nagy akadálya, hogy az egyházkerület nem képes a sop
roni tanintézetek segélyéhez hasonló mértékű anyagi támogatást nyújtani a 
kőszegi intézetnek s így az internátusnak nemcsak önmagát kell fenntartania, 
hanem még jelentékenyen kell támogatnia az iskola fenntartását is.

A intézet munkásságáról elismeréssel emlékezett meg báró Radvánszky 
Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő az 1935. évi egyetemes közgyűlés 
elé terjesztett évi jelentésében. Többek között ezeket mondja: „a kőszegi 
leánylíceumnak kezdeményezése bizonyság amellett, hogy evangélikus tanin
tézeteinknek nemcsak többszázados múltja, de Ígéretes jövendője is van."

37. A soproni Líceumi Diákotthon az elmúlt tanévben 50 növendéket fo
gadott falai közé. A középiskolában végzett iskolalátogatáskor megvizsgál
tam a Diákotthon munkáját is. Bepillantást nyertem abba a nehéz, lelki fá
radságot jelentő, de értékes eredménnyel kecsegtető, egyéni pedagógiai mun
kába, melyet vitéz Magassy Sándor igazgató nagy pedagógiai és psychoió- 
giai elmélyedéssel tesz rendszerré. Megvizsgáltam az otthon igazgatási mun
káját is s azt kifogástalannak találtam.

Örömmel jelentem be, hogy az 50 férőhely a tanév végén az új tanévre 
már be volt töltve s a bevett tanulókon kívül szeptember 8.-ig 78 tanuló 
kérte felvételét.

A Diákotthon felügyelő-bizottsága ezen örvendetes jelenségtől indít
tatva, kívánatosnak látná a Diákotthon tovább fejlesztését. Az erre vonatkozó 
tervek az egyházkerületi pénzügyi és nagybizottságok útján kerülnek az egy
házkerületi közgyűlés elé.

Dr. Töpler Kálmán, a Diákotthon építő bizottságának elnöke, mivel a bi
zottság feladatát befejezte, tisztéről lemondott.

Köszönettel és elismeréssel emlékezem meg Diákotthonunk áldásos 
munkájáról s vitéz Magassy Sándor igazgatónak és munkatársainak elisme
résemet és köszönetemet fejezem ki.

Hálával gondolok dr. Töpler Kálmán építési bizottsági elnök és az egész 
bizottság értékes munkájára is.

38. A bonyhádi gimnáziumi Diákotthon 1935. szeptember havában kezdte 
meg működését. Az első évben 57 növendéke volt, ezek között 33 ev., 
5 ref. és 19 róni. kath. Az intézet igazgatósága felterjesztette a Diákotthon 
szervezeti szabályzatát, mely azonban végleges formát még nem nyert. A 
Diákotthon hatalmas épülete a továbbfejlesztés lehetőségével épült. Az ere
deti terv szerinti épületnek csupán egynegyed része épült fel, a többi rész a 
szükségletnek megfelelően későbbi időben lesz megépítendő.

Ezen Diákotthonunk működését is megtekintettem s köszönetemet és el
ismerésemet fejezem ki az Otthon buzgó vezetőinek.

39. A közoktatási igazgatás reformja. A középiskoláról szóló 1934. évi 
XI. t.-c. megállapította a középiskolák új típusát. A vallás- és közokt. mi-



niszter 3,50Ö— 1936. ein. számú rendeletével f. évi július hó 1—én életbelépő 
tetett Végrehajtási Utasítás pedig keresztülvitte a közoktatási igazgatás 
reformját.

A közoktatási igazgatás reformjának végső célja nemcsak az igazgatás, 
egységének, egyszerűségének és gyorsaságának biztosítása, hanem egyszer
smind a különböző iskola-tipusokból álló iskolahálózat azonos nevelési szem
pontok szerint irányított, egységes nemzeti nevelési rendszerbe illeszkedő 
kiépítése, hogy minden iskola tudatosan és tervszerűen szolgálja a nemzetet.

A törvény és utasítás biztosítják a felekezeti iskoláknak az egyház sza
bályai szerint való igazgatását. Igazgatási, tanulmányi természetű ügyekben a 
törvények és egyéb általános érvényű jogszabályok keretei közt, az iskola- 
fenntartó hatóság saját hatáskörében határoz. Az iskola tantervét is a fenn
tartó hatóság állapítja meg. A tankönyv engedélyezés szintén az egyházi ha
tóság hatáskörébe tartozik.

Az állam felügyeleti jogkörébe tartozik azonban az iskolák külső és 
belső rendjére, nevelési és tanulmányi munkájának megvizsgálására vonat
kozó felügyelet. A tankerületi kir. főigazgató, avagy megbízottja, bármikor 
meglátogathatják az iskolát, vizsgáin bármikor résztvehetnek. Közvetlenül az 
intézet igazgatóságától beszerezhetnek statisztikai adatokat s az állami fel
ügyeleti jog gyakorlása érdekében szükséges jelentéseket. Iskolalátogatásuk 
alkalmával az igazgatóval és tanárokkal közük kifogásaikat és megjegyzései
ket. Ha figyelmeztetésük eredménytelen marad, a hiányok pótlása s a sza
bálytalanságok megszüntetése nem történik meg, a tanulmányi eredmény nem 
mutat javulást, akkor az egyházi hatóságot írásban keresi meg a tanker, kir.

zás, a tanári szakszerűség kérdésében joga van a törvény rendelkezésének ér
vényt szerezni. Sőt a tankönyv egyház által történő engedélyezése is korlá
tozva van. Az egyház ugyanis tartozik az általa engedélyezett tankönyveket 
a vallás- és közokt. miniszternek „bemutatni“. Amennyiben a miniszter nem
zeti, vagy a felekezeti békesség szempontjából nem találná a tankönyvet 
megfelelőnek, úgy annak ügyét az általa és az egyház által kiküldött vegyes 
bizottság elé terjeszti, mely véglegesen határoz.

Nyilvánvaló tehát, hogy az iskolaigazgatásról szóló Utasításnak vannak 
aggodalmat keltő pontjai, melyek a gyakorlati életben egyházi autonom jo
gaink csorbulására vezethetnek. Éppen azért fontosnak tartom olyan gyakor
lat kiformálását, mely eddigi iskolakormányzati rendszerünk fenntartását 
biztosítja.

40. Tanárok és tanítók szabályszerű elbánás alá vonása. Az 1934. évi I. 
t.-c. végrehajtása tárgyában a vallás- és közokt. miniszter 1935. évi április

főigazgatóság. Ha az egyházi hatóság intézkedése sem vezet eredményre, 
akkor jelentést tesz a vallás- és közokt. miniszternek. A tananyag-feldolgo-
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tag és taghelyettes kiküldésével nyert kiegészítést. Ez a törvény is olyan 
nagy jogot juttat az állam kezébe, mely helytelen gyakorlat esetén veszé
lyessé válhatik.

41. A filmoktatás ügyét a vallás- és közokt. miniszter végleg rendezte. 
Rendelkezése alapján egyházkerületünk területén működő középiskoláink ki
vétel nélkül bejelentették csatlakozásukat s a bonyhádi gimnázium kivételé
vel mindegyik beszerezte a film vetítőgépet. Soproni líceumunk érdekében az 
évi járulékot illetőleg külön tárgyalás indult meg, mely mindeddig nem nyert 
befejezést.

42. Nyugdíjazások. T e k e  S á n d o r  kőszegi leánylíceumunk rendes 
tanára betegségére hivatkozással benyújtotta nyugdíjazási kérvényét, mely
nek alapján a vallás- és közokt. miniszter öt 14,199— 1935. ein. számú ren
deletével nyugdíjazta. 13 éven át működött kőszegi leánylíceumunkban s ér
tékes munkát végzett a tanulók nemzeti és klasszikus irányú irodalmi mű
veltségének szolgálatában.

H a n é l y  F l ó r a  kőszegi leánynevelő-intézetünk zenetanára 1935. 
november végével saját kérelmére felmentetett a további szolgálat alól. Inté
zetünk megalapítása, 1899. óta működött iskolánkban, mint annak interná- 
tusi zenetanítója s időnként, mint annak énektanítója. Kiváló tanári munkás
sága, az ifjúság iránt táplált meleg szeretete és lelket tükröző derűs kedélye 
hatotta át munkásságát. Lelkes tanítványokat nevelt a zenekultúra s a művé
szet odaadó művelésére.

S u h a j d a L a j o s  kőszegi leánylíc. tanár szolgálatának betöltése 
után benyújtotta nyugdíjazási kérvényét s öt a vallás- és közokt. miniszter f. 
évi július hó 1 -ével, 1936. évi június 16-án kelt 11,776— 1936. V. 1. sz. ren
deletével nyugdíjazta. 37 évig szolgálta nemzeti kultúránkat, melyből 16 évet 
töltött kőszegi tanintézetünk tanári státusában mint rendes tanár és helyet
tes-igazgató. Nagyképzettségü, tudós tanárt és lelkes, melegszívű pedagó
gust veszítettünk benne. Tanári munkája és nevelő egyénisége sokáig felejt
hetetlen marad tanítványai lelkében. Intézetünk gazdasági ügyeit is ő intézte 
ritka pontossággal és lelkiismeretességgel

H a m a r  G y u l a  tanügyi főtanácsos, soproni tanítóképző-intézetünk 
igazgató-tanára a tanév végén benyújtotta nyugdíjazási kérvényét. A vallás- 
és közokt. miniszter úr 35 évi tanári szolgálata és 5 háborús évének beszámí
tásával f. évi június 12.-én kelt 11,868— 1936. ein. sz. rendeletével f. évi 
szeptember 1-ére nyugdíjazta. 31 évet töltött tanítóképző-intézetünk szolgá
latában, ebből 18 évet, mint igazgató. Tanári munkáját lelkiismeretes készült
ség és kiváló pedagógiai érzék jellemezte. Igazgatói munkájában vezetői ha
tározottság és meleg atyai szív egyesültek. Működését és egyéniségét átha
totta öntudatos egyháziassága és mély vallásossága. Intézetünk az ö igazga
tása alatt befelé egyháziasságban, kifelé tekintélyben emelkedett s a régi ko
pott épület is új fénnyel gazdagodott.

Meleg érzéssel búcsúzom tanügyünk pihennitérő munkásaitól. Búcsúzá
somban a szeretet, hűség, elismerés, hála és köszönet érzelmei szólalnak



meg. Isten áldását kérem elvégzett munkájukra, alkotásaikra és hu munkával 
megérdemelt pihenésükre.

43. Elnöki megbízatások és iskolalátogatások. A vallás- és közokt. mi
niszter a soproni és kőszegi közép- és középfokú iskolákhoz dr. Liber Béla 
szombathelyi tanker, főigazgatót, a bonyhádi reálgimnáziumhoz dr. Balassa 
Brúnó székesfehérvári tanker, főigazgatót küldötte ki az állami főfelügyelet 
gyakorlása céljából miniszteri biztosul.

Soproni líceumunk érettségi vizsgálataihoz dr. Mályusz Elemér, egyet, 
ny. r. tanár, a kőszegi leányliceumhoz Kengyel Miklós kaposvári áll. leánygim
náziumi r. tanár, a bonyhádi reálgimnáziumhoz dr. Karedeván Károly c. igaz
gató, budapesti áll. reálisk. rendes tanár, a soproni tanítóképző-intézet képe
sítő vizsgálatához dr. Kontarik Gyula tanügyi titkár küldetett ki kormány- 
képviselőül.

Az elnöki tisztséget felkérésemre a bonyhádi reálgimn. érettségi vizsgá
latainál Müller Róbert főesperes látta el, a soproni líceum és tanítóképző őszi 
érettségi, illetőleg képesítő vizsgálatain Hanzmann Károly soproni lelkész, 
egyházker. népiskolai biz. elnök helyettesített az elnöki teendők ellátásában.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.

44. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete az előző évek sötét ár
nyékát mutatja Leszállított költségvetésünk csak a minimális életfeltételeket 
biztosítja. Továbbépítésre, fejlődésre, szélesebb koncepciójú programmalko- 
tásra gondolnunk nem lehet.

Szegényes anyagi helyzetünk súlyossá válik a tekintélyes hátrálékok 
következtében. 1935. december 31-én 30,475.93 P volt ez a hátrálék. Ebből 
a nagy összegből azóta befolyt 18,000 P, de a fennálló 12,000 P még min
dég a tényleges szükséglettől elvont, be nem folyt összeget jelent.

Tanintézeteink anyagi helyzete megegyezik az iskolafenntartóság anyagi 
helyzetével. Soproni tanintézeteink megérzik a város drágaságát, kőszegi 
leányiskolánk pedig az internátusi jövődelem egyrészének az intézet javára 
való lekötöttségét. Iskoláinkon csak úgy segíthetünk, ha evang. családjaink 
gyermekeit a mi iskoláink felé irányítjuk.

45. Temetkezési biztosítás. Az Első Magyar Általános Biztosító Tár
sasággal kötött szerződés alapján a temetkezési biztosítás bizonyos mértékű 
jutalékát a Biztosító Társaság időnként pontosan beszolgáltatta, amit egyház
kerületi pénztárunkban tőkésítettünk.

Az EMABIT által szervezett temetési biztosítás gyengébb eredményeket 
mutat fel, mint az u. n. Evang. Egyházkerületek Jóléti Egyesülete. A két 
szervezkedés némely vidéken keresztezi is egymást és kellemetlen és kényel
metlen összeütközésekre szolgáltatott okot.

Ezen biztosításra újból felhívom lelkészeink, tanítóink és egyháztagjaink 
igyelmét.



46. Államsegélyek. Egyházkerületünk államsegélyei változatlanul meg
maradtak. A portótérítési államsegélyt még nem tudta visszaállítani a minisz
térium, a mi azért is méltánytalan, mert a hivatalos levelezés nagyrésze állami 
hatóságokkal történik. Köszönettel emlékezem meg azonban arról, hogy 
templomépítésre, renoválásra kisebb-nagyobb összegeket folyósított a kérvé
nyezők részére.

47. Lelkészek anyagi helyzetében semmi javulás sem állott be. Az 
igazságtalanul megállapított gabona-termény becsértéke továbbra is régi össze
gében tartatott fenn. A lelkészi korpótiéknak is csak 50°/o-a folyósíttatott.

Itt emlékezem meg az egyetemes egyház támogatásával Gy e n e s d i á s o n  
létesült evang. Le l k é s z ü d ü l ő  Ot t honr ó l ,  a Kapernaumról. A szeretet 
eme otthonát folyó évi július 5-én avattam fel harangjával együtt s átadtam 
azt az egyetemes felügyelő megbízásából az intézmény létesítőjének : Dr. Deák 
János egyetemi theol. tanárnak, a soproni Theol. Otthon felügyelő-tanárának.

Isten áldása nyugodjék meg a szeretet és testvériség eme új hajlékán.
48. A Baldácsy-alap közgyűlésének határozata szerint az 1936. évre 

egyházkerületünk 6,000 P osztalékot kap.
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V. Egyéb ügyek, személyváltozások, megüresedett 
helyek, statisztikai adatok.

49. Személy változások. A lelkészi karban a következő változások tör
téntek. Lelkészi szolgálatra elhívást nyertek : Nagy László Beziről Szilsár
kányba, Ládonyi György Bezire, Sommer Károly Nemespátróba, Aizenpreisz 
Dezső Hidasra.

Nyugalomba ment Fenyves Ede mencshelyi lelkész, a zalai egyházmegye 
volt esperese 1935. nov. 24.-én, 50 éves lelkészi szolgálat után.

A felügyelői karban történt változások: Dr. Schmikli Gyula tárnokrétii 
felügyelő lemondott, helyébe dr. Dorner Emil, Csikvándra dr. Vélsz Aladár 
választatott. Bárdossy Zoltán gércei felügyelő lemondott, helyébe felügyelőül 
dr. Holéczy Zoltánt, másodfelügyelőül pedig Mesterházy Józsefet választotta 
a gyülekezet. A barcs-nagyatád-somogyszobi missziói gyülekezet dr. Rimler 
Jánost, a barcsi missziói körzet herceg Hohenlohe Ágostot választotta fel
ügyelőjéül. Pfahnl János vadosfai és dr. Horváth Tibor büki felügyelők le
mondtak ; Vadosfára dr. Ajkay István, Bükre dr. Farkas Elemér és másod
felügyelőül dr. Szabó Imre választatott. Szentmártoni Radó Lajos a répcelaki 
felügyelői tisztről lemondott; helyébe szentmártoni Radó Kálmánt, másod
felügyelőül pedig ifj. szentmártoni Radó Lajost választotta a gyülekezet. Mihály 
Sándor pápai felügyelő lemondott, helyébe Kiss István, majd annak lemon
dása után Kalniczky Gusztáv választatott meg. Dr. Halasi-Rektórisz Lajost 
a sárszentmiklósi gyülekezet másodfelügyelőjévé, Gömbös Miklóst a tolna- 
némedii gyűl. felügyelőjévé, Szabó Istvánt másodfelügyelőjévé választotta.

A tanítói karból nyugdíjazásukat kérték, illetőleg nyugalomba mentek:
4
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Nagy Lajos lovászpatonai, Demetrovits Mária győri, Gárdái Lajos rábcakapií, 
Szilágyi Lajos kisbabod, Nitsch István kemeneshőgyészi, Hajas Dénes csöngei, 
Fritz Lipót alsónánai, Bauer János tolnanémedii, Schäfer Mihály kistormási, 
Láng Gyula alsónánai, Dechert Jakab bikácsi, Szegőné Rössler Mária alsó- 
rönöki, Purt Gyula ágfalvai evang. és Bányai Henrik dombóvári so Gurányi 
Jakab sopronbánfalvai állami tanítók, akik egyúttal ev. gyűl. kántorok is voltak.

Isten áldását kérjük a távozókra és munkára elhivottakra.
50. Megüresedett tisztségek és bizottsági tagsági helyek:
Egyházkerületi iskolai nagybizottságban : Müller Róbert, Nagy Lajos és

Hamar Gyula helye.
Egyházkerületi iskolai kisbizottságban : Hamar Gyula helye.
Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottságban : Müller Róbert helye.
Egyházkerületi törvényszéken : Ziermann Lajos, Zongor Béla, Németh 

Gyula, dr. Grosch József, dr. Rásó Béla, Németh Samu helye.
Egyházkerületi pénzügyi bizottságban : Hamar Gyula és dr. Mihály 

Kálmán helye.
Egyházkerületi népiskolai bizottságban : Hamar Gyula helye.
Egyházkerületi véleményező bizottságban : Müller Róbert helye.
51. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. A más 

helyeken közölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, vallásoktatásra 
és a gyülekezetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentések 
alábbi összesített adatait közlöm :

Egyházmegyei belmissziói egyesület van az egyházkerületben 9; gyüle
kezeti helyi gyámintézet 111; egyházi énekkar 103 (103); ifjúsági egyesület 
155 (152); nőegylet 173 (174); lelkészi napló 87 (87); aranykönyv 213 (201).

A lelkész vallásoktatást végzett köznapi iskolában 7 helyen, ismétlő 
iskolában mindenütt. A konfirmandusokat az anyagyülekezetben mindenütt, 
a leánygyülekezetekben is sok helyen a lelkész oktatta.

Az egyházmegyék összes bevétele volt 28,968.67 P ; kiadása 25,682.40 
P ; pénztári maradvány 3.286.27 P ; gyámoldai alaptőkék 9,173.02 P; bel
missziói alaptőkék 1,400.67 P, egyéb alaptőkék 2,098.82 P.

Az egyházközségek összesített számadása az 1935/36. közig, évben a 
következő volt: összes bevétel 2.781,438.40 P; kiadás 2,368,982.29 P, pénz
tári maradvány 412,456.11 P. Egyes egyházközségek pénztári hiánya össze
sen 1,455-79 P. El nem használható alapítványok összege 402,445.23 P, 
alapok összege 198,462.06 P, öröktőkék összege 979,801.57 P. Gyülekezeti 
magtárak száma 73. Tőkéjük gabonanemüekben van.

*  *  *

52. Hálaadás és számadás a huszadik év végén. Isten kegyelméből betelt 
püspöki szolgálatom huszadik éve. Szolgálatom kezdetén a világháború vér- 
tengerében fuldokoltunk. Azután jött az összeomlás. Jött a Károlyi-forrada
lom, azután a kommunizmus. Azután ránk szakadt minden erkölcsi és anyagi 
romlásával Trianon, mintha ezeréves hazánk büszke márványtemplomának
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korintusi ékítésü oszlopsorai összeomlottak volna s alájuk temetkezett volna 
sírva, nyögve egész nemzetünk. A régi, korhadt zsilipek szétmálása után jött 
a lelki, erkölcsi, gazdasági és szociális fertőző betegségek iszapfolyója. 
Azután jött megismétlődő, önmagát erősítő alakjában a gazdasági válság.

A 20 esztendő történeti keretében változatossá és ellentétessé vált az 
egyház képe. Látszólag csorbítatlan birtokállománnyal, valóságban megren
dült erkölcsi viszonyokkal kezdtük. Azután jött a harc a tempomokért, az is
kolákért, az egyház életéért. Nehéz időszak után újra felragyogott a vallásos 
élet napja, sőt sugarai új színképeket ígértek. Azután jött Nyugatmagyaror- 
szág veszedelme. Égő szemmel néztünk a hosszú vonat után, mely menekülő 
soproni iskoláink felszerelését szállította. Ismét változott a kép. Egyik sze
münk újjongott Sopron szabadulásán, másunk szemünk siratta Nyugatmagyar- 
ország és a Muravidék elveszített, drága gyülekezeteit. Következett az építés, 
újraszervezkedés, a lélekébresztés, az Istenhez vezetés új időszaka. A romok 
eltakarítása, az oltárok építése. Ma is tart még ez a munka.

20 esztendő küzdelme megmutatta Isten kegyelmének nagyságát, a ma
gam törpe kicsinységét és áldott munkatársaim megbecsülhetetlen segítségét.

Emlékezésemben elém lép B e r z s e n y i  J e n ő  egyházkerületi felügyelő 
egyházszeretetben világító alakja. Jön az egyházkerület világi vezetőinek ta
nítómestere: Ajkay Béla főjegyző. Az egyházkerület pénzügyeinek kormány- 
rúdján Hering Zsigmond, később Mesterházy Ernő tartja kezét. A soproni 
theol. akadémia élén Bancsó Antal, majd Stráner Vilmos állott. A soproni 
líceumot Hollós János, a bonyhádi főgimnáziumot Gyalog István, a soproni 
tanítóképző-intézetet Simkó Endre igazgatta. A kőszegi intézet bélyegét Bu
dákéi- Károly jegyezte az intézet homlokára.

Egyetemes egyházunk kormányrúdján Prónay Dezső báró tartotta törté
neti meggyőződés által megkeményített acélkezét, mint történeti galériánk 
kivágott, jellegzetes alakja. Később Solymossy Lajos után Radvánszky Albert 
következett. Egyetemes egyházunk püspöki kara élén Baltik Frigyes püspök 
állt, mellette Scholtz Gusztáv és Geduly Henrik. Püspökké avatásomkor 
Scholtz Gusztáv mondotta el az avató áldást.

Múlt és jelen képe egyesül m u n k a t á r s a i  m személyében. Az egy
házkerületi felügyelői székben 13 év óta M e s t e r h á z y  E r n ő  ül. Bölcse- 
ség, meleg szív, az egyház programmját megértő lelkidet jellemzik. Nekem 
elnöktársnál, jóbarátnál is több: évtizedet meghaladó időn át munkámban 
lelki erősségem, felelősségben osztályosom, igazi lelkitársam. Az Egyházke
rület pénzügyeit szentmártoni R a d ó  L a j o s  tartja kezében 13 év óta. 
Pénzügyi hozzáértés, érzékeny lelkiismeret, körültekintés és csodálatos ener
gia összegezik működését. Szívén és múltján kívül atyjának: szentmártoni 
Radó Kálmán egyházkerületi felügyelőnek emléke is hozzánk kötözi. Hű mun
katársam: H a n z m a n n  Ká r o l y ,  egyházkerületünk főszámvevője, a ma
gát elégető kötelesség-ember eleven példaképe. Munkájának mennyiségét sem 
mérhetjük le, még kevésbbé értékét. Gondolok hu e s p e r e s e i m r e ,  az 
e g y h á z m e g y e i -  és g y ü l e k e z e t i  f e l ü g y e l ő k r e ,  az én hű
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l e l k é s z -  és t a n í t ó t e s t v é r e i m r e ,  élőkre, elköltözöttekre, nyu
galomban pihenőkre. Gondolok középiskoláink, tanítóképző-intézetünk 
i g a z g a t ó i r a ,  t a n á r a i r a ,  d i á k o t t h o n a i n k  v e z e t ő i r e ,  i n 
t é z m é n y e i n k  i r á n y í t ó i r a .  Gondolok közvetlen munkatársaimra, 
köztük elsősorban L á s z l ó  M i k l ó s  püspöki titkárra, ki közel húsz év óta 
teljes hűséggel és fáradhatatlan buzgósággal működik mellettem.

Lelkem buzgó imádságával, hálával és szeretettel gondolok három gyü
lekezetemre: a k ö r m e n d i r e ,  melynek napsugaras levegőjében püspöki 
munkámra előkészültem, a s z o m b a t h e l y i r e ,  mely 12 éven át érez
tette velem szíve áldott melegét, a g y ő r i  r e, mely hűséges szeretetével, 
lelki vezetőinek és híveinek támogatásával, 8 év óta melenget keblén. Nélkü
lük nem szolgálhattam volna egyházamat, mert a püspök szíve a lelkipásztor 
keblében van elrejtve.

Ha 20 évi püspöki munkámat keresik: könnyes szemmel rájuk mutatok. 
A munka nagyrészét ők végezték el. Áldom az Istent, hogy őket nékem 
munkatársakul ajándékozta.

A második decennium zárópontjánál s z á m a d á s s a l  tartozom arról, 
hogy milyen meggyőződés szerint alakítottam ki püspöki munkaprogrammo- 
mat s milyen elvek szerint vezettem húsz éven át a gondjaimra bízott egyház- 
kerületet.

Püspöki székfoglalómban munkaprogrammul az Ágostai Hitvallásnak az 
egyházról szóló cikkét jelöltem meg. Legfőbb feladatommá tettem, hogy egy
házunkban Isten igéje tisztán és igazán hirdettessék s a szentségek Isten ke
gyelmének necsak jelei, hanem bizonyságai is legyenek. Esküvel pecsételt 
kijelentést tettem, hogy nem elégszem meg „vallásos színezetű világnézettel, 
kicsiszolt filozófiai rendszerrel, avagy az életnemesség etikai patinájával, ha
nem az egyházon felépülő vallásos életért küzdők, mely ismeri a bűnös em
beri természetet, ismeri az isteni kegyelmet, a megváltás szükségességét s az 
örök ítélet és örökélet bizonyságát.“ A kormányzás közigazgatási munkáját 
szintén ezen cél szolgálatába kívántam állítani. Kijelentettem, hogy „a köz- 
igazgatás nem öncél, hanem eszköz s a külső szervezetnek az egyház örök
kévaló isteni célját kell szolgálnia. A végső cél, melyre törvény, szabályren
delet és minden egyházközigazgatási munka irányul: hogy egyházunkban 
minél hatalmasabban erősödjék Isten lelkének fuvalma s a reám bízott nyájat 
minél teljesebben Isten népévé tegyük.“ Zsinati törvényünk 130. §—át idéz
tem: a püspök l e g f ő b b  h i v a t á s a  őrködni, hogy a Krisztus anya- 
szentegyháza úgy a n y á j r a, mint ennek p á s z t o r a i r a  nézve, mind
inkább épüljön.

Ez a célmegállapítás vezetett húsz éven át püspöki munkámban. Első
sorban egyházunk lelki felemelésén s belső erősítésén akartam munkálkodni. 
A lelki evangélikus egyház misszionáriusa akartam lenni. A bűntudatból és 
isteni kegyelemből összegeződő vallásos élettípus kialakításán dolgoztam, 
melyben maradéktalanul érvényesül egyházunk lutheri karaktere. Ezen cél 
szolgálására alakítottam ki belmissziói munkarendszeremet. A lelkész- és
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tanítókörzeti konferenciák feladata is ebben a törekvésben kristályosodik ki. 
a lelki egyháznak lelki embereket nevelni! Ez az elgondolás vezetett a városi 
kis gyülekezetek szervezésére s a szórványgyülekezetek létesítésére.

A lelki egyház a történeti egyház cserépedényében bontja ki színgazdag 
életét, amint megsokszorozódik a villanyfény ereje az üvegámpolna tükrözé
sében. Az egyházi öntudat tartalmassá tételére felhasználtam a reformáció 
történetének négyszázados emlékünnep-sorozatában, továbbá a magyar pro
testantizmus nagy emlékeztető napjaiban Isten által nyújtott drága alkalma
kat. Tervszerűen törekedtem arra is, hogy híveink megismerjék hitvallási ira
tainkat, Luther reformátori fejlődését, munkálkodását és az egészséges, tor
zításnélküli lutheri evangélikus vallásos élettipust s ezek segélyével egyházi 
öntudatuk kereteit megtöltsék az evangélikus hittudat éltető tartalmával.

A lezáródó húsz év, külső eseményeit és belső lelki alakulásait illető
leg, nemzetünk válságos korszaka volt. Egyházi kötelességgé vált az egyház 
értékeinek másokkal való közlése s a lélekébresztő, irányító beilleszkedés a 
nemzet jövendő életformálásába. Ez az egyházi szolgálat a nemzeti egység 
féltett gondolatát is erősítgette.

Ápoltam a dunántúli testvéri közösség eszményét. Munkára ösztönző ál
mom gyülekezeteinknek egymás iránt való szeretete és egymásért való fele
lőssége. Aratási boldogság, mikor somogyi, veszprémi, vasi téglák illeszked
nek zalai, tolnai templomfalakba.

Húsz év püspöki munkáját a hála és kegyelem oltárához viszem. Lelkem 
tele van az önvizsgálat könnyével, Isten iránt eltelt hálával, köszönettel mun
katársaim és munkakészséggel egyházkerületem iránt.

Végezetül csendes vallomást teszek. Nagy boldogság húsz éven át fiata
los munkabírással dolgozni Istenért, egyházért, nemzetért. Ennél is nagyobb 
boldogság megérezni, hogy nem én dolgoztam, hanem aki munkába állított. 
De a legnagyobb boldogság: oltárlépcsőn térdelve, meghallani Isten szavában 
az egyház új munkára szólító kötelezését és felelni arra kegyelemből erősödő 
hittel: — szólj Uram, hallja a te szolgád! Erről a boldogságról csak oltár 
előtt lehet beszélni, ott is csak a néma könnyek beszédével.

Ezzel az alázattal, hittel és engedelmességgel lépem át a harmadik de
cennium küszöbét.

Győr, 1936. szeptember hó 10.-én.

D. KAPI BÉLA s. k.f
p ü s p ö k .
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JEGYZŐKÖNYV.
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1937. évi október hó 1 

napján nagyméltóságú és főtisztelendő D. Kapi Béla m. kir. titkos tanácsos, 
püspök és méltóságos Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő elnök
lete mellett Pécsett rendes közgyűlést tartott, melyen

j e l e n  v o l t a k :
I. Az egyházkerület tisztviselői karából:
Németh Károly egyházi főjegyző, Dr. Bertha Benő világi főjegyző, 

Gyalog István egyházi aljegyző, Dr. Berzsenyi Ádám világi aljegyző, Hanz- 
mann Károly főszámvevő, Wojtech G. Vilmos alszámvevő-ellenőr, Mühl 
Nándor pénztáros, Németh Sámuel levéltáros, László Miklós püspöki titkár, 
Szabó József püspöki másodlelkész.

II. Az egyházkerületi törvényszék bírái közül:
Ziermann Lajos, Zongor Béla, Németh Károly, Takács Elek, Dr. Grosch 

József, Németh Sámuel, Graf Sámuel.
III. Az egyházmegyék képviseletében:
1. Győri egyházmegyéből: Németh Károly esperes, Szalay István fel 

ügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Síkos Kálmán, Szalay Mihály, 
b) jegyzőkönyvi kivonattal Kiss Samu, Szabó József. Világiak: a)-b) Dr. 
Bertha Benő, Garan János, Niederland Vilmos.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Molitorisz János esperes, koltai 
Vidos Dániel felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Tompa Mihály, 
b) jegyzőkönyvi kivonattal Bácsi Sándor, Kiss Gyula, Nagy István, Nagy 
Miklós, Szabó István. Világiak: a) megbízólevéllel Gősy Ferenc, b) jegyző- 
könyvi kivonattal Gaál Sándor, Ludván Sándor, Szakály Dezső.

3. Somogyi egyházmegyéből: Horváth Lajos esperes, dr. Ittzés Zsig- 
mond felügyelő. Egyháziak: a) megbízólevéllel Kiss József, Teke Dénes, b) 
jegyzőkönyvi kivonattal Fuchs Pál, Horváth Olivér, Lágler Béla, Molnár 
Lajos, Takáts Béla. Világiak: a) megbízólevéllel Balikó József, Kengyel 
Miklós, b) jegyzőkönyvi kivonattal Dr. Balázsovits Gyula, Dr. Bányai Lajos, 
Klein László, Klein Miksa, Németh István, Dr. Paraszkay Gyula.

4. Soproni alsó egyházmegyéből: Bojtos László esperes. Egyháziak: 
a) megbízólevéllel vitéz Balogh Ernő, b) jegyzőkönyvi kivonattal Novak 
Elek. Világiak: a) megbízólevéllel virtsologi Rupprecht Antal, b) jegyző- 
könyvi kivonattal Nagy Lajos, Tóth Ernő.
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5. Soproni felső egyházmegyéből: Scholtz Ödön esperes. Egyháziak: 
a) megbízólevéllel Danielisz Róbert, Ziermann Lajos, b) jegyzőkönyvi ki
vonattal Dr. Deák János, Hanzmann Károly, Dr. Kiss Jenő, D. Dr. Prőhle 
Károly. Világiak: a) megbízólevéllel Breuer György, Prickler János, b) 
jegyzőkönyvi kivonattal Graf Samu, Mühl Nándor, Wojtech Vilmos.

6. Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegyéből: Gyalog István főesperes, 
Donner Frigyes alesperes. Egyháziak: a) megbízólevéllel Büki Jenő, Fábián 
Imre, Frank Károly, Schmidt János, b) jegyzőkönyvi kivonattal Aizenpreisz 
Dezső, Cséry Lajos, Geyer Zoltán, Németh Géza, Takó István, Vértesi Zol
tán. Világiak: a) megbízólevéllel Gömbös Mihály, Grieszháber E. Henrik, 
Dr. Grosch József, b) jegyzőkönyvi kivonattal Csermely Lajos, Gönye De
zső, Dr. Grosch Károly, Gyalog Béla, Hanzmann Gusztáv, Kismányoky 
Ágost, Kismányoky Károly, Kölesdi Béla, Marton Nándor, März Konrád, 
Dr. Nentvich Andor, Rózsa Sándor, Dr. Szabados József, Dr. Tóth Zsig- 
mond, vitéz Zerinváry János.

7. Vasi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes. Egyháziak: 
a) megbízólevéllel Baráth Pál, Rónai B. Gyula, b) jegyzőkönyvi kivonattal 
Kovács Béla, Kutas Kálmán, Weiss Vilmos. Világiak: a) megbízólevéllei 
szentmártoni Radó Kálmán, b) jegyzőkönyvi kivonattal Ajkay Elemér, 
Kertai János, Pethes András, Schleifer Károly, Somogyi Béla.

8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek esperes. Egyháziak: a) 
megbízólevéllel Héring János, Ihász Mihály, Mátis Károly, b) jegyzőkönyvi 
kivonattal Dr. Bányai Béla, Kóts Lajos. Világiak: a) megbízólevéllel Dr. 
Götze Sándor, b) jegyzőkönyvi kivonattal id. jószási Purgly Pál, ifj. jószási 
Purgly Pál, Rózsa János, ifj. Sülé Sándor, Teke László.

9. Zalai egyházmegyéből: Jónás Lajos esperes. Egyháziak: a) meg
bízólevéllel Menyhár István.

IV. A tanintézetek képviseletében: Németh Sámuel, Hajas Béla, Ro 
zsondai Károly igazgatók.

V. Népiskolai tanítók: Gáspár József, Marth Péter.

E z  a l k a l o m m a l :
1 . A közgyűlést megelőzőleg gyámintézeti istentiszteletet tartatott, 

melyen Németh Károly főjegyző oltári szolgálatot végzett (Máté 25, 14—
30.), Büki Jenő mekényesi lelkész prédikált. (Gál. 6, 2.)

Ü . Az istentisztelet után Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi fel
ügyelő a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:

Nagyméltóságu és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés!
Őszinte tisztelettel üdvözlöm az egyházmegyék, tanintézetek kiküldöt

teit, az egybegyűlt híveket és vendégeket, köszöntőm a szépen fejlődő 
pécsi gyülekezetei. Köszönöm a gyülekezet szíves meghívását, mely lehetővé 
tette, hogy ismét megjelenhettünk e történelmi patinával bevont város 
falai között.



Nehéz gond, aggodalom, a bizonytalanság érzése a kísérő jelenségei 
az elmúlt év történetének. A világháború, az igazságtalan békék, sok gyu- 
anyagot halmoztak fel a világ, de különösen Európa politikai és gazdasági 
életében, melyek a világ békéjét állandóan veszélyeztetik. Emellett a Szov
jet politikája az, mely különösen világnézeti álláspontja miatt, a veszélyt 
fokozza és rendkívül komollyá teszi.

Az orosz vörös uralom Lenin haláláig inkább otthoni uralmának ki
építésével, megszilárdításával volt elfoglalva. A világ forradalmasítását, 
a régi Marx-féle teória alapján az egyes államok kommunista érzelmű tö
megeitől várta. Később változtat politikáján és igyekszik a világ forradal
masításának irányítását, vezetését átvenni. Érti a módját, miként kell a 
háború okozta gazdasági válságok által mindenütt nagyszámban található 
elszegényedett, elégedetlen elemet, ha kell nagy pénzáldozatok árán is 
eszméinek megnyerni és mindenütt ott, ahol a talaj alkalmas és a kellő elő
készítés megtörtént, zavart, munkabeszüntetést, vagy forradalmi kitöré
seket rendezni.

Hathatósan előmozdította a be nem vallott, de következetesen keresz
tülvitt politikáját a kapitalista alapon álló államok rövidlátása akkor, mikor 
a Szovjetet egyenrangú félnek elismerte és ennek betetőzéséül, képviselői
nek a genfi zöld asztalnál helyet biztosított. Ezt a politikai eredményt 
azután nagyszerűen kamatoztatta és kihasználta az orosz politika.

Mesterien dolgozik azon, hogy a nemzetek között fennálló ellentéteket 
kiélezze, a megegyezésre irányuló kísérleteket lehetetlenné tegye, a poli
tikai helyzet feszültségét különféle események felidézésével, kitörés felé 
terelje. Csak a spanyol polgárháború alatt tanúsított politikájára és azon 
incidensekre kell rámutatnom, melyek következményeit az érdekelt államok 
józansága, a kölcsönös jóindulat és a háborútól való őszinte rettegés tudott 
eddig is megfelelő mederben tartani. Ma már úgy áll a helyzet, hogy nem
csak az egész világ kommunista szervezetei kapják az irányítást Moszkvá
ból, hanem érdekközösségbe került a nagyhatalmak egyikével-másikával 
és az események logikája szerint jórészt az ő politikája befolyásolja, nem
csak a vele szövetkezett francia állam politikáját, de közvetve azon államok 
magatartását is, melyek vele feltétlen ellentétben állanak, kényszerítve- 
azokat cselekedeteiket, elhatározásaikat oly irányba vezetni, amelyet leg
alkalmasabbnak vélnek a veszedelem elhárítására. A keleten dúló japán- 
kinai hadüzenet nélkül megindított háborúban, melyet inkább a védtelen 
emberek lemészárlásának lehet minősíteni, földrajzi helyzete hozott ré
szére politikai sikert, mert a nankingi kormány, kényszerhelyzetében a 
veszedelmesebb ellenség ellen, vele fogott kezet.

így halad lépésről-lépésre azon az úton, melynek végső állomása a 
világforradalom megvalósítása.

Célja elérésében leghatalmasabb ellenfelei a keresztyén egyházak. 
Ezért az engesztelhetetlen gyűlölet ellenük. Gúny tárgyává teszi a 
vallást, a keresztyén hívő előtt szent dolgokat cselekedettel, képekkel
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profanizálja, templomokat rombol, hívőket gyilkol, az egyéni szabadságot 
a legrútabbul lábbal tiporja, az ember nemesebb, őt az elállatiasodástó! 
megvédő lelki tulajdonságai ellen kíméletlen harcot folytat.

Ne tévesszen meg senkit az orosz sajtóban néha megjelenő oly sugal
mazott cikk, melyben a vallás szabad gyakorlatáról és a hívők üldözésének 
mérsékléséről van szó, sem az a legújabb hír, mely a vallásüldözők vezetői
nek fogságba vetéséről számol be. Ők nem azért kerültek a vádlottak 
padjára, mert hivatásukat teljesítették, inkább nagy politikai befolyásuk 
volt kényelmetlen a hatalom birtokosa előtt. A rideg valóság, a vallásnak 
könyörtelen üldözése, amit bizonyít a vörös tábornagy legutóbb megjelent 
napiparancsa, mely kertelés nélkül kimondja a szovjet igazságot: Stalin 
az istenhit könyörtelen ellensége és a kommunizmus és a vallás között 
sohasem lehet szó kompromisszumról.“

A bolsevizmusnak és világkommunizmusnak ezzel az Istent tagadó, 
Krisztust gyűlölő politikájával és az ezzel összefüggő célkitűzésével szem
ben eredményes védekezés csak a keresztyén államok és egyházak öntuda
tos összefogásával érhető el. Sajnos ez az együttműködés ma még nagyon 
kezdetleges, ezért közelfekvő a veszély, hogy mire megvalósul ez az 
együttműködés, késő lesz.

A nagy nemzetek, a vezető államférfiak, ha felismerik is a veszélyt, 
nem tulajdonítanak a kérdésnek oly fontosságot, mint amilyet az meg
érdemel. A szövevényes politikai és közgazdasági kérdések megoldása, a 
minduntalan felmerülő kényes helyzetek kibogozása előbbrevaló és fonto
sabb, mint a távolból fenyegető veszély, mellyel komolyan foglalkozni 
vagy nincs ideje, vagy kényelmetlen a sokoldalról igénybevett diplo
mádénak.

Az egyházak sem teljesítik létérdekük parancsát, mert külön-külön 
vélik elérni céljukat.

így azután nem remélhetjük a bolsevizmus törekvéseinek közeli ku
darcát, mert az ő egységes vezetésük, elgondolásuk és könyörtelen tettré- 
készségük ellen, az egymásra féltékeny államok, egymást meg nem értő 
egyházak nem képviselhetnek oly hatalmas erőt, minden akadályt elsöprő 
akaratot, mely a maga lenyűgöző nagyságával vétót kiálthatna az isten- 
telenségnek és megmenthetné a világot'oly végtelen szenvedésektől és bor
zalmaktól, aminőket épp ennek hiányában a szerencsétlen spanyol nemzet
nek kell elszenvednie.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Ha a nagy egység még a jövő zenéje is, látunk jeleket, látunk akarat- 

nyilvánításokat, melyek ezt az egységes harcbaállást előkészíteni látszanak.
Világviszonylatban látunk egyes államokat, melyek határozottan és 

nyiltan foglalnak állást a kommunizmus ellen s igyekeznek megtalálni az 
együttműködés lehetőségeit. Nemrég ért véget az oxfordi világgyűlés a 
„Gyakorlati keresztyénség“ és az edinburghi gyűlés, „A hit és egyház
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szervezet“, melyeken heteken át tárgyalták a keresztyén egység felé 
vezető utakat és módokat. Rendkívüli jelentőséggel bírnak ezek a gyűlések, 
mert ezeken az összes keresztyén egyházak, a róm. kath. kivételével — részt 
vettek és mint D. dr. Prőhle Károly a Keresztyén Igazság című folyóiratban 
említi, „e gyűlések a keresztyén egység felé törekvés útján minden akadály 
és nehézség ellenére“ tényleg eredményt értek el. Hazánkban is történtek 
oly események, melyek a felekezeti helyzet némi enyhüléséről tanúskod
nak. Bangha Béla páternek, a tavasszal megjelent közismert nagyjelentő
ségű cikke, Ravasz László püspöknek erre adott válasza, D. dr. Prőhle 
Károlynak, Viktor Jánosnak azzal foglalkozó értekezése, a Református 
Lelkészegyesület vezetőségének pannonhalmi látogatása és az ott elhang
zott üdvözlések, mintha első fecskéi lennének egy megértőbb, keresztyé- 
nibb felfogásnak. Bárcsak így lenne és a szavakat tettek követnék. Tettek, 
amelyek Jézus tanításán nyugodva, az egymás megbecsülésén, a felebaráti 
szereteten épülve, a keresztyénség megerősödéséhez, annak megmentéséhez 
vezetnek. Különösen fontos és kívánatos ez nálunk, ahol nemcsak egyházi, 
de hazafias magyar szempontból is életkérdés a fenntartás nélküli együtt- 
haládás, az összefogás, mert az ellenségtől körülvett maroknyi magyarság 
jövője csak úgy biztosítható, abban hinni csak úgy lehet, ha ez be
következik.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Bármennyire fontos és kívánatos a különböző államok, egyházak, fele- 
kezetek együttműködése, egymás felfogásának tiszteletben tartása, ép úgy 
szükséges azon külső kereteknek, melyek a történelmileg kialakult egyház 
működését szabályozzák, a kor kívánalmaihoz való alkalmassá tétele. Ezt 
a feladatot kívánta megoldani az ez évben munkáját befejező zsinat.

Tárgyilagosan bírálva a zsinaton részvevők legjobb meggyőződéséből 
megalkotott törvényeket, kimondhatjuk, hogy hasznos munkát végzett 
a zsinat. Alkotmányunkat a változott viszonyoknak megfelelően módosí
totta, ami különösen az alkotmány szervezeti és kormányzati részében, a 
presbiteri rendszernek, a magasabb egyházi fokozatokon való bevezetése 
által jut kifejezésre és bír nagy jelentőséggel. Értékes része a zsinat mun
kájának a teljesen új tanügyi és törvénykezési rész. Egyesek kifogásolják 
a háztartási résznek novelláris úton történt módosítását. Szerintük kívána
tos lett volna e résznek teljesen újra szövegezése, az egyöntetű adózás be
hozatala, közös pénztár alakítása és egyéb ezzel összefüggő kérdések 
megoldása.

Elvi szempontból igazuk van azoknak, kik az egyenlő megadóztatást 
óhajtják, de eltekintve attól, hogy oly zsinat tartására kért az egyetemes 
egyház engedélyt, mely novelláris úton fog intézkedni, lehetetlen a mai 
viszonyok között ily gyökeres átalakítást végrehajtani. Az eddig túlnyomó- 
részt terménybeli szolgáltatásból álló, azt is degressiv osztályba sorozás 
útján megállapító adózásból, nem lehet átmenet és gondos előkészítés
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nélkül a legkorszerűbb adóztatásra áttérni. Hiszem, hogy a módosítások 
megfelelő alkalmazása és keresztülvitele közelebb visz bennünket az 
egyenlő megadóztatás megvalósításához.

A háztartási rész legörvendetesebb módosítása: a szórványban lakó 
hívek megadóztatásából befolyó összegeknek a szórványok lelki gondo
zása szükségleteire való felhasználásának kötelező kimondása, amivel ezt 
a fontos ügyet, jelentőségéhez méltóan értékelte és új alapokra fektette.

Az egyház missziói munkájáról szóló törvénycikk is élénken érzett 
hiányt pótol és az előbb említett rendelkezéssel különösen kidomborítja 
azt a szándékot és célt, hogy a zsinat mindezekkel anyaszentegyházunk 
megerősítését óhajtja szolgálni és ezért a zsinat is hiterősítő munkát 
végzett. -

A kommunizmus elleni harcban, mégis legfontosabbnak az egyes em
ber hitének, a kétségek közt vergődő léleknek megerősítését tartom. Hisz 
megpróbáltatások közepette, csak az Istenbe vetett hit ád erőt azok el
viselésére, ez ád megnyugvást, ez óv meg a kétségbeeséstől. Küzdelmek 
közepette is a hit ád erőt dolgozni, harcolni egyházért és hazáért.

Egyházkerületünk területén e téren is példás kötelesség-teljesítés 
folyik. Lelkészi karunk mindinkább hivatásnak és nem hivatalnak tekinti a 
ráruházott nehéz feladatot, melyet kevés kivétellel mindannyian egész lélek
kel, odaadó buzgalommal betölteni igyekeznek. Tanári és tanítói karunk 
hivatása magaslatán állva nem téveszti szem elől, hogy a tudás mellett mily 
fontos és szép hivatás a gyermekben és ifjúban a hitet felébreszteni, őt Isten 
szeretetére, egyházhűségre nevelni. A bel missziói munka, a szórványgondo
zás, ifjúsági és egyéb konferenciák, mind az egyházi élet mélyítését, az 
evangélikus öntudat erősítését szolgálják. Ezt a célt kívánja elérni Püspök 
úr az iskolai gyülekezet megszervezésével és az iskolai leszakítós naptár be
vezetésével. Rendkívül értékesnek tartom ezen elgondolást, mert a gyer
meket játszva bevezeti a gyülekezeti élet megismerésébe, megtanítja köte
lesség-teljesítésre, megszeretteti vele az együtt-dolgozást, amit felnőtt 
korban az egyház érdekében hasznosítani kötelességének fog ismerni.

Nagy jelentőséget tulajdonítok az újításnak azért is, mert az is célja, 
hogy a gyermekek között az egymást megsegítés gondolatát felébressze 
és ápolja. Ezzel szociális gondolatot visz be a gyermek-lélekbe, ami idő
sebb korban sok áldás kútforrása lehet. Hisz sohasem volt nagyobb szük
ség szociális érzéstől áthatott társadalomra, mint ép napjainkban. Mind
annyiunknak kötelessége munkálkodni a szegényebb néprétegek megélhe
tési viszonyainak javításán és támogatni minden oly kezdeményezést, mely 
népünk anyagi erejét fokozza. Hitünk parancsának teszünk eleget, ha e 
fontos munkában teljes erőnkből részt veszünk.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Úgy érzem, őszinte köszönetét kell mondanom mindazoknak a lelké

szeknek, tanároknak, tanítóknak, kik az elmúlt évben tisztségük minden 
parancsát betölteni igyekeztek és legjobb tehetségük szerint abban a műn-
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kakörben, ámelybe állíttattak, eredményesen munkálkodtak. Köszönet il
leti mindazon híveinket is, kik egyházukkal szemben fennállott erkölcsi és 
anyagi kötelezettségüket teljesítették.

Az őszinte tisztelet és hála szavával köszönöm meg elnöktársamnak, 
D. Kapi Béla őnagyméltóságának azt a lelki és testi erőt igénybevevő mun
kásságot, mellyel az elmúlt évben szolgálta egyházunkat, hazáját és ember
társait. Hálásan köszönöm felém irányuló őszinte barátságát és szeretetét.

Köszöntöm Öt m. kir. titkos tanácsossá történt kinevezése alkalmából 
és mint egyetemes egyházunk társelnökét.

Tudom, hogy annak az immár egy emberöltő óta folytatott munkás
ságnak legszebb jutalmát hívei szeretetében, honfitársai megbecsülésében, 
a léleknek a jól végzett munka és kötelességteljesítés felett érzett meg
nyugvásában találja. Mégis jólesett nekünk, akik Nagyméltóságodat be
csüljük és szeretjük és bizonyára Nagyméltóságodnak is, hogy egyház- 
kerületén túlterjedő egyház-építő,-felekezeti békét hirdető és kereső tevé
kenységét, legmagasabb helyen is elismerték és a legmagasabb kitüntetés
ben részesítették. Öröm ez nekünk azért is, mert ebben püspökünk kitün
tetésén túl, az egyházi munkának és egyházunknak megbecsülését is látjuk. 
Őszinte szívvel kívánom és kívánjuk mindannyian, hogy a jól megérdemelt 
kitüntetés díszét a jó Isten segedelmével sokáig viselhesse.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Rámutattam azon veszélyekre, melyeket a nagy ügyességgel folytatott 
világnézeti harc rejt magában és azon teendőkre, melyek a harc kimene-. 
telét társadalmunkra kedvezővé tehetik. Hiszem, hogy ha mindazok, kik 
Istent hisznek, kötelességüket teljesítik, ha érzik a felelősséget, mellyel 
hitüknek, egyházuknak, gyermekeiknek és a jövő nemzedéknek tartoznak, 
a küzdelmek végső eredménye nem lehet más, mint a jónak, nemes
nek, a hitnek győzelme.

Ebben reménykedve, a jó Isten megsegítő kegyelmét kérve, az 1937. 
évi rendes közgyűlésünket megnyitottnak nyilvánítom.

A közgyűlés az egyház, a nemzet és a világ helyzetét és e 
helyzetből származó kötelességeket világosan jellemző, evangé
liumi lélektől áthatott megnyitó beszédet hálás köszönettel fo
gadja; püspök úr indítványára elhatározza, hogy a beszédet egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe foglalja, mint annak bizonyságál, 
hogy a hallottakat a maga meggyőződése kifejezőjének ismeri el.

Püspök úr egyúttal megköszöni a megnyitó beszédnek azt a 
részét, mely lelki megnyilatkozásképen személyét érinti és kitün
tetéséről megemlékezik. Megköszöni Öméltóságának, az espere
seknek és lelkészeknek, az egyházmegyei és egyházközségi fel
ügyelőknek, tanároknak, tanítóknak szeretetiiket, jóságukat s azt 
a lelki támogatást, amely nélkül építeni, kötelességet teljesíteni
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nem lehetne, mely nélkül nem részesülhetne lelkiismeretében Isten 
jutalmazásában és legfelsőbb helyről a kitüntető elismerésben.

3. Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízólevelüket. Távol- 
maradását kimentette: Dr. Pesthy Pál, Koritsánszky Ottó, Mihály Sándor, 
szentmártoni Radó Lajos, Dr. Heimler Károly, Arató István, Dr. Zergényi 
Pál, Purgly Ödön, Joós Lajos, Dr. Strasser Sándor, Dr. Ajkay István, Zim
mermann Péter, Dr. Brunner Emil, Dr. Berzsenyi Jenő. A megbízólevelek 
számbavétele után az elnökség kijelentette’ hogy a közgyűlés törvény
szerűen megalakult.

4. Felvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító 
megválasztásáról szóló jegyzőkönyv, mely szerint egy évi időtartamra meg
választattak: Marth Péter györkönyi igazgató-tanító és Gáspár József ma- 
josi kántor-tanító.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés jövő évre a soproni alsó és 
a soproni felső egyházmegyéket jelöli ki, mint amelyekből két 
tanítóra adandó a szavazat.

3. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és a 
jegyzői karon kívül Takács Elek, Dr. Träger Ernő, Hanzmann Károly, 
Németh Sámuel és Marth Péter küldetnek ki.

ö .  Püspök úr bemutatja a tiszántúli ref. egyházkerület távirati kö
szöntését: „A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlését a tiszán
túli ref. egyházkerület nevében őszinte tisztelettel és testvéri szeretettel 
köszöntőm és egyházépítő munkájára Isten áldását kérem. Makláry 
püspök.“

Köszönettel tudomásul szolgál.
7 .  Napirend előtt a pécsi gyülekezet nevében Takó István lelkész és 

Nendtvich Andor felügyelő két szívbéli kívánság kíséretében üdvözli az 
egyházkerületi közgyűlést és annak elnökségét. Az egyik kívánság imádság 
alakjában száll Isten felé: áldja meg az egyházkerület itteni munkáját! 
A másik kívánság a közgyűlés minden tagjához szól: gondoljanak szívesen 
és kellemesen Pécsre és vágyódjanak ide vissza! Egyúttal röviden ismerteti 
a pécsi gyülekezet történetét. Szól a keletkezés akadályairól, nehézségeiről. 
Pécs város kapui csak 1804-ben nyíltak meg az evangélikusok előtt. Az 
első 15 évben világi ember, igazi papi lélek, Nendtvich Tamás volt a veze
tőjük, pártfogójuk, erősségük. Az utódok hálás kegyelete itt e templom
ban helyezte el a pécsi evangélikusok első világi papjának „árokparton ' 
eltemetett hamvai fölé emelt kőemléket. Az itteni evangélikusok csak 
1869-ben alakulhattak anyagyülekezetté. Pécs ma egyike legnagyobb szór
ványgyülekezeteinknek. Szavait kéréssel zárja: legyen a jelenlevőknek 
imádsága Pécs számára!

Püspök úr megköszönve az üdvözlést, egyúttal köszönetét mond a 
meghívásért, a fogadtatásért és azért az igaz testvéri barátságért, mellyel 
a gyülekezet a közgyűlést keblére ölelte. Megköszöni az elhangzott be
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szédet s külön is annak azt a részét, mely a gyülekezet múltját rövid voná
sokban elénk tárja. „Bizonyságtétel volt ez, úgymond, egyházunk törté
netének egy igazságáról: az árokpartból sokszor a dicsőség országút ja 
lesz. A sírkövek új élet-kövekké alakulnak. Beleépülnek az egyháznak éle
tébe és jövendő élesztőivé válnak.“ Örömmer köszönti Nendtwich Andor 
gyülekezeti felügyelőben néhai Nendtwich Tamás unokáját, aki nemcsak 
vérszerinti leszármazottja, de lelki utóda és örököse a pécsi evangélikusok 
első világi papjának. „Világi embernek nem lehet nagyobb méltósága, 
mintha Isten ráteríti a láthatatlan Luther-palástot. Isten adjon hű népet a 
vezéreknek, hogy tudjanak lemondással harcolni a gyülekezet jövőjéért!"

8. Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi november 
hó 12-én Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója. 
A közgyűlés az egyházkerület képviseletében kiküldi:

, I. Megbízólevéllel:

a) Egyháziak közül: Molitorisz János, Horváth Lajos, Gyalog István, 
Scholtz Ödön, Németh Károly, Hanzmann Károly, Bojtos László, Jónás 
Lajos,

b) Világiak közül: Szentmártoni Radó Lajos, Mihály Sándor, dr. Ittzés 
Zsigmond, Koltai Vidos Dániel, Szalay István, dr. Bertha Benő, dr. Brunner 
Emil, Grieszhaber E. Henrik,

c) A tanári karból: Németh Sámuel, Arató István igazgató — közgyűlési 
tagokat.

II. Jegyzőkönyvi kivonattal:

a) Egyháziak közül: Túróczy Zoltán (Győr), Takács Elek (Homok- 
bödöge), Kiss Samu (Nagybarátfalu), Szalay Mihály (Lovászpatona), Kutas 
Kálmán (Szombathely), Weiss F. Vilmos (Kőszeg), Rónai B. Gyula (Urai- 
ujfalu), Horváth Olivér (Nagykanizsa), Lágler Béla (Porrogszentkirály), 
Fuchs Pál (Iharosberény), Takáts Béla (Kaposvár), Seregély István (Szé
peinek), Sommer Károly (Nemespátró), Molnár Lajos (Barcs), vitéz Balogh 
Ernő (Nagygeresd), Fülöp Dezső (Bük), Szalay Sándor (Farád), Puskás 
Jenő (Beled), D. dr. Prőhle Károly, dr. líc. Karner Károly, dr. Deák János, 
dr. Kiss Jenő, dr. báró Podmaniczky Pál, dr. Jánossy Lajos, dr. Wiczián 
Dezső egyetemi tanárok, Danielisz Róbert (Harka), Schermann Sándor 
(Balf), Vértesi Zoltán (Magyarboly), Cséry Lajos (Dombóvár), Dörmer Fri
gyes (Varsád), Fábián Imre (Sárszentlőrinc), Németh Gyula (Szekszárd), 
Schmidt János (Györköny), Fuchs János (Egyházaskozár), Menyhár István 
(Keszthely), Ihász Mihály (Kerta), Hering János (Veszprém), Mátis Károly 
(Nagyalásony), dr. Bányai Béla (Várpalota), Kóts Lajos (Lajoskomárom).

b) Világiak közül: Dr. Hőfer Vilmos (Győr), Dr. Strasser Sándor (Győr), 
Graf Samu (Sopron), Somogyi Béla (Körmend), Garan János (Ménfő), Kol
tai Vidos József, szentmártoni Radó Kálmán, Berzsenyi-Janosits Miklós,
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Jamrich Béla, Kalmár Zoltán, Klein Miksa, dr. Brunner Emil (Sopron), 
Breuer György (Brennbergbánya), Renner Oszkár, Prickler János (Sop
ron), Rimler Pál (Sopron), dr. Töpler Kálmán (Sopron), Rauner Mihály 
(Sopron), Rozsondai Károly (Sopron), Koritsánszky Ottó (Budapest), 
dr. G roseh Károly (Budapest), Hajas Béla (Bonyhád), dr. Grosch József 
(Paks), Hanzély János (Bölcske), Laki Kornél (Szombathely), Schleifer Ká
roly (Szombathely), dr. Bayer János (Kőszeg), Ajkay Elemér, dr. Krenner 
György, Jánossy Gábor, Szigethy Sándor, Kertai János (Kőszeg), dr. Götze 
Sándor (Enying), idb. jószási Purgly Pál, ifj. jószási Purgly Pál, Teke László 
(Tés), Rózsa János (Pápa), ifj. Sülé Sándor (Kerta), dr. Roosz Ádám (Keszt
hely) közgyűlési tagokat.

Q . Püspök úr beterjeszti az 1936—37. 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, 60 pontban 
(lásd e jegyzőkönyv függelékét) számol be az eseményekről, hű képét adja 
a gyülekezetek, egyházmegyék, tanintézetek, egyházi testületek körében 
folyó munkának, az egyházkerületi közigazgatásnak, anyagi ügyeinek és 
hitéletének, úgyszintén egyházunk állami és felekezetközi viszonylatainak, 
megjelölve egyúttal azokat a feladatokat is, amelyeknek megoldása egy
házkerületünkre és egyházunkra vár. Jelentése végén hálás meleg köszö
nettel gondol dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő úr támogatá
sára és közreműködésére.

A püspöki jelentés egyes pontjai alapján a közgyűlés a következő ha
tározatokat hozza:

I. Az év eseményei.
I. 1. Általános helyzetkép.
1. 1. a) A közgyűlés a püspöki jelentéssel egyetért abban, hogy a világ

nézeti pogányság, a szekularizált élet, amely a keresztyén államokban is 
elharapózik, elsekélyesítve a keresztyénség hit- és életelveit, alattomosan és 
észrevétlenül csinál szállást az istentelenségnek, a vallást és keresztyén er
kölcsöt romboló és üldöző kommunizmusnak. Fájdalmas részvéttel értesül 
az oroszországi keresztyénüldözésről, amelynek dühe nem lohad s amely
nek annyi gyülekezet esik áldozatul, annyi lélek martalékul. Az átkos világ
áramlattal szemben megtett védelmi intézkedések — bármily örvendetesek 
is — elégtelenek. Szükségesnek tartja, hogy a keresztyénség Krisztus 
iránti teljes odaadással és engedelmességgel, hangoztassa az evangéliomi 
lelkiismeret szavát és követelményeit úgy az egyházzal, mint az állammal 
és társadalommal szemben. Az államnak életét és rendjét kell, hogy Isten 
igazsága szabályozza, különösen abban a tekintetben is, hogy a családala
pítás és családfenntartás szociális intézkedések által lehetővé tétessék és 
biztosíttassék. Egészséges állami és társadalmi élet szempontjából elsőrendű
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állami feladatnak tekinti az egyház lényegbeli munkájának anyagi támoga
tását és elismerését. Ezt az igényt annál is inkább hangoztatja, mert — mi
ként a püspöki jelentés más pontjaiból kitűnik — újabban olyan állami in
tézkedések történnek, amelyek vagy az egyház iránti bizalmatlanságról, 
vagy olyan igyekezetről tesznek bizonyságot, amely az egyházat autonóm 
jogainak gyakorlásában korlátozni kívánja.

I. 1. b) Hittestvéri együttérzéssel gondol a közgyűlés a németországi 
egyházüldözésre. Istentől kéri és reméli a németországi helyzet jobbrafor- 
dulását. A reformáció közös isteni öröksége arra indít, hogy imádkozzunk a 
reformáció szülőhazájának, Luther népének az igaz hitben való megerősö
déséért és hűséges megállásáért. A közgyűlés a németországi egyházi ese
ményekben isteni figyelmeztetést lát, hogy tartsuk meg, amink van s hit
vallásaink legyenek irányítói egyházi életünknek, szabályozói egész beren
dezkedésünknek, rugói munkálkodásunknak.

I. 1. c) A közgyűlés köszönetét mond Hóman Bálint kultuszminiszter 
úrnak és Tasnádi-Nagy András államtitkár úrnak, valamint az egész kor
mánynak, a tanúsított jóindulatért. Nem tartja azonban egyházunk autonó
miájával és törvényekben gyökerező ősi jogaival összeegyeztethetőnek 
azokat az állami intézkedéseket, amelyekkel az állam úgy nyúl bele egyházi 
iskoláink munkájába, hogy a vallásórák számát az egyházi főhatóság elle
nére állapítja meg evangélikus iskoláinkra vonatkozólag is. Ugyancsak sé
relmesnek tartja a közgyűlés, hogy a középiskoláinkba a 12. életévüket 
betöltött tanulók nem vehetők fel; hogy a hitoktatók még a régi miniszteri 
rendeletben megállapított díjazást sem kapják meg; hogy soproni tanító
képzőnk építési államsegélyének kiutalása még mindig késik; hogy ügyeink 
intézésénél a kormány nincsen tekintettel egyházunk sajátos helyzetére és 
autonómiánkra.

I. 1. d) A felekezetközi helyzetben a közgyűlés némi javulást lát, főleg 
a vezetőség részéről. A gyakorlati életben azonban nem valósulnak meg a 
szép szavak, amelyek a nyilvánosság előtt időről-időre elhangzanak. A ke
resztyén egyházak csak annyiban közeledhetnek igazán egymáshoz, ameny- 
nyiben mindegyik közeledik szívben s életben Krisztushoz.

I. 1. e) aa) Gyülekezeteink lelkiségéről szóló kedvező jelentés örven
detes tudomásul szolgál.

I. 1. e) bb) A lelkészek igehirdetői szolgálatának irányítása és elmé
lyítése terén a közgyűlés bizalommal várja püspök úr további intézkedéseit.

1. 1. e) cc) Közgyűlés köszönetét mond püspök úrnak azon rendelke
zéseiért, amelyekkel iskoláink egyházi szellemét és vallásosságát erősíti. 
Szükségesnek tartja népiskolai vallástanítási vezérkönyvek kiadását s ta
náraink egyházi hivatástudatának mélyítésére megfelelő tanfolyamok tar
tását és örömmel tudomásul veszi, hogy püspök úr mindkettőt munkába 
veszi.

I. 1. e) dd) Az ifjúsági munka fejlődése a gyülekezetekben örvendetes



tudomásul szolgál. Felterjesztést tesz a közgyűlés az egyetemes közgyű
léshez a KIÉ. evangélikus ági titkárának anyagi ellátása tárgyában.

I. 1. e) ff) Közgyűlés az egyetemi és főiskolai ifjúság megszervezését 
fontos egyházi érdeknek tekinti.

I. 1. e) gg) A segédlelkészek elhelyezése tárgyában a közgyűlés felter
jesztést tesz az egyetemes közgyűléshez, hogy a közegyházi szempontból 
is szükségesnek mutatkozó segédlelkészi állások szervezését szorgalmazza. 
Egyúttal felhívja azokat a lelkészeket, akik parochusi munkával túl vannak 
terhelve, hogy lakás és élelmezés fejében, készpénzfizetés nélkül, vegyenek 
maguk mellé segédlelkészt.

I. 2. Közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében Gömbös 
Gyula volt miniszterelnök emlékét. Bizalommal és áldáskívánsággal üdvözli 
dr. Darányi Kálmán miniszterelnököt.

I. 3. Kegyelettel örökíti meg a közgyűlés jegyzőkönyvében az eperjesi 
hitvalló vértanuk emlékét a 250 éves évforduló alkalmából. A 400 éves 
Schmalkaldeni Cikkeket, hitvallási iratunkat, drága kincsünknek tekinti s 
örömmel veszi tudomásul, hogy a gyülekezetek vallásos előadásokban em
lékeztek meg róluk. Bizalommal várja püspök úr rendelkezéseit Szent 
István halálának jövő évi 900 éves fordulója alkalmából.

I. 4. Kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében D. Geduly Henrik ti
szai egyházkerületi püspök, egyetemes közgyűlési lelkész-elnök, D. Bancsó 
Antal volt soproni theológiai igazgató, D. dr. Rendtorff Ferenc Gusztáv 
Adolf-Egyesületi elnök, dr. Pékár Gyula Luther-Társasági elnök, Berecz 
Ábel egyházkerületi ügyész, Tóth Kálmán szakonyi lelkész, Polgár János 
volt meszleni és Hörényi Lajos volt győrszemerei lelkész emlékét. Meleg 
részvétéről biztosítja szeretett egyházkerületi felügyelőnket a családját 
gyászba borító haláleseten.

1. 5. A felsőlövői gyülekezetei a közgyűlés atyafiságos szeretettel kö
szönti a gyülekezet újraéledésének és temploma felszentelésének jubileuma 
alkalmából. A közös hit és közös történelmi egybeforrasztó szálai nem sza
kadnak el.

I. 6. A püspöki jelentésnek a zsinatról szóló pontja tudomásul szolgál. 
Tisztelettel üdvözli a közgyűlés püspök urat, mint a zsinat egyházi elnökét.

I. 7. A püspöki jelentésnek a theológia fakultásról szóló pontja tudo
másul szolgál. Köszönettel emlékezik meg a közgyűlés a fakultás tanári ka
rának egyházépítő tudományos és nevelő munkájáról.

I. 8. Tudomásul szolgál, hogy a magyarajkú gyülekezetek bevezették 
az új Istentiszteleti Rendet.

I. 9. Az 1934. június 30-ika után szigorlatozott segédlelkészek első 
vizsgájáról szóló jelentés tudomásul szolgál.

I. 10. Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy Farkas Sándor „Magyar Ér
tesítő“ című kőnyomatost ád ki a prot. egyházakkal kötött szerződés alap
ján. Felhívja az egyházmegyék, gyülekezetek, tanintézetek vezetőit, hogy 
az országos napi sajtót illető mindennemű tudósításokat Farkas Sándor
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szerkesztőnek (Mátyásföld, Arany János-utca 32. sz.) küldjék meg.
I. 11. Közgyűlés köszönetét fejezi ki azon egyháztagoknak és gyüle

kezeteknek, akik áldozatkészségükkel mutatták meg egyházszeretetüket.
I. 12. Üdvözli a közgyűlés dr. Dómján Eleket, a tiszai egyházkerület 

püspökét, dr. Raffay Sándor püspököt, felsőházi egyházi képviselőt, Mak- 
láry Károly tiszántúli református püspököt; Dörmer Frigyest, a tolna-bara- 
nya-somogyi egyházmegye alesperesét, Jónás Lajost, a zalai egyházmegye 
esperesét; a kormányzó úr által titkos tanácsosokká és főtanácsosokká ki
nevezett egyházi vezetőket; Mihály Sándort, a veszprémi egyházmegye újból 
megválasztott felügyelőjét, Gyalog István főesperest kétyi lelkészi szolgá
latának 25 éves fordulója alkalmából.

Sajnálattal veszi tudomásul Rupprecht Antal, soproni alsó egyházme
gyei felügyelőnek tisztségéről való lemondását és Nagy Lajos zalai espe
resnek nyugalomba vonulását; mindkét egyházi vezető férfiúnak köszöne
tét mond tisztjükben kifejtett buzgó és áldásos munkálkodásáért.

I. 13. A közgyűlés köszönetét mond püspök urnák az elmúlt közigaz
gatási évben teljesített értékes szolgálataiért.

//. Az egyházi élet.
II. 14. A püspöki jelentésnek az egyházi élet statisztikai adatairól be

számoló pontja tudomásul szolgál.
II. 15. A belmissziói munkáról szóló jelentés alapján a közgyűlés el

ismerését és köszönetét fejezi ki a lelkészeknek, tanítóknak s a belmisszió 
többi munkásainak buzgó működésükért. Köszönetét mond Erős Sándor 
lelkésznek, a KIÉ. volt ev. ági titkárának, évek során kifejtett eredményes 
ifjúsági munkájáért. Üdvözli Bonnyai Sándor titkárt és működésére Isten 
áldásátkéri.

II. 16. A püspöki jelentésnek a körzeti konferenciákról szóló pontja 
tudomásul szolgál.

II. 17. Örvendetes tudomásul szolgál, hogy az Énekeskönyv olcsó ki
adásban is kapható. Örömmel értesül a közgyűlés a kis alakú Énekes
könyvről is.

II. 18. Közgyűlés az újonnan alakult mohácsi missziói gyülekezetét 
szeretettel üdvözli, a gyülekezetre és lelkészére Isten áldását kéri.

II. 19. Tudomásul veszi a közgyűlés a püspöki jelentésnek a hitoktatás
ról szóló pontját. A hitoktatóknak buzgó munkásságukért köszönetét mond.

II. 20. A püspöki egyházlátogatásról szóló pont tudomásul szolgál.
II. 21. Az esperesi egyház- és iskolalátogatásokról szóló pont tudomá

sul szolgál. Közgyűlés köszönetét mond az egyházmegyék buzgó espere
seinek és felügyelőinek.

II. 22. A soproni Országos Fegyintézet lelkigondozásáról szóló pont 
tudomásul szolgál. Közgyűlés elismerését fejezi ki Mayer Ödön fegyintézeti 
lelkésznek, továbbá a fegyőr-családoknak, akik az intézeten kívüli kis gyü
lekezetnek szórvány-oltárt készíttettek.
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II. 2á. A püspöki jelentésnek a szektamozgalmakról szóló pontja tudo
másul szolgál.

II. 24. Közgyűlés Isten áldó kegyelmét kéri az elmúlt közigazgatási év
ben felavatott 12 segédlelkészre s életmunkájukra.

II. 25. Ürömmel veszi tudomásul a közgyűlés a püspöki jelentésből a 
gyülekezetek templomépítő buzgóságát. Köszönetét mond mindazoknak, 
akik nagy buzgósággal fáradoznak templomok építésén, javításán. Örven
detes, hogy az új templomok építészeti szempontból is gazdagodást jelen
tenek. Elismerését fejezi ki a közgyűlés Sándy Gyula műegyetemi tanárnak, 
sok evangélikus templom építőjének s a többi tervező építészeknek. Le
gyenek az új templomok a gyülekezetek hitéletének tűzhelyei, ápolói és 
erősítői! Templomépítéshez készülő gyülekezeteinket felhívja, hogy temp
lomépítés előtt vegyék igénybe püspök úr segítő támogatását s munkáju
kat a hívek támogatásába ajánlja.

II. 26. Isten áldását kéri a közgyűlés a kemenesmihályfai és a somogy- 
vámosi új anyagyülekezetekre, vezetőikre és tagjaikra. Sürgős szükséglet
nek tartja a közgyűlés a sopronbánfalvai leányegyházközség anyásítását.

II. 27. Az Egyetemes Nyugdíjintézetről szóló jelentési pont kapcsán 
aggodalommal látja a közgyűlés, hogy a másik három egyházkerületben az 
egyébként is tetemes hátrálékok az elmúlt évben még emelkedtek. Fel
hívja a kerületbeli fenntartókat és tagokat, hogy járulékaikat pontosan fi
zessék, hátrálékaikat a költségvetésbe vegyék fel, azoknak törlesztéséről 
gondoskodjanak. Felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez, amelyben 
felhívja a figyelmet arra, hogy a többi kerületben a nyugdíjintézeti hátrá
lékok még mindig emelkednek, holott az egész egyház összefogása nélkül 
az egyik egyházkerület erőfeszítése hiábavalónak látszik.

II. 28. Közgyűlés köszönetét és elismerését fejezi ki mindazoknak, akik 
az egyházkerület közigazgatásában buzgósággal közreműködtek.

II. 29. A Határidő Naptár új kiadásáról a jelentés tudomásul szolgál.
II. 30. A Lelkészi Szolgálati Napló kiadása és vezetésének kötelezővé 

tétele tudomásul szolgál.
II. 31. A Magyar Evangélikus Lelkészegyesület rendezésében megtar

tott finn- ugor lelkészgyűlésről a jelentés örvendetes tudomásul szolgál.
II. 32. Az egyházkerületi és egyházmegyei lelkészegyesületek munká

járól szóló pont tudomásul szolgál.
II. 33. A Tanítóegyesületek munkájáról szóló pont tudomásul szolgál.
II. 34. A Gusztáv Adolf-Gyámintézet munkájáról szóló jelentési pont 

tudomásul szolgál.

III. Iskolai ügyek.
A) Népiskolai ügyek.

III. 35. Közgyűlés köszönetét mond a buzgón működő tanítóknak isko
lai és egyházi építő, nevelő munkájukért. Közgyűlés a szülői értekezletek 
megtartását a tanítók figyelmébe ajánlja.
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Hí. 36. Közgyűlés Örömmel üdvözli püspök urnák az iskolai kis-gyűl e.- 
kezetek megalakítására vonatkozó intézkedéseit, abban a reményben, hogy 
azok úgy magának az iskola lelki életének, mind pedig egyházi életünknek 
gazdagodást, elmélyülést jelentenek s hozzájárulnak a gyülekezetek mun
kásgárdájának neveléséhez.

III. 37. Az Iskolai Leszakítós Naptár kiadása örvendetes tudomásul 
szolgál.

III. 38. A püspöki jelentésnek a tanárok egységes minősítéséről szóló 
pontja s püspök úrnak a minősítés mellőzésére vonatkozó rendelkezése tu
domásul szolgál.

III. 39. A jelentésnek az elemi népiskolák fejlesztéséről szóló pontja 
tudomásul szolgál.

III. 40. A vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák azon intézkedése, 
amely szerint a községnek esetleg másvallású jegyzője is tagja legyen az 
iskolaszéknek s annak gyűlésén résztvegyen, egyházi alkotmányunkkal el
lenkezik. Kívánatos, hogy olyan megoldást keressen a kormány, amelyet 
egyházunk nyugodtan elfogadhat.

III. 41. A Protestáns Tanítói Internátusok Alapjáról szóló jelentés tu
domásul szolgál.

III. 42. A VII.,fizetési osztályba előléptetett tanítókról szóló jelentés 
tudömásul szolgál.

III. 43. Az igazgatói címmel kitüntetett tanítókat a közgyűlés üdvözli 
s további munkájukra Isten áldását kéri.

B) Középiskolák és tanítóképző-intézet.
III. 44. Az iskolalátogatásokról beszámoló jelentés tudomásul szolgál.
III. 45. Az intézetek tanulóinak felekezeti megoszlásáról szóló jelentés 

tudomásul szolgál.
III. 46. A kőszegi leánygimnáziumban a tanulók számának nagyfokú 

emelkedése örvendetes tudomásul szolgál. A közgyűlés elismerését fejezi ki 
az igazgatónak és a tanári karnak a szakterem-rendszer továbbfejlesz
téséért.

III. 47. A soproni tanítóképző-intézet helyzetéről szóló jelentésből saj
nálattal értesül a közgyűlés, hogy az építési államsegély az 1937—38. évi 
állami költségvetésbe nem vétetett fel s két rendes tanár még most sem 
részesül a fizetéskiegészítő államsegélyben. Közgyűlés megkéri püspök urat, 
hogy a kultuszkormánynál az intézet anyagi ügyeinek rendezését továbbra 
is sürgesse, egyúttal köszönetét mond eddig ebben az irányban tanúsított 
fáradozásaiért és tárgyalásaiért. Kuszák István tanítót a gyakoroló iskola 
élén bizalommal üdvözli és munkájára Isten áldását kéri.

III. 48. A tanítóképző-intézetben bevezetett német és tót tanfolyamról 
szóló jelentés tudomásul szolgál.

III. 49. Örömmel értesül a közgyűlés, hogy a soproni líceumi Diákott
honban mind az 50 hely be volt töltve. Sajnos, hogy az egyébként szüksé-
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gesfiek mutatkozó épület-fejlesztés pénzügyi okok miatt ezídőszerínt kivi
hetetlennek látszik. Az Otthon igazgatójának és munkatársainak a közgyű
lés köszönetét és elismerését fejezi ki.

III. 50. A bonyhádi gimnáziumi Otthonról szóló jelentés meleg elisme
réssel tudomásul szolgál.

III. 51. A középiskolai tanulmányi felügyelőkről szóló jelentési pont tu
domásul szolgál.

III. 52. A filmoktatásról szóló pont tudomásul szolgál.
III. 53. Közgyűlés köszönettel emlékezik meg a nyugdíjazott tanerők

nek, dr. Visnya Aladár kőszegi tanárnak, Ihász Ferenc tanítóképző-intézeti 
tanárnak és Matheidesz István soproni gyakorló iskolai tanítónak hűséges 
munkálkodásáról, amelyet egyházunk iskoláiban évek hosszú során át 
kifejtettek.

III. 54. Az elnöki megbízatásokról és iskolalátogatásokról szóló jelen
tés tudomásul szolgál.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
IV. 55. Egyházkerületünk anyagi helyzetéről szóló jelentés tudomásul 

szolgál. Elismerését és köszönetét fejezi ki a közgyűlés Szentmártoni Radó 
Lajos pénzügyi bizottsági elnök urnák odaadó tevékenységéért; meleg el
ismeréssel emlékezik meg Hanzmann Károly főszámvevő lelkiismeretes 
munkájáról. Felhívja a közgyűlés a gyülekezeteket, hogy az egyházkerü
lettel szemben fennálló anyagi kötelezettségeiknek tegyenek pontosan ele
get. Felkéri az egyházmegyei elnökségeket, hogy a hátrálékok befizetését 
szorgalmazzák.

IV. 56. Örvendetes tudomásul szolgál, hogy a kultuszminiszter úr a 
többgyermekes lelkészek családi pótlékát felemelte. Felterjesztést tesz a 
közgyűlés az egyetemes közgyűléshez, hogy a teljes összegű lelkészi kor
pótlék kiutalása iránt a kormánynál újból tegyen lépéseket.

IV. 57. A Báró Baldácsy-alapról szóló jelentés tudomásul szolgál.

V. Egyéb ügyek, személyi változások, megüresedett helyek,
statisztikai adatok.

V. 58. A közgyűlés köszönetét fejezi ki a tisztüktől megvált és nyuga
lomba vonult lelkészeknek, felügyelőknek, tanítóknak. Isten megsegítő 
kegyelmét kéri az újonnan választott egyházi vezetőkre és munkatársakra.

V. 59. A Berecz Ábel elhalálozása folytán megüresedett helyek betöl
téséről a közgyűlés a véleményező bizottság jelentésével kapcsolatban 
határoz.

V. 60. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatokról szóló pont 
tudomásul szolgál. Jegyezte:

NÉMETH KÁROLY s. k., 
egyh. főjegyző.



iÔ .  Tárgyaítatott Németh Sámuel előterjesztése alapján az egyház- 
kerületi iskolai nagybizottság 1937. június 22-ikén Sopronban tartott ülé
séről felvett jegyzőkönyv 2. pontja, amely püspök úrnak, mint bizottsági 
elnöknek alábbi bejelentéseit tartalmazza:

I. a) A soproni tanítóképző-intézetben Ihász Ferenc tanár október 31-én 
az intézettől nyugdíjaztatás folytán megvált.

I. b) A soproni tanítóképzőnél a pedagógia-filozófiai tanszékre Garai 
József, mint óraadó helyettes tanár nyert alkalmazást 1937. január 1-től.

I. c) Várally’ay János betegszabadsága leteltével november 2-ikán újból 
megkezdte a tanítást, helyettese, Havasi Dezső, a tanítás alól felmentetett 
s újból átvette internátusi munkáját.

1. d) Matheidesz István gyakorló iskolai tanító február 1-től április 
30-ig betegszabadságot kapott; helyettese Molnár Lajos.

I. e) Rozsondai Károlynak a tanítóképző igazgatójává történt megvá
lasztását a VKM. 1936. november 18. kelt 53.926/1936. V. 2. számú leiratá
val tudomásul vette, de az államsegély szempontjából igazgatói megbíza
tását ideiglenesnek tekinti, mert nincs még 12 évi rendes tanári szolgálata.

I. f) Mechie József tanítóképző-intézeti tanárt a VKM. 1936. XII. 9. 
kelt 53.927—1936. V. 2. sz. leiratával a IX. fiz. oszt. 2. fokozatába rendes 
tanárul besorolta; szolgálati idejének kezdete 1932. febr. 1.

I. g) A magyar-történet vagy magyar-német szakos tanári állásra hat 
pályázat érkezett.

I. h) A theológiai fakultáson az ősszel megnyílt német tanfolyamon 
11, a tót tanfolyamon 10 tanítóképző-intézeti növendék vesz részt. Az előb
bit Budaker Oszkár, az utóbbit Palkovits István vezeti.

I. i) A tanítóképző külső és belső rendjének, nevelési és tanulmányi 
rendjének felülvizsgálatával és ellenőrzésével dr. Tóth Antal kőszegi áll. 
tanítóképző-intézeti igazgatót; a f. tanév végén tartandó tanítóképesítő 
vizsgálatokra kormányképviselőül dr. Imre József tanügyi segédtitkárt, 
főigazgatói szakelőadót bízta meg a kultuszminiszter.

I. j) Kuszák István győri tanító 1937. máj. 13-ikán gyakorlóiskolai ta
nítói vizsgát tett az e célból összeállított bizottság előtt; a vizsgálatra VKM. 
Molnár Oszkár c. főigazgatót küldte ki.

I. k) Püspök úr a VKM. 1937. máj. 1. kelt 18.483—1937. ein. sz. leirata 
alapján a tanítóképző I. évfolyamába felvehető tanulók számát harmincban 
állapította meg.

A közgyűlés a nagybizottsági jelentés alapján a püspöki be
jelentéseknek a tanítóképző-intézetre vonatkozó részét tudomásul 
veszi. Ihász Ferenc tanárnak nyugalomba vonulása alkalmából a 
tanítóképző-intezetben tanúsított buzgó és eredményes munkájáért 
elismerését és köszönetét fejezi ki.

11. Ugyancsak az iskolai nagybizottság 1937. jún. 22. tartott ülésé-
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ről felvett jegyzőkönyv 1  pontja szerint a püspök ür a következő bejelen
téseket tette a nagybizottságnak:

II. a) A kőszegi leánygimnáziumban Fábián Mária oki. rajz- és kézi
munka szakos h. tanár 1936. okt. 2. állásáról lemondott; Trautmann Mária, 
a püspök úr által megbízott helyettes okt. 5. foglalta el állását.

II. b) A kőszegi leánygimnáziumnál dr. Visnya Aladár betegszabadsá
gának meghosszabbítását kérte; a VKM. 1937. ápr. 21. kelt 12.909—1937. 
ein. sz. rendeletével őt 1937. szept. 1-től nyugalomba helyezte; dr. Visnya 
Aladár 31 évi tanári szolgálatából 10 évet töltött az intézetnél. Szabadsá
gának meghosszabbításával Bárdosi Sándor h. tanári megbízatása is meg- 
hosszabbíttatott.

A közgyűlés a bejelentéseket tudomásul veszi. Dr. Visnya 
Aladárnak nyugalomba vonulásakor köszönetét fejezi ki.

l ü .  Ugyancsak az iskolai nagybizottság 1937: jún. 22. tartott ülé
séről felvett jegyzőkönyv 2. pontjában foglaltak szerint a püspök úr beje
lentette, hogy a soproni líceumban május 12., a tanítóképzőben május 7. és
8., a kőszegi leánygimnáziumban jan. 30. és febr. 1. végzett iskolalátoga
tást; résztvett a soproni líceum érettségi vizsgálatán jún. 9—12. és a kő
szegi leánygimnáziumén jún. 8. A tanítóképző-intézet tanító- és kántorké
pesítő vizsgálatain jún. 17—21. napjain elnökölt. Bejelentette továbbá a 
püspök úr, hogy soproni és kőszegi tanintézeteink általános tanulmányi 
felügyeletével dr. Balogh Ányos tanár, tanügyi tanácsos bízatott meg; az 
egyes tanszakokra tanulmányi felügyelőkül a miniszter által kiküldöttek 
között van Oravecz Lajos soproni líc. tanár és Vitéz Zerinváry János bony
hádi gimn. tanár; a tanévvégi érettségi vizsgálatokra kormányképviselőkül 
a VKM. a következőket küldte ki: a soproni líceumba Mikola Sándort, a 
bonyhádi gimnáziumba dr. Nagyiványi Fekete Gézát, a kőszegi leánygim
náziumba Kengyel Miklóst.

Tudomásul szolgál.
13. Ugyancsak az iskolai nagybizottság 1937. júl. 22. ülése jegyző

könyvének 3. pontja szerint püspök úr megemlékezett D. Bancsó Antal ny. 
theol. akadémiai igazgató 1937. január 3-án bekövetkezett elhunytáról.

A közgyűlés fájdalmas megilletődéssel és el nem múló, hálás 
kegyelettel emlékezik meg D. Bancsó Antalról és egyházkerüle
tünk, egyházunk körül szerzett gazdag érdemeit jegyzőkönyvében 
megörökíti.

14. Ugyancsak az iskolai nagybizottság fenti üléséről felvett jegy
zőkönyv 4. pontja szerint püspök úr bejelentette, hogy tanintézeteink ne
vét a következőképen állapította meg: „Soproni evangélikus líceum (gim
názium)“ és „Gyurátz Ferenc evangélikus leánynevelőintézet és leány- 
gimnázium.“

Tudomásul szolgál.
13. Ugyancsak az isk. nagybizottság fenti üléséről felvett jegyző

könyv 5. pontja szerint püspök úr a VKM. 1937. márc. 19. kelt 1896—1937.



ein. sz. rendeletének megfelelően megállapította egyházkerületi iskoláink 
szorgalmi idejét.

Tudomásul szolgál.
16. Ugyancsak az isk. nagybizottság 1937. jún. 22. tartott üléséről 

felvett jegyzőkönyv 6. és 7. pontja szerint püspök úr bejelentette, hogy a 
VKM. 1937. márc. 4. kelt 39.592—V. 1. sz. leiratában kívánt tanári minősí
tési lapok tanulmányi és szolgálati viszonyokat feltüntető rovatainak kitöl
tését elrendelte, a minősítési adatok közlését azonban mellőzte. Bejelentette 
továbbá, hogy Csaba József, Merész Károly és Prőhle Jenő líceumi h. taná
roknak rendes tanárrá való előléptetése érdekében ismételten lépést tett a 
VKM.-nél.

Tudomásul szolgál.
17. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Németh Sámuel líceumi igaz

gató jelentését az 1936—37. tanévről. A jelentésben foglaltak alapján a 
nagybizottság Csaba József, Merész Károly és Prőhle Jenő líceumi helyet
tes tanárokat állásukban véglegesítette, egyelőre helyettes tanári minőség
ben. Megkérte a nagybizottság a püspök urat, hogy a 16-ik tanári állás ál
lamsegélyének folyósítása végett a minisztériumnál a szükséges lépéseket 
tegye meg. A nagybizottság elrendelte a heti 20 órán felüli többletórák dí
jazását és ezt az intézkedést a líceumon kívül kiterjesztette a tanítóképző
intézetre és a kőszegi leánygimnáziumra is. Tudomásul vette a középiskolai 
reform következtében beállott tantervi változásokat. Felkérte a nagybizott
ság püspök urat, hogy az állami felügyeleti jog kiterjesztésének ügyében 
személyesen tárgyaljon a minisztériumban. Az iskolaszanatóriumi díjak 
szedését a nagybizottság elrendelte, de beszolgáltatásukat az egyetemes 
közgyűlés határozatától tette függővé.

Tudomásul szolgál.
1 5 .  Az iskolai nagybiottság tárgyalta Rozsondai Károly tanítóképző

intézeti igazgató jelentését. A jelentés alapján a nagybizottság köszönetét 
fejezte ki a tanári karnak eredményes és lelkiismeretes munkájáért. Felhívta 
az igazgatót, hogy az internátusnál szervezett lelkész-nevelői állásnak hit- 
oktató-lelkészi állássá átszervezése tárgyában készítsen részletes javaslatot. 
Olvastatott Ihász.Ferenc nyug. tanárnak a nagybizottsághoz intézett búcsú
levele, amelyben nevezett az egyházkerület iránti háláját fejezi ki.

Tudomásul szolgál.
16. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Arató István kőszegi leány- 

gimnáziumi igazgató jelentését az 1936—37. tanévről. A jelentés alapján a 
nagybizottság az igazgatónak és a tanári karnak elismerését és köszönetét 
fejezte ki s különös örömét azon, hogy az iskola a céltudatos vezetés alatt 
az anyagi megerősödés útján is továbbhalad. Felhívta az igazgatót, hogy a 
német és francia társalgási gyakorlatok ellátására külön e célra alkalma
zandó külföldi tanár vagy tanítónő alkalmazása tárgyában tegyen részletes 
javaslatot az egyházkerületi elnökség elé. Felhívta az igazgatót, hogy 
Wagner Karola nyugellátása ügyében tegyen részletes javaslatot az egyház



kerületi elnökségnek. A nagybizottság nem látta lehetőségét annak, hogy a 
tanárok továbbképzésére a költségvetésbe megfelelő összeg vétessék fel. 
Kimondta a nagybizottság, hogy a Hanély Flóra nyugalomba vonulásával 
megüresedett internátusi zongoratanárnői állást a jövőben oly okleveles 
zongoratanárnővel fogja betölteni, akinek a középiskolai énektanításra is 
oklevele van.

Tudomásul szolgál.
2.0. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Hajas Béla bonyhádi reálgim

náziumi igazgató jelentését. A jelentést tudomásul vette, az igazgatónak 
és a tanári karnak elismerését és köszönetét fejezte ki.

Tudomásul szolgál.
2\. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Vitéz Magassy Sándor sop

roni líceumi diákotthoni igazgatónak jelentését a Diákotthon 1936—37. évi 
működéséről. Az igazgatónak buzgó és lelkiismeretes munkájáért elismeré
sét és köszönetét nyilvánította. Az igazgatónak azt a javaslatát, hogy a 
diákotthoni nevelő-lelkészi állás szerveztessék át hitoktató-lelkészi állássá, 
elvben elfogadta s felhívta az igazgatót, hogy indítványát részletesen ki
dolgozva terjessze az egyházkerületi elnökség elé. Az igazgatónak azzal a 
javaslatával, hogy a diákotthoni nevelő-tanár állása rendes líceumi tanári 
állássá szerveztessék át, a nagybizottság az elvi nehézségekre való tekin
tettel, nem kívánt részletesen foglalkozni. Az igazgatónak azt az előterjesz
tését, hogy a diákotthoni bizottság javaslatára az Otthon 100 tanulóra bő
víttessék ki, a nagybizottság elvileg helyeselte, de anyagiak hiánya miatt ez 
idő szerint nem tartja kivihetőnek.

Tudomásul szolgál.
22. Az iskolai nagybizottság Hajas Béla igazgatónak a bonyhádi 

Diákotthonról szóló jelentését tárgyalta, tudomásul vette s a vezetőségnek 
elismerését és köszönetét fejezte ki.

Tudomásul szolgál.
23. Az iskolai nagybizottság Németh Sámuel líceumi igazgatót a ta

nári testület egyhangú ajánlata alapján hat évi igazgatói szolgálatának le
jártával egyhangúlag és végleges minőségben a líceum igazgatójának vá
lasztotta meg.

Tudomásul szolgál.
2 4 .  Az iskolai nagybizottság Rozsondai Károly tanítóképző-intézeti 

igazgató jelentése alapján dr. Deák István old. középiskolai tanárt a sop
roni tanítóképző intézethez a magyar-történet szakos tanári állásra a tanári 
kar egyhangú javaslatára 1937. szeptember 1-től számított egy év tartamára 
óraadó helyettes tanárnak megválasztotta, kötelezte a megválasztottat, 
hogy a történelemből a szakképesítést záros határidőn belül szerezze meg. 
Garai József óraadó helyettes tanár ugyancsak a tanári kar javaslatára 
a soproni tanítóképző-intézethez 1937. szeptember 1-től kezdődőleg végleges 
minőségben megválasztotta; kötelezte a megválasztottat, hogy a pedagógia
filozófiai, szakcsoportból még hiányzó tanári képesítését egy éven belül
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megszerezze. Az iskolai nagybizottság — méltányolva azt az értékes és ered
ményes munkát, amelyet Matheidesz István gyakorló-iskolai tanító 40 évi 
lankadatlan munkával az egyház, a haza és az iskola javára kifejtett, a nyu
galomba vonuló tanítónak elismerését fejezte ki s neki köszönetét mondott. 
A nyugdíjazás folytán megüresedett gyakorló-iskolai tanítói állásra tör
vényszerű fizetéssel 1937. szeptember 1-től kezdődőleg egyhangúlag Kuszák 
István győri evang. népiskolai tanítót választotta meg.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés köszönetét mond Matheidesz 
István gyakorló iskolai nyug. tanítónak érdemes munkálkodásáért.

23. Az iskolai nagybizottság Arató István igazgató előterjesztésében 
tárgyalta a dr. Visnya Aladár nyugalomba vonulásával a kőszegi leánygim
náziumnál megüresedett mennyiségtan-természettan szakos tanári állás be
töltését s az állásra dr. Bukovszky Ferenc szegedi egyetemi tanársegédet 
választotta meg végleges minőségben, helyettes tanárrá 1937. szeptember 
1-i hatállyal s kimondotta, hogy rendes tanárrá akkor lépteti elő, amikor 
a minisztérium őt a rendes tanárok közé besorolja. Ugyancsak Arató István 
igazgató előterjesztésére a nagybizottság Faragó József leánygimnáziumi 
helyettes tanárt a kőszegi leánygimnáziumhoz rendes tanárrá választotta; a 
választás attól a naptól válik jogerőssé, amikor a VKM. Faragó Józsefet 
besorolja a nem állami középiskolai tanárok státusában a rendes tanárok 
közé; amíg a besorolás meg nem történt, addig a megválasztottnak hivatali 
minősége: véglegesen megválasztott helyettes tanár. Javadalmazása a fenn
tartó részéről 236 P 64 fill., azonkívül fizetéskiegészítő államsegély, vala
mint állami rendszerű lakbér. Kötelessége a magyar-francia tanszék összes 
teendőinek ellátása és a szükséghez képest a latin nyelv tanítása. Ugyan
csak Arató István igazgató előterjesztésére a nagybizottság Fabriczy Olga 
leánygimnáziumi helyettes testnevelési tanárt a kőszegi leánygimnáziumhoz 
bennlakó rendes tanárnak megválasztotta; a választás a VKM. jóváhagyó 
tudomásulvétele után attól a naptól lesz jogerős, amikor a VKM. a megvá
lasztottat a nem állami középiskolai tanárok státusában a rendes testnevelő 
tanárok közé besorolja; hivatali minősége addig: véglegesen megválasz
tott bennlakó helyettes testnevelési tanár; javadalmazása a fenntartó részé
ről 236 P 64 fill., továbbá fizetéskiegészítő államsegély, egy szobából álló 
bútorozott lakás az intézetben, illetőleg a bennlakó tanárnevelőnői teendők 
alól való esetleges felmentése után állami rendszerű lakbér. Kötelessége a 
testnevelő tanári állás összes teendőit ellátni, ideértve a ritmikus tornának 
és táncnak, mint rendkívüli tárgynak a tanítását is, továbbá az internátusi 
tanárnevelői munkában mindaddig résztvenni, amíg alóla esetleg felmen
tést nem nyer. A nagybizottság Arató István előterjesztésére Zoltai László 
és Trautmann Anna leánygimnáziumi helyettes tanárok, valamint Vértesi 
Jolán helyettes tanári minőségben alkalmazott internátusi tanárnevelőnő 
megbízatását a kőszegi leánygimnáziumnál 1938. augusztus végéig meg
hosszabbította.

Tudomásul szolgál.
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26. Az iskolai nagybizottság 1937. szeptember 30-ikán Pécsett tar
tott ülésében az elnöki bejelentésből tudomásul vette, hogy a VKM. 34.765—
1937. sz. leiratával hozzájárult ahhoz, hogy a soproni líceumnál 1931. óta 
szünetelő XVI. tanári állás betöltessék. Az iskolai nagybizottság a líceumi 
tanári testület javaslatára a magyar-latin szakra a soproni líceumhoz 1937. 
szeptember 1-i hatállyal megválasztotta helyettes tanárnak dr. Benkő 
Lászlót.

Tudomásul szolgál.
27. Az iskolai nagybizottság 1937. szept. 30. tartott ülésében tudo

másul vette a következő elnöki bejelentéseket és intézkedéseket: a kőszegi 
leánygimnáziumban Bujdosó Ilona ének- és zongora-tanári állásra kapott 
megbízást, mint óraadó 1937. szept. 1-től 1938. aug. 31-ig; Ruttkayné Sinó- 
ros Erna 1937. szept. 1-től 1938. február 28-ig betegszabadságot kért, he
lyettesítési költségeit vállalja; a leánygimnázium benntlakó növendékei szá
mának emelkedése miatt Varga Erzsébet 1937. szept. 1-től 1938. aug. 31-ig 
mint óraadó és internátusi nevelő nyert megbízást, azonban a megbízás 
meghosszabbítása nincs kilátásba helyezve; szükségessé vált a leánygimná
ziumnál externátus berendezése, mely célra a Hajek-féle házat bérelte ki 
az intézet, ennek berendezésére 5000 P engedélyeztetett, az externátus ve
zetésére Kassó Margit kapott megbízást; Schmidt Gizella az internátusi 
szolgálat alól 1937. szept. 1-től 1938. aug. 31-ig felmentést nyert; a rajz, 
kézimunka és művészettörténet tanításával Dörre Magdolna helyébe 1937. 
okt. 1-től 1938. aug. 31-ig terjedő időre Nagy Edit bízatott meg; Bárdosi 
Sándor óraadó helyettes tanár szolgálata 1937. szept. 1-től 1938. aug. 31-ig 
meghosszabbíttatott, kötelessége az irodai kisegítő munkát ellátni és szak
tárgyait a szükséghez képest tanítani; a német-francia társalgási gyakorla
tok tartására 1937. szept. 1-től 1938. aug. 31-ig Rejtő Ilona kapott meg
bízatást.

Tudomásul szolgál.
2S. Az iskolai nagybizottság 1937. szept. 30. tartott ülésében tudo

másulvette, hogy a VKM. 1937. aug. 18. kelt 35.212—V. sz. a. Csaba József 
soproni líceumi tanárt szept. 1-től a rendes tanárok státusába beosztotta. 
Tudomásulvette továbbá, hogy a VKM. 1937. aug. 18. kelt 35.205—V. 1. sz. 
a. Merész Károly soproni líceumi tanárt rendes tanárrá kinevezte. Tudomá
sul vette, hogy a VKM. 1937. aug. 25. kelt 34.268—V. 1. sz. a. Faragó József 
kőszegi leánygimnáziumi helyettes tanár rendes tanárrá választását tudo
másul vette, de a rendes tanárok státusába egyelőre nem sorolhatja be. Tu
domásul vette, hogy a VKM. 1937. szept. 16. kelt 18.889—1937. ein. sz. a. 
Kuszák István soproni tanítóképző-intézeti gyakorlóiskolai tanítót 1937. 
szept. 1-től elismerte, állami segélyét megállapította és kiutalta.

Tudomásul szolgál.
Jegyezte:

NÉMETH KÁROLY s. k
e g y h .  f ő j e g y z ő .



25

29. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság munkájának tárgyalása 
előtt D. Kapi Béla püspök a fájó veszteség megilletődött hangján jelentette 
be a közgyűlésnek, hogy Szentmártoni Radó Lajos, az egyházker. pénzügyi 
bizottság kiváló elnöke, aki 1923. óta bölcsen és eredményesen vezette egy
házkerületünk háztartását, megrongált egészségi állapotára való hivatko
zással visszavonhatatlanul lemondott ezen fontos állásáról. Minden marasz
taló kérés ellenére kénytelen elhatározása mellett megmaradni. Így a köz
gyűlésnek számolnia kell e ténnyel.

Püspök úr közlését az egyházkerületi közgyűlés nagy szomo
rúsággal hallgatta, mert Szentmártoni Radó Lajos pénzügyi bizott
sági elnöki ténykedése, az elmúlt másfél évtized válságos napjai
ban az erős kéz és megértő szív munkájával volt azonos. Nagy 
érdemeit jegyzőkönyvileg megörökíti, őt a pénzügyi bizottság 
tagjai sorába, főszámvevő indítványára megválasztja, azon biztos 
reményben, hogy támogatását nem fogja ezentúl sem a szívéhez 
nőtt ügykörtől megvonni.

3 0 .  A megüresedett egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnöki állás 
vállalására a közgyűlés felkéri és megválasztja Szalay István gyomoréi 
földbirtokost, a győri egyházmegye felügyelőjét.

Nevezett késznek nyilatkozott e megbízatást egyelőre egy 
évre elfogadni, amit a közgyűlés örömmel és megnyugvással vesz 
tudomásul s a pénzügyi bizottság új elnökét áldáskívánattal és 
bizalommal köszönti.

3 1 . Az egyházkerületi főszámvevő bemutatja a pénzügyi bizottság
1937. évi június hó 22-én Sopronban és 1937. évi szeptember hó 29-én Pé
csett tartott üléséről készült jegyzőkönyvet. Ezekből Hanzmann Károly 
összefoglaló előterjesztése alapján az egyházkerületi közgyűlés a követ
kező ügyeket tárgyalta:

Az egyházkerületi pénztárak forgalmáról és vagyonállásáról szóló ki
mutatás nyomtatásban is kellő időre elkészülvén az összes illetékes hivata
loknak megküldetett. A zárszámadásokból megállapítható, hogy általában 
kedvezően zárultak az összes pénztárak; az előirányzattól csak lényegtelen 
eltérések voltak. A közigazgatási pénztár 1,411.23 P, a Líceumi Diákotthon 
pénztár 12.106 P (több évi maradék betudásával. Az 1936. évi tiszta nyere
ség 2,172.50 P), a tanítóképző-intézeti pénztár 1,512.07 P, a tápintézeti 
181.44 P, a kőszegi leánylíceumi 1,341.48 P, a főiskolai nyugdíjintézeti 
92.91 pengő pénztármaradvánnyal zárult. A líceumi pénztár 5,514.06 P túl- 
kiadást tüntet fel a számadásban (de az 1936—37. iskolai év végére ezt 
behozta), aminek indokolására megjegyzendő, hogy a líceum visszafizette 
az 1932. évben felvett belső kölcsön utolsó 5.000 pengős részletét, amiáltal 
az alapítványi pénztárban kezelt tartaléktőke kedvezőbb kamatozásra volt 
leköthető. Az összesített egyházkerületi járulék régi hátrálékából is be
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folyt 5,155.60 P, ennek révén a hátrálék 1936. dec. 31-én 26.033 pengőre 
csökkent. (Júniusi jkv. 21. p.)

Megnyugvással tudomásul szolgál.
3 2 .  Hasonlókép tárgyaltatott u. a. jkv. alapján a Kleeblatt Herrman 

alapítványi ház 1936. évi felülvizsgált számadása, amely a pénztári kimuta
tás függelékekép nyomtatásban is megjelenvén, tudomásul szolgál.

3 3 .  U- a. jkv. kapcsán jegyzőkönyvbe vétetett, hogy az Első Magyar 
általános Biztosító Társaság tűzbiztosítási jutalék címén 1936. folyamán 
1,095.23 P-t fizetett be az egyházkerületi pénztárba.

3 4 .  A szeptemberi jkv. 2. p. szerint az előző évi közgyűlés óta az 
egyházker. p. ii. b. elnöke, mint a közös egyházi pénztár felügyelő bizott
ságának elnöke, 14 esetben rendelt el váratlan pénztári rovancsolást. Az évi 
íőrovancsolást pedig, a p. ü. b. elnök által delegált bizottsági tagok 1937. 
szeptember 27-én tartották meg. A mindenegyes esetben felvett jegyző
könyvek jelentéséből megállapítást nyert, hogy az Evang. Egyházi Pénz
tárban mindig mintaszerű ügykezelés és hűséges sáfárkodás igazolta a tiszt
viselők kiválóságát. A vagyonkimutatásban feltüntetett értékek is mind 
rendben vannak.

A közgyűlés úgy a p. ü. b. elnöknek, valamint a rovancsolók- 
nak, nemkülönben a tisztviselői karnak köszönetét nyilvánítja az 
elmúlt évi munkájukért; a jelentést örömmel tudomásul veszi és 
az összes vagyonkezelőknek, a szokott óvás fenntartása mellett, a 
felmentvényt megadja.

3 3 . A júniusi p. ü. b. jkv. 18. pontja alapján előadó jelenti, hogy a 
soproni ev. egyházközség a maga részéről is elfogadta a m. é. egyhker. 
közgyűlési jkv. 45. h. pontjával neki megküldött egyesített és módosított 
pénztári szabályrendeletet. Jelenti továbbá, hogy a soproni evangélikus 
egyházközség konventje f. é. március hó 21-én tartott ülési jkv. 8. pontjá
val, az 1936. március 1-óta az Ev. Egyházi Pénztárban gyakornoki szolgála
tot teljesített Becska Bélát, miután rátermettségét és a működéséhez fűzött 
reményeket jóigyekezetű munkájával igazolta, a Szabályrendelet 18. §-ában 
előírt egyévi próbaidejét szép sikerrel megállván, egyházi pénztári szám
tiszti minőségben véglegesítette. Ennek kezdő terminusa 1937. március 1. 
még pedig az állami rendszerű XI. fizetési osztály 3. fokozatának megfe
lelő illetményekkel, illetőleg a pénztári szabályrendelet 30. és 31. §§-aiban 
megállapított fizetés és nyugdíjjogosultság szerint. Előlépése kezdő idő
pontjául 1937. január 1-ső napját, nyugdíjba beszámítható szolgálatának 
kezdő időpontjául pedig 1936. március 1-ső napját állapítja meg. Nevezett 
a konvent színe előtt a hivatali esküt letette.

Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi Becska Bélának 
fenntebbi módon és terminusok szerint számtisztté való megvá
lasztását; e minőségben bizalommal és áldáskívánattal köszönti.

Egyben jegyzőkönyvbe véteti, hogy ez alkalommal a soproni 
gyülekezet konventje élt választási jogával, úgyhogy a bármikor
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esedékessé váló következő pénztári tisztviselő választásnál a vá
lasztási jog a dunántúli ev. egyházkerületet illeti meg.

3 6 .  U. a. jkv. 12. p. beszámol a rendkívüli adóalapi segély időköz
beni felosztásáról. Eszerint 250 P-t kapott Szekszárd; 200 P-t Kaposvár, 
Nagykanizsa, Kölesd, Keszthely; 150 P-t Nagysimonyi, Zsebeháza, Dombó
vár, Szombathely,Homogbödöge, Alsódörgicse; 100—100 P-t Nagybarátfalu, 
Üttevény, Pusztaszentlászló, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Csorna-Kapuvár, 
Bük, Baranyaborjád, Dunaföldvár, Nagyszokoly, Somogyvámos, Szentgott- 
hárd, Bakonyszombathely, Dabrony, Enying, Nemesszalók, Nagyvázsony, 
Sümeg, Szentantalfa; 80—80 P-t Mérges, Gérce, Tapolcafő; 50—50 P-t ka
pott Barlahida, Jánosháza, Barcs-Nagyatád-Szob, Bakonyszentlászló, Csé- 
kút, Csögle, Fehérvárcsurgó, Hánta.

Jóváhagyóan tudomásul szolgál. .

3 7 .  Ugyanazon jkv. 14. p. szerint tudomásul vétetett, hogy a V. K.
M. úr jóváhagyta az 1936. évi egyházkerületi államsegély, a rendkívüli ál
lamsegély, a kápláni kongrua, valamint az annuitásos államsegély elszámo
lásunkat.

3 S -  A szeptemberi jkv. 11. p. kapcsán tudomásul veszi a közgyűlés, 
hogy az 1936—37. évi állami-elemi népiskolákban végzett hitoktatás díja
zására folyósított 1.100 P óradíj a beérkezett hitoktatói jelentésekből 
adódó tényleges helyzetnek megfelelően kifizettetett.

39. A júniusi jkv. 13. és a szeptemberi jkv. 3. pontjával megnyug
vással vette a közgyűlés tudomásul, hogy a VKM. Mechle .Józsefet a tanító- 
képző-intézeti tanári státusba 1932. február 1-től, fizetés szempontjából be
számítható szolgálati kezdettel rendes tanárul elismerte s részére 1936. no
vember 1-től fogva az állami minta szerinti IX. fizetési osztály 2. fokozatá
nak megfelelő fizetéskiegészítési államsegélyt folyósította. Elismerte a 
VKM. dr. Gárdonyi Zoltán képezdei tanárt is rendes tanárul, de fizetés
kiegészítési államsegélyt részére, 1936. november 1. kezdettel, egyenlőre 
csak a helyettestanári státus szerint engedélyezett. Jóváhagyta a VKM. Ku
szák István gyakorlóiskolai tanító megválasztását és átminősítését is, enge
délyezvén számára 1937. szeptember 1-étől a Vili. fizetési osztály 3. foko
zata szerint a fizetéskiegészítési államsegélyt.

■ 40. U. a. jkv. értelmében tudomásul szolgál, hogy a VKM. Csaba 
József és Merész Károly soproni líceumi tanárokat 1937. szeptember 1-től 
rendes tanári, IX.—3. fokozat szerinti fizetéskiegészítési államsegélyben 
részesíti.

4 1 .  A júniusi jkv. 2. p. kapcsán tudomásul veszi a közgyűlés, hogy 
Szabó Kálmán líceumi tanárnak Etelka leánya után 1937. június 30-ával és 
Sass László hasonnevű fia után 1936. szeptember 30-ával a családi pótlék 
beszüntettetett, valamint azt, hogy Rozsondai Károly tanítóképző-intézeti 
igazgatónak Margit leánya után 1937. február 1-től családi pótlék jár.



U. a. 4. p. a. tudomásul veszi a közgyűlés, hogy az 1936—37. 
iskolai évre, a nem evang. jellegű iskolákba járt evang. vallású tanulók hit
oktatására szánt 5.000 P következőleg került kifizetésre:

a) A győri egyházmegyének — — 500,— P
b) A kemenesaljai egyházmegyének 450.— P
c) A somogyi egyházmegyének — 400.— P
d) A soproni alsó egyházmegyének 450,— P
e) A soproni felső egyházmegyének 450.— P
f) A tolna-baranya-somogyi ehm. 1,000.— P

g) A vasi közép egyházmegyének 500.— P
h) A veszprémi egyházmegyének 940,— P
i) A zalai egyházmegyének 310.— P 5.000 P

43. Ugyancsak jóváhagyóan veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a 
múlt évi br. Baldácsy-alapítványi segély kifizetésekor a személyi egység 25 
pengővel, a gyülekezeti pedig 22 pengővel volt dotálható.

44. Hasonlókép helyesli a közgyűlés, hogy a líceumi tápintézet tan
évi díja, 1937. február 1-től kezdve, az egyre emelkedő drágaságtól kény
szerítve, a m. é. ehker. közgyűlési jkv. 52. pontjában megállapított 300 pen
gővel szemben 330 pengőben nyert megállapítást.

45. Tárgyaltatott a júniusi jkv. 22. és a szeptemberi jkv. 14. pontja 
alapján az egyházkerület összes pénztárainak 1938. évi költségvetése. Fő
számvevő jelenti, hogy a legszigorúbb takarékosság szemelőtt tartásával 
sikerült az összes pénztárak előirányzatát deficitmentesen összeállítani, szá
mításba véve a változó jövedelmeket és elkerülhetetlen terheket, de szá
molva elsősorban az egyházközségek teherbíró képességével is. A pénz
ügyi bizottság lelkiismeretesen megtárgyalta az összes költségvetési téte
leket s mivel emberi számítás szerint a pénzügyi egyensúlyt az egyházkerü
let háztartásában biztosítva látja, az egész munkálatot változatlan elfoga
dásra ajánlja a közgyűlésnek.

A nyert részletes tájékoztatás után a közgyűlés az 1938. évi 
egyházkerületi költségelőirányzatot egész terjedelmében elfogadja 
és elhatározza annak kinyomatását s az utóbbi évek gyakorlata 
szerint jelen jegyzőkönyv függelékében való közlését.

46. A közigazgatási pénztár 1938. évi költségvetésében a pénzügyi 
biz. a m. é. közgyűlési jkv. 48. pontjával 50 százalékkal emelte egyházme
gyei dologi segélyt, a viszonyok kényszerítő hatása alatt újabb 1.000 pen
gővel emelni javasolta s így 1938-tól kezdve az egyházmegyék dologi se
gélye a két év előtti összegnek a duplájára emelkedett. Ezt nemcsak az idő- - 
közben elmaradt portótérítési államsegély indokolja, hanem az egyre nö
vekedő kötelezettségek s a dologi segélynek a háború előtti időben sokkalta 
nagyobb volta is méltányosnak és szükségesnek mutatja. Ennek értelmében 
az egyes egyházmegyék dologi segélye következőleg oszlik el:
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a) a győri egyházmegyének jut
b) a kemenesaljai egyházmegyének jut
c) a somogyi egyházmegyének jut
d) a soproni alsó egyházmegyének jut
e) a soproni felső egyházmegyének jut
f) a tolna-baranya-somogyi ehm.-nek jut
g) a vasi közép egyházmegyének jut
h) a veszprémi egyházmegyének jut
i) a zalai egyházmegyének jut

420.— P 
400.— P 
400.— P 
360.— P 
280.— P 
800.— P 
420,— P 
600.— P
320.— P 4.000 P

47. U. a. pénztár keretében tudomásul vétetik, hogy a protestáns 
sajtótudósító fizetéséhez való hozzájárulás a többi egyházkerületekkel, az 
egyetemes egyházi elnökséggel és a reformátusokkal való megállapodás 
értelmében évi 200 pengővel nagyobb lesz.

48. A ! íceumi költségvetésbe új szükségleti tételként vétetett fel, 
a közgyűlés helyeslésével, a már nagyon elhasznált iskolai bútorzat, pad, 
tábla, katedra stb. fokozatos utánpótlása, amely célra évi 300 P irányoz- 
tatott elő.

4Q. U. a. költségvetés keretében tudomásul vétetik, hogy a „Nem 
állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézete“ az évekig szünetelt soproni 
líceumi 15. tanszék után, annak újólagos betöltése kezdetőtői 1935. szept. 
1-ig visszamenően a nyugdíjjárulékot ismét előírta. Azóta betöltvén a 16, 
tanszék is, a közgyűlés ennek a felvételét is szorgalmazza.

50. A tápintézeti pénztár költségvetésében a Balfi úton épült lakó
ház és sertéshizlalda jelent új tételt. Az iskolai kisbizottság kértére ugyanis 
pénzügyi bizottság, a m. é. ehker. közgyűlési jkv 76. pontjával nyert fel
hatalmazás alapján Preidl Nándor és társaitól vásárolt a Balfi úton egy 
205 négyszögölnyi területet 3.075 pengőért. Úgy a vételár, mint az átru
házási illeték, 239.10 P a tápintézeti tartalék alapból ki is fizettetett. 
A ránkkényszerített sertésól építkezéssel kapcsolatos befektetés jövedel
mezőbbé tétele érdekében kívánatosnak mutatkozott a szolgalakáson kívül 
még egy szoba és konyhás kislakás építése, amelynek bérjövedelme még 
előnyösebbé teszi a megoldást. Maga az egész építkezés a bemutatott költ
ségelőirányzat szerint cca 13.000 P-be kerül. De csak úgy volt megoldható, 
hogy a júniusi p. ü. b. ülési jegyzőkönyv 19. pontjával, a közgyűlés utó
lagos jóváhagyása reményében az alapítványi pénztárból 10.000 P kamat
mentes belsőkölcsön bocsájtatott — 10 éven belüli törlesztés feltételeivel — 
a tápintézeti pénztár rendelkezésére.

A közgyűlés ezen építkezést és a vele kapcsolatos kölcsön 
engedélyezését megnyugvással veszi tudomásul. Egyben felhatal
mazza az egyházkerületi elnökséget, hogy a befejezéshez közeledő 
építkezéshez — amennyiben netán némi hiteltúllépés mutat
kozna — a még hiányzó összegeket, az alapítványi pénztárból 
fentebbi feltétellel engedélyezhesse.



3Ô

51. A kőszegi leanygímnázíumi pénztár keretében, az egyre növe
kedő tanulói létszám örvendetes ténye kapcsán „externátus“ létesítése ké
pez új mozzanatot. A vele kapcsolatos szükségleteket a közgyűlés bizakodó 
reménységgel engedélyezi.

32,. A júniusi jkv. 17. p. kapcsán tárgyaltatott a Líceumi Diákotthon 
bővítésének a kérdése. Bármily fontosnak és szükségesnek is lássék ez az 
ügy, sajnos ezidőszerint még nem valósítható meg. Az előzetes számítások 
szerint t. i. a 100 férőhelyre való kibővítés cca 200.000 pengős teherválla
lással volna azonos. Ezt pedig az egyházkerület jelenlegi pénzügyi helyzete 
nem teszi lehetővé, amiáltal az internátus kibővítése némi késedelmet fog 
szenvedni.

Tudomásul szolgál.
53. U. a. jkv. 20. p. szerint a közgyűlés jóváhagyja a soproni tanító

képző intézet telkéből 8 négyszögölnyi résznek a szomszédos telektulaj
donosnak Radies János építési vállalkozónak 1.000 pengőért való "eladását, 
valamint 11 négyszögölnyi területnek elcserélését. A befolyt eladási ár a 
tanítóképzőintézet építési alapjához csatolandó.

54. U. a. jkv. 11. p. alapján hozzájárul a közgyűlés ahhoz, hogy a 
D. Payr Sándor theol. professor által megírt s már 1924-ben megjelent, 
„A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület története“ című nagy munka I. köte
tének ára az eddigi 19.20 pengő helyett — nagyobbmérvű terjedése érde
kében — 10 pengőben állapíttassák meg.

55. A szeptemberi jkv. 9. pontja kapcsán bemutatásra került a Sop
roni Líceumi Diákszövetség által létesített „Berzsenyi Dániel“ ösztöndíj
alapítvány alapítólevele. A 400 pengős alapítványi tőke az előző évben léte
sített Berzsenyi Dániel és Kis János emléktáblájára befolyt adományok 
megmaradt 377 P és fenti összegre kiegészített tételeként adódott. Az ala
pítvány tulajdonosa a Líceumi Diákszövetség. Az évenkénti ösztöndíjat 
a líceumi tanári kar adományozza, legalább is jó előmenetelű és jó maga
viseletű líceumi tanulóknak.

Az egyházkerületi közgyűlés, mint alapítványi hatóság öröm
mel veszi tudomásul a Soproni Líceumi Diákszövetség „Berzsenyi 
Dániel“ alapítványát s azt a maga részéről megerősíti.

50. U. a. jkv. 10. pontja értelmében tárgyaltatott az egyházkerület 
lőrintei birtokának ellenőrzésére választott bizottság ezévi kiszállásáról 
szóló jelentése. Eszerint úgy erdő- mint mezőgazdasági vonatkozásban 
megnyugtató a helyzetkép. Épületek dolgában is történt a legutóbbi ki
szállás óta többféle utánpótlás. Mindennek dacára azonban e téren még 
elég hiányra kénytelen a bizottság rámutatni. Ezek főbbjei: a cselédlakások 
padlása a legtöbb épületnél sározatlan, holott az agyagtapasz pótlása a 
netáni beégési veszélyre való tekintettel feltétlenül szükséges; az istállók 
falainak fokozottabb karba helyezése, vagyis évente 4—5 istálló belső és 
és külső vakolatának teljes helyreállítása és a mennyezetek és tetőfedések
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fokozatos megújítása; a lőrínteí lábaspajta pilléreinek gyökeres helyre- 
állítása.

A közgyűlés a bizottság jelentését tudomásul veszi, a feltün
tetett hiányok mielőbbi pótlására a haszonélvezőt felkéri.

57. A szeptemberi p. ü. b. jkv. 19. pontja alapján bemutatásra került 
a báró Baldácsy alapítványi segélyért folyamodók ügye. A beérkezett 162 
kérvényt a bizottság behatóan megtárgyalta s ennek alapján terjesztette 
be felosztási javaslatát, amelyet az egyházkerületi közgyűlés változatlanul 
elfogadott és határozati erőre emelt. E szerint az 1937. évi br. Baldácsy 
alapítványi osztalékrész a mindig is szokásos hármas felosztás szerint ke
rült kifizetésre. Mivel pedig egyenlőre még nem folyt be az Ígért osztalék 
a maga egészében az 1937. évi segély egységek szerint nyert megállapítást.

Gyülekezeti segélyt kap: 1—1 egységet: Mérges, Lenti, Nagy- 
sitke, Antalszállás-Margitpuszta, Magyarkér, Örimagyarósd, Őri- 
szentpéter, Ászár, Bakonybánk, Fehérvárcsurgó, Hánta, Mihály- 
háza, Nagygyimót, Nemeshany, Súr, Tés, Zalagalsa. 2—2 egységet 
kap: Barlahida, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Barcs-Nagyatád- 
Szob, Csorna, Balf, Brennbergbánya, Bonnya, Dombóvár, Kölesd, 
Nagyszokoly, Tarrós, Tolnanémedi, Sárvár, Szentgotthárd, Ador- 
jánháza-Egeralja, Bakonyszentlászló, Bakonyszombathely, Külső- 
vat, Enying, Kerta, Tapolcafő. 3—3 egységet kap: Nagybarátfalu, 
Pusztaszentlászló, Nagykanizsa, Sopronbánfalva, Csékut. 4—4 
egységet kap: Kaposvár, Dunaföldvár, Szekszárd, Keszthely.

Személyi segélyt kap: 1—1 egységet: Baráth József, Mód 
Aladár, Nagy Kálmán, Somogyi Károly, Hütter Lajos, lelkészek; 
Bándy Miklósné, Becht Henrikné, Berke Józsefné, Borbély Gyu- 
láné, Horváth Dezsőné, Jausz Vilmosné, Káldy Mihályné, Király 
Mátyásné, Kiss Gyuláné, Kracher Györgyné, Révész Sándorné, 
Reichert Gyuláné, Schleining Vilmosné, Szili Lénárdné, Zettl Jó
zsefné, lelkészözvegyek; Eösze Etelka, Hesz Mária, Pieler Korné
lia, Schrődl Nővérek, Tóth Margit, Wagner Vilma lelkész leányok. 
2—2 egységet kap: Bélák János, Molitorisz János, Horváth Olivér, 
Horváth Lajos, Grosz János, Hering János, Molnár Gyula, Szabó 
István, Sikos Gyula, Jónás Lajos, lelkészek; Dubovay Gézáné, 
Jakab Ivánné, Káldy Józsefné, Mikolás Kálmánné, Péter Sándorné, 
Schöll Lajosné, Szűcs Imréné, lelkészözvegyek. 3—3 egységet kap: 
Fábry László, Kiss Samu, Németh Gyula, Rónai B. Gyula. 4—4 
egységet kap: Bachát István, Kakas József, Sokoray Bálint.

58. Ugyanazon p. ü. b. jkv. p. kapcsán jelentés tétetett az egyház- 
kerület címére érkezett 5 rendes és 19 rendkívüli adóalapi kérvényről.

A közgyűlés úgy határozott, hogy a folyamodványokat netáni 
figyelembe vételre ajánlja a tél folyamán esedékessé váló fel
osztásnál. Az állandó adóalapi segélyért való folyamodás ezidő-



szerint tárgytalan, mert az egyetemes adóalapi bizottság mostaná
ban nem juttathat senkinek új megállapításu segélyt.

5 9 . U. a. jkv. p. sz. a közgyűlés a következő közalapi kérvényeket 
terjeszti fel meleg pártolással az egyetemes közgyűléshez rangsorolva: 
Dunaföldvár, Bakonymegyer, Enying, Adorjánháza-Egeralja, Nagyszokoly, 
Csékut, Üriszentpéter, Bakonyszombathely, Homokbödöge, Antalszáilás- 
Margitpuszta, Taliándörögd, Nemesszalók.

6 0 .  ü. a. jkv. p. kapcsán a közgyűlés a beérkezett 14 általános tart. 
segélykérvény alapján a következő segélyeket szavazta meg:

A szabadrendelkezési alapból Horváth Lajosnak 200 P, Sop- 
ronbánfalvának 100, Dunaföldvárnak 50 P-t.

A charitativ célra fenntartott összegből a győri árvaháznak 
50 és a soproni árvaháznak 50 P-t.

A szórványgondozási pénzből kap Enying, Hács és Puszta- 
ederics egyenként 50 P-t.

öl. A szeptemberi jegyzőkönyv 15. pontja értelmében beható tár
gyalás alá vétetett az Első Magyar Általános Biztosító Rt. nemkülönben az 
Evang. Egyházkerületek Jóléti Egyesületének u. n. temetési biztosítási 
ügye. Egyházkerületünk szerződéses viszonyban állván az Első Magyar 
Általános Biztosító Rt.-vei mindeddig szigorúan ragaszkodott is állásont- 
jához, levonván annak konzekvenciáit is. Megállapítást nyert időközben, 
hogy míg az Első Magyar Általános az elmúlt évben a dunántúli ev. egyház- 
kerület területén 82 községben 1.025 biztosítást kötött, addig az Ev. Egy
házkerületek Jóléti Egyesülete nevében dolgozó Turul biztosító részvény- 
társaság emberei a dunántúli ev. egyházkerületek területén ugyanezen idő 
alatt 129 községben 2.856 üzletet kötöttek. Ez azt mutatja, hogy sokkal 
mozgékonyabb s eredményesebbnek látszó az Ev. Egyházkerületi Jóléti 
Egyesületének a munkálkodása, ami legalább is gondolkodóba kell hogy 
ejtsen bennünket. A p. ü. b. javaslatára az egyházkerületi közgyűlés ki

mondja, hogy bár fenntartani kívánja továbbra is az Első Magyar 
Általános Biztosítóval a szerződéses viszonyt, de szívesen látna na
gyobb eredményt. Másrészt nem zárkózhatik el mereven az Ev. 
Egyházkerületi Jóléti Egyesületének munkálkodása elől. Ha nem 
is támogathatja, vállalt szerződéses viszonyából kifolyóan, de a 
szabad verseny elve alapján nem is gátolja törekvésében. A rész
letkérdések elintézésére az egyházkerületi elnökséget kéri fel.

02. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése, amely
ben a szervezendő alesperesi álláshoz egyházkerületi állandó hozzájárulást 
kér az egyházkerülettől. A szeptemberi jkv. 17. pontja szerint a pénzügyi 
bizottság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a költségvetésben az esperesi 
kar részére megállapított 4.500 P tiszteletdíjon felül engedélyezzen kivéte
lesen 1938-ra a veszprémi egyházmegyének 300 P-t, azzal, hogy ez nem 
szolgálhat precedensül. Különben sem mehet az ily külön kérelem a többi
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egyházmegye rovására. Tekintettel árrá, hogy a közeljövőben á toína- 
baranya-somogyi egyházmegye egy belmissziói esperesi állás szervezésének 
tervével foglalkozik s hogy más egyházmegyék is szervezhetnek alesperesi 
állást, kívánatos volna az esperesi tiszteletdíjnak olyképpeni új megálla
pítása — minden figyelembe vehető momentum alapján, hogy az az egy
házmegyék szerint állapíttassák meg véglegesen a jövő esztendőben, tekin
tet nélkül arra, hogy az egyes egyházmegyékben hány esperesi állás van. 
Az összes szempontok alapul vételével egyházmegyénként igy meghatá
rozott tiszteletdíjnak az egyházmegye területén működő több esperes kö
zött való mikénti felosztása bizassék az illető egyházmegyére.

A'z egyházkei ületi közgyűlés ezen javaslatot elfogadja s meg
bízza a pénzügyi bizottságot, hogy készítsen jövő esztendőre ily 
értelemben új tervezetet.

63- A szeptemberi jkv. 16. p. kapcsán tárgyaltatott Szabó László 
ehker. szolga folyamodványa, amelyben eredeti fizetésének visszaállítását 
kéri. Tekintettel arra, hogy ezt az állam sem teszi, s az egyházkerület még 
kevésbbé bírná, a kérelemnek kivételes teljesítése viszont egyébként is lehe
tetlen lévén, a pénzügyi bizottság nem látja a kérelmet teljesíthetőnek.

A közgyűlés a p. ü. b. javaslat értelmében határoz.
64. U. a. jkv. 18. p. alapján a közgyűlés nem látja indokoltnak a sop

roni líceum két szolgájának azon kérelmét, hogy a téli hónapokra állíttas
sák be egy harmadik szolga a fűtéssel járó többletmunka elvégzésére. Ép 
ezért e kérelem felett napirendre tér.

63. Az egyházkerületi közgyűlés a két pénzügyi bizottsági jegyző
könyv mindazon pontjait, amelyek nem igényelnek külön tárgyalást, avagy 
határozathozatalt egyetemlegesen elfogadottnak és felolvasottnak tekinti.

66. A pénzügyi referátum befejeztével a közgyűlés nevében az egy
házkerületi felügyelő mond köszönetét mindazoknak, akik háztartásunk 
egyensúlyát körültekintéssel szolgálják. Szól ez az egész bizottságnak, a 
tisztviselőknek, nemkülönben a nagy terheket ev. buzgalommal elviselő 
derék gyülekezeteknek is.

67. Tárgyaltatott az egyházkerületl népiskolai bizottság jelentése, a 
Pécsett 1937. szeptember 29-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv alap
ján. Hanzmann Károly, a bizottság egyházi elnöke, először is az u. n. A) 
statisztikai adatgyűjtőív kérdőpontjai nyomán összesített képet mutat be 
az 1936—37. iskolai év számadatairól. Eszerint a dunántúli evangélikus 
egyházkerületben rendszeresített tanítói állások száma ezidőszerint 376; 
közülök 334 (+  1) férfi és 42 (— 1) női tanerőnek van szervezve. Az állá
sok közül 319 rendes, 21 segéd, 26 helyettes tanítóval volt betöltve, 10 üre
sedésben áll. A tantermek száma 378 (+ 4 ). A tanítólakásoké 317 (+ 2 ). Az 
újonnan épült tantermeké 7 (+  4). Az iskolai könyvtár ifjúsági részének 
kötetszáma 30.926 (-f 239). A kölcsönkönyvtár kötetszáma 12.825 (+2.933) 
A tanítói könyvtár kötetszáma 12.944 (+  1.286). A tanév szeptember 1—15.



között kezdődött és junius 1—17. között fejeződött be. A munkanapok 
száma 67.661 (-1-880).

A törzskönyvek szerint az iskolák körzetébe tartozó evang. tanköte
lesek száma a mindennapi iskolában 17.028 (— 517), a továbbképző iskolá
ban 7.795 (— 531). A saját evang. iskoláinkba járt 15. 835 mindennapi ta
nuló (— 330) és 7.085 továbbképzős tanuló .(— 341) Másvallású tanulók 
közül evang. iskolába járt 1.657 mindennapi (+  131) és 555 (+33) tovább
képzős tanuló. A mindennapi iskolások közül 643 református (+  126), 876 
róm. kath. és 136 másvallású (+  11) volt. A továbbképző iskolába járt 140 
református (+ 8 ), 397 róm. kath. (+64) és 18 másvallású (— 9) tanuló. Az 
iskolák körzetébe tartozó, de nem a saját evang. iskoláinkba járt 1.176 
mindennapi (— 168) és 707 továbbképzős (— 214) tanuló. Az evang. isko
lába járt evangélikus és másvallású mindennapi tanulók száma 17.492 
(— 199), a továbbképzősöké pedig 7.640 (—; 308) volt. Iskolába nem járt 
az evang. tankötelesek közül 17 (— 2), mindennapi és 3 (— 1) továbbképző 
iskolai tanuló. Az evang. iskolába járt tanulók anyanyelve szerint voir 
11.813 magyar, 5.602 német, 77 tót mindennapi- és 5.122 magyar, 2.518 
másanyanyelvű továbbképzős tanuló. Az iskolai mulasztások száma a min
dennapi iskolában 169.187 igazolt (— 16.462) és 3.142 igazolatlan (— 668) 
félnap; a továbbképző iskolában viszont 24.706 igazolt (+2.230) és 3.824 
(+  979) igazolatlan félnap.

Az iskolák 1936. évi számadása: Bevétel. Az egyházközségek hozzá
járulása a tanítók helyi javadalmazásához 327.786 P, az iskolák dologi szük
ségletéhez 163.318 P. Az állam hozzájárulása a tanítók fizetéséhez 501.143 
P, a tandíjkárpótlási dologi államsegély 5.842 P; politikai községi és más 
segély 79.394 P, egyéb bevétel 46. 539 P. összes bevétel: 1, 124.022 P. Ki
adás. A tanítók összes fizetése 828.909 P, épületek fenntartására 77.257 P, 
iskolák felszerelésére 16.366 P, tanítói nyugdijjárulékra 63.236 P, állami 
adókra 25.873 P, egyéb kiadás 102.511 P. Összes kiadás: 1,115.152 P . ,

A közgyűlés e helyzetkép nyomán örömmel veszi tudomásul, 
hogy a mindennapi iskolában a mulasztások tetemesen csökken
tek és hogy a legtöbb iskolánk — bár óriási teherviseléssel, de 
mégis rendezett anyagi Viszonyok között igyekszik egyház- és 
nemzetépítő hivatásának megfelelni. Ellenben fájlalja, hogy a 
tanulói létszám — ámbár országos jelenség — állandóan csökke
nőben van. A továbbképző iskolai mulasztások emelkedése kap
csán s annak lehetőleges megakadályozására szigorúbb eljárást 
sürget. Úgyszintén a statisztikai ivek pontosabb kitöltésére is 
újólag felhívja a figyelmet.

68. Ugyanazon jegyzőkönyv 3. pontja kapcsán az előadó bizottsági 
egyházi elnök felolvassa az egyházkerület népiskoláira vonatkozó iskola
vizsgálati eredményről szóló összefoglaló jelentését az u. n. B.) ív kérdé
seinek alapul vételével. Az egyházkerület összes tanítói családi pótlék cí- 
rnén 69.154 P-t, fizetéskiegészítési államsegély címén 431.969 P-t, helyi



javadalom címén 327.786 P-t kaptak a fenntartóktól. A tanítók összes fi
zetése 828.909 P.

A szervezett 376 tanítói állás osztályai közül 253 magyar tannyelvű; 
14 A), 73 B), 36 C) tipusu kisebbségi. Az előírt naplók 2 hely kivételével 
mindenütt rendesen vezettetnek. Az egyetemes egyház által engedélyezett 
tankönyvek voltak mindenütt használatban. 5 iskola kivételével valamennyi 
helyen megerősített órarend és tananyagbeosztás szerint dolgoztak. Négy 
iskola kivételével mindenütt elvégezték az előírt tananyagot, még pedig 
122 kiváló, 94 jó, 154 megfelelő és 2 megnemfelelő eredménnyel. A magyar
nyelv tanításának eredménye a kisebbségi iskolákban 34 kiváló, 60 jó, 29 
megfelelő. Egyházi éneket mindenütt az előírt számban tanították. Női 
kézimunka és slőjd-tanítás is folyt sok iskolában, még pedig szép ered
ménnyel. A tanítók módszere és nevelői bánásmódja szerint van 132 kiváló, 
93 jó, 149 megfelelő és 2 megnemfelelő tanítónk. Figyelem és fegyelem 
dolgában 102 iskola kiváló, 168 jó, 104 megfelelő és 2 megnemfelelő. A 
gyermekek rendes, tiszta megjelenésére és a tantermek tisztaságára min
denütt kellő gondot fordítottak. Nyolc hely kivételével mindenütt van 
egyházias jellegű kép, nemzeti címer és himnusztábla. Az előírt tanszerek 
38 tanteremben csak részben, 5 osztályban pedig nagyrészt hiányosan van
nak meg. Leginkább térképek, szemléltetőképek és fizikai eszközök hiá
nyoznak; két tanteremben azonban szekrény sincs a tanszerek számára. 
Az iskola épület és tantermei, a tanítólakások és tartozékai általában rend
ben vannak, bár 26 helyen az épületek alapos javítása elkerülhetetlen szük
ségletként sürgetendő. Az előírt egyházi, iskolai és nemzeti ünnepeket min
denütt megtartották. A tanítás 38 helyen szünetelt 1—9 hétig járványos 
megbetegedés, építkezés, részben a tanító betegsége miatt. Az iskolákat 
egyházi részről az esperesek, az iskolavizsg. bizottságok és sok helyütt az 
iskolaszék tagjai, világi részről többesetben a vkm. kiküldöttje, a kir. tan- 
felügyelők és 360 esetben a körzeti iskolafelügyelők látogatták.

A közgyűlés köszönettel veszi tudomásul, az általánosságban 
megnyugtató és kedvező jelentést. Jólesik tudnunk, hogy az egy
ház- és nemzet-építés felette fontos munkájából egyházunk kiváló 
tanítói kara hűségesen teljesíti a maga részét. A néhol mutatkozó 
mulasztás és hiány pótlásának elrendelése mellett elismerését fe
jezi ki a közgyűlés evangélikus tanítói karunknak az elmúlt iskolai 
év eredményes munkájáért.

69. Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontja nyomán előadó beszámol az 
egyházkerületbeli összes egyházmegyék népiskolai bizottságának múlt évi 
munkájáról, amint az a vonatkozó jegyzőkönyvekből elénk tárul. Vannak 
közös problémák, ilyen az iskolai kis-gyülekezetek áldásthozónak Ígérkező 
ügye. Hasonlókép közös és általános követelés a még mindig hiányzó evan
gélikus népiskolai tanterv és utasítás kiadása. A személyváltozások kapcsán 
öröm és fájdalom, üdvözlés és búcsuzás hangja csendül ki. De vidékenként 
külön kérdések is szóba kerülnek. így a kemenesaljai egyházmegyében
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evangélikus jellegű irkák kiadását sürgetik; továbbá; hogy az iskolai oktatás 
elbírálásánál az eddigi 3 fokozat helyett 5 fokozat állapíttassák meg; végül, 
hogy a kötelező iskolai felszerelések pontos revideált jegyzéke minden 
iskolával közöltessék. A somogyi egyházmegyei népiskolai bizottság meg
újítja múlt évi határozatát, amely szerint a továbbképző iskola eddigi tan
könyvei megtartandók mindaddig, amíg az egyházkerület új tankönyvekről 
nem gondoskodik. A soproni alsó egyházmegyében kimondták — az egyéb
ként magától értetődő tényt, — hogy a templomban tartott iskolai záró
vizsgák alkalmával mellőzendők az oda nem való világi dalok. Egy a leven
ték számára kiadott ifjúsági lap erősen róni. katholikus szellemű szerkesz
tése miatt megfelelő lépések megtételét kívánja. A vasi közép egyház- 
megyei bizottság azt kívánja, hogy az egyházmegye területén nemcsak a 
népiskolai tanulók, hanem a hitoktatásban részesülő összes tanulók is a 
tanterembe belépő egyént „Erős vár a mi Istenünk“ köszöntéssel fogadják, 
amire az adandó válasz „Erős várunk.“ A veszprémi népiskolai bizottság 
követeli a leventéknek a vasárnap reggeli foglalkoztatásról való korábbi 
hazabocsátását, mivel a továbbképzős tanulók nagyfokú templomi mulasz
tása elsősorban ezáltal gátolható meg s az ifjúság a késői hazabocsátás 
miatt sem testileg, sem lelkileg nem készülhet elő az istentiszteletre.

A tájékoztató összefoglalás tudomásul szolgál. A felelősségük 
tudatában őrtálló népiskolai bizottságok működéséért a köz
gyűlés elismerését nyilvánítja. Egyben elhatározza a közgyűlés, 
hogy az evangélikus jellegű iskolai füzetek mielőbbi kiadására a 
maga hatáskörében megteszi a szükséges lépéseket. Az evang. 
tanterv és utasítás tárgyában felír az egyházegyetemhez.

7 0 .  Ugyanazon jkv. 5. p. a. a bizottság egyházi elnöke ismerteti a 
dunántúli összes evang. egyházmegyei tanítóegyesületi jegyzőkönyvek 
alapján eme egyesületek multévi munkáját. Valamennyi egyesület behatóan 
megtárgyalta a püspök urunk által kezdeményezett iskolai kis-gyülekezetek 
szervezésének s ezzel az egyházszeretet ápolásának egészen újszerű és sok 
áldást ígérő ügyét. Ép így mindenütt szóba került a Hévizén létesítendő 
Tanítói Gyógyház ügye is. Ezen kívül a győri egyházmegyei tanítóegye
sületi jegyzőkönyv megemlékezik az ülésükön résztvett finn és észt lelké
szek látogatásáról, Rinne Károly és Kuusik Pál előadásáról. Ugyanott 
Balog Ferenc mintatanítást mutatott be „Fogalmazás az elemi népiskola
IV. osztályában" címen. Bokányi Jenő „Az evangélikus népiskola hivatása" 
című értekezését olvasta fel; Zacher Lajos „A Győri Evang. Egyházmegyei 
Tanítóegyesület Alapszabály“-tervezetét ismertette. A kemenesaljai tanító- 
egyesületben Böröcki Vilmos növendékeivel énekbemutatót tartott. A so
mogyiban Balikó József a beszéd- és értelemgyakorlat köréből mintataní
tást mutatott be. Czéh Sándor beszámolt a Nagyatádon lefolyt népműve
lési tanfolyamról. Hildebrand Elek a. vázlatkészítés módjáról és lényegéről 
értekezett. Kamondi Adolf előadásának címe „Az életre való nevelés és 
annak jelentősége.“ A tolna-baranya-somogyiban vitéz Nagy István tartott
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előadást „Sárszentlőrinc történetéről.“ Halmai Olivér „Munkánk a mai 
népiskolában“ címen értekezést olvasott fel. A vasi közép egyházmegyében 
Budaker Gusztáv „A szülői értekezlet fontossága és tárgya“ címen olvasott 
fel; Heintz Fülöp pedig az „Éneklő Dunántúl“ mozgalomról beszélt. A 
veszprémiben ifjú Sülé Sándor tartott előadást arról, hogy „Milyen szem
léltető képeket, eszközöket készítsen és gyűjtsön a tanító.“ Végül a zalai 
egyházmegyében Kiss József „Nemzetnevelés“ című tanulmányát mutatta 
be. Ha ezekhez hozzávesszük mindazt a csendes, de époly fontos és kiváló 
munkát, amit tanítóink a pedagógiai szemináriumokban, a népművelődési 
előadások során és általában egyház- és nemzetépítés terén végeztek az 
elmúlt évben is, úgy megnyugvással és elismeréssel emlékezhetünk meg 
derék tanítói karunk céltudatos fáradozásáról.

örvendetes tudomásul szolgál.

TI. Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontja kapcsán bizottsági elnök 
beszámol az 1936—37. iskolai évben a dunántúli ev. egyházkerület területén 
nem evangélikus jellegű, különféle típúsu iskolákba járt tanulókkal végzett 
evangélikus hitoktatási munkáról. Eszerint az elmúlt tanévben 328 (+  28) 
különféle tipusu nem evangélikus jellegű iskolába járt összesen 5.120 evan
gélikus tanuló. Az előző tanévhez viszonyítva a tanulói létszámapadás 40. 
A hitoktatást 121-en végezték — mégpedig 64 lelkész, 8 hitoktató-lelkész, 
16 segédlelkész, 6 evang. felekezeti-, 16 állami-, 3 községi-, 3 társulati
tanító, ill. tanítónő és 5 más foglalkozású ev. egyháztag. 558 csoportban 
(+  17) heti 76H órában (+  134) folyt a munka. 58 hitoktató 72 lakóhelyén 
kívüli 91 iskolában is tanított. 32 tankönyvíró 43 féle könyvét használták. 
A vizsgákon 4.693 tanuló jelent meg. A vizsga eredménye 56% jeles, 29% 
jó, 14% elégséges, 1% gyenge. Nem evangélikus jellegű tanítóképző inté
zetben népiskolai tanítói oklevelet szereztek 22-en, 6 férfi és 16 nő. Közü
lük 2 nő, Mélykúti Vilma és Tasch Edit, Sopronban evang. népiskolai hit
oktatásra is képesítő oklevelet nyert. Az elmúlt évben 495 ev.tanuló részesült 
— a nem ev. jellegű iskolákba járók közül — konfirmációi oktatásban 
(+  18). Evangélikus hitoktatásra járt 80 református, 5 róm. kath. 3 bap
tista és 2 unitárius vallású tanuló is.

118 állami iskolába járt 2.407 tanuló (— 154), még pedig 55 elemibe 
1.103, 2 továbbképzőbe 7, 32 polgáriba 705, 11 fiúközépiskolába 239, 3 
leányközépiskolába 162, 3 tanítóképzőintézetbe 52, 5 kereskedelmi isko
lába 61, 1 közigazgatási tanfolyamra 20, 1 fém- és szövőszakiskolába 13, 
4 mezőgazdasági szakiskolába 43 és 1 MÁV műhelytanonciskolába 2 tanuló.

80 községi iskolába járt 1.305 tanuló (+  112). Ebből 23 elemibe járt 
368, 2 továbbképzőbe 27, 3 kereskedelmi tanonciskolába 18, 30 iparos- 
tanonc iskolába 623, 12 polgáriba 182, 2 nőipariba 12, 6 felsőkereskedel
mibe 68, 2 siketnéma tanintézetbe 7 tanuló.

112 másfelekezeti iskolába járt 1.204 tanuló (+22), akik közül 63 
elemibe járt 597, 4 továbbképzőbe 18, 16 polgáriba 169, 10 fiúközépisko
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lába 290, 4 leányközépiskolába 22, 8 tanítóképző intézetbe 73, 2 óvónő
képzőbe 12, 3 nőipariba 14, 2 női felsőkereskedelmi iskolába 9 tanuló.

/2 társulati, egyesületi vagy érdekeltségi iskolába járt 143 (+ 7 ) ta
nuló. Közülök 10 elemibe 113, 1 fiúközépiskolába 12 és 1 leányközépisko
lába 18 tanuló.

6 magániskolába járt 61 tanuló (— 27), akik mind polgáriba jártak.
Az egyházkerületi közgyűlés örömmel értesül a hitoktatás 

terén buzgólkodók szép eredményérői. Meleg elismerését és kö
szönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt tanévben fárad
ságot nem kímélve végezték e felette fontos munkát.

72. Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja alapján az egyházkerületi 
közgyűlés a maga részéről is pártolóan terjeszti fel a somogyi egyház
megyének a továbbképző iskola részére evangélikus szellemű tankönyvek 
kiadása tárgyában tett sürgető indítványt.

73. U. a. biz. jkv. 10. p. a. referált soproni felső egyházmegyei ja
vaslat. az iskolagyülekezetek megalakítása tárgyában, a püspöki jelentés 
kapcsán nyert elintézést.

74. Tárgyaltatott a népiskolai bizottsági jegyzőkönyv 11. pontjával 
a soproni felső egyházmegye felterjesztése alapján a tanítóság számjegyek
kel való klasszifikálásának eltörlésére vonatkozó javaslat. Az indítványozó 
egyházmegye elegendőnek véli a tanárok és tanítók egységes minősítése 
ügyében kiadott 38.700/1936. V. 1. számú rendelet 8. p. rendelkezéseit, 
melyek a tanárok és tanítók egyéniségének és munkásságának találó sza
vakkal való jellemzését kívánják; a 9. pont szerint számbeli minősítést 
azonban feleslegesnek és sem a tanár, sem a tanító hivatásához méltónak 
nem tartja, annak törlését kéri ennélfogva. Ezzel szemben az egyhker. 
népiskolai bizottság javaslatára a közgyűlés kimondja, hogy a tanítóknak 
számjegyekkel és jellemzéssel való minősítését ép a tanítóság érdekében, 
egyházi részről elengedhetetlen szükségesnek tartja, nemcsak az 1913. évi 
XVI. te. 10. és 11. §§. hanem ép a 38.700/1936. V. 1. VKM. rendelet értel
mében is. Több esetben a tanfelügyelői minősítéssel szemben ép az egy
házi minősítés vált előnyére, sőt nem egy esetben oltalmává az evang. 
tanítónak.

Az egyhker. közgyűlés ezek alapján kiterjesztendőnek vallja 
a tanító minősítését — a tanfelügyelői eljáráshoz hasonlóan — 
a) tanítási munkájára, b) nevelői tevékenységére, c) hivatali buz
galmára, d) egyéni és társadalmi magatartására. A minősítés sza
vakkal való jellemzéssel és utána számokkal történik. 1-es minő
sítést csak a kiváló, 2-est a minden tekintetben megfelelő tanító 
kaphat. 3-as az átlagosnál gyengébb eredménnyel működő, vagy 
kisebb kifogás alá eső, 4-es a súlyos kifogás alá eső tanító 
működése.
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73. U. a. jkv. 12. pontja nyomán, a soproni felső egyházmegye ké
relmére s az egyhker. népiskolai bizottság javaslatára pártolóan terjeszti a 
közgyűlés az ev. elemi iskolai szakfelügyelet ügyét az egyetemes közgyűlés 
elé, kérve annak sürgős és korszerű rendezését. Nevezetesen az 1930-ban 
kiadott „Szabályzat“ átdolgozását a szakszerűség, a mai viszonyok és a 
közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi VI. te. végrehajtására kiadott 
„Utasítás“ figyelmébe vételével. Irányadó legyen az „Utasítás“ 35. §-ának
3. pontja, amely szerint: „Ne a bírálat és statisztika legyen a legfontosabb, 
mert fontosabb az irányítás. Azért adjon az iskolalátogató a tanítónak út
mutatást, tanácsot a helyes eljárás, követésére.“ Helyesli a minősítés dol
gában a tanítóegyesület azon felfogását, hogy ez nem történhetik — akár 
egyházi, akár állami iskolavizsgálatról van szó — az iskolaszéki elnök es 
az igazgató mellőzésével. Egy-két tanerős iskolánál az iskolaszéki elnök, 
külön igazgatóval bíró iskolában az igazgató legyen az a szerv, melynek 
véleménye kikérendő.

70. U. a. jkv. 13. pontjával a közgyűlés pártolóan terjeszti fel a 
soproni felső egyházmegye kérelmét a felekezeti tanítóknak a VII. fizetési 
osztályba való igazságos és méltányos előléptetése tárgyában.

77. U. a. jkv. 14. p. szerint meleg pártolással határozza felterjeszteni, 
a soproni felső egyházmegye indítványára, a kántori és tanítói fizetés mél
tányos százalék szerinti elkülönítésének ügyét.

78. U. a. jkv. 15. p. értelmében a soproni felső ehm. javaslatára a 
közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, kérve a kisebb
ségi német olvasókönyvek evangélikus változatának mielőbbi meg
jelentetését.

70. U. a. jkv. 16. p. kapcsán, a vasi közép egyházmegye indítványára 
a közgyűlés kimondja, hogy a Dunántúli Luther Szövetséget megkeresi 
a Gyermeklant-ban lévő liturgia újbóli kinyomatására.

S O - U. a. jkv. 17. p. a csékuti elemi —jelenleg törpe — iskola állam
segélyének, a változott tanulólétszám és más fontos érdek figyelmen kívül 
hagyása miatt, a közgyűlés a veszprémi egyházmegye kértére felterjesz
téssel él az egyetemes közgyűléshez, alázattal kérve sürgős támogatását, 
hogy a filia ismét megkapja államsegélyét.

S Í .  Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 18. pontja figyelembe véte
lével a közgyűlés felír az egyetemes közgyűléshez, hogy az 1935. évi egye
temes közgyűlési jkv. 59. pontjával bevezetett statisztikai ívek helyett 
egyenlőre adja ki újból az elfogyott korábbi íveket, de egyúttal készíttesse 
el a tanügyi fejlődés és iskolaszervezet modern követelményeinek meg
felelő új statisztikai kérdőívet, mert a mostaniak ezt nélkülözik. Az A) 
ív rövidebb ugyan az elődjénél* de sajnos nem öleli fel a szükséges ponto
kat mind; viszont a B) ív bővebb, körülményesebb, nem számol az iskolai 
fejlődéssel és nem is logikus felépítésű, több helyütt túlaprólékos és telje
sen lényegtelen dolgokat ölel fel, ami nyugodtan elmaradhatna.
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8 2 .  Az egyházkerületi közgyűlés elnöklő felügyelője indítványára a 
népiskolai bizottsági anyag letárgyalása után meleg köszönetét nyilvánítja 
a bizottságnak és előadójának, jóváhagyóan tudomásul véve az egész 
bizottsági jegyzőkönyv tartalmát. .

Jegyezte:
GYALOG ISTVÁN s. k.
egyhker. egyházi aljegyző.

S 3 .  Az Egyházkerületi Véleményező Bizottság 1937. évi szeptember
29-én tartott ülése jegyzőkönyvének alapján: Tárgyaltatott a kemenes- 
aljai egyházmegye felterjesztése, amelyben kéri, hogy addig, amíg törvény- 
hozásilag rendeztetik a reverzális kérdése, az Országos Közös Protestáns 
Bizottság útján az evangélikus és református házasfelek között a reverzális 
tétessék kizárttá.

Az egyházkerületi közgyűlés utal az 1935. évi egyetemes köz
gyűlés 11. számú határozatában foglaltakra, ahol ez a kérdés már 
szabályozást nyert. A javasolt felterjesztést ennek folytán mint 
meghaladottat mellőzi. Egyben, utalással ezen egyetemes köz
gyűlési határozatra, újból felhívja a lelkészeket, hogy a panasz 
tárgyául szolgálható egyes eseteket a püspöki hivatalnál jelent
sék be.

8 -4 . Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése a lel- 
készi családoknál a 3. és ennél több gyermeknél is a felemelt családi pót
lékban leendő részesítés iránt.

A kérdés időközben minisztériumi rendelettel rendezést nyert.
8 5 .  Tárgyaltatott a somogyi egyházmegye felterjesztése Fonyód 

fiók-egyházközségnek Somogyvámostól Kaposvárhoz leendő csatolása 
tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy a fonyódi 
fiók-egyházközség kérvénye értelmében, a közlekedési viszonyok
nál fogva is megfelelőbb új területi beosztást a hívek behatóbb 
gondozásának fontos érdeke indokolja: a területi viszonyban be
álló ezen változást az érdekelt egyházközségek és egyházmegyék 
idevonatkozó egybehangzó közgyűlési jegyzőkönyvi határoza
tainak alapján jóváhagyja és a Fonyód-fiók-egyházközséget a 
somogyvámosi egyházközségtől a kaposvári egyházközséghez 
csatolja. Ezen határozatát az E. A. 80. §-a értelmében jóváhagyás 
végett az Egyetemes közgyűléshez felterjeszti.

S ö .  Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése a „Le
vente" című lap kath. felekezeti jellegű eltolódásának megszüntetése iránt 
a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrhoz teendő felterjesztés tárgyában.

Miután a „Levente“ című lapban ismételten közöltettek olyan 
tartalmú cikkek, amelyek kifejezetten más vallás-felekezeti jel
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legükkel az evangélikus vallású leventeifjúság részére olvasmányul 
nem alkalmasak: az egyházkerületi közgyűlés felterjesztést intéz 
az egyetemes közgyűléshez az iránt, hogy az erre illetékes helyen 
tegyen megfelelő lépéseket oly irányban, hogy a levente-ifjúság 
általános kulturérdekeit szolgálni hivatott „Levente“ lapnál ezen 
felekezeti jellegű irányzat kiküszöböltessék.

S 7 .  Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése a né
metnyelvű gyülekezetekben az eredeti lutheri liturgia bevezetése tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés ezen előterjesztést pártolólag fel
terjeszti az egyetemes közgyűléshez.

S S .  Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése, amely
ben kéri, hogy a 100%-os teljes korpótléknak legalább a gyermekeiket 
házonkívül taníttató lelkészek részére leendő folyósítása szorgalmaztassék.

Az egyházkerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz
gyűléshez, a lelkészi korpótlék 100%-os valarizált értékben leendő 
folyósításának szorgalmazása iránt.

SO. Tárgyaltatott a vasi közép egyházmegye felterjesztése, a leven
ték templomba járásának fokozottabb ellenőrzése és a leventék foglalkoz
tatási idejénél 1 óra további foglalkoztatási időnek a vallás-erkölcsi ne
velésre fordítása iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez az iránt, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Mi
niszter Urnái előterjesztést tegyen VKM. 93 800/1935. Vll. 2. 
számú rendelet templomlátogatásra vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelő szankciókkal leendő kiegészítése iránt. Kimondja egy
ben, hogy kívánatosnak tartja azt, hogy a levente ifjúságnál a heti 
rendes foglalkozási órák keretében legalább heti fél óra vallás
erkölcsi nevelésre fordíttassék.

90. Tárgyaltatott a vasi közép egyházmegye felterjesztése Gyóni 
Géza emlékének megörökítése és hamvai hazahozatalára önkéntes adomány 
felajánlása iránt.

A felterjesztés megfelelő intézkedés végett az egyházkerüleii 
Luther-szövetséghez tétetett át, ahol megfelelően elintézést nyert.

91. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése egyház- 
megyei alesperesi és másodfelügyelői állás szervezése tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a veszprémi egyházmegye hatá
rozatát helyeslőleg veszi tudomásul. A veszprémi egyházmegye 
esperese részére az 1932 évi egyházkerületi közgyűlés 44/é szánni 
határozatával megállapított évi 640 pengős esperesi tiszteletdíjat, 
ezúttal az 1938. költségvetési évre, 300 pengővel 940 pengőre
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emeli fel. Ezen tiszteletdíj összegnek az; esperes és alesperes kö
zötti megosztását a veszprémi egyházmegyére bízza.

0 2 .  Tárgyaltatott Mikó János és társai pápai egyháztagok fellebbe
zése a pápai lelkészi díjlevél szövegezése kérdésében a veszprémi egyház
megye közgyűlése által 1937. julius 7-én hozott határozat ellen.

Miután az ügy a fellebbezés elbírálásához szükséges tényál
lás pontos megállapítása végett ez idő alatt még eljárás alatt 
áll, azzal a közgyűlés ezúttal érdemben nem foglalkozik.

03. A megüresedett tisztségeket és bizottsági tagsági helyeket a köz
gyűlés egyhangú határozattal következőleg tölti be.

Az egyházkerületi iskolai nagybizottságnál, az egyházkerületi 
pénzügyi bizottságnál és a zsinati törvényeket végrehajtó és sza
bályrendeleteket készítő bizottságnál az elhalt Berecz Ábel egy
házkerületi ügyész helyét dr. Zergényi Pál már megválasztott egy
házkerületi ügyésszel tölti be. Az egyházkerület-i népiskolai bi
zottságba a világi tagok sorába megválasztja Szentmártoni Radó 
Kálmán répcelaki lakos, egyházközségi felügyelőt. -

Jegyezte :
Dr. BERTHA BENŐ s. k.

e g y h á z k e r i i l e t í  v i l á g i  f ő j e g y z ő .

04. Tárgyaltatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése, mely 
szerint az egyházmegyék számadásai megvizsgáltattak s rendbenlévőknek 
találtattak.

Tudomásul szolgál, hogy az ehker. alapítvány-, alap- s örök
tőkéinek törzskönyvezése folyamatban van.

A kér. közgyűlés utasítja és kötelezi az egyházmegyéket, ill. 
egyházközségeket arra, hogy az alapítványok törzskönyvezésével 
kapcsolatban szükséges okmányokat, felvilágosításokat továbbra 
is bocsássák az egyházkerületi számvevőszék rendelkezésére.

05. Az egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyámintézet jelenti, hogy f. 
évi szeptember hó 30-án tartotta választmányi és közgyűlését, melyen ke
gyelettel emlékezett meg a német G. A. Egylet volt nagy elnökének: Dr. 
Rendtorff Ferencnek elhunytáról. Kívánatosnak mondta ki, hogy az elnök
ség évenként más-más esperesség szórványát látogassa meg, hogy ezáltal a 
gyámintézeti munka céltudatosabban alakuljon. Felír az egyetemes G. A 
Gyámintézethez, hogy az a felosztásra kerülő összes adományokat az ösz- 
szes egyházkerületek között az általuk gyűjtött összegek arányában ossza 
fel. Kéri a közgyűlés jegyzőkönyvének az egyh. kér. közgyűlési jegyző
könyv függelékeképen való kinyomatását.
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Tudomásul szolgál azzal, hogy az egyházker. G. A. gyám
intézet közgyűlésének jegyzőkönyve a függelékbe kinyomattatik.

96. Az egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy a múlt évi közgyűlés 
óta 23 újabb irat érkezett be. Kutatás céljából többen látogatták a 
levéltárat.

Tudomásul szolgál.

97. Olvastatott a Dunántúli Luther Szövetség 1936—37. munka
évéről szóló jelentés, melyet az egyházkerületi közgyűlés elismeréssel vesz

tudomásul s elhatározza, hogy a Szövetség jegyzőkönyvét jelen 
jegyzőkönyv függelékébe felveszi.

98. Az egyházkerületi Lelkészegyesület kéri, hogy az egyet. Név
tárra vonatkozó, a Luther Társaságnak adott megbízatás tartassék fenn; 
amennyiben azonban annak kiadása még tovább késnék: az egyet, köz
gyűlés adjon megbízást a Harangszónak s az önköltségi áron 2—3 hónapon 
belül kiadná a már régóta várt egyet, névtárt.

A közgyűlés ily értelemben határoz s a Lelkészegyesület 
jegyzőkönyvét a függelékbe felvenni rendeli.

99. Az egyházkerületi Tanítóegyesület kéri, hogy biztosíttassék 
intézményesen a kántortanítók szabadsága oly módon, hogy abból kifolyó
lag a szabadságot igénybevevő kántortanítóra anyagi megterhelés ne 
háruljon.

A kér. közgyűlés felterjesztéssel él az egyetemes közgyűlés
hez, hogy a kántortanítók szabadságát szabályzattal intézze el.1 0 0 . U. az kéri, hogy állíttassék fel minél előbb az evangélikus isko

lafelügyelői intézmény.
A kér. közgyűlés ily értelemben felír az egyet, közgyűléshez.

101. U. az kéri, hogy a kér. közgyűlés keresse meg az egyet, köz
gyűlést aziránt, változtassa meg az 1936. évi jegyzőkönyvének 54. pontját 
oly értelemben, hogy a két példányban elkészített és benyújtott tanmenet 
három évre jóváhagyható legyen.

A kér. közgyűlés ily értelemben határoz s elrendeli a Tanító- 
egyesület jegyzőkönyvének a függelékben való felvételét.

l O ' i .  A közgyűlés a jövő évi egyházkerületi gyűlés helyének kitűzé
sét az elnökségre bízza.

103. Több tárgy nem lévén Püspök úr az elnökség és a közgyűlés 
nevében köszönetét mond a pécsi ev. gyülekezetnek vendégszeretetéért, a 
Dunántúli Luther Szövetségnek a Kulturest megrendezéséért, az azon részt
vevő művészeknek a szíves közreműködésért. Pécs város polgármesterének 
és közönségének a figyelemért és barátságért s a különböző hatóságoknak 
a szíves támogatásért.



Az egyházkerületi Felügyelő úr a közgyűlést bezárta, mely után Püspök 
úr buzgó imában kérte Istennek áldását a közgyűlés elvégzett munkájára.
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Dr. MESTERHÁZY ERNŐ 
egyhdzkerúleti felügyelő.

Jegyezte :
Dr. BERZSENYI ÁDÁM 

világi aljegyző.

D. KA Pl BÉLA 
püspök.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesitjük :

Dr. 7 R AEG ER ERNŐ TAKÁCS ELEK
hit. biz. tag. hit. biz. tag.

NÉMETH SÁMUEL 
hit. biz. tag.

MARTH PÉTER 
hit. biz. lag.

H AN Z MANN KÁROLY 
hit. biz. tag.
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FÜGGELÉK.
I.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület G. A.

Gyámintézet 1937. szeptember 30.-án Pécsett tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: Scholtz Ödön esperes, e. és dr. Traeger Ernő vil. elnök; 
D. Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő kér. felügyelő; Ziermanri 
Lajos, a magyarhoni G. A. egyet gyámintézet e. elnöke; az egyházm. gyám- 
intézetek e. és vil. elnökei s az egyházker. közgyűlésre érkezett számos 
egyháztag.

1. Egyházi elnök buzgó imádsággal vezeti be a közgyűlést. Utána 
D. Kapi Béla püspököt titkos tanácsosi kinevezése alkalmából meleg sze
retettel köszönti. Ugyancsak örömmel üdvözli vil. elnököt is, akit a múlt 
évi közgyűlésünk óta az a kitüntetés ért, hogy miniszteri osztályfőnökké 
neveztetett ki.

A közgyűlés a kitüntetések felett igaz örömének ad kifeje
zést s a kitüntetettekre Isten áldását kéri.

2. Traeger Ernő dr. világi elnök emelkedett szólásra:
Szám szerint kevesen vagyunk itt, de lélekben annál többen: az egész 

dunántúli egyházkerületi gyámintézet, az egyházmegyei gyámintézetek 
egyházi és világi elnökeinek személyén keresztül a Gusztáv Adolf nevét 
viselő és szellemét hirdető gyámintézet minden munkása, vezetpk és veze
tettek egyaránt, hogy számot adjunk egyévi sáfárkodásunkról, a végzett 
munkáról s tüzet gyújtva kézről kézre vándoroltassuk a lángot, hogy me
legítsen és világítson ott, ahol érző szívek összedobbannak az egyház 
szeretetmunkájának megértésében, felkarolásában és ahol nemes gondo
latok tetté válnak a meggyőződés erejéből fakadó és szolgálatra hívó, 
buzdító és lelkesítő szavak fényében.

A mi közgyűlésünk nemcsak beszámoló, hanem seregszemle is.
A türelemmel végzett áldozatos munkának a beszámolója önmagunkat 

alázatra kötelez, hogy bármit végeztünk is, minden kevés ahhoz a magasz
tos célhoz viszonyítva, amelynek alamizsna-szedői vagyunk, mert amikor 
körülhordozzuk a gyámintézet koldustarisznyáját, mindig éreznünk és 
tudnunk kell, hogy többet tehettünk volna és joggal várhatnak tőlünk 
nagyobb eredményt azok, akiknek bizalmából munkálkodunk és dolgo
zunk. Az alázatos lélek nem büszkélkedik és nem kérkedik, hanem gyarló
ságának tudatában leborúlva kéri Isten segítségét, hogy áldja meg mun-
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kaját és ne a gyenge eredményt, hanem a jóigyekezetet bírálja el kegyel
mesen, megértő és megbocsátó szeretetével. így válik egyszerre a szegény 
koldustarisznya nagy értékek kincstartójává és az összegyűjtött fillérek, 
ha elindulnak vándordíjukra a szórványokba, az elesettekhez, a csügge- 
dőkhöz, a magárahagyottakhoz, ha átváltoznak téglává és kövekké, ame
lyek egy iskola, egy templom, egy tanító- vagy lelkészlak falába beépítve 
hordozóivá lesznek a valóságot jelentő életnek, krisztusi szeretetet árasz
tanak az adakozókra és a megajándékozottakra. Ezért sohase felejtsük 
el, hogy munkálkodnunk kell, amíg nappal vagyon. A beszámoló tehát egy 
vallomás, amely a gyűjtött fillérek elégtelenségének csengésén át egyúttal 
figyelmeztetés és intés is, hogy keveset tettünk és többet kell végeznünk.

De ez a beszámoló seregszemle is abban az értelemben, hogy van-e 
bátorságunk egymás szemébe nézni, becsületesen és őszintén és kibirjuk-e 
egymás tekintetét, amikor megkérdezik tőlünk, hogy a talentumokkal hí
ven sáfárkodtunk-e és amikor számot kell adnunk arról, hogy Gusztáv 
Adolf vértezetében teljesítettük-e kötelességünket az Ür parancsa szerint? 
Ez a „presente“ megnyugvást válthat ki belőlünk, mert csakugyan itt va
gyunk mindnyájan felvértezetten és a munkára felkészülten. Ez a legszebb 
munka egyházunk minden szeretetmunkája között, mert az egyházépítés 
mellett a nemzetépítés szolgálatában is áll. Így kell nekünk bemutatkoz
nunk, hogy látva lássanak a Gusztáv Adolf vértezetben, a lelki felkészült
ségben, az elhatározásban és a többmunkára való eltökélésben, amikor 
közgyűlésünket megjelenésével megtiszteli és ezzel igyekezetünk iránti 
megbecsülésének tanujelét adja a dunántúli egyházkerület elnöksége: 
Kapi Béla püspök úr őnagyméltósága és világi elnöktársa: Mesterházy 
Ernő, egyházker. felügyelő úr Öméltósága, továbbá az egyetemes gyám
intézet egyházi elnöke: Ziermann Lajos sopioni ev. lelkész, kormány
főtanácsos úr Öméltósága, akik mindhárman jóakaratú figyelői és jó pász
tori irányítói annak, hogy a dunántúli egyházkerületi gyámintézet a régi 
hagyományok ápolásában és a .nemes szellem érvényre juttatásában a 1 
őrségváltás után is rendíthetetlen kitartással végezze munkáját és odaadó 
buzgalommal fejtse ki tevékenységét.

Nekünk ez az együttlét kedves alkalom arra, hogy szeretetünk, ragasz
kodásunk és megbecsülésünk jeléül melegen köszöntsük őket és meg
köszönjük nekik azt a sok fáradozást, támogatást, gyámolítást és ösztön
zést, amellyel minden munkában velünk vannak és melyet minden mun
kánkhoz adnak.

De lehetetlen, hogy a gyámintézeti közgyűlés a maga kebelében külön 
is meg ne emlékezzék arról a mindnyájunkat eltöltő örömről, amelyet érez
tünk, amikor a Kormányzó úr őfőméltóságának kegye a in. kir. titkos ta
nácsosi méltósággal tüntette ki ev. egyházunk büszkeségét, a mi dunántúli 
egyházker. szeretve tisztelt és becsült püspökét, Kapi Bélát, aki valóban 
az Isten kegyeltje, mert megáldotta őt az emberi tehetségek és erények 
minden gazdagságával és adott neki meleg, szerető szívet, ragyogó elmét
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és bölcs tudást, hogy mindenkit elkápráztasson aranycsengésű szavával és 
a lelkeket magasba emelő igehirdetésével, amikor serkent valóságos apos
tolként a haza és az egyház iránti kötelességteljesítésére maradék nélküli 
példaadással. A kitüntetés nem tette és nem tehette őt nagyobbá előttünk, 
mert nemcsak egyházunk, de hazánk nagyjai közül való kiemelkedését 
régóta tudjuk mindnyájan, sőt valahogyan úgy érezzük, hogy papi lelkű
idének püspöki vezetésre való hivatottsága, hazafiúi jelességeinek állam
férfiúi qualitásokat túlszárnyaló képességei, szónoki hatalmassága, ige- 
hirdetői missziója, irói és költői fantáziája, emberi tulajdonságainak ki
válóságai kölcsönöznek fényt a kitüntetésnek, amelynek mi éppen azért 
tudtunk annyira örülni, mert méltó érdemek jutalmazásának szólt és egy 
nagy egyéniség nagy elismerésén át egyházunknak a megbecsülését is 
jelenti.

Nekünk a megemlékezésnek ez ünnepélyes perceiben a kínálkozó ösz- 
szefüggésből adódó lelkiszükséglet, hogy éppen Kapi Béla püspökünknek 
magas horizontú jelentése során, amelyet a dunántúli egyházkerület 1937. 
évi közgyűlés elé terjeszt, keressünk épülést és elmélyülést gyámintézeii 
munkánkhoz és rámutassunk a világ lelkiismeretének ajtaján nem kopog
tató, de döngető jelentés megrázó erejű megállapításaival világrészek 
égése közepette a gyámintézeti célkitűzésekre, mert nem lehet közömbös 
a gyámintézet irányítói előtt, hogy pontosan tudják, milyen körülmények, 
viszonyok, helyzetek és kilátások mellett keli elvégezniük a gyámintézeti 
nehéz feladatokat. Nem jellemezhetem ezt a jelentést áttekinthetőbben, 
tömörebben, mint magának a jelentésnek más vonatkozásban használt mo
numentális szavainak applikálásával, mert valóban ez a jelentés történeti 
memento, isteni emlékeztető, bűnbánati prédikáció és új erőforrás. Törté
neti memento a múlt megbecsülésére, tanulságainak a jelenben való köve
tésére és sorsunk, jövőnk kialakítására. Isteni emlékeztető, hogy jaj annak 
az államnak, amely nem érzi, hogy milyen roppant jelentőségű hivatást 
töltenek be az egyházak a mai súlyos időkben. Bűnbánati prédikáció, hogy 
megismerjük önmagunkat és kötelességeinket, hogy tisztult lélekkel és 
erkölcsi megújhodással szolgálhassuk hazánkat és egyházunkat. Uj erő
forrás a hit által való megigazulásban, hogy gyöngeségünkben is erősek 
legyünk a béke és szeretet parancsainak teljesítésében.

Komolyra fordult zord idők félelmetes és döbbenetes árnyékot vetnek 
előre.. Nem a hegyek, hanem világok vajúdnak s a nevetséges kis egér 
születése helyett a szenvedésekből újjá alakuló emberiség arca csak akkor 
lehet derűs, ha Krisztus mosolyog reája. Gyarlóságunk tévelygésében mi
lyen nehezen akarjuk észrevenni ezt a krisztusi mosolyt, amely pedig ott 
ragyog mindenütt, kicsiny és nagy dolgokban. Áldott fénye visszaverődik 
a gyámintézet munkáján is, amely nem lehet olyan kicsiny, hogy nagy 
akarásunkat eltörpülni ne érezzük mellette. Csüggednünk mégsem szabad, 
mert munkák végzéséhez a krisztusi eszményből merítünk erőt. Lelkészek 
és tanítók, álljatok az élre, szervezzétek meg gyülekezetekben és iskolák-
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ban egyre kiterjedtebb mérvben a gyámíntézetí propagandát, zörgessetek 
nemes szívek ajtaján, hogy megnyíljanak és sűrűbben hulljanak a fillérek 
a Gusztáv Adolf- perselybe, amelyről minden hívőnek tudni kell, hogy hol 
található meg, mert a gyámintézet jövő feladatai nagyobbodnak, jelentő
ségükben súlyosabbakká válnak és ezért szükséges a gyűjtések eredményét 
minden egyházkerületben fokozni.

Nem ártana, ha az egyházkerületek gyámintézeti vezetői egymással 
sűrűbben érintkeznének, egymást felkeresnék, ismerkednének, buzdító, 
lelkesítő körútakat tennének, hogy ösztönzést adjanak az egyes kerületek 
emelkedő irányzatú gyűjtésének biztosításához és az egymásközti nemes 
versenyzési kedv és hajlandóság kifejlesztéséhez. Mert nem szabad és nem 
lehet abból szokást csinálni, hogy a dunántúli egyházkerületi gyámintézet 
egymaga többet gyűjtsön, mint a többi három kerület gyámintézete 
együttvéve.

Rendkívül nagy lelki elmélyítő hatása, propagativ ereje s a gyűjtés 
szempontjából is észrevehető eredménye van a gyámintézet érdekében tett 
körútaknak, az egyházközségek és szórványok látogatásának. Nagy Miklós 
zalaegerszegi ev. lelkész, kemenesaljai egyházmegyei gyámintézeti egyházi 
elnök meghívására Ziermann Lajos egyetemes gyámintézeti egyházi elnök, 
Scholtz Ödön dunántúli egyházkerületi egyházi elnök, Molitórisz János 
esperes, Nagy István lelkész és még számos más világi és egyházi férfiú 
kíséretében bejártam az elmúlt nyár folyamán a kemenesaljai egyházmegye 
zalai diaszpóráit s ez alkalommal hét különböző helyen mondhattam a 
gyámintézet hivatásáról és áldást jelentő munkásságáról buzdító beszédet 
Végtelen megindító jeleneteknek voltunk tanúi és láttuk a csodát, amint 
a szemekben megjelenő könnyek átváltoztak a gyámintézet munkáját elő
segítő fillérekké. És lehetetlen meghatottság nélkül szemlélnünk éppen 
a mai közgyűlésünkön, hogy ezek az adományok miként alakulnak át 
ismét örömkönnyekké azoknál az egyházközségeknél, amelyekhez a se
gélykiosztások során eljutna. A Gusztáv Adolf gyámintézet minden foko
zatán csüggedő lelkeknek ad vigaszt és bátorítást, amikor az egyháztól 
távol eső hittçstvérek felé nyújtja ki gyámolító és felemelő kezét.

Működésünk különböző mozzanatairól egyházi elnöktársam fog jelen
tést tenni. Én azonban külön szívügynek érzem, hogy megemlékezzem mai 
közgyűlésünk keretében gyámintézetünk egy munkásáról, megértőjéről, 
barátjáról, aki elment közülünk és távoztával nemcsak gyámintézetünket, 
egyházunkat, hanem nemzetünket és országunkat mélységes gyászba bo
rította. Az aradi vértanuk napján súlyosabbá vált a magyarság martiriuma 
Gömbös Gyula, Magyarország miniszterelnökének kidőltével. A magyar
ság fanatikusa volt, aki szívében nosztalgiát érzett, ha fajára, nemzetére 
gondolt, amelyet naggyá és szabaddá igyekezett tenni és amelyre mindig 
gondolt. Bel- és külpolitikai elgondolásaival személyét és hazáját az ese
mények homlokterébe tudta állítani és világviszonylatban is európai állam- 
férfiút mutatott, akit Mussolinivel és Hitlerrel egy sorban említettek.
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Egyházának öntudatos fia volt s mi boldogan és büszkén vaílottuk a ma
gunkénak, mert sorsközösséget és hitközösséget érzett velünk. Gyám
intézeti munkák iránt megértő érdeklődést és szerető felkarolást tanúsí
tott. A németországi Gusztáv Adolf-Egylet legfőbb vezérét, Gerber János 
lipcsei professzort, a miniszterelnöki palotában fogadta s utána Sopronba 
elküldötte neki fényképét a találkozás emlékére, melyet megbízásából üd
vözletének tolmácsolása mellett éppen én adhattam át a németországi 
Gusztáv Adolf-Egylet és a magyarhoni gyámintézet közötti kapcsolatok 
megerősítésének bizonyítékos jeléül. Amikor pedig kérő szóval fordultam 
hozzá a gyámint. propaganda hatályosabbá tétele érdekében, a mi hitünk 
cselédeivel jót tett és megtöltötte perselyünket. A dunántúli egyházkerület 
gyámintézete emléket állít közgyűlési jegyzőkönyvében ezzel a kegyeletes 
rágondolással Gömbös Gyulának, aki a Dunántúl szülöttje és neveltje voit 
és a murgai tanító egyszerű házából lett tanítómesterévé egész nemzetének.

Tanuljunk és okoljunk, vigasztalódjunk és reméljünk, hiszen a gyám
intézeti munka meddő nem maradhat. Ennek a gyámintézeti munkának 
legyünk hitben és kitartásban erős és odaadó, önzetlen munkásai. A gyám
intézet érdekében elvetett mag termőtalajra hulljon: szívek mélyére.

Ezzel a kívánsággal, munkánkra Isten áldását kérve, közgyűlésünket 
megnyitottnak jelentem ki.

A közgyűlés dr. Träger Ernő meggyőző érvelésű elnöki meg
nyitó beszédéért meleg köszönetét nyilvánítja.

3. Egyházi elnök fájdalommal jelenti, hogy Hanzmann Károly, aki 
9 éven át viselte odaadó buzgósággal és lelkiismeretességgel a kér. G. A. 
gyámintézeti jegyzői tisztét, nagy elfoglaltságára való hivatkozással erről 
a tisztségéről lemondott, s minden kérés ellenére ragaszkodik lemondá
sához. így a közgyűlés kénytelen azt elfogadni s jegyzői tisztség betölté
séről gondoskodni.

A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul Hanzmann Károly 
lemondását. Buzgón teljesített jegyzői tisztségéért neki hálás kö
szönetét mond. Helyébe jegyzőnek pedig megválasztja Kiss Samu 
nagybarátfalui lelkészt.

4. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay Mihály és Héring János egyház- 
megyei gyámintézeti e. elnökök kérettek fel.

5. Az egvházker. G. A. gyámintézet 1936/37. évi munkájáról szóló be
számoló jelentését Scholtz Ödön e. elnök a következőkben olvasta fel:

„Midőn egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyámintézetünk múlt évi fon
tosabb eseményeiről jelentést teszek, lelkem megilletődve átszáll hazánk 
határain azon sirhanthoz, amely Lipcse város temetőjében f. évi március 
hó 17.-én dr. Rendtorff Ferenc, a német Gusztáv Adolf Egylet voit 
nagynevű elnökének hamvait fogadta magában. A gyászjelentés, amely 
ezen Isten szíve szerinti nagy és jó ember elhunytét az egész világ evan- 
gélikusságával közölte, így írt róla: „A Gusztáv Adolf egyleti munka több
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mint 100 eves történetéből az ő vezérsége (1917—1934.) egyedül állóart 
emelkedik ki. Sírján csodálkozó kegyelettel állnak összes munkatársai és 
szerető hálával az egész világ evangélikus diaspórája.“ Rendtorff Ferenc, 
a nagy német hazafi, meleg szívvel szerette magyar hazánkat, hazai evan
gélikus egyházunkat s főképen egyházunk diaspóráját is, s mindazon lelké
szeink, akik a háború utáni időben a Gusztáv Adolf egyleti segélyben 
részesültek, — s mily nagy ezeknek a száma! — ezt főkép azon nagy 
szeretetnek köszönhetik, amellyel dr. Rendtorff Ferenc irántunk viseltetett. 
Éppen azért halála utáni ezen első közgyűlésünk is megilletődéssel és 
gyászos fájdalommal emlékszik meg ezen igaz barátunk és nemesszívű jól- 
tevőnkről. Úgy a német G. A. Egylet központi elnökségének, mint a gyá
szoló családnak azonnal levélben fejeztem ki egyházkerületi Gusztáv Adolf 
gyámintézetünk mély részvétét. Kérem azonban a közgyűlést, hogy iktassa 
ezen nagy evangélikus ember emlékét, kit egyik életrajzírója „evangélikus 
diaspóra-püspöknek“ nevezett, kegyelettel mai jegyzőkönyvébe s emel
kedjünk fel gyászunk kifejezésének jeléül helyeinkről.

Mint a lefolyt gyámintézeti egyleti év legkiemelkedőbb momentumát 
megemlítem, hogy nyert meghívásra dr. Träger Ernő világi elnökünkkel 
és Ziermann Lajos egyetemes gyámintézeti e. elnökkel együtt, f. évi junius 
hó végén részt vettünk a kemenesaljai egyházm. gyámintézetnek Zala
egerszegen tartott közgyűlésén s az esperességi elnökség által is elkísérve 
meglátogattuk a kemenesaljai egyházmegye zalai diaspórájának Zala- 
istvánd, Zalaszentgrót, Pusztaszentlászló, Barlahida és Lenti gyülekezeteit, 
melyek Zalaegerszeggel együtt valamennyien a gyámintézetnek évtizedek 
óta szeretettel gondozott kedves segélyezettjei. Ezen apostoli út, melynek 
kezdeményezése, megrendezése és teljes sikerre vezetéséért Nagy Miklós 
kemenesaljai gyámint. e. elnöknek e helyen is köszönetét mondok, nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a gyámintézet ezen néhány segélyezettjét nemcsak 
közvetlenül megismerhettük, hanem helyzetéről és szükségleteiről szemé
lyes tapasztalatot is szerezhettünk, ami által a gyámintézeti vezetők 
munkája sokkal objektívabb és talán igazságosabb irányt is vehet. Valóban, 
csak ha látjuk ezen előretolt őrhelyeken álló kis gyülekezeteink áldozat- 
készségét, melyet hitükért, egyházukért évről-évre tanúsítanak, tudjuk őket 
igazán megbecsülni s győződünk meg róla, hogy milyen áldásos mentő 
munkát fejt ki a G. A. Gyámintézet minden fillérrel, minden énekeskönyv
vel és kegyszerrel, melyet a diaspórának juttat. Kívánatos lenne, ha meg
hívásra évről-évre más-más egyházmegye diaspóráját és valódi helyzetét 
ismerhetné meg ily közvetlen tapasztalat és személyes érintkezés útján az 
egyházker. és egyetemes gyámintézeti elnökség. Ezáltal egész gyámintézeti 
munkánk sokkal céltudatosabbá válhatna.

Az esperességi G. A. Gyámintézetek vezetésében több fontos szemé
lyi változás történt. A veszprémi egyházm. Gyámintézet érdemes elnöke, 
Horváth Sándor várpalotai lelkész ezen tisztéről lemondott. Több éven át 
kifejtett buzgó és eredményes munkájáért mondjunk neki elismerő kö-
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szünetet. Helyébe Hering János veszprémi lelkész lépett. Úgy őt, mint a 
kemenesaljai esp. Gyámintézet új vil. elnökei, koltai Vidos József cs. és 
kir. kamarást, valamint a zalai esp. Gyámintézet új vil. elnökét, dr. Kovács 
Vilmos tapolcai ügyvédet, melegen üdvözöljük, a gyámintézeti munka vezéri 
helyén és bizalommal tekintünk munkájuk elé.

A gyűjtések ez idén is a megszokott mederben folytak. Az eredmény 
úgyszólván mindenütt a lelkész, az iskolában a tanító kifejtett buzgóságátói 
függ. Vannak gyülekezeteink, amelyek példás eredményt mutatnak ki, 
a legtöbb helyen azonban még mindig kirí a csekély gyűjtési eredményből 
az a vád, hogy maguk a gyülekezet hivatott vezetői sem teljesítették 
példát adóan adakozási kötelességüket. A betekintett jegyzőkönyvek és 
számadások tanúsága szerint talán legcéltudatosabban a kemenesaljai 
esperességben van a gyámintézeti gyűjtés megszervezve, miértis ott az 
összbevétel évről-évre nagy mértékben emelkedik s az idén is a tavalyi 
1.017.94 P-ről 1.193.71 P-re emelkedett; vagyis 176.67 P-vel szaporodott. 
És pedig azért, mivel ott a legtöbb helyen a gondnok, a presbiterek, sőt 
néhol maga a lelkész végeztek gyűjtést. Így pl. hogy csak egy helyet em
lítsek, Bobán, ahol ennek következtében az idei gyűjtés 50.57 P-vel volt 
nagyobb a tavalyinál. Milyen dicséretes példaadás ez mindnyájunk szá
mára! S hogy egyes kis gyülekezetekben milyen nagy áldozatkészséget 
válthat ki a G. A. Gyámintézettől nyert segély, arra nézve világító példa, 
hogy csak egyet említsek: Barlahida, ahol az idén 54.47 P-vel volt nagyobb 
a gyűjtés eredménye, mint tavaly. Mennyivel emelkedhetne bevételünk, 
ha minden gyülekezetünk ilyen mértékben áldozna a gyámintézetre!

Az idei gyámintézeti gyűjtés összeredménye egyházkerületünk 9 
esperességében egyébként 9.154.76 P, amihez hozzá veendő még a soproni 
gyámintézeti nőegylet 931.49 P bevétele. E szerint idei bevételünk vég
összege 10.086.25 P, ami 106.02 P-vel több a tavalyi bevételünknél. Ezt 
némileg még növelni fogja a mai esti ünnepély offertóriuma. Örvendetes, 
hogy az egyházkerületi szeretetadományra, melyet nem tudok eléggé es- 
perességi és helyi gyámintézeteink figyelmébe ajánlani, ismét 422.67 P-t 
fordíthatunk s hogy az idén először a Luther-alapból is kioszthatunk 30 P, 
a Lőw-alapból pedig 20 P kamatot. A Rupprecht-Káldy alapítvány ki
osztásra kerülő kamata ez idén 90 P.

Egyházkerületünk területén ez idén Tapolcán, Csurgón, Tolnanémedin, 
Hácson, Tengelicen és Sümegen épült és avattatott fel új templom. Brenn- 
bergbányán pedig toronyszerű szép harangláb két haranggal. Ezen épít
kezéseket egyházkerületi gyámintézetünk is előmozdította adományaival 
s ha a magasztos lefolyású felavatási ünnepeken személyesen nem is ve 
hettünk részt, innen üdvözöljük mindezen gyülekezeteket azon hő kíván
sággal, hogy az ezen kőből épült új templomokban is hirdethető tiszta evan
géliumnak szívükbe fogadása által mint élő kövek épüljenek fel lelki házzá, 
szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzanak, amelyek kedvesek 
Istennek a Jézus Krisztus által, I. Péter 2, 5.

4*
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A Győri Egyházmegyei G. A. Gyániintézet közgyűlésé „felhívta d 
gyülekezetek vezetőit, hogy a gyámintézeti számadásba vegyék be a más 
gyülekezetek részére gyűjtött, vagy bármely más úton befolyt gyáminté
zeti adományokat is.“ Amilyen helyes az, ha ezen gyűjtéseket a szám
adásban „jegyzet“ alakjában mindenütt kimutatják, ép oly igaz, hogy ezen 
gyűjtések nem minősíthetők „rendes gyámintézeti gyűjtéseknek“, — hiszen 
nem egy esetben épen károsan befolyásolják a közvetlenül utánuk lefoly
tatott igazi gyámintézeti adományszedést. Azért magába a számadásba 
ezentúl is mindenütt csak a kifejezetten, mondjuk alapszabályszerűen 
gyámintézeti gyűjtések eredménye veendő fel, a többi h a s o n l ó  jellegű, 
de mégis csak egyéni természetű gyűjtések eredménye pedig csak meg
említendő.

Figyelemre méltó a veszprémi Egyházul. Gyámintézeti közgyűlés kö
vetkező felterjesztése: „Az egyetemes gyámintézet rendelkezésere bocsátott 
összegek a kerületi gyámintézetek között a lélekszám arányában osztassa
nak fel.“ Ezen egyházkerületünk nagy szórványára való tekintettel is indo
kolt helyes és igazságos felosztási javaslat már ismételten megfordult az 
egyet. G. A. Gyámintézet közgyűlése előtt. Eddig azonban csak annyit 
sikerült elérnünk, hogy az előbb négy egyenlő részre történt felosztás 
helyett, most már néhány éve, az egyetemes G. A. Gyámintézet szabad 
rendelkezésére álló összegek ezen kulcs szerint osztatnak fel: Dunántúl 7, 
Bánya 6, Dunáninnen 4, Tisza 3 rész. A magam részéről indokoltnak tartom 
a veszprémi javaslatnak újbóli felterjesztését, mégis azon változtatással, 
hogy az egyházkerületi gyámintézetek évi bevételének arányában kívánjuk 
az összes egyetemes gyámintézeti segélyek felosztását.

Ez idén sehonnan nem jelentettek be igénylést énekeskönyvekre, bib
liákra, kegyszerekre, pedig ilyenek minden évben kerülnek szétosztásra. 
Felkérem az egyházm. gyámintézeti elnökségeket, hogy ezen körülményre 
állandóan hívják fel a rászoruló gyülekezetek figyelmét. A múlt évben 
Barcs 10, Enying 10, Balatonfüred 6 drb énekeskönyvet kapott, a kemenes- 
aljai esperesség szórványgyülekezetei pedig 20 drb-ot. Ajánlatosnak tar
tanám, ha az egyetemes G. A. Gyámintézettől nyert énekeskönyveket 
évenként más-más esperesség szórványának juttatnók. így legalább egy- 
egy vidék szórványának ezirányú szükségletét egyszerre lehetne némileg 
kielégíteni.

Megemlítem, hogy a jövő évben egyházkerületünket illeti a nagy szere- 
tetadomány és már most felhívom rá a figyelmet.

Tisztelt közgyűlés! Ha elgondoljuk, hogy milyen óriási terhet viselnek 
evangélikus híveink s gyülekezeteink rendes egyházi és iskolai szükség
leteik fedezésére, úgy csak a legnagyobb elismeréssel szólhatunk ezen 
tiszta egyházszeretetből folyó áldozatkészségükről s azt gondolhatnók, 
hogy ezen felül már nem is képesek más rendkívüli célokra, mint pl. a
G. A. Gyámintézetekre még külön áldozatot hozni. S ha ennek dacára 
mégis azt látjuk, hogy egyes gyülekezeteink és gyakran éppen azok,
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melyek a legnagyobb, nem egy esetben 300—400%-os adóterhet viselnek, 
mégis milyen nagy összegekkel gyarapítják a G. A. Gyámintézet bevételeit, 
úgy elképzelhetjük, hogy mennyire fokozódnék bevételünk s mennyivel 
nagyobb mértékben fejthetnénk ki egyházkerületünk diaspórájában egy
házmentő és egyházépítő munkát, ha ezt valamennyi gyülekezetünk ha
sonlóan megtenné. Szívleljük meg ezért Jakab apostolnak ezen hozzánk 
is intézett komoly, intő szavát, hogy „aki tudna jót cselekedni és nem 
cselekszik, bűne az annak.“ (Jak. 4, 17 ) Kerüljük tehát a közömbösség 
és tétlenség bűnét s keljünk végre igaz nemes versenyre, hogy G. A. Gyám
intézetünket minél jobban felvirágoztathassuk!

A közgyűlés az elnöki jelentést köszönettel tudomásul veszi, 
jegyzőkönyvébe iktatja s a benne foglaltak értelmében határoz. 
Nevezetesen is:

Hálás kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében dr. Rendtorff 
Ferencnek, a Gusztáv Adolf Egylet nagynevű vezérének emlékét, 
aki olv meleg szeretettel és testvéri érzéssel viseltetett mindenkor 
hazánk és szórványgyülekezeteink iránt.

Az egyházmegyei gyámint. elnökségtől megvált Horváth 
Sándornak buzgó munkájáért köszönetét mond; Héring Jánost, 
koltai Vidos Józsefet és dr. Kovács Vilmost pedig, mint az egyhm. 
gyámintézetek élére került vezéreket, bizalommal köszönti.

Az újonnan épült és felavatást nyert szórványtemplomokra, 
melyeknek építő köveik összehordásában a Gyámintézet is segéd
kezett, Isten gazdag kegyelmét kéri.

A veszprémi egyházm. Gyámintézet javaslatával kapcsolat
ban azt a kérelmet és indítványt terjeszti fel az egyetemes G. A. 
Gyámintézethez, hogy az egyet, gyámint. segélyek a kerületi 
gyámintézetek évi bevételének arányában osztassanak fel az egyes 
kerületek között.

A gyülekezeti gyámint. számadásaiba csak a „rendes gyám
intézeti gyűjtések“ veendők fel. A hasonló jellegű és más gyüle
kezetek részére eszközölt gyűjtések, vagy bármely más úton be
folyt gyámint. adományok pedig a számadásban csupán jegyzet
képen említendők meg.

6. A Mühl Nándor egyházker. gyámintézeti pénztáros által össze
állított s Graf Samu ellenőr által átvizsgált és jóváhagyásra ajánlott szám
adás szerint az idei gyűjtésekből az egyházkerületi gyámintézeti pénztárba 
befolyt összesen 5,254.51 P. Ebből felhasználható segélyezésekre rendel
kezésre áll 2,222.67 P, az egyet, gyámintézetnek továbbítandó 2,212.89 P, 
saját alapítványaink gyarapítására fordítandó összeg 188.47 P, megtérí
tendő 361.70 P, különfélékre 268.78 P. Végösszeg: 5,254.51 P.

A közgyűlés a számadást és ellenőri jelentést tudomásul 
veszi; s a pénzkezelőknek a szokásos óvások fenntartása mellett 
a felmentést megadja.



7. A rendelkezésre álló összegből a közgyűlés — az előzetesen meg
tartott választmányi ülés javaslatára — a következő segélyeket sza
vazza meg:

Az egyházkerületi szeretetadománvt két részre osztja, úgy 
hogy Liszó kap 22.67 P-t, örimogyorósd 200 P-t. — A Rupp- 
recht-Káldv alapítvány 90 P kamatát az alapító rendelkezése sze
rint kapja Pusztaszentlászló.

70—70 pengős kér. segélyben részesül: Nagybarátfalu, Zala
egerszeg, Nagykanizsa, Csorna-Kapuvár, Sopronbánfalva, Szek- 
szárd, öriszentpéter, Csékűt és Sümeg.

60 pengőt kap Adorjánháza.
50—50 pengőt kap: Győrszemere, Zalaszentgrót, Kaposvár, 

Zsebeháza, Brennbergbánya, Dombóvár, Szentgotthárd, Ászár, 
Fehérvárcsurgó és Nagyvázsony.

40 pengőt kap: Enying.
30—30 pengőt: Tényőfalu, Lenti, Nemespátró, Lócs, Magyar

kér, Tarrós, Nagyszokoly, Sárvár, öcs, Mencshely, Talliándörögd, 
Nemesleányfalú, Vanyola, Tés, Bakonyszentlászló, Veszprém, 
Hánta, Gecse, Sur, Mérges és Pusztaederics.

A Luther-alapból 30 pengő segélyt kap: Barcs-Nagyatád- 
Szob; a Lőw-alapból 20 pengőt pedig a győri Szeretetház.

A zalaistvándi és zalaszentgróti nőegyletek együttes 20 P 
adományát Csurgó kapja.

8. Az egyetemes G. A. Gyámintézethez központi gyűjtésre Dunaföld-
vár, az egyik kis-szeretetadományra pedig Felsődörgicse ter
jesztetik fel.

Hasonlóképen pártolólag terjeszti fel a közgyűlés az egy
házul. gyámintézetek osztályozási sorrendjében az összes többi 
segélykérvényeket is.

9. A németországi Gusztáv Adolf Egylethez segélyezésre a következő 
gyülekezetek tétetnek át:

Szekszárd, Keszthely, Dombóvár, Zalaegerszeg, Sopronbán
falva, Kaposvár, Tolnanémedi, Nagyszokoly, Dunaföldvár, Barcs- 
Nagyatád-Szob és Antalszállás.

10. A tárgysorozat kimeríttetvén a közgyűlés egyházi elnök buzgó 
imádságával véget ért.

K. m. f.
Dr. TRAEGER ERNŐ s. k. SCHOLTZ ÖDÖN s. k.

világi elnök. egyházi elnök.
KISS SAMU s. k.

jegyző.
SZALAY MIHÁLY s. k. HÉRING JÁNOS s. k.

hitelesítő. hitelesítő.
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felvétetett a dunántúli evangélikus egyházkerületi Lelkészegyesületnek
1937. szeptember hó 30-án Pécsett tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: Németh Károly elnöklete mellett D. Kapi Béla püspök, 
Mesterházy Ernő dr. ehker. felügyelő, a kerületi lelkészek szép számmal s 
a világiak közül is többen.

A közgyűlést megelőző s a kér. Tanítóegyesülettel közösen tartott 
istentiszteleten Gyalog István főesperes mondott I. Pét. 5, 2—4. alapján 
írásmagyarázatot.

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére Gyalog István és Molitórisz János es
peresek kéretnek fel.

2. Németh Károly elnök üdvözli a megjelenteket; Gyalog Istvánnak az 
áhítat tartásáért köszönetét mond. Meleg szeretettel emlékezik meg D. Kapi 
Béla püspök titkos tanácsosi kitüntetéséről és zsinati egyházi elnökké való 
megválasztásáról. Köszönti a vendéglátó Pécs városát és az evangélikus 
gyülekezetét.

Megnyitó beszédében rámutat arra, hogy mennyire elkoptak egyes 
szavak s azok jelentősége és ereje a mai evangélikus egyházban. Az olyan 
kifejezetten keresztyén jelentőségű szavak is, mint „odaadás“, „áldozat- 
készség“ más területek és világi csoportok részéről nyernek igazi tartalmat 
(Hitler: Einsatz des ganzen Lebens). A mi egyházunkban hol található meg 
ez a feltétlen és teljes odaadás? Ott van ez a másik bibliai eredetű szó: „koi- 
nonia“; micsoda ragyogást nyer ez a politikai mozgalmak révén: volksver
bunden. A mi gyülekezeteinkben milyen elkopott szó lett az, hogy nekünk 
testvéri közösségünk van egymással. A szektáktól kell megtanulnunk azt 
is, hogy mit jelent: az isteni gondviselés és vezetés (oxfordi mozgalom). 
A szavak megvannak, de a mi életünket nem helyezzük bele a szavakba; 
ezért nem tudunk példaképpé lenni, amire a mai prédikáció is felhív ben
nünket.

A közgyűlés befelé tekintő mély indulattal hallgatta a kor
szerű megnyitó beszédet.

3. Ügyv. elnök kegyelettel emlékezik meg D. Geduly Henrik, D. Rend- 
torff Ferenc, D. Bancsó Antal, Berecz Ábel, továbbá Tóth Kálmán szakonyi, 
Polgár János volt meszlényi és Hörényi Lajos volt győrszemerei lelkészek 
haláláról. Nagy Lajos zalai esperes nyugalomba vonult. Üdvözlő szavakkal 
jelenti be, hogy dr. Doniján Elek tiszai püspökké és nyíregyházi lelkésszé, 
Jónás Lajos zalai esperessé, Novák Elek és Gross János lelkészégyesüleli 
elnökké választatott meg.

A közgyűlés kegyelettel adózik az elhunytak emlékének; az 
új munkatérre elhívott vezéreket pedig szeretettel és bizalommal 
köszönti.

Jegyzőkönyv
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4. Ügyv, alelnök beszámol az egyes egyházmegyei Lelkészegyesületek 
és lelkészi körök 1936—37. évi munkájáról.

A közgyűlés örömmel vesz tudomást arról a tevékeny mun
kásságról, mely az egyes lelkészegyesületekben, különösen is a 
MELE pontok kifejtése és megvitatása körül folyt.

5. Horváth Olivér pénztáros terjeszti be pénztári jelentését, mely sze
rint a kér. Lelkészegyesület bevétele volt 3.612.59 P, kiadása: 363.83 P, 
maradvány, mint készlet: 3.248.76 P. A Kapi-alap állománya 1600 P. A sza
bályrendeletek gyűjteménye és a Kiskáté-füzetek teljesen elfogytak. A Ke
resztyén Családi Emlékkönyvből raktáron van még 207 példány, a Gyurátz- 
életrajzból 586 példány.

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi; pénztárosnak fára
dozásáért köszönetét mondva, neki a szokásos fentartással d 
felmentvényt megadja.

6. A pénztárosi jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés
örömmel és jóváhagyólag veszi tudomásul, hogy D. Bancsó Antal
nak Ihász László kisbabod lelkész által megírt életrajza kinyomat- 
tatott s a lelkészi és tanítói hivataloknak ingyenesen megküldetett.

7. U. a jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés
felkéri az espereseket, hogy szorgalmazzák Gyurátz Ferenc élet
rajzának a gyülekezetek részére való beszerzését. Megkeresi egy
ben a többi egyházkerületet is, hogy a gyülekezetek és lelkészek 
figyelmét tereljék rá erre a kiváló s önköltségi áron beszerezhető 
műre.

8. U. a. jelentés kapcsán a közgyűlés elhatározza, hogy
felkéri D. Kapi Béla püspököt, hogy prédikációiból és előadásai
ból egy kötetre valót engedjen át a Lelkészegyesületnek kiadásra.

9. A kér. Lelkészegyesülethez érkezett segélykérvények tárgyalása 
során a közgyűlés

a győri Ráth Mátyás emléktáblára 30 P-t szavaz meg. Fábry Lászió 
segélykérvényének elintézéséül pedig rögtönzött gyűjtést rendez 
számára, mely 64 P-t eredményezett.

10. Az elnöki bejelentések során a közgyűlés
a Harangszó-Naptárt és a Gotthold-Naptárt az illetékesek figyel
mébe és támogatásába ajánlja. Ugyancsak felhívja a lekészek 
útján a hívek figyelmét Kiss Samu nagybarátfalui lelkésznek a 
nógrádi egyházmegye kiadásában megjelent Evangéliomi Posz
tillájára.

11. A KIE-titkári állásban történt változással kapcsolatosan a köz
gyűlés Erős Sándor gödöllői lelkésznek a K1E érdekében kifejtett 
buzgó munkásságáért elismerését és köszönetét fejezi ki; Bonnyai 
Sándor új titkárt pedig szeretettel üdvözli.

12. A konfirmandusok Utravalójának megírására a közgyűlés 
felkéri Kiss Samu nagybarátfalui lelkészt.
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13. Dr. Deák János egyet, professzor a gyenesdiási Kapernaumot 
ismerteti.

A közgyűlés az ismertetésért s a Kapernaumban létesített al
kotásokért dr. Deák Jánosnak köszönetét mond. Egyben meg
kéri őt, hogy a Balaton-környéki nyári igehirdetést Menyhár 
István keszthelyi lelkésszel együtt szervezze meg.

14. A soproni felső egyházmegyének ama kérelmét,hogy a kér.Lelkész
egyesület nagyobb segéllyel tegye lehetővé évenként legalább egy lelkész
nek a sondershauseni Luther Akadémia konferenciáján való részvételét,

a közgyűlés fedezet hiányában nem tudja teljesíteni.
15. Az egységes, egyetemes kazuális Agenda elkészítése ügyében a 

közgyűlés felterjesztést intéz a MELE-hez.
16. A stóla-kérdést — annak a feltételezésével, hogy a lelkészek sze

gény híveiktől úgy sem fogadnak el stólát — a közgyűlés
nem tartja kivihetőnek és tárgyalásra ez idő szerint megérettnek.

17. A lelkészi becsületszéket a kér. Lelkészegyesület közgyűlése
nem bírói fórumnak, hanem kartársi egyesületnek óhajtja. Célja 
preventív: egyházmegyei és egyházkerületi fokozattal. Tagjait a 
lelkészegyesületek, elnökét pedig a tagok a saját körükben vá
lasztanák. Büntetési fokozatai lennének: tanács, intés, dorgálás.

18. Lelkészi egyenruhául a közgyűlés
a Ferenc József-kabátot tartaná megfelelőnek, felálló gallérral, 
mózestábla nélkül. A mózestáblákban mutatkozó sokféleség meg
szüntetése céljából egyébként kívánatosnak tartja a gyűlés, hogy 
ezt egyöntetűen s egy mintára a diakonisszák készítenék.

19. Szükségesnek tartja a közgyűlés
egy lelkészi szolgálati pragmatika kidolgozását, mely a lelkész 
megjelenési külsőségeinek, nevezetesen: mikor-hogyan való öltöz
ködésének stb. a módozatait is előírná.

20. Az egyetemes névtár kiadásának a megsürgetése ügyében a köz
gyűlés a kér. gyűlés útján megkeresi

az egyet, közgyűlést. Amennyiben pedig annak megjelenésére a 
közel jövőben nem volna kilátás, kéri az egyet, közgyűlést, adjon 
megbízást a Harangszó szerkesztőségének, mely Ígérete szerint 
pár hónapon belül elkészítené azt.

Több tárgy nem lévén, ill. az idő előre haladván az elnök a köz
gyűlést imádsággal bezárta.

K. m. f.
KISS SAMU s k. NÉMETH KÁROLY s. k.

titkár. ügyv. a lel nők.
Jegyzőkönyvet hitelesítik:

GYALOG ISTVÁN s. k.
MOLITÓR1SZ JÁNOS s. k.
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Felvétetett a Dunántúli Luther Szövetség 1937. szeptember hó 30-án Pécsett 
tartott választmányi- és közgyűléséről.

Jelen vannak: D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök, Dr. Ittzés Zsigmond 
világi elnök, Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, továbbá az 
esperesi, lelkészi, felügyelői és tanítói karból a tagak nagy számban.

1. D. Kapi Béla püspök-elnök imája után Dr. Ittzés Zsigmond világi 
elnök megnyitja a választmányi ülést. Rámutat arra, hogy a belmissziói 
munkaprogrammot egyházkerületünkben az elmúlt munkaévben is ugyanaz
zal a lélekkel, megértéssel, hűséggel és eredménnyel hajtották végre, mint 
az előző években. Ez biztosíték a jövő munkaév eredményére nézve is. De 
biztosíték erre a püspöki jelentés is, melyben le van fektetve az eljövendő 
év munkaprogrammja és minden törekvése. De a legfőbb biztosíték magá
nak a vezetőnek munkabírása, aki előttünk jár példaadásban, fáradhatat
lanságban s akit követni nemcsak kötelesség, hanem öröm és boldogság is. 
Meleg szavakkal üdvözli az elnöki székből is Püspök urat magas kitüntetése 
alkalmából és biztosítja, hogy egy lélek és egy emberként áll mellette Du
nántúli Luther Szövetségünk a munkában és azokban az ideálokban, me
lyek egész életén át vezetik.

Püspök űr megköszöni elnöktársa és a választmányi ülés köszöntését.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: D. Dr. Proliié Károly. 

Takács Elek és Scholtz Ödön.
3. László Miklós közpnti titkár felolvassa jelentését az 1936—37. évről, 

majd ismerteti az új munkaprogrammot.
A választmányi ülés az elmúlt év munkájára vonatkozó jelen

tést általánosságban örömmel és köszönettel tudomásul veszi. El
rendeli a Jelentésnek jelen jegyzőkönyvhöz csatolását.

4. A határozatot igénylő pontokra vonatkozólag a választmányi ülés 
a következő javaslatokat terjeszti a közgyűlés elé:

a) A segélyezés felfüggesztésére vonatkozó határozatot további egy 
évre fenntartja, mert csak ily módon tud a Szövetség forgótőkét gyűjteni 
és biztosítani. A suri, meszlem, gecsei ifjúsági egyesületek és Fábry László 
nagyszokolyi lelkész segély iránti kérelmét — fedezet hiányában — ked
vezően elintézni nem tudja, de nyilvántartja;

b) Az 1937—38. évi Munkaprogramm árát 5.— P-ben állapítja meg 
egyházkerületünk lelkészei részére s ugyanezen összegért engedi át más 
egyházkerületek lelkészeinek is;

c. Megállapítja a választmány a beérkezett jelentések alapján, hogy a 
személyi tagdíjak megállapítása a Szövetség megsemmisítésére vezet, mert

III
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a hívek személyi tagdíjjal nem lépnek be a Szövetségbe. Ezért tért át Szö
vetségünk a mostani átlag-járulékra és annak fenntartását továbbra is jó
nak és szükségesnak tartja; felkéri az Országos Luther Szövetséget, hogy 
a tagdíj megállapítását más alapon kísérelje meg;

d) A KIÉ evangélikus ága titkári javadalmához az 1937—38. évre is 
megállapítja eddigi évi 480.— P hozzájárulását. Ugyancsak megszavazza 
a KIÉ evangélikus leányága titkári javadalmához az eddigi évi 200.— P-t;

e) Tudomásul veszi a választmányi gyűlés, hogy az eltávozott Erős 
Sándor helyére a KIÉ vezetősége Bonnyai Sándor segédlelkészt alkalmazta 
az evangélikus Ág titkárául. Szükségesnek tartja, hogy a KIÉ ifjúsági mun
kásai a német nyelvben is kellő jártassággal bírjanak. Ezért örömmel veszi 
tudomásul, hogy Bonnyai Sándor titkár és mások is Németországba ké
szülnek tanulmányútra;

5. Kiss Samu szövetségi pénztáros beterjeszti jelentését. E szerint a 
bevétel 3,981.18 P, a kiadás 3,504.72 P, pénztári maradvány 476 P 46 f, 
melyet azonban még terhel a KIÉ Leányága titkára részére megállapított 
évi 200. —P segély.

A jelentést a választmányi gyűlés elfogadja és pénzárosnak 
a felmentvényt a fenntartandók fenntartásával, köszönetének ki
fejezése mellett megadja. Egyúttal felkéri a lelkész- és tanító
testvéreket, hogy a tagdíjak, offertóriumok s a Belmissziói 
Munkaprogramm árának mielőbbi, pontos befizetéséről gondos
kodjanak, jelezvén a befizetési lapon az összeg rendeltetését is.

6. Szabó József püspöki másodlelkész, a Harangszó szerkesztője, tesz 
jelentést annak munkájáról és anyagi helyzetéről. Bevétele és kiadása 
60.668.25 P, tiszta vagyona 1936. dec. 31-én készpénzben, takarékbetétben, 
papírban és nyomdai szedőgépben 15,434.79 P volt.

A választmányi gyűlés nagy örömmel veszi tudomásul, hogy
a) a Harangszó az 1936. évben 8.000 példányban jelent meg, melyből 

800 példányt ingyen küldött olyan helyekre, ahol a lapra egyházi misz- 
szió vár;

b) a „Gyógyíts meg engem, Uram“ c. imakönyvet már 8 kiadásban je
lentette meg a kiadóhivatal és legújabban kiadta a fogházak szerencsétlenei 
részére is kis imakönyvét „Szabadíts meg engem, Uram“ címen;

c) amikor a Luther Naptár megszűnt, a Harangszó kiadta a „Harang
szó Naptárát“, amivel gondoskodott arról, hogy a naptárszolgálatban foly
tonossági hézag ne következzék be. Választmány a naptár ügyét a lelké
szek, tanítók, felügyelők és a hívek támogatásába ajánlja;

d) a Harangszó nemcsak hogy élt és áldott munkát végzett, hanem 
gazdagodott is és 15.000 P értékben nyomdai szedőgépet szerzett be, mely 
által alapját vetette meg felállítandó nyomdájának. A nyomda-létesítés 
körüli további lépések megtételét a gyűlés a vezetőségre bízza;

e) az iratterjesztés mind szélesebb körben végzi áldásos munkáját.
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A választmány a Harangszó kiadóhivatalának számadását elfogadja s 
a felmentvényt a fenntartandók fenntartásával az 1936. évre megadja.

Nagyon meleg és hálás elismeréssel adózik Szabó József szerkesztőnek 
azért az odaadó, buzgó, eredményes és értékes munkásságért, melynek 
jelentésében oly szép képét adta. Köszönettel emlékezik meg Ittzés Mihály- 
ról, a „Kis Harangszó“ szerkesztőiéről, Czipott Ilonáról, a kiadóhivatal 
fáradhatatlan szorgalmú vezetőjéről. Kéri őket és munkatársaikat, hogy 
továbbra is mindent kövessenek el lapunk erősödése és a kitűzött célok 
megvalósítása érdekében.

7. Indítvány kapcsán megemlékezik a választmány Gy.óni Gézáról, az 
evang. paróchia szülöttéről, kinek hamvait a jövő tavasszal készül haza
szállítani Oroszországból a magyar kegyelet. Kéri a választmányi ülés, hogy 
a gyülekezeti szervek, az ifjúsági- és leányegyesületek tartsanak megem
lékezéseket Gyóni Gézáról, költői munkájáról és rendezzenek gyűjtést 
hamvai hazaszállításának költségére. A megemlékezésre alkalmas tájékoz
tató kiadásáról a Szövetség gondoskodni fog. Az offertóriumok a Szövetség 
pénztárába küldendők.

8. Az egyházkerületi Lelkész Egyesület azon kérelmére, hogy a Szö
vetség adja ki újból a Gyermeklant-ot, — a gyűlés felkéri az elnökséget 
a további teendőkre: bírálja el a régi Gyermeklant anyagát, hagyja ki abból 
a felesleges korálokat, viszont bővítse a gyermekistentiszteletre tartozó 
művészi értékű dallamokkal.

9. A választmányi ülésnek több tárgya nem lévén, átalakul közgyűléssé.
A közgyűlés a választmányi ülés minden javaslatát, határozatát elfo

gadja és határozati erőre emeli.
10. Püspök-elnök a gyűlést imával bezárja.

K. m. f.

D. K A R I BÉLA  
egyházi elnök.

Dr. IT T Z É S  ZSIG M O N D  
világi elnök.

L Á SZ L Ó  M IKLÓ S  
jegyző.

Hitelesítjük :

D. Dr. PRÖHLE KÁROLY
hit. biz. tag.

SC H O L T Z  Ö D Ö N  
hit. bi:. tag.

TAK ÁC S E LE K
hit. biz. tag.



a Dunántúli Ág. H. Ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület 1937. évi szeptem
ber hó 30-án Pécsett tartott rendes évi közgyűléséről.

Jelen vannak: Főtiszt, és Nagymélt. D. Kapi Béla püspök úr, Mélt. Dr. 
Mesterházy Ernő egyházker felügyelő úr, Nendtvich Andor pécsi gyűl. fel
ügyelő, Ziermann Lajos, Hanzmann Károly lelkészek, Háros Antal k. 
iskolafelügyelő, az Eötvös-alap főtitkára, Dr. vitéz Somogyi Balázs t. fo
galmazó, Magyar Dezső tanügyi titkár, Rozsondai Károly tan. kép. int. igaz
gató, Dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei felügyelő, Zongor Béla esperes, 
Koltai Vidos Dániel egyházmegyei felügyelő, Szalay István egyházmegyei 
felügyelő, Dr. Bertha Benő egyházker. főjegyző, Kismányoky Ágost ny. 
ezredes, Gömbös Miklós tanár, Kuszák István tképző. gyak. isk. tanító, 
Turcsányi Márton polg. isk. tanár és ezeken kívül az egyesület teljes tiszti
kara és tagjai nagy számmal.

I. A közgyűlést megelőzőleg az egyházker. Lelkészegyesület és Tanító ■ 
egyesület közös áhítaton vett részt az ev. templomban.

II. A közgyűlést Grieszhaber Endre Henrik elnök lélekből fakadó be
széddel nyitja meg. Elnöki megnyitójában kegyeletes szavakkal emlékezik 
meg néhai vitéz jákfai Gömbös Gyula volt miniszterelnök hervadhatatlan 
érdemeiről. Gömbös Gyula bölcsője tanítói tisztes, egyszerű hajlékban rin
gott s onnan indult el arra a tüneményes pályára, amelyen nemzetét az 
aléltságból felébresztette, megtöltve önbizalommal, életenergiával. Ö volt 
az első kormányelnöke ennek a magyar nemzetnek, aki megértette a ma
gyar falut és annak egyszerű népét és átérezvén a népnek terhes gondjait, 
igyekezett azokon ereje és tehetsége szerint a viszonyokhoz mérten komo
lyan segíteni is. Áldott jó szívéhez hozzánőtt minden igaz magyar, de két
szeresen a magyar tanítóság, nemcsak tanítócsaládból való származásánál 
fogva, hanem azért is, mert a tanítóság volt terveinek, célkitűzéseinek, el
gondolásainak letéteményese, hordozója és azok megvalósításában leg
közvetlenebb, legáldozatkészebb és legmegbízhatóbb munkatársa. Szívé
ben, érzéseiben, elgondolásaiban tanító maradt akkor is, amikor az isteni 
kegyelem a magyar társadalom legértékesebb, legmagasabb piedesztáljára 
emelte. Éppen azért a tanítóságnak szent kötelessége marad, hogy vitéz 
jákfai Gömbös Gyula példáját a magyar nemzet előtt állandóan elevenen 
tartsa és azokat az erkölcsi kvalitásokat, melyek naggyá tették és amelyek 
folytán, mint a magyar történelem legnagyobb alakjainak egyike örökkön- 
örökké fényesen tündökölni fog, a magyar nemzetben állandóan ébren 
tartsa.

III. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Gáspár József és Gedő 
Tibor kartársakat. Bejelenti, hogy többen levélben kimentették magukat,

Jegyzőkönyv
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igy Dr. Pesthy Pál, dr. Závodszky Levente, dr. Balassa Brúnó és dr. Halmos 
Andor.

• i !  - J Ä  k_.

IV. Ezután a közgyűlés lerótta a kegyelet adóját a világháborúban 
hősi halált halt kartársak emléke iránt.

V. Elnök mindenekelőtt Püspök úr Önagyméltóságát és Felügyelő űr 
Öméltóságát üdvözli, akik megjelennek a tanítóság körében, nem a szo
kásnak eleget téve, hanem a szeretetnek a sugallatát követve, amely min
den adandó alkalommal megnyilvánul s ez a megbecsülés termeli ki a ta
nítói lélekből azt az odaadó ügybuzgalmat, hivatás-szeretetet, amelyet sú-. 
lyos feladatának teljesítésében szívesen áldoz egyháza, hazája oltárán a 
magyar evangélikus tanítóság. Püspök úrnak, legmagasabb kitüntetése, 
magyar kir. titkos tanácsossá való kinevezése alkalmából a tanítóság 
őszinte, hódolatteljes örömét, jókivánatait tolmácsolja.

Püspök úr Önagyméltósága meghatott hangon mond köszönetét az 
üdvözlésért. A testvéri találkozó meghittsége ez az alkalom, amelyben a 
munka iránti felelősségvállalás, hűség, egyház- és hazaszeretet érzelmei 
tündökölnek, másrészt ezen értékek meglátása s teljes elismerése az a har
mónia, amely a főpásztort a nyájjal egybekapcsolja. A lelkiség vonalveze
tésével kialakul a ma evangélikus tanítójának arculata, amely felsőbbségére 
a krisztusi szolgálat elkötelezésével tekint. Ezt a viszonyt kívánja a jövő
ben is továbbépíteni. Megköszöni a kitüntetése alkalmából kifejezett jó
kívánságokat.

Elnök üdvözli továbbá a vendégek sorában dr. Nendtvich Andor ny. 
polgármestert, Ziermann Lajos és Hanzmann Károly lelkészeket, Háros 
Antalt, a Tanítók Orsz. Szövetségének képviseletében, dr. vitéz Somogyi 
Balázs tanügyi fogalmazót, mint a kir. főigazgatóság képviselőjét, Magyar 
Dezső tanfelügyelőt, Rozsondai Károlyt, a pécsi tantestületek küldöttjeit 
és a többi megjelent vendégeket .továbbá az egyesület tagjait.

VI. Háros Antal tartja meg ezután előadását: „A megfigyelések sze 
repe a fogalmazásban“ címmel. Kifejti, hogy a fogalmazás munkafolya
matának lényeges mozzanata a megfigyelés. A megfigyelést I. az anyag- 
gyűjtés módjára, 2. a szerkezetre, 3. a stílusra irányítjuk. Cselekvéseket, 
tárgyakat, személyeket figyeltetünk meg, végül rávezetjük a tanulókat az 
önmegfigyelés, magunkbatekintés módjára. Az előadás osztatlan tetszést 
és elimerést váltott ki a hallgatóságból. Az elnök hálás köszönetét fejezi 
ki az egyesület nevében az előadónak.

VII. Kuszák István a „Kicsinyek gyülekezetéről“ tart előadást. Rámutat 
Püspök úr Önagyméltósága által bevezetésre ajánlott iskolai gyülekezetek 
célkitűzéseire és annak léleknemesítő hatásaira. Szól egyben az életbelép
tetéssel járó különféle nehézségekről, amelyeket azonban gondos előkészí
tés és rendszeres lelki munka által könnyen le lehet idővel győzni. Az egész 
előadás egy szép elmélyülő lélekébresztés volt. Elnök hálás elismerést és 
köszönetét nyilvánít az előadónak.
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VIII. Ifj. Sülé Sándor ad éld arról, hogy „Milyen szemléltető eszközöket 
és képeket gyűjtsön és készítsen a tanító.“ Szép és érdekes előadását a 
maga által készített szemléltető eszközökkel illusztrálja. Elnök igaz elis
merést és köszönetét mond az előadásért és szemléltetésért.

IX. A közgyűlés az elnöki jelentésért kifejezi hálás köszönetét, azt 
általánosságban tudomásul veszi és a jelentéssel kapcsolatban a következő 
határozatokat hozza:

a) Kegyelettel örökíti meg közgyűlése jegyzőkönyvében Böke 
Ernő, Sümeghy Sándor, Mesterházy János, Spisszák Henrik és 
Fuchs Pál tanítóbajtársak, továbbá vitéz jákfai Gömbös Gyula 
m. kir. miniszterelnök, Geduly Henrik tiszakerületi püspök, báró 
Wlassits Gyula volt m. kir. kultuszminiszter, Tormay Cecile és 
Boleman Éhn Gyula gyógyszerész emlékét. Őrködjék emlékük 
felett a gyászoló szeretet, a hálás kegyelet, a feltámadásba vetett 
hit és a jobb magyar jövendő diadalra hívatott szentséges re
ménye.

b) A jelentés 111. pontjával kapcsolatban bajtársi meleg érzü
lettel köszönti a f. évben nyugalomba vonult kartársakat és szív
ből azt kívánja, hogy jó erőben és egészségben élvezhessék a 
méltán megérdemelt nyugalmat.

c) A jelentés IV. pontjával kapcsolatban büszke örömmel 
üdvözli és őszinte áldáskívánságokkal köszönti D. Kapi Béla 
Püspök úr Önagyméltóságát magyar királyi titkos tanácsossá 
történt legmagasabb kitüntetése alkalmából.

Mélységes tisztelettel és őszinte örömmel üdvözli Zongor 
Béla vasi esperes urat kormányfőtanácsossá, Koltai Vidos Dániel 
egyházmegyei felügyelő urat gazdasági főtanácsossá és dr. Ittzés 
Zsigmond egyhm. felügyelő urat egészségügyi főtanácsossá tör
tént legmagasabb kinevezése alkalmából.

Munkatársi érzülettel és nagyrabecsülő tisztelettel köszönti 
Rozsondai Károlyt soproni tanítóképző-intézeti igazgatóvá, Ku
szák Istvánt pedig soproni gyakorló iskolai tanítóvá történt ki
tüntető megválasztása alkalmából.

d) A jelentés V. pontja kapcsán a közgyűlés a maga részéről 
is szeretettel és nagyrabecsüléssel köszönti a különféle jubilánso
kat és további munkásságukra a jó Istennek áldó kegyelmét 
kívánja.

e) A jelentés VI. pontjával kapcsolatban tanítóbajtársi meleg- 
szeretettel köszönti az egyesületnek új tagjait és munkásságukra 
a jó Istennek gazdag áldását kívánja.

f) A jelentés VII. pontja kapcsán megnyugvással állapítja 
meg, hogy az elmúlt iskolai év nyugodtabb mederben folyt le, 
mert azok a különféle nehézségek, melyek az új tanterv és uta
sítással kapcsolatos rendelkezések során jelentkeztek (mint a váz



latok készítése, a tanmenet, a szakfelügyelet, minősítés stb.) sok 
tekintetben enyhültek. Ezzel kapcsolatban hálás köszönettel em
lékezik meg Graf Samu soproni igazgató bajtársi együttérzésérő', 
aki szakavatott tollal és tanítói önérzettel szállott síkra az iskola
felügyelet, iskolavizsgálat és minősítés kérdésében a tanítóság 
jogos és méltányos érdekeinek védelmében.

g) A jelentés Vili. pontjával kapcsolatban örömmel vesz tudo
mást az egyházmegyei tanítóegyesületek ügybuzgó működéséről, 
a Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetsége, az Eötvös- 
alap és a Kalász rt. áldásos és áldozatos tevékenységéről.
Hálás köszönetét és mély elismerését fejezi ki Berkényi Károly 
szövetségi elnök, Moldoványi Gábor és Ekamp Nándor szövetségi 
alelnökök, Sugár Béla főtitkár, Marikovszky Gyula pénztáros, 
végül Adorján Ferenc szerkesztő fáradhatatlan és önzetlen mun
kásságáért, mellyel a tanítói jobb jövendőt szolgálják.

h) A jelentés IX. pontja kapcsán hálás köszönetét fejezi ki 
a közgyűlés D. Kapi Béla püspök úr Önagyméltóságának ama 
nemes főpásztori kegyes jóindulatáért, mellyel a zsinat alkalmával 
az evang. tanítóság jogos követeléseit hathatósan és eredménye
sen támogatta.

Ugyancsak őszinte háláját és köszönetét fejezi ki Somogyi 
Béla országos evang. tanítóegyesületünk kiváló elnökének, to
vábbá Mendelényi János, Kemény Péter és Bérces Lajos tanító 
képviselőknek a zsinat alkalmával tanúsított önzetlen és eredmé
nyes tevékenységükért.

X. A pénztáros bemutatja számadását és költségelőirányzatát. A köz
gyűlés a felmentvényt megadja.

XI. Indítványok. Az elnök indítványára kimondja a közgyűlés, hogy 
helyesli a D. Kapi Béla püspök úr Önagyméltósága által bevezetésre aján
lott iskolai kis gyülekezetek megalakítását és azért a következő évben 
a helyi viszonyok figyelembe vételével a maga részéről is megalakításra 
ajánlja.

Szakály Dezső alsósági igazgató által előterjesztett határozati javaslat 
alapján kimondja a közgyűlés, hogy helyesli és szükségesnek tartja Hévizén 
egy Gyógyháznak a létesítését és ezért megbízza az elnökséget, hogy az 
országos egyesület elnökségével karöltve indítson mozgalmat aziránt, 
hogy a szükséges tőke 25 pengős részjegyzéssel, továbbá műkedvelői 
előadások, tanfolyamok rendezésével és általában minden rendelkezésre 
álló eszközzel előteremthető legyen.

A közgyűlés továbbá elfogadja az alábbi javaslatokat és a megfelelő 
helyre terjeszti fel:

1. A kerülethez:
a) Keresse meg a Kerület az E. E. útján a Vkm. urat, hogy a 

felekezeti tanítóknak a VII. fizetési osztályba való előlépése, ha
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megvannak erre a törvényes előfeltételek, késedelmet ne szen
vedjen.

b) Rendelje el az E. E. közgyűlése az 1930-ban kiadott Sza
bályzat átdolgozását a mai viszonyok és a Vkm. által kiadott köz- 
oktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi VI. te. végrehajtására 
kiadott „Utasítás" és az új zsinattal kapcsolatban kiadandó sza
bályrendeletek figyelembevételével.

c) Szorgalmazza az E. E.-nál megfelelő hitoktatói vezér- és 
tankönyvek kiadását.

d) Szorgalmazza az E. E.-nál az új tanterv alapján készítendő 
evangélikus tanterv, valamint egy normál tanmenetnek a kiadását.

e) Biztosíttassák intézményesen a kántortanítók szabadsága 
oly módon, hogy abból kifolyólag a szabadságot igénybevevő 
kántortanítóra anyagi megterhelés ne háruljon.

f) Állíttassák fel minél előbb az evangélikus iskolafelügyelői 
intézmény.

g) Keresse meg az E. E.-t aziránt, változtassa meg az 1936. évi 
jegyzőkönyvének 54. pontját oly értelemben, hogy a két példány
ban benyújtott tanmenet három évre jóváhagyható.

2. A Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetségéhez:
a) Szorgalmazza az 1924. évi kormányzói Szózat és az ugyan

abban az évben a nyolc osztályos népiskola felállítására vonatkozó 
rendelet végrehajtását és ezzel kapcsolatban a tanítóképzés kor
szerű kiépítését.

b) Tartsa állandóan napirenden anyagi sérelmeinket és a 
drágaságra való tekintettel szorgalmazza a fizetéscsökkentések 
megszüntetését és a régi javadalmak visszaállítását.

A közgyűlés helyesnek és kívánatosnak tartja, hogy a tanítói 
hivatás és a tanítói állás nagyobb megbecsülése érdekében a taní
tói beiktatások, igazgatói kinevezések, nyugalombavonulások al
kalmával rendezendő díszközgyűlésekre az illetékes egyházmegyei 
tanítóegyesületi elnök elmenjen s ott a beiktatott vagy egyébként 
ünnepelt tanítót üdvözölje s a tanítói hivatást kellőképpen mél
tassa. Akadáyoztatása esetén helyettesről gondoskodjék.

A közgyűlés még az alábbi bejelentéseket, előterjesztéseket is tudo
másul veszi:

a) Legyen minden evangélikus tanító tagja a „Magyar Tanító- 
egyesületek Egyetemes Szövetségének" és fizesse be pontosan az 
évi kettő pengő tagdíjat, melynek ellenében megkapja a szövet
ség hivatalos lapját.

b) Legyen minden evangélikus tanító tagja az Eötvös-alapnak 
évi négy pengő tagsági díjjal.
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c) Támogassa minden evangélikus tanító a Kalászt Írószerek, 
felszerelési tárgyak stb. vásárlása által, valamint a biztosítási osz
tály támogatása által.

d) Fizessük be az egyházmegyei tanítóegyesületi pénztáros 
útján a különféle tagsági díjakat, lehetőleg az év első harmadá
ban, hogy az egyházmegyei pénztárosok felfelé eleget tehessenek 
a tagdíjkötelezettségeknek.

e) Fizessünk elő pontosan az Evangélikus Népiskolára, mert 
csak így tehetjük lehetővé annak pontos megjelenését, magas 
nívón való tartását. És ha minden iskola Dunántúlon megfizeti az 
idei előfizetését, nem kerül egy fillérünkbe sem az elnöki és fő
titkári jelentés megjelenése.

f) jákfai Gömbös Gyula fiatal tanítóbajtársunk egy nagyon 
kedves, dallamos és könnyű szerkezetű preludiumos könyvet adun 
ki. 2.60 pengő ellenében szívesen megküldi a szerző. Cím: jákl'di 
Gömbös Gyula ev. tanító, Pusztamiske. Ugyanitt lehet előjegyezni 
az új liturgia zenei könyvét is.

g) Az iskolai könyvtár számára beszerezhető dr. Schlitt Gyula 
kiváló könyve: A csoda. Ára 1 pengő. Kapható a szerzőnél Majos, 
up. Bonyhád.

h) Ajánlatos bevezetésre Szakály Dezső alsósági igazgató 
kartársunk által szerkesztett, igen praktikus tanmenet nyomtat
vány. Kapható a Pannónia Könyvnyomdánál Zalaegerszegen, mely 
5%-ot ajánlott fel az így befolyó összegből a Gyógyház céljaira.

i) Beszerezhető lesz Rozsondai: Bánfalva monográfiája, 3 pen
gős áron.

Gaál Sándor indítványára a közgyűlés az elnöki megnyitónak 
az Ev. népiskolában való leközlését rendeli el.

XII. Elnök hálás köszönetét fejezi ki a vendéglátó gyülekezetnek, az 
Iparosszékház vezetőségének a gyűlés terméért, a megjelenteknek, az elő
adóknak és tiszttársaknak és a közgyűlést berekeszti. Majd a közgyűlés 
tagjai eléneklik a himnuszt.

K. m. f.

LÚD VÁN SÁNDOR  
f ő j e g y z ő .

GRIESZHABER ENDRE HENRIK
e l n ö k .

Dr. BALÁZSOVITS GYULA
j e g y z ő .

Jegyzőkönyvet hitelesítjük:
GÁSPÁR JÓZSEF GEDÔ TIBOR



67

Az 1937. évi e g y  házkerületi közgyűlés által letárgyalt 
és elfogadott 1938. évi költségelőirányzat.

V.

I. Közigazgatási pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Tisztviselői fizetés, lakáspénz, pótlékok . 18.837.72

(lásd részletezve függelék I. alatt)
2. Irodaszolgák bére (lásd részletezve I. függ ) 1.873.02
3. Esperesi tiszteletdij :

a) a győri egyházmegye esperesének 430.—
b) a kemenesaljai egyházmegye esperesének 430.—
c) a somogyi egyházmegye esperesének 390 .-
d) a soproni alsó egyházmegye esperesének 340.—
e) a soproni felső egyházmegye esperesének 290.—
f) a tolna-baranya-somogyi egyhm. főesp. 890.—
g) a tolna-baranya-somogyi egyhm. alesp. 3 80 ,-
h) a vasi közép egyházmegye esperesének . 420.—
i) a veszprémi egyházmegye esperesének . 640.—
k) a zalai egyházmegye esperesének 290.— 4.500.—

B) Dologi kiadás:
4. Lakbérek :

a) püspöki iroda helyiségének bére . 1.150.-
b) a pénztári irodahelyiség bére 250 - 1.400.-

5. Irodai, postaköltségek és nyomtatványok:
a) a püspöki irodában . . .  . . 3.500.-
b) az egyházkerületi pénztárban (póstataka-

rékpénztári á tu ta lá s ) ............................. 1 500.— 5.000.—
6. Fűtés és világítás :

a) a püspöki i r o d á b a n ............................. 300.—
b) az egyházkerületi pénztárban . . . . 100.— 400.—

7 Hivatalos útiköltség és napidíj :
a) a püspök úr részére átalányösszegként . 2.000.—
b) az egyházkerületi bizottságok részére 1.500.— 3.500.-

8. Fenntartói nyugdijjárulék :
A) az e. e. e. nyugdíjintézetnek 1938- ra :

a) a püspök úr után . . . . 603.80
b) a püspöki titkár után . 277.75
c) az egyhker m. lelkész után . 217.37 1.098.92

B) az ehker. főisk. nyugdijint. pénztárába (5%) :
a) a pénztáros után . . . . 69.60
b) az ellenőr után..................... •89.48 159.08

Átvitel : 36.768.74
5*
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9. kt egyházmegyék dologi segélye :

a) a győri egyházmegyének.......................  420.—
b) a kemenesaljai egyházmegyének . . 400.—
c) a somogyi egyházmegyének . . . .  400.—
d) a soproni alsó egyházmegyének . . . 360.—
e) a soproni felső egyházmegyének . . . 280.—
f) a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének 800.—
g) a vasi közép egyházmegyének . . . 420.—
h) a veszprémi egyházmegyének . . . 600.—
i) a zalai egyházmegyének.......................  320.— 4.000 —

Áthozat: 36.768.74

10. Tisztviselők jövedelmi és szükségadójának meg
térítése ........................................................... 800.—

11. Hozzájárulás a protestáns sajtótudósító-iroda
fe n ta r tá sá h o z ..................................................... 450.—

12. Előre nem láthatóra .   410.—
Összes szükséglet : 42.42874

Fedezet:
1. Egyházközségi járulékok :

a) püspöki tisz te le td ijra .............................  4.000.—
b) egyéb szükségletre................................... 10.396.34 14.396.34

2. Egyetemes közalapi segély :
a) a püspöki titkár fizetéséhez . . 250.—
b) kárpótlás a fehérkomáromi egyházmegye

kikebelezéséért........................................  100.— 350.—
3. Államsegély :

a) közigazgatási államsegély (1848 XX. te.
alapján) az egyetemes pénztárból . . 22.145.40

b) az egyházkerületi államsegélyből . 4.000.—
c) portótérítési államsegély a püspöki irodának 1.077.— 27.222.40

4. Kezelési díj a tápintézeti pénztár részéről . . ____________ 460.—
Összes fedezet : 42.428.74

II. Líceumi (Főgimnáziumi) pénztár.
Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve

lásd függelék II. alatt) . . . .  31.897.70
2. Szolgák bére, lakáspénze, pótléka (lásd II. függ.) 2.108.16
3. Tiszteletdij és óradij :

a) a líceumi nagykönyvtárosnak . . . 120.—
b) az intézeti orvosnak . . . . . 300.—
c) énektanítás és zenekarvezetésért . . . 600.— 1.020.—

Átvitel : 35.025.86
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Áthozat : 35.025.86

B) Dologi kiadás:
4. Épületfenntartás: javítás, tisztogatás . . . .  1.800.—
5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás . . 3.500.—
6 Iroda, postaköltség, nyomtatvány, segéderő stb. 1.000.—
7. Fenntartói nyugdijjárulék a „Nem állami tan

személyzet országos nyugdíjintézetébe“ 15 tanár
és 2 szolga u t á n ..... 6.005.46

8. Beruházás :
a) szertárak, taneszközök .......................  600.—
b) könyvtár ......................................... 800.—
c) bútorutánpótlás........................................  500.— 1.900.—

9. Tandíjelengedés, a befolyó tandíj 10 °/o-a (310 
tanuló à 40 P kiegészítve közgyűlési határozattal 
1500 P -re ).....................................................  1.500.—

10. Dunántúli ev. lelkész és tanító fiuk tandíjkedvez
ménye (40 X I 8)   720.—

11. Vegyes kiadás:
a) adó, biztosítás stb ........................... 280.—
b) a vegyes dijak terhére (320 X 9 20 . . 2.944.—
c) hivatalos utazás és napidij . . . .  200.—
d) arcképes vasúti igazolvány (16 X 16) .___ 256,— 3.680.—

12. Előre nem láthatóra ..........................................  550.—
Összes szükséglet : 55.681.32
Fedezet:

1. Egyházkerületi segély :
a) az összesített egyházkerületi járulékból . 3.764.81
b) az egyházkerületi államsegélyből . 2.000.—  5.764.81

2. A soproni ev. egyházközségtől :
a) fenntartási já ru lé k ................................... 400.—
b) alapítványi jövedelem.............................  1.200,— 1.600.—

3. Államsegély:
a) valorizálatlan dologi államsegély . . .  5.51
b) rendkívüli dologi államsegély . . 1.800.— 1.805.51

4. Intézeti tanulók tan-, fenntartási-, felvételi- és
filmdijai (320 X 1 1 9 .2 0 )................................... 38.144.-

5. Hozzájárulás az iskola fenntartásához :
a) a Líceumi Diákotthon részéről . . . 3.500.—
b) a tápintézet ré s z é rő l.............................  2.500.— 6.000.—

6. Térítés, járulék :
a) tanárok nyugdijjárálék térítése (3/13) . 1.100.—
b) óradijtérítés a tápintézeti eforus után . 326.—
c) a tápintézeti helyiség utáni járulék . . 800.—
d) használati dij a tornacsarnokért a képzőtől 1.—
e) a soproni Férfidalkör részéről . . . 70.—
f) a leventék r é s z é r ő l .............................  70.— 2.367.—

Összes fedezet: 55.681.32



Szükséglet:
A) Személyi járandóság: p

1. Két nevelőtanár à évi 6 'iO —P készpénzjavadalma 1.200 —
2. Intézeti orvosi tiszteietdij...................................  400.—
3. Altiszti évi készpénzfizetés.............................  720.-4
4. Az altiszt feleségének ruhakezelésért és beteg

ápolásért . . .  . . .  . . .  200.—
5. Háziszolga (portás) évi b é r e .............................  720.—

B) Dologi kiadás:

6. Épületfenntartás és u t á n p ó t l á s .......................  300.—
7. Házi kiadás :

a) fű tő a n y a g ...............................................1.810.—
b) világítás ............................................... 400.—
c) vízhasználat ......................................... 200,— 2.410.—

III. Líceumi Diák Otthon pénztár.

8. Irodai és póstaköltség ................................ 300.—
9. Mosás és vasalás :

a) napszám ..........................................  700.—
b) szappan és szoda................................ 200.— 900.---

10. Lelkész- és tanítófiak internátusi kedvezménye
(10 X  20 P ) ................................................ 200.—

11. Tápintézetnek 2 nevelőtanár élelmezésének meg
térítése à 330.— P ..........................................  660.-

12. Növendékek uzsonájának megtérítése a táp-
intézetnek .....................................................  1.000 —

13. Hozzájárulás a líceum fenntartásához . . 3.500.—
14. OTI járulék és tűzkár elleni biztosítás . . . 200.—
15. Fogászati kiadás (50X8 P ) . 400.-=̂
16 Intézeti tennisz-járulék (50 X 6 P) . . 300.—
17. Líceumi Diákotthon államsegélyének tőkésítése 18.000.—
18. Vegyes és előre nem látható........................... ........................... 400.—

Összes szükséglet: 31.810.—

Fedezet:

1. 50 tanuló évi dija (10 havi) à 25.— P . . 12.500.—
2 50 tanuló orvosi dija à ÍO S  P . . . . 500.—
3. 50 tanuló fogorvosi dija à 8 — P • • • 400.—
4. 50 tanuló tenniszpálya használati dija à 6.— P 300.—
5. 1! újonnan belépő tanuló felvételi dija à 10.— P 110.—
6. Két félévi építési államsegély............................ .......................18.000.—

Összes fedezet : 31.810.—
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Szükséglet:

A) Személyi járandóság:
P

1. Tanári fizetés, lakáspénz, pótlékok (részletezve
lásd függ. III. a l a t t ) .........................................  21.172.32

2. Az intézeti szolga bére és pótléka . . . .  1.206.—
3. Tiszteletdij és ó ra d íj:.........................................

a) intézeti orvosnak . .......................  300.—
b) óradijak . . ...................................  900.—
c) internátusi nevelőnek.............................  600.— 1.800.—

IV. Tanítóképzőintézeti pénztár.

B) Dologi kiadás:

4. Épületfenntartás : javítás, tisztogatás . . . .  1.800.—
5. Házi kiadás: fűtés, világítás, vízfogyasztás, ta

karítás ..........................................................  3.500.—
6. Házbér:

a) gyakorlóiskolai helyiségek után . . . 1.060.—
b) a líceumi tornacsarnok használatáért . 1.—
c) externátusi bér Sopron szab. kir. városnak 832—  1.893.—

7. Irodai kiadás: póstaköltség, nyomtatvány, stb. . 900.—
8. Fenntartói nyugdíjjárulék :

a) a nem állami tanszemélyzet országos
nyugdíjintézetébe (8 tanár, 2 gyakorló
iskolai tanitó, 1 szolga).....................  3.590.40

b) az e. e. e. nyugdíjintézetébe a vallás
tanár után . . ........................... 217.37

c) pótlólagos befizetés két tanszék után 2.100,—  5.907.77
9. Beruházás:

a) k ö n y v t á r ..............................................  400.—
b) s z e r t á r a k ............................................... 400.—
c) internátusi fe lsze re lés ...........................  400.— 1.200.—

10. Díjkedvezmény:
a) tandíj (120 à 40.— P 20°/«-a) . . . 960.—
b) internátusi dij évfolyamonként 2 ingyenes 1.000,— 1.960.—

1L. Vegyes kiadás :
a) adó, tűzkár és szavatossági biztosítás . 170.—
b) hivatalos utazás és napidij . . . .  100.—
c) tanárok arcképes vasúti igazolványa

(10 X 16 P ) ......................................... 160.—
d) vegyes dijak terhére (120 X  20 P) . . 2.400.— 2.830,—

12 Előre nem lá th a tó r a ........................................  442.—
Összes szükséglet : 44.611.09
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1. Egyházkerületi segély :
a) az egyházkerületi járulékból . . . .  16.446.09
b) az államsegélyből................................... 3.000.—

2. Egyetemes egyházi s e g é l y .............................
3. Sopron fa a d o m á n y a ....................... .....
4. Az intézeti növendékek dijai :

a) a képezdészek tandija (120 X 117.— P) 14.040.—
b) internátusi dij (60 X 100 P) . . . . 6.U00 —
c) gyakorlóiskolai tanulók dija . . . .  870.—

5. A tápintézet iskolafenntartási hozzájárulása
6. Nyugdijjáruléktérítés a tanárok és szolga után

kivetett járulék 3ű3-ad része .......................
Összes fedezet :

Fedezet:

V. Iskolai tápintézeti pénztár.

Szükséglet:
1. Személyi járandóság:

a) gondnoki tisz te le td ij.............................  500.—
b) gazdaasszony fizetése.............................  720.—
c) cselédség b é r e ...............................................1.500.—

2. Üzemi költség: fűtés, világítás, vízfogyasztás .
3. Élelmezési költség . .............................
4. Járulék a líceumnak a helyiségek használatáért .
5. Épületfenntártás : javítás, tisztogatás
6. Beruházás: konyha és éttermi felszerelésre .
7. Tápintézeti kedvezmény; a tápintézeti növendé

kek dijának 5°/o-a :
a) a líceumban 5 ingyenes hely . . 1.650.—
b) a tanítóképzőben 3Vt ingyenes hely 1-155 —

8. Fenntartói kedvezmény : 30 dunántúli egyház
kerületbeli lelkész és tanítófiu után à 30.— P .

9. Hozzájárulás :
a) a líceum fenntartásához.......................  2.500.—
b) a tanítóképezde fenntartásához . . . 2.51)0.—

10. Kölcsöntörlesztés az alapítványi pénztárnak (I. r.)
11. Kezelési dij a közigazgatási pénztárba .
12. Vegyes kiadás :

a) óradijtérítés a lie. pénzt, az eforus után 326.—
b) munkásbiztositási pénzt járulék ( O T I )  . 700.—
c) adó és tűzkár biztosítás . . . 100.—
di konyhaszemélyzet újévi ajándéka . . . 120.—
e) sertésól és p in c e b é r ...........................  150.—

13. Előre nem láthatóra

P

19.446.09
600.-
330.-

20.910.-
2.500.-

825.-
44.611.09

2.720.-
2.800.—

35.500.-
800.—
500.—
300.-

2.805.-

900.-

5.000.-
1.500 — 

600 —

1.246 — 
403.-

Összes szükséglet : 55 .074 .-
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1. Fajárandóság Sopron r é s z é r ő l . 264.—
2. Tápdijjövedelem :

a) 100 liceumi tanuló után à 330.— P. . 33.000.—
b) 65 képezdei tanuló után à 330.— P 21.450.— 54.450.—

3 Bérjövedelem a balfi úti ház utcai lakásáért .  360.—
Összes fedezet : 55.074.—

Fedezet: P

VI. Leányközépiskolai pénztár.

Szükséglet:
A) Személyi járandóság:

1. Tanári fizetés, lakáspénz, pó tlék .......................  9.722.52
2. Szolgák bére :

a) készpénz....................................................  720.—
b) e l l á t á s ....................... ' 810.— 1.530.—

3. Énektanításért...............................  400.—

B) Dologi kiadás:
4. Épületfenntartás, javítás, tisztogatás . . . .  1.200.—
5. Fűtés, világítás...............................  2.500.—
6 Iroda, postaköltség, nyomtatvány . . . .  1.000.—
7. a) Fenntartói nyugdijjáruiék.......................  6.005.76

b) Törlesztés régi járuléktartozásra . 1.500.— 7.505.76
8. Társadalombiztosítás.................... 170.—
9. Beruházás :

a) k ö n y v t á r ............................................... 1.000.—
b) s z e r t á r a k .............................................. 1.000.— 2.000.—

10. Tanárok arcképes igazolványa (14 X 16) . . 224.—
11. T and íje lengedés.........................  1.800.—
12. Vegyes kiadás:

a) adó, b iztosítás......................................... 100.—
b) vegyes dijak terhére .......................  2.700.—
c) hivatalos utazás, n a p id í j .......................  200.— 3.000.—

13. Előre nem l á th a tó r a ..............................  ............... 600.—
Összes szükséglet: 31 652.28

Fedezet :
1. Egyházkerületi segély:

a) az összesített já ru lékbó l.......................  3 000.—
b) az államsegélyből...................................  1.000.— 4.000.—

2. Iskolai összesített díjak :
a) felvételi és tandíj 175 tanuló à 100.- P 17.500.—
b) vegyes díj 175 tanuló à 15.— P . . 2 625.— 20.125.—

3. Fenntartási hozzájárulás az internátustól . . 6 500.64
4. Nyugdíjjáruléktérítés a tanároktól . . . .  636.64
5. Adományok..........................................................  ...... 300.—

Összes fedezet : 31.652.28
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VII. Leányközépiskolai internátusi pénztár.

Szükséglet :
A) Személyi járandóság:

1. Fizetés :
a) internátusi i g a z g a t ó ............................. 1.536.-
b) internátusi v e z e tő n ő ............................. 9 6 0 -
c) 2 hivatásos nevelőnő............................. 1 .440 -
d) orvos .................................................... 6 4 0 -
e) h á z v e z e tő n ő ................................... ' 720—
f) 2 betegápolónő......................................... 1.040—
g) k ö n y v e lé sé r t......................................... 400 —
h) cselédség +  h á z m e s te r ....................... 3.000. -

2. Zenetanítás 50 óra à 60.— P.
3. Társalgás és táncdíj terhére kiadás
4. Segély. Hanely Flóra lakásbére .

B) Dologi kiadás:
5. Élelmezés (25350 nap à —.85 fillér)
6. Fűtés és v ilá g ítá s .......................
7. Épületfenntartás, javítás
8. Felszerelés, p ó tlá s .......................
9. Mosás, tisztogatás.......................

10. Iroda, posta, nyomtatvány
11. Társadalombiztosító . . . .
12. Tartásdíjelengedés.......................
13. Hozzájárulás az iskola fenntartásához
14. Vegyes :

a) hivatalos utazás és napidíj . . . .  200.—
b) biztosítás, a d ó ......................................... 130.—
c) cselédek karácsonyi ajándéka . . . 200.—
d) napszám (kert és sportpálya) . . . .  200.—
e) az ellátástérités t e r h é r e ............................. 1.000.—

15. Amortizációra
16. Externátus bére .
17. Előre nem láthatóra

Összes szükséglet 

Fedezet :
1. Növendékek dijai :

a) tartásdíj 95 tanuló à 750.— P .
b) zenedij (50 óra à 80.— P) .
c) társalgás, tánc (50 tanuló à 40 P)
d) betegápolási díj 95 tanuló à 20 P

2. Államsegély 1 9 3 7 - r e .............................
3. E llá tá s té r íté s ........................................
4. Gazdaság maradványa . . . .
5. Térítés az iskolai cselédek ellátásáért

Összes fe

71.250 —
4 .0 0 0 -
2. 000—  
1.900.—

9.736 —
3.000—
1.700-

144.-

28.404.—
8 .5 0 0 - 
1.200 -

5 . 0 0 0 .  —  

1.500.—
1.000. —
1 .500- 
9 .0 0 0 - 
6.590.64

1.730—
2.900 — 
2 000-  

1.145 36
85.050.-

79.150-
2 .5 0 0 - 
1.500.— 
1.000.—  

9 0 0 -
85 .0 5 0 .-
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Szükséglet: P
1. A szabadrendelkezési alap javára a biztosítási

jövedelem ből.............................  . . 1.200.—
2. Folyósítandó ösztöndíjak....................... . 150.—
3. Egyházkerületi c é l r a ...................  2.000.—
4. T ő k é s í té s ....................................................................................... 4.650,—

Összes szükséglet : 8.000.—

Fedezet :
1. A dunántúli énekeskönyv XXV.—XXXIV. kiadás

után szerzői tiszteletdijrészlet. 2.000.—
2. K am atjövedelem .........................  4.800,—
3. Biztosítási jövedelem ...................  1.200.—

Összes fedezet: 8.000.—

IX. Főiskolai nyugdíj intézeti pénztár.

Szükséglet :
1. Nyugdíj:

a) özv. Jausz V ilm osnénak.. 252.96
b) özv. Weisz Kornélnénak :

k e g y d íj ....................................................  2.046.—
l a k b é r ....................................................  842.40 2.888.40

c) Horváth Samu :
állami nyugdijdifferencia.......................  546.—
állami lakbérdifferencia.......................  124.80 670.80

Összes szükséglet: 3.812.16

Fedezet :
1. K am atjövedelem .........................  —.40
2. Fenntartói nyugd jjárulék : a törzsfizetés 5°/o-a:

a) az ellenőr után ...................................  89.48
b) a pénztáros u t á n ....................................  69.60 159.08

3. A tagok járuléka 1 ° / o ...................  48.75
4. Egyházkerületi hozzájárulás :

a) az összesített járu lékbó l.......................  2.603.93
b) az államsegélyből................................... 1 000.— 3.603.93

Összes fedezet : 3.812.16

VIII. Alapítványi pénztár.



X. Let ét pénztár.

Szükséglet :

Az egyházközségi járulékok feloszlása :
a) a közigazgatási pénztárnak :

püspök ur tiszteletdíja . . 4.000,—
egyéb szükségletre . . . 10.396.34 14.396.34

b) a soproni liceum nak .............................  3.764.81
c) a soproni tanítóképző-intézetnek . . . 16.446.09
d) a kőszegi leányliceumnak . . . .  2.000.—
e) a bonyhádi reálgimnáziumnak . . . 1.000.—
f) a hitoktatásra . . .  . . . .  2.040.—
g) a főiskolai nyugdíjintézetnek . . . .  2.603.93
h) közalapi járulék 1 9 3 8 -ra .......................  1.769.—
i) szórványgondozásra.............................  1.500.—
j) charitativ segélyezésre.............................  1.343 83

Az egyetemes egyház folyósítása :
a) adóalapi s e g é l y ................................... 22.000.—
b) közalapi segély a hitoktatásra . . 660,—

Államsegélyek felosztása :
a) egyházkerület, államsegély :

1. a közigazgatási pénztárnak . . . 4.000.—
2. a soproni líceumi pénztárnak . . . 2.000.—
3. a soproni tanítóképezdei pénztárnak . 3.000.—
4. a kőszegi leányiskolái pénztárnak . 2.000.—
5. hitoktatás d í j a z á s á r a .......................  1.300.—
6. főiskolai nyugdíjintézetre . . . 1.000,—

b) portótérítési államsegély a püspöki iro
dának ....................................................

c) állami elemi népiskolai hitoktatásra .
Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelme .
Az alapítványi pénztárból felhasználásra .
Nem ev. jellegű iskolákban végzett hitoktatási 
költség fedezésére :

a) a győri egyházmegyének.......................  500.—
b) a kemenesaljai egyházmegyének . . . 450.—
c) a somogyi egyházmegyének . . . .  400.—
d) a soproni alsó egyházmegyének . . . 450.—
e) a soproni felső egyházmegyének . . 450.—
f) a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének 1.000.—
g) a vasi közép egyházmegyének . . . 500.—
h) a veszprémi egyházmegyének . . . 940.—
i) a zalai egyházmegyének . . . . .  . 310.—

Összes szükséglet

46.864,—

22.660.-

13.300.-

1.077.-
1.100. -
7.000. —
2 .000.  -

5.000.-
99.001.—
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1. Egyházközségi já ru lék o k ...................................  46.864 —
2. Segélyek az egyetemes egyháztól :

a) adóalapi segély ................................... 22.000.—
b) közalapi segély ................................... 660.— 22.660.—

fedezet : p

3 Államsegélyek :
a) egyházkerületi rendes államsegély . . 13.300.—
b) portótérítési á llam segély .......................  1.077. —
c) állami elemi népiskolai hitoktatási állam

segély ....................... .............................1.100.— 15.477.—
4. Br. Baldácsy Antal alapítványi jövedelem . . 7.000.—
5. Hitoktatás díjazása :

a) az összesített egy házkerületi járulékból . 2.040.—
b) az egyházkerületi államsegélyből . . 1.300.—
c) az alapítványi pénztárból......................  1.000.—
d) az egyetemes e g y h á z tó l......................  660.— 5000.—

6. Az alapítványi pénztárból felhasználandó . ___________ 2.000,—
Összes fedezet: 99.001.—

P é n z tá ra k  sz e r in ti  ö ssze s íté s .

A pénztár neve
Szükséglet Fedezet

P f P f

I. Közigazgatási pénztár. . . . 42.428 74 42.428 74
11. Líceumi p é n z tá r ....................... 55.681 32 55.681 32111. Líceumi Diákotthon pénztár . 31.810 — 31.810 —

IV. Tanitóképzőintézeti pénztár . 44.611 09 44.611 09
V. Iskolai tápintézeti pénztár 55.074 — 55.074 —

VI. Leányliceumi pénztár . 31.652 28 31.652 28
VII. Leányinternátusi pénztár . 85 050 — 15.050 —

VIII Alapítványi pénztár 8.000 — 8.000 —
IX. Főiskolai nyugdíjintézeti pénztár 3.812 16 3.012 16
X. L eté tp én z tá r............................. 99.001 99.001

Összesen : 457.120 59 457.120 59
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Vi.
A d u n á n tú l i  á g .  h itv . « v a n g .  e g y h á z k e rü le t i  t i s z t ik a r ,  v a la m in t 
a z  1937—43. 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

N É V T Á R A .

I. Az egyházkerület tisztikara:

Püspök, 1916 óta: D. Kapi Béla, győri lelkész, m. kir. titkos tanácsos, 
felsőházi tag, Győr, Kossuth Lajos-u. 1.

Egyházkerületi felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirtokos, 
ny. főispán, felsőházi tag, a Johannita-rend lovagja, Nagygeresd, Sopron m.

Egyházkerületi egyházi főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, esperes
lelkész, Lébény, Moson vm. (1943.)

Egyházkerületi világi főjegyző, 1934 óta: Dr. Bertha Benő, kir. járás- 
bir. elnök, Sárvár. (1943.)

Egyházkerületi egyházi aljegyző, 1932 óta: Gyalog István, főesperes- 
lelkész, Kéty, Tolna vm. (1943.)

Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, földbir
tokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1943.)

Egyházkerületi főszámvevő, 1923 óta: Hanzmann Károly, lelkész, Sop
ron, Templom-u. 17. (1943.)

Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Széchenyi- 
tér. (1943.)

Egyházkerületi pénztáros, 1929 óta: Mühl Nándor, Sopron, Templom
utca 10.

Egyházkerületi ellenőr, 1914 óta: Wojtech G. Vilmos, Sopron, Temp
lom-utca 10.

Egyházkerületi levéltáros, 1923 óta: Németh Sámuel, tanügyi főtaná
csos, líceumi igazgató, Sopron, Hunyadi-u. 9. (1943.)

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. Fel
ügyelő: Szalay István, földbirtokos, Gyömöre, Győr vm.

Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitórisz János, Ostffyasszonyfa, 
Vas vm. Felügyel: Koltai Vidos Dániel, földbirtokos, gazd. főtanácsos, a 
Johannita-rend lovagja, Mersevat, u. p. Külsővat.

Somogyi egyházmegye: Esperes, Horváth Lajos, Gyékényes, Somogy 
vm. Felügyelő, dr. Ittzés Zsigmond ny. vármegyei t. főorvos, éti. főtaná
csos, Kaposvár.
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Soproni alsó egyházmegye: Esperes: Bőjtös László, Vadosfa, Sopron 
vm, Felügyelő, dr. Ajkay István, földbirtokos, Kisfalud.

Soproni felső egyházmegye: Esperes, Scholtz Ödön, a Ferenc József- 
rend lovagja, Ágfalva, Sopron vm. Felügyelő, Dr. Brunner Emil, Sopron 
szab. kir. város tiszti főügyésze.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Főesperes, Gyalog István, Kéty, 
Tolna vm. Alesperes, Donner Frigyes, Varsád, Tolna vm. Felügyelő, Dr. 
Pesthy Pál, ny. igazságügyminiszter, Budapest és Űzd, Tolna vm. Másod
felügyelő, Koritsánszky Ottó, az Orsz. Gyógyszerész Szövetség ügyvezető 
igazgatója, Budapest, VI., Hegedűs Sándor-u. 17.

Vasi közép egyházmegye: Esperes, Zongor Béla, kormányfőtanácsos, 
Körmend, Vas vm. Felügyelő, Szentmártoni Radó Lajos, nagybirtokos, orsz. 
gyűl. képviselő, Répcelak. Másodfelügyelő, Dr. Schneller Aurél, ügyvéd, 
Kőszeg, Vas vm.

Veszprémi egyházmegye: Esperes, Takács Elek, kormányfőtanácsos, 
Homokbödöge, u. p. Ugod, Veszprém vm. Felügyelő, Mihály Sándor, gazda
sági felügyelő, Pápa, Veszprém vm.

Zalai egyházmegye: Esperes, Jónás Lajos, Alsódörgicse, Zala vm. Fel
ügyelő, Roósz Ádám ügyvéd, Keszthely.

III. Az egyházkerület állandó bizottságai:

I. Egyházkerületi iskolai nagybizottság.

Elnökség: D. Kapi Béla püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerü
leti felügyelő.

Jegyző: Dr. Ruhmann Jenő, Sopron.
Hivatalból tagjai: Arató István, kőszegi leánylíceumi, Hajas Béla, 

bonyhádi gimnáziumi, Németh Sámuel, soproni gimnáziumi, Rozsondai 
Károly soproni tanítóképzőintézeti, vitéz Magassy Sándor, líceumi diák
otthoni igazgatók, Szalay István, az egyházkerül, pénzügyi biz. elnöke, 
Hanzmann Károly, egyházker. főszámvevő, Dr. Zergényi Pál, egyházker. 
ügyész, Dr. Schneller Aurél, a kőszegi leánylíceumi helyi biz. elnöke, a 
tanári kar kiküldöttei: Dr. Ruhmann Jenő és Dr. Gárdonyi Zoltán.

Választott tagok az egyházkerület részéről: a) egyháziak: Németh 
Károly, Lébény, D. dr. Profile Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, Ta
kács Elek, Homokbödöge, Túróczy Zoltán, Győr, Zongor Béla, Körmend, 
Kiss Samu, Nagybarátfalu, Gyalog István, Kéty, Molitórisz János, Ostffy- 
asszonyfa; póttagok: Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi, Horváth Lajos, 
Gyékényes és Bőjtös László Vadosfa; b) világiak: Dr. Heimler Károly, Sop
ron, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Stráner 
Gyula, Sopron, Dr. Pesthy Pál, Budapest, Dr. Strasser Sándor, Győr; pót
tagok: virtsologi Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Dr. Móritz Dénes, Celldö- 
mölk, Dr. Deák János, Sopron, Mihály Sándor, Pápa, koltai Vidos Dániel, 
Mersevát, virtsologi Rupprecht Antal, Sajtoskál, Rimler Pál, Sopron.
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A soproni egyházközség részéről tagok: Zierma'nn Lajos, Hanzmann 
Károly, Budaker Oszkár, lelkészek; Dr. Töpler Kálmán, Prickler János.

2. Egyházkerületi iskolai kisbizottság.

Elnök: Dr. Heimler Károly, iskolai felügyelő, Sopron szab. kir. város 
főjegyzője.

Jegyző: Leitner József, Sopron.
Hivatalból tagok: Hanzmann Károly főszámvevő, Németh Sámuel, líc. 

igazgató, vitéz Magassy Sándor, a líc. Diákotthon igazgatója, Szabó Jó
zsef, eforus, Rozsondai Károly képezd, igazgató.

Választott tagok: a) az egyházkerület részéről: Bergmann Pál, Dr. Deák 
János, Dr. Schindler Endre; b) a soproni egyházközség képviselői: Budaker 
Oszkár, Prickler János, Ziermann Lajos; c) a líceumi tanári kar képviselői: 
Dr. Ruhmann Jenő, Leitner József; a tanítóképzőintézeti tanári kar képvi
selője: Dr. Gárdonyi Zoltán.

3. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottság.

Elnökök: D. Kapi Béla püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok egyházi részről: Németh Károly Lébény, D. Payr Sándor Sopron, 
Gyalog István Kéty; világi részről: Dr. Dukavits Vilmos Győr, Mechwarth 
Ernő Belecska, szentmártoni Radó Lajos, Répcelak.

4. Egyházkerületi törvényszék.

Elnökök: D. Kapi Béla püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 
felügyelő.

Jegyzők: Dr. Schneller Aurél Kőszeg (1943) és Dr. Zimmermann Artúr 
Körmend (1939).

Ügyész: Dr. Zergényi Pál Sopron (1943.)
Bírák: a) lelkészi karból: Németh Károly Lébény (1939), Takács Elek 

Homokbödöge (1939), Ziermann Lajos Sopron (1943), Zongor Béla Kör
mend (1943), Németh Gyula Szekszárd (1943), Dr. Ajkay István Kisfalud 
(1939), Jánossy Gábor Szombathely (1939), Dr. Vidonyi Sándor Győr 
(1939), Dr. Grosch József Paks (1943), Dr. Rásó Béla Vasvár (1943), — c) 
a tanári és tanítói karból: Gráf Samu Sopron (1939) és Németh Samu Sop
ron (1943).

5. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdíjügyi bizottság.

Elnök: Szalay István, Gyomoré, Julia-major.
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.
Jegyző: Mühl Nándor, Sopron.
Hivatalból tagok: Arató István, Kőszeg, Hanzmann Károly, Sopron,
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Dr. Heiniler Károly, Sopron, Németh Sámuel, Sopron, Mühl Nándor, Sop
ron, Dr. Schneller Aurél, Kőszeg, Wojtech G. Vilmos, Sopron, Dr. Zergényi 
Pál, Sopron, vitéz Magassy Sándor, Rozsondai Károly, Sopron.

Választott tagok: a) egyháziak: Scholtz Ödön, Ágfalva, Takács Elek, 
Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) vilá
giak: Szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Dr. Bertha Benő, Sárvár, Fried
rich Nándor, Sopron, Rupprecht Olivér és Rupprecht Antal, Sajtoskál, 
Szabó Kálmán, Sopron, Prickler János, Sopron, Bertók Károly, Szombat
hely, Gráf Samu, Sopron.

6. E g y h á z k e r ü l e t i  n é p i s k o l a i  b i z o t t s á g .

Elnökök: Hanzmann Károly, Sopron, és Koltai Vidos Dániel, Mersevat, 
Vas vm.

Jegyző: Grieszhaber E. Henrik, Majos, Tolna vm.
Tagok: a) egyházi részről: báró Podmaniczky Pál dr„ Sopron, Zongor 

Béla Körmend, vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd, Donner Frigyes, Varsád;
b) iskolai részről: Gráf Samu, Sopron, Grieszhaber E. Henrik, Majos, Rónai 
Kálmán, Somlószőllős, Somogyi Béla, Körmend, Rozsondai Károly, Sopron;
c) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Koritsánszky Ottó, 
Budapest, szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Rupprecht Antal, Sajtoskál, 
Schleifer Károly, Szombathely, Szalay Lstván Gyomoré, szentmártoni Radó 
Kálmán, Répcelak.

7. E g y h á z k e r ü l e t i  v é l e m é n y e z ő  b i z o t t s á g .

Elnökök: Németh Károly, Lébény és Dr. Bertha Benő, Sárvár.
Tagok: a) egyházi részről: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Hanzmann Ká

roly, Sopron, Dr. Kiss Jenő, Sopron, Molitorisz János, Ostffyasszonyfa, Ró
nai B. Gyula, Uraiujfalu, Takács Elek, Homogbödöge, Zongor Béla, Kör
mend, Budaker Oszkár, Sopron, Horváth Olivér, Nagykanizsa és Gyalog Ist
ván, Kéty; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Dr. Ber
zsenyi Jenő, Zsédeny, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, Kapos
vár, Mihály Sándor, Pápa, Mechwarth Ernő, Belecska, Dr. Brunner Emil, 
Sopron, Koltai Vidos Dániel, Mersevat, Grieszhaber E. Henrik, Majos.

8. E g y h á z k e r ü l e t i  s z á m v e v ő s z é k .

Elnökök: Weiss Vilmos, Kőszeg és Dr. Ajkay István, Kisfalud.
Tagok: a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keme- 

nesmagasi, Rónai B. Gyula, Uraiujfalu; b) világiak: Dr. Berzsenyi Ádám, 
Kemenessömjén, Magyar István, Felpéc, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, 
Rupprecht Antal, Sajtoskál, ifj. Radó Lajos dr., Szombathely.
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9. Egyházkerületi lelkészkép esitő bizottság.
Elnök: D. Kapi Béla, püspök.
Tagok: Németh Károly, Lébény, Zongor Béla, Körmend, Ziermann La

jos, Sopron, Túróczy Zoltán, Győr, vitéz Magassy Sándor, Sopron; pótta
gok: Kiss Samu, Nagybarátfalu, Budaker Oszkár, Sopron.

10. Egyházkerületi tanképesítő bizottság.

Elnök: D. Kapi Béla, püspök.
Hivatalból tagok: a tanítóképzőintézeti tanári kar vizsgáztató tanárai.
Választott tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Neubauer János, Sopron; 

póttagok: vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd és Kiss József, Sopron.

11. Az egyházkerületi és a soproni konventi egyesített pénztárak 
felügyelő bizottsága.

Elnök: Huber Aladár, Sopron, helyettes elnök: Szalay István, Gyömöre.
Tagok: a) az egyházkerület részéről: Hanzmann Károly, Sopron, Rupp- 

recht Olivér, Sajtoskál, Scholtz Ödön, Ágfalva, Szabó Kálmán, Sopron, Zon
gor Béla, Körmend; b) a soproni egyházközség részéről: Prickler János, 
Sopron, Dr. Brunner Emil, Sopron, Friedrich Nándor, Sopron, Ziermann La
jos, Sopron, Frank Lajos, Sopron.

12. Egyházkerületi birtokokat ellenőrző bizottság.

Elnök: Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.
Tagok: Szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, virtsologi Rupprecht 

Olivér, Sajtoskál, Hanzmann Károly, Sopron, Szalay István, Gyömöre.

13. Zsinati törvényeket végrehajtó és szabályrendeleteket készítő bizottság.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: a) egyháziak: Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi, Takács Elek, 
Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) vilá
giak: Dr. Bertha Benő, Sárvár, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Pesthy Pál, 
Budapest, Dr. Zergényi Pál, Sopron.

14. Báró Baldácsy-alapítványt kezelő egyetemes bizottság dunántúli tagjai.

Tagok: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő; póttag: Dr. Ostffy Lajos, Ostffyasszonyfa és Szombathely.

15. Egyházkerületi leányközépiskolai helyi bizottság.

Elnök: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg.
Tagok: a) hivatalból: Arató István, igazgató, Wágner Karola, interná-



tusi igazgatónő; b) választottak: Czeke Gusztáv, Karner Frigyes, Kiss Ist
ván, Seybold Rezső, Stuhr Lajos, Unger Károly, Weöreös Elemér.

16. Egyházkerületi gyámintézeti bizottság.

Elnökök: Scholtz Ödön, Ágfalva és Dr. Träger Ernő, min. osztályfőnök. 
Budapest.

Jegyző: Kiss Samu, Nagybarátfalu.
Pénztáros: Mühl Nándor és Wojtech Vilmos, Sopron.
Ellenőr: Gráf Samu, Sopron.
Tagok: az összes egyházmegyék gyámintézeti elnökségei, még pedig:
a) Győri egyházmegye: Szalay Mihály, Lovászpatona, Veszprém vm. és 

dr. Bertha Benő, Celldömöik.
b) Kemenesaljái egyházmegye: Nagy Miklós, Zalaegerszeg és koltai 

Vidos József.
c) Somogyi egyházmegye: Teke Dénes, Sand, Somogy vm. és Jamrich 

Béla, Csurgó, Somogy vm.
d) Soproni alsó egyházmegy: Fülöp Dezső, Bük és von der Lühe Osz

kár, Jobaháza, Sopron vm.
e) Soproni felső egyházmegye: Danielisz Róbert, Harka, Sopron vm. és 

Rácz Egon, Sopron.
f) Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Fábián Imre Sárszentlőrinc, 

Tolna vm. és Koritsánszky Ottó, Budapest.
g) Vasi közép egyházmegye: Kutas Kálmán, Szombathely és Ajkay Ele

mér, Uraiujfalu, Vas vm.
h) Veszprémi egyházmegye: Flering János, Veszprém és dr. Zauner 

Róbert, Veszprém.
i) Zalai egyházmegye: Jónás Lajos, Alsódörgicse és Dr. Kovács Vilmos, 

Tapolca.
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Püspöki jelentés
a dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület 1937. évi 

október hó 1.-én Pécsett tartandó közgyűlése elé.

Fötisztelendö és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés !
A vezetésre kötelezett egyházi munkás munkájának elbírálásánál a ma, 

a holnap és holnapután döntő jelentőséggel bír. Az a kérdés, hogy éber- 
séggel, rendelkezéssel biztosította-e a ma nyugodt, rendes, rendszeres éle
tét? Hogy előrelátással, kitervezéssel előkészítette-e az egyház holnapjának 
biztos kialakulását? Hogy Isten akaratának és munkatervének megértésé
vel engedelmes munkásává vált-e az egyház örök holnaputánjának?

Tisztelettel benyújtom az egyházkerületi közgyűléshez az elmúlt egy
házközigazgatási évről szóló jelentésemet és kérem, hogy azt a ma és hol
nap szempontjai szerint elbírálni szíveskedjenek.

A ma a rohanó idő igényét, a holnap a messze jövendő szükségletét szó
laltatja meg. A holnaputánért való munkát egyedül Isten bírálja el egyko
ron, kinek kezében összefut a ma és holnap az örökkévalóság holnap- 
utánjában.

Mivel pedig beszámoló és programmadó jelentésemmel együtt szemé
lyem is mérlegre kerül, gyarlóságom alázatosságát egyesítem szolgálatom 
öntudatával s az apostollal szólok: Az elmúlt évben is abban gyakoroltam 
magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és 
emberek előtt. (Ap. csel. 24, 16.)

I. Az év eseményei.
1. Általános helyzetkép.
a) Az istentelenség világveszedelme. Az istentelenség mozgalma áll 

az emberiség életének középpontjában. Üj világtörténeti formálódás szen
vedő szemlélői vagyunk. Szemünk előtt tusakodik látható és láthatatlan 
harcmezőn, nyílt és rejtett fegyverekkel két világhatalmasság: Krisztus és 
a sátán. Az évezredek óta állandóan harcoló sátán egyeduralmat követel. 
Nem elégszik meg az állami, gazdasági, szociális életben kivívott ama ha
talmával, mely az orosz szovjetben áll előttünk, hanem a többi államokban 
is királyságot követel s annak megalapítására lelki egyeduralmat.igényel.
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Az istentelenség világveszedelmét még ma sem értékelik kellőképed. 
Geografiailag elhatárolható, esetleges jelenségnek tartják, mely Orosz
ország területére szorítható s további terjedése fegyveres hadsereggel 
megállítható.

A valóság pedig az, hogy a mozgalom állandóan erősödik, szervezetei
vel behálózza a világot s mindenütt új gócpontokat teremt. Tévedés az is, 
mintha Oroszországban enyhült volna az istentelen mozgalom.

Az 1936. évi június 12-én kihirdetett új szovjetalkotmány 124. §-ában 
ezt mondja: „A szovjet-unió polgárai lelkiismereti szabadságának biztosí
tására az egyház az államtól, az iskola az egyháztól el van választva. Az 
állam biztosítja polgárai részére a vallásos kultusz gyakorlásának és a val
lásellenes propagandának szabadságát.“

Vallásszabadságról nem lehet szólni abban az országban, ahol a vallás
üldözés teljes szabadságot élvez. Nincsen vallásos élet ott, ahol az állam- 
szervezet a maga embereivel és-intézményeivel az istentagadás propagáló
jává lesz.

A templomok elvétele ma is tart, legfeljebb kevesebb az elvehető 
templom. Leningrádban 125 templom van zárva. Nowgorodban 1934-ben 
42 templom közül nyitva volt 15, ma már mindet megszüntették. Odessában 
egyetlen egy templom sincsen. Moszkva 1624 templomából 28 maradt meg, 
ezek száma is folyton fogy. Új rendelkezés szerint a templomnak legalább 
egynegyed óra járásnyira kell lenni az iskolától s használatát a helyi és 
körzeti kommunista szerv véleményezi. Az evang. egyház néhány száz lel
készéből már csak 2 maradt meg. Az iskolák tervszerű vallásellenes propa
gandát űznek. Az egyetemen külön vallásellenes tanszéket állítottak fel. 
Az istentiszteletet ma is megzavarják. A bibliát és imakönyvet kitiltják. 
A családok vallásos életét lehetetlenné teszik. Lelkipásztorok üldözése, be- 
börtönözése, kivégzése ma is mindennapi történet.

Az újabb orosz rémuralmat nem az idézte fel, hogy a halálra ítélt ve
zetők túlszigorúak voltak a vallás kérdéseiben, hanem, hogy magatartásuk 
nem volt elég kegyetlen. Az új alkotmány fent idézett paragrafusa nem 
jelenti tehát a szovjetnek az egyházzal való békekötését, avagy új korszak 
reményteljes ígéretét.

Az 1936. évi kongresszus tárgyalta az istentelenek ifjúsági szövetségé
nek új alapszabályait. Midőn ahoz a ponthoz érkeztek, mely az ifjúsági 
szövetséget határozott és kegyetlen harcra kötelezi a vallási előítéletekkel 
szemben, Stalin megjegyezte, hogy ez a két szó teljesen felesleges. Külön 
kijelentés nélkül is határozottnak és kegyetlennek kell lennie a szövetség 
harcmodorának.

Más országokban is látjuk a kommunizmus hódítását. Spanyolország 
szomorú példája világosan mutatja az orosz szovjet és fegyvertársainak 
messzeérő hatalmát. Egy tréfás megjegyzés komoly igazságot fejez ki. 
Egyik Madrid-vidéki ütközet borzalmaival kapcsolatosan elmondták vala
kinek, hogy elesett 614 olasz, 427 francia, 320 német és 1 spanyol. Az illető
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felháborodva kiáltott fel: — Ëg'y spanyol? Úgy kell neki, miért avatkozik 
mások dolgába! — A spanyol kérdés már régen nem a spanyolok dolga, 
hanem a világ istentelenéinek harca Isten ellen.

A közelmúltban kirobbant Kína és Japán közt a háború. Régi érdek- 
ellentétben és Japán terjeszkedési törekvésében látják az emberek ennek 
a véres kialakulásnak a magyarázatát. De nem látják meg a titkos rugók 
közt meghúzódó kommunizmust, mely titokban zavart kelt, erkölcsi erő
ket rombol, mérgez és gyűjtöget, hogy azután újból rászabadítsa a háború 
kaszás ördögét a világra.

1927-ben kénytelen volt Kína azzal védekezni a kommunizmus ellen, 
hogy megtiltotta szervezkedését és nyílt működését. De a nagy birodalom 
egyes tartományaiban azért leplezetlenül dolgozott az állam egysége ellen. 
1931-ben 200.000 volt a banditák száma, kik megingatták az ország va
gyon- és életbiztonságát. 1937-re 20.000-re szorította le az állam ezt a szá
mot. Az elfogott rablóknál szovjet fegyvereket és muníciót találtak. Meg
állapították a banditaveszedelem ismerői, hogy kívülről erkölcsi és anyagi 
támogatásban részesülnek az államrend destruáló hordái. — Kevéssel a 
háború kitörése előtt mondotta egy világpolitikus, hogy Kína problémája 
ebben a tételben összegeződik: Japán vagy Szovjet! Tragikuma pedig abban 
rejlik, hogy azt mondják: Inkább a vörös, mint Japán! Kiderült, hogy Kíná
nak 140.000 emberből álló vörös hadserege és 400.000 embernyi vörös tar
taléka van.

Páris és Prága szovjet rokonérzése ismeretes. Egy egyházi világ- 
kongresszuson mondotta a cseh evangélikus egyház képviselője, hogy Páris 
után Prága a kommunizmus legerősebb gócpontja. A nyugtalankodó bal
káni államok és egyéb országok jogkövetelései, antifasiszta törekvései mö
gött is jórészt álcázott kommunizmus dolgozik.

Amerikában eredményesen folyik a nagy néger-tömeg kommunizálása. 
A mozgalom átcsap Afrika keleti és nyugati partjaira és szervezkedik Indiá
ban. A munkás- és ifjúsági világszervezetek mögött is megjelenik a rejtett 
vaskalapácsos kéz. A helyzet aggasztó romlását néhány példával világí
tom meg.

1937. február 7-re tervezték az istentelenek nemzetközi szövetségének 
moszkvai kongresszusát. A dán evangélikus püspök felhívta lelkészeit, hogy 
AAoszkva újabb hadüzenetével egyidőben tegyenek isten-hitükről vallást és 
imádkozzanak Isten ügyének diadaláért. A dán kommunista pártnak ez a 
püspöki intézkedés elég volt, hogy ellene éles támadást intézzenek, sőt az 
ügyet interpelláció alakjában a parlament elé vigyék. Sőt politikai okok
ból a vallásügyi miniszter kénytelen volt a püspök eljárását helyteleníteni. 
— Hollandiában két lelkész a szovjetről és a kommunizmusról tartott elő
adást. Törvényszéknek kellett kimondania a megosztó vélemény-érdekelt
séggel szemben, hogy a kommunizmus nem esetlegesen, hanem lényegéből 
kifolyólag, elválaszthatatlan az atheizmustöl s mint ilyen, ellentétben áll 
az egyházzal és az egyház hitvallásával. Az ítéletet 12 szavazattal 7 ellené
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ben mondták ki. — A kommunizmus világ-programmját cáfolhatatlan je
lek bizonyítják. Stalin 1936-ban önérzetes biztonsággal megizente, hogy 
világháború esetén az ő megszámlálhatatlan barátaik saját országuk had
seregét hátba fogják támadni s a vörös hadsereget diadalra fogják segíteni. 
— A vörös hadsereg főparancsnoka pedig elárulta egyszerű hadviselési stra
tégiájukat: hogy a legkisebb veszteséggel biztosítsák győzelmüket, a há
borút az ellenség területére kell átvezetniük s belső forrongásokkal kell azt 
előkészíteniük. A jövendő háborút — mondja — az az állam veszti el, mely
ben tömeg-forradalmak lesznek. — Számítanak kiváló tudósok, államfér
fiak rokonszenvére és támogatására. „Tiszteletbeli istentelen“ címmel tün
tetik ki ezeket, melynek külső jelvényét a kitüntetett viselni tartozik. A ki
tüntetett egyének életrajzát, munkálkodását megiratják s több nyelven 
terjeszteni fogják. - -  Jogászokból külön bizottságot állítanak össze annak 
tanulmányozására, hogy a népfront által vezetett államokban milyen az 
egyház és állam viszonya és milyen irányelvek szerint kívánatos annak 
rendezése.

Nyilvánvaló tehát, hogy majdnem az egész világ alá van aknázva. 
A veszedelmet növeli, hogy az államok, sőt sokszor az egyházak is csak 
azt a vaskalapácsos, nyers, durva kommunizmust látják, mely felforgatja 
az állami, gazdasági és társadalmi életet. Nem látják azonban a szálláscsi
náló világnézeti pogányságot, melyből hiányzik az élő Istenbe vetett sze
mélyes hit, az egyház értékelése, az isteni kijelentés fundamentummá tétele 
s az erkölcsi életnek a hitben gyökereztetése. Nem látják a sekularizált 
élet veszedelmét, mely világnézetté teszi a vallást, kultur produktummá az 
egyházat, etikummá a eredőt és a hit ilyetén tagadásával a kommunizmus 
útegyengetőjévé válik. Előkészíti azt az átkos világáramlatot, mely mindezt 
rendszerezi és mind ennek végső következményét levonja.

Széleskörű védelmi intézkedések történtek. Az egész keresztyén világ 
megmozdult. A pápa kezében magasra emelkedett a kereszt s védekező 
harcra hívta a világ katholicizmusát. A protestáns egyházak szintén egyesült 
munkára indultak. Pro Deo bizottságok alakultak Svájcban, Hollandiában, 
Franciaországban, Romániában, Németországban, Dániában. A skandináv 
evang. államok külön szervezetet alakítottak: Északi szövetkezés az isten- 
telenség ellen név alatt. Különböző országok egyházfejedelmei pásztorle
velekben szólították harcba egyházuk híveit és vezéreit. Az Egyesült Álla
mok katholikus akciója előadás-sorozatot tart városokban és falvakban. 
Lengyelországban kommunista-ellenes tanulmányi intézetet állítottak fel. 
Krisztus királyságának internacionális kongresszusát hívták egybe, hogy a 
keresztyénség ellen indított világharcot pozitív fegyverekkel megállítsák,

A védelmi intézkedések azonban elégtelennek látszanak. Az állam po
litikai ellenőrzéssel, rendőri felügyelettel, szociális berendezkedéssel és 
kiegyenlítő politikával dolgozik. Látszólag az egyház sem tehet egyebet, 
hanem szervezeteit erősebbre kovácsolja, egyházi egységét megerősíti s 
híveit felvilágosítással, lelki erősítéssel szolgálja.
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Az egyház feladata különösképen nehéz. Hivatáskörén túl terjedne az 
a feladat, hogy új szociális és termelési rendet teremtsen, avagy belebe
széljen az államszervezet működésébe. Másfelől azonban saját lényegének 
megtagadása nélkül nem felejtkezhetik meg arról sem, hogy Isten az új 
ég munkálásán kívül az új föld munkálását is feladatává tette. Az evan
gélium lelkiismeretének az egyház lelkében kell égnie. Emberi és szociális 
igazságokban neki kell érvényesítenie Isten igazságait. Határozottnak kell 
lennie az állammal, társadalommal, uralkodó társadalmi-osztályokkal szem
ben. Isten mértékével kell mérnie az embereket, nem pedig társadalmi állás, 
vagyon, tekintély, avagy önérdek szerint. Le kell egyszerűsíteni saját me
chanizmusát, hogy szolgálatának munkálására még alkalmasabb legyen. Fel 
kell szabadítania sokféle anyagi és munkaerejét, hogy még teljesebben vé
gezhesse munkáját Isten országa megvalósulásáért. A nagy világveszede
lem rőt tűzénél meg kell látnia önmagát, hogy megtalálja igazi lényegét s 
annak kiteljesítésével dolgozzék. Fel kell készülnie szenvedésre, lemondásra 
és kereszthordozásokra. Megalkuvás nélkül kell követnie Krisztust, kinek 
a tanítványokhoz intézett kereszt-próféciái közeli aktualitást képezhetnek.

Egyházunknak nemcsak önmagával, hanem az állammal szemben is 
van csendesszavú igénybejelentése:

1. A kormány erősítse és fejlessze megkezdett szociális munkáját, meg
lévő intézményeit töltse meg lélekkel és szociális érzéssel, emelje az alsó 
fizetési osztályok és társadalmi rétegek anyagi helyzetét s tegye lehetővé 
a normális időben való családalapítást és a tisztességes család-fenntartást.
2. Nagy mechanizmusában érvényesítse a jogi és erkölcsi igazságot; embe
rek értékelésében, a kenyér kimérésében, az ítélkezésben ne saját hatalmát, 
hanem Isten igazságát képviselje, mert minden igazságtalanság a világve
szedelem útegyengetője. 3. Támogassa az egyház lelki munkáját, mert a 
kommunizmus ellen való védekezésben erőtlenné válik a legerősebb hadse
reg, a biztos kiépítésű államszervezet, a tökéletes gépezetű szociális be
rendezkedés és csupán az élő keresztyénség ereje használ. Tegye lehetővé 
az egyház szociális munkáját megfelelő lelki munkások beállításával. Érté
kelje heti óraszámokkal és dotációval is a vallásoktatást és adja meg az 
iskola erőteljesebb valláserkölcsi munkájának lehetőségét.

b) A németországi egyház-üldözés. A nemzeti egyházakra széttagolt 
és egységbe nehezen egyesíthető protestáns egyházak helyzetképén sötét 
árnyékot jelent a németországi evangélikus egyház. Nehéz róla teljes ké
pet kapni, mert a napisajtóból hiányzik a megbízható tájékozottság és a 
szükséges pártatlanság. Egyes közlésekben eltorzulhatnak a való tények. 
Lehetséges az is, hogy a híradás tilalom vagy cenzúra alá kerül. Bizonyos
nak látszik azonban, hogy az egyház hitvallásos alapja fokozódó támadá
soknak van kitéve.

Az Isten kijelentését, Krisztus igéjének érvényét és értékét veszik ta
gadásba. Krisztus tanításával szemben emberi elgondolásokat érvényesíte
nek. Krisztus bélyegével hitelesített egyházi hitvallásunk helyére forrongó



idő mámorában született emberi tévelygést állítanak. Az üdvösség döntő 
kérdései helyett lényegtelen szempontokat és elméleteket tesznek döntővé. 
Mintha nem is emberekkel és egyházzal harcolnának, hanem magával az 
Istennel.

Az egyház külső konstituciója, alkotmánya, szervezeti munkája, állam
hoz való viszonya után megakarják változtatni hitvallását, dogmáját, belső 
valóságát. Kiveszik kezéből a lelkésznevelés ügyét, megvonják tőle kötött
ségből kiemelő, független anyagi életének létfeltételeit. Isten igéjének hir
detőit eltávolítják a templomi szószékről s börtönbe vetik őket.

Ez év augusztus havában tárgyalták a berlini törvényszéken Dibelius 
Ottó superintendens perét, akit Kerrl egyházi miniszterhez írt nyílt levele 
miatt fogtak perbe. Dibelius a miniszter azon dogmatikai megállapítása 
ellen tiltakozott, mellyel Jézus istenfiúságát tagadta s Jézus és Pál apostol 
zsidó származását kétségbevonta, — és tiltakozott a lelkészek igehirdeté
sének állami ellenőrzése ellen.

A hitvallásos és hitvalló Dibelius nyílt levelében megvilágosodik az egy
ház elleni küzdelem lényege.

„Ön, miniszter űr, — mondja a Nyilt-levél, — meg akarja tiltani a lel
készeknek az Ujtestamentom kijelentéseinek hirdetését. Erre mi csak azt 
felelhetjük, hogy evangélikus lelkész igehirdetését egyedül Isten szava 
szabja meg, nem pedig az emberek gondolata. És mi inkább Istennek enge
delmeskedünk, semmint az embernek. Ha Ön azt követeli, hogy az evang 
egyház ne legyen állam az államban, ezt minden evang. ember helyesli. 
De ha az állam egyház akar lenni, uralkodni akar a lelkek felett s a temp
lom igehirdetése ellenőrzésének jogát magához akarja ragadni, akkor ne
künk Luther meggyőződése szerint, Isten nevében ellen kell államink.“

A német hitvallásos egyház templomainak szószékéről felolvasták a 
híveket hűségre buzdító pásztorlevelet, melyben ünnepélyesen újból kije
lentették, hogy a templom Isten háza és nem adják át azt világi hatalmas
ság eszközének.

Ezen időpontig 34 papot fosztottak meg állásától, 27-et eltiltottak a 
prédikálástól és 105-öt fogságba vetettek.

Lelkiismeretünk előtt nem lehet kétséges, hogy a németországi egyházi 
események a világ protestántizmusát közelről érintik és pedig nemcsak a 
hittestvéri szolidaritás, hanem a reformáció örökségének boldog és felelős 
birtokolása jogán is. Megkérdezzük a reformáció nemzetét, hogy hol van 
a reformáció két nagy igazsága: egyedüli alap Isten teljes kijelentése és 
üdvösségünk egyedüli biztosítéka a hit? Hol van az Ágostai Hitvallás és a 
többi hitvallási irat kötelező értéke? Hol van 400 esztendő megszentelt tra
díciója? Hol van a papi eskü szentsége? Hol van Luther géniusza?

Imádkozó együttérzéssel gondolunk a vallási hitükért szenvedő és hi
tükről bátran bizonyságot tevő német lelkészekre és hivekre. Krisztushoz, 
egyházunk urához imádkozunk, hogy a hitvallóknak adjon erőt hűséges 
megállásra s az egyház igazságának ügyét vigye diadalra. Az egyház igazi
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érdekei ellen harcolók elhomályosodott látását adja vissza, ébressze fel alvó 
lelkiismeretüket. Állítsa vissza kijelentése könyvének, a Bibliának, egyedüli 
tekintélyét és hitvallásaink csorbítatlan érvényét.

A német birodalom saját nemzetének, a keresztyén egyházaknak és 
Istennek felelős azért, amit ma az egyházakkal cselekszik. De felelős a 
protestantizmus világ-oekumenitásának is a reformáció isteni örökségének 
eltékozlásáért, avagy megtartásáért.

A németországi megdöbbentő egyházi események arra indítanak, hogy 
egyházi munkánkat teljes határozottsággal hitvallásos irányba vezessük. 
Védekezünk a jogi szervezetben kimerülő látszólagos és történeti öntuda
tában csillogó, hangzatos egyházi típus ellen. De éppenígy védekezünk egy
házunk lényegét és hivatását elsekélyesítő irányzat ellen, mely benne emberi 
jogvédő kultur-áramlatnál egyebet nem lát. Hitvallásos egyházzá kell ki
épülnünk, mert egyedül Isten kijelentése és a belőle származó hitvallási ira
taink alapján vagyunk és lehetünk evangélikus egyház. Ezzel állunk, vagy 
ezzel bukunk el.

A második tanulság, amit le kell vonnunk, egyházi autonómiánkra vo
natkozik. Az egyház hivatás-betöltésére legnagyobb biztosítékot saját ön
rendelkezési jogának megőrzése nyújt. Fenn kell tartania önállóságát biz
tosító jogállományát, nehogy öncéluságát elveszítve, eszközzé váljék rajta 
kívülálló hatalom kezében.

c) Az államhoz való viszonyunk. Egyházunknak az államhoz való vi
szonyát az állam törvényei állapítják meg. Autonómiánk keretei között él
jük életünket s élvezzük törvényben biztosított jogainkat. Megállapíthat
juk, hogy elvi és jogi kérdésekben nem szenvedünk hátrányt s a költség- 
vetés korlátái között anyagi igényeink is kielégülést nyernek. Egyébként 
is bírjuk a kormány állandóan érezhető jóindulatát.

Teljes bizalommal vagyok nemcsak a kormány, hanem a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr iránt s megragadom az alkalmat, hogy Homan 
Bálint miniszter úrnak és Tasnádi-Nagy András államtitkár úrnak állandóan 
tapasztalt jóakaratáért, megértéséért éis támogatásáért hálás köszönetét 
mondjak.

Rámutatok azonban arra, hogy a kultuszkormány egyházunkkal szem
ben alkalmazott szempontjait némelykor ellentéteseknek látom egyházunk 
érdekeivel és autonómiánkkal.

A kultuszkormány azon elvi álláspontot foglalja el, hogy az állami * • \  . .  
iskolákra vonatkozó rendelkezéseket, amennyiben abban a tételes törvény 
nem gátolja, alkalmazza evangélikus iskoláinkra. Az iskolakormányzás ta
nulmányi és paedagógiai irányegységítése szempontjából helyes lehet ez 
a szándék, mégis gyakran beleütközik nemcsak egyházi autonómiánkba, 
hanem egyházi érdekeinkbe is.

Ezen elv alapján elzárkózott a minisztérium evangélikus népiskoláink 
tantervének módosítása tárgyában tett előterjesztésem elől, melyszerint az 
előírt heti két vallásóra számának egyházi és valláserkölcsi szempontból
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indokolt felemelését s a többletóráknak a reáltárgyak csonkításával 
való kiegyenlítését kérelmeztem. Már pedig természetes, hogy felekezeti 
népiskola nem elégedhetik meg heti két vallásórával, midőn azt az állami 
iskoláknál is kevésnek tartja. Érdemes megemlíteni, hogy az állami tan
tervben heti 2 vallásórával szemben három testnevelési óra van megálla
pítva. — Az iskolaépítési államsegélyeknél mellőzik az egyházi hatóság kez
deményező és véleményező állásfoglalását. — A tanítóválasztásoknál a vá
lasztás előfeltételeinek megkövetelésénél nem részesül figyelembe a tanító- 
választásra jogosított gyülekezet törvényes akarata, sem pedig a pályázó 
egyházi szempontból való elbírálása. Teljesen figyelmen kívül marad az a 
tény, hogy gyülekezeteink tanítóval együtt kántort is választanak. Sajá
tos szempontjaink még a nemzetiségi vidék tanítóválasztásánál sem nyer
nek kielégítést.

Az 1934:1. t.-c. alapján végelbánás alá vont esetekben kizárólagosnak 
látom az államhatalom érvényesülését, mellyel szemben meddővé válik az 
egyházi főhatóságnak egyházat és személyt védelmező fellépése, melynek 
szükségét még sem szabad kizártnak vennünk. Egyházi tisztviselő elbírálá
sánál mindenesetre nagyobb beleszólási jogot kell igényelnünk. Különös
nek kell azt is találnom, hogy a végelbánás alá vont tanító szolgálatát mi
niszteri rendelkezés megszünteti, nyugdíjazását későbbi időpontban álla
pítja meg, fenntartván a gyülekezet anyagi kötelezettségét azon időre is, 
midőn a tanító szolgálatot már nem teljesít, így tehát a gyülekezet helyet
tesről is tartozik gondoskodni.

A legtöbb nehézséget és aggodalmat az iskolák közigazgatási új rend
szere okozza. Az erre vonatkozó törvény fontos és helyes megállapításait 
annak idején örömmel üdvözöltem s az egész reformot szükségesnek tar
tottam. Bizonyos azonban, hogy a törvényben megállapított jog kereteit 
túllépi a Végrehajtási Utasítás. A törvény elvi intenciója szerint nem akarja 
csorbítani az egyházi hatóság jogkörét, a Végrehajtási Utasítás alapján ki
alakuló gyakorlat azonban egészen más helyzetet teremt.

A népiskolák tananyag-bemutatására vonatkozólag fenntartottam azon 
rendelkezésemet, hogy azok az illetékes espereshez terjesztessenek fel, aki 
azokat további intézkedés céljából az illetékes tanfelügyelőségnek meg
küldi. A tanfelügyelőség, illetve a körzeti iskolafelügyelők megjegyzéseivel 
ellátott tananyagot azután az esperes nézi át s látja el jóváhagyó záradé
kával. Ebben látom egyetlen lehetőségét az egyház tanügyi ellenőrzési joga 
gyakorlásának. Látom azonban, hogy az állami rendszer miatt ezen auto
nómia-védelmi törekvésünk gyakran csorbát szenved. Papíros-intézkedés 
marad azon alapelv, hogy az állami ellenőrzést gyakorló tényezőknek csak 
tanácsadási joguk van, ellenben nincsen intézkedési joguk. Felvetem újból 
a komoly kérdést: jogi szempontból evang. iskola lesz-e az az iskola, mely
nek tantervét, tananyagbeosztását, tanulmányi rendjét és iskolai életét nem 
az egyház, hanem az állami hatóság irányítja?
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A tankerületi főigazgatóságnak a középiskolák ellenőrzésére vonat
kozó munkája még nem alakult ki teljesen. Sejtésem szerint itt is közeljár 
hozzánk a határ-átlépés veszedelme.

A Végrehajtási Utasítás szerint a tankerületi főigazgató úgynevezett 
tanulmányi felügyelők útján végzi az iskolák tanulmányi munkájának ellen
őrzését. Ezeket a tanulmányi felügyelőket szakok szerint a miniszter nevezi 
ki. Dunántúli érdekeltségünkben az egyik tankerületben 6 szerzetes tanár, 
1 kir. katholikus, 1 állami, 1 községi, 2 református és 1 evangélikus 
(gyorsírás) szakfelügyelő neveztetett ki. A másik tankerületben 5 szerze
tes tanár, 5 állami- és 1 evangélikus (mennyiségtan) tanár nyert megbízást.

Nincsen okunk arra, hogy a történet folyamán nemzeti kultúránk szol
gálatában értékes munkát végzett szerzetesrendekkel, avagy azok érdemes 
tanáraival szemben bizalmatlanok legyünk. Rejtegetni valónk sincsen, 
sőt örülünk, ha egyházunk és iskoláink kulturális munkájáról illeté
kesek előtt bizonyságot tehetünk. De igenis rá kell mutatnom arra, hogy 
a miniszter úrnak a törvény végrehajtásánál figyelemmel kell lennie bizo
nyos lelki szempontokra. Nem az egyenlő elbánás elvére gondolok, bár ezt 
sem zárom ki szempontjaim sorából, — hanem az általános felekezeti hely
zetre, mely a törvény végrehajtásának irányát és módját egy belső tör
vény kényszerítő irányításával megszabja. Felfogásom szerint hiányzik a 
magyar kultúrális iskola-élet egysége, melyből egy ilyen intézkedés jogo
san kinőhetne. Néhány hónappal ezelőtt hivatalos intézkedés lehetetlenné 
tette a róm. kath. és prot. népiskolák közös torna- és énekünnepségének 
megtartását. Maga a minisztérium is külön testnevelési tanfolyamot ren
del a róm. kath. tanítók számára, ami még különleges feladatok esetén is 
egy összefűző kapocs elejtését jelenti. Egyik apácaiskola igazgatója hiva
talos átiratban értesítette az intézet evang. hitoktatóját, hogy az evang. 
vallástani tanképesítő visgálatot, egyházfőhatósági intézkedés folytán, nem 
tarthatják meg az intézetben. Evangélikus növendékeink nem kapnak ter
met a szerzetes iskolákban hitoktatás céljaira. Vájjon ilyen külső körülmé
nyek között miképpen képzelhető el, hogy két evang. középiskolánkban 11 
szerzetes tanár a magyar irodalom, történet, latin, földrajz, természetrajz, 
stb. tanítását tanulmányi felügyelői minőségben ellenőrizze? Származhatik-e 
ezekből az intézkedésekből valami jó, még akkor is, ha egyházunk elné
mítja bizalmatlanságát és kisebb-értékűségének az érzetét? Ismerje fel az 
állam elsőrendű feladatát abban, hogy lelki közeledést teremtsen az egy
házak között, hogy a törvények végrehajtásából ne hiányozzék az a lelki 
közösség, mely a törvényt élővé teheti, de hiányzása esetén meg is sem
misítheti.

Egyházi, de jól felfogott nemzeti szempontból is sérelmesnek tartom 
azon rendelkezést, hogy középiskoláinkba 12. életévüket betöltött növendé
kek nem vehetők fel. A miniszter úr elutasította azon kérelmemet, hogy az 
egyházi főhatóságnak felhatalmazást adjon indokolt esetben ily növendé
kek felvételére. Mivel gyülekezeteink tagjai gyermekeiket a népiskola



V—VI. oszt.-nak kijárása után szokták középiskolába küldeni, a miniszter 
úr elzárkózása méltánytalan helyzeteket teremt.

Folytatom azon esetek megjelölését, melyekben kielégítetlenek marad
nak egyházunk különleges szempontjai.

Népiskoláink államsegélyének elbírálásánál nem részesül figyelemben 
az iskola és a tanító általános egyházi szolgálata. A tanulók számának a 
törvényes létszám fölé emelkedése után sem tudjuk visszanyerni az elveszí
tett államsegélyt. Hasonló mostoha elbánásban részesül a hitoktatás ügye. 
A kultuszkormány iskolaprogrammja a tanítással egyenlő jelentőségűnek 
vallja a valláserkölcsi nevelést. A szomorú valóság azonban az, hogy hit
oktatóink a régi miniszteri rendeletben biztosított javadalmat sem kapják 
meg. Díjazott óraszámuk olyan csekély, hogy az nem kielégítése, hanem 
legfeljebb kigúnyolása a vallásoktatás feladatainak. Hitoktatóink gyakran 
önmaguk fedezik a hitoktatás munkájával kapcsolatos fuvarköltségeket is.

A belügyminisztérium intézkedése szerint a községi segélyben részesülő 
gyülekezetek a község elöljáróságának bemutatni tartoznak a gyülekezet 
költségvetését. Elismerem a közigazgatási hatóság azon jogát, hogy a se
gélyre utaltságot elbírálja, mégis kívánatosnak tartom azt is, hogy egy 
történeti egyház autonóm jogkörével ez a kérdés valamiképpen összhang
ba hozassák.

Egyházi érdekeink határozott sérelmének tekintem tanítóképző-intéze
tünk építési államsegélyügyének újabb elakadását. Két körülmény teszi sé
relmessé ezt a dolgot. Először az, hogy tulajdonképpen nem új igénylésről 
van szó, hanem a minisztérium részéről az 1914. évben elismert szükséglet
ről és szerződésben megállapított 500.000 aranykorona részbeni megadá
sáról. Másodszor az, hogy az általános tanítói túltermelésből, mely az állami 
és róm. kath. tanítóképzés túlméretezéséből származik, nem vonható le 
kedvezőtlen következtetés sem evang. tanítóképzésünkre, sem soproni ta
nítóképző-intézetünkkel kapcsolatosan előterjesztett igényünkre vonatko
zólag. Általánosságban még annyit akarok hozzáfűzni ezen megállapítá
sokhoz, hogy a kormány még nem érkezett el a tanítóképzés reorganizálá
sához, jóllehet a helyes kuiturpolitika éppen ezt égető szükségletté teszi.

A felsorolt esetek nagyrészt azon alapelv alkalmazásából származnak, 
hogy iskoláink az állami iskolával azonos elbírálásban részesüljenek. Ezzel 
szemben hangsúlyoznom kell azon kérelmünket, hogy ügyeink intézésé
ben és elbírálásában a kormány legyen tekintettel egyházunk sajátos hely
zetére és szükségleteire, nemkülönben egyházi autonómiánkra.

Nem hallgathatom el végül, hogy a kért jogvédelmet sem kaptam meg 
minden esetben a minisztérium részéről. Felekezeti jellegű iskola-sérelmi 
ügyben némelykor nem a jogorvoslat, hanem a meghaladottság adta meg 
a befejezést. Más esetben elhomályosodott a kérdésben rejlő elvi sérelem 
s csupán az egyes eset nyert megoldást. Jóllehet ez utóbbi ügy még nem 
nyert végleg befejezést, tekintettel az esetleg máshol is felmerülő téves gya
korlatra, szükségesnek látom ismertetését.
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Az egyik járás testnevelési és népgondozó kirendeltségének a vezetője 
közölte a gyülekezet lelkészével, hogy „a leventéknek 10 órakor való állan
dó templombajárása a törvényesen előírt kiképzési idővel esik össze és ezért 
az nem engedélyezhető. Meg van engedve azonban az, hogy egyelőre min
den hónap harmadik vasárnapján a leventék 10 órakor templomba mehes
senek.“ A bejelentés után haladéktalanul felhívtam az érdekelt lelkészt, 
hogy a leventéknek a délelőtti istentiszteleten való részvételét kötelezően 
biztosítsa, a jogkörét túllépő testnevelési vezetővel pedig közöltem, hogy 
nemcsak a vall. és közokt. miniszter 1936. február 21-én kelt 93,800/935.
VII. 2. számú rendeletének 3. §-a értelmében jogtalan a kifogásolt intézke
dés, hanem egyházunk azon jogából kifolyólag is, hogy istentiszteletről 
senkinek sincs joga az egyház tagjait eltiltani.

Az 1936. évi november 31-én a minisztériumnál benyújtott tiltakozá
somban, az adott eset rendezésén kívül, elvi biztosítékot kértem hasonló 
jogköri túllépések elkerülésére vonatkozólag. Válasziratot csak f. évi máj.
15-én kaptam. Ez a válaszirat csupán az adott eset rendezését tartalmazza, 
de az elvi jogsérelmet sem el nem ismeri, sem megismétlődése ellen köte
lező biztosítékot nem ad. F. évi május hó 28-án benyújtott újabb iratom 
mindmáig nem nyert elintézést.

Egyházunk érdekeivel és méltóságával ellentétesnek látom, hogy tör
vénytelen iskolai beiratások a tanév elmúltával és a levente kirendeltségi 
jogtalan rendelkezések csak huzamos idő múlva, s akkor is az elvi sérelem 
elejtésével, nyerjenek elintézést.

Egyházunk autonómiája nagy egyházi érték, de éppen így nagy nem
zeti érték is. Egyénisége kibontakozási formája és eszköze. Gazdagodása 
a nemzet lelki értékeinek. Válságos időben drága védelmi jelentőséggel is 
bír. Önmagát védi az állam egyházunk autonómiájának tiszteletbentar- 
tásával.

d) A magyar felekezetközi helyzet. A magyar felekezetközi helyzet 
évek óta mozdulatlan holtvízén hullámverést jelent Bangha Béla, Jézus Tár
sasági Atyának, A keresztény unióról írt tanulmánya, mely az utolsó esz
tendők egyik legfigyelemreméltóbb egyházpolitikai megnyilatkozása. Ko
moly, mélyretekintő történeti- és lelki igazságérzet vezeti okfejtését. Gon
dolatmenetének végső konzekvenciáit is levonja.

Elfogadom a kiváló egyházi férfiúnak azon meggyőződését, hogy a 
keresztyén úniót nem kereshetjük az álmok világában. Egyik egyház sem fi
zethet dogmái, vallási egyénisége és kultuszélete kialakultsága csorbításával 
drága árat az egymáshoz való közeledésért. Nem ismeri az egyház lényegét, 
aki erről a kérdésről másképen gondolkodik s aki könnyű, vagy könnyelmű 
kézlegyintéssel napirendre tér a történet, a hitvallás és a hitélet által tá
masztott lelkiismereti nehézségek felett. A tanulmány írójától eltérően 
hiszem azonban, hogy az „oekumenikus katholicitás“, minden dogmai, kul
tusz-életi, egyházszervezeti és egyház-egyéniségi különbségen túl, megte
remti a közös célért való együttmunkálkodás lehetőségét és pedig nemcsak
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a nemzeti, hanem egyetemes keresztyén eszmék szolgálatában is. Ebből az 
oekumenikus katholicitásból kibontakozhatik az az egyetemes keresztyén 
lélek, mely lelki közösséget teremt, megbecsülést ébreszt, felelősségtuda
tot erősít s közös szolgálat meglátására és betöltésére képesít. A végső kö
vetkeztetésben hiszem a tanulmány írójának utolsó megállapítását: „A kö
zeledés nem dogmatikai engedményeken való hitvitákon fog múlni, sem 
valami szatócsi alkudozáson a két vagy több fél között, hanem sokkal in
kább két dolgon: a felekezeti ellentétek érzelmi atmoszférájának enyhülé
sén és a belső vallási lelkűiét erősítésén. Minél szelidebb lesz amaz és minél 
elmélyültebb emez, annál tevékenyebb hatóerővé válik a ma még megosz
lott lelkekben a krisztusi vágy és imádság, hogy mindnyájan egyek legye
nek.‘‘ (János 17, 21.).

Az utolsó mondatból külön is, hangsúlyozottan ismétlem azt az igaz
ságot, hogy a felekezeti közeledés nem érzelmi közömbösödést, hanem el
lenkezőleg vallásmeggyöződési erősödést követel. Nem az elszintelenedett 
keresztyén egyházak közeledésében van teremtő érték, hanem a hitbeli és 
életbeli sajátosságakot kidolgozott egyház-egyéniségekben, melyek a közös 
L élek erejében és közös küldetésük tudatában megtalálják a nagy számtani 
művelet isteni összeadó-jegyét.

Kívánatos lenne ezen elméleti elgondolásnak a gyakorlati életben mi
előbbi megvalósítása. Egyházkormányzati munkánkban fájdalmasan tapasz
taljuk, hogy egyes esetekben a felekezetközi békesség éveken át ápolt ve
tése néhány nap alatt semmivé válik.

Magyarkereszturon a róm. kath. egyház megvonta áldását a levente
zászlótól és hősi emléktől, mert azokat egyházunk lelkésze is megáldotta. 
A község régi állandó békessége azóta semmivé vált. A zalaegerszegi állami 
polgári iskola cserkész-zászlójának titokban történt egyoldalú felavatása 
megmérgezte az ifjúság lelkét.

A felekezetközi békesség legnagyobb akadálya a reverzális kérdés. 
Egyházi és nemzeti szempontból érthető, hogy szélesen gyűrűző mozgalom 
indult meg az egész országban a reverzális-rendszer megszüntetésére.

Négy sarkában égő világ, létében megtámadott keresztyénség és nem
zetünk vérző teste, egyformán áhítja a felekezeti békességet. Ez a kiáltás 
történeti mementó, isteni emlékeztető, bűnbánati prédikáció és új erőforrás.

A református egyházzal való testvéri kapcsolatunk zavartalanul fennáll. 
A testvér egyházak vezetősége testvéri gondját látja a közös munkálkodás 
és testvéri jóviszony biztosításában. Nem tagadhatjuk azonban, hogy a gya
korlati élet sok ellentétet vált ki, melynek megoldásánál néha elhomályo
sodik a belátás és testvéri megértés.

Vigyázzunk, hogy míg a római katholikus egyházzal keressük az úniót, 
addig meg ne szegényítsük a protestáns testvériség valóságát.

e) Egyházunk belső helyzete és feladatai:
a) Gyülekezeteink lelkisége és fegyelme kedvező képet rajzol elénk 

Népünk a legtöbb helyen buzgó vallásosságot tanúsít, templomlátogatá-



sunk megfelelő, igénnyel lépnek fel az igehirdetéssel szemben s megszokott 
bel missziói munkánkra is számítanak.

Lelkészeink szolgálatát hitvalláshűség, lelkiismeretesség és buzgóság 
jellemzik.

Gyülekezeteinkben egészséges közszellem kezd kialakulni. Ez az egy
házzal, egyházi tisztviselőkkel szemben való követeléseknél, az egyházi 
munka elbírálásánál s az egyháztagok egyházi értékének megállapításánál 
jut kifejezésre.

A gyülekezetek fegyelmezettsége szintén megfelelő, csupán választá
sok idején válik ez kérdésessé.

b) Lelkészeink igehirdető szolgálatának irányítása és ellenőrzése az 
egyház feladatát képezi. Múlt évi jelenetésemben kifejezésre juttattam azon 
aggodalmamat, hogy ezen irányítás és ellenőrzés nélkül sok gyülekezetben 
egyoldalú rendszereket alkalmaznak s ezzel megszegényítik igehirdetésün
ket és a biblia sok drága ajándékától megfosztják a gyülekezeti tagokat. 
Ez az eljárás az igehirdetés élénkítése, a lelkész és gyülekezet biblia-tájé
kozottsága szempontjából is káros. Bekért 5 évi kimutatásból megálla
pítottam, hogy 138 gyülekezetben 5 év alatt a következő textus rendszerek 
szerint folyt az igehirdetési munka: 1. Evangéliomi perikopákról 237, 2. 
epistolai perikopákról 121, 3. szabad textusokról 87, 4. ószövetségi tex
tusokról 32, 5. vegyes textusokról (evangéliomi, epistolai és szabad tex
tusokról) 54, 6. kátéról és hitvallás-iratokról 24 esetben.

A kimutatás számadataiból több súlyos következtetést kell levonnunk. 
Igazolva látom igehirdetésünk egyoldalúságát, mely a biblia textus-könyvvé 
zsugorodásában, az igehirdetői egyéniség kiszáradásában, az evangélikus 
hit- és erkölcs-szemlélet megkisebbedésében, a legnemesebb biblia-propa
ganda elejtésében áll előttünk.

Ezen meggondolások fogják irányítani ebben a kérdésben megteendő 
intézkedésemet.

c) Iskoláink egyházi szellemének és vallásosságának erősítése állandó 
gondomat képezi. Ezen célt szolgálom tanító-munkatársaim egyéniségének 
és lelkületének kiművelésével, amit a tanítókörzeti konferencián végzek. 
De ezen célt kívánom szolgálni az iskolai gyülekezet megszervezésével, a 
reggeli iskolai áhítat bevezetésével s az Iskolai Leszakítós Naptár ki
adásával is.

Pillanatra sem felejthetjük és engedhetjük feledésbe menni, hogy ta
nítóink egyházi tisztviselők, kiktől nemcsak oktatói, hanem egyházi mun
kát is várunk s kiknek egyéniségében a tanítói képzettségnek hivő lélekkel 
kell egyesülnie.

Vallástanításunk szakszerűségének, theológiai, didaktikai és pedagó
giai igényeinek biztosítására szükségesnek látnám népiskolai vallástanítási 
vezérkönyvek szerkesztését és kiadását.

Középiskoláinkban éppen ilyen fontos az egyházi és vallási szellem, 
de annak biztosítása sokkal több nehézségbe ütközik. A szaktanár-rendszer
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következtében hiányzik az egységes vezetőkéz. Többféle egyéniség foglal
kozik a tanulóval s igy gyakran elvész a lelkületre való mélyebb hatás.

Tanárainktól nemcsak tudományos képzettséget, szaktudást, tanítási 
ügyességet kívánunk meg, sőt nem elégszünk meg az életükben megnyilat
kozó erkölcsi értékekkel sem, hanem a vallásosság és hívő élet követeléseit 
állítjuk eléjük.

Az állam évtizedek óta nivelláló hatást gyakorol iskoláinkra. Tantervi, 
tananyagi, tanrendi kötöttségünk, az állami ellenőrzésnek az egyház jog
körén túlterjedő kisajátítása, kedvezőtlen eredményeket vonhatnak maguk 
után. Pedig tanáraink egyetemi kiképzése még nem jelent egyházi egyéni
ségükre vonatkozólag biztosítékot. Fájdalmas mulasztást látok abban, hogy 
egyházunk, megfelelő egyéniségek előzetes kiválasztásával és egyetemi ki
képzésével nem gondoskodik vallásos lelkületű tanár-nemzedék felnevelé
séről. Mulasztás az is, hogy tanáraink egyházi hivatástudatának mélyítésé
ről megfelelő tanfolyamok tartásával nem történik gondoskodás.

d) Szórványaink és misszióink munkája gazdag virágzásának Ígérke
zik. Lassú, de szinte megállásnélküli munkával megvalósulnak szórvány
gondozási programmunk egyes pontjai. A szervezés nyomán rendesen 
megindul a templomépítési mozgalom, melybe majdnem minden esetben 
egyházkerületünk teljessége belekapcsolódik.

Kívánatos lenne az egyházmegyék szórványterületeinek gondozására 
külön segédlelkészt alkalmazni, ki az esperes útmutatása szerint végezné 
munkáját.

e) Az ifjúsági munka eredményes módon minden gyülekezetben meg
indult. Kedvezőnek tartom a gyülekezeti munkának egyházmegyénként 
való megszervezését, munkálkodásuk egységes irányítását azonban szintén 
szükségesnek látom.

Nem hallgathatom el azon aggodalmamat, hogy megfelelő egyéniségű 
és megfelelően dotált lelki-munkás nélkül az ifjúsági munkát elvégezni 
nem lehet. Szükséges tehát, hogy a KIÉ Evangélikus Ágának Országos tit
kári állását anyagilag biztosítsuk.

f) Az egyetemi- és főiskolai evang. ifjúság megszervezése szintén fon
tos egyházi feladatunk. Szükség van erre a szervezkedésre testületi, anyagi, 
elhelyezkedési szempontból is. Egyházunkat azonban mindenekelőtt a lelki 
érdek vezeti és az a feladat, hogy az egyetemi- és főiskolai evang. ifjúságot, 
mely Budapesten kb. 700 fiatalembert számlál, lelkileg bekapcsolja evang. 
egyházunkba és teljesítse velük szemben az egyház lelki feladatait.

g) Segédlelkészeinknek az első gyakorlati év után tartandó első és két 
évi gyakorlat után tartandó második lelkészi vizsgálatának tartalmasságát 
azzal biztosítottam, hogy az egyes tárgykörök vizsgakérdéseit, azok egy- 
részének kompendiumát, kidolgoztattam. Ez a körülmény a vizsgára való 
előkészülést és így a lelkészi szolgálatra való felkészülést is komollyá teszi.

Megoldhatatlan feladatképen mered elénk segédieikészeink elhelyezése. 
Ha a diploma nem jelent is állásra való jogot, akkor is felelősséget kell
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ereznünk a jövendő papi-nemzedékkel szemben, melynek nagyrésze va
gyontalan szülők gyermekeként lép ki az életbe s szülői támogatásra sem 
számíthat. Fáradt lelkimunkások nyugalombalépése és új segédlelkészi á! 
lások szervezése segítheti a kérdést megoldásra. Kívánatosnak látnám azt 
is, ha sok munkával megterhelt parochus lelkészek, kik gyülekezeti mun
kájukat, erejük lekötöttsége mellett kiszélesíteni képtelenek, lakás és élel
mezés fejében, készpénzfizetés nélkül, magukhoz vennének egy-egy fiatal 
Timotheust.

*  *  *

Az általános helyzetkép veszedelmek és feladatok sorozatát tárja elénk. 
Válságos történeti időben csak akkor állhatunk meg, ha egyház maradunk 
és evangélikusok maradunk. Mert nincsen időszerűbb és időfelettibb prog- 
rammja egyházunknak, mint önmaga.

2. Kormányváltozás. A múlt év októbere gyászt hozott nemzetünkre. 
Október 6.-án kidőlt az élők sorából jákfai Gömbös Gyula, Magyarország 
miniszterelnöke. A murgai tanítóház szülötte, a soproni evang. tanító fia, 
soproni líceumunk tanítványa, egy tüneményes pálya megfutója, villám
sújtott tölgyként roskadt sírjába, férfikora teljében s államférfiul munkája 
delelőjén.

Hazaszeretetből táplálkozó kemény energia, szolgálatban felolvadó 
önzetlenség és átfogó államférfim koncepció jellemezték. Színes magyar 
álmok álmodója volt, kinek prófétai bíztatása lelki összeomlottságunk ide
jén erőt jelentett. Gyászolva állott egyházkerületünk koporsója mellett, 
melyre egy nemzet helyezte el az építő nagyokat megillető pálmalevelet.

Az államfő bizalmából pusztaszentgyörgyi és tetétleni Darányi Kálmán 
került a miniszterelnöki székbe. Államférfiúi képességei, bölcs megfontolt
sága, érzékeny felelősségérzete és egyéniségének kiváló erkölcsi értékei 
méltóvá és alkalmassá teszik őt nagy nemzeti szolgálatára. Teljes biza
lommal s áldáskívánsággal köszöntöttem őt felelősségteljes szolgálatának 
megkezdésekor. <

3. Emlékeztető napok. 1038. augusztus 20.-án, 900 évvel ezelőtt, halt 
meg Magyarország első apostoli Királya: Szent István. Fajtája gyökeréből 
hajtott szálfa volt a magyarság zúgó erdejében. Második honfoglalója a 
hazának és életmentője nemzetének. Minden idők magyarsága jövendőjét 
hordozta szívében. A legnagyobb államférfiak sorában van helye, mert 
Isten elé állította nemzetünket s nemcsak keresztyénné tette, hanem mé- 
iyenláíó bölcseséggel megválasztotta keresztyénségének azon kapcsolatát, 
mely a nemzet jövendő lelki fejlődését és politikai elhelyezkedését biz
tosította.

István király az egész nemzeté. Fia kizárnánk magunkat ünnepéből, 
megszegényítenénk magunkat, elhomályosítanánk nagy művének értéke
lését s meglazítanánk nemzeti közösségünkben való helyünket. Számunkra 
szívünk szerint való kötelesség: hálaadással megemlékezni az első apostoli
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királyról, kit Isten gondviselése alkalmas eszközzé tett a keresztyénség' 
szolgálatában.

A jubiláris ünnepségre vonatkozólag külön fogok intézkedni.
250 évvel ezelőtt, 1687. februárban kezdődő félesztendőben dolgozott 

Eperjesen Caraffa Antal tábornok vértörvényszéke. Azóta Eperjes neve 
gyászharang kongását hozza felénk, de egyszersmind egyházunk vértanú 
hőseinek húsvéti hitvallását is. Csendes emlékezéssel gondolunk a 24 eper
jesi hitvallóra s elmondjuk Ketzer András, Baranyai Ferenc, Zimmermann 
Zsigmond, Rauscher Gábor s a többiek sorában mostani egyetemes fel
ügyelőnk ősének, a fejét pallos alá hajtó Radvánszky Györgynek a nevét is.

Emlékezésünk többet jelent a gyászos események felújításánál. Hit
vallók bizonyságtételében megerősödik lelkűnkben az egyházhűség, a nem
zet-szeretet és a törhetetlen megállásra való elszántság.

Az eperjesi vértanukról való megemlékezés egyházkerületünk gyüle
kezeteiben a reformációi emlékünnepséggel kapcsolatosan történik meg.

1537-ben készítette el Luther a Schmalkaldeni Cikkeket, hitvallási ira
taink ezen értékes darabját. Ezen hitvallási iratban személyes hitvallása és 
egyházunk hitvallása fonódik egybe és válik egységes egésszé. Intézkedé
sem szerint gyülekezeteink vallásos előadásban megemlékeztek ezen hit
vallási irat jelentőségéről.

4. Sirhalomra tett pálmalevél. Az elmúlt esztendőben egyházunk erdő
ségén zivatar száguldott végig s óriásfákat döntött ki.

D. Geduly Henrik püspök f. évi február hó 18-án 71 éves korában fe
jezte be áldásos életét. 1911-ben állította Isten rendelése a tiszai egyház- 
kerület püspöki székébe, 1919-ben foglalta el az egyetemes egyház közgyű
lésének lelkész-elnöki székét. A legnagyobb egyházkerület a legcsonkább 
egyházkerületté lett Trianon következtében. De ő egyházkormányzó ere
jével és bölcseségével, pásztori szívével és hűségével megingathatatlanul 
állott a kormányrúd mellett.

Jellegzetes dunántúli fej tűnt el a múlandóság felhőjében. 1937. január 
3-án utolsót lobbant dr. Bancsó Antal életmécsese. Soproni theológiánk ta
nára és igazgatója volt. Pályája a szegény falusi árvagyerek sorsát tük
rözi. Kisbaboti parasztházból, özveggyé vált szegény édesanya mellől, evan
gélikus pártfogók viszik iskolába. Kemény energiával tanul s végül theoló
giánk és egyházunk puritán jellemű, éles elméjű, tudós professzora lesz. 
Nemzedékek ültek lábainál s csendes életmunkája láthatóan és láthatatla
nul beilleszkedett egyházunk történetébe. Temetésén én végeztem az egy
házi szertartást s kifejezésre juttattam egyházkerületünk gyászát is.

Távoli sirhalom felé tekintek. 1937. március 17-én pihenni tért 
D. Dr. Rendtorff Ferenc titkos tanácsos, lipcsei egyetemi nyugalmazott ta
nár, a Gusztáv Adolf Egyesület hosszú időn át volt tevékeny elnöke. Sok 
érdemes címéhez hálás szívvel hozzáfűzzük, hogy magyar evang. egyházunk 
és nemzetünk jóbarátja volt. Szerette szórványainkat, templomtalan sze
gény gyülekezeteinket és Isten után sóvárgó népünket.
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1937. évi augusztus 20-án váratlanul elhunyt dr. Pékár Gyula, nemzeti 
kultúránk és közéletünk kiváló vezére, a Magyar Luther Társaság elnöke. 
Külső formájában és belső munkájában Arany szobrának Toldi-alakjához 
hasonlított. Fényes tehetségeivel, európai műveltségével és izzó fajszere- 
tetével végiglen nemzetünket szolgálta.

A régi gárda ősveteránja is kiejtette kezéből a zászlót. Berecz Ábel 
soproni ügyvéd, egyházkerületünk ügyésze, f. évi április hó 2-án, 87 éves 
korában meghalt. Életének két elhatározó valósága: magyar volt és evan
gélikus volt. Soproni líceumunk tanítványaképen lépett az életbe, de mind
végig hűséges licista maradt. Egyházkerületi ügyészi tisztségét 28 éven át 
hordozta hűséggel.

A lelkészi karból elhunyt Tóth Kálmán szakonyi lelkész, 1937. június
28-án élete 70., szolgálatának 43. évében.

A nyugalmazott lelkészek közül elhunyt Polgár János volt meszleni 
lelkész, 1936. évi december 15-én, élete 88. évében; Hörényi Lajos volt 
győrszemerei lelkész f. évi április 11-én, élete 85. évében.

Egyházkerületünk szeretett felügyelőjének családjára ismét gyász 
borult. Belánszky dr. Demkó Endre ügyvéd, egyházkerületi felügyelőnk 
leányának férje, repülőtiszti katonai szolgálatában, hősi halált halt. Szívünk 
teljes részvétével állunk felügyelőnk és családja mellett s kezünk égfelé 
mutat.

Pálmalevelet teszünk a kidőlt óriások és pihennitért munkások sírhal
mára. Megköszönjük őket Istennek és nekik, amit egyházunknak adtak. 
Áldott legyen emlékezetük!

5. A felsőlövői gyülekezet üdvözlése. A tőlünk elszakított felsőlövői 
gyülekezet, mely ezidőszerint D. Beyer Theofil szuperintendens székhelye,
1936. évi november 29-én ünnepelte újraéledésének 153. és temploma fenn
állásának 150. évfordulóját. Az Isten elé boruló gyülekezet ez alkalommal 
megemlékezett dunántúli egyházkerületünkről s egyházkerületünkhöz való 
régebbi egyházjogi és lelki kapcsolatairól.

A gyülekezet üdvözlőlevelét egész terjedelmében közlöm: ,,A felső
lövői ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet temploma fennállásának 
150. évfordulója alkalmából rendezett gyülekezeti ünnepélyén hálával em
lékezik meg Isten gondviselő kegyelméről, amely 11. József császár türelmi 
rendelete óta való fennállásának 153 esztendeje alatt a gyülekezetét hor
dozta. Egyben hálával emlékezik meg minden gyámolítóiról és jóltevőiről, 
akik különösen iskolájának fenntartásában segítségére voltak — névsze- 
rint is hittestvéri üdvözletét és háláját fejezi ki a

magyar egyetemes evangélikus egyház nagytiszteletű Dunántúli Egy
házkerülete iránt, Főtisztelendő és Méltóságos D. Kapi Béla püspök úr 
(Győr) útján, amidőn szívbeli igaz hálával gondol a sorsközösségben el
töltött, 1783-tól 1921-ig tartó 138 esztendőre, amely együtt átélt idő az 
Isten előtt való közösségnek s a kölcsönös elfogadásnak és ajándékozásnak 
olyan erős szálaival fűzött össze minket, amely kapcsolatokat az időközben

2
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beállott sorsfordulat ellenére is, — amit Isten iránti hálával és benne vetett 
gyermeki bizalommal, mint az ő vezetését — kezéből vettünk, — feledésbe 
menni nem engedheti.

Mindezekben a felsőlövői evangélikus gyülekezet Istennek velünk való 
áldott útait látja, melyeken ő minket szeretett Fia az Ür Jézus Krisztus 
által vezetett. Saját gyarlóságának és számos vétkeinek tudatában a gyüle
kezet ismét hűséget fogad atyáink drága örökségéhez és az Evangéliom 
örökkévaló javaihoz, ígérvén, hogy azokat az elkövetkezendő nemzedékek
kel csorbítatlanul közölni fogja.“

Ugyanekkor D. Beyer Theofil superintendens és a felsőlövői gyüleke
zet szeretettel megemlékezett püspöki szolgálatom 20. évfordulójáról s 
áldáskívánságaival örvendeztetett meg.

Mindkét üdvözlésért meleg szívvel köszönetét mondtam.
6. A zsinat. 1934. évi november 10.-én megnyitott zsinatunk 1937. évi 

március 12-én, negyedik ülésszakán befejezte törvényalkotó munkáját.
A zsinat négy ülésszakban végezte munkáját: 1934. november 10—13;

1936. október 28; 1936. november 10—21; december 7—10; 1937. március
10—12.-én. Megalkotta az I—X. törvénycikket: I. A zsinat kiegészítéséről
II. Az Egyházi Alkotmány szervezeti és kormányzati részének kiegészítése 
és módosításáról. III. A in. kir. honvédséghez tartozó egyháztagok lelki 
gondozásáról. IV. Az egyház missziói munkájáról. V. Az egyház iskoláiról.
VI. Az egyetemi evang. hittudományi kar képesítéséről és működéséről.
VII. Az Egyházi Alkotmány háztartási részének kiegészítése és módosítása 
tárgyában. VIII. Az egyházi törvénykezésről. IX. A magyarországi evang. 
és ref. egyház közigazgatási és vagyoni vitás kérdéseinek eldöntésére kü
lön bíróság szervezéséről. X. Az evang. egyházegyetem nyugdíjintézetéről.

A zsinat D. Geduly Henrik püspök elhunytával megüresedett egyházi 
elnöki tisztségre engem választott meg.

A zsinat törvényalkotó munkáját az államfőhöz felterjesztette. A tör
vény kihirdetése remélhetőleg akadálytalanul megtörténhetik s ezt köve
tően november hó 8.-án megtartható lesz a zsinatot befejező istentisztelet.

7. A theológiai fakultás. Az elmúlt évben egyetemes egyházunk képvi
seletében résztvettem a theológiai fakultás összes vizsgáin s a fakultás és 
lelkészképzés kérdéseiről megbeszélést folytattam a fakultás karával.

A fakultás tanulmányi munkája kiváló. Hálával kell megemlékeznünk 
a Kar értékes tanári munkájáról és nemkevésbbé értékes egyházi lelküle- 
téről. Egyházunkra lelkiismereti megnyugvást jelent a Kar tagjainak egy- 
házias lelkülete és hívő theológiai tudományos munkássága, mert lelkész
képzésünk ügyét, saját egyházi akadémiáink megszüntetésével, teljesen az 
állami fakultásnak adtuk át.

Sürgős feladatot képez a theológiai fakultás hallgatói egyéniségének, 
életének és lelkészi állásra alkalmas voltának egyházi szempontból való 
elbírálása. Ebben a kérdésben egyetemes közgyűlésünk 1936:40. számú ha
tározata nyomán mielőbb végleges rendezéshez kell jutnunk.



(i. Az új istentiszteleti Rend bevezetése. Egyetemes közgyűlésünk ha
tározatának megfelelően a püspöki kar véglegesen megállapította az Isten- 
tiszteleti Rendet s azt kötelezővé tette összes magyar gyülekezeteinkben.

Bejelentem, hogy ezen határozatnak érvényt szereztem s egyházkerü
letünk magyarajku gyülekezeteit az Istentiszteleti Rend bevezetésére köte
leztem. Egyetemes egyházunk rendelkezését több gyülekezet idegenkedés
sel, sőt ellenérzéssel fogadta. Jellemző azonban gyülekezeteink fegyelme
zettségére, hogy végül is fejet hajtottak.

Külön leiratban ismételten figyelmeztettem egyházkerületünk lelkész/ 
karát, hogy az Istentiszteleti Rend elfogadása nem függ a gyülekezet, vagy 
lelkész belátásától, avagy elhatározásától. Sőt az Istentiszteleti Renden való 
változtatást sem tartom megengedhetőnek. Ezen egyedül helyes állásfogla
lásra utalással, újból figyelmeztettem az érdekelteket, hogy az Istentiszteleti 
Rend teljes és pontos megtartását biztosítsák.

9. Lelkészképesítő vizsgálat. Az 1934. junius 30.-a után szigorlatot tett 
segédlelkészek első lelkészi vizsgálatát, a kijelölt egyházkerületi bizottság 
előtt, 1936. december 2.-án tartottam meg. Ezen lelkészi vizsgálatot meg
állották: Baráth József, Balogh Pál, Dombi László, Groó Gyula és Weltler 
Ödön segédlelkészek.

10. Protestáns kőnyomatos. A prot. egyházak vezetői beható tárgyalás 
után szerződést kötöttek Farkas Sándor szerkesztővel, ki a prot. sajtó hír- 
szolgálatát évek óta eredményesen ellátta. Az új megállapodás szerint Farkas 
Sándor „Magyar Értesítő“ című kőnyomatost ad ki saját vállalkozásakép
pen. A prot. egyházakkal létesített régi anyagi megállapodás érvényben 
marad s a szükségessé váló új jogi viszony a mindkét részről elfogadott 
szerződésben nyert megállapítást.

A szerződés szerint a prot. egyházak híreiket kizárólag a Magyar 
Értesítő útján hozzák nyilvánosságra. Mivel ez az intézkedés természetes 
lelki és jogi következménye a kőnyomatos egyházi hivatásának, de egy
szersmind biztosítója erkölcsi tekintélyének is, bizalommal kérem az egy
házmegyék, gyülekezetek, tanintézetek, intézmények vezetőit, hogy az 
országos napisajtót illető mindennemű tudósításukat egyedül Farkas Sán
dor szerkesztőnek (Mátyásföld, Arany János-utca 32. sz.) szíveskedjenek 
megküldeni.

Isten áldását kérem az új egyházi kőnyomatosra s annak munkájára.
11. Evangélikus áldozatkészség. Elismeréssel és meleg köszönettel em

lékezem meg azokról, kik egyházunk iránti szerétetükről áldozatkészsé
gükkel bizonyságot tettek s nagylelkű adományukkal és nemes példájukkal 
egyházunkat erősítették.

a) önkéntes adományok (1000 pengőn felüliek): Győrött nagyegyhá- 
zasi Mikiás Mihály szegények javára 1000 P alapítványt tett. Lébényben 
Kovács Sándorné Tüskés Zsófia 4 kát. hold 814 öl ingatlant hagyományo
zott a gyülekezetnek 4000 P értékben. Németh János a celldömölki gyüle
kezetnek 10 hold, a kemenesmihályfai gyülekezetnek 3 hold földet vásárolt

Id
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kb. 13—14.000 P értékben. Mesteriben Bárdosi Zoltán 2 hold földet adó- 
mányozott a gyülekezetnek. Ladila József és neje Maries Éva 1114 P érték
ben harangot adományozott a csurgói új templomba. Kiss István sárszent- 
lőrinci egyháztag végrendeletileg házát a gyülekezetre hagyományozta 
azon kikötéssel, hogy az tanítólakásul, vagy iskolai célokra használható. 
Riegler Terézia kőszegi egyháztag a gyülekezetnek ajándékozta mintegy 
3000 négyszögöl kiterjedésű szántó-, rét- és gyümölcsingatlanát, szabad
rendelkezésre kb. 2000 P értékben. Néhai Czügödi Mihály lukácsházi hívünk 
a nemescsói anya- és a kőszegdoroszlói leány gyülekezetnek 500—500 P-t 
hagyományozott egyházfenntartási öröktőkéül.

b) Egyházi épületeiket nagyobb mértékben tatarozták, vagy újat épí
tettek a következő gyülekezetek: Kispéc-Kajár, templomtatarozásra 1637 P, 
Nagydém 1740 P, Csönge 4393 P, Nagysitke 2668 P, Nagykanizsa 1300 P, 
Liszó 1895 P-t fordított. Csurgó 25.000 P költséggel új templomot épített, 
amelyhez a csurgói hívek 2105 P, Csurgó közönsége 1004 P, csurgói Ifjú
sági Egylet 300 P-vel járult; vidéki gyűjtésből befolyt 1134 P, országos 
gyűjtésből 4478 P. Brennbergbánya toronyszerű haranglábat emelt két ha
ranggal 2300 P költséggel. Harka toronyalapját gyarapította 2407 P-vel. 
Gyönk templom- és toronyrenoválásra 2588 P-t, Somogydöröcske 1200 P-t, 
Kerta 2813 P-t, Sur 1500 P-t fordított. Szentgotthárd 3400 P-t gyűjtött ha
rangra a gyülekezetben, Enying építendő templomára külső gyűjtésből 
befolyt 5000 P. Kerta új orgonát állított 3500 P költséggel. Tapolca közös 
protestáns templomot épített 25.000 P költséggel.

Iskolát renováltak, illetve építettek: Felpéc 2000 P, Nemeskolta 4325 
P (államsegély 2000 P), Öskü 5608 P (államtól 4000 P) költséggel. Nemes- 
szalók új iskolát és tanítólakást épített 10.382 P (államsegély 5000 P), Szer- 
gény 18.987 P (községtől 1200 P, államtól 8000 P), Barlahida államsegély
ből tanítólakást 5000 P költséggel. Sopronban folyamatban van tornaterem 
építése 33.000 P költségvetési összeggel.

Renoválásokat végeztek: Győr 1413 P, Ostffyasszonyfa 1500 P, Sopron 
21.700 P, Szombathely 1832 P, Bakonycsernye 2.067 P költséggel. Ingatla
nokat vásárolt a győri diakonisszaintézet Börcsön 1677 P értékben. A cell- 
dömölki Ifjúsági Egyesület befejezte Otthonának építését, amelyre 14.000 
P-t fordított.

c) Gyülekezeteink kifelé mutatott áldozatkészsége.
Bibliavasárnapi offertorium: Győri ehm. 66.29 P, kemenesaljai elun. 

34.56 P, somogyi ehm. 32.46 P, soproni alsó ehm. 33.39 P, soproni felső 
ehm. 21.40 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 89.06 P, vasi közép ehm. 63.34 P, 
veszprémi ehm. 48.85 P, zalai ehm. 9.— P, összesen 398.35 P.

Fogházmissziói offertorium: Győri ehm. 60.11 P, kemenesaljai ehm
28.35 P, somogyi ehm. 23.14 P, soproni alsó ehm. 25.29 P, soproni felső 
ehm. 21.13 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 63.74 P, vasi közép ehm. 34.05 
P, veszprémi ehm. 34.04 P, zalai ehm. 7.85 P, összesen 298.12 P.
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Sajtóvasárnapi offertorium: Győri ehm. 62.91 P, kemenesaljai ehm. 
40.53 P, somogyi ehm. 52.62 P, soproni alsó ehm. 35.19 P, soproni felső 
ehm. 56.26 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 117.23 P, vasi közép ehm. 90.90 
P, veszprémi ehm. 73.51 P, zalai ehm. 11.93 P, összesen 541.08 P.

Külmissziôi offertorium: Győri ehm. 94.49 P, kemenesaljai ehm. 51.06 
P, somogyi ehm. 41.65 P, soproni alsó ehm. 48.01 P, soproni felső ehm. 
70.05 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 115.96 P, vasi közép ehm. 64.— P, 
veszprémi ehm. 63.90 P, zalai ehm. 8.85 P, összesen 557.97 P.

Dunántúli Luther Szövetség offertóriuma: Győri ehm. 45.45 P, keme
nesaljai ehm. 53.74 P, somogyi ehm. 29.09 P, soproni alsó ehm. 20.11 P, 
soproni felső ehm. 12.58 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 91.61 P, vasi kö
zép ehm. 56.55 P, veszprémi ehm. 49.50 P, zalai ehm. 9.08 P, összesen 
367.71 P.

Trianoni gyászistentisztelet offertóriuma: Győri ehm. 51.81 P, kemenes
aljai ehm. 42.14 P, somogyi ehm. 17.52 P, soproni alsó ehm. 28.08 P, sop
roni felső ehm. 17.04 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 66.75 P, vasi közép 
ehm. 52.50 P, veszprémi ehm. 38.48 P, zalai ehm. 10.44 P, összesen 324.76 P.

12. Üdvözlések és búcsuzások. Dr. Raff ay Sándort, a bányai egyházke
rület püspökét, D. Geduly Henrik püspök elhalálozása után a Felsőházba 
egyházunk képviseletében tagul behívták. A tiszai egyházkerület dr. Dóm ján 
Elek főesperes-lelkész, kormányfőtanácsost választotta meg az egyházke
rület püspökének, kinek püspökké avatása és beiktatása f. év szeptember
7-én történt meg Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület Mak- 
láry Károly egyházkerületi főjegyzőt választotta püspökévé, kinek beikta
tása 1936. évi december 16-án volt.

A Kormányzó Úr Öfőméltósága báró Radvánszky Albert dr. egyetemes 
felügyelőt, báró Feilitzsch Berthold egyetemes gyámintézeti világi elnököt, 
dr. Pesthy Pál és dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelőket m. 
kir. titkos tanácsosokká, Zongor Béla esperest, dr. Hőfer Vilmos győri gyűl. 
felügyelőt kormányfőtanácsosokká, koltai Vidos Dániel egyházmegyei fel
ügyelőt gazdasági főtanácsossá, dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei felügye
lőt egészségügyi főtanácsossá nevezte ki.

A tolna-baranya-somogyi egyházmegye Donner Frigyes varsádi lel
készt választotta alesperesévé, kinek beiktatása 1936. évi szeptember
28-án volt.

A zalai egyházmegye Jónás Lajos alsódörgicsei lelkésszel töltötte be 
esperesi állást, kit 1937. évi június hó 29-én iktatott be szolgálatába az 
egyházmegye közgyűlése.

A veszprémi egyházmegye gyülekezetei további 6 évre ismét Mihály 
Sándor gazdasági felügyelőt választották meg egyházmegyei felügyelőül.

Gyalog István, a tolna-baranya-somogyi egyházmegye főesperese f. 
évi június hó 2-án töltötte be kétyi lelkészi szolgálatának 25. évét, úgy, 
hogy immár 33 éve szolgálja lelkészi szolgálattal anyaszentegyházunkat.



Őszinte meleg érzéssel üdvözlöm e helyen is a felelősségteljes vezéri 
munkára elhívottakat, az egész nemzet javára áldozott életmunka megko- 
ronázottjait és az emlékezés világánál Isten elé borulókat.

Meleg érzéssel búcsúzom virtsológi Rupprecht Antal soproni alsó egy
házmegyei felügyelőtől, ki 1934. június 9-e óta viselt felügyelői tisztéről 
lemondott; Nagy Lajos, a zalai egyházmegye esperesétől, ki 46 betöltött 
lelkészi és 11 évi esperesi működés után, 1936. évi december 31-én nyuga
lomba vonult. Áldott munkájukról és személyükről mindig hálával, elisme
réssel és köszönettel emlékezünk!

13. Szolgálataim. Az elmúlt közigazgatási évben saját gyülekezetem 
szolgálatán kívül erőm és lelkiismeretem szerint igyekeztem szolgálni egy
házamat egyházkerületünkben és azon kívül is.

Részvételeimről és hivatalos utazásaimról a következőkben terjesztem 
elő jelentésemet:

1936. szeptember 21—23-án egyetemes egyházunk képviseletében 
résztvettem Podjebradban a Prot. Welt Verband nagygyűlésén.

24—25-én ugyanott az Internationaler Verband für Innere Mission und 
Diakonie nagygyűlésén.

Szept. 29—okt. 1-én elnököltem Győrött az egyházkerületi bizottságok 
és közgyűlés tanácskozásain.

Október 4-én Medgyasszay Vince ref. püspök úrral együtt felavattam 
Tapolcán a közös protestáns templomot.

18-án felavattam a hácsi leánygyülekezet új templomát.
24— 25-én résztvettem Sopronban az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyám

intézet gyűlésén.
25— én Sopronban a Kolbenheyer-emléktábla leleplezésekor ünnepi be

szédet tartottam.
26— 27-én résztvettem Budapesten az egyetemes egyház bizottsági 

tárgyalásain.
28- án résztvettem Budapesten az országos zsinaton.
29- én résztvettem Budapesten az egyetemes egyház közgyűlésén.
31-én reformációi rádió-istentiszteleten igehirdetést végeztem Budapes

ten a bécsi-kaputéri templomban.
November 10—14-én résztvettem Budapesten az országos zsinat ülésein.
16—20-án résztvettem Budapesten az országos zsinat ülésein.
21- én az Országos Luther Szövetség Debrecenben tartott ünnepségén 

előadást tartottam.
22- én a debreceni evangélikus templomban Isten igéjét hirdettem.
December 3-án a Bethlen Gábor Szövetség előadás-sorozatában Buda

pesten előadást tartottam.
7—10-én résztvettem Budapesten az országos zsinaton és az egyházke

rületek elnökségi értekezletén.
16-án Győrött a helybeli protestáns tisztikar részére előadást tartottam.
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19- én szociális előadás-sorozatban előadást tartottam Győrött a refor
mátus kultúrházban.

21-én egyetemes egyházunkat képviseltem Sopronban a theológiai fa
kultás szigorlatain.

1937. január 5-én dr. Bancsó Antal theol. akadémiai tanár temetésén 
Budapesten az egyházi szolgálatot végeztem.

16-án az Országos Bethlen Gábor Szövetség győri kulturestjén záró
beszédet mondottam.

18-án a theol. fakultás szigorlatán és alapvizsgáján egyetemes egyhá
zunkat képviseltem Sopronban.

20- án a kultuszminisztériumban és a pénzügyminisztériumban tár
gyaltam.

26-án az egyházkerületi törvényszék ülésén elnököltem Pápán.
29— 30-án iskolalátogatást végeztem kőszegi leánygimnáziumunkban.
31-én igehirdetést végeztem és vallásos esten előadást tartottam

Kőszegen.
Február 1-én iskolalátogatást végeztem kőszegi leánygimnáziumunk

ban és a soproni theol. fakultás alapvizsgálatán és szigorlatán egyetemes 
egyházunkat képviseltem.

3-án a soproni theol. fakultás szigorlatán és alapvizsgálatán egyetemes 
egyházunkat képviseltem.

21- én Győrött lelkészavatást végeztem.
22- én Nyíregyházán D. Geduly Henrik püspök temetésén az egyházi 

szolgálatot végeztem.
Március 1-én a Protestáns Irodalmi Társaság egyház-zenei konferenciá

ján Budapesten előadást tartottam.
2-án a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban tárgyaltam.
10- én résztvettem Budapesten az egyházkerületek elnökségi konferen

ciáján és a nyugdíjállamsegélyügyi bizottság ülésén.
11- én résztvettem Budapesten a zsinat ülésén és a nyugdíjügyi bizott

ság ülésén.
16-án Budapesten minisztériumi tárgyalásaim voltak.
Április 11-én felavattam a tolnanémedi-i gyülekezet újraépített 

templomát.
12- én tárgyaltam a vallás- és közokt. és pénzügyminisztériumban.
21-én a német egyházi néplap ügyében értekezletet tartottam Sop

ronban.
30- án a Protestáns Közös Bizottság és a Baldácsy-alapítvány bizottság 

ülésein vettem részt Budapesten.
Május 2-án felavattam Tengelicen az újonnan épült templomot s be- 

iktató-beszédet mondtam dr. Grosch József gyülekezeti felügyelői be
iktatásán.

7—8-án soproni tanítóképző-intézetünkben iskolalátogatást végeztem,
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9-én résztvettem Sopronban a theol. fakultás elhunyt tiszteleti dokto
rainak emlékünnepségén.

9- én felavattam Brennbergbányán a fiókgyülekezet haranglábját és 
harangját.

10— 11-én Sopronban a theol. fakultás szigorlatain egyetemes egyhá
zunkat képviseltem.

12- én iskolalátogatást végeztem soproni líceumunkban.
13- án gyakorló-iskolai tanítói vizsgálaton elnököltem Sopronban.
14- én a Protestáns Közös Bizottság ülésén vettem részt Budapesten.
24—26-án résztvettem Budapesten a finn-észt lelkészi konferencián.
29- én az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség rákospalotai kultúrestjén elő

adást tartottam.
30- án Isten igéjét hirdettem Rákospalotán.
31- én a soproni theol. fakultás szigorlatán és alapvizsgálatán egyete

mes egyházunkat képviseltem.
Június 1—2-án a soproni theol. fakultás szigorlatán és alapvizsgálatán 

egyetemes egyházunkat képviseltem.
3-án résztvettem a győri egyhm. ifjúsági konferenciáján.
5—6-án a finn és észt lelkészek győri látogatásakor tartott ünnepsé

geken vettem részt s Bábolnán egyetemes egyházunk nevében búcsúszava
kat intéztem hozzájuk.

8-án kőszegi leánygimnáziumunk érettségi vizsgálatain elnököltem.
10—12-én soproni líceumunk érettségi vizsgálatain elnököltem.
13- án Isten igéjét hirdettem a soproni líceum érettségi találkozóján és 

a Líceumi Diák-Szövetség közgyűlésén.
14— 16-án a soproni theol. fakultás szigorlatain és alapvizsgálatán 

egyetemes egyházunkat képviseltem.
17—19-én soproni tanítóképző-intézetünk képesítő vizsgálatain elnö

költem.
20- án lelkészavatást végeztem Sopronban.
21- én kántori vizsgálaton elnököltem Sopronban.
22- én elnököltem, illetőleg résztvettem Sopronban az egyházkerületi 

nagybizottság, egyházkerületi törvényszék és egyházkerületi pénzügyi bi
zottság gyűlésein.

26-án Budapesten elnökségi értekezleten és nyugdíjállamsegélyügyi 
bizottsági gyűlésen vettem részt.

Július 18-án felavattam a győr-szabadhegyi leánygyülekezet tornyát, 
harangját és oltárát.

22-én elnökségi konferencián vettem részt Budapesten.
Szeptember 5-én a sümegi közös protestáns templom felavatási ünnep

ségén igehirdetést végeztem.
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II. Az egyházi élet.

14. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések szerint az egyházi 
élet mindenütt megnyugtató, csupán néhány gyülekezetben mutatkozik 
némi hanyatlás. Komoly intő figyelmeztetés az a jelenség, hogy a lelkész
hez való viszony megromlása azonnal károsan befolyásolja a templom
látogatást. Különleges lelkipásztori s esetleg gyülekezet-vezetési feladatot 
képez annak biztosítása, hogy a leánygyülekezetek népe az anyagyüleke
zet délelőtti isteni tiszteletén résztvegyen.

Az úrvacsora szentséggel élők száma ez évben is némi esést mutat. 
Aáíg a múlt évben 80.739 hívő járult a kegyelem asztalához, addig ez évben 
79.374 volt az urvacsorázók száma. Az esés tehát 1.365.

A keresztség szentségében részesültek 2.725-en (2.916), az esés 191. 
Törvénytelen szülött volt 100 (118), a csökkenés 18.

Konfirmálásban részesült 3.197 (3.448), a csökkenés 251.
Házasságot kötött 829 tiszta pár (799), az emelkedés 30 és 464 vegyes 

pár (434), az emelkedés 30. Házasságot kötött összesen 1.293 pár (1.235), 
az emelkedés 58. A vadházasságok száma 85 (119), csökkenés tehát 34.

A halálozási statisztika szerint egyházi temetésben részesültek 2.076-an 
(2.534), a csökkenés 458.

Az áttérési statisztika szerint egyházunkba áttért 192 (165), emelkedés
37. Egyházunkból kitértek 176-an (174), emelkedés 2. Reverzálist adtak 
egyházunk javára 194-en (195), csökkenés 1. Egyházunk kárára 112-en 
(90), emelkedés 22.

Az egyházi szertartások közül a keresztelést mellőzték 3 esetben a 
tolna-baranya-somogyi egyházmegyében, a temetést mindég egyházi szer
tartással végezték. A házasságkötésnél az elmúlt évben 10 esetben mellőz
ték (20), még pedig a kemenesaljai egyházmegyében 1, a somogyiban 1, 
a tolna-baranyaiban 3, a vasi középben 4 és a veszprémiben 1 esetben. Az 
egyházkelési szertartást 266 esetben hagyták el (361), nagyrészt a városi 
gyülekezetekben.

15. Belmissziói munka. Belmissziói munkánkat az eddigi keretek közt 
és a bevált szempontok szerint végeztük. Nagy elismeréssel és köszönettel 
emlékezem meg lelkésztesvéreim és több tanítótestvérem buzgóságáról, 
mellyel Belmissziói Munkaprograinmunkat gyülekezeteik javára keresztül
vitték. A jelentésekből összeállított számadatok bizonyítják, hogy mind
annyian hűséges munkát végeztek.

1. A népiskolai ifjúság összefoglaló kérdése ez volt: Palestina földrajza 
a bibliai eseményekkel való vonatkozásban.

A középiskolai ifjúság feldolgozta a Munkaprogrammban nyújtott 
részletes anyagot.

A felnőtt gyülekezeti tagok részére böjt nagyhetében mindennap áhí
tatot tartottunk templomainkban. Ezen áhítatok összefoglaló témája volt: 
Mi történt nagyhéten? A hét áhítat a következő kérdésekről szólt: 1. Az 
ember lelkesedik — Jézus cselekszik. 2. Az ember hitetlenkedik — Jézus
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csodát tesz. 3. A főpap el akarja venni tőle saját népét — Isten hozzá ve
zeti a pogányokat. 4. Az ember korhol — Jézus dícsér. 5. A nyáj elszéled — 
Jézus egyesíti. 6. Az ember Istent öl — az Isten embert ment. 7. Az ember 
lepecsételi a sírt — Isten elhengeríti a követ.

A reformáció hetében ez évben is előadás-sorozatot tartottunk gyüle
kezeteinkben, ezen összefoglaló címen: Tévedések a reformáció körül. Hét 
előadást tartottunk: 1. Emberi alkotás, vagy Isten műve? 2. Szekta, vagy 
egyház? 3. Újítás vagy visszatérés? 4. Szabadosság, vagy a hit szabadsága?
5. Felvilágosodás vagy üdvkérdés? 6. Németmozgalom vagy világszükség
let? 7. Lezárt történet vagy örök folyamat?

Reformáció ünnepére külön előadást is nyújtottunk a Reformáció lelke 
címén.

Megemlékeztünk a Schmalkaldeni Cikkek 400 éves évfordulójáról s 
külön előadásokban megvilágítottuk ezen hitvallási iratunk történeti kelet
kezését és jelentőségét.

Ugyancsak megemlékeztünk a Lipcsei Misszió 100 éves jubileumáról, 
s anyagot nyújtottunk missziói előadás céljaira.

Bibliavasárnapra a bibliáról, külmissziói ünnepre Gurland Rudolf Her
mán, a hamisság nélkül való izraelita, sajtóvasárnapra 3 sajtóprédikációi cí
men nyújtottunk előadás-anyagot. Ezenkívül a következő vallásos előadás
anyagot nyújtottuk: 1. Advent-várás. 2. Egyház és iskola (általános). 3. Az 
igazi műveltség (általános). 4. Lutheránus böjt. 5. A böjt számotvetés a lel
kiekkel. 6. Melyiket akarjátok (böjt).

Bűnbánati hétre Uj élet kapuja összefoglaló címmel 8 előadást adtunk 
a keresztség szentségéről: 1. Mit tart a világ és mit tart Krisztus a kereszt- 
ségről? 2. Krisztus parancsa a keresztségről. 3. A keresztség jelentése. 4. 
A keresztség jelentősége. 5. Az egyház és a keresztség. 6. A keresztszülők 
és a keresztség. 7. Az állandó keresztség. 8. Kötelességeink a keresztség 
szentségével kapcsolatosan.

A presbiterek részére 5 előadást nyújtottam. Ezek a következők: 
1. Az evangélikus egyház világhelyzete. 2. A római katholikus egyház világ- 
helyzete. 3. A római katholikus egyház munkája a közvélemény kialakítá
sán. 4. Az elnyomott evangélikus egyházak. 5. A vegyesházasság.

Munkánk számbeli eredményeiről a következő számok beszélnek:
A népiskolai ifjúsággal lelkipásztori szempontból 138 lelkész foglalko

zott. Gyermekistentisztelet 133 anya- és leánygyülekezetben volt.
ifjúsági egyesület 112 anya- és leánygyülekezetben működött; szer

vezve 108, külső szervezkedés nélkül 104.
Középiskolai diákszövetség iskolai jelleggel 20 működött 14 városi gyü

lekezetben és pedig: Győr, Sopron, Szombathely, Kaposvár, Nagykanizsa, 
Pécs, Szekszárd, Szentgotthárd, Zalaegerszeg, Kőszeg, Veszprém, Bonyhád, 
Dombóvár és Pápa gyülekezetekben. A szövetség tagjainak száma 1.719. 
Tartottak 329 munkaösszejövetelt, 40 ünnepélyt és 8 kirándulást. Önálló 
dolgozatot 270 tag hozott, más szerző műveiből 59 munkát olvastak fel.
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A szavalatok száma 344, ének- és zene-szám 57 volt. 10 szövetségnek volt 
külön bibliaköre. 7 szövetség tűzött ki pályatételeket és 15 végzett iratter
jesztést. Az összejöveteleket mindég énekkel és imádsággal kezdették és fe
jezték be. A szövetség megkonfirmált tagjai tanév elején és végén együt
tesen járultak az Ürasztalához. A szövetségek bevétele 4,463.92 P, kiadása 
3,703.09 P.

A gyülekezet felnőtt tagjai részére 3.062 vallásos előadást tartottak. 
Ebből vallásos estélyekre esett 1.884, felnőttek iskolájára 852, a presbiterek 
részére 326 előadás.

Presbiteri és ifjúsági konferenciákat az elmúlt közigazgatási évben is 
tartottak egyházmegyéinkben. A győri egyházmegye 10. egyházmegyei 
konferenciáját és 8. ifjúsági konferenciáját tartotta meg Győrött. A keme- 
nesaljai ehm. Celldömölkön lelkészek, felügyelők, tanítók, általában az ér
telmiség számára tartott konferenciát, amelyen több kiválóság közt 
D. Dr. Stange Károly, göttingeni egyetemi tanár előadást tartott a világ 
lutheránizmusáról. Gyülekezeti missziói napot tartottak Káldon mintegy 80 
résztvevővel. A soproni alsó ehm. Bükön és Farádon evangélizáló napokat 
rendezett, amikor foglalkoztak az ifjúsággal, a presbiterekkel, nőkkel és a 
gyülekezet felnőtt tagjaival. A soproni felső ehm .presbiteri napot tartott 
Sopronban lelkészek, felügyelők, tanítók, egyházmegyei tisztviselők és 
presbiterek részére, mintegy 200 résztvevővel. A tolna-baranya-somogyi 
ehm. egy nőegyleti és egy presbiteri konferenciát tartott Sárszentlőrincen. 
Evangélizáló napjai voltak Egyházaskozáron és Pécsett. A vasi közép ehm.
8. ifjúsági konferenciáját Szombathelyen tartotta meg, amelyen az előadó
kon kívül közreműködött a répcelaki és szombathelyi ifjúsági és leányegy
let, a körmendi ifjúsági, végül a kőszegi és nemescsói ifjúsági egyesületek 
énekkara. A résztvevők száma az ifjúságból mintegy 345, más érdeklődők
kel mintegy 380 volt. A veszprémi ehm. belmissziói egyesülete Bakonytamá- 
sin és Gecsén tartott evangélikus nap keretében konferenciát és pedig kü- 
lön-külön a presbiterek, nőegyesületi- és leányegyesületi tagok számára. 
A bakonytamási-i evang. nap alkalmával körzeti KIÉ konferenciát is tartot
tak. Az egyházmegyei presbiteri konferenciát Ajkán tartották meg. A zalai 
ehm. ifjúsági napot rendezett Akaiiban, a K1E táborban, amelyen többek 
között előadást tartott Rinne Károly helsinkii városi missziói lelkész- is.

A KIÉ Ev. Ága 1936. augusztus végén az ifjúság részére Akaiiban 4 
napos tábort rendezett. Ezen nagy lelki áldással vettek részt több egyház
megye ifjúsági egyesületeinek tagjai.

Itt említem meg, hogy Erőss Sándor, aki éveken át igen buzgó, hozzá
értő és eredményes munkát fejtett ki, mint a KIÉ Evang. Ágának ifjúsági 
titkára, — Gödöllőre lelkésszé választatván, ezen állásáról lemondott. 
A KIÉ vezetősége a titkári munka elvégzésére Bonnyai Sándor segédlelkészt 
hívta meg.

2. Jövő évi munkaprogrammunkat szeretettel ajánlom egyházkerüle
tünk figyelmébe. Munkaanyagot nyújtunk a népiskolai ifjúságnak, az Ifjú-
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sági Egyesülettel, a Diákszövetséggel való foglalkozáshoz, de bőséges 
anyagot adunk a gyülekezet felnőtt tagjaival való foglalkozáshoz is.

A népiskolai ifjúsággal való foglalkozásra a bibliai régiségekről nyúj
tunk anyagot. Az ifjúsági egyesületek és középiskolai diákszövetségek 
munkaprogrammja a magyar családdal foglalkozik.

A reformációi hét előadás sorozata Luther theológiájával foglalkozik, 
a következő címeken: 1. Luther az Istenről; 2. Luther az igéről; 3. Luther 
a bűnről; 4. Luther az emberről; 5. Luther a világról; 6. Luther az egyház
ról; 7. Luther az üdvösségről.

Külön reformációi előadásunk címe: Evangélikus vértanú — nemzeti 
vértanú.

Adventi, böjti és általános vallásos estélyek anyagául a következő elő
adásokat közöljük: 1. Advent valóban advent? 2. Élő kenyér. 3. Ők pedig 
ezekből semmit nem értének . . .  4. Extra ecclesiam nulla salus. 5. A gyüle
kezet egysége.

A böjti nagy hétre szóló áhítat-sorozat erről a témáról szól: Krisztus 
keresztje és én: 1. Krisztus keresztje mögöttem; 2. Krisztus keresztje mel
lettem; 3. Krisztus keresztje miattam; 4. Krisztus keresztje érettem; 5. Krisz
tus keresztje bennem; 6. Krisztus keresztje ellenem; 7. Krisztus keresztje 
előttem.

Anyagot adunk bibliavasárnapra, sajtóvasárnapra és külmisszió 
ünnepére.

A presbitériumok egyházi öntudatának és látókörének megerősítését 
kívánja szolgálni a következő két előadás: 1. Az egység sírásója; 2. Kis- 
egyházak nagy alkotásai.

Bizalommal kérem hűséges munkatársaimat, kik belmissziói munkater
vemet eddig is kitartó munkával keresztülvitték, tegyék életté ez évi mun- 
kaprogrammunkat is egyházunk és gyülekezeteink javára.

16. Körzeti konferenciákat ez évben nem tudtam tartani. A zsinat ta
nácskozásai és a theológiai fakultás vizsgálatain való részvételeim annyira 
bizonytalanná tették másfelől annyira lekötött időmet, hogy a konferen
ciák megtartása lehetetlenné vált.

17. Dunántúli Keresztyén Énekeskönyvünk, melyet templomainkban 
immár 25 éve használnak s amely ellen sokszor hangzottéi az a panasz, hogy 
drága s ezért a szegényebb hívek beszerezni nem tudják, — ez évben olcsó 
kivitelben is híveink kezébe került. Ezen 32. kiadás keretében megjelent 
olcsóbb kiadású Énekeskönyv ára egyházak részére 2 P. Örömmel bejelen
tem, hogy kiadónk bibliapapíron nyomatott, kis alakban is kiadta Énekes
könyvünket, melyet híveink nagy örömmel fogadtak.

18. Egyházkerületünk szórványgondozása. Múlt évi püspöki jelenté
sem 14. pontjában részletes képet rajzoltam egyházkerületünk szórvány
feladatairól.

Örömmel jelentem be, hogy a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 
nagykiterjedésű magyarbolyi szórványból sikerült a mohácsi missziói gyű-
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lekezelet megszervezni. Á missziói központ körül kialakuló szórványterü- 
let kb. 270 lélekből áll. Mohácson fiú- és leánypolgári iskola, gimnázium 
és téli gazdasági iskola van, melyekben az evang. tanulók létszáma 35—40. 
A városnak van 250 ágyas kórháza és katonasága is. A missziói központ 
vezetését Oberndorf Elek segédlelkészre bíztam.

Isten áldását kérem az új missziói gyülekezetre és pásztorára!
19. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról a következő számadatok 

nyújtanak tájékoztatást: 328 különféle tipusu nem evangélikus jellegű is
kolába járt összesen 5120 evangélikus tanuló. A hitoktatást 121 lelkész, 
tanító, stb. végezte 558 csoportban, heti 761 órában. 58 hitoktató 82 lakó
helyen kívüli 91 iskolában is tanított. Az elért eredmény a legtöbb helyen 
megnyugtató és dicséretes. A vizsgákon 4693 tanuló jelent meg. Népiskolai 
tanítói oklevelet szereztek — nem evang. képzőkben — 22-en, közülük 2 
tanítónő evang. népiskolai hitoktatásra is képesítést szerzett. — Konfirmá
ciói oktatásban 495 ev. tanuló részesült. 32 tankönyvíró 43 féle könyve 
volt a hitoktatásnál használatban.

A különböző fokú és jellegű iskolákban az esperesek, vagy megbízot
taik vizsgálták meg a hitoktatási munkát. A somogyi ehm. esperese ellenőrizte 
a hitoktatást Barcson, Csurgón, Kaposváron, Nagykanizsán, Nagyatádon és 
Zákánytelepen. A soproni alsó ehm. esperese meglátogatta a csornai és 
kapuvári iskolákat. A tolna-baranya-somogyi ehm. alesperese ez évben 
— betegsége miatt — csak Pécsett, Dombóváron és Szekszárdon ellenőriz
hette a hitoktatást. A vasi közép ehm. esperese hitoktatási ellenőrzést vég
zett a kőszegi és szombathelyi összes idegen jellegű iskolákban, továbbá 
Öriszentpéteren, ahol megvizsgálta a missziói gyülekezet területén lévő 
másjellegű iskolák összes tanulóinak hitoktatását. A veszprémi esperes 
hitoktatást ellenőrző látogatást végzett Pápán, Csöglén, Nemesszalókon, 
Várpalotán, Pétfürdőn s meglátogatta az ihászi-i, felsőgörzsönyi és borsos
győri iskolákba járó ev. növendékek hitoktatását. Mint püspöki megbízott 
elnökölt a pápai állami tanítóképző-intézet ev. növendékeinek képesítő hit
tanvizsgálatán. A zalai egyházmegyében Keszthelyen, Tapolcán, Sümegen, 
Révfülöpön, Zánkán, Nagyvázsonyban és Tótvázsonyban esperesi meg
bízottak végezték a hitoktatás ellenőrzését. Balatonfüreden az esperes vizs
gálta felül a hitoktatást.

A hitoktatók majdnem kivétel nélkül mindenütt nagy buzgósággal és 
hűséggel teljesítik a hitoktatást. A tanulók — általánosságban — az előírt 
hittani anyagnak birtokában vannak. Ismereteikről önállóan be tudnak szá
molni. A biblia használatában, egyházi énekeink ismeretében eléggé ott
honosak. így Szombathelyen a középiskolák felsőbb osztályainak leány
tanulói, a Dallamos könyvecske minden egyes dallamát, tehát a párhuza
mos dallamokat is, teljesen ismerik és tudják a Dallamos könyvecskében 
közölt összes énekverseket is.

20. Püspöki egyházlátogatást az elmúlt közigazgatási évben nem vé
geztem.
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21. Esperes! egyház- és iskolalátogatások. Németh Károly győri egy

házmegyei esperes hivatalos egyházlátogatást nem tartott, de hivatalosan 
résztvett több gyülekezet avatási ünnepségén. Molitórisz János kemenes- 
aljai esperes egyházlátogatást végzett a gércei gyülekezetben, iskolaláto
gatást Kemeneshőgyészen, Magyargencsen és Csöngén s végzett több ava
tási funkciót. Horváth Lajos somogyi ehm. esperes hivatalos egyházláto
gatást nem tartott. Meglátogatta a porrogszentkirályi, súrdi, szepetneki és 
vései iskolákat. Bojtos László a soproni alsó ehm. esperese és Scholtz Ödön 
a soproni felső egyházmegye esperese hivatalos esperesi egyházlátogatást 
nem tartott, de mindegyik esperes meglátogatta több gyülekezetét. Ugyan
csak nem végzett hivatalos egyházlátogatást Gyalog István, a tolna-baranya- 
somogyi egyházmegye főesperese, de több gyülekezetét meglátogatta. 
Donner Frigyes a tolna-baranya-somogyi egyházmegye alesperese tavaszi 
betegeskedése miatt nem hajthatta végre az iskolák meglátogatására vo
natkozó programmját. Zongor Béla a vasi közép egyházmegye esperese 
elnöktársával, szentmártoni Radó Lajos egyházmegyei felügyelővel hiva
talos cgyházlátogatást tartott Répcelakon, Csánigon, Uraiujfaluban és Ják- 
fán, meglátogatva ezen gyülekezetek iskoláit is. Takács Elek veszprémi 
egyházmegyei esperes hivatalos egyházlátogatást végzett Suron, Csöglén, 
Egeralja-Adorjánházán. Jónás Lajos a zalai egyházmegye esperese hiva
talos egyházlátogatást nem végzett, de avatási szolgálatai alkalmával az 
egyházmegye nagyrészét meglátogatta. Iskolalátogatást végzett a felső- 
dörgicsei iskolában és az akali-i előkészítő tanfolyamon, továbbá Dr. Ber
zsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő kíséretében Kővágóőrsön.

22. A soproni Országos Fegyintézet lelkigondozásáról Mayer Ödön 
fegyintézeti lelkész nyújt részletes tájékoztatást. Az üresedésben levő lel- 
készi állás betöltéséig, Dr. Holló Árpád egyetemi fogalmazó, felszentelt 
lelkész végezte a lelkészi teendőket. Hetenként vasárnap és szerdán tett 
látogatást a fegyintézetben, végezte az igehirdető, bibliamagyarázati és 
lelkipásztori szolgálatokat. Hálával gondolok elvégzett hű munkájára.

Mayer Ödön fegyintézeti lelkész vasárnap és ünnepnapokon délelőtt 
és délután tart istentiszteletet és a fegyőr-családok részére is tart isten
tiszteletet. Vasárnap esténként bibliamagyarázat és koráltanulás van pün
kösdig. Egész éven át hitoktatói munkát is végez. A lelkész rendszeresen 
látogatja a munkatermeket, a kísérleti-, a fegyelmi zárkákat, a kórházat 
s a fegyencekkel lelkipásztori beszélgetéseket folytat. A fegyelmi zárkákban 
57, a kísérletiekben 70 látogatást végzett, az elítéltek panaszát 280 alkalom
mal hallgatta meg. A fegyőr családok közt 55 látogatást végzett. Áldásos 
munkaeszköznek bizonyult a „Szabadíts meg engem, Uram“ című imád- 
ságos könyvecske.

A buzgóság örvendetes bizonysága, hogy a fegyőr-családok az intéze
ten kívüli kis gyülekezet részére szórvány oltárt készíttettek.

Isten áldását kérem az elhívott Timotheusra és léleképítő munkájára!
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23. Szekfámozgaímak. A szektákra vonatkozó esperesi jelentések az 
elmúlt közigazgatási évben is alig adnak új adatokat. Bőny, Győr, Győrság. 
Lovászpatona, Mórichida, Tét, Kemenesmagasi, Vönöck, Iharosberény, Ka
posvár, Sand, Vése, Farád (1 család), Csorna (1 család), Sopron, Bakony- 
csernye, Öskü, Sur, Várpalota, Felsődörgicse, Kapolcs, Bonyhád, Györköny, 
Hidas, Keszőhidegkút, Kötcse, Magyarboly, Mucsfa, Pécs, Egyházaskozár, 
Szárazd, Tab, Tengelic, Nagyszokoly, Bikács, Paks, Tolnanémedi, Ecsény, 
Dombóvár községekben vannak adventisták, baptisták, metodisták és naza- 
rénusok. Csikóstöttösön ébredési mozgalom mutatkozik. Gyönk, Meké- 
nyes és Somogydöröcskén most kezdenek a szekták dolgozni. Győrött, Ka
posváron az Üdvhadsereg dolgozik.

24. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkésszé avattam 
Loós János, Szabados Gusztáv, Tóth Sándor, Biczó Ferenc, Bonny ai Sán
dor, Magyaróssy Gyula, Pálffy Mihály, Pálfi Miklós, Sülé Károly, Veöreös 
Imre, Wágner Aurél és Győri János végzett theologusokat.

Isten áldását kérem egyházunk jövendő szolgáira.
25. Templomavatások. Az Isten után való szomjazás és az evangélikus 

öntudat ez évben is köveket hordott egybe Isten templomainak meg
építésére.

1936. október hó 4-én Medgyasszay Vince református püspökkel együtt 
felavattam a tapolcai protestáns templomot, mely azóta új haranggal is 
gazdagodott. Október 11-én felavattam a csurgói, október 18-án a bácsi,
1937. április 11-én a tolnanémedi-i újraépített, május 2-án a tengelici temp
lomot. 1937. évi szeptember 5-én Medgyasszay Vince ref. püspök úrral 
együtt felavattuk a sümegi protestáns templomot. Szeptember 19-én fel
avatom a gyékényesi gyülekezet renovált templomát.

Az egyházaskozári renovált templom felavatására az egyházmegye 
főesperesét kértem fel.

A brennbergbányai fiókgyülekezet kő-harang-tornyát és két harang
ját f. évi május hó 9-én, a győrszabadhegyi leánygyülekezet tornyát, ha
rangját és oltárát pedig f. évi július 18-án avattam fel.

A megépített templomok építészeti és egyházi szempontból örvendetes 
gazdagodást jelentenek. Jóllehet kicsi összegből épültek, határozott mű
vészi értéket képviseltek. Hálával gondolok Sándy Gyula műegyet. tanárra, 
és a többi tervező építészre, kik templomépítésüket felszabadították a 
pénzkeresés békojából és azt egyházi szolgálattá tették.

De azután ezek a templomok az áldozatkészség örvendetes bizonyság- 
tételei. Nemcsak azért örvendetesek, mert a közvetlen érdekelt gyüleke
zetek és hívek áldozatkész felbuzdulását és egyházi öntudatának erőtel
jességét mutatják, hanem, mert missziói gyülekezetünk templomfalában 
helyet talál az egyházkerület majdnem mindegyik gyülekezetének és egy
háztagjának áldozati-téglája is. Valahányszor egy-egy új missziói temp
lomot, avagy imaházat avatok, mindig áldó imádságban gondolok az evan-
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gélikus testvéri szolidaritásra. Kérem gyülekezeteinket, hogy ezt a testvéri 
segítő szeretetet tartsák meg a jövőben is.

Templomavatásra gyűjt anyagi erőt: Adorjánháza-Egeralja, Enying, 
Öriszentpéter, Egyházashetye, Lőcs, Zalamedgyes, Révfülöp, Pusztaederics, 
Balatonfüred és Porrogszentpál. A jó Isten segítse meg őket tervük keresz
tülvitelében. Isten vezérelje kérőlevelüket és küldötteiket, hogy sehol se 
találjanak zárt szívekre.

26. Uj anyagyülekezetek. A néhány évvel ezelőtt-önállósodott keme- 
nesmihályfai és somogyvámosi gyülekezetek önállóságát a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter elismerte s lelkészi kongruájukat megállapította. A 
tengelici gyülekezet önálló szervezkedése most van folyamatban.

Gyülekezeteink lélekszámának, helyzetének és viszonyainak ismereté
ben sürgősen szükségesnek látom a sopronbánfalvai gyülekezet önállósá
gának kimondását, lelkészi állásának megszervezését és betöltését. Ez a 
gyülekezet is templomépítési tervvel foglalkozik.

27. Az Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézet. Mondanivalóimat száraz 
statisztikai adatokhoz fűzöm.

A nyugdíjintézeti ügyvivő jelentése szerint 1936. december 31.-én a 
következő hátralékok állottak fenn, melyek mellé zárójelben kimutatom a 
múlt évi hátralékokat: Bányai egyházkerületben 229,448.15 P, (212,671.28' 
P); dunáninneni ehkerben 10,351.54 P, (8,804.90 P); dunántúli ehkerben
94,302.35 P (98,337.79 P); tiszai ehkerben 53,868.75 P, (47,327.66 P); össze
sen 387,970.79 P, (367,148.63 P). A hátralék emelkedés tehát 1936. decem
ber 31.-én 20,828.16 P volt.

Az 1935. évi helyzettel szemben egyházkerületünk némi javulást mutar, 
mert hátraléka 4035 P-vel csökkent. Az 1937. év első felében egyházkerüle
tünk részéről 27,987.04 P befizetés történt.

Örömmel emlékezem meg espereseink energikus és következetes eljá 
rásáról, melynek elsősorban köszönhető az elért eredmény. Köszönettel 
gondolok lelkészeinkre, kik a gyülekezet háztartásának vezetésénél gon
doskodnak a nyugdíjintézeti járulék befizetéséről. A fennálló 94.000 P hát
ralék azonban még további fokozott pénzügyi erőfeszítésre kötelez.

Aggodalommal látom más egyházkerületek hihetetlen összegre emel
kedett hátralékát, mely komoly egyházi problémává teszi egyetemes nyug
díjintézetünk anyagi helyzetét. Ezekben a kérdésekben egyetemes össze
fogásra van szükség, mert különben hiábavalóvá válik egy-egy egyház- 
kerület erőfeszítése.

28. Egyházközigazgatás. Az elmúlt egyházközigazgatási évben folyta
tódott az eddigi évek állandó munkaemelkedése. Elintézést nyert 4931 ügy 
8534 irattári irattal.

A folyton emelkedő közigazgatási munkában, amely egyházunk külső 
és belső életének rendjét, de egyszersmind lelki szolgálatait is van hivatva 
biztosítani, — hálával, elismeréssel és köszönettel gondolok esperes-



társaimra, az egyházkerület pénzügyi vezetőire, a tanintézetek igazgatóira 
s püspöki irodai munkatársaimra.

29. Határidő Naptár. Az 1923. évben külön irattal kiadtam az egyház
közigazgatásra vonatkozó szabályzatot s megállapítottam a Határidő 
Naptár állandó terminusait. Az időközben beállott változások szükségessé 
tették a Határidő Naptár átdolgozását és kiegészítését. Az új Határidő 
Naptár az esperesek, lelkészek és tanítók összes közigazgatási terminusait 
tartalmazza. A kemény lapra nyomott, könnyen áttekinthető Határidő 
Naptár megszerzésére az összes anya- és leánygyülekezeteket köteleztem.

30. Lelkészi Szolgálati Napló. Régóta érzett hiányt pótoltam a Lelkészi 
Szolgálati Napló összeállításával és kiadásával. A Szolgálati Napló a külön
böző lelkészi szolgálatok nyilvántartására alkalmas. Bejegyzésre kerül az 
igehirdetői, vallástanítói, egyháztársadalmi, stb. munka. A Szolgálati Napló 
bevezetését kötelezővé tettem s a gyülekezetekkel beszereztettem.

31. A Magyar Evangélikus Lelkészegyesület ez évben finn-ugor lelkész
gyűlést tartott 1937. évi május 25—26. napjain Budapesten.

A lelkészkonferencián finn és észt testvéreink közül 100-nál többen 
vettek részt Mannermaa János finn és Rahamägi Hugó Bernhardt észt 
püspökök vezetésével. A gazdag tartalmú és még gazdagabb lelki benyomá
sokat nyújtó konferencia a finn, észt és magyar egyházak történeti-, alkot
mányi- és lelki arcát rajzolta meg. Ezenkívül is bepillantást nyújtott a finn 
és észt testvérek vallási és kultuszéletébe.

A finn és észt testvérek a konferencia után közel két hetet töltöttek 
Magyarországon. Meglátogatták Magyarország természeti szépségeit, 
egyes evangélikus gyülekezeteket, városokat és intézményeket. Bizonyára 
minden evang. magyar testvérnek jólesett, hogy vendégeinkkel éreztethet
tük a magyar testvéri szív melegségét.

32. Egyházkerületi és egyházmegyei Lelkészegyesületeink munkáját 
ez évben is a MELE elnöksége irányította. Tárgyalás alá kerültek a követ
kező kérdések: A lelkész és a felügyelő. — A lelkészi becsületszék. — Ko
runk és az igehirdetés. — A stólakérdés. — A lelkészi egyenruha. — A lehe
tőség szerinti egységes tárgyalás érdekében a témák feldolgozásának váz
latát is megadta az elnökség a nélkül, hogy ez által bármilyen megkötött
séget kivárnia. Ezeket a témákat letárgyalják az egyházmegyei és egyház
kerületi lelkészi értekezletek, végül pedig a MELE elé kerülnek.

33. Tanítóegyesületek munkája. Egyházkerületünk tanítósága a külön
féle egyházmegyei tanítóegyesületek, valamint a szemináriumok keretében 
végzi szakképzettségét kiépítő tevékenységét. Mintatanítások és vázlatok 
kerültek bemutatásra. Különféle szakelőadások hangzottak el, melyeknek 
során részletes tárgyalás alá kerültek a tanterv, tanmenet, vázlatok, szem
léltető eszközök gyűjtése és készítése, továbbá az új szakfelügyelet, iskola
vizsgálat és minősítés, valamint az új zsinati rendelkezések különféle kér
dései.

3-f
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Különös érdeklődéssel és gonddal foglalkozott egyházkerületünk tani 
tósága az Iskolai Gyülekezetek megalakításának lehetőségeivel és azoknak 
áldásos hatásával.

Tárgyalta a szakkérdéseken kívül az anyagiakra vonatkozó különféle 
kérdéseket is.

A Győrött tartott kerületi tanítógyűlésen előadást tartott Gárdonyi 
Géza soproni evang. tanítóképző intézeti zenetanár „Kapcsolatok a magyar 
népdal és az evang. korái közt“, Orbán Károly kőszegi igazgató-tanító 
„A tanítás és nevelés gyakorlati értékei“ címen. Benedek Vince nyugalm. 
győri igazgató pedig emlékbeszédet tartott Sass István, volt egyházkerületi 
tanítóegyesületi elnök felett.

34. A Gusztáv Adolf Gyámintézet munkáját s vele szemben teljesített 
kötelességeinket és fennálló jövendőbeli feladatainkat egyszerű szám
adatok vázolják elénk.

Dunántúli egyházkerületünk gyűjtése az elmúlt évben 11,426.99 P voir. 
Még ez az összeg is feltétlenül fokozható és fokozandó. Nem kell egyéb 
hozzá, mint gyülekezetenként és iskolánként megszervezni a Gyámintézet 
nemes propagandáját. Feltétlenül emelendő lenne a gyámintézeti összeg 
a többi egyházkerületben is. A gyámintézeti füzet szerint: a bányai egy
házkerület gyűjtése 3,769.49 P, a dunáninnenié 1, 203.52 P, a tiszai egy
házkerületé 882.26 P volt.

Az evangélikus szívek kőrétegében még sok kibányászatlan drága 
aranyérc szunnyad. Mulasztást követünk el, ha azokat élővé nem tesszük, 
hogy azután szórvány-mezőkön és halotti csontok közt életet ébresszenek.

Örvendetes megmozdulásnak tartom, hogy az Egyetemes Gusztáv 
Adolf Gyámintézet 1936. évi munkájáról meleghangú ismertető jelentést 
adott ki, mely rendkívül alkalmas arra, hogy érdeklődést ébresszen a Gyám
intézet munkája iránt. Kérem gyülekezeteinket, hogy a Gyámintézet pro
paganda-füzetét karolják fel s annak elgondolásait vigyék diadalra.

Egyházkerületünk gyülekezetei közül a következők részesültek egye
temes gyámintézeti segélyben: Győrszemere, Kaposvár, Edve, Brennberg- 
bánya, Tarrós, Vanyola, Kapolcs, győri ev. Szeretetház, Pusztaszentlászló, 
Barcs-Nagyatád-somogyszobi misszió, Nagyszokoly, Zalameggyes, Enying, 
Szentantalfa, Tapolcafő, Öriszentpéter, Fonyód, soproni ev. tanítóképző
intézet, Fehérvárcsurgó, Alsódörgicse.

A németországi Gusztáv Adolf Egylet segélyéből 1936-ban a követ
kező gyülekezeteink részesültek: Harka, Örimagyarósd, Szekszárd, Kapos
vár, Tolnanémedi, Dombóvár, Keszthely, Alsódörgicse, Veszprém, Duna- 
földvár, Nagykanizsa, Nagybarátfalu, Csorna, Lőcs, Szentgotthárd, Sárvár, 
Zalaszentgrót, Zalaegerszeg.

Sopronbánfalva lelkészlak építési költségeihez 3000 RM, a tolnanémedii 
gyülekezet pedig templomépítésre 1000 Márka segélyben részesült.

Isten gazdag áldását kérem Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézetünk 
vezetőségére és a Gyámintézet egyházépítő és egyházmentő munkájára.
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111. Iskolai ügyek.

A) N é p ísk o la ifü g y e k .

35. A népiskolák működése. Az esperesi jelentések szerint egyházkerü
letünk népiskoláiban hű nemzeti és egyházépítő munka folyik. Tanítóink 
szakszerű felkészültséggel és lelkiismeretesen teljesítik kötelességüket. A 
tanfelügyelői látogatásokról beküldött kimutatások bizonysága szerint ta
nítóink munkája, más iskolákkal összehasonlítva, kevés kivétellel kiváló
nak mondható.

Ezen a helyen is szükségesnek látom hangsúlyozni, hogy népiskoláink 
egyházi szak-ellenőrzését elsőrangú egyházi érdeknek tartom.

Örvendetes gazdagodást jelent a többhelyen bevezetett szülői értekez
let. A szülők szívesen vesznek részt azokon, meghallgatják a tanítók elő
adásait, belekapcsolódnak az iskola munkájába és hasznos tanácsokkal 
gazdagodva végzik szülői nevelő munkájukat.

36. Iskolai kis-gyülekezetek. Népiskoláink egyházi és valláserkölcsi 
feladatának és a gvermek-lélek törvényének találkozásából formáltam k; 
az iskolai gyülekezet gondolatát.

A tervet az alább következő leiratban fejtettem ki s ajánlottam egyház 
kerületünk tanítói karának a figyelmébe.

„Népiskoláink evangélikus lelkének és munkájának erősítése állandó 
feladatunk, mert iskoláinkat azért tartja fenn egyházunk, hogy vallásos, 
hívő, evangélikus öntudattal áthatott embereket neveljen. Ezen feladatot 
szolgálom akkor, midőn felvetem az iskolai gyülekezet gondolatát s azt 
kísérletképpen megvalósításra ajánlom.

Ma az iskolák célkitűzésében és hivatásmegjelölésében erőteljes hang
súlyt kap a nevelés gondolata. A tanítási elem túlméretezése után ráeszmél
tek a pedagógusok arra a nagy igazságra, hogy az ismeretközlés öncélú- 
sága egyoldalú intellektuális embereket képez csupán, de kidolgozatlanul 
hagyja a gyermek összhangzatos emberi lényegét. Ma Pestalozzinak, a nagy 
embernevelőnek, azon pedagógiai alaptétele keres érvényesülést, hogy az 
iskola célja a nevelés és semmi más. Az ismeretközlés végső célját és értel
mét az ember lényegének kiteljesítésében, vagyis a nevelésben bírja.

Ezen általános pedagógiai elv evang. iskoláinkra vonatkoztatva azt 
jelenti, hogy evang. lelkületű, evang. hitű és evang. életű embereket kell 
nevelnünk. Ezt az egyéni vallásosságot azonban egyedül az egyház közös
ségében nyerheti el az ember. Az egyházon kívül ezt a vallásosságot ki
építeni nem lehet. A vallásos nevelésnek mindig az egyházközösségben való 
életre kell nevelnie. Meg kell szerettetnie a gyermekkel az egyházat, a mely 
számára saját gyülekezetében s a gyülekezet életében válik reális valósággá-

Az egyházi életre-nevelést szolgáljuk azzal, ha megteremtjük isko
láinkban az iskolai gyülekezetét, mely kicsiben lemintázza és a gyermekek 
számára valósággá teszi a nagy gyülekezet életét.
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Három célt közelítünk meg ezáltal. Kielégítjük a gyermek lelkének 
öntudatlan vágyakozását s a mesék fantázia-világából meggondolt lépege- 
téssel átvezetjük a vallás világába, melyben örök igazságok áramlását érzi. 
Azután tervszerű munkával cselekvővé tesszük. Kiemeljük tétlen mozdulat
lanságából, melyben külső hatalmak és rajta kívülálló tényezők mozgatott 
bábuja csupán, nem pedig saját érzéseinek indításából,' saját lelkének ki
elégülését kereső egyén. Végül az iskolai gyülekezet közösségének és mun
kájának kidolgozásával ráneveljük a gyermeket a későbbi gyülekezeti 
életre. Megéreztetjük vele a gyülekezet fontosságát, nélkülözhetetlenségét 
és áldását. Feltárjuk előtte a gyülekezeti élet drága értékeit, melyeket ép- 
oly kevéssé nélkülözhetünk, mint a mindennapi kenyeret, a levegőt, a nap
sugarat: Isten igéjét, az imádságot, az egymással egybekapcsoló szeretetet. 
Megértetjük a közösség fenntartásának szükségét, az áldozat, a munka és 
fegyelmezés nélkülözhetetlenségét.

Ha azután a gyermek kilép az iskolából, a kis gyülekezetből belép a 
nagy gyülekezetbe. Érett belátással és hívő szívvel ugyanazt keresi, amit az 
iskolai gyülekezetben már megszeretett és ugyanazon kötelességek válla
lására lesz hajlandó, mint aminőket az iskolai gyülekezetben megismert, ter
mészetesnek és szükségesnek ítélt.

Az iskolai gyülekezet összhangban áll az iskola feladatával és belesimul 
az egyház hivatásába. Az iskola és egyház lényegét valósítjuk meg, annak 
szolgálatát töltjük be, midőn az iskolai gyülekezetei életbeléptetjük.

Elgondolásom szerint az iskolai gyülekezet a gyülekezet teljes életét 
éli. A tanító belátása szerint kötött, vagy kötetlen formában, szervezettel 
ruházza fel önmagát. Van igeszolgálati élete, van építő-munkája és van sze- 
retet-közösségi életnyilvánulása.

Az iskolai gyülekezetnek van külső szervezete. Van igehirdetője és pe
dig a gyülekezet lelkésze és az iskola tanítója. Választhat magának egyház
fit, aki a reggeli áhítathoz előkészíti a bibliát, korálkönyvet, kiírja az ének
számot. Választhat gondnokot, ki a gyülekezet anyagi ügyeit végzi és ala
kíthat néhány tagból álló presbitériumot. Lehetnek diakónusai, kik a gyüle
kezet megbízásából különböző feladatokat végeznek. Mivel az ilyen kijelö
lés, vagy megbízás kétoldalú hatást válthat ki, a tanító pedagógiai és 
psyhológiai belátására kell bízni az elintézés módjának kiválasztását. Bizo
nyos azonban, hogy irányítás mellett a gyermek lelki és akarati megnyil
vánulását kívánatos érvényesíteni, a mint az iskolai gyülekezetben általában 
az önkéntes érzések és elhatározások kiváltására kell törekedni. Nem is a 
külső szervezet a lényeg, hanem az iskolai gyülekezet valólétének érezte
tése és munkába állítása.

Az iskolai gyülekezet, a nagy gyülekezethez hasonlóan, igeszolgálatot 
végez. Ez történik a reggeli bibliaolvasással, melyet iskoláinkban néhány 
évvel ezelőtt kötelezővé tettem. Ezt szolgálja a reggeli ének és imádkozás. 
Ez történik a gyermek-istentisztelet által is s a nagy gyülekezet templomi 
istentiszteletén való részvétellel.
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Külső vonások is érezhetővé teszik az iskolai gyülekezet igeszolgálatát. 
Az istentiszteletre előkészülés. A prédikáció alapigéjét előzetesen elolvas
sák és röviden megértetik. Az iskolából együtt mennek a templomba, elin
dulásuk előtt rövid fohászt mondanak. Előkészülnek a liturgikus istentisz
teletre, sőt ilyent maguk is tartanak.

Az iskolai gyülekezet építő-munkát végez. A nagy gyülekezethez ha
sonlóan gondoskodik saját szükségleteinek fedezéséről. Bibliát, vagy né
hány énekeskönyvet kell beszereznie, talán egy Krisztus-képet. Tagjainak 
áldozata csupán néhány fillér, de megtanulják, hogy a gyülekezet szükség
leteit csupán áldozattal lehet kielégíteni. Segítik a szegény-gyermekeket: 
tízóraival, tankönyvvel, palavesszővel, stb. Megtanulja, hogy a szeretet- 
munka hozzátartozik a gyülekezet munkájához.

Résztvesz a nagy gyülekezet életében. Ha orgonaépítésről, hősök em
léktáblájáról, vagy harangbeszerzésről van szó, az iskolai gyülekezet mun
kába áll s meghozza áldozatát. Nem lehet a nagy gyülekezetnek új alko
tása, melyből hiányoznék a gyermek-szívek hozzájárulása.

Vannak különleges feladatok is. A gyámintézeti fillérgyüjtést külön 
diakónus végezheti. Éppen így a gyermek-missziói-szövetség fillérgyüjtését 
is. Külön megbízott végezheti az evarig, gyermek-sajtó munkáját.

Az iskolai gyülekezet a szeretetközösségét éli. Egy nagy családot ké
pez; atyjuk a tanító, ők pedig egymásnak testvérei. A család szívén átmo
solyog és átsír a gyermekek élete. Beteg társukért imádkoznak. Az egész
ségesen visszatérőt Istenhez vitt hálaadással fogadják. Névnap, születésnap 
az iskolai gyülekezet ünnepe. A tanító bibliai verssel köszönti az ünnepeltet, 
a gyermekek korál-énekkel.

Az iskolai gyülekezet így éli kicsiben a nagy gyülekezet életét. Kielé
gíti a gyermek vallási igényeit, azután nevel az egyházi életre, megszeret
teti a kicsi gyülekezetben a nagy gyülekezetét, tanít az igével élésre, a gyü
lekezetért való áldozatra, a hűséges szeretetre.

Tudom, hogy a megvalósításnak vannak akadályai s esetleg az nem is 
valósítható meg minden fokozaton. Lelkem elgondolását mégis szeretet
tel megrajzoltam s azok lelkére helyezem, kik evangélikus gyermekeink 
vallásos nevelésének felelősségteljes munkáját végzik. Rendelkezés helyett 
egy egyszerű kérést fűzök leiratomhoz:

Kérem népiskoláink tanítóit, hogy az iskolai gyülekezet felvetett ter
vét tegyék megfontolás tárgyává. Mélyedjenek el benne, helytelenségeit 
javítsák, hiányait pótolják pedagógiai készültségükkel és gyakorlati érzé
kükkel. A mostani tanév hátralévő részében valósítsák meg a tervet kísér
letképpen s április 15-éig szabályszerű egyházközigazgatási úton terjesszék 
fel hozzám jelentésüket munkájuk eredményéről, hozzá fűzvén ahhoz gya
korlati észrevételeiket is.

Foglalkozzanak az iskolai gyülekezet tervével a tanítóegyesületi gyű
léseken. A tanítókörzeti konferencián azután tapasztalataikat külön meg-
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beszélés tárgyává fogom tenni, hogy a tökéletesített tervet részletesen ki
dolgozhassuk s egyházunk javára felhasználhassuk.

A gyülekezetek lelkészeitől is szeretetet és támogatást kérek a felve
tett gondolat számára. Saját hatáskörükben tegyenek meg mindent, hogy 
az iskolai gyülekezet lélekben és munkában élővé váljék s gyermekeinket 
istenfélelemre, vallásos életre és a nagy gyülekezetben megvalósuló élettel
jességre neveje.

Ezen munka által is Annak adassék dicsőség, akit ez a terv szolgálni 
kíván, hogy iskoláink homlokán mindig ragyogóbb legyen Jézus neve!“

Az iskolai kis-gyiilekezet tervezetéről 191 jelentés érkezett be. 172-en 
kisérletképen mgalakították iskolájukban a kis-gyülekezetet. Többen elfo
gadtak magát a gondolatot, de kötetlen formában viszik azt keresztül.

A jelentések szerint a tanítói-kar általában örömmel fogadta az iskolai 
gyülekezet gondolatát, mely abban-a pedagógiai követelésben gyökerezik, 
hogy a gyermek jóravaló, természetes ösztöneit és hajlamait nevelői gon
doskodással szabad kifejlődésre kell vezetni. Ezt az alapvető követelést az 
egyházi életre nevelés területén semmivel sem szolgálhatjuk erőteljesebb
ben, mintha a gyermeket egyházi és vallásos életében aktívvá tesszük s 
egységes tartalommal töltjük meg csapongó fantáziáját. Érdeklődése is a 
gyülekezeti élet iránt felébred és ismeretei reális tartalmat nyernek. Fel
tárul előtte az egyházi élet szociális munkája is.

Némelyekben aggodalmat maga a külső szervezet, a tisztségek és azok 
betöltése ébresztett. Ugyanakkor azonban több oldalról az az örvendetes 
megállapítás tétetett, hogy a profanizálás nélkül betölthető tisztségekre 
épen azokat választották meg, kiknek megválasztását a tanító is óhajtotta.

A jelentések szerint a gyermekek is örömmel fogadták az iskolai gyü
lekezet gondolatát. Egyik kis-gyülekezet annak keretében leány-egyletet 
alakított s azt Bóra Katalin nevéről nevezte el. Egy másik Luther-segély- 
alapot létesített szegénytanulók segélyezésére. Ismét másik hetenként ösz- 
szegyűjti az adományokat, hogy szegény társaik kirándulási költségét biz
tosítsa. Az egyik városi iskolában a kis-gyülekezet megtárgyalta, hogy a 
város távolabbi pontján evangélikus templomot kell építeni s megkezdették 
a gyűjtést.

Az iskolai kis-gyülekezet eszméjéből nem akarok kényszerintézményi 
alkotni. Meg vagyok azonban győződve a gondolat pedagógiai és egyházi 
helyességéről s éppen azért a gondolatot módosított, vagy eredeti formá
jában a tanítói karnak újból figyelmébe ajánlom.

37. Iskolai Leszakítós Naptár. Régebbi intézkedéseim szerint népisko
láinkban a tanítást reggel nemcsak korál-énekléssel és imádsággal, hanem 
biblia-olvasással kell megkezdeni. Mivel kívánatosnak tartom, hogy ez a 
munka-kezdés meleg reggeli áhítattá mélyüljön, Iskolai Leszakítós Naptárt 
állíttattam össze s annak bevezetésére iskoláinkat tantermenként köte
leztem.

Hálás köszönettel emlékezem meg Szabó József püspöki másodlelkész-
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rői, ki felkérésemre a szerkesztői munkát végezte és munkatársaimról, kik 
értékes munkájukkal a Leszakítós Naptár vallási értékét biztosították.

Isten áldása nyugodjék meg ezen az építő munkaeszközön!
38. Tanítók és tanárok egységes minősítése. A vallás- és közoktatás- 

ügyi miniszter 38,700/936. V. 1. számú rendeletével intézkedett az állami-, 
községi-tanárok és tanítók úgynevezett Minősítési Lapjának kiállítására 
vonatkozólag.

A személyi, családi, tanulmányi és képesítési adatoknak kimutatására 
az illetékeseket felhívtam, mégis azon megjegyzéssel, hogy a minősítési 
rovatok kitöltetlenül hagyandók. Nem látom ugyanis szükségét annak, 
hogy tanítóinkat és tanárainkat minősítsük, avagy ezen minősítéseket ál
lami hatósággal közöljük.

39. Az elemi népiskolák fejlesztése. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter f. évi május hó 8.-án kelt 60.901/937. VI. számú leiratával megálla
pítja azon szempontokat, melyeket iskolák építésénél és hiányok megszün
tetésénél alkalmazni kíván. Mintegy 1000 új népiskolai tanterem építését 
vette tervbe a minisztérium.

A megállapított szempontok szerint a miniszter úr mindenekelőtt az 
iskola zsúfoltságát akarja megszüntetni. Nem nyújt tehát anyagi támoga
tást régi tantermek újakkal való kicserélésére, vagy belterületi tanítói la
kások építésére, régi épületek újraépítésére, avagy helyreállítási munkála
tokra. Ilyen célra kivételesen csak azon esetben nyújt államsegélyt, ha az 
iskolaépület összedőléssel fenyeget, vagy további használata a tanulók 
egészsége tekintetében veszélyes.

A miniszter kerülni óhajtja a teljesen osztatlan, vagy egytanítós isko
lák létesítését.

A miniszter úr ígéretet tesz arra nézve, hogy a lehetőséghez képest fi
gyelemmel lesz a hitéleti kérdésekre. Szükség esetén hajlandó a népiskolai 
hiányok megszüntetését felekezeti iskola bővítésével, vagy új felekezeti 
iskola létesítésének támogatásával előmozdítani. Más esetben községi, vagy 
állami iskola létesítésével szünteti meg a túlzsúfoltságot, de ezen iskola 
munkáját összhangba hozza a meglévő felekezeti iskola munkájával.

A miniszter úr fejlesztési programmját közöltem az egyházmegyék 
espereseivel azon felhívással, hogy egyházmegyéjük területén számbajöhető 
iskolaépítési szükségleteket vegyék jegyzékbe, hogy gyülekezeteink jogos 
igényei érvényesíthetők legyenek.

40. Község képviselete az iskolaszékben. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr f. évi január hó 26-án kelt 73.362—936. VI. számú leiratában 
közli a belügyminiszter azon rendelkezését, hogy a községi segélyben ré
szesülő felekezeti népiskolák iskolaszékében biztosíttassák hely a községi 
képviselet számára. A belügyminiszter úr szükségesnek tartja, hogy a köz
ség vezetője betekintést nyerjen azon gyülekezet, vagy iskola anyagi 
ügyeibe, amelynek költségeihez évi segéllyel hozzájárul. Amennyiben a köz
ség jegyzője másvallású lenne, úgy a gyűlésen való részvétele kizárólag 9



költségelőirányzat és számadás tárgyalására szorítkozik.
A vall. és közokt. és a belügy-miniszter urak eme rendelkezését közöl

tem a gyülekezetekkel azon felhívással, hogy a szokatlan óhajtást igyekez
zenek egyházi autonómiánkkal összhangba hozni, de semmiesetre se ve
szélyeztessék iskoláink községi segélyét.

41. A Protestáns Tanítói In te rn á lo k  Alapjából egyetemes egyházunk 
az elmúlt tanévben nem osztott ki segélyeket. Az 1936—37. és az 1937—38. 
tanévekre szétosztásra kerülő 6.000 P felett való rendelkezés az ősz folya
mán történik meg. Segélyben azon tanítók részesülnek, kik házonkívül, 
különösen pedig evang. internátusbán több gyermeket taníttatnak.

42. Tanítók előléptetése. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a f. évi 
július 1 -ével egyházkerületünk erre illetékes és érdemes tanítói közül a kö
vetkező 5 tanítót léptette elő a VII. fizetési osztályba: Szende Ernő lajos- 
komáromi, Horváth János vadosfai, vitéz Nagy István sárszentlőrinci, Bánó 
Ádám nemescsói és Kovács Sándor felsődörgicsei tanítókat. — Megjegy
zem, hogy az összes igényjogosultak felterjesztést nyertek, de az előlépte
tés csak az állami költségvetés megállapított keretében történhetik.

43. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók szol
gálati szabályzatának H) pontja alapján igazgatói címmel ruháztam fel 
Benkő Béla várpalotai, Mesterházy Imre nádasdi, vitéz Nagy István sár
szentlőrinci, Schöpf Ernő keszőhidegkuti, Mesterházy János csikostöttősi 
és Németh Sándor ostffyasszonyfai tanítókat.

B) K ö z é p isk o lá k  é s  ta n ító k é p z ő - in té z e t .
44. Iskolalátogatásaim. Kőszegi leánygimnáziumunkban 1937. évi ja

nuár 30-án és február 1-én, soproni tanítóképző-intézetünkben május 
7—8-án, soproni líceumunkban május 12-én végeztem iskolalátogatást.

A bonyhádi gimnázium kivételével mindegyik intézetünk érettségi és 
tanképesítő vizsgálatán résztvettem és pedig a kőszegi leánygimnázium 
érettségi vizsgálatán június-8-án, a soproni líceum érettségi vizsgálatán jú
nius 10—12-én, a soproni tanítóképző-intézet képesítő vizsgálatain június 
17—19-én, a kántori vizsgálatokon pedig június 21-én.

45. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlása. Intézeteink a tanulók 
vallási hovatartozandósága szerint is megőrzik evang. jellegüket. Soproni 
líceumunkban 321 tanuló közül 267 ev., 16 ref., 27 róm. kath. és 11 izr. val- 
lású volt; soproni tanítóképző-intézetünkben 115 tanuló közül 99 ev., 3 ref. 
és 13 róm, kath. volt; kőszegi leánygimnáziumunkban 162 tanuló közül 83 
evang., 18 ref., 43 róm. kath. és 18 izr. volt; a bonyhádi gimnáziumban 319 
tanuló közül 145 ev., 23 ref., 121 róm. kath., 2 gör. kath., 2 gör. kel. és 26 
izr. valláséi volt.

46. Kőszegi leánygimnáziumunk helyzete. Az intézet az elmúlt esztendő
ben is odaadó munkával és eredménnyel folytatta az 1934—35. iskolai év
ben bevezetett szakterem-rendszer kifejlesztését és ezt a tevékenységét 
összekapcsolta egysArsmind a középiskolai reform végrehajtásával, illetőleg
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gyakorlati megvalósításával. Három évi kedvező tapasztalatok után ma már 
a szakterem-rendszer az intézet végleges berendezkedésének tekinthető. 
A tanári testület azonban nem elégedett meg ennek a rendszernek, mint 
külső formának megvalósításával, hanem ma is elsőrendű feladatának 
tartja az új rendszer nyújtotta külső kereteknek értékes belső tartalommal 
való kitöltését. Az elmúlt iskolai évben különösen a modern nyelvek szak
termeinek a berendezése s tanítási módszerének korszerű tökéletesítése 
állott előtérben, amiről részletesen számol be az elmúlt iskolai évről szóló 
Értesítő.

A tanulók létszáma az elmúlt iskolai évben is jelentékenyen emelke
dett. Az év végén elérte a 162-t, szemben a megelőző évben mutatkozó 
140-nel és az 1934—35. isk. évben elért 120-szal, ami egyszersmind mini
mális létszám volt azóta, hogy az intézet nyolcosztályos teljes középisko
lává alakult át. Az internátusi növendékek száma ezzel egyidejűleg 80-ra 
emelkedett, a megelőző esztendőben kialakult 66-tál szemben.

Ez a számbeli fejlődés nem állott fneg a most kezdődő tanévben sem. 
Eddig összesen felvétetett 187 tanuló, 183 rendes és 4 magántanuló. Ez a 
szám l-gyel haladja meg az intézet életében eddig mutatkozott maximális 
létszámot, amely 1920—21-ben volt — 186 tanulóval. És még ezután is bi
zonyára lesznek beiratkozó tanulók. A tanulók 1934—35. évi 120-as lét
száma volt eddig a minimum. Három esztendő alatt tehát a tanulók számá
nak emelkedése több mint 50 százalékos.

Az internátusba felvételt nyert 97 tanuló, ezek közül bevonult 96, 1 
tanuló betegség miatt nem tudta helyét elfoglalni. Ez a létszám is megha
ladja az eddigi maximumot. Az 1918—19. évben volt legtöbb internátusi 
növendékünk és pedig 96. Az 1934—35. évhez képest az emelkedés, — mivel 
ebben az esztendőben 57 bentlakó növendék volt — 40. Az emelkedés tehát 
70 százalékos.

Ezek szerint tehát a folyó iskolai év számszerű eredménye úgy a ta
nulók általános létszámát, mint az internátusi növendékek számát illetően, 
a maximumot fogja jelenteni az intézet 39 éves történetében.

47. Soproni tanítóképző-intézetünk helyzete. Az építési államsegély 
a múlt évben a kultuszminiszterrel és pénzügyminiszterrel folytatott tár
gyalások kedvező kilátásai dacára sem vétetett fel az 1937—38. évi állami 
költségvetésbe.

Ismételt felterjesztésekre a vkmin. hajlandónak mutatkozott — Ha
mar Gyula és Iliász Ferenc nyugalombavonulása után — két megjelölendő 
régebbi szolgálatú tanárt államsegélyben részesíteni.

1936. dec. 9-én kelt 53.927—V. 2. 1937. számú leiratával Mechle József 
tanár részére 1936. november 1-től tényleg kiutalta a rendes tanári állam
segélyt. Dr. Gárdonyi Géza részére azonban szolgálati idejének elégtelen
sége miatt csak a helyettes-tanári államsegélyt utalta ki. így dr. Gárdonyi 
Zoltán és Dégay Zoltán rendes tanárok még mindég nem részesülnek a 
fizetéskiegészítő államsegélyben.
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Matheidesz István gyakorló-iskolai tanító szeptember 1-étől kezdődően 
nyugdíjaztatott. Helyette az egyházkerület iskolai nagybizottsága Kuszák 
István győri, gyakorló iskolai tanítói oklevéllel bíró tanítót választotta meg, 
aki állását szeptember hó 1-ével el is foglalta.

48. Német és tót tanfolyam soproni tanítóképző-intézetünkben. Egye
temes egyházunk az elmúlt tanévben a Theológusok Otthonával kapcsola
tosan két tanfolyamot rendezett, melyeknek célja a lelkész- és tanító-növen
dékek megismertetése az egyházi vonatkozású fogalomkörökkel s a német 
és tót nyelvű gyülekezetek részére az istentiszteleti nyelvben és liturgiá
ban jártas lelkészek és tanítók nevelése. Az egyházi német nyelv előadója 
Budaker Oszkár soproni lelkész, az egyházi tót nyelv előadója pedig Pal- 
kovics István egyetemi lektor volt. Az elsőn 12, a másodikon 9 tanító- 
képzős növendékünk vett részt.

49. A soproni liceumi Diákotthonban az elmúlt tanévben mind az 50 
hely be volt töltve. Dunántúli tanuló volt 43, máskerületbeli 7.

A nevelés munkáját vitéz Magassy Sándor igazgató vezetésével Dombi 
László nevelő-lelkész és Káply Elemér matematika-fizika szakos nevelő
tanár végezte. A leikinevelés munkájában az Istenkeresésnek módjai vol
tak: a közös házi áhítatok, bűnbánati elmélkedések, vasárnapi és ünnepi 
templomi istentiszteletek. A házi áhítatokat az igazgató, a nevelők és a 
IV—VIII. osztályos fiúk naponként felváltva vezették. A házi áhítatok so
rában volt 20 írásmagyarázatos áhítat, melyet az igazgató és nevelők tar
tottak. Az ifjúsági gyónást bűnbánati elmélkedés előzte meg. Az Otthon 
igazgatója és nevelő-lelkésze 13 zártkörű intézeti előadást tartott a tanu
lás mikéntjéről, az általános viselkedésről, öltözködésről, evésről, ivás- 
ról, játékról, légi oltalomról, gáztámadásról, életmentésről, sportról és 
önvizsgálatról.

A Diákotthon bizottsága az 'egyházkerületi közgyűlés megbízása alap
ján elkészíttette az Otthon-épület fejlesztésére vonatkozó terveket. A ter
vek az egyházkerületi pénzügyi bizottság véleményezésével kerülnek az 
egyházkerület közgyűlése elé. Mivel azoknak megvalósítása 100.000 P köl
csön felvételét tennék szükségessé, az intézmény további fejlesztésére ez- 
ezidőszerint nem gondolhatunk.

50. A bonyhádi gimnáziumi Diákotthonban 59 tanuló vétetett fel. Az 
évvégi létszám 54 volt. Az intézet igazgatósága és a Diákotthon vezetősége 
tervszerű lelki munkával biztosítani kívánja a Diákotthon evangélikus lel- 
kületét. Az elmúlt évben csak 31 evang. tanuló jelentkezett, úgy, hogy 5 
ref. és 18 róm. kath. tanuló is felvételt nyert. A másvallású tanulók szintén 
résztvesznek a Diákotthon belmissziói munkájában és a bibliamagyaráza
tokon.

51. Középiskolai tanulmányi felügyelők. A közoktatás közigazgatási re
formjára vonatkozó 1935. évi VI. t.-c. 13. §-a szerint tanulmányi felügyelők 
végzik a közép- és középfokú iskolák tanulmányi előmenetelének ellenőr-
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zését. A tanulmányi felügyelőknek legalább 10 évi szolgálattal kell bírniok 
s a vall.- és közokt.-ügyi minisztertől nyerik megbízásukat.

Egyházkerületünk középiskoláinak tanári karából tanulmányi felügye
lői megbízást nyert Oravetz Lajos soproni líc. tanár a mennyiségtan szak
ból és vitéz Zerinváry János bonyhádi gimnáziumi tanár a gyorsírásszakból.

52. Filmoktatás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezésében 
megszabott feltételek alapján három egyházkerületi tanintézetünk besze
rezte a Magyar Telefongyár Rt. által gyártott szabványok u. n. keskeny 
filmvetítő készüléket. A vetítendő filmeket a tanulók filmdíjainak terhére 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium oktatófilm-kirendeltsége bocsátja 
tanintézeteink rendelkezésére. A minisztérium a vallástanítás céljaira fel
használható filmeket is kíván használatba venni. A terv szerint a filmekre 
vonatkozólag vegyestagú evangélikus bizottság fog véleményt mondani.

53. Nyugdíjazások. Dr. Visnya Aladár kőszegi leánygimnáziumunk ren
des tanárát szolgálati idejének leteltével a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter 12.909—937. ein. számú rendeletével 1937. szeptember 1-étől nyu
galomba helyezte. 31 évi tanári szolgálatából 10 évet töltött intézetünknél.

Ihász Ferenc soproni tanítóképző-intézetünk rendes tanárát 1936. évi 
október 16-án nyugdíjazta a kultuszminiszter. 37 évet töltött a nevelésügy 
szolgálatában, ebből 29 évet tanítóképző-intézetünkben.

Matheidesz István soproni tanítóképző-intézetünk gyakorló iskolájának 
tanítóját 14.148—1937. ein. számú rendeletével 1937. évi szeptember hó
l-étől helyezte nyugalomba a minisztérium.

Elismeréssel és hálás köszönettel gondolok hű munkát végzett taná
raink évtizedes szolgálatára. Isten áldása nyugodjék meg elvégzett tanítói 
és paedagógiai magvetésükön, hogy drága jutalomként szemléljék mag
vető munkájuk gazdag aratását. Pihenésük esztendeit pedig tegye a jó 
Isten boldoggá!

54. Elnöki megbízatások és iskolalátogatások. Soproni líceumunk és 
kőszegi leánygimnáziumunk általános tanulmányi felügyeletével dr. Balogh 
Ányos tanár, tanügyi tanácsos, soproni tanítóképzőnk tanulmányi felügye
letével pedig dr. Tóth Antal állami tanítóképző-intézeti megbízott igazgató 
bízatott meg. Kócza Géza testnevelési felügyelő soproni líceumunkat és 
tanítóképző-intézetünket látogatta meg. Ez utóbbiban tartott gyakorló is
kolai taníói vizsgálaton a miniszter megbízottjaként Molnár Oszkár állami 
tanítóképző-intézeti igazgató, c. főigazgató vett részt a miniszter kép
viseletében.

Soproni líceumunk érettségi vizsgálataihoz Mikola Sándor nyug. c. 
főigazgatót, a kőszegi leánygimnázium érettségi vizsgálataihoz Kengyel 
Miklós kaposvári gimnáziumi tanárt, a bonyhádi gimnáziumhoz dr. Nagy- 
iványi Fekete Géza miniszteri tanácsost, soproni tanítóképző-intézetünk 
képesítő vizsgálataihoz pedig Imre József tanügyi segédtitkár, főigazgató- 
sági szakelőadót küldötte ki kormányképviselőül a miniszter. Tanítóképző-
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intézetünk nevelési és oktatási módszerének felülvizsgálásával Balázs Béla 
tanügyi főtanácsost bízta meg.

A bonyhádi gimnázium érettségi vizsgálatainál az elnöki teendők ellá
tásával Gyalog István főesperest, a soproni líceum és tanítóképző-intézet 
őszi érettségi, illetőleg képesítő vizsgálatain az elnökléssel Hanzmann Ká
roly soproni lelkész, egyházkerületi népiskolai bizottsági elnököt bíztam 
meg.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
55. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Örömmel jelentem be az egy

házkerület közgyűlésének, hogy egyházkerületünk pénzügyi egyensúlyát 
az elmúlt évben is sikerült biztosítanunk. Különféle pénztáraink hiány nél
kül zártak, csupán soproni líceumunk pénztára mutat túlkiadást, ezt is egy 
korábbi kölcsönének utolsó részletfizetése magyarázza.

Ezt az eredményt szigorúan keresztülvitt takarékossági rendszerünk
nek köszönhetjük. Egyházkerületünk, velem együtt, bizonyára mély hálát 
érez az egyházkerület pénzügyi bizottságával, annak elnökével: szentmár- 
toni Radó Lajos országgyűlési képviselővel szemben s meleg elismeréssel 
emlékezik meg Hanzmann Károly egyházkerületi főszámvevő fáradhatatlan 
pénzügyi munkájáról. Fontos azonban, hogy gyülekezeteink pontosan ele
get tegyenek egyházkerületünkkel szemben fennálló kötelességeiknek. 
A tekintélyes hátrálék-összeg befizetését is teljes eréllyel szorgalmaz
nunk kell.

56. Lelkészek anyagi helyzete. Egyetemes egyházunk többszöri kísér
lete sem vezetett eredményre s lelkészeink részére nem sikerült biztosítani 
a teljes összegű korpótlék-államsegélyt. A családi pótléknál azonban a kor
mány kedvező rendelkezést tett. A vall. és közokt. miniszter úr f. évi szep
tember hó 2-án kelt 6.460—937. II. számú leirata szerint a családi pótlékra 
igényjogosult lelkészek, akiknek a törvényes életkort be nem töltött és havi 
32 P'-t el nem érő keresettel, jövedelemmel, vagy ellátással nem rendelkező 
három vagy ennél több gyermekük van: a harmadik és a hármon felül: 
gyermekeik után 1937. évi május hó 1-étől kezdőelőleg — az eddigi havi 
12 P helyett — egyenként havi 18 P családi pótlékban részesülnek. A mi
nisztertanács hozzájárult ahhoz is, hogy az u. n. családi pótléksegélyben 
részesülő lelkészekre vonatkozólag megfelelően szintén alkalmaztassanak 
az 1937. évi XIII. t.-c. rendelkezései.

57. A Baldácsy-alap közgyűlési határozata szerint 1937. évre egyház- 
kerületünk 7.000 P. osztalékot kap.
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V, Ëgyéb ügyek, szémélyváltozások, 
megüresedett helyek, statisztikai adatok.

58. Személyi változások. A lelkészi karban a következők nyertek meg
hívást lelkészi szolgálatra: Balázs Béla Alsóságra, Kiss Ferenc sopron
kőhidai fegyintézeti lelkész Felsőnánára, Orbán Lajos Nagyvázsonyba, 
Nagy Gábor Ujmalomsokra, Csaba Antal Mencshelyre, Sümegi István Szent- 
antalfára, Dr. Bányai Béla Várpalotára, Fuchs Pál Iharosberényre, Jakus 
Imre Sárszentmiklósra, Halász Béla Kapolcsra.

Nyugalomba ment Horváth Sándor várpalotai lelkész 1936. december
1-én, Haniffel Sándor sárszentmiklósi lelkész 1936. december 1-én. Állá
sáról lemondott Schöck Gyula pápai lelkész 1937. julius 31-én.

A felügyelői karban a következő változások történtek. Dr. Csemez 
Béla kispéc-kajári felügyelő, Bolemann Éhn Mihály nemespátrói felügyelő 
meghalt. Dr. Kovácsics Sándor ujmalomsoki felügyelő tisztéről lemondott, 
s helyébe Dr. Ludván Sándor téti ügyvéd választatott. A tárnokréti-i 
gyülekezet Dr. Dorner Emilt választotta felügyelőjévé. Kremier Jenő a 
lenti-i fiókgyülekezet felügyelőségéről lemondott s helyébe Dr. Kovács 
János, Csurgóra Dr. Jamrich Béla választatott meg. Dr. Rimler János le
mondott a barcsi felügyelőségről, Dr. Mihály Kálmán rábaszentandrási és 
Hackstock Károly ágfalvai felügyelő meghalt. A rábaszentandrási gyüle
kezet Von der Lühe Oszkárt, a soproni gyülekezet Prickler Jánost, a 
kaposszekcsői Dr. Goróczi Mihályt, a homokbödögei Berzsenyi Bélát, a 
lajoskomáromi gyülekezet Schricker Sándort, a tengelici gyülekezet Dr 
Grosch Józsefet választotta felügyelőjévé. A soproni gyülekezet Töpler 
Kálmánt tiszteletbeli felügyelőjévé választotta. Tisztéről lemondott Dr. 
Grosch József paksi felügyelő. Helyébe a gyülekezet Dr. Pesthy Pált válasz
totta. Ugyancsak lemondott Dr. Rásó Béla nemeskoltai és Jánosa Lajos 
vanyolai felügyelő.

A tanítói karból nyugdíjazásukat kérték, illetőleg nyugalomba men
tek: Demetrovics Mária Győr, Gárdái Lajos Rábcakapi, Szilágyi Lajos 
Kisbabot, Hajas Dénes Csönge, Lang Gyula Alsónána, Ásványné Kiss Julia 
Alsónána, Pfeiler Lajos Hidas, Bucsky Sándor Bábonymegyer, Lőczyné 
Kiss Alojzia Magyarboly, Taucher Károly Mucsfa, Ormosi Alfréd Tés, Boros 
Kálmán Nagydém, Gergelyné Kovácsics Teréz Pápa.

Isten áldását kérjük a távozókra és munkára eihivottakra.
59. Megüresedett tisztségek és bizottsági helyek.
Berecz Ábel egyházkerületi ügyész helye.
Egyházkerületi iskolai nagybizottságban: Berecz Ábel helye.
Az egyházkerületi pénzügyi bizottságban: Berecz Ábel helye.
Zsinati törvényeket végrehajtó és szabályrendeleteket készítő bizott

ságban Berecz Ábel helye.
60. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. A más helyeken 

közölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, vallásoktatásra és a
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gyülekezetek vagyoni helyzetére vönatközólág aZ esperes! jelentések alább! 
összesített adatait közlöm:

Egyházmegyei belmissziói egyesület van az egyházkerületben 9. Egy
házmegyei helyi Gyámintézet 109, (111). Egyházi énekkar 81, (103). Ifjú
sági egyesület 149 (155). Nőegylet 173 (173). Lelkészi napló 132 (87). 
Aranykönyv 191 (213).

A lelkész vallásoktatást végzett 10 helyen, ismétlő iskolában az anya
gyülekezetben mindenütt. A konfirmandusokat az anyagyülekezetben 
mindenütt, a leánygyülekezetekben is sok helyen a lelkész oktatta.

Az egyházmegyék összes bevétele volt 30,170.80 P, kiadása 26,610.40 
P, pénztári maradványa 3,560.34 P. Gyámoldai alaptőkék 10,205.02 P. — 
Belmissziói alaptőkék 1,534.48 P. Egyéb alaptőkék 33,431.20 P.

Az egyházközségek összesített számadása az 1936. évben a következő 
volt: Összes bevétel 1,772.448.16 P, kiadás 1,683.225.64 P, pénztári ma
radvány 89,222.52 P. Egyes egyházközségek pénztári hiánya összesen 
209.32 P. El nem használható alapítványok összege 362,732.69 P, alapok 
összege 857,130.69 P, öröktőkék összege 389,759.47 P. Gyülekezeti mag
tárak száma 73. Tőkéjük gabonanemüekben van.

* * *
Püspöki jelentésem végén hálás meleg köszönettel gondolok elnök

társamnak, Dr. Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő urnák, kihagyás 
nélküli és mindig ugyanazon lélektől hordozott támogatására. Az ő közre
működése, tanácsa, bölcsesége mindig nagy érték, amint példaadó, egy- 
házias élete magában véve is állandó egyházépítés. Hálás szívvel mondok 
köszönetét az egyházkerületnek irántam tanúsított bizalmáért, szeretetéért 
és támogatásáért. Közös munkánk eredményéért legyen Istené a hála és 
dicsőség. Az pedig, ki minket szolgálatára kötelezett, vezessen minket ko
moly önvizsgálatra, gyarlóságunk megismerésére, hivatásunk megértésére, 
hogy új munkaévünk gazdagabb lehessen a mostaninál!

Győr, 1937. évi szeptember hó 10.-én.

D. KA Pl BÉLA s. k.,
püspök.
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JEGYZŐKÖNYV
A dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület 1938. évi október hó 

13-án nagyméltóságú és főtisztelendő D. Kapi Béla m. kir. titkos tanácsos, 
püspök és méltóságos dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő elnök
lete mellett Sopronban rendes közgyűlést tartott, melyen

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

I. Az egyházkerület tisztviselői karából:
Németh Károly egyházi főjegyző, dr. Bertha Benő világi főjegyző, 

Gyalog István egyházi aljegyző, dr. Berzsenyi Ádám világi aljegyző, Hanz- 
mann Károly főszámvevő, dr. Zergényi Pál ügyész, Wojtech G. Vilmos 
ellenőr, Németh Sámuel levéltáros, László Miklós püspöki titkár, Szabó 
József püspöki másodlelkész.

II. Az egyházkerületi törvényszék bírái közül:
Németh Károly, Takács Elek, Ziermann Lajos, Zongor Béla, dr. Schnel

ler Aurél, dr. Ajkay István, Jánossy Gábor, dr. Zergényi Pál, Németh Sá
muel és Graf Sámuel.

III. Az egyházmegyék képviseletében:
1. Győri egy házmegy éből: ‘Németh Károly esperes, Szalay István fel

ügyelő. Egyház iak:  a) megbízólevéllel: Baráth József, Gerencsér Zsig- 
mond, b) jegyzőkönyvi kivonattal: Kiss Samu, Szalay Mihály, Ihász László, 
dr. Győrffy Béla, Túróczy Zoltán, Szabó József, Lukácsy Dezső, Szekeres 
Sándor. Vi lágiak:  a) megbízólevéllel: dr. Hőfer Vilmos és dr. Dorner 
Emil, b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Bertha Benő, Garan János, dr. Strasser 
Sándor, dr. Veöreös Imre, Weltler János.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Molitorisz János esperes, Koltai Vi- 
dos Dániel felügyelő. Egyház i ak :  a) megbízólevéllel Szabó István, Nagy 
Miklós, b) jegyzőkönyvi kivonattal: Lukács István, Mesterházy Sándor, 
Tompa Mihály, Kiss Gyula, Nagy István, Garam Zoltán, Mód Aladár, Hubert 
István, Kovács István, Balázs Béla. Vi lágiak:  a) megbízólevéllel: Szent- 
mártoni Radó Kálmán, b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Ostffy Lajos, Lud- 
ván Sándor, Szabó Aladár, Papp Sándor, Szakály Dezső, Hajas Sándor, Mol
nár Dezső, Asbóth László, Unger József, Szabó Jenő, id. Ludván János, 
ifj. Ludván János.

3. Somogyi egyházmegyéből: Horváth Lajos esperes, dr. Ittzés Zsig-
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mond felügyelő. Egyház i ak :  a) megbízólevéllel: Horváth Ólivér, fuichs 
Pál, b) jegyzőkönyvi kivonattal: Takáts Béla, Seregély István, Lágler Béla. 
Vi l ág i ak :  jegyzőkönyvi kivonattal dr. Balázsovits Gyula.

4. Soproni alsó egyházmegyéből: Bojtos László esperes, dr. Ajkay Ist
ván felügyelő. Egyház i ak :  a) megbízólevéllel: Novák Elek, b) jegyző- 
könyvi kivonattal: Gyarmathy Dénes, vitéz Balogh Ernő, Puskás Jenő, Fü- 
löp Dezső, Szalay Sándor, Nagy Gyula, Kovács Lajos, Győry János.

5. Soproni felső egyházmegyéből: Ziermann Lajos esperes és dr. Brun
ner Emil felügyelő. Egyház i ak :  a) megbízólevéllel: Scholtz Ödön és Hanz- 
mann Károly, b) jegyzőkönyvi kivonattal: Danielisz Róbert,-Budaker Oszkár, 
Schermann Sándor, Heszler Sámuel, Mayer Ödön, id. Jánossy Lajos, Hanif- 
fel Sándor, dr. Prőhle Károly, dr. Deák János, dr. Kiss Jenő, Lie. dr. Karner 
Károly, dr. Wiczián Dezső, br. Podmaniczky Pál dr., dr. Jánossy Lajos, dr. 
Sólyom Jenő, vitéz Magassy Sándor, Lomniczy Géza, Várallyay János, Beyer 
Pál, Baráth József, Tóth János, Pusztai László, Sághy Jenő. Vi lágiak:  
a; megbízólevéllel: Prickler János és Renner Oszkár, b) jegyzőkönyvi kivo
nattal: Rimler Pál, Legányi Dezső, vitéz Felkay Sándor, Németh Sámuel, 
Frühwirth Károly, Huber Aladár, dr. Horváth Dezső, dr. Töpler Kálmán, 
dr. Kneffel József, Szabó Kálmán, Ihász Ferenc, dr. Ruhmann Jenő, Leitner 
József, Lagler József, Kiss József, Kindler Mihály, dr. Zergényi Pál, Wojtech 
Vilmos, Frank Lajos, Kisfaludy Károly, Rozsondai Károly, vitéz Lenky Jenő, 
Bergmann Pál, Graf Samu, Kheim Samu, Gabnay Ferenc, Mélykúti Ernő, 
Friedrich Árpád, Wallentin Samu, Spanner Géza, Krémusz Róbert, dr. Ka- 
mondi Zoltán, Sass László, Zügn Nándor, Feigl Gyula, Feiler Rezső, Gats 
Sándor, Hamar Gyula, Heimler Henrik, dr. Heimler Károly, Krug Lajos, 
Neubauer János, Polster Rezső, dr. Gárdonyi Zoltán, Nemes István, Vándor 
Zsigmond, dr. Schaffer Oszkár, Mühl Alfréd, dr. Deák István, Eisele Frigyes, 
Krutzler János, Sebestyén Samu, Prőhle Jenő, Amminger Kálmán, Kardeván 
Jenő, Csoknyay József, Breuer György, Kuszák István, Matheidesz István, 
Weber Samu, Szabó József, Schwahofer Rezső, Kesztler András, Purt 
Gyula.

6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből: Gyalog István főesperes. 
Egyház i ak :  a) megbízólevéllel: Dörmer Frigyes alesperes, Gyarmathy 
Ferenc, Wagner József, Weigel Ádám, b) jegyzőkönyvi kivonattal: Vértesi 
Zoltán, Cséry Lajos. Vi lágiak:  a) megbízólevéllel: Koritsánszky Ottó, 
vitéz Zerinváry János, Grieszháber E. Henrik.

7. Vasi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes, Szentmártoni 
Radó Lajos felügyelő, dr. Schneller Aurél másodfelügyelő. Egyháziak:  
a) megbízólevéllel: Rónai B. Gyula, Scherer József, b) jegyzőkönyvi kivo
nattal: Weiss Vilmos, Rácz Sándor, Kutas Kálmán, Tarján István, Baráth 
Pál. Vi lágiak:  a) megbízólevéllel: Ajkay Elemér, b) jegyzőkönyvi kivo
nattal: Jánossy Gábor, Szabó Kálmán, Hasenauer Emil, Schleifer Károly, 
vitéz Nyirváry Péter, Laki Kornél, Pethes Sándor, Szigethy Sándor, Somogyi 
Béla, Bánó Ádám, Kertai János,
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8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek főesperes, Mihály Sándor 
felügyelő. Egyház iak:  a) megbízólevéllel: dr. Mohácsy Lajos, Hering Já
nos, Kakas József, b) jegyzőkönyvi kivonattal: Bödecs Károly, Ihász Mihály, 
Sokoray Bálint, Molnár Gyula, Komjáthy Lajos, Kóts Lajos, Zsemberovszky 
János. Vi lágiak:  a) megbízólevéllel: dr. Hazay Árpád, Ludván Sándor.

9. Zalai egyházmegyéből: Jónás Lajos esperes. Egyhá z i a k :  a) meg
bízólevéllel: Csaba Antal, b) jegyzőkönyvi kivonattal: Menvhár István, Sü
megi István. Vi lágiak:  a) megbízólevéllel: dr. Róth Aurél.

IV. A tanintézetek képviseletében: Németh Sámuel, Arató István, De- 
miány Ervin, Rozsondai Károly igazgatók.

V. Népiskolai tanítók: Graf Samu, Nagy Kálmán.

Ez  a lk a lo m m a l :

1. A közgyűlést megelőzőleg istentisztelet tartatott, melyen Né
meth Károly főjegyző imádkozott és szentigét (I. Kor. 12, 1—7.) olvasott.

2. Az istentisztelet utfán dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi fel
ügyelő a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:

Főtisztelendő és Nagyméltóságu Püspök Ur!
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés!

Eseményekben gazdag egyházközigazgatási év végén gyűltünk össze, 
hogy buzgó ima után egyházi életünk eseményeiről megemlékezzünk, 
tanácskozzunk a további feladatokról és célkitűzésekről, Önöktől buzdí
tást, munkatársi segítséget kérjünk és kapjunk, hitéletünk fejlődését, egy
házunk jövőjét előmozdítsuk.

Mélyen Tisztelt Közgyűlés!
Ez év junius hó 18-án ünnepelte a magyar nemzet vitéz Nagybányai 

Horthy Miklós Őfőméltósága, Magyarország Kormányzója, 70. születés
napját. E napon minden magyar hálával, tisztelettel és őszinte szeretettel 
gondolt arra az államfőre, aki 18 év sokszor nagyon súlyos kormányzói 
teendőit mindig bölcs belátással, hűséggel és önzetlen önfeláldozással 
intézte. Aki mindenütt egyéniségének varázsával, szeretetreméltó közvet
lenségével barátokat szerzett nemzetünknek.

Erre a férfiúra, akire mint magyar katona, a magyar úri gondolkodás 
mintaképére tekintünk fel, kérjük a Mindenható áldását, kérjük, tartsa 
meg nekünk sokáig testi és lelki erejében és engedje megérnie hazájának, 
szeretett Magyarországának régi fényben ragyogását.

Indítványozom, hódolatteljes üdvözlésünket közöljük Öfőméltóságá- 
val sürgöny útján közgyűlésünkből.

Az 1938. év történetének ugyanazon eszmék, ugyanazon harcok adták 
alaphangját, amelyek az elmúlt évek történetéből közismertek.

Kommunizmus és kapitalizmus, demokrata és totális állameszme, hit
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és hitetlenség azok a mozgató eszmék, amelyek a világ színpadán szereplő 
egyéneket és nemzeteket áthatják, hogy végső eredményükben az egyes 
ember, a család, a nemzet örömét-bánatát, boldogságát, vagy boldogtalan
ságát, sikerét, vagy vesztét meghatározzák.

A kommunista-atheista front az egész világon folytatta közismert 
tevékenységét, de mintha életereje csökkent volna, mintha főpatronusa 
a nemzetközi viszonylatban nem bírna oly súllyal, mellyel még az elmúlt 
évben dicsekedett. Sőt, mintha a rendszer eredendő, az ember természe
tével, vele született adottságaival nem számoló hibáit és tévedéseit Orosz
országban is felismernék és az Stalin minden erőfeszítése ellenére ott is 
veszítene erejéből. Erre következtetek az ott mind gyakrabban előforduló 
ellenszegülésekből, lázadásokból, erre a politikai és katonai fővezetőknek 
minden tárgyalás nélküli, vagy mint a népbiztosok esetében történt, a nyil
vánosan megrendezett tárgyalás utáni tömeges kivégzéséből.

De azért ezen események nem módosították a szovjet méregkeverö 
külpolitikáját, biztatását, támogatását mindenütt ott, ahol kommunista pro
pagandát, vagy háborús segélynyújtást kellett az eszme szolgálatába 
állítani. „

Ezért nincs vége a spanyol polgárháborúnak, ezért nem jut befejezés
hez a Kina és Japán közti harc.

A nemzetközi nagy kérdések, a kisebbségi ügyek elintézése az év elején 
a megszokott mederben haladt. A nemzetek szövetsége merész, a dolgok lé
nyegét érintő intézkedések helyett, egy helyben taposó intézménnyé bürok- 
ratálódott. A nemzetek fegyverkezése fokozódott, soha nem látott harci 
gépek gyártása és óriási összegek hadicélra fordítása jellemzi ez évet.

Ebben a helyzetben következett be Németországnak közismert merész 
lépése, Ausztria megszállása.

A nyugati államok diplomációját ez az ügyesen, gyorsan és merészen, 
vérontás nélkül végrehajtott cselekedet nemcsak meglepte, de teljesen új 
helyzet elé állította, melyre ebben az időpontban nem számítottak. így 
Franciaország és Anglia is kénytelen-kelletlen tudomásul vették Ausztriá
nak a német birodalomhoz csatolását, igazolásul elfogadva az osztrák 
lakósság többségének akaratnyilvánítását. Tulajdonképpen azonban Mus
solini magatartása és saját felkészültségüknek befejezetlen volta, — vo
natkozik ez különösen Angolországra, — volt az a döntő szempont, mely 
elhatározásukat irányította.

Ettől kezdve az események lélegzetet elállító gyorsasággal peregnek 
a mostani végkifejlődés felé. A területben, lakosság-számban és tekin
télyben megnövekedett Németbirodalom, mint mágnes a vasat, vonzotta 
a Cseh állam területén élő németeket. Először önrendelkezési jogot, majd 
a csehek elodázó taktikáján és Hitler kancellár e kérdésben tanúsított hatá
rozott magatartásán felbuzdulva, az egész úgynevezett szudétanémet terü
letnek a Németbirodalomhoz csatolását követelték.

Izgalmas, egész Európát lázban tartó tárgyalások után, mikor mái
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Chamberlain kétszeri németországi útja és minden erőfeszítés ellenére a 
háború elkerülhetetlennek látszott, az utolsó órákban megtörtént a nagy 
fordulat. A francia miniszterelnök szeptember 27-én éjjel utasította berlini 
nagykövetét, kérjen másnapra személyes kihallgatást Hitler kancellárnál, 
amelyen javasolja egy értekezlet azonnali egybehívását. Ugyanakkor ily 
értelmű előterjesztést tett az angol külügyi hivatalban, kérve azt, tegyen 
lépéseket Mussolininál ezen terv elfogadására. A javaslatot az összes érde
keltek elfogadták, és Münchenben 29-én megtörtént a találkozó. Az itt 
hozott határozatok nemcsak az európai béke megmentésére alkalmasak, 
de hazánk, Európa, sőt az egész világ jövő fejlődését elhatározó módon 
befolyásolhatják.

Remélhető ez azért is, mert a Csehországhoz tartozó német-lakta terü
leteknek a Németbirodalomhoz való csatolása Hitler ismételten hangoz
tatott kijelentése szerint teljesen kielégíti Németország területi igényeit 
Európában. A megegyezéshez tartozó első pótnyilatkozat pedig, mely a 
lengyel és magyar kisebbségek problémáját érinti és amelynek felvételét 
elsősorban Mussolininak és Hitlernek köszönhetjük, meghatározza a ma
gyar és lengyel igények teljesítésének mikéntjét.

Kétségtelen, hogy a négy nagyhatalom vezetője méltó az egész emberi
ség hálájára, mert a béke érdekében tanúsított bölcsességük, mérsékletük, 
kitartó fáradozásuk és nem csekély mérvben igazság-érzetük is megmen
tette Európát egy következményeiben kiszámíthatatlan katasztrófától.

Érdemüket az érdekelt hatalmak népe is elismerte akkor, mikor a 
haza-térő államférfiakat oly külsőségek között és oly meghatóan szép, 
nem előre megrendezett tiszteletadás és szeretet-nyilvánítással fogadta és 
ünnepelte, amely fényesen bizonyítja a nemzetek óriási többségének béke
vágyát és háború elleni akarat-nyilvánítását.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Ha a nyugati hatalmak, ha Róma népe boldogan és kitörő örömmel 

üdvözölte a müncheni megállapodást, ha az ott elért eredményt állam
térfiaik elvitatlan nagy érdemének könyveli el, úgy ez kizárólag a béke 
megmentésének szól. Ha Berlin lelkesedéssel ünnepli Vezérét, úgy ez a 
béke megmentésén túl a cseh uralom alól felszabadult három millió faj
testvér a nagy Németbirodalomba történt visszakeríiltének visszhangja. 
Mennyivel inkább kell nekünk boldog örömmel tudomásul venni a meg
egyezést, mikor abban nemcsak a béke megmentését látjuk, de a pót
nyilatkozat megnyitotta végre az utat jogos követeléseink teljesítéséhez, 
a trianoni béke-diktátum által reánk mért igazságtalanság békés úton 
történő jóvátételéhez.

Épp azért hála és köszönet illeti az értekezleten ugyan részt nem vett, 
de annak előkészítésében, a magyar álláspont érvényesítésében, az olasz 
és német barátság megszerzésében éveken át, de különösen a legutóbbi 
időben fáradozó magyar államférfiakat.

Az öröm, a boldogság érzése azonban nem teljes, mert a magyar



problémának a pótnyilatkozatban körvonalazott megoldása az azonnali 
határozat helyett tárgyalást és ennek meghiúsulása esetében a négy nagy
hatalom további összejövetelét tartalmazza. Ez az üröm-csepp lefokozta 
az örömmámort, mert a nagyközönség széles rétegeiben azt az aggodalmat 
keltette, nem fognak-e a tárgyalások elhúzódni, nem fogják-e károsan 
befolyásolni igazunknak, kívánságainknak teljesítését. Úgy látom, hogy 
a magyar kormány erélyes, de mégis tapintatos fellépése az ideges hangu
latra csillapítóan hatott. A Prágában átnyújtott jegyzék alapján vasárnap 
este Komáromban megkezdődött tárgyalások remélhetően kedvező ered
ménnyel fognak járni és a Felvidék magyar lakta területei, a drága magyar 
városok hamarosan visszakerülnek Szent István birodalmához. Húsz év óta 
szenvedő magyar testvéreinket pedig rövid idő múlva édes örömmel ölel
hetjük keblünkre.

Igyekeztem lehető röviden egybefoglalni és nyersen felvázolni azt, 
ami a legutóbbi hónapokban és napokban történt. De azt az érzelmi vál
tozást, melyet a világháború katasztrófája felé siető emberiség a máról 
holnapra hihetetlen gyorsasággal történt átalakulással szemben érez és 
ameiy remélhetően a tartós békére vezet, tárgyilagos, hideg szavakkal 
kifejezni és érzékeltetni bajosan lehet. Azt az embermilliók szívében végbe
menő vihart, azt az örömöt, lelki megkönnyebbülést, mely az aggodalom, 
a rettegés érzését felváltotta, leghívebben azok a könnyek fejezik ki, 
melyek azon az emlékezetes szeptember 28-iki angol parlamenti gyűlésen, 
a miniszterelnöknek a müncheni meghívást bejelentő szavai után az özvegy 
anyakirályné szemében megcsillantak és méginkább az a felkiáltás, mely 
ugyanakkor a tapsvihart túlharsogva „Hála Isten“ felkiáltásban meg
nyilatkozott.

Igenis, hála Istennek, hála Néki, hogy a háború és béke fölött végső 
döntésre hivatottak elméjét megvilágosította, hogy önző, rideg érdeken 
túl is megláttatta az igazság követelményét és a felebaráti szeretet paran
csát érvényre juttatta. Hála és köszönet, hagy egy boldogabb, békésebb 
korszak eljövetelének reménysugarát felvillanni engedte.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Junius hó 25-én országos ünnepség keretében vette kezdetét azon 

lélekemelőén szép ünnepségek sorozata, melyeken az egész magyar nemzet 
Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából a nagy királyról meg
emlékezett.

Az ünnepségek 900 év távlatából állították elénk az első magyar 
keresztyén királyt, a maga egészen rendkívüli nagyságában, mert nagy 
volt mint állam-szervező, nagy mint kultúra-teremtő és nagy mint hívő 
keresztyén. Bölcs volt, aki belátta, e földön megállni csak úgy tud a 
magyar, ha nyugat felé orientálódik, ha keresztyénné, ha nemzetté lesz. 
Ezen elgondolását vas következetességgel végrehajtotta, megalapozta és 
biztosította a magyar nemzetnek európai elhelyezkedését. Úgy érzem, 
hogy Szent István tündöklő egyéniségének felidézése hazánk mai helyze-
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tében a kegyeletes megemlékezésen túl útmutatás, bátorítás és példa. Poli
tikájának követése pedig fennmaradásunk, jövő fejlődésünk biztosítéka.

Nagy pompával, fénnyel, az ünnepségek egész sorozatával történt az 
Eucharisztikus kongresszus megtartása. Megemlékezem ezen ünnepségről, 
mert a kongresszus vezetősége megmutatta, miként lehet és kell egy vegyes 
vallásu lakóssággal bíró országban kifejezetten felekezeti ünnepet úgy 
megtartani, hogy az a másik felekezet érzékenységét ne sértse. Megemlé
kezem azért is, mert bizonyára ezen ünnepségek váltották ki egyházunk 
vezetőségében azt a gondolatot, hogy az evangélikus evangéliumi Eucha- 
risztikáról tartott sorozatos ismertetésekkel és istentiszteletekkel híveink 
ezirányú ismereteit felfrissítse, mélyítse az egyházi öntudatot, erősítse a 
hitet. Őszinte köszönet illeti ezért egyházi vezetőségünket, különösen és 
elsősorban püspökünk őnagyméltóságát.

De hozzájárultak ezen ünnepségek ahhoz is, hogy az azon résztvevő 
sok külföldi vendég megismerte hazánkat, népünket és — úgy gondolom — 
ily módon sok külföldi jóbarátot szereztünk.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Egyházunk életében a múlt év kimagasló eseménye az országos zsina

ton megalkotott törvényeknek az államfő által történt jóváhagyása és azok
nak múlt évi november hó 9-én megtörtént kihirdetése és életbeléptetése.

Az új alkotmány fontosabb elvi jelentőségű intézkedéseiről már a 
múlt évi közgyűlésen megemlékeztem, most csak kérni akarom a törvényt 
és az alkotandó szabályrendeleteket végrehajtani hívatott hittestvéreimet, 
tanulmányozzák át azokat gondosan és alkalmazásuknál, különösen kez
detben, igyekezzenek azon szellemről és körülményről felvilágosítani 
híveiket, a melyek a törvények megalkotásánál a zsinati képviselőket 
vezették. Igyekezzenek odahatni, hogy az új intézkedések nagyobb meg
rázkódtatás nélkül legyenek megvalósíthatók. Vonatkozik ez a kérésem 
különösen a jövő évben életbe lépő háztartási részben levő újításokra, 
amelyek a legnehezebben lesznek keresztül vihetők és ahol a külbirto- 
kosokkal, a szórványban lakó hívekkel szemben, úgyhiszem, sokszor majd 
az egyéni felvilágosítás és meggyőzés nem könnyű feladatát kell vállalniok

Meggyőződésem, ha így járnak el, nemcsak megkönnyítik a rende
letek végrehajtását, de egyházunknak is hasznos szolgálatot tesznek.

Egy’más örvendetes eseménye a múlt évnek, amit említés nélkül nem 
hagyhatok, a zsinat első alakuló ülésén elhatározott Budapesten felállí
tandó Luther-szobor ügye. Nem voltak kishitűek egyházunk vezetői, mikor 
először szerényebb keretek között 40.000 P-vel gondolták a szép tervet 
megvalósítani, de nagylelkűen bőkezűek voltak híveink. Beigazolták, mint 
már annyiszor, hogy oly célra, mely szívükhöz, lelkükhöz közel áll, nem 
sajnálják adományaikat felajánlani. így lesz a szobor az evangélikus hit
hűség és áldozatkészség hirdetője.

Egyházkerületünk anyagi viszonyai a teljes egyensúly állapotát mutat
ják. Híveink teljesítették anyagi téren fennállott kötelességüket, amit
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mutat a mult évi egyházkerületi járulék hátralékának kereken 9000 P-vel 
történt apadása. Őszinte köszönet illeti ezen eredményért a híveket és az 
egyházközség vezetőit.

Az egyensúly fenntartása azonban mind nehezebbé válik, mert rajtunk 
kívül álló körülmények, így különösen a beruházási hozzájárulás alapján 
történt kivetések, oly előre nem látott kiadásokkal terhelik egyházkerüle
tünket, a melynek fedezése a mostani bevételek mellett lehetetlen volna 
és megoldhatatlan nehéz helyzet elé állítaná egyházkerületünket. Hiszem, 
hogy a hozzájárulási összegeket a felebbezések útján tetemesen leszállítják, 
de még akkor is veszélyeztetik költségvetésünk egyensúlyát. Bővebben 
erről a pénzügyi bizottság jelentése fog tájékoztatást nyújtani, de a kér
dés rendkívül fontos volta miatt szükségesnek tartom erre itt is rámutatni 
és azt becses figyelmükbe ajánlani.

Nagy örömmel és megnyugvással olvastam és olvastuk, úgy hiszem, 
mindannyian a püspöki jelentés II. részét, mely az egyházi életről szól. 
A lelki élet irányítására, a vallásos szellem megerősítésére, a hithűség foko
zására oly igazán sokoldalú munka folyik, amely bizonyára meghozza azt 
az eredményt, melyet tőle a munka szervezője és irányítója, püspök úr 
őnagyméltósága, vár.

A missziói munka, mely ifjakat és felnőtteket egyaránt munkakörébe 
von, a körzeti konferenciák a résztvevők hatalmas száma mellett, a maguk 
gazdag anyagával bizonyára elérik céljukat. Erősítik a hitet, nemesítik az 
erkölcsöt, imádkozó, Krisztusban hívő, hazafias érzésű oly nemzedéket 
nevelnek, mely egyházunk ellen támadó bármely viharban megállja helyét.

Nagy megnyugvás számunkra az is, hogy püspök úr, mint aki az egye
temes egyház lelki munkáját is irányítja, az egyházkerületünkben bevált, 
nagyszerű eredményt felmutatott belmissziói munkásságát egyetemessé 
téve, az Egyetemes Egyház Belmissziói Munkaprograinmjával hazánk egész 
evangélikusságát részesíti a missziói munka áldásaiban. Őszintén kívánom, 
hogy ez a munka mindenütt oly eredményes legyen, mint volt egyház- 
kerületünkben.

Őszinte köszönet illeti mindazokat a lelkészeket, tanítókat, felügyelő
ket és egyháztagokat, kik ezen szép, de mindenesetre több munkát, nagyobb 
kötelességérzetet kívánó munkában résztvettek és az említett eredmények 
eléréséhez hozzájárultak.

A legnagyobb köszönet azonban elnöktársamat, püspök úr Önagy- 
méltóságát illeti, aki az egyetemes egyház lelki munkáját irányító meg
sokasodott teendői mellett tisztét egyházkerületünk minden munkaterü
letén ép úgy és olyan eredményesen betölti, mint azelőtt. Az Isten, ki 
ehhez az erőt adja, áldja meg őt és végezett munkáját.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Húsz évi keserves küzdelem, szenvedés, türelmet próbára tevő váia- 

kozás után végre elérkezett a nemzet oda, hogy megindulhat az igazság



útján egy szebb jövő felé. A megnyilt úton — mint látjuk — sok aka
dályt, gáncsvetést kell leküzdeni a nemzet vezetésére hivatottaknak. Önfe
gyelmet, bizalmat kell tanúsítani nekünk, kik türelmetlenül várjuk a mi
előbbi eredményeket. Bízzunk kormányunk bölcsességében, erejében, sora
kozzunk mögéje mint egy ember e nehéz napokban, hogy képviselhesse 
az egész nemzet erejét, akaratát és elszántságát. De mindenek felett kér
jük sokat szenvedett nemzetünkre az Isten megsegítő kegyelmét.

Ezekkel a gondolatokkal, őszinte tisztelettel, hitrokoni szeretettel üd
vözlöm az egyházmegyék, a tanintézetek kiküldötteit és az egybe-gyűlt 
híveket. Köszöntőm a soproni ősi virágzó gyülekezetei, mely szeretettel 
hívott és e mozgalmas időben is fogadott bennünket.

Tanácskozásainkra Isten áldását kérve az 1938. évi rendes egyházkerü
leti közgyűlésünket menyitottnak nyilvánítom.

A közgyűlés az emelkedett és igaz beszédű megnyitót hálás 
köszönettel fogadja, az abban kifejezésre jutott gondolatokhoz, 
érzelmekhez, meglátásokhoz és lelki megnyilatkozásokhoz szívvel- 
lélekkel csatlakozik és püspök úr indítványára elhatározza, hogy 
a megnyitó beszédet egész terjedelmében jegyzőkönyvébe iktatja.

3. Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízólevelüket. Távol- 
maradását kimentette: dr. Berzsenyi Jenő, dr. Roósz Ádám, id. Purgly Pál, 
ílj. Purgly Pál, báró Solymossy Zsigmond. A megbízólevelek számbavéte
lére vonatkozó utasítás után az elnökség kijelentette, hogy a közgyűlés tör
vényszerűen megalakult.

-4. Felvétetik az egyházkerületi közgyűlésre kiküldött két tanító 
megválasztásáról szóló jegyzőkönyv, mely szerint egy évi időtartamra meg
választatott Graf Samu soproni igazgató-tanító és Nagy Kálmán nagyge- 
resdi tanító, c. igazgató.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a jövő évre a vasi közép- és 
győri egyházmegyéket jelöli ki, mint amelyekből két tanítóra 
adandó a szavazat.

3. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és 
a jegyzői karon kívül Takács Elek, dr. Brunner Emil, Prickler János, Hanz- 
mann Károly, Arató István, Nagy Kálmán küldetnek ki.

6. Napirend előtt a soproni gyülekezet nevében Prickler János fel
ügyelő meleg hangon üdvözli az egyházkerületi közgyűlést és elnökséget, 
köszönetét fejezvén ki, hogy az elnökség a hagyományokat mindig híven 
ápoló Sopron városába hívta össze a közgyűlést. Nehéz idők gondja szo
rongatja a szíveket. Háláját fejezi ki a látogatásért, mely a vígasztalás örö
mét hozta a soproni gyülekezetnek és városnak.

Püspök úr megköszönve az üdvözlést, egyúttal köszönetét mond a meg
hívásért. A kerület, úgymond, mindig boldogan jön Sopronba, miként a 
gyermek is örömmel siet édesanyja karjaiba. Mi is boldogan siettünk ide,
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ahol a gyülekezet oltára tűzben ég, ahol hitünk, egyházszeretetünk, köte
lességtudatunk erőt nyer a 400 éves múlt hűségéből és egyházépítő munká
jából. Köszönetünk annál hálásabb, mert tudjuk, mit jelent a vendéglátás e 
borús napokban. Istennek kegyelme tegye áldássá az egyházkerületi köz
gyűlés tanácskozásait a vendéglátó soproni gyülekezet falai között!

7 .  Ugyancsak napirend előtt emel szót dr. Jánossy Gábor voir 
országgyűlési képviselő: „Álljunk meg egy pillanatra, mondja, a világese
mények sodrában és teljesítsük a nemzeti kegyelet kötelességét. Aug. 24-én 
múlt 100 éve, hogy a Himnusz költője, Kölcsey Ferenc visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Méitó, hogy megemlékezzünk arról a nemesen gondolkodó 
és érző férfiúról, aki bölcsen hibáztatta azt az eljárást, mely nem igaz 
érdemük, hanem vallási hovatartozandóságuk szerint akarta osztályozni az 
embereket. Lankadatlan szorgalma munkásságra, törhetetlen hite remény
ségre nevel. Honszerelme messzevilágító fáklya: „A haza minden előtt!“ 
Áldás nevére! Indítványozom: örökítsük meg emlékét közgyűlésünk jegy
zőkönyvében!“

A közgyűlés érzelmeit püspök úr szavai fejezték ki leghíveb
ben: „Az elmondott szavakra a jelenvoltak szívedobbanása mond 
Áment. A nemzeti imádság költője nevének jegyzőkönyvünkbe 
való iktatását mindnyájan szent kötelességünknek érezzük. Köl- 
cseynek emléke építőkő nemzetünk szolgálatában.“

S. Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő megnyitó beszéde 
indítványaképen a közgyűlésből a következő távirat intéztetett Magyar- 
ország kormányzójához:

„Vitéz Horthy Miklós Kormányzó Úr Öfőméltóságának,
Budapest.

A dunántúli evangélikus egyházkerület mai közgyűlésén Isten 
iránt eltelt hálával emlékezik meg Főméltóságod születésének het
venedik évfordulójáról. Imádkozó szívvel köszöni meg Istennek 
Főméltóságodat s Főméltóságodnak mindazt, amit személyében és 
történeti munkájában nemzetünknek ajándékozott. Mai történelmi 
időnkben kérjük a Mindenhatót, hogy magyar nemzetünk igazsá
gát vigye diadalra, hazánk vérző sebeit gyógyítsa meg, elszakított 
testvéreinket vezesse vissza s koronázza meg ezzel Főméltóságod 
történelmi munkáját. D. Kapi Béla püspök, dr. Mesterházy Ernő 
egyházkerületi felügyelő.“

Q . Tekintettel a mostani történeti idők nagy komolyságára és 
a nemzeti egyetértés dokumentálásának szükséges voltára, D. Kapi Béla 
püspök indítványára a közgyűlésből az alábbi távirat intéztetett a m. kir. 
kormány elnökéhez:
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„ímrédy miniszterelnök úr Őexcellenciájának,
Budapest.

A dunántúli evangélikus egyházkerület mai közgyűlésén buzgó 
imádságban viszi Isten elé nemzetünk igaz ügyét s arra kéri a Min
denhatót, hogy a magyar királyi kormánynak adjon bölcseséget és 
erőt igazságaink 'kivívására, hogy a magyar haza vérző sebei meg
gyógyuljanak s elszakított testvéreink nemzetünkkel újból eggyé 
lehessenek. — D. Kapi Béla püspök, dr. Mesterházy Ernő egyház
kerületi felügyelő.“

ÍO. Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi novem
ber hó 11-én Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója:

A közgyűlés az egyházkerület képviseletében kiküldi:

I. Megbízólevéllel:

a) az egyháziak közül: Molitorisz János, Horváth Lajos, Gyalog István, 
Németh Károly, Bojtos László, Hanzmann Károly, Jónás Lajos, Takács 
Elek, —

b) a világiak közül: szentmártoni Radó Lajos, Mihály Sándor, dr. Ittzés 
Zsigmond, Koltai Vidos Dániel, Szalay István, dr. Brunner Emil, dr. Roósz 
Ádám és Koritsánszky Ottó, —

c) a tanári karból: Németh Sámuel és Demiány Ervin igazgatókat, —
d) a tanítói karból (II. t.-c. 73. §.): Grieszhaber E. Henrik igazgató

tanító — közgyűlési tagokat.

II. Jegyzőkönyvi kivonattal:
a) az egyháziak közül: D. dr. Prőhle Károly, báró Podmaniczky Pál, 

dr. Deák János, dr. Kiss Jenő, dr. Karner F. Károly, dr. Wiczián Dezső, 
dr. Jánossy Lajos, dr. Sólyom Jenő, Scholtz Ödön, Donner Frigyes, Hering 
János, Fábián Imre, Schmidt János (Györköny), Németh Sándor (Kötcse), 
Túróczy Zoltán, Kiss Samu, Gerencsér Zsigmond, Szekeres Sándor, Szalay 
Mihály, Kutas Kálmán, Weiss Vilmos, Gyarmathy Dénes, Barát József, 
Tompa Mihály, Vértesi Zoltán, Cséry Lajos, dr. Mohácsy Lajos, Molnár 
Gyula, Kóts Lajos.

b) a világiak közül: dr. Träger Ernő, Arató István, dr. Bayer János, 
dr. Ajkay István, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Berzsenyi Ádám, dr. Hőfer Vilmos, 
dr. Dorner Emil, dr. Bertha Benő, Ajkay Elemér, vitéz Nyirváry Péter, Szi- 
gethy Sándor, Breuer György, Renner Oszkár, dr. Mihály Sándor, Tolnay 
Knefély Ödön, dr. Nendtwich Andor, Kismányoky Ágost, Hanzély János, 
di. Hazay Árpád, dr. Götze Sándor, dr. Zoltay Róbert, dr. Bélák Imre, 
dr. Bélák Endre, dr. Grosch Károly, dr. Strasser Sándor és Rozsondai Károly.

Jegyezte:
GYALOG ISTVÁN s. k. 

egyhúzker. e. aljegyző,
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11. Püspök úr beterjeszti az 1937—38. 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, 60 pontban 
(lásd a jegyzőkönyv függelékét) számol be az eseményekről, hű képét adja 
a gyülekezetek, egyházmegyék, tanintézetek, egyházi testületek körében 
folyó munkának, az egyházkerület közigazgatásának, anyagi ügyeinek és 
hitéletének, úgyszintén egyházunk állami és felekezetközi viszonylatainak, 
megjelölve egyúttal azokat a feladatokat is, amelyeknek megoldása egyház- 
kerületünkre és egyházunkra vár.

A püspöki jelentés egyes pontjai alapján a közgyűlés a következő hatá
rozatokat hozza:

I. Az év eseményei.
1. 1. Általános helyzetkép.
I. 1. a) A közgyűlés azokkal a politikai és világnézeti áramlatokkal 

szemben, amelyek az egyház munka- és hatókörét szűkíteni, autonómiáját 
és szabadságát csorbítani iparkodnak, felhívja egyházunk minden tagját, 
első sorban lelkészi és nem-lelkészi vezetőit és hivatásos munkásait, hogy 
— amennyire embereken áll — építsék, erősítsék egyházunkat, annak szer
veit és intézményeit, hogy a meggyőződéses, hívő keresztyén egyház védő 
vára legyen az egyház testének és gondjaira bízott lelkeknek.

1. 1. b) Az államhoz való viszonyban a közgyűlés a kormány és a val
lás- és közoktatásügyi miniszter egyházunk iránti jóakaratáról örömmel 
értesül. Szükségesnek tartja, hogy az egyház és állam nagyjelentőségű 
együttműködését zavaró jelenségek megszűnjenek. Teljes bizalommal van 
egyházunk legmagasabb vezetősége iránt, hogy ezen a téren őrállói és egy
házvédő tisztét egész hűséggel betölti.

I. 1. c) A magyar felekezetközi helyzet ismertetésénél a közgyűlés meg
nyugvással veszi tudomásul, hogy a római katholikus eucharisztikus 
kongresszus nem támasztott ellentéteket a hazai keresztyén egyházak kö
zött. Kijelenti, hogy olyan ünnepségeken, még ha azok nemzeti jelleggel 
ruháztatnak is fel, amelyektől hittani és elvi meggyőződések választanak el 
bennünket, mi evangélikusok részt nem vehetünk. Fontos követelménynek 
tartja, hogy az illetékesek a nemzeti ünnepélyeket ne öltöztessék felekezeti 
köntösbe s ne zárják ki azokból a nemzettest jelentékeny részét alkotó pro
testánsokat. Sajnálattal értesül a közgyűlés arról, hogy a református egy
házhoz való viszonyban az alsóbb tagozatokon olyan jelenségek merülnek 
fel, amelyek a protestáns testvériséget elhomályosítják és a jó viszonyt za
varják. Szükségesnek látja, hogy a két protestáns egyház vezetői a visszás 
mozzanatokat nyíltan megtárgyalják s az elvi megállapodások végrehajtá
sáról is gondoskodjanak. Felkéri az erre hivatottakat, hogy a protestáns 
közös intézményekben erőteljesebben képviseljék munkájukkal, közremű-



k'ődésükkel egyházunkat. Az iskolaszékeket és a tanítókat felhívja,szerezze
nek érvényt a törvény azon rendelkezésének, hogy a nem-evangélikus isko
lába járó evangélikus tanulókról szóló kimutatás az illetékes lelkésszel kö
zöltessék. Ilyen irányban felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez.

1. 1. d) Isten iránti hálával és tiszta örömmel értesül a közgyűlés a püs
pöki jelentésből az ébredésnek egyházunkban mutatkozó jeleiről. Az ifjú
sági munka kibontakozása, a lelkészi és tanítói közös konferenciák, a lel
készek evangeiizációja, a népfőiskola és a börcsi Pálmai Lajos-árvaház a 
bizonyságai ennek az ébredésnek. A közgyűlés magáévá teszi azokat a fel
adatokat, amelyeket a püspök úr jelentésének ebben a pontjában megjelöl. 
Autonómiánk biztosítása, a hívők frontjának kiépítése, a javadalma* egy
házi tisztviselők és a világi vezérek hívő élete az egyház közösségében, az 
ifjúsági és egyháztársadalmi munka kiépítése, a szociális munka felkaro
lása, az egyházi sajtó behatóbb és szélesebbkörű szervezése, középiskoláink 
evangélikus jellegének biztosítása elsőrendű feladatai az egyházi közösség
nek. Örömmel üdvözli a közgyűlés a püspök úrnak azt a tervét, hogy külön 
ifjúsági lelkészt állít munkába. A nőegyletek vezetőit és tagjait elevenebb 
munkásságra szólítja és buzdítja.

2. Magyarország kormányzójának, vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak 
70. születésnapján a püspök úr áltai kifejezett hódolatteljes áldáskívánságai
ban az egyházkerületi közgyűlés szívvel-lélekkel osztozik s a Kormányzó úr 
életére, honmentő és honépítő munkájára Isten áldását, megsegítő kegyel
mét kéri.

3. A közgyűlés a lemondott miniszterelnöknek, dr. Darányi Kálmánnak, 
a lemondott vallás- és közoktatásügyi miniszternek, dr. Hóman Bálintnak, a 
vallás- és közoktatásügyi államtitkári székből távozott dr. Tasnádi-Nagy 
András államtitkárnak egyházunk és iskoláink érdekében kifejtett minden 
jó munkájáért köszönetét mond. Bizalommal látja felelősséggel teljes tisz
tükben vitéz Imrédy Béla miniszterelnököt, gróf Teleki Pál vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter, dr. Zsindely Ferenc kultuszminisztériumi államtitkárt. 
Isten áldását kéri a kormány evangélikus tagjainak: dr. Sztranyavszky Sán
dor földmívelésügyi és Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszteri tevé
kenységére.

4. Első királyunknak, Istvánnak emlékezetét, halálának 900-ik esztende
jében az egyházkerületi közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvé
ben. Tudomásul veszi egyházunknak a jubileumi nemzeti ünnepségeken való 
részvételét s a kapcsolatosan tett püspöki rendelkezéseket.

5. A közgyűlés D. dr. Raffay Sándort, a bányai egyházkerület nagy
érdemű püspökét püspöki szolgálatának 20 éves fordulója alkalmából tisz
telettel üdvözli, életére, munkájára Isten áldását kéri.

6. A közgyűlés a püspöki jelentés kapcsán kegyelettel örökíti meg 
jegyzőkönyvében egyházunk elhunyt jeleseinek és munkásainak: D. Payr 
Sándornak, Varga Gyulának, Nagy Sándornak, dr. Szilvási Gyulának,



Freyler Emmának; továbbá a tiszántúli református egyházkerület püspöki
nek, Makláry Károlynak emlékét.

7. A közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a theológiai fakultás 
tanári karának értékes, tudományos, nevelő és egyházépítő munkájáért; a 
Theológus-Otthon vezető tanárának e minőségben kifejtett fáradozásáért. 
Bizalommal viseltetik a fakultás iránt, hogy mint eddig, úgy ezután is ápolja 
a benső lelki kapcsolatokat egyházunkkal.

8. A közgyűlés köszönetét mond mindazoknak, akik adományaikkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy egyházkerületünk a Budapesten felállítandó 
Luther-szoborra 24,520.60 P-t juttathatott. Az adakozás váratlanul nagy 
mértéke mutatja egyháztagjaink ragaszkodását a nagy reformátor Isten
irányította munkájához és egyházunkhoz.

9. A püspöki jelentés és az 1937. évi egyetemes közgyűlés jegyzőköny
vének 7-ik pontja alapján tudomásul szolgál, hogy a zsinat által alkotott
II—X. törvénycikkeket a Kormányzó úr őfőméltósága 1937. október 31-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyta és megerősítette és ezek a tör
vénycikkek a zsinat 1937. évi november 9-ikén tartott záróülésén ki lettek 
hirdetve. A megalkotott törvények közül a III. és a VI. törvénycikk a kihir
detéssel hatályba lépett. A IX. törvénycikk akkor lép hatályba, amikor a re
formátus egyház azzal teljesen egyértelmű törvényét megalkotta. Az egye
temes közgyűlés határozata szerint: a II., IV. és VIII. törvénycikkek 1938. 
évi január 1-én, a VII. és X. törvénycikkek pedig 1939. január 1-én lépnek 
hatályba. A zsinat záróülésén határozat szerint: mindaddig, amíg az új tör
vényekben meghatározott valamely új szerv még meg nem alakult, a hatás
körébe utalt tennivalókat az a szerv látja el, amelynek hatáskörébe az intéz
kedés az új törvények hatálybalépése előtt tartozott. A közgyűlés hálásan 
emlékezik meg a zsinat munkájáról. Isten áldását kéri a végzett munkára. 
Istennek áldó segítségét kéri ahhoz, hogy az írott szó munkája Isten orszá
gát szolgáló élő magvetéssé legyen az Ő áldást adó kezének vezetése mel
lett. A püspök urnák az Egyházi Törvény hatályba lépésével kapcsolatos 
intézkedéseit a közgyűlés tudomásul veszi.

10. Az új Istentiszteleti Rend bevezetése s az egyetemes közgyűlési ha
tározat végrehajtása tudomásul szolgál.

11. Az igehirdetési munka irányítása terén tett püspöki rendelkezés 
tudomásul szolgál.

12. Örömmel értesül a közgyűlés a püspöki jelentésből az egyházi sajtó 
fejlődéséről, a Harangszó Naptár megindításáról és elterjedtségéről, a 
Harangszó nyomdavásárlásáról. Elismerését fejezi ki az evangélikus egyházi 
sajtó munkásainak.

13. A püspöki jelentésnek a lelkészképesítő vizsgálatokról szóló pontja 
tudomásul szolgál.

14. Az egyháztagok áldozatkészségének emelkedése és örvendetes 
megnyilvánulása köszönetre indítja a közgyűlést az egyházszerető, adakozó
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hívek iránt. Ostfíy Miklósnak, az ostffyasszonyfaí és csöngei egyházközsé
gek jóltevőjének nevét jegyzőkönyvében határozatilag is megörökíti.

15. Üdvözli a közgyűlés báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt 
szolgálatának 15-ik, D. dr. Raffay Sándort püspöki szolgálatának 20-ik s 
budapesti lelkészi szolgálatának 30-ik évfordulóján; dr. Mesterházy Ernő 
egyházkerületi felügyelőt legmagasabb kitüntetésben részesítése, dr. Révész 
Imrét a tiszai református egyházkerület püspökévé történt megválasztása 
alkalmából. Ziermann Lajost esperessé, dr. Ajkay Istvánt egyházmegyei 
felügyelővé, Hering Jánost alesperessé, dr. Bélák Endrét egyházmegyei má
sodfelügyelővé, dr. Mohácsy Lajost tiszteletbeli esperessé, Fábián Imrét egy
házmegyei belmissziói esperessé történt megválasztásuk alkalmából. Dr. Raf
fay Sándort és Túróczy Zoltánt kitüntetésük alkalmából. Demiány Ervint 
bonyhádi gimnáziumi igazgatóvá történt megválasztása alkalmából. Dr. Já- 
nossy Lajost egyetemi ny. r. tanárrá történt kinevezése, Takács Elek és 
Zongor Béla espereseket szolgálatuk 25, illetve 20 éves fordulója alkalmá
ból. Köszönetét mond hűséges munkájukért Scholtz Ödönnek, a soproni 
felső egyházmegye lemondott esperesének és Hajas Bélának, a bonyhádi 
gimnázium nyugalomba vonult igazgatójának.

I. 16. A közgyűlés köszönetét mond püspök urnák az elmúlt köigazga- 
tási évben teljesített értékes, egyházépítő szolgálataiért.

II. Az egyházi élet.
II. 17. A püspöki jelentésnek az egyházi élet statisztikai adatairól be

számoló pontja tudomásul szolgál.
II. 18. A belmissziói munkáról szóló jelentés alapján a közgyűlés egy

házunk lelki életére a legjobb hatást és eredményeket várja attól, hogy 
az Egyházi Törvény értelmében egyházunk belmissziói munkája egységes 
vezetés alá került. Elismerését és köszönetét nyilvánítja mindazoknak, 
akik az 1937/38. évi Belmissziói Munkaprogramm szerint és annak keretein 
kívül is az egyházközségekben és az egyházmegyékben a belmissziónak 
ernyedetlen, buzgó munkásai voltak. Köszönetét mond püspök úrnak az 
egyházkerületi Belmissziói Munkaprogramm tizennégy évfolyamáért s 
bizalomteljes várakozással tekint az Egyetemes Belmissziói Munkaprog
ramm alapján folytatandó munka elé.

II. 19. A közgyűlés a lelkész- és tanító-körzeti konferenciákért köszö
netét mond püspök úrnak és munkatársainak.

II. 20. A püspök úrnak a szórványgondozás tárgyában tett intézkedé
sei köszönettel és megnyugvással szolgálnak tudomásul.

II. 21. A nem evangélikus iskolákban végzett hitoktatásról szóló jelen
tést a közgyűlés tudomásul véve, köszönetét és elismerését fejezi ki a hit
oktatóknak.

II. 22. A püspöki egyházlátogatásról szóló pont tudomásul szolgál.
II. 23. Az esperesi egyház- és iskolalátogatásokról szóló pont tudomásul 

szolgál. 2
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II. 24. A püspöki jelentésnek a sópróní Örszágós Fegyintézet lelki- 

gondozásáról szóló pontja tudomásul szolgál. Felhívja a közgyűlés az egy
háztagokat s a belmissziói szerveket, hogy a soproni Fegyintézet könyv
tárára és a kiszabadulok anyagi támogatására szánt adományaikat juttas
sák el Mayer Ödön fegyintézeti lelkésznek.

II. 25. A püspöki jelentésnek a szektamozgalmakról szóló pontja, amely 
szerint új adatok alig vannak, tudomásul szolgál.

Tudomásul veszi a közgyűlés a pünkösdista gyülekezetek csatlakozási 
kérelmének püspöki elintézését is.

II. 26. Az elmúlt közigazgatási évben felavatott lelkészekre, egyhá
zunkban kifejtendő működésükre a közgyűlés Isten -kegyelmét és áldá
sát kéri.

II. 27. A közgyűlés elismeréssel és köszönettel adózik azon gyülekeze
tek buzgóságának, amelyek új templomot építettek vagy templomukat 
újították; köszönetét mond mindazon egyháztagoknak, akik szegény gyü
lekezeteket templomépítő vállalkozásukban anyagilag támogattak. Isten 
segítségét kéri azoknak a gyülekezeteknek, amelyek új templomot szán
dékoznak építeni. Megkéri az egyháztagokat, az egyházmegyéket és a lel
készeket, hogy egyházunk templomépítési munkájából vegyék ki részüket, 
támogassák szegényebb hittestvéreinket és kicsiny gyülekezeteinket. Kö
szönetét mond Rauszek E. Jenő nyug. min. tan.-nak és feleségének, hogy 
az általuk épített balatonaligai református templomot evangélikus isten
tiszteletek tartására átengedik.

II. 28. A közgyűlés szeretettel üdvözli az anyásuk tengelici egyház- 
községet. A sopronbánfalvai gyülekezet önállósítását egyházi érdekből 
szükségesnek tartja.

II. 29. Aggodalommal látja a közgyűlés az Egyetemes Lelkészi Nyug
díjintézetnél fennálló tetemes hátralékokat. Püspök úr intézkedéseit meg
nyugvással veszi tudomásul. Felhívja a közgyűlés a hátralékosokat, hogy 
a Nyugdíjintézetnél fennáiló kötelezettségeiknek lelkiismeretesen minél 
előbb tegyenek eleget.

II. 30. A közgyűlés elismerését fejezi ki a püspöki titkárnak és Kuttlik 
Olga püspöki irodai alkalmazottnak, valamint az egyházkerület hivatalno
kainak és a főszámvevőnek hű szolgálatukért.

II. 31. A lelkészegyesületek munkájáról szóló jelentési pont tudomásul 
szolgál.

II. 32. A püspöki jelentésnek a tanítóegyesületek munkájáról szól«) 
pontja tudomásul szolgál.

II. 33. A Gusztáv Adolf Gyámintézetről szóló jelentés tudomásul szol
gál. A közgyűlés a G. A. Gyámintézetet a gyülekezetek, iskolák és hívek 
támogatásába melegen ajánlja.
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ÎIÏ. Iskolai ügyek.

A) Népiskolai ügyek.
III. 34. A népiskolák működéséről szóló püspöki jelentés tudomásul 

szolgál. A közgyűlés a kötelességét hűséggel teljesítő tanítói karnak elis
merését fejezi ki.

III. 35. A népiskolai egyházi Tantervekről és Utasításokról, valamint 
azoknak beszerzéséről szóló jelentés tudomásul szolgál.

III. 36. Az Iskolai Naptárról szóló jelentés tudomásul szolgál.
III. 37. Az iskolai kisgyülekezetekről szóló püspöki jelentés örvende

tes tudomásul szolgál.
III. 38. Az egységes kisebbségi oktatási rendszer bevezetéséről szóló 

jelentés tudomásul szolgál.
III. 39. A tanítói állásokra pályázat kiírásáról szóló jelentés tudomá

sul szolgál.
III. 40. A tanítók államsegélyének kiutalásáról szóló jelentési pont 

tudomásul szolgál.
III. 41. A kisegítő tanerőknek júliusi és augusztusi díjazására vonat

kozó jelentési pont tudomásul szolgál.
III. 42. A Protestáns Tanítói Internátusok Alapjából történt segélye

zésről szóló jelentés tudomásul szolgál.
III. 43. A tanítói karból a VII. fizetési osztályba történt előléptetések

ről szóló jelentés tudomásul szolgál.
III. 44. A közgyűlés a maga részéről is üdvözli az igazgatói címmel 

felruházott tanítókat: Hutflesz Endrét, Marosi Mihályt. Kamondy Adolfot 
és Erős Sándort.

B) Középiskolák és tanítóképző-intézet.
III. 45. Püspök úrnak az iskolalátogatásairól szóló jelentése köszönet

tel tudomásul szolgál.
III. 46. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az iskolai nagybizottság 

rendes tanárokká választotta a kőszegi leánygimnáziumhoz Suhajda Mar- 
gitot, Hollós Erzsébetet és Dr. Bukovszky Ferencet.

III. 47. Tanintézeteink tanulóinak felekezeti megoszlásáról szóló jelen
tés tudomásul szolgál. A közgyűlés felhívja az egyháztagokat, hogy gyer
mekeiket saját tanintézeteinkbe adják.

III. 48. A kőszegi leányiskola fejlődéséről és anyagi megerősödéséről 
szóló jelentés a kőszegi igazgató és a tanári kar iránti elismeréssel tudo
másul szolgál.

III. 49. A püspöki jelentésnek a tanítóképzés reformjáról szóló pontja 
tudomásul szolgál.

III. 50. A közgyűlés köszönetét fejezi ki a kormánynak, Hóman Bálint 
kultuszminiszternek és Fabinyi Tihamér pénzügyminiszternek, hogy sop
roni tanítóképző-intézetünk részére 300.000 pengő építési államsegélyt 
biztosított.

2*
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III. 51. A soproni tanítóképző-intézetben az elmúlt évben is működött 
német és tót nyelvű tanfolyamról szóló jelentés tudomásul szolgál.

111. 52. A Líceumi Diákotthonról szóló jelentés örvendetes tudomásul 
szolgál. A közgyűlés elismerését fejezi ki vitéz Magassy Sándor igazgató
nak és munkatársainak.

III. 53. A bonyhádi gimnáziumi Diákotthonról szóló jelentés örvende
tes tudomásul szolgál. Az Otthon vezetőinek a közgyűlés elismerését 
fejezi ki.

III. 54. Az elnöki megbízatásokról s iskolalátogatásokról szóló pont 
tudomásul szolgál.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
IV. 55. A püspöki jelentésnek az egyházkerület anyagi helyzetéről 

szóló pontja tudomásul szolgál.
IV. 56. A lelkészek anyagi helyzetéről szóló pont tudomásul szolgál. 

A közgyűlés köszönetét mond a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 
rendelkezéseiért, amelyekkel a lelkészi kar anyagi helyzetén segített.

IV. 57. A Báró Baldácsy-alapítványról szóló jelentés tudomásul szolgál.

V. Egyéb ügyek, személy változások, megüresedett helyek,
statisztikai adatok.

V. 58. A püspöki jelentésnek a személyi változásokról szóló pontját 
a közgyűlés tudomásul veszi. A távozó egyházi tisztviselőknek köszönetét 
mond munkásságukért, a munkára elhivottakra Isten áldó kegyelmét kéri.

V. 59. A megüresedett tisztségek és bizottsági helyek betöltése ügyé
ben a közgyűlés a véleményező bizottság előterjesztése alapján határoz.

V. 60. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatokat a közgyű
lés tudomásul veszi.

Jegyezte:
NÉMETH KÁROLY s. k. 

egyházi főjegyző.

12. Tárgyaltatott dr. Ruhmann Jenő előterjesztése alapján az egy
házkerületi iskolai nagybizottság’ 1938. évi október hó 12-én Sopronban 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 2. pontja, amely püspök úrnak, mint 
bizottsági elnöknek alábbi bejelentéseit tartalmazza:

1. Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyve kapcsán az egyházkerületi 
közgyűlés örömmel értesül Arató István kőszegi leánygimnáziumi igazgató 
tanügyi főtanácsossá történt kinevezéséről, a megérdemelt kitüntetés 
felett örömének ad kifejezést s további munkásságára és életére Isten 
gazdag áldását kéri.

2. A soproni líceumnál Dr. Szilvási Gyula intézeti orvos 1937. dec. 
25-én meghalt; helyettesítésére ideiglenesen Dr. Lipner Pál orvos kapott
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megbízatást. — Prőhle Jenő helyettes tanárt a VKM. 37.054/937. V. 1. sz. 
rendeletével 1937. szeptember 1-i hatállyal rendes tanárnak elismerte. — 
Káply Elemér más iskolához nyervén megválasztást, itteni állásáról lemon
dott; helyére Bárdosi Sándor kapott nevelő-tanári megbízást. — Kőrös Já
nos líceumi altisztet a VKM. 1937. okt. 1-ével nyugalomba helyezte; helyére 
az iskolai kisbizottság 1937. november 1-től ifj . Kőrös Jánost alkalmazta.

3. A tanítóképző intézetnél dr. Szilvási Gyula intézeti qrvos megbete
gedésekor az egészségtan tanítására vitéz Lenky Jenő tanár kapott meg
bízatást. — Garai József tanár a pedagógia-filozófia szakcsoportból meg
szerezte a tanári képesítést. — Dr. Deák István megszerezte a tanítóképző- 
intézeti tanári oklevelet 1937. XII. 23-ikán. — Havasi Dezső nevelő-lelkész
1937. okt. 23-ikán ezen szolgálata alól felmentetett. — Baráth József segéd
lelkész 1937. szeptember 1-től nevelő-lelkészi megbízást nyert.

4. A kőszegi leánygimnáziumnál Bujdosó Ilona 1938. február 1-én meg
vált az intézettől. — Az ének- és zongoratanári állásra 1938. IV. 15-től
1938. VIII. 31-ig Polster Márta nyert megbízást. — Ruttkayné Sinóros 
Szabó Erna betegszabadsága letelvén, március 1-én szolgálatra jelentke
zett. — Barczáné Schmidt Gizella az internátusi szolgálat alól folytatóla
gosan felmentését kérte; azt az 1938/39. tanévre folytatólag megkapta. — 
Freyler Emma zongoratanárnő állásáról lemondott, 1938. VII. 24-én el
hunyt. — Ihász Jolán 1938. szept. 1-től 1939. aug. 31-ig terjedő időre zon
gora- és énektanárként nyert alkalmazást. — Vértesi Jolán h. tanári meg
bízatása kérelmére 1938. IX. 1-től 1939. VIII. 31-ig meghosszabbíttatott. — 
Trautmann Anna és Zoltai László h. tanári megbízatása 1939. VIII. 31-ig 
ineghosszabbítatott. — Dr. Beyer János intézeti orvos megbízásáról lemon
dott. — Suhajda Margit, Hollós Erzsébet és Dr. Bukovszky Ferenc olyan 
feltétellel, hogy a VKM. a választást elismeri, 1938. szept 1-i kezdettel ren
des tanárrá választatott. — Varga Erzsébet, Rejtő Ilona és Nagy Edit meg-' 
bízatása 1938. szept. 1-től 1939 aug. 31-ig meghosszabbíttatott; Nagy Edit 
megbízatását időközben visszaadta, helyette Thold Éva kapott hasonló 
minőségben megbízatást 1939. évi aug. 31-ig. — Bárdosi Sándor óraadó h. 
tanár 1938. aug. 1-ével állásáról lemondott; helye nem került betöltésre. — 
Faragó József és Fabriczy Olga fizetéskiegészítő államsegélyét a VKM. 
még mindig nem utalta ki. — Az iskolaorvosi állásra 1938. XII. 31-ig ideig
lenesen dr. Kirchknopf Mihály orvos nyert megbízást. — Harsányi Gyula 
igazgató-helyettes a számadások vezetése alól saját kérelmére 1938. aug.
31-ével felmentést kapott; helyére 1938. szept. 1-től dr. Bukovszky Ferenc 
nyert megbízatást azzal, hogy Harsányi Gy. mint igazgató-helyettes tovább 
is résztvesz az igazgatás munkájában.

A közgyűlés a 2—4. alatti bejelentéseket tudomásul véve, az elhunyt 
dr. Szilvási Gyula soproni intézeti orvos és Freyler Emma kőszegi zeneta
nítónő emlékét kegyelettel megörökíti. A lemondó dr. Beyer János kőszegi 
intézeti orvosnak odaadó munkásságáért köszönetét fejezi ki. A más állá



sokba távozó tanároktól, életükre Isten áldását kérve, búcsút vesz, az új 
tanárokat bizalommal köszönti.

13. Ugyancsak az iskolai nagybizottság jelenti, hogy D. Payr Sán
dor emlékét jegyzőkönyvében megörökítette.

Tudomásul szolgál.
14. Az iskolai nagybizottság a soproni intézetek nevét így állapí

totta meg: az eddigi líceum a jövőben „líceum(gimnázium)“, tanítóképző
intézet pedig „líceum és tanítóképző-intézet“ nevet használja.

Tudomásul szolgál.
15. Az iskolai nagybizottság tudomásul vette Németh Sámuel líceumi 

igazgató előterjesztése alapján, hogy a líceum az új állami tantervet elfő- 
godta; ugyancsak elfogadta a leánygimnázium is.

Tudomásul szolgál.
16. Az iskolai nagybizottság örömmel vette tudomásul püspök úr

nak azt a bejelentését, hogy a VKM. a tanítóképző-intézet új épületének 
építési költségeire 300.000 pengőt vett fel az állami költségvetésbe, mely 
összeg évi 100.000 pengős részletben három év alatt kerül folyósításra. 
Rozsondai Károly igazgatót püspök úr megbízta újabban épült tanító
képző-intézetek épületének tanulmányozásával.

Tudomásul szolgál.
1 T . Az iskolai nagybizottság tudomásul vette, hogy a kisbizottság 

a líceumhoz dr. Várhegyi Lajost, a tanítóképző-intézethez dr. Ziermann Páli 
választotta meg iskolaorvosnak.

Tudomásul szolgál.
1® . Az iskolai naevbizottság tárgyalta Németh Sámuel líceumi 

igazgató jelentését az 1937/38. tanévről. Ennek kapcsán dr. Benkő Lászlót 
h. tanári állásában véglegesítette. A líceum igazgatójának és tanári kará
nak köszönetét és elismerését fejezte ki.

Tudomásul szolgál.
16. Az iskolai nagybizottság Arató István kőszegi leánygimnáziumi 

igazgatónak az 1937/38. tanévről szóló jelentését tárgyalván, tudomásul 
vette Suhajda Margit, Hollós Erzsébet és dr. Bukovszky Ferenc rendes taná
rokká választását. Javadalmazásuk évi 236 P 64 f törzsfizetés, fizetéskiegé
szítő államsegély s állami rendszerű lakbér. Suhajda Margit és Hollós Erzsé
bet tartozik egyszersmind internátusi tanárnevelőnői teendőket is ellátni; 
ilyen jellegű szolgálatuk alatt lakbér helyett, mint természetbeni, lakást, egy 
bútorozott szobát kapnak és méltányos térítési díjért internátusi teljes elláj 
tásban részesülnek. Nevezett tanárokat a Vkm. 1938. szept. 1-től a rendes 
tanárok közé besorolta s megfelelő fizetéskiegészítő államsegélyt utalvá
nyozott. — A nagybizottság a kőszegi leánygimnáziumban az 1938/39. tan
évtől kezdve a mellékdíjak változatlan fenntartása mellett a tandíjat évi 
100 pengőben állapította meg; jóváhagyta, hogy a püspök úr ezt a felemelt 
tandíjat érvénybe léptette s úgy rendelkezett, hogy a bevételi többlet a
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nyugdíjintézeti hátralék törlesztésére fordíttassék. — Zoltai László és Traut- 
manri Anna h. tanárokat a nagybizottság 1938. szept. 1-i hatállyal helyettes 
tanári állásukban véglegesítette. — Tudomásul vette a nagybizottság, hogy 
a Hajek-féle ház bérlete 1939. aug. 1-ig meghosszabbítást nyert. — A leány- 
gimnázium igazgatójának és tanári karának köszönetét és elismerését 
fejezte ki.

Tudomásul szolgál.
20. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Demiány Ervin bonyhádi 

gimnáziumi igazgató jelentését. Azt tudomásul vette, a nyugalomba vonult 
Hajas Béla igazgatónak elismerését fejezte ki, szeretettel köszöntötte 
Demiány Ervin újonnan megválasztott igazgatót s működésére Isten áldá
sát kérte.

Tudomásul szolgál.
21. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Rozsondai Károly tanító- 

képző-intézeti igazgató jelentését s annak kapcsán tudomásul vette, hogy 
Dr. Deák István óraadó helyettes-tanár alapvizsgálatot tett a történelemből. 
A nagybizottság dr. Deák Istvánt helyettes-tanári állásában véglegesítette. 
A tanítóképző-intézet igazgatójának és tanári karának köszönetét és elisme
rését fejezte ki.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi nagybizottság 
határozatát s abban dr. Deák István helyettes-tanárnak 1938. évi 
szeptember hó 1-i kezdettel helyettes-tanári állásában való végle
gesítését tudomásul veszi.

22. Az iskolai nagybizottság örömmel vette tudomásul az egyete
mes egyház és az egyházkerületek elnökségei 1938. június 22-iki értekezle
tének döntését, mely szerint az evangélikus egyháznak biztosított két taní
tóképző akadémia közül az egyiket Sopronban kívánják elhelyezni. Tudo
másul vette, hogy a líceum első osztálya f. év szeptemberében már megnyílt. 
Felkérte az egyházkerület elnökségét, hogy a tanítóképzőintézet építése 
ügyében bocsátkozzék tárgyalásba Sopron város vezetőségével.

Az egyházkerületi közgyűlés az evangélikus tanítóképző Sop
ronban való felállítását annyival is inkább indokoltnak és szük
ségesnek tartja, mert Sopronban az erőteljes gyülekezeti élet, az 
egyházkerület tanintézetei, a hittudományi kar, a városnak kultu
rális élete egyaránt a legalkalmasabbá teszik e várost és egyház- 
községet az akadémia elhelyezésére. Megkéri az egyházkerületi 
elnökséget, hogy Sopron szab. kir. város vezetőségével bocsátkoz
zék tárgyalásokba a város erkölcsi és anyagi támogatásának meg
nyerése érdekében. Dr. Kiss Jenő hittudománykari dékánt megkéri, 
hogy a hittudományi fakultás tanári karával és a tanítóképző
intézet tanári karával tárgyalja meg, mimódon lehetne megvalósí
tani azt a tervet, hogy a tanítóképző akadémia tanulói a hittudo
mányi karon bizonyos előadásokat hallgathassanak.
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2 3 .  Az iskolai nagybizottság Szalay István biz. tag előterjesztésében 
tárgyalta a soproni egyházközség fölterjesztését, amelyben a kőszegi 
leánygimnáziumnak és internátusnak Sopronba való áthelyezését kéri és 
javasolja. A fölterjesztésben az egyházközség rámutat arra, hogy Sopron
ban sokkal népesebb lenne és sokkal több evangélikus tanulóra számíthatna 
az iskola; továbbá hogy most Sopronban sok leány kénytelen nem evangé
likus jellegű intézetekbe járni. Püspök úr a felterjesztést véleményezésre 
kiadta a pénzügyi bizottság elnökének, aki elismerte, hogy az evangélikus 
tanulók száma kétségtelenül nagyobb lenne ugyan Sopronban, mint Kősze
gen, azonban megfontolandónak tartja, hogy helyes volna-e még több inté
zetünket vinni Sopronba; földrajzi szempontból egyik város sem megfelelő, 
mert távol esik az egyházkerület keleti és déli részeitől. A nagybizottság 
nem látta indokoltnak, hogy a kérdéssel ezen alkalommal érdemben fog
lalkozzék; felkérte azonban az egyházkerület elnökségét, hogy a soproni 
egyházközség felterjesztésében foglalt javaslatokat és megoldási lehető
ségeket vegye vizsgálat alá abból a célból, hogy a körülmények szerint az 
egyházkerület érdekeinek megfelelő javaslatot tehessen.

Tudomásul szolgál. Az egyházkerületi közgyűlés csatlakozik 
a nagybizottság határozatához, amellyel az egyházkerületi elnök
séget felkérte a soproni egyházközség felterjesztésében foglaltak 
megvizsgálására és javaslattételre.

2.-4. Az iskolai nagybizottság tárgyalta vitéz Magassy Sándor igaz
gató jelentését a Líceumi Diákotthon 1937/38. évi működéséről. Az igaz
gató kívánatosnak tartja, hogy az egyik nevelőtanári állás hitoktatói állássá 
szervezessék át, a másikat pedig vegyék fel a tanári státusba. A bizottság 
reámutatott azokra a nagy nehézségekre, amelyekbe e kívánság megváló 
sítása ütközik; egyébként a nagybizottság örömmel és megnyugvással vette 
tudomásul a jelentést, köszönetét és elismerését nyilvánította.

Tudomásul szolgál.
23. Az iskolai nagybizottság tárgyalta Demiány Ervin igazgató 

jelenését a bonyhádi Diákotthon 1937/38. évi működéséről. Jelentésében 
felhívta a figyelmet arra, hogy a VKM. meg akarja szüntetni az eddig folyó
sított építési segélyt, bár a Diákotthonnak eddig csak részépülete készült 
el. Püspök úr sajnálattal állapította meg, hogy a VKM. nemcsak a bony
hádi, hanem a soproni Diákotthon építési segélyének folyósítását is meg 
akarja szüntetni, ő azonban felterjesztésében rámutatott arra, hogy a két 
Diákotthon fenntartó hatósága a VKM.-el kötött megállapodás értelmében 
részletekben építi fel az épületeket.

Tudomásul szolgál.
Jegyezte :

NÉMETH KÁROLY s. k., 
egyházi főjegyző.
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Az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1938. évi október hó 11-én Sop
ronban tartott üléséről készült jegyzőkönyvből, Hanzmann Károly főszám
vevő összefoglaló jelentése alapján, az egyházkerületi közgyűlés a követ
kező ügyeket tárgyalta:

2 6 .  A bizottsági jegyzőkönyv 2. pontja szerint D. Kapi Béla püspök 
úr rámutatott arra, hogy ez az első alkalom, miszerint Szalay István abban 
a székben ül, amelyben dr. Mesterházy Ernő és Szentmártoni Radó Lajos 
válságos években annyi odaadással, bölcseséggel és hűséggel irányították 
egyházkerületünk pénzügyeit. Méltó utódot ismertünk meg az új elnök
ben; gazdag ismeretét és forró egyházszeretetét hozza magával. Kéri az 
Istent arra, hogy adjon p. ü. b. elnök elgondolásaihoz és ügyszeretetéhez 
erőt és kitartást, mert mindaz, ami ezenfelül még szükséges, azt bőséges 
mértékben feltaláltuk, s bizalommal várjuk az uj p. íi. b. elnök férfias 
egyéniségétől.

A közgyűlés a maga részéről is meleg szeretettel és bizalom
mal köszönti a pénzügyi bizottság új elnökét és Isten gazdag áldá
sát kéri önzetlen fáradozására.

2 -7 . U. a. jkv. p. alapján megemlékezik a bizottság Wojtech G. 
Vilmos pénztári ellenőrről, aki 1913. szept. 1-től fogva nagy felkészült
séggel és teljes odaadással hűségesen szolgálja az egyházkerületi pénztárt.

A közgyűlés őszinte elismeréssel és meleg köszönettel emlék
szik meg kiváló pénztári ellenőrének negyedévszázados szolgálati 
jubileumáról és Isten megsegítő jóvoltát kéri további hűséges és 
eredményes sáfárkodására és életére.

2 8 .  U. a. jkv. 3. p. az 1938 évi XX. te. alapján az egyházkerületre 
kivetett állami beruházási hozzájárulásról szól. Eszerint a máriamajori püs
pöki birtok után 15.525 ar. P 85 fill., az egyházkerület tanintézetei után 
(soproni liceum-gimnázium, soproni tanítóképző-intézet, kőszegi leányne- 
velő-intézet) 28.416 ar. P 20 fill, és az Ihász Lajos-féle lőrintei birtok után 
165.445 ar. P 42 fill., összesen tehát 209.387.47 ar. P fizetésére kötelezi a 
vagyondézsma kerületünket.

Mind a három kivetés ellen fellebbezéssel éltünk, amelyet az egyház
kerületi főszámvevő és az egyházkerületi ügyész együttesen szerkesztett 
meg és adott be a győri és soproni pénzügyigazgatóságnál. Időközben okt.
1-én az első negyedévi részlet esedékessé válván az elnökség hozzájárulá
sával a püspöki birtok után a győri adóhivatalnál 621.03 P-t, a kerületi tan
intézetek után a soproni adóhivatalnál 1.421 P-t fizettünk be. A lőrintei 
Ihász-alapítvány után esedékes negyedévi 8.272.29 P-t nem fizettük, mivel 
haszonélvezettel van megterhelve; de az Ihász családdal az erre vonatkozó 
tárgyalások folyamatban vannak.

Mindenképpen súlyos terhet és nagy gondot jelent a vagyondézsma 
egyházkerületünkre. Bár a püspöki birtok önálló célvagyon, amiből követ-
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kezik, hogy a kerület más célra fordítandó tőkéit erre a birtokra nem 
költheti, viszont a törvény rendelkezése szerint a tulajdonos egyházkerület 
tartozik a vagyondézsmát vállalni; azért nincs más mód a p. ü. b. véleménye 
szerint, mint, hogy a négy evangélikus egyházkerület, esetleg a reformá
tusokkal együtt forduljon memorandumban a kormányhoz és kérje ennek 
az ügynek a rendezését. Nem vagyunk hívei, hogy a hozzájárulás alól oldas- 
sék fel a birtok, mert nem volna igazságos, hogy az egyházi és papi birto
kok kivonnák magukat a kötelezettség alól, bár a protestáns püspökök 
földbirtoka nem azonos eredetű és rendeltetésű a többi keresztyén egyhá
zak főpapi birtokával, hiszen állami fizetés hozzájárulás megváltásakép 
kapták; de viszont meg kell keresni a módot, mely a törvény rendelkezései 
és a lehetőség között megoldáshoz vezet.

A tanintézetekre kivetett beruházási hozzájárulás kivetése több téve
dést és méltánytalanságot tartalmaz. így pl. a líceumi sportpályát, amely 
kizárólag a testnevelési, tehát iskolai célt szolgál és így a törvény értel
mében mentes, építési telek értékelésével veszi figyelembe. A tanítóképző
intézeti gazdasági kert, holott az meg a gazdasági tanítás célját szolgálja 
s mint ilyen szintén mentes, ölenként 80 fillérrel van értékelve. Méltány
talan mind a három intézetnél az internátusi helyiségeknek, igazgatói, sőt 
szolgalakásoknak, vagyis házadó alá nem eső épületeknek figyelembe 
vétele. Sérelmes az is, hogy a szerzetesrendeknek biztosított negyven ne
gyedévi részletfizetési kedvezmény helyett húsz negyedévi fizetési köte
lezettséget ró ránk.

Az egyházkerület tulajdonát képező Ihász Lajos-féle lőrintei földbirtok 
vagyondézsma-kivetése húsz negyedévi részletben szabja meg a beru
házási hozzájárulást, holott mint a földvagyonváltságot annak idején ter
mészetben lerótt tulajdon, automatikusan 40 negyedévi fizetési kedvez
ményre tarthatna számot. Egyébként az igazságtalan és méltánytalan meg
állapítások egész sora található e kivetésnél. A házbirtokot kétszer vették 
figyelembe, üzemi tőkét vettek fel, holott ilyenről szó sem lehet stb. Leg
sérelmesebb azonban a terrágium 1937. évi értékének húszszoros beállítása, 
holott a vagyonadó kivetésénél a tizenháromszoros értékben figyelembe 
vett terrágium adóalapját is a közigazgatási bíróság feloldotta és bánya
szakértő meghallgatását rendelte el.

Mindezek figyelembevételével a p. ü. b. azt javasolja, hogy a legmesz- 
szebbmenően védekezzünk az igazságtalan kirovások ellen és hogy az egy
házkerületi elnökség meg a p. ii. b. vezetősége felhatalmazást nyerjen a 
további lépések szükségszerinti megtételére.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot a maga egészében 
elfogadja és a továbbiakra nézve a felhatalmazást nevezetteknek 
megadja, s az igazságos és kedvezőbb megoldást bizalommal várja.

29. U. a. jkv. 6. p. alapján tudomásul szolgál, hogy az egyházke
rületi pénztárak forgalmáról és vagyonállásáról szóló 1937. évi kimutatás



kellő időre elkészült és az összes illetékes gyülekezeteknek, hivataloknak 
és személyeknek megküldetett. A pénztárak forgalma meghaladta a három 
milliót. A bevétel ugyanis 1, 527.355.90 P, a kiadás 1, 515.298.52 P, a pénz
tári maradvány 12.057.38 P volt. A zárszámadásokból megállapítható, hogy 
az előirányzattól nagyobbmérvű eltérés nem mutatkozik és hogy mindenütt 
a legmesszebbmenő takarékosság elve érvényesült. A költségvetési keretet 
csak főhatósági engedéllyel és teljesen indokolt esetben léptük túl, de csak 
akkor, ha más megoldás nem vált lehetségessé. Általában véve az összkép 
megnyugtató és hű sáfárkodásról tesz bizonyságot. A közigazgatási pénz
tár 200.84; a líceumi diákotthon 2.652.52; a tanítóképző intézeti 9.122.89; 
a tápintézeti 290.39; a leánynevelő intézeti 526.32; a főiskolai nyugdíjinté
zeti 96.88 P pénztármaradvánnyal, a líceumi (gimnáziumi) 832.46 P túl- 
kiadással zárult. Az alapítványi és letétpénztár ügyvitele és eredménye is 
teljesen a várakozásnak megfelelő volt.

A közgyűlés a bemutatott számadást a p. ü. b. javaslatára fel
olvasottnak tekinti és megnyugvással tudomásul veszi.

30. U. a. jkv. 7. p. kapcsán a pénztári kimutatás függelékében köz
zétett Kleeblatt alapítványi ház 1937. évi számadása is tudomásul vétetett.

31. U. a. jkv. 8. p. szerint bemutatásra került Huber Aladárnak, 
az Evangélikus Egyházi Pénztár felügyelő bizottsága elnökének évi jelen
tése, amelynek értelmében az elmúlt közigazgatási évben 10 ízben rendelt 
el váratlan pénztári rovancsolást. A mindenkor kapott írásbeli jelentések 
szerint a rovancsolók a pénztárban mindent rendben találtak.

Köszönettel tudomásul szolgál.
3 !£ . U. a. jkv. 9. p-val főszámvevő bemutatja az 1938. évi október

11-én, Szalay István egyházkerületi pénzügyi elnök vezetésével megtartott 
pénztári főrovancsolásról készült jegyzőkönyvet. Eszerint a pénztári kimu
tatásban feltüntetett értékek hiánytalanul megvannak s így a vagyonkeze
lőknek a felmentvény megadását javasolja.

Az egyházkerületi közgyűlés e jelentés elfogadásával együtt 
a vagyonkezelőknek a felmentvényt az 1937. évre a szokott óvás 
fenntartása mellett megadja.

33. U. a. jkv. 10. p. kapcsán a közgyűlés tudomásul veszi a bizto
sítási megbízott jelentését, melyszerint az 1937. évben az egyházkerületi 
tűzbiztosítási jutalék 1.704.23 P volt.

34. U. a. jkv. 11. p. szerint az Első Magyar Általános Biztosító
R. T. csoportos (temetkezési) biztosításai után az 1937. évben 962.55 P 
folyt be.

Az Evang. Egyházkerületek Jóléti Egyesülete részéről ugyanezen a 
címen s ugyanezen idő alatt 1.483.46 P-t tett ki a jutalék.

Mindkét tétel a letéti alaphoz csatoltatott, amelynek tőkeálladéka 1937 
végén 4.556.50 P.

Tudomásul szolgál.

i i



35. !... a. jkv. 12. p. alapján utólagosan jóváhagyóin tudomásul 
vette az egyházkerületi közgyűlés, hogy a M. Kir. Minisztérium 7.000—
M.E./1937. sz. rendelete értelmében az egyházkerületi összes állami fizetés
rendszerű alkalmazottak 1938. január 1-étől — az egyhker. elnökség és a 
p ü. b. elnök hozzájárulásával — a csökkentett fizetésük részbeni vissza
állításában részesültek, ami évi 2.347 P 80 f. többletkiadást jelent az egy
házkerületnek.

3Ö- U. a. jkv. 18. pontjával kapcsolatban bemutatásra került a szak
é rtő iig  is megvizsgált balfi úti tápintézeti ház és sertésól elkészült és rend
ben talált számadása. Az egész építési költség 15,470.19 P.

U. a. jkv. 19. pontjára való hivatkozással elfogadta az egy- 
kerületi közgyűlés az Első Magyar Általános Biztosító R. T.-gal 1923. jul.
16-án meghatározatlan időre létesült szerződéshez ennek kiegészítéseképp
1938. ápr. 11-én létrejött szerződésmódosítást és pótmegállapodást, amely
ben a biztosító társaság a lefektetett régi díjtételeket egyházkerületünk és 
egyházközségeink javára megváltoztatta és egyházkerületünk részesedési 
jutalékát is felemelte.

3S. Hasonlóképpen jóváhagyóan tudomásul veszi a közgyűlés, a 
p. ü. b. jkv. 22. p-val, hogy a dunántúli Luther Szövetség által vásárolt 
győri nyomdával kapcsolatban a Harangszó vezetősége az egyházkerületi 
fenntartási alapból 1938. január 1-től kezdődően 8.000 P kölcsönt kapott 
teljes garancia vállalása ellenében, bankbetétkamat és megállapított törlesz
tési feltételek fejében.

39. U. a. jkv. 24. p. sz. tudomásul szolgál, hogy az 1937—38. tan
évre a VKM. az állami elemi népiskolákban végzett hitoktatás díjazására 
1.100 P-t engedélyezett, amelynek felosztása megtörtént.

4 0 .  Ü. a. jkv. 24. p. alapján a közgyűlés jóváhagyóan tudomásul 
veszi, hogy az 1937. évre folyósított 13.300 P egyházkerületi rendes állam
segélyből a közigazgatási pénztárnak 4.000, a soproni líceumi pénztárnak 
2000, a soproni tanítóképzőintézeti pénztárnak 3000, a kőszegi leánynevelő
intézeti pénztárnak 2.000, a hitoktatás díjazásra 1.300, a főiskolai nyugdíj- 
intézetre 1.000 P jutott.

41. U. a. jkv. p. kapcsán tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a 
VKM. a gyülekezetek és személyek részére az 1937. évben engedélyezett 
kivételes és rendkívüli államsegélyek számadásait jóváhagyta és az előleg 
nyilvántartásból töröltette.

4 Ü . U. a. jkv. 26. p. alapján helyeslőén tudomásul vette a közgyű
lés, hogy a líceumi diákotthon ablakainak és ajtainak újrafestésére p. ü. b. 
elnök 700 P-t engedélyezett nevezett intézeti pénztár terhére.

43. ü. a. jkv. 27. p. kapcsán főszámvevő bemutatja az 1939. évi 
költségvetést. A pénzügyi egyensúlyt sikerült ugyan ez alkalommal is biz
tosítani, de csak úgy, hogy immár az egyházkerületi fenntartási alap kama
tait is kénytelenek vagyunk felhasználni az egyre fokozódó szükségletek
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és az eddig mindig végsőkig visszaszorított igénylések korszerű figyelembe 
vételére. Pedig a jövő évi költségvetésnél is csak a halaszthatatlanul szük
séges és elkerülhetetlen emelések szerepelnek.

Az egyházkerületi közgyűlés a költségvetést a p. ü. b. javas
latára általánosságban elfogadta.

44. ü. a. jkv. 28. p. alapján a közigazgatási pénztár jövő évi költ
ségvetésének keretében a múlt évihez viszonyítva a következő eltérések 
mutatkoznak: a) a püspöki irodai altiszt fizetése, amely az 1932. évi ehker. 
közgyűlési jkv. 44. h) pontja értelmében évi 900 P fixumra szállíttatott le, 
ismét az eredetileg megállapított — állami kisegítő szolgai státus szerint 
vétetik figyelembe, b) Az esperesi tiszteletdíj az 1937. évi ehk. jkv. 62. p. 
hivatkozással, egyházmegyénkénti adatgyűjtés alapján az eddigi 4.500 P 
helyett évi 6.000 P-re emeltetett. Ez összegből 30% mint alapdíj mind a 
kilenc egyházmegye közt egyenlő tételben kerül felosztásra, 20% az egy
házmegyék területi viszonyai szerint vétetett figyelembe, a további 50% 
pedig az anyagyülekezetek és filiák, lelkészek és tanítók, valamint a hívek 
számának arányában jut az egyházmegyéknek. Ezen elvek szerint a követ
kező összegű a tiszteletdíj az egyes esperességekben: a győri egyházmegyé
ben 610 P, a kemenesaljaiban 690 P, a somogyiban 480 P, a soproni alsó
ban 460 P, a soproni felsőben 440 P, a tolna-baranya-somogyiban 1.460 P, 
a vasi középben 580 P, a veszprémiben 880 P, a zalai egyházmegyében 
pedig 400 P.

Az eddigi gyakorlattól eltérően az újonnan megállapított esperesi tisz
teletdíj azon egyházmegyékben, ahol több esperesi állás van szervezve, nem 
állásonként, hanem együttesen van megállapítva. Ezentúl az illető egyház
megye szabja meg, hogy milyen arány szerint kerül a tiszteletdíj az egyes 
esperesek közt kifizetésre.

Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
4 3. li. a. jkv. 29. p. nyomán a líceumi (gimnáziumi) pénztár költ

ségvetésében: a) Az intézeti igazgató javaslatára, a téli hónapok tartamára 
(5 hóra) kisegítő fűtőszolga alkalmazása elengedhetetlen. Az egyes személyre 
szóló, a tápintézetben természetbeni élelmezést kapó ideiglenes kisegítő 
szolga havi készpénz díjazását 20—25 pengőben kéri a p. ü. b. megálla
pítani. b) A már nagyon elkopott intézeti bútorzat fokozatos utánpótlására, 
lehetőleg 10 évre felosztva, az eddigi 500 P helyett évi 1.000 P-t javasol a 
bizottság engedélyezésre. 1939-re ezen felül még az eddigi 500 P-t is meg- 
adandónak véli.

Az egyházkerületi közgyűlés mindkét javaslatot elfogadja és 
határozati erőre emeli.

46. U. a. jkv. 31. pontjával a p. ii. b. javasolja a líceumi diák
otthon költségvetése keretében, hogy az internátus két szolgájának fizetése 
véglegesen akképp rendeztessék, miszerint Varga Elek az állami minta



30
szerinti II. osztályú altiszti státusba, Tompos József kapus pedig az állami 
minta szerinti kisegítő-szolgai státusba soroltassák.

Az egyhker. közgyűlés a javaslatot jóváhagyóan tudomásul 
veszi.

4'7. U. a. jkv. 32. pontja kapcsán a tanítóképzőintézeti pénztár 
költségvetése keretében a p. ü. b. javasolja Garai József h. tanár folyamod
ványa elintézéseképpen, tekintettel családos voltára, hogy számára a IX. 
fizetési osztálynak megfelelő lakáspénz engedélyeztessék.

A közgyűlés nevezettnek a felhozott indokok alapján 1938. 
november 1-től a IX. fizetési osztálynak megfelelő lakáspénzt 
engedélyezi.

■48. U. a. jkv. 35. p-val javasolja a p. ü. b. a közgyűlésnek, hogy 
a közalapi járulék, melyet az 1937. évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 
75. pontja lelkenként 2 fillérre emelt, 1938-tól kezdődően az egyházközség 
részéről külön fizettessék be.

A  közgyűlés e javaslatot, mint a törvényes alapra való vissza
térési teljesen indokoltnak és az egyházkerület pénzügyi helyzete 
által parancsoknak, tehát szükségszerűnek mondja ki. Egyben 
megbízza a pénzügyi bizottságot, miszerint a közalapi járuléknak 
beszedésére vonatkozóan a szükséges intézkedéseket megtegye.

40. ü. a. jkv. 36. p-val főszámvevő jelenti, hogy a br. Baldácsy 
alapítvány 1938. évi költségelőirányzata szerint egyházkerületenként 7.000 
P osztalék várható. Javasolja ennek az eddigi arány szerint való felosztá
sát. Bemutatja a p. ü. b. által pártolóan felterjesztett, egységek szerint ké
szült felosztási tervet. Ennek értelmében a folyamodott 53 gyülekezet közül:

1--1 egységet kap: Mérges,.Nagybarátfalu, Barlahida, Lenti, Antalszál- 
1 ás- Margitpuszta, Barcs-Nagyatád-Szob, Vásárosfalu, Balf, Hács, Nagyszo- 
koly, Tolnanémedi, Vasassomogy, Csékút, Fehérvárcsurgó, Hánta, Kerta, 
Nagygyimót, Nemeshany, Sűr, Tapolcafő, Tés, Várpalota, Zalagalsa.

2 —2 egységet kap: Győrszemere, Tényőfalu, Zalaegerszeg, Zalaszent- 
grót, Csorna-Kapuvár, Sopronbánfalva, Magyarkér, Mohács, Tarrós, őri- 
szentpéter, Ászár, Bakonyszentlászló, Csögle, Enying, Gecse, öskű, Nagy
vázsony.

3 — 3 egységet kap: Pusztaszentlászló, Nagykanizsa, Somogyvámos, 
Szentgotthárd, Dabrony, Alsódörgicse.

4- 4 egységet kap: Kaposvár, Dombóvár, Dunaföldvár, Szekszárd, Sár
vár, Keszthely.

A beérkezett 56 személyi kérvény közül a felosztási terv szerint 1—1 
egységet kap: Baráth József, Bácsi Sándor, Bödecs Károly, Frank Károly, 
Sülé Zoltán, Sümegi István lelkész; Bándy Miklósné, Becht Henrikné, Berke 
Józsefné, Farkas Mihályné, Haffner Vilmosné, Horváth Dezsőné, Káldy 
Mihályné, Király Mátyásné, Kiss Jánosné, Kracher Györgyné, Ráth
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Györgyné, fteíchert Gyuiáné, Révész Sándorné, Schleíning Vilmosné és Szili 
Lénárdné lelkészözvegy; Eősze Etelka, Hesz Mária, Pieler Kornélia, Schrődl 
nővérek, Tóth Margit, Wágner Vilma lelkészleány.

2— 2 egységet kap: Grósz János, Hering János, Horváth Olivér, Nagy 
Kálmán, Somogyi Károly, Szabó Ferenc, lelkész; Borbély Gyuiáné, Dubovay 
Gézáné, Jakab Ivánné, Káldy József né, Mikolás Kálmánná, Péter Sándorné, 
Schöll Lajosné, Szűcs Imréné lelkészözvegy.

3— 3 egységet kap: Fábry László, Kiss Samu, Molnár Gyula, Rónai 
Gyula, Sikos Gyula, Sokoray Miklós lelkész.

4— 4 egységet kap: Bachát István, Jónás Lajos, Németh Gyula, Sokoray 
Bálint lelkész.

Az ehker. közgyűlés a felosztási javaslatot változatlanul elfo
gadta és határozati erőre emeli.

50. í j . a. jkv. 37. p-val az ehker. közgyűlés még a következő segé
lyeket engedélyezi: 100—100 P-t kap: Dunaföldvár, Enying, Sárvár, Súr és 
Csaba József; 50—50 P-t kap: Antalszállás, a Szegedi Egyetemi Luther 
Szövetség, az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség, özv. Becht Hen- 
rikné, Kamondi Adolf.

51. U. a. jkv. 38. p. alapján a kivételes és rendkívüli segélyt kérő 
gyülekezetek folyamodványát az egyházegyetem által nyújtandó segélye
zésnél lehetőség szerinti figyelembevételre ajánlja a közgyűlés.

5 2 .  Li. a. jkv-i ponttal kapcsolatban elszámol a p. ü. b. az 1937. 
évre az egyházegyetemtől kapott 4.490 P rendkívüli adóalapi segély felosz
tásáról. Eszerint 250 P-t kapott Szekszárd, 200 P-t Kaposvár, Dunaföldvár, 
Kölesd, Alsódörgicse, Keszthely; 150 P-t Pusztaszentlászló, Nagykanizsa, 
Zsebeháza, Dombóvár, Szombathely, Enying; 100 P-t Kisbabot, Nagybarát- 
falu, Öttevény, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Csorna-Kapuvár, Mohács, 
Csögle, Homokbödöge, Kapolcs, Somogyszob; 70 P-t Barcs-Nagyatád- 
Szob, Bük, Nagyszokoly, Szentgotthárd, Adorjánháza-Egeralja, Bakony- 
szentlászló, Dabrony, Fehérvárcsurgó, Öskü, Veszprém, Nagyvázsony, 
Szentantalfa; 40 P-t Győrszemere, Mérges, Gérce, Jánosháza, Liszó, Edve, 
Sárszentmiklós, Tengelic, Tolnanémedi, Tapolcafő.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.

53. U. a. jkv. 39. p. kapcsán az egyetemes közalapi segélyért fo
lyamodók alábbi kérvényeit az egyházkerületi közgyűlés pártolóan terjeszti 
fel az egyházegyetemhez. Állandó segélyért folyamodott: Dunaföldvár, Bá- 
bonymegyer, Enying, Csorna-Kapuvár, Barcs-Nagyatád-Szob, Antalszállás. 
Ötévi segélyezésért folyamodott: Adorjánháza-Egeralja. Háromévi segély
ért: Taliándörögd. Egyszeri segélyért: Súr, Győrszemere, Csékút, Bábolna- 
puszta, Dabrony, Barcs, Csorna-Kapuvár, Tés, Somogyszob, Mohács, 
Homokbödöge,



34. U. a. jkv. 40. pontjában foglalt javaslat értelmében a közgyűlés 
az iskolai kisbizottság kértére a líceumi sportpálya kerítésének kiegészíté
sére 600 P rendkívüli segélyt engedélyez a líceumi pénztár terhére.

33. U. a. jkv. 42. p-val jóváhagyóan tudomásul veszi az egyházke
rületi közgyűlés, hogy a Keresztyén Énekeskönyv kiadását a Hornyánszky 
cégtől a Kókai Lajos cég vette át s a p. ü. b. javaslatára az énekeskönyv 
35—50 kiadását egyházkerületünkre előnyös szerződéssel biztosította.

30. U. a. jkv. 45. pontjának javaslatára az egyházkerületi közgyű
lés elutasítja dr. Berecz Dezsőnek, mint néhai Berecz Ábel, egyházkerületi 
volt ügyészünk örökösének 19,251.18 pengőnyi utólagos követelését.

37. Az 1938. évi október hó 11. pénzügyi bizottsági jegyzőkönyv 
mindazon pontjait, amelyek külön tárgyalást és határozathozatalt nem kí
vánnak, felolvasottnak és sommásan elfogadottaknak jelenti ki az egyház
kerületi közgyűlés.

35. Egyházkerületi felügyelő úr, a pénzügyi bizottsági ügyek letár- 
gyalása után a közgyűlés nevében elismeréssel emlékezett meg az egyházi 
közterheket oly áldozatosan viselő egyházközségekről, a felelőssége teljes 
súlyát érző bizottság és tisztviselők lelkiismeretes és eredményes munká
járól.

Jegyezte:
Dr. BERTHA BENŐ s. k. 

egyházker. világi főjegyző.

Az egyházkerületi népiskolai bizottság jelentésénél — Hanzmann 
Károly, a bizottság egyházi elnöke előterjesztésében, az 1938. évi október 
hó 11-én Sopronban tartott bizottsági ülési jegyzőkönyv alapján — a köz
gyűlés a következő ügyeket tárgyalta:

59. A  magyarországi evangélikus egyetemes egyház elemi és to
vábbképző iskoláinak 1937/38. tanévi statisztikai adatgyűjtő íve a dunán
túli egyházkerületre vonatkozóan a következő helyzetképet mutatja: I. Az 
iskola tanítási nyelve 166 helyen magyar, 96 helyen kisebbségi. II. Összesen 
368 ev. egyházi tanító működött; akik közül 312 rendes, 26 segéd, 30 he
lyettes volt. Az összes tanítók közül 42 nő. III. A tanulók létszáma és meg
oszlása vallás és anyanyelv szempontjából a tanév végén: Elemi iskolába 
járt 8578 fiú, 8272 leány, összesen 16.850. Ebből evang. fiú 7884 és leány 
7628, összesen 15.512; másvallású 535 ref., 852 r. kath., 134 egyéb. Tovább- 
képzős 3354 fiú, 3437 leány, összesen 7036; kik közül 3354 fiú és 3284 leány, 
összesen 6638 evang. vallású. Az összes elemi és továbbképzős evang. ta
nulók száma 22.149, másvallású 1969, összesen 24.118. Az elemi iskolás fiú 
é  ̂ leánytanulók közül magyar anyanyelvű 11.486, német 5299, tót 63, más 
2, összesen 16.850. A továbbképzős fiú- és leánytanulók közül magyar anya
nyelvű 4683, más 2353, összesen 7036. IV. A tanév kezdődött szept. 1—4,



to

befejeződött június 12—19. között. À tan^v munkanapjainak száma 72.922, 
Y. Az iskolamulasztás félnapjainak száma az elemi iskolában: igazolt 
167.111, igazolatlan 4690, összesen 171.801; a továbbképző iskolában iga
zolt 25.482, igazolatlan 4232, összesen 29.714. VI. Az iskolai könyvtár kötet
száma: ifjúsági 30.757, kölcsöntankönyvtár 12.486, tanítói 14.574, összesen 
57.817. VII. A bútorzatban 21, a felszerelésben 52 helyen van nagyobb hiány.
VIII. Az iskola számadása: kiadás: tanítói fizetésre, államsegély és családi 
pótlék 509.123, az egyháztól 315,847.80, tanítói nyugdíjjárulék 59,174.58, 
dologi kiadások 131.036, rendkívüli kiadás 94.962, egyéb 33.912, összesen;
1.144.055.38 P. Bevétel: az államtól tanítói fiz. kiég. és családi pótl. 509.725, 
egyébre 24.169 P. Községi és más segély 67.006 P. Az egyház pénztárából
554.512.38 P, összesen: 1.155,412.38 P. IX. Épült 8 tanterem és 6 tanítói 
lakás.

Tudomásul szolgál.
60. U. a. jkv. 2. p. kapcsán olvastatott valamennyi egyházmegyei 

iskolalátogató-bizottsági-jegyzőkönyv összefoglalt eredménye népiskoláink 
állapotáról és tanulmányi eredményéről. Eszerint A) 1. megfelel a) 344 tan
terem, 24 pedig nem felel meg a törvényes követelményeknek; b) a tanítói 
lakás 336 helyen megfelelő, 32 helyen nem; c) a mellékhelyiségek megfelel
nek 361 helyen, nem felelnek meg 7 helyen. 2. Az iskola el van látva a) nem
zeti címerrel 363 helyen, 5 helyen nincs; b) nemzeti zászló van 365 helyen, 
3 helyen nincs; c) törvényes felírással el van látva 360 iskola, 8 pedig nem.
3. A tanító elég gondot fordít a) a tanulók egészségi viszonyaira 368 helyen; 
b) a tanterem tisztaságára 367 helyen, egy helyen nem; c) az iskola környé
kének tisztaságára 364 helyen, 4 helyen nem. 4. Megfelel a) az árnyékszék 
elhelyezése 364 helyen, 4 helyen nem, b) az iskolaudvar a játszásra 251 he
lyen, 117 helyen nem. 5. Az egészségügyre vonatkozó rendeletek mindenütt 
végrehajtatnak. 6. Az iskola vize a) 325 helyen iható, 43 helyen nem; b) e 
helyeken vagy a szomszédból, vagy a közkutakból szerzik be az ivóvizet.
7. Az iskola fel van szerelve a) a szükséges bútorzattal 366 helyen, 2 helyen 
nem; b) tanszerekkel 341 helyen, 27 helyen nem; c) a tanulók tankönyvek
kel és írószerekkel 356 helyen, 12 helyen nem. 8. Kellően vannak elhelyezve: 
a) a padok 361 helyen, 7 helyen nem; b) megfelelnek a tanulók fejlettsé
gének 338 helyen, 30 helyen nem. 9. Szemléltető kép van: a) történelmi 
4353 drb, természetrajzi 3347 drb. s természettani 1431 darab. 10. Megvan
nak és rendesen vezettetnek az iskolai naplók 358 helyen, 10 helyen nem; 
az anyakönyvek 364 helyen, 4 helyen nem; 11. A tankötelesek nyilvántartá
sát a) 327 helyen á tanító, a többit a törzskönyvvezető végzi; b) mindenütt 
pontosan; c) a mulasztások 1 eset kivételével rendesen és kellő időben bírál- 
tattak el; d) nagyobbmérvű mulasztásnak oka 2 esetben építkezés, 21 eset
ben betegség, 4 esetben szegénység, 1 esetben nagy távolság, 10 esetben 
hanyagság. 12. A törvényben megjelölt tantárgyak mindenütt a törvényben 
meghatározott iskolaévek, az iskolaévi szorgalmi idő és tanterv betartásá
val taníttattak. 13. Van és rendes: a) az iskola irattára 328 helyen, 40 helyen
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nem; b) az isköía leltára 320 helyen, 48 helyen nem; az iskola szertára 309 
•helyen, 59 helyen nem. 14. Kézimunkát (slőjd) 357 helyen tanítottak, 11 he
lyen nem (szegénység miatt). 15. Az ifjúsági könyvtár a) rendesen van ke
zelve 349 helyen, rendetlen 17 helyen, 2 helyen nincs; b) használják 346 he
lyen, 22 helyen nem. 16. Mindenütt egyházilag is engedélyezett könyveket 
használnak.

B) 1. A tanítás a tantervnek, az iskola jóváhagyott tanmenetének és 
órarendjének megfelelő módon és arányban folyik 356 esetben, 16 osztály
ban nem. 2. A tanító a) ismeri a Tantervet és Utasítást 364 esetben, 4 nem; 
b) nem tanúsít készületlenséget 363 esetben, 5 igen; c) szem előtt tartja a 
modern pedagógia szempontjait 366, 2 nem; d) képes az egész osztály fi
gyelmét ébren tartani és az egész osztályt foglalkoztatni 366, nem 2; e) 354 
tanító magatartása nem félszeg vagy modoros, 14-é igen; f) szeretettel bá
nik növendékeivel a tanítás ideje alatt 362, nem 6; g) az istentiszteleteket 
mind pontosan látogatja; h) a tanulók értelmes nevelésére gondot fordít 
364, kevéssé 1, 3 nem; i) az egyes tantárgyak tananyagát összekapcsolja 
367, egy nem; j) hogy a tanulók a tanultakról összefüggően és értelmesen 
számot tudjanak adni, arra kellő gondot fordít 365, keveset 2, egy nem;
k) valamennyi a lehetőség szerint az egyes tanulókkal is foglalkozik; 1) a 
tanulók értelmi színvonalához eléggé leereszkedik 366, nem 2; m) a szem
léltető eszközöket s tankönyveket mind helyesen alkalmazza; n) tankönyvek 
helyett nem használ kéziratot 367, egy pedig használ; o) az elméleti tanítás
ban a gyakorlati életből indul ki s az elméleti tanítást kapcsolatba hozza a 
gyakorlati élettel 367, egy pedig nem; p) 366 tanítása tervszerű és módsze
res, 2 nem; r) a tananyagot mindenki helyesen és arányosan dolgozza fel; 
s) munkája szolgálja az erkölcsi, értelmi, esztétikai s gyakorlati nevelés 
céljait 367 esetben, 1 nem; t) 367 súlyt helyez arra, hogy a tanulók a tan
anyagot lényegében már az iskolában elsajátítsák, 1 nem; 3. Az iskola 
a) mindenütt eleget tett az egyházias és hazafias követelményeknek, b) meg
tartotta mindenhol az egyházi és nemzeti ünnepeket; c) jellege mindenütt 
kidomborodik a szemléltető képekben; d) seholsem áll államellenes, nemze
tiségi vagy politikai üzelmek szolgálatában; e) az iskola és a szülők közt a 
viszony jó 366 esetben, 2 nem; 4. A tanulók a) a Szentírás ismeretében elég 
jártasak 366 osztályban, 2 nem; b) ismerik a róni. katli. egyháztól elvá
lasztó tanokat 367 helyen, 1 nem; 367 esetben látogatják az istentisztelete
ket, 1 csak részben; az iskolán kívül mindenhol jó magaviseletét tanúsítanak.
5. A tanítási eredmény a) általában: kiváló 132, jeles 140, megfelelő 92, 
megnemfelelő 2, vizsgálatlan maradt 2; b) az egyes tárgyakban: kiváló 124, 
jeles 124, megfelelő 115, megnemfelelő 3; 6. a) A nem tisztán magyar anya
nyelvű iskolában magyarul és németül történt a tanítás; b) a kisegítő nyelv 
a német s a tót; c) IV. osztály elvégzése után mindenütt ki tudják magukat 
fejezni magyarul írásban és szóban. 7. A tantermekben a) a látogatás idején 
16.276 kötelezett tanuló volt jelen; b) nem szerinti megoszlásuk: 8.270 fiú, 
8.006 leány.



C) 1. Az Összes tanítók rendelkeznek az önképzéshez szükséges segéd* 
eszközökkel, megfelelő szakkönyvekkel és pedagógiai folyóiratokkal. 2, Az 
iskolával, kapcsolatban: a) van ifjúsági egyesület 314 esetben, 54 nem; b) 
ahol nincs, ott vagy a csekély létszám, vagy más személyi oka van. 3. A ta
nító: a) résztvesz a patronázs bizottságok munkálataiban 256 esetben; b) 
360 tart népies előadásokat a szabadoktatási szervezet keretében; c) 1 he
lyen analfabéta tanfolyamot tartott; d) 319 résztvett gazdakörök, szövetke
zetek, jótékony s más közhasznú egyesületek munkásságában.

A közgyűlés a legapróbb részletekre is kiterjedő jelentést 
örömmel és köszönettel veszi tudomásul. Örömmel és köszönettel, 
mert azt látja, hogy iskoláink — kevés kivétellel — versenyképe
sek. A hivatása magaslatán álló tanítói karnak ez évben is kifejtett 
buzgó, kiváló egyház- és nemzetépítő munkásságáért elismerését 
nyilvánítja. Bizalommal kéri a néhol előfordult mulasztások pót
lását, az itt-ott tapasztalt hiányok megszüntetését. Hogy ez ne ma
radjon csupán óhajtás, utasítja az illetékes tényezőket az ellenőr
zés minél szigorúbb gyakorlására, s amennyiben szükséges, a ha
nyagság megtorlására.

G>1. U. a. jkv. 3. p. alapján tudomásul szolgál az egyházkerület 
valamennyi egyházmegyéjéből beküldött népiskolai bizottsági jegyzőkönyv 
jelentése. E jegyzőkönyvek hű képét adják annak a csendes, de céltudatos 
egyház- és nemzetépítő munkának, amelyért vezetők és vezetettek az elmúlt 
évben is nagy odaadással dolgoztak. A személyváltozásokról való megemlé
kezésnél a hálás szeretet és a bizakodó reménység húrjai szólalnak meg 
ismételten. Vannak kérdések, amelyek mindenütt szóba kerültek. Ilyenek az 
új zsinati törvények életbeléptetése, avagy a püspök urunk részéről ez év
ben is megtartott körzeti konferenciák áldásthozó jelentősége, nemkülön
ben az iskolai szabványfüzetek bevezetésének ügye. Ilyen kérdés az egyete
mes tanügyi bizottság által készíttetett új statisztikai adatgyűjtő ív és főleg 
az egyházmegyei iskolalátogató bizottságok által felveendő jegyzőkönyvek 
általános elégedetlenségre és sok panaszra okot szolgáltató volta. Az előbbi
nek tagadhatatlanul van több jó vonása is, bár többhelyütt kiegészítésre 
szorul; de az utóbbi, az iskolalátogatási jegyzőkönyv, alapjában elhibázott, 

.meghaladott álláspontú, kicsinyes, majdnem használhatatlan valami. Oka 
pedig ennek, hogy nem került előzetesen pártatlan elbírálás alá, sőt egyálta
lán nem. Több egyházmegyei tanügyi bizottság különféle más problémával 
is foglalkozik. Hadd álljon itt némelyik: A győri egyházmegyei népiskolai 
bizottság felveti a kérdést, hogy nem volna-e célszerű és helyes, ha minden 
iskolában egyöntetű lenne az ima. A kemenesaljai bizottság meg is valósítja 
ezt, következőleg állapítván meg az iskolai imádságok rendjét: „Reggel, a 
tanulás megkezdése előtt „Erős vár a mi Istenünk“ köszöntéssel fogadják az 
iskolába lépő tanítót, aki „Erős várunk“ köszöntéssel fele]. Valamelyik reg
geli egyházi ének, Luther reggeli imája. Leszakító* Naptár. Magyar Hiszek-

§5
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egy. — A délelőtti tanulás befejezése után: Hála neked Urunk . . .  Magÿàf 
Hiszekegy. Egyházi ének . . .  A délutáni tanítás kezdeténél: „Erős vár a mi 
Istenünk“ köszöntés. Egyházi ének. Nevedben Istenünk, Urunk . . .  Magyar 
Hiszekegy. — A délutáni tanítás befejezésekor Luther esti imája. Magyar 
Hiszekegy. Egyházi ének. Az imádságokat együtt mondja az egész osztály. 
A hittanórák befejezése után az Apostoli Hitvallás imádkozva, utána pedig 
„Én evangélikus vagyok . . . “ (Vigyázz állásbán.) Szintén a kemenesaljai 
egyházmegyei népiskolai bizottság sürgeti a kötelező vallástanítási anyag 
összeállítását és elrendelését. Kívánja a magyar népiségtől és tájtól idegen 
szemléltető képeknek az iskolából való eltávolítását és megfelelőkkel való 
pótlását. Nemkülönben hitvallásos követelményeknek megfelelő új vallás
iam tankönyvek és evangélikus jellegű irkák kiadása is elengedhetetlen. 
A soproni alsó egyházmegye népiskolai bzottságában kívánták, hogy a ta
karékosságból most legtöbb helyen szünetelő őszi köri gyűlések a jövőben 
ismét tartassanak meg s azokon a tanítókon kívül egy-egy lelkész mutas
son be mintatanítást a vallástani tárgyakból. Ugyanebben a bizottságban 
azt javasolták, hogy a mostani vallástani anyag, különösen az egyháztör
téneti és a káté két év helyett (A és B év) 3 éven át dolgoztassák fel teljes 
egészében. Ezeken felül persze mindegyik jegyzőkönyvben bőven van helyi 
vonatkozású ügy s kisebb jelentőségű kérdések megtárgyalása.

Az összefoglaló jelentés örvendetes tudomásul szolgál. A köz
gyűlés az egyhm. népiskolai bizottságok működéséért elismerését 
nyilvánítja.

6 Ü .  U. a. jkv. 4. p. kapcsán előadó összefoglaló ismertetést nyújt 
a beérkezett 7 egyházmegyei tanítóegyesületi jegyzőkönyv alapján eme 
egyesületek múlt tanévi munkájáról. Mindenütt hódolattal emlékeztek meg 
Kormányzónk 70. születésnapjáról. Valamennyi jegyzőkönyvből megálla
pítható, hogy örömmel fogadja a tanítóság az új egyházi törvényeket; va
lamint a tanítóképzés reformjával kapcsolatban az akadémiai tanítóképzés 
törvénybeiktatását. Korunk nagy problémái élénken rezonálnak tanítóink 
szívében is. Tudatában vannak azon nagy hivatásuknak, hogy nemzetünk mai 
elesett állapotából szebb s boldogabb jövő felé vezetni elsősorban a gyer- 
meklelkeket lehet és kell. Az általános és nagy problémák mellett fellelhetők 
a sajátos kérdések is. Ezek közé tartozik a Hévízre tervezett Tanítói Gyógy- 
ház ügye. Külön is említést érdemel a győri egyházmegyei tanítóegyesület, 
mert f. é. szeptember 8-án ünnepelhette ünnepi keretben 80 éves fennállását.

Az egyes egyházmegyei tanítóegyesületi üléseken végzett munka ki
emelkedő mozzanatai, a céltudatos elnöki ténykedés és tartalmas szép 
elnöki jelentéseken kívül a következők: A győri egyházmegyei tanítóegye
sületben Sallér Sándor lébényi tanító mintatanítást mutatott be „Honvéd
ségünk fejlődése a honfoglalástól napjainkig“ címen.Kiss Lajos győrújfalusi 
tanító „A szülői értekezletekről“ tartott felolvasást. A kemenesaljai egyhm. 
tan. egyesületben Vida Béla dukai tanító „A tanító a gyülekezet életében '
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című tanulmányát olvasta fel. Boldog örömmel emlékszik meg az egyesület 
Püspök urunk 211/III./937—8. sz. leiratáról, melyből a tanítóság iránt ér
zett igaz tiszteletének és a tanítói munka komoly megbecsülésének őszinte 
hangja csendül ki. A somogyi tanítóegyesületben Németh István porrogi 
igazgató-tanító mutatott be „Az irgalmas samaritánusról“ mintatanítást; 
dr. Balázsovits Gyula szepetneki tanító pedig „Logika a népiskolai nevelés
ben“ címen olvasta fel értekezését. A soproni alsó egyházmegyében Faze
kas Gyula beledi tanító hozott munkát. A soproni felső egyházmegyében 
Gottschling Károly soproni tanító olvasta fel „A tanítóképzés útja az aka
démiáig“ című munkáját. A vasi közép egyházmegyében Szabó Lajos mesz- 
leni tanító olvasott fel e címen: „Előkészülés az iskolai munkára.“ Vörös 
Jenő hegyháthodászi tanító felolvasásának a címe pedig „A népiskola taní
tási anyaga a valláserkölcsi nevelés szolgálatában.“ A veszprémi egyházme
gyei tan. egyesületben több emlékbeszéd hangzott el a közelmúltban el
hunyt kiváló kartársakról.

Örvendetes tudomásul szolgál.

Ö3. U. a. jkv. 5. p. szerint a bizottság egyházi elnöke beszámol az 
egyházkerületben az 1937—38. évben végzett — nem evangélikus jellegű 
iskolákba járt tanulók közti — evangélikus hitoktatási munkáról. Eszerint 
az elmúlt tanévben 326 (—2) különféle típusu nem evangélikus jellegű isko
lába járt összesen 4.919 (—201) tanuló, akiket 581 (+23) csoportban, heti 
712 (—49.5) órában, 119-en tanítottak ev. vallásra. Ezek közül 64 lelkész, 
8 vallástanító lelkész, 15 segédlelkész, 7 ev. felekezeti-, 15 állami-, 3 köz
ségi-, 3 társulati tanító ill. tanítónő, 4 pedig más foglalkozású ev. egyház
tag. Lakóhelyén kívüli 80 helyen 53 hitoktató 92 iskolában teljesített hit
oktatást.

115 állami iskolába járt 2.375 (—32) ev. tanuló. Közülök 56 elemibe járt 
L081; 3 továbbképzőbe 13; 31 polgáriba 697; 12 fiúközépiskolába 232; 3 
leányközépiskoiába 154; 3 tanítóképzőintézetbe 50; 5 felsőkereskedelmibe 
64; 1 közigazgatási tanfolyamra 10; 4 mezőgazdasági szakiskolába 61; 1 
fém- és textilipari szakiskolába 10; 1 MÁV. műhelytanonciskolába 3 tanuló.

81 községi iskolába járt 1.219 (—86) evang. tanuló. Tanintézet szerinti 
megoszlásuk a következő volt: 20 elemibe járt 335; 2 továbbképzőbe 23; 3 
kereskedelmi tanonciskolába 17; 30 iparostanonciskolába 595; 13 polgáriba 
169; 3 nőipari szakiskolába 11; 6 felsőkereskedelmi iskolába 61; 2 siketnéma 
intézetbe 8 tanuló.

113 más felekezeti iskolába járt J.129 (—75) evang. tanuló, akik közül 
60 elemibe járt 545; 4 továbbképzőbe 18; 16 polgáriba 149; 9 fiúközépisko
lába 276; 4 leányközépiskolába 28; 8 tanítóképzőintézetbe 82; 2 óvónőkép
zőintézetbe 10; 4 nőipariba 13; 2 női felsőkereskedelmibe 8 tanuló.

11 társulati, egyesületi, uradalmi vagy érdekeltségi iskolába járt 139 
(—4) evang. tanuló, még pedig 9 elemibe 108; 2 középiskolába 31 tanuló,

5 magániskolába — mind polgári — járt 57 (—4) tanuló,
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A hittanvizsga május 11. és június 20. közti időben volt. Összesen 4.526 
tanuló vett azokon részt. Az eredmény a csoportoknak majdnem a felénél 
jeles; körülbelül ugyanannyinál jó; gyenge eredményű csoport kevés volt; 
vizsgát nem tartottak 16 csoporttal.

A használt tankönyvek mind egyházhatóságilag engedélyezettek. 29 
tankönyvíró 41 féle tankönyvéből tanulta ifjúságunk hitünk igazságait.

A hitoktatásra járt tanulók közül 501 konfirmációi oktatásban is része
sült. Evangélikus hittanórára járt a magunk tanulóin kívül 83 más keresz
tyén felekezetű — főleg református — tanuló is.

Nem evangélikus jellegű tanítóképző intézetben az elmúlt tanévben
18-an szereztek népiskolai tanítói oklevelet, akik közül 11-en evangélikus 
népiskolai hitoktatásra is képesítést nyertek.

A közgyűlés örömmel és megnyugvással veszi tudomásul a 
nem evangélikus iskolákba járt tanulók körében végzett hitokta
tásról szóló beszámolót. Meleg elismeréssel és köszönettel hono
rálja ezen alig-alig díjazott fontos, apostoli munkát. Imádságos 
lélekkel kéri annak buzgósággal való folytatását és elrendeli a 
hittanvizsgák kivétel nélkül való megtartását.

64. U. a. biz. jkv. 6. pontja kapcsán olvastatott a kemenesaljai 
egyházmegye felterjesztése az iránt, hogy 1. kötelezze a vallás- és közok
tatásügyi minisztérium fegyelmi vétség terhe mellett rendeletileg az összes 
állami és községi iskolák vezető-tanítóját, valamint ugyanilyen rendelkezés 
megtételére kérje fel a felekezeti iskolák főhatóságait, hogy az iskolába 
beíratott gyermekeket (a továbbképző- és mindennapi iskolából egyaránt) 
vallási megoszlásuk szerint az illetékes lelkészi hivataloknak bejelentse, 
hogy az egyes vallásfelekezetek a gyermekek vallásoktatásáról idejében 
gondoskodhassanak. Ez a bejelentés az 1921. évi XXX. te. vonatkozó §-ával 
elrendelt „Kimutatás a népoktatás október 15. állapotáról“ szóló s a kir. 
tanfelügyelőségnek megküldendő kimutatással egy időben történjék. 2. 
Kötelezze a vallás- és közoktatásügyi minisztérium fegyelmi vétség terhe 
mellett rendeletileg az összes állami és községi iskolák vezető-tanítóját 
arra és hasonló intézkedés megtételére kérje fel a felekezeti iskolák egy
házi főhatóságait, hogy amelyik gyermek illetékes lelkészétől, hitoktató
jától a kellő időre a vallásiam osztályzatot meg nem szerzi, azt a követ
kező osztályba felvenni nem szabad. Az 1. javaslat szükségességét azzal 
indokolja az egyházmegyei közgyűlés, hogy a nagy szórványterülettel ren
delkező lelkészek, illetőleg gyülekezetek minden esztendőben nem tudják 
felkutatni újra meg újra iskolánként a tanköteles gyermekeket; de meg
történt már az is, hogy a lelkész felhívására sem jelentette az illető iskola 
tanítója az evangélikus vallási) tanköteles gyermekeket s így azok vallások
tatásáról nem lehetett gondoskodni. A 2. indítványt pedig azéit teijeszti 
elő az egyházmegyei közgyűlés, mert a missziói gyülekezetek nagy szór
ványterületén ismételten előfordul, hogy az evangélikus vallású gyeimekek
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vagy illetéktelenül vallástanból is osztályzatot nyernek, vagy pedig a val
lásiam osztályzat hiánya esetén is felvétetnek a következő osztályba. Mind
egyik esetben vallásoktatás nélkül nő fel a gyermek és 18 éves korában 
azzal az okadatolással jelentkezik áttérésre, hogy az evangélikus vallást 
nem tanulta. . -

Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy az 1. javas
lat értelmében már 1936. évi közgyűlésének 85. sz. határozatá
ban intézett felterjesztést az egyetemes közgyűlés útján és hogy 
az 1936. évi egyetemes közgyűlés 59. sz. határozatával ennek alap
ján felterjesztést intézett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
oly irányban: rendelje el, hogy minden ne,m evangélikus iskola igaz
gatósága köteleztessék arra, hogy az evangélikus növendékek név
sorát minden felszólítás nélkül már az iskolai év elején küldje 
meg az illetékes egyházi hatóságnak. Megállapítja azt is, hogy az 
egyetemes felügyelőnek az 1937. évi jelentése szerint erre a fel- 
terjesztésre válasz nem érkezett. Az egyházkerületi közgyűlés kéri 
az egyetemes közgyűlést, hogy szorgalmazza e tárgyban a minisz
térium megfelelő intézkedését azzal, miszerint az iskolába beirat
kozó mindennapi és továbbképző iskolai tanulók bejelentése az 
illetékes lelkészi hivataloknál az „Osztálybeosztás az elemi nép
iskolákban“ című és az elemi népiskolák részéről az illetékes kör
zeti iskolafelügyelőhöz, illetőleg a vármegye kir. tanfelügyelőjé
hez évenként október 5-ig beküldendő tanügyi statisztikával egy
idejűleg történjék.

Tekintve, hogy az 1868. évi XXXVIII. te. szerint a hit- és< 
erkölcstan a népiskolák köteles tantárgya, hogy a hit- és erkölcs
tanból minden tanuló a dolog természete szerint csak saját val
lása szerinti hitoktatójától részesülhet oktatásban; hogy rendes 
tantárgyból való osztályzat hiányában a tanuló felsőbb osztályba 
nem léphet; hogy végül a vallás- és közoktatásügyi miniszter az
1934. évi egyetemes közgyűlés 76. sz. határozatára adott 60,876/
1935. VI. számú válasziratában kifejezetten kimondja, miszerint 
,,a tanköteleseknek vallásban való oktatásáért az iskola helyi ha
tósága felelős,“ az egyházkerületi közgyűlés a kemenesaljai egy
házmegye 2. javaslata értelmében is felterjesztést intéz az egye
temes közgyűlés útján a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 
Egyben — 1936. évi közgyűlése 85. sz. határozatának megújítá
sával — ismételten felhívja az egyházkerületi közgyűlés a lelké
szeket, hogy amennyiben tudomásukra jutna, hogy valamely nép
iskola a vallástanból illetéktelen részről történő osztályozással, 
vagy vallástani osztályzat nélkül venne fel tanulókat felsőbb osz
tályba, az ilyen esetet haladéktalanul jelentsék be a püspök úrnál.



05. U. a. biz. jkv. 7. p. kapcsán tárgyalta a közgyűlés a kemenes- 
aljai egyházmegye felterjesztésében u. a. egyházmegye tanítóegyesületének 
indítványakép a következő kérelmet: „Nagy nemzeti érdek, hogy a magyar 
tanítóság ismerje hazája földjét, annak minden vidékét, népi viszonyait, kul
túráját, gazdasági berendezkedését s általában az egész magyar föld éle
tét. Felkérendő a kultuszminiszter úr: tegye lehetővé, hogy a tanítóság a 
nyári szünetben egy hónapra terjedő időre ingyenes vasúti jegyet kapjon 
az .ország egész területére, amelyet csoportos, kirándulás keretében, vezető 
alatt, kizárólag tanulmányi célból használhasson fel a tanítóság.“

Az egyházkerületi közgyűlés a kérés teljesítése érdekében 
pártolólag terjeszti fel az ügyet az egyetemes közgyűléshez.

O O . li. a. biz. jkv. 8. p. értelmében, amely a somogyi egyházmegyé
nek a továbbképző népiskola részére evangélikus szellemű tankönyv kiadá
sát sürgető felterjesztését tartalmazza, az egyházkerületi közgyűlés elfo
gadja az indítványt azzal a kiegészítéssel, hogy

az új könyv ne csak tankönyv, hanem egyszersmind olvasókönyv 
is legyen; valamint azzal, hogy hasonló könyvet kapjanak a ki
sebbségi iskolák is a tanulók anyanyelvén.

A könyvek kiadását az egyházegyetemtől kéri és várja az 
egyházkerület.

Amennyiben pedig a kiadás még mindig halasztást szenvedne, 
egyelőre megengedi Tóth Mihály „Búzakalász“ című tankönyvének 
iskoláinkba való bevezetését.

07. Tárgyaltatott a népiskolai bizottság jegyzőkönyvének 9. p. 
alapján a soproni felső egyházmegye javaslata és a kemenesaljai egyházme
gye ehhez csatolt felterjesztése új iskolalátogatási jegyzőkönyv-nyomtat
vány kibocsátása tárgyában.

A soproni felső egyházmegye felterjesztésében sürgeti az E. T. 13 §-a 
értelmében szerkesztendő iskolalátogatási szabályrendelet mielőbbi elkészí
tését; továbbá javasolja, hogy kérje az egyházkerületi közgyűlés az egye
temes közgyűléshez intézendő felterjesztésében a mostani teljesen elhibá
zott iskolavizsgálati jegyzőkönyvi kérdőív visszavonását és helyette új 
jegyzőkönyvi űrlapok készíttetését.

Az egyházkerületi közgyűlés a most használatban álló iskolavizsgálati 
kérdőivet a maga részéről is használhatatlannak tartja, mivel az a régi egye
temes iskolavizsgálati szabályrendelet alapján készült s így sem a most ké
szülő új szabályrendelet szellemével nem lehet összhangban, sem pedig 
nincs összhangban a VKM. 7.000—1936. ein. sz. rendeletével kiadott körzeti 
felügyelői utasítás szellemével.

De megállapítja az egyházkerületi közgyűlés azt is, hogy a kemenes
aljai egyházmegyéből felterjesztett új iskolalátogatási jegyzőkönyv-minta 
szintén a régi szabályrendelet, s így teljesen a mostani kérdőívek figyelembe 
vételével készült, azért figyelembe nem vehető,
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Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a soproni felső 
egyházmegyéből mintául felterjesztett — Graf, Hamar, Krutzler 
szerkesztette és Somogyi Béla által most némileg módosított — 
iskolalátogatási jegyzőkönyv-tervezetet a maga részéről elfogad
hatónak találja, azt az egyetemes közgyűléshez azzal a kérelemmel 
terjeszti fel, hogy ez a tervezet adassék ki a III. szabályrendelet- 
készítő bizottságnak azzal, hogy az előadó hozza összhangba azt 
az E. T. V. 13. §-a alapján készített iskolalátogatási szabályrende
let szellemével, s mint új jegyzőkönyvi-űrlapot mutassa be kiadás 
végett az egyetemes közgyűlésnek.

Ezzel kapcsolatban leszögezi a közgyűlés — túlnyomó több
ségi határozat alapján —, hogy a tanítók minősítése ne számje
gyekkel történjék, hanem jellemzéssel, részletes, találóan méltató 
leírással.

OS. U. a. biz. jkv. 10. p. értelmében a soproni felső egyházmegyei 
közgyűlés azon kéréssel fordul az egyházkerületi közgyűlés útján az egye
temes közgyűléshez, hogy az evang. tanterv mielőbbi megjelenését szor
galmazza.

Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi a Tanterv és 
Utasítás megjelenését.

6 9 .  U. a. biz. jkv. 11. p. kapcsán tárgyaltatott a tolna-baranya-so- 
somogyi ág. hitv. ev. egyházmegye felterjesztése, melyben megkeresi illeté
kes egyházi főhatóságunkat az iránt, gondoskodjék az új kisebbségi nép
oktatás életbeléptetésére való tekintettel ahhoz értő gyakorlati szakembe
rek által megírandó olyan kisebbségi tankönyvekről, melyek azután minden 
kisebbségi iskolára egyformán kötelezőkké legyenek.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot meleg pártolással 
terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez és várakozó reménységgel 
veszi tudomásul, hogy a tanügyi kormány német kisebbségi iskolák 
részére, szakemberek bevonásával, vezérkönyveket is irat.

70. Tárgyaltatott az egyházkerületi népiskolai bizottsági jkv. 12. 
p. alapján a vasi közép egyházmegye felterjesztése az 1936. évi 52. sz. egye
temes közgyűlési határozat sürgős végrehajtása tárgyában. A felterjesztés
ben megállapítja a vasi közép egyházmegye közgyűlése, hogy a VKM. 
108.231/1938. IX. sz. rendeletével utasította az alája tartozó iskolákat szab
ványos iskolai füzetek használatára s hogy ezen rendeletét hasonló szellemű 
intézkedés megtételére az egyházi főhatóságoknak is megküldte. Megálla
pítja azt is, hogy már az 1936. évi egyetemes közgyűlés 52. sz. határozatá
ban nem járult hozzá az állam által készített egységes füzet használatához, 
miután az nem ad alkalmat evangélikus jellegünk kidomborításához. Fel
hívta egyben az egyetemes tanügyi bizottság elnökét, hogy gondoskodjék 
iskoláinknak olyan füzetekkel való ellátásáról, melyeknek anyaga, beosz
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tása, terjedelme, minden más sajátsága és lehetőleg ára is a szabványozott 
füzetekével azonos legyen, de fedőlapjai a fentebb jelzett egyházi célt szol
gálják.

A népiskolai bizottság sajnálattal állapítja meg, hogy a hivatkozott 
egyetemes közgyűlési határozat még most sincsen végrehajtva, s miután 
lehetetlennek tartja, hogy az iskolai füzetek ügye az ismertetett indokolás
sal tovább halasztassék, javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy 
adassa ki a Harangszó-nyomdával a füzeteket, avagy pedig írjon fel az egye
temes közgyűléshez, hogy haladéktalanul hajtsa végre 1936. évi 52. sz. köz
gyűlési határozatát, nehogy az iskolák más füzetek hiányában kénytelenek 
legyenek az állami szabványozott füzeteket használatba venni.

Az egyházkerületi közgyűlés az evang. jellegű iskolai füzetek 
kiadását kimondja és az iskolai füzeteknek a Harangszó nyomdá
jában való sürgős elkészítését elrendeli.

7 1 .  U. a. jkv. 13. p. alapján tárgyalta a közgyűlés a veszprémi egy
házmegye javaslatát, mely szerint evangélikus iskoláink tankönyvei egy ta
nítókból alkotott országos szerkesztő-bizottság által szerkesztessenek meg.

Az egyházkerületi közgyűlés nem tartja kívánatosnak, hogy 
a Kapi—Somogyi-féle olvasó- és tankönyvek megjelenése után új 
tankönyvekkel kísérletezzünk.

7 í£ . U. a. jkv. 14. pontja kapcsán tárgyaltatott a veszprémi egyház-' 
megye kérelme, hogy egyházi iskoláink szakfelügyelete megvalósíttassék.

E kérelmet indokoltnak találva, a közgyűlés azt javasolja fel- 
terjesztés kapcsán az egyetemes közgyűlésnek, hogy az új egyházi 
törvények V. t.-c. 13. §-a értelmében kiadandó szabályrendelet a 
szakfelügyelet elvén épüljön fel.

Jegyezte :
G YALO G  IS T V Á N  s. k. 

egyházkor, e. aljegyző.

Az egyházkerületi véleményező bizottság 1938. évi október hónap 
11-dik napján tartott ülése jegyzőkönyvének alapján

7 3 -  Tárgyaltatott a győri egyházmegye felterjesztése, melyben kéri, 
hogy az egyházkerületi közgyűlés hasson oda, hogy az állam a tanítólaká
sok helyreállításával egybefüggő segélykérelmeket megfelelő keretben tel
jesítse.

Az egyházkerületi közgyűlés sajnálattal látja, hogy a rossz és 
egészségtelen tanítólakások újraépítése végett államsegélyek ki
utalása hosszabb időn át szünetelt. Mutatkoznak azonban jelek 
arra, hogy újabban ismét folyósít a kormány tanítólakások rendbe
hozására is államsegélyeket.Felhívja az iskolafenntartó egyházköz



ségek elnökségét, hogy az idevonatkozó segélykérvények kedvező 
elintézése érdekében keressenek érintkezést az illetékes kir. tan- 
felügyelővel és szükség esetén forduljanak közbejárásért a püspök 
úrhoz is.

7 4 .  Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése Fertő- 
endréd, Petőháza, Süttör, Eszterháza, Széplak, Sarród szórványterületeknek 
a kapuvári fiókegyházközséghez csatolása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a soproni alsó egyházmegyének 
Fertőendréd, Petőháza, Süttör, Eszterháza, Széplak, Sarród és Fer- 
tőszentmiklós szórványhelyeknek a soproni felső egyházmegyétől 
el- és a soproni alsó egyházmegyéhez csatolását kérelmező felter
jesztésével szemben a soproni felső egyházmegye állásfoglalása ér
telmében határoz és ezen szórványhelyeket eddigi beosztásukban 
meghagyja.

Egyben jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a soproni felső 
egyházmegye Balf központtal egész szórványterületét egységes 
szerves egésszé kívánván kifejleszteni — evégből Sopron is át
engedi Fertőrákost és Harka-Nagycenket.

7 5 .  Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése az egy
házmegyéhez tartozó községek beosztása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztést a vonatkozó sza
bályrendelet kapcsán leendő további figyelembevétel végett püs
pök úrhoz terjeszti át.

70. Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése a sop
roni tanítói akadémia hallgatói részéről a theol. fakultáson egyes előadások 
hallgatásának engedélyezése ill. kötelezővé tétele iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a vallásoktatás
hoz szükséges ismeretek kibővítése céljából kívánatosnak tartja a 
leendő soproni tanítóképző akadémia hallgatói számára a soproni 
theol. fakultáson bizonyos számú megfelelő előadások hallgatását 
és ennek keresztülvitelére felkéri az egyházkerület elnökségét.

7 7 . Tárgyaltatott a soproni alsó egyházmegye felterjesztése aziránt, 
hogy a szabályrendelet keretében mondassák ki, hogy az egyházközségek 
területén alakuló egyesületek alapszabályai az egyházmegyei presbitérium 
elé terjesztendők jóváhagyás végett.

Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztés kérdésében a ha
tározathozatalt mellőzi, miután a kérdés szabályrendelet keretében 
lesz elbírálva.

7 S -  Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése mely
ben kéri, hogy az egyet, közgyűléshez felterjesztés intéztessék aziránt, hogy
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a német egységes liturgiának a bevezetésével kapcsolatos 1937. évi határo
zatát vegye revízió alá a felterjesztés javára.

Az egyházkerületi közgyűlés tekintve, hogy a soproni felső 
egyházmegye a régi szászországi énekeskönyvet már bevezette és 
használja és ugyancsak használatban van már évtizedek óta a 
Dresdner Kinderharfe is, — az egyházmegye felterjesztését párto- 
Iólag terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez.

7 0 .  Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése az új 
egyházi törvények német nyelvű kiadása iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot felterjeszti további 
rendelkezés végett az egyetemes közgyűléshez.

80. Tárgyaltatott a Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegye felter
jesztése a kaposkeresztúri szórványterületnek a dombóvári egyházközség 
szabadi-i leányegyházközségéhez leendő csatolása iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés a hívek közlekedési, iskolai és 
nyelvi okokra alapított kérelme, valamint az érdekelt egyházköz
ségek és egyházmegyék közgyűlési határozatai alapján a Kapos- 
keresztúron és a hozzátartozó Rákópusztán élő szórványhíveknek 
a kaposvári anyagyülekezet kebeléből való elbocsátását és a dom
bóvári anyagyülekezet szabadi-i leánygyülekezetéhez való csato
lását, mint a híveknek behatóbb gondozását célzó intézkedést — 
a II. t.-c. 18. §-a értelmében jóváhagyja.

Ennek folytán a somogyi és tolna-baranya-somogyi egyház
megyék területeit a II. t.-c. 48. §-a alapján az átcsatolásnak meg
felelően megváltoztatja, ezen határozatát jóváhagyás végett az 
egyetemes közgyűléshez felterjeszti és jóváhagyás után az érde
kelt törvényhatóságokkal is közli.

8 1 .  Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesz
tése a mohácsi és a siklósi missziói egyházközségek szervezése és megala
kulása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a mohácsi és siklósi missziói egy
házközségek szervezését és megalakulását örömmel és jóváhagyó
lag tudomásul veszi.

82. Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesz
tése, amelyben kéri, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz intéz- 
tessék felterjesztés aziránt, hogy a tanítói nyugdíjintézeti hátrálékok be
hajtása vidék- és felekezeti állásra tekintet nélkül egyöntetűen eszközöltes
sék és hogy a hátralékok kamatai megfelelően mérsékeltessenek.

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja az egyházközségeket a 
hátrálékok rendezésére és felkéri egyben az egyházmegyék espe
reseit, hogy a hátrálékok rendezésének kérdését kísérjék figye
lemmel és azt megfelelően szorgalmazzák,
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Tárgyaltatott a vasi közép égyházttié£yé felterjesztése az egy
házi énekdallamokna'k megfelelő metronom-jelzéssel ellátása, egyházi ká
non-gyűjteménynek, továbbá előjáték-gyűjteménynek és egyházi haszná
latra szolgáló magyar szellemű karének-gyűjteménynek szerkesztése és 
kiadása iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés a vasi közép egyházmegye ezen 
felterjesztését pártolólag felterjeszti az egyetemes közgyűléshez.

S 4 . Tárgyaltatott a zalai egyházmegye felterjesztése a lelkészek és 
tanítók fizetés kiegészítése és korpótlékának az állam részéről leendő meg
felelő rendezése iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztést nem tartja idő
szerűnek. Ezért a kérdésben további lépést ezúttal nem tesz.

S3. Tárgyaltatott a kemenesaljai és a soproni alsó egyházmegyék 
lelkészegyesületeinek azonos tartalmú határozata, melyben a lelkészeket 
megillető katonai kötelezettségi kiváltságról való lemondási hajlandóságu
kat bejelentik.

Az egyházkerületi közgyűlés örömmel értesül a lelkészegyesü
letek hazafias megnyilatkozásáról.

Tárgyaltatott a II. t. c. 63. és 65. §-ai értelmében az egyházkerü
leti presbitérium megalakításának és az ezzel egybefüggő presbiterválasz
tásnak a kérdése.

Az egyházkerületi közgyűlés kimondja egyhangú határozat
tal, hogy a megalakítandó egyházkerületi presbitérium választott 
tagjainak számát, figyelemmel az egyházkerület nagyságára, 12 
rendes és 6 póttagban állapítja meg.

Megállapítja ennek kapcsán, hogy az egyházkerületi presbi
térium következőleg alakul meg:

1. Az egyházkerületi presbitérium tagjai hivatalból az egyház- 
kerület elnöksége, továbbá az egyházkerület egyházi és világi fő
jegyzője, az egyházker. ügyész, továbbá mint hivatalban legidősebb 
esperes Takács Elek és mint hivatalban legidősebb egyházmegyei 
felügyelő: dr. Ittzés Zsigmond.

Választott rendes tagok: Gyalog István, Ziermann Lajos, Zon- 
gor Béla esperesek, dr. Prőhle Károly egyetemi tanár, Hanzmann 
Károly és Túróczy Zoltán lelkészek, Szalay István p. ü. biz. elnök, 
szentmártoni Radó Lajos, Mihály Sándor, Koltai Vidos Dániel egy
házmegyei felügyelők, Németh Sámuel líc. igazgató, Grieszhaber
E. Henrik tanítóegyesületi elnök.

3. Választott póttagok: Bojtos László, Horváth Lajos, Molito- 
risz János esperesek, dr. Brunner Emil, dr. Koritsánszky Ottó egy
házmegyei felügyelők, Rozsondai Károly tanítóképezdei igazgató.

A választás 6 évre szól.
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S7. A megüresedett tisztségeket és bizottsági tagsági helyeket kö
zöttük a Vili. t.-c. 7. §-a alapján betöltendő egy újabb világi és egy egyházi 
törvényszéki bírói tisztséget is az egyházker. közgyűlés egyhangú határozat
tal következőleg tölti be:

1. A Németh Károly és Ziermann Lajos egyházkerületi tör
vényszéki bírók lemondása folytán megüresedett, továbbá a most 
betöltendő egy-egy egyházi és világi egyházkerületi törvényszéki 
bírói állásra megválasztja Túróczy Zoltán, Molitorisz János, Fábián 
Imre és dr. Brunner Emil egyháztagokat.

2. Az egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottságba, az elhalt 
dr. Payr Sándor és az állásáról lemondott Mechwarth Ernő helyébe 
megválasztja bizottsági tagokként: dr. Profile Károlyt és dr. Ittzés 
Zsigmondot.

3. Az egyházkerületi iskolai nagybizottságba, Mechwarth Ernő 
és Rupprecht Olivér lemondásának tudomásul vétele után megvá
lasztja bizottsági tagokként: Mesterházy Ferencet, dr. Bayer Já
nost és Szentmártoni Radó Lajost.

4. Az egyházkerületi iskolai kisbizottságba megválasztja bi
zottsági tagokként: Rimler Pált és dr. Zergényi Pált.

5. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság elnökéül megvá
lasztja Szalay István egyházmegyei felügyelőt, továbbá a pénzügyi 
bizottságba a lemondott Rupprecht Olivér helyére megválasztja 
bizottsági tagként Hanzély Jánost.

6. Az egyházkerületi népiskolai bizottságba, Rónai Kálmán bi
zottsági tag lemondásának tudomásul vétele mellett, megválasztja 
bizottsági tagokként: Hering Jánost és Ludván Sándort.

7. Az egyházkerületi véleményező bizottságba a lemondott 
Mechwarth Ernő helyébe megválasztja bizottsági tagként dr. Ajkay 
Istvánt.

8. Az egyházkerületi birtokokat ellenőrző bizottságba, az állá
sáról lemondott Rupprecht Olivér helyébe megválasztja bizottsági 
tagként: dr. Berzsenyi Ádámot.

9. A zsinati törvényeket végrehajtó és szabályrendeleteket ké
szítő bizottság tekintetében felkéri az egyházkerület elnökségét, 
hogy az alkotandó szabályrendeletek szerkesztése kapcsán a bi
zottságba további tagokat a szükséghez képest hívjon meg.

A megválasztott törvényszéki bírók közül a jelenlévő Túróczy Zoltán 
a Vili. t.-c. 19. §-a szerinti bírói esküt nyomban letette.

Az egyházkerület elnöksége részéről D. Kapi Béla püspök szeretettel 
köszönti az újonnan megválasztott presbiteriumi tagokat, a megválasztott 
törvényszéki bírákat és bizottsági tagokat. Munkájukra Isten áldását kéri.

Jegyezte :
Dr. BERTHA BENŐ s. k. 

e g y h á z k e r .  v i l á g i  f ő j e g y z ő .
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Ä S .  Tárgyaltatott az é g y h á z k e rtile tí sz á m v e v ő sz é k  jelenése, mely 
szerint az egyházmegyék számadásai megvizsgáltattak s rendbenlévőknek 
találtattak. Az alapítványok, alapok és öröktőkék törzskönyvezésének elő
készítő munkálatai befejezést nyertek. A törzskönyvek felfektetését arra a/, 
időre javasolja elhalasztani, amikor az alapul szolgáló jogszabályok meg
jelennek s meghatározzák a munkálat megkívánt módozatait.

A jelentés tudomásul szolgál azzal, hogy a törzskönyvek fel
fektetése az újabb szabályozást tartalmazó zsinati s azzal kapcso
latos jogalkotás alapján lesz elvégzendő.

89. Tárgyaltatott az egyházkerületi Gusztáv*Adolf Gyámintézet je
lentése, mely f. évi okt. hó 12-én tartotta közgyűlését. Jelenti, hogy ez évi 
bevétele meghaladja a 10.000 P-t. Az Egyet. G. A. Gyámintézet által kiosz
tandó nagy szeretetadományra, mely ez idén egyházkerületünket illeti, 
Alsódörgicsét hozza javaslatba, míg a 367.73 P-t kitevő egyházkerületi sze- 
retetadományt a soron lévő felsősoproni esperesség anyásulás előtt álló 
Sopronbánfalva leánygyülekezetének ítélte oda. Azonkívül még összesen 37 
adományt osztott szét 300—200—90—75—70—66—50 és 30 pengős érté
kekben, míg az Egyet. G. A. Gyámintézet kis szeretetadományára a vesz
prémi gyülekezetét hozta javaslatba. Scholtz Ödön e. elnök 20 év óta betöl
tött tisztéről lemondott, de a 'közgyűlés kérésére késznek nyilakozott az 
egyházkerületi G. A. Gyámintézet ügyeit, a lelkészi állásáról való lemondá
sáig, tovább vezetni. Kéri a közgyűlés jegyzőkönyvének az egyházkerületi 
közgyűlési jegyzőkönyv fiiggelékeképen való kinyomatását.

Tudomásul szolgál a jelentés azzal, hogy az egyházkerület sze
retettel üdvözli Scholtz Ödön esperest az egyházkerületi Gyám
intézet élén 20 éven át kifejtett munkásságáért, munkájáért elisme
rését fejezi ki s elhatározza a jegyzőkönyvnek a függelékbe való 
felvételét.

90. Az egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy a múlt évi egyh. kerü
leti közgyűlés óta 14 db. irat érkezett be.

Bejelenti továbbá, hogy kerületi levéltárosi és líceumi nagykönyv
tárosi állásáról, tekintettel arra, hogy a jövő évben nyugdíjba vonul, 1939. 
évi január 1-i hatállyal lemond.

A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul Németh Sámuel le
mondását s kimagasló munkásságáért, különösképen pedig a 
levéltári múzeum felállításáért nagyon meleg és hálás köszönetét 
fejezi ki. Az iratokra vonatkozó jelentése tudomásul szolgál.

A közgyűlés ezután egyhangúlag Prőhle Jenőt választotta 
meg egyházkerületi levéltárosnak, ki az esküt a közgyűlés előtt 
nyomban letette.

Q l .  Olvastatott a Dunántúli Luther Szövetség 1937—38. munkaévé
ről szóló jelentés, melyet a közgyűlés elismeréssel vesz tudomásul s elhatá



roZza, hogy a Szövetség jegyzőkönyvet jelen jegyzőkönyv függelékeké 
felveszi.

9 2 .  Az egyházkerületi Lelkészegyesület kéri, hogy a lelkésznyugdíj- 
intézeti szabályzat módosításával tétessék lehetővé, hogy 40 évi szolgálat 
után orvosi bizonyítvány nélkül is nyugdíjba mehessen az a lelkész, aki he
lyét fiatalabb erőnek kívánja átadni.

Kéri továbbá a kér. gyűlést és a Melét, hogy a lelkészi kazuáliák mi
előbb egységesíttessenek és a különböző avatások egységes szabályozását 
megfelelő helyen szorgalmazza.

A kér. közgyűlés mindkét tárgyban felterjesztéssel él az egye
temes közgyűléshez.

03. Jelenti továbbá a kér. Lelkészegyesület, hogy örömmel veszi 
tudomásul a theol. fakultás tanári karának ama elhatározását, mely szerint 
D. Payr Sándor emlékére 200 P felajánlásával alapot kíván létesíteni, mely 
mindaddig volna tőkésítendő, míg kamataiból két hittudományi hallgató, 
akik a magyar prot. egyháztörténetből kiváló eredménnyel kollokválnak, ill. 
értékes dolgozatot produkálnak, évenként jutalmazható lesz. Az alap tá
mogatására felkéri a lelkészegyesületet egyfelől úgy, hogy tagjai körében 
gyűjtést indít annak növelésére, másfelől pedig hasonló célból megkeresi az 
egyházkerületet is.

A lelkészegyesületi közgyűlés ily értelemben határoz, a maga részéről 
pedig Gyurátz Ferenc életrajzának ezután eladandó példányainak árából 50 
P-t szavaz meg e célra.

A kér. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi azzal, hogy fenti 
határozatban D. Payr Sándor emlékének megbecsülését látja, a 
Lelkészegyesület értékes munkájáért elismerését fejezi ki s elren
deli az egyesület közgyűlési jegyzőkönyvének a függelékbe való 
felvételét.

04. Olvastatott az egyházkerületi Tanítóegyesület jelentése.

Tudomásul szolgál azzal, hogy a közgyűlés meleg elismerését 
fejezi ki az egyesületnek munkájáért s elrendeli a Tanítóegyesület 
jegyzőkönyvének a függelékbe való felvételét.

05. Dr. Kneffel József járásbíró kéri, hogy a kerületi gyűlések a 
jövőben ne a templomban tartassanak.

Az elnökség biztosítja felszólalót, hogy vele egy véleményen 
van s csupán kényszerűségből tartanak templomban gyűlést, te
kintve, hogy más helyiségben nincs megfelelő számú férőhely.

96. A jövő évi egyházkerületi gyűlés helyének kijelölését a közgyű
lés az elnökségre bízza.
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Több tárgy nem lévén püspök úr az elnökség és a közgyűlés 
hevében köszönetét mond a soproni gyülekezetnek és vezetőségének, hogy 
lehetővé tették a gyűlés megtartását, Molitorisz János esperesnek az ige
hirdetésért, dr. Ajkay Istvánnak mély gondolatokkal teljes előadásáért, 
Scholtz Ödön esperesnek az oltári szolgálatért, a Gyámintézetnek, Luther- 
Szövetségnek és az énekkarnak az ünnepség rendezéséért, illetve az azon 
való közreműködéséért.

Az egyházkerületi felügyelő úr ezután a közgyűlést bezárta, mely utáii 
püspök úr buzgó imában kérte az Egek Urának áldását a közgyűlés elvég
zett munkájára.

Jegyezte:
Dr. BERZSENYI ÁDÁM s. k. 

v i l á g i  a l j e g y z ő .

D. KARI BÉLA s. k. Dr. MESTERHÁZY ERNŐ s. k.
p ü s p ö k .  e g y h á z k e r ü l e t i  f e l ü g y e l ő .

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük :

ARATÓ ISTVÁN s. k.
h i t .  b i z .  t a g .

TAKÁCS ELEK s. k. 
h i t .  b i z .  t a g .

Dr. BRUNNER EMIL s. k. 
h i t .  b i z .  t a g .

PR/CKLER JÁNOS s. k.
h i t .  b i z .  t a g .

H AN Z MANN KÁRÓL Y s. k. NAGY KÁLMÁN s. k.
h i t .  b i z .  t a g . h i t .  b i z .  t a g .
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FÜGGELÉK.
I.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a dunántúli evangélius egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyám

intézetnek 1938. október 12-én Sopronban tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: Scholtz Ödön esperes, egyházi és dr. Traeger Ernő 
világi elnök; D. Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő kér. felügyelő; 
Ziermann Lajos, a magyarhoni G. A. Egyetemes Gyámintézet egyházi el
nöke; az egyházmegyei gyámintézetek egyházi és világi elnökei s az 
egyházkerületi közgyűlésre érkezett számos egyháztag.

1. Egyházi elnök buzgó imádsága után
2. Dr. Traeger Ernő világi elnök megnyitó beszédében rámutat a 

gyámintézet magasztos hivatására, amelynek betölthetése végett jobban 
bele kell azt építeni egyházi életünkbe, hogy az egyháznak ne különálló 
intézménye, hanem szerves kiegészítő része legyen.

3. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek Szalay Mihály és Héring 
János közgyűlési tagok.

4. Scholtz Ödön egyházi elnök a következőkben terjeszti elő évi 
jelentését:

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Az apostolnak a galatabeliekhez intézett azon intése, hogy „sze- 

íetettel szolgáljatok egymásnak“ (5, 13.), nemcsak az egyes hívekre, ha
nem a keresztyén közösségekre, így a gyülekezetekre is vonatkozik. Ezek 
is kötelezve vannak egymásnak szeretettel szolgálni s evangélikus egyhá
zunkban a Gusztáv Adolf Gyámintézet útján végzik ezen szeretetszolgá
latnak egy tekintélyes részét.

Ha egyik esperességi gyámintézetünk az ügy iránti legjobb indulattól 
vezérelve „határozott célkitűzést“ kíván a gyámintézeti munka eredmé
nyesebbé tétele érdekében, úgy erre csak azt mondhatjuk, hogy az a cél
kitűzés ama apostoli mondásban „szeretettel szolgáljatok egymásnak,“ 
már 77 éve, vagyis a Gyámintézet alapítása óta megvan s csak az a baj, 
hogy az első szeretet igen sokak szívében elhidegült s hogy sokkal töb
ben vannak olyanok, akik évről-évre jó tanáccsal szolgálnak, mint azok, 
akik igaz hittestvéri szeretettől áthatva és indítva tekintélyesebb össze-



geket tesznek a Gyámintézet szeretetoltarára azon némes célzattal, hogy 
az magasztos hivatását minél eredményesebben betölthesse.

Ezek közé tartozik virtsologi Rupprecht Olivér, volt világi elnökünk, 
kinek alapítványából ezidén is 90 pengőt juttathatunk 63 kérvényezőnk 
egyikének. Ezek közé tartozik mostani világi elnökünk, dr. Traeger Ernő, 
akit miniszteri osztályfőnökké történt tényleges előléptetése alkalmából 
meleg szeretettel üdvözlünk s aki összesen 66 pengővel kíván egy szűköl
ködő gyülekezetünket segélyezni. Ezek közé tartozik a zalai esperességi 
gyámintézet világi elnöke, dr. Kovács Vilmos, aki korábban tett, de elér
téktelenedett alapítványát, az eredeti alapítási összegre kívánja felemelni. 
Ezek közé tartozik a kőszegi leánygimnázium Ifjúsági Belmissziói Egye
sülete, amely 50 pengőt juttatott évi gyűjtéséből Gyámintézetünknek. De 
ezek közé tartoznak mindazok, akik az évenkénti nem épen kellemes 
gyűjtési munkát önzetlenül végzik s akik a Gyámintézet gyűjtőíveire évről- 
évre szeretettel jegyzik fel kisebb vagy nagyobb adományukat.

Ismét elhangzottak az esperességi gyámintézeti közgyűléseken olyan 
kívánságok is, hogy az adományok ne forgácsolódjanak szét, hanem in
kább kevesebben, de nagyobb segélyben részesüljenek. Érdekes azonban, 
hogy ugyanezen esperességi gyámintézeti közgyűlések maguk is felap
rózták a rendeltetésükre álló csekély összegeket, hogy habár kis mérték
ben is, de minél több rászoruló kérvényezővel éreztessék szeretetük gyó
gyító melegét. A somogyi egyházmegyei gyámintézet közgyűlése volt 
egyedül következetes, mikor a rendelkezésére álló egész összeget (197.94 
pengőt) egy kérvényezőnek juttatta, hozzánk azonban onnan is 5 kérvényt 
terjesztettek fel. Jó lenne azért ezen kérdést, amely évről-évre foglalkoz
tat bennünket, véglegesen levenni a napirendről, annál inkább is, mivel 
azok is tévednek, akik azt hangoztatják, hogy „a külföldi egyházakban 
csak nagyobb segélyeket osztanak ki.“ Aki valóban ismeri a külföldi egy
házak ezirányu gyakorlatát, az jól tudja, hogy az adományokat a sok 
rászoruló igénylő miatt bizony ott is kénytelenek elaprózni, csak úgy, mint 
minálunk. Vegyük csak a német Gusztáv Adolf Egyletet. Igaz, hogy ennél 
az u. n. „Liebesgabe“ (nagyszeretetadomány) évenként 15—20 ezer már
kára rúg s mellette még 2 nagyobb 5—10 ezer márkás segély kerül kiosz
tásra. De az egyesület kb. e g y m i l l i ó  évi bevételének többi — tehát 
óriási részét — szintén 50, 100 és legfeljebb 200 márkás összegekben osztja 
fel a több, mint kétezer segélykérő között. S ez helyes is. Mert milyen 
megnyugtató a legtöbb esetben szegény, gyenge s a terhek alatt majd
nem összeroskadó kérvényező gyülekezeteinkre, na évről-évre beállíthat
nak az egyensúly biztosítása végett költségvetésükbe bizonyos gyáminté
zeti segélyösszeget, amely nem is mindig olyan csekély, ha meggondol
juk, hogy a legtöbb kérvényező az esperességi, egyházkerületi és az egye
temes Gyámintézettől is részesül segélyezésben. Aki elolvashatja azokat a 
megindító köszönő leveleket, amelyek gyakran egészen kis adományokért 
is beérkeznek az elnökséghez, az bizonyára nem kívánná többé az eddigi
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s a gyakorlatban jól bevált alapszabályszerű felosztási eljárás megváltoz
tatását. „Szeretettel szolgáljatok egymásnak,“ mondja az apostol s a leg
fontosabb az, hogy a segélyezettek a legkisebb adományból is kiérezzék 
ezt a szeretetek ;

Hassunk azonban oda, hogy az egyetemes G. A. Gyámintézetnél a 
nagyszeretetadomány, magunknál pedig az egyházkerületi szeretetado- 
mány olyan összegekre emelkedjenek, amellyel igazán segíteni lehetne egy- 
egy gyülekezeten, úgy hogy azt azután véglegesen kihagyhassuk a segé
lyezendők sorából. E tekintetben mindnyájunknak követendő példát mu
tatott a vasi közép egyházmegye G. A. Gyámintézete, amely a nagysze- 
retetadományra 130.33 pengőt, a kerületi szeretetadományra pedig még 
többet, vagyis 133.71 pengőt gyűjtött. Ha valamennyi egyházmegyei gyám
intézetünk így járt volna el, akkor nem kellene azon panaszkodnunk, 
hogy az egyházkerületi szeretetadományra ezidén begyült 367.73 pengő 
a tavalyihoz képest 54.94 pengő csökkenéssel zárult. Annál örvendetesebi), 
hogy a nagyszeretetadományra, melyben ezidén egy egyházkerületünkben 
gyülekezet részesül, 815.45 pengő, tehát a tavalyinál jóval több folyt be. 
Hogy egyházkerületi gyámintézetünk idei 9903.03 pengőt kitevő összbe
vétele a tavalyival szemben 183.22 pengő csökkenést mutat, az annak tud
ható be, hogy számos gyülekezetünk nem tartott gyámintézeti gyűjtést 
és semmit sem szolgáltatott be pénztárunkba. Csak magának a tolna-bara- 
nya-somogyi esperesség gyámintézetének jegyzőkönyve 14 olyan gyüleke
zetei sorol fel, amelyek nem gyűjtöttek — így Felsőnána és Tab anya
gyülekezetek, valamint a bonyhádi gimnázium. Lehet, sőt feltesszük, hogy 
a gyűjtés talán megtörtént, csak nem küldték be annak eredményét idejé
ben a pénztárba; mert nem tételezhetjük fel, hogy nem ismernők és követ
nénk mindenütt az apostoli intést: „Szeretettel szolgáljatok egymásnak.'' 
Nagyon helyesen és alapszabályszerűen járt el ezen egyházmegye gyámin- 
tézete, mikor egy olyan kérvényező gyülekezettől, amely maga semmivei 
sem járult hozzá a gyámintézet bevételeihez, megtagadta a segélyezést és 
a felsőbb fórumokhoz sem terjesztette fel kérvényét. Egyébként a rész
letezett számadási adatokat pénztárosunk fogja előterjeszteni.

Megemlítésre méltó eseménye volt a lefolyt esztendőnek, hogy dr. 
Bruhns lipcsei lelkész, aki mint a német Gusztáv Adolf Egyesület h. elnöke 
résztvett egyetemes G. A. Gyámintézetünknek Óbudán tartott közgyűlé
sén, folytatólag egyházkerületünkben is meglátogatott több egyházköz
séget, nevezetesen Sopron, Balf, Nemeskér, Kőszeg, Harka, Sopronbánfalva 
és Ágfalva evangélikus gyülekezeteit. Ezen kőrútján, amelyen mindenütt 
hiterősítő beszédet is intézett a hívekhez, az egyetemes Gyámintézet egy
házi elnökével együtt én is mindenüvé elkísértem.

F. évi augusztus 19-étől 24-éig résztvettem a német Gusztáv Adoll 
Egylet Halle a/S. városában tartott naggyűlésén, amelyre hazánkból Zier- 
mann Lajos egyet, gyámintézeti elnök a hívőknek egy nagyobb csapatát 
is kivezette. Résztvett ezen lélekemelő lefolyású nagygyűlésen hazai egyhá-
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zunk vezető püspöke, D. Kapi Béla is, aki a wittenbergi városi templom
ban tartott záró istentiszteleten az ünnepélyt befejező prédikációt tartotta, 
ahová valamennyien elkísértük. Magam ezután még, vett meghívásra, Jé
nába mentem, ahol a Gusztáv Adolf Egylet thüringiai főegylete tartotta 
évi közgyűlését, amely főegylet egyházkerületünkből Szekszárd és Sopron- 
bánfalva egyházközségeinket állandóan segélyezi. Itt a városi nagytemp
lomban előadást is tartottam ezen a címen: Képek a magyarországi evan
gélikus egyház életéből, amivel — úgy vélem — hogy egy kis szolgá
latot teljesítettem úgy hazai egyházunk, mint gyámintézetünk ügyének.

Az egyházmegyei gyámintézeteknél a lefolyt esztendőben néhány sze
mélyi változás történt. A veszprémiben dr. Zoltai Róbert eltávozásával 
megüresedett a világi elnöki állás, amelyet 10 éven át nagy szeretettel 
és buzgósággal töltött be. Helyébe Teke László dudari községi főjegyző 
lépett. Ugyanott Héring János, Zalában Jónás Lajos, Tolna-Baranya-So- 
mogyban pedig Fábián Imre egyházi elnökök, másnemű egyházi tisztségek 
vállalása miatt visszaléptek az esperességi gyámintézeti egyházi elnök
ségtől. Tolna-Baranya-Somogyban Dörmer Frigyes alesperes, varsádi lel
kész, vette át az egyházmegyei gyámintézet egyházi vezetését; Somogybán 
pedig Jamrich Béla csurgói tanárt választották meg újból az egyházmegyei 
gyámintézet világi elnökévé. Midőn a visszavonult gyámintézeti munkások
tól hűséggel végzett munkájuk megköszönésével búcsút veszünk, az új 
munkásokat bizalommal és szeretettel üdvözöljük.

S most magam is búcsúzásra nyújtom az egyházkerületi G. A. Gyám- 
intézeti közgyűlés felé kezemet. Épen 20 esztendeje, hogy 1918-ban, nehéz 
viszonyok előestéjén, közvetlen a nagy összeomlás előtt az egyházkerületi 
gyámintézet élére emelt az esperességi gyámintézetek bizalma s azóta 
gyenge erőm tudatában, de hűséggel és pártatlansággal igyekeztem ezen 
tisztséget betölteni s egyházkerületi Gyámintézetünk ügyét úgy itthon az 
Egyetemes G. A. Gyámintézetnél, mint odakünn a német G. A. Egylet
nél is lelkiismeretesen képviselni. Utoljára 1935-ben lettem ezen tisztség
ben megerősítve s így megbízatásom még 3 évig tartana, de előrehaladt 
koromra való tekintettel úgy érzem, hogy meg kell válnom ezen megbí
zatástól is. Midőn azért az egyházmegyei gyámintézetek belém helyezett 
bizalmát és azon meleg támogatást, amelyet azok elnökségei részéről 
mindenkor tapasztaltam, hálásan megköszönöm, felkérem a közgyűlést, 
hogy az egyházkerületi G. A. Gyámintézet új egyházi elnökének válasz
tására a határidőt kitűzni szíveskedjék, úgyhogy utódomat a jövő évi köz
gyűlésen be lehessen iktatni hivatalába.

Hő kívánságom, hogy egyházkerületi G. A. Gyámintézetünk, amely 
mindig elsőhelyen állt a 4 egyházkerületi G. A. Gyámintézet között, 
utódom alatt is megőrizze ezt a színvonalat, sőt további virágzásnak indul
jon. őrizzenek meg, kérem, számomra egy kis szeretetet emlékezetükben 
továbbra is, úgy amint én is mindig szeretettel emlékszem vissza a Gyám- 
intézetre, melynek kora ifjúságomtól fogva szerény munkása lehettem s
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Károlyi Endre, virtsologi Ruppreeht Olivér és dr. Traeger Ernő világi 
elnök társaimra, akik annyi megértést és elnézést tanúsítottak gyengesé
geim iránt s áldozatkész buzgóságukkal mindenkor nagy mértékben elő
mozdították Gyámintézeti ügyünk fejlődését.

Testvérek! Szeretettel szolgáljatok továbbra is egyházunk szegé
nyeinek!

A közgyűlés az elnöki jelentés kapcsán köszönetét mond a 
gyámintézet szeretet oltárára tett alapítványi és segélyezési ösz- 
szegekért.

A személyi változások során bizalommal és szeretettel kö
szönti a gyámintézeti új vezetőket és munkásokat; a visszavo
nulóktól pedig hűséggel végzett munkájuk megköszönésével 
vesz búcsút.

A szintén búcsúzni készülő egyházi elnököt meleg ragaszko
dásának a biztosításával arra kéri, hogy lelkészi szolgálatának 
az időtartamára maradjon még vezéri állásában s kipróbált ere
jének és képességeinek a gazdagságát gvümölcsöztesse továbbra 
is gvámintézetünk javára. — Mégis feltételesen arra az esetre, 
ha időközben nyugalomba vonulna, az új szavazás elrendelésével 
a szavazatbontó bizottságba beválasztja: Danielisz Róbert, Rátz 
Egon és Graf Samu tagokat.

5. A pénztáros által beterjesztett s az ellenőr által jóváhagyott szám
adás szerint 1937—38-ban befolyt: szabad rendelkezésre 3,695 83 pengő, 
nagyszeretetadománvra 815.45 pengő, kér szeretetadománvra 367.73 pen
gő, egvházker. gvámint. célra 396.06 pengő, egyetemes célra 50 pengő, 
Luther Márton alapítványra 73.28 pengő, Lőw Fülöp alapítványra 62.70 
pengő, Gvurátz Ferenc alapítványra 65.30 pengő, németországi Gusztáv 
Adolf Egyletnek 8.98 pengő, összesen: 5535.33 pengő.

Ez összegből a kér. G. A. gyámintézet által segélyezésekre felhasz
nálható összeg: 2,508.97 pengő; azon kívül az alapítványok kamataiból 
145 pengő.

A közgyűlés a számadást és ellenőri jelentést tudomásul ve
szi; s a pénzkezelőknek a szokásos óvások fentartásával a fel
mentést megadja.

6. A közgyűlés az egyet. G. A. gyámintézetnek
a nagyszeretetadományra Alsódörgicsét, a kisszeretetadományra 
pedig Veszprémet ajánlja.

7. A rendelkezésre álló összegből — az előzetesen megtartott választ
mányi ülés javaslatára — a közgyűlés a következő segélyeket szavazza meg.

egyházker. szeretetadomány: 367.73 P Sopronbánfalvának, a 
rendkívüli segélyből 300 P Szobnak, 200 P Dombóvárnak, ösz- 
szesen; 867.73 pengő,



9 gyülekezetnek egyenként 70 pengő: Tényő, Zalaszentgrót, 
Nagykanizsa, Csorna-Kapuvár, Brennberg-bánya, Szekszárd, Sár
vár, Bakonyszentlászló, Tapolca, összesen: 630 pengő.

9 gyülekezetnek egyenként 50 pengő: Nagybarátfalu, Merse- 
vát, Kaposvár, Zsebeháza, Mohács, Szentgotthárd, Hánta, Mencs- 
hely, Ászár, összesen: 450 pengő.

14 gyülekezetnek egyenként 30 pengő: Győrszemere, Barla- 
liida, Antalszállás, Kisfalud, Dunaföldvár, Örimagyarósd, Fehér
várcsurgó, Kapolcs, Nemesleányfalu, Sur, Győrság, Zalaegerszeg, 
Csurgó, Somogyvámos. összesen: 420 pengő.

Az offertóriumokból Adorjánháza kap 75 pengőt, dr. Traeger 
Ernő adományából Nagyszokoly 66 pengőt. Összesen: 141 pengő.

Az alapítványok kamataiból: a Rupprecht-Káldy alapítvány
ból — az alapító kívánságára — Pusztaszentlászló 90 pengőt, a 
Luther Márton alapítványból Öriszentpéter 30 pengőt, a Lőw 
Fülöp alapítványból Gecse 25 pengőt, összesen: 145 pengő.

Az egyházker. G. A. gyámintézet által 40 gyülekezetnek ki
osztott segély így 2,653.73 pengőt tesz ki.

8. A segélyt nem kapó többi, valamint a továbbítást kérelmező összes 
gyülekezet segélykérvényét

pártolólag terjeszti fel az egyházm. gyámintézetek által megál
lapított sorrendben az egyetemes G. A. gyámintézethez a köz
gyűlés.

9. A németországi Gusztáv Adolf-egylethez segélyezésre a következő 
gyülekezetek tétetnek át:

a régi kérelmezők közül: Szekszárd, Keszthely, Dombóvár, 
Zalaegerszeg, Sopronbánfalva, Kaposvár, Barcs-Nagyatád-Szob, 
Antalszállás, Nagyszokoly és Dunaföldvár; az újak közül: Harka, 
Tényő, Somogyvámos, Öriszentpéter, Győrszemere és Balf.

10. Egyházi elnök előterjeszti a veszprémi egyházm. G. A. gyáminté
zetnek amaz indítványát, hogy az évnek egy hónapja nyilváníttassék gyám
intézeti hónapnak.

A közgyűlés az indítványt végleges határozathozatal végett 
pártolólag felterjeszti az egyet. G. A. gyámint. közgyűléshez.

11. A közgyűlés az egyházi elnök imádságával ért véget.

K. m. f.

Dr. TRAEGER ERNŐ s. k. 
v i l á g i  e l n ö k .

SC HOLTZ ÖDÖN s. k. 
e g y h á z i  e l n ö k .

KISS SAMU s. k.
j e g y z ő .

SZALAY MIHÁLY s. k. 
hitelesítő.

HÉRING JÁNOS s. k,
hitelesítő.
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Jegyzőkönyv.
Felvétetett a dunántúli evangélikus egyházkerületi lelkészegyesületnek

1938. október 12-én Sopronban tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: Németh Károly elnöklete mellett D. Kapi Béla püspök, 
dr. Mesterházy Ernő ehker. felügyelő, a soproni theol. fakultás professzorai, 
a kerületbeli lelkészek nagy számmal és a világiak közül is többen

A közgyűlést megelőző s az ehker. Tanítóegyesülettel közös istentiszte
leten Ziermann Lajos soproni esperes-lelkész, kormányfőtanácsos tartott 
János 21, 15—17. versei alapján írásmagyarázatot.

1. Németh Károly ügyv. alelnök a gyűlést megnyitván köszönetét mond 
Ziermann Lajosnak a templomi áhítat tartásáért. A jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Takács Elek és Zongor Béla espereseket.

2. D. dr. Proliié Károly egyet, theol. tanár olvasta fel D. Payr Sándorról 
szóló megemlékezését, amelyben a kartárs meghatottságával, de mégis elfo
gulatlansággal és teljes tárgyilagossággal rajzolta a közgyűlés elé a fakul
tás és közegyházunk e kimagasló alakjának életét, sokoldalú, áldásos mun
kásságának és szellemi egyéniségének a hű képét.

A közgyűlés hálás és kegyeletes emlékezéssel áldoz I). Payr 
Sándor emlékének, azt a szívébe zárja s tanári és történetírói érde
meinek elismerésével a jegyzőkönyvében is megörökíti. A felolva
sásért pedig — annak a Lelkipásztorban való közlése iránti óhaj
tásával — meleg köszönetét mond D. dr. Prőhle Károly egyet, 
professzornak.

3. Németh Károly elnöki megnyitójában korunk történelmi eseményeire 
utalva hangsúlyozza, hogy nagy baj volna, ha ezekből az eseményekből, 
amelyekben olyan világosan megmutatkozik a mindenható Isten keze, nem 
tanulnánk. És pedig először is megtanulhatjuk azt, hogy Isten gondolatai 
nem a mi gondolataink és az Ö utai nem a mi utaink. Isten órája sokszor 
másképen jár, mint a miénk; és amikor nem várnánk és nem remélnénk, Ö 
akkor is tud támasztani férfiakat, akik egész egyéniségük latba vetésével 
az ő  útjait tudják szemmel láthatóan szolgálni. Én meg vagyok győződve, 
hogy Chamberlain angol miniszterelnök a mindenható Isten eszköze volt, 
amikor kimondta, hogy a végsőkig kész harcolni a békéért; amikor mint 
egy nagy világbirodalomnak a képviselője megalázkodott és szelíd volt, 
amikor újból meg újból próbálkozott és dolgozott fáradhatatlanul a béke 
megmentésén. Tanulnunk kell az ő példájából nekünk is, mint az isteni bé
kesség követeinek az emberekkel való érintkezésünkben szelídséget, aláza
tosságot, hitet, türelmet és szeretetet.

Egy másik tanulsággal is szolgál az eseményeknek ez a sodra. Ott 
Münchenben négy ember, négy nagy hatalomnak a képviselője jött össze
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és bebizonyították azt, hogy mindennél többet ér és fontosabb a személyes 
érintkezés; ha akár barátok, akár ellenfelek egymás szemébe néznek, egy
más kezét megfogják s úgy tárgyalják meg teendőiket. Ebből tanuljuk meg 
azt, hogy nekünk lelkészeknek személyes érintkezésben minél sűrűbben kell 
találkoznunk egymással és a találkozókon a szívünket is ki kell tárnunk 
egymás előtt.

Végül a harmadik, amit megtanulhatunk abból a müncheni értekezlet
ből az, hogy egy 70 éves öreg ember nem restéit újból meg újból repülő
gépre szállni, hogy maga elé tűzött munkáját elvégezhesse. Milyen szomorú, 
hogy sok lelkész még azt a fáradságot sem veszi magának, hogy a szomszéd 
gyülekezetbe, vagy városba elmenjen, hogy testvéreivel találkozzék; hanem 
mindenféle ürügyet és kifogást talál.

Egész erőnknek latba vetését kívánja tőlünk ez az idő. Az Isten felvo
nultatta és megmutatta az egész világnak egén a véres kardot. Nemzetek 
és nemzetek vezérei elszörnyedtek a borzalomtól és fájdalomtól s megre
megtek. A mindenható Isten azonban megkönyörült rajtunk, a véres kard 
eloszlott és látjuk az égen egy szivárványnak kialakuló gyönyörű ívét s re
ményt keltő színeit. Adjunk érte hálát Istennek. De fogadjuk meg, hogy 
aki megmutatta az ő  atyai jóságát, annak a mindenható Istennek mi itt a 
földön, az Ö anyaszentegyházában olyan szolgái akarunk lenni, akik szé
gyent nem vallanak és nem maradnak el a világ birodalmainak a munkásai 
mögött; hanem odaadással, áldozatkészséggel és minden erőnk latbavetésé- 
vel szolgáljuk az Ö országának ügyét.

Az elnöki megnyitót nagy megértéssel fogadta és hallgatta a 
közgyűlés.

4. Az elnöki jelentés beszámolt az egyes egyházm. lelkészegyesületek
1937—38. évi munkájáról. A győri egyházmegyében 4, a kemenesaljaiban 
7, a somogyiban 1, a soproni alsóban 2, a soproni felsőben 4, a tolna-bara- 
nya-somogyi egyházmegye három lelkészi körzetében 9, közösen 1, a vasi 
közép egyházmegyében 2, a veszprémiben 2, a zalaiban szintén 2 lelkész
értekezlet; összesen tehát 34 értekezlet és ülés tartatott.

Az értekezletek főbb tárgyai, témái a következők voltak: Közösségek, 
melyekben élünk; Németországi viszonyok; Gyülekezeti evangelizáció; Kör
zeti presbiteri konferencia; Vallás és világnézet; Oxfordi mozgalom; Az 
egyház és a világnézeti harc; A nyilas mozgalom; A konfirmációi oktatás; 
Evangélikus keresztyén nevelés; Szórványgondozás; Tervszerűség az ige
hirdetésben; Egyházvédelem; Az egyetemes papság elve különféle vonatko
zásban; Az evangélikus lelkészi kar a modern életviszonyok közt; Evangé
likus nagygyűlés. A legtöbb lelkészértekezlet behatóan foglalkozott a kije
lölt Mele-pontokkal, az új egyházi törvényekkel. Több theol. szakkönyvről 
hangzott el ismertetés és bírálat. Időszerű kérdések és megbeszélések úgy
szólván minden egyházm. lelkészértekezleten napirendre kerültek

Az egyházkerület területén lefolyó egyéb konferenciák sorában meg
említi a jelentés, hogy a püspök a lelkészek és tanítók részére „Isten műhe



lye“ összefoglaló cím alatt 5 központi helyen 2—2 napos körzeti konferen 
ciát tartott. A soproni hittudományi kar negyedik theol. konferenciáját 
rendezte meg Sopronban. A Lelkipásztor szerkesztősége a gyenesdiási 
Kapernaumban öt napos lelkészevangelizációt rendezett; Túróczy Zoltán
nak ott elhangzott előadásai és áhítatai „Én a prófétákra támadok“ cím
mel, mint a dunántúli evangélikus egyházkerület ajándéka a magyar evan
gélikus lelkészeknek — könyvalakban is megjelentek.

A sokoldalú és tevékeny munkásságról szóló elnöki jelentést 
a közgyűlés örömmel veszi tudomásul; elismeréssel adózik az egyes 
egyházul, lelkészegyesületekben előadásokkal, felolvasásokkal sze
replő testvéreknek. Ügyvezető aleínöknek pedig a jelentés gondos 
összeállításáért köszönetét mond.

5. Horváth Olivér pénztáros jelentése szerint az ehker. lelkészegyesület 
1937—38. évi bevétele 3953.74 P, kiadása 259.88 P volt. Pénztármaradványa, 
mint készpénzvagyon tehát 3693.86 P-t tesz ki. A Kapi-alap jövedelméből 
65 P soproni líc. ösztöndíjra fordíttatott. Az alap állománya 1600 P.

A Szabályrendeletek gyűjteményéből az összes példányok elfogytak. 
Az áruk is teljesen befolyt. — A Keresztyén Családi Emlékkönyvből befolyt 
149 példánynak az ára. Hátrálékban van 60 példány ára. Raktáron van még 
29 példány. — Gyurátz életrajzából befolyt 48 példánynak az ára. Hátrá
lékban 14 példány, bizománybán 63; raktáron a nyomdánál 517 példány.

Tagsági díjjal a győri egyházmegyéből 8, a tolna-baranya-somogyi egy
házmegyéből szintén 8 lelkész van hátrálékban. A többi egyházmegyék lel
készei mind eleget tettek tagsági kötelezettségeiknek.

A közgyűlés a pénztárosnak — köszönetének kifejezésével — 
a szokásos óvások fentartása mellett a felmentést megadja.

6. A pénztárosi jelentéssel kapcsolatban
a közgyűlés elhatározta, hogy a Keresztyén Családi Emlékkönyvet 
1000 példányban újból kiadja s a határozat foganatosításával meg
bízza az elnököt.

7. Ugyanazon jelentés kapcsán a
közgyűlés elhatározza, hogy Gyurátz Ferenc életrajzát terjesztés 
végett átadja a Theol. Otthon iratterjesztésének. A fakultást láto
gató finn lelkészeknek pedig 11 példányt ad belőle ajándékba.

8. Ugyanazon jelentés kapcsán tudomásul veszi
a közgyűlés, hogy az 1938—39. tanévben a soproni líceum mellett 
a theol fakultásnak és a kőszegi leányliceumnak 1—1 lelkészgyer
mek hallgatója, ill. növendéke fog 50—50 P segélyben részesülni.

9. A MELE-témák során a közgyűlés
tudomásul veszi, hogy azokat az egyházul, lelkészegyesületek leg
nagyobb részt letárgyalták; részben pedig már elintézett és meg
haladott kérdésiekké váltak,



10. Túróczy Zoltán a nagytarcsai népfőiskolát ismerteti, mely Tessedik 
Sámuel Missziói Intézet néven a tél folyamán megnyílik. Kilenc ösztöndíja 
van a népfőiskolának. 18—25 éves ifjak jelentkezhetnek a felvitelre. A tan
folyam díja 160 P. Még hiányoznak berendezési tárgyak. Felkéri a lelkész
egyesületi közgyűlés útján a lelkésztestvéreket, hogy a népfőiskolára hívják 
fel híveik figyelmét; s ajánljanak fel az iskola részére berendezési 
tárgyakat.

A közgyűlés örömmel vesz tudomást a nagytarcsai evangélikus 
népfőiskola közeli jövőben történő megnyílásáról. Isten áldását 
kéri az intézetre, annak vezetőire és minden hallgatójára; hogy a 
belőle kikerülő földmíves ifjaink szakismeretek szerzése mellett 
hitükben és evangélikus öntudatukban megerősödve derék tagjaivá 
váljanak egyházunknak és hasznos polgáraivá hazánknak. A lel
késztestvéreket pedig felkéri az intézetnek híveik közt való propa
gálására és berendezési tárgyak felajánlására.

11. Ugyancsak Túróczy Zoltán felszólalására a lelkészegyesületi köz
gyűlés azzal az indítvánnyal járul a kerületi közgyűlés és a MELE elé, hogy 
tegyenek lépést illetékes helyen az iránt, hogy

a nyugdíjintézeti Szabályzat ide vonatkozó pontjának megfelelő 
módosításával tétessék lehetővé, hogy 40 évi szolgálat után orvosi 
bizonyítvány nélkül is nyugdíjba mehessen az a lelkész, aki a helyét 
fiatalabb erőnek kívánja átadni.

12. A napirendi indítványok során
a lelkészegyesület megkeresi a kér. közgyűlést és a MELÉ-t is, 
hogy a lelkészi kazuáliák mielőbbi egységesítését, úgyszintén a kü
lönböző avatások szabályozását szorgalmazza megfelelő helyen.

13. A soproni alsó és a kemenesaljai egyházmegyei lelkészegyesületek
nek a lelkészek hadmentességi jogának a hatályon kívül helyezése iránti 
indítványa kapcsán

a közgyűlés a theológusok kötelező önkéntesi szolgálatára vonat
kozó egyértelmű határozathozatal végett — a fakultás állásfogla
lásának az előzetes kikérésével — megkeresi a MELÉ-t és az 
ORLÉ-t.

14. A KIÉ evangélikus ágának bemutatott szabályzati tervezetét
a közgyűlés tudomásul veszi s elfogadja. A MELÉ-t pedig megke
resi, hogy tegyen lépéseket az egyet, gyűlésnél az iránt, hogy a 
közalapi járulékból bizonyos összeg hasíttassék ki a K1E titkári 
fizetésére.

15. A Lelkészegyesület a KIE-munkának az elmélyítése és kiszélesítése 
céljából szükségesnek tartja, hogy külön kerületi titkár állíttassék a már 
megindult és szép lendületet vett dunántúli kér. KIE-munkába. Azért

megkeresi a kerületi közgyűlést, hogy az ehhez szükséges anyagi 
fedezet előteremtése és biztosítása által gondoskodjék a nagyon 
szükséges és immár elodázhatatlan kérdés megoldásáról,
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16. Túróczy Zoltán: „Én a prófétákra támadok“ c. könyvének kiadási 
költségeihez

a közgyűlés 120 P-vel járul hozzá.
17. A lelkészegyesületi közgyűlés örömmel veszi a theol. fakultás kará

nak az elhatározását, mely szerint D. Payr Sándor emlékére 200 P felaján
lásával alapot kíván létesíteni, mely addig volna tőkésítendő, míg kamatai
ból két hittudománykari hallgató, kik a magyar protestáns egyháztörténet
ből kiváló eredménnyel kollokválnak, ill. értékes dolgozatot hoznak, éven
ként jutalmazható lesz. Az alap támogatására a fakultás kara felkéri a lel
készegyesületet úgy, hogy tagjai körében gyűjtést indít annak növelésére, 
másfelől pedig hasonló célból megkeresi az egyházkerületet is.

A közgyűlés ily értelemben határoz; a lelkészegyesület részé
ről pedig Gyurátz Ferenc életrajzának ezután eladandó példányai
nak árából 50 P-t szavaz meg e célra.

felvétetett a dunántúli Luther Szövetség 1938. évi október hó 12-én 
Sopronban tartott választmányi- és közgyűléséről.

.Jelen vannak: D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök, dr. Ittzés Zsigmond 
világi elnök, dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, továbbá az espe- 
resi, lelkészi, felügyelői, tanítói és világi tagok nagy számban.

1. D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök imája után dr. Ittzés Zsigmond 
e. ü. főtanácsos, világi elnök megnyitó beszédében melegen üdvözli a Szö
vetség tagjait, különösen pedig dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi fel
ügyelőt, ki a Szövetség célkitűzéseit mindig szeretettel támogatja. Rámutat 
arra, hogy a Szövetség lelki munkája az előző évekhez hasonló keretek közt 
folyt az elmúlt évben is, a Belmissziói Munkaprogramm irányítása mellett. 
Püspök úrnak, mint a lelkimunka fáradhatatlan irányítójának, — hálás kö
szönetét mond a Szövetség nevében. Jelentős esemény Szövetségünk életé
ben a nyomdavásárlás, mellyel eljutottunk régi vágyunk és törekvésünk 
megvalósulásához. Szeretettel ajánlja a nyomdát gyülekezeteink, a vezetők

KISS SAMU s. k. NÉMETH KÁROLY s. k.
t i t k á r . ü g v v .  a l e l n ö k .

TAKÁCS ELEK s. k. ZONOOR BÉLA s. k.
h i t e l e s í t ő . h i t e l e s í t ő .

III.
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és hívek figyelmébe és támogatásába. Rámutatva továbbra azokra a nagy 
és életbevágó eseményekre, melyek édes hazánk életében ezekben a napok
ban lefolynak, — azon reménységben, hogy azok következményeként nem
csak hazánk határai, hanem egyházunk keretei is bővülni fognak, — a vá
lasztmány és közgyűlés határozataira Isten áldását kérve, a választmányi 
közgyűlést megnyitja.

2. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: D. dr. Proliié Károly és 
Scholtz Ödön szövetségi tagok.

3. László Miklós központi titkár felolvassa az elmúlt 1937—38. munka
évről szóló jelentését, majd ismerteti az 1938—39. munkaév kitűzött 
programmját.

A választmány a jelentést általánosságban örömmel és meg
nyugvással tudomásul veszi, Püspök úrnak az egyházkerületi lelki 
munka irányításáért s a Belmissziói Munkaprogramul XIV. évfolya
mának összeállításáért hálás köszönetét fejezi ki. Egyúttal elren
deli a jegyzőkönyvnek a jelentéshez csatolását.

A jelentés kapcsán Püspök úr
a) rámutat arra, hogy Dunántúli Luther Szövetségünk Belmissziói Mun- 

kaprogrammja, melynek alapján 14 év óta folyt egyházkerületünkben a lelki 
munka, — az új munkaévre egyetemessé tétetett. Nehéz elhatározással ju
tott el ehhez a ponthoz, fájdalmas gondolat volt egyházkerületi Belmissziói 
Munkaprogrammunk megszüntetése, de magasabb egyházi érdekek köte
lességévé tették, hogy mint az egyetemes egyház lelki munkájának irányí
tója, ezt a lépést megtegye s a Belmissziói Munkaprogrammot — a püspöki 
kar hozzájárulásával — bevigye a többi egyházkerületek területére s köte
lezővé váljék az minden gyülekezet számára.

Az Egyetemes Egyház Belmissziói Munkaprogrammjának most megje
lenő I. évfolyamát azzal a kéréssel ajánlja gyülekezeteink szeretetébe, hogy 
ha valamikor úgy alakulna egyházunk belső helyzete, hogy az Egyetemes 
Munkaprogramm léte kérdésessé válnék, úgy Szövetségünk ismerje köte
lességének a régi dunántúli Munkaprogramm felújítását.

A választmány örömmel veszi tudomásul, hogy egyházkerü
letünk Belmissziói Munkaprogranunja az egész egyetemes egyház 
munkaprogrammjává válik s annak keresztülviteléhez Isten gazdag 
áldását kéri.

b) Püspök úr külön bejelenti, hogy elnöki intézkedéssel Szövetségünk 
megindította a Gyermek Vasárnapja című lapot a Vasárnapi Iskolák szá
mára, Túróczy Zoltán és Szabó József lelkészek szerkesztésében. Az evang. 
és a ref. egyházak eddig közös Vasárnapi Iskolája ugyanis a ref. egyház 
külön lapja lett, minek következtében egyházunknak is külön orgánumot 
kellett létesítenie. Ez Szövetségünkre anyagi megterheléssel jár ugyan, de 
ezen kötelezettségünk elől nem lehetett kitérni.

A választmány a Gyermek Vasárnapja című lap megindítását



62

tudomásul veszi, kiadási költségeihez hozzájárul s munkájára isten 
áldását kéri.

c) A 16 éven át érdemes munkát végzett Gotthold című lap helyébe 
Wehr und Waffe címen, a címben rejlő lutheri programmal, kéthetenként 
megjelenő németnyelvű néplapot indít meg Szövetségünk. A szerkesztést 
Németh Károly esperes vállalta, segédszerkesztője pedig Spiegel-Schmidt 
Frigyes egyházker. segédlelkész lesz. A lap a Harangszó nyomdájában fog 
készülni az újonnan beszerzett gót betűkkel és október 31-én jelenik meg.

A választmány nagy örömmel veszi tudomásul Szövetségünk 
ezen újabb munkavállalását s a lapot különösen németnyelvű hí
veink és gyülekezeteink támogatásába és szeretetébe ajánlja.

d) Múlt évi közgyűlésünk határozatának megfelelően Gyóni Géza ham
vainak hazaszállítási költségeihez a Gyóni-ünnepek alkalmával gyülekeze
teink offertóriumot tartottak, melynek végösszege 859 P 12 f.

Örvendetes tudomásul szolgál.
e) Ugyancsak a múlt évi közgyűlés határozatának megfelelően munkába 

vétetett a Gyermeklant II. kiadása. Ezzel kapcsolatosan Kapi-Králik Jenő 
orgonamüvész bejelentette, hogy nagyatyja, néhai Kapi Gyula, az I. kiadás 
szerkesztője iránti kegyeletből örömmel vállalja a II. módosított kiadás 
összeállítását.

A választmány örömmel veszi tudomásul a Gyermeklant II. bő
vített kiadásának megjelentetését és a szerkesztés vállalásáért 
Kapi-Králik Jenő karnagy, orgonaművésznek köszönetét fejezi ki.

f) Mindinkább szükségessé válik Dunántúl gyülekezetei számára külön 
KIÉ titkári állás megszervezése s ezzel kapcsolatosan egyházkerületünk né
met vallási területe igényeinek kielégítése. Ezen titkári állásra Wagner 
Aurél németül tudó segédlelkész van kiszemelve, ki erre a munkakörre elő
zetes tanulmányai során felkészült. Ezen állás megszervezéséhez az elnök
ség a Szövetség támogatását kéri.

A választmány örömmel veszi tudomásul a régen szükséges
nek érzett munka megkezdésének bejelentését s anyagi lehetősé
gein belül készséggel hozzájárul annak költségeihez.

A titkári jelentést ezek után részletekben is köszönettel tudo
másul veszi a választmányi közgyűlés.

4. Kiss Samu pénztáros beterjeszti jelentését. A Szövetség bevétele volt 
3,918.21 P, kiadása 2,053.62 P, pénztári készlet június 30-án 1,864.59 P. 
Ezen összegből levonva a 859.12 P Gyóni offertóriumot, pénztári készletünk 
volt június 30-án 1,005.47 P.

A választmány a pénztáros jelentését tudomásul veszi s köszö
netének kifejezése mellett a felmentést a szokásos fenntartással 
megadja.

Egyúttal kimondja, hogy segélyeket a következő munkaévben 
sem fog folyósítani, a KIÉ segélyeken kívül.



5. Szabó József' szerkesztő bemutatja jelentését a Harangszó munkájá
ról és vagyoni helyzetéről.

A választmány a jelentést és számadást örömmel tudomásul 
veszi. Köszönetét fejezi ki a szerkesztőnek és mindazoknak, kik a 
Harangszó munkájában résztvettek s annak állandó erősödését elő
segítették. Köszönetét mond a nyomdavásárlás lebonyolításáért. 
Köszönetét fejezi ki a Kiadóhivatal munkásainak és elismerését a 
nyomda bérlőinek hűséges munkájukért.

6. Püspök úr rámutat arra, hogy egyetemes egyházunk évekkel ezelőtt 
evang. népiskoláink számára evang. jellegű címlappal iskolai füzetek kiadá
sát határozta el és azt a Luther Társaságra bízta. Mivel a vallás- és közokta
tásügyi miniszter szokványos iskolai füzeteket ad ki, melyeknek bevezeté
sére az összes elemi iskolákat kötelezni kívánja, az evang. jellegű iskolai 
füzetek kiadását tovább halasztani nem lehet. Indítványozza, hogy a Szövet
ség bízza meg ezen munkával a Harangszót és gondoskodjék a füzetek 
mielőbbi megjelentetéséről.

A választmány készséggel teszi magáévá az indítványt s felkéri 
a Harangszó szerkesztőjét az iskolai füzetek mielőbbi kiadására.

7. A tárgysorozat kimeríttetvén, elnök a választmányi ülést befejezi. 
Ezután a választmányi ülés átalakul közgyűléssé.

8. A közgyűlés a választmány minden javaslatát elfogadja s határozati 
erőre emeli.

9. Más tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést buzgó imádsággal befejezi.

K. m. f.

D. KAPI BÉLA s k. Dr. ITTZÈS ZSIGMOND s. k.
p ü s p ö k - e l n ö k .  v i l .  e l n ö k .

LÁSZLÓ MIKLÓS s. k. 
j e g y z ő k ö n y v - v e z e t ő .

Hitelesítjük:

D. Dr. PRÖHLE KÁROLY s. k. 
h i t .  b i z .  t a g .

SC HOLTZ ÖDÖN s. k. 
h i t .  b i z .  t a g .
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ív.
Jegyzőkönyv.

a Dunántúli Ág. H. Ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület 1938. évi október 
hó 12-én Sopronban tartott rendes évi közgyűléséről.

Jelen vannak: Főtiszt, és Nagymélt. D. Kapi Béla püspök úr, Mélt. dr. 
Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő úr, dr. Schindler András soproni h. 
polgármester, Ziermann Lajos esperes, korín, főtanácsos, Hamar Gyula tan. 
főtanácsos, Rimler Pál gazd. főtanácsos, Prickler János felügyelő (Sopron), 
Arató István tanü. főtan., leánygimn. igazgató, Koltai Vidos Dániel a népisk. 
biz. világi elnöke, Hanzmann Károly, Krug Lajos, Strasser Sándor tan. főta
nácsos, Budaker Oszkár soproni lelkész, László Miklós püsp. titkár, dr. Ittzés 
Zsigmond egyhm. felügyelő, dr. Bertha Benő egyházker. főjegyző, Demiány 
Ervin bonyhádi gimn. igazgató, Rozsondai Károly tan. k. int. igazgató, 
Schleifer Károly, dr. Deák István tan. k. int. tanár, Csoknyay József tanár, 
Csaba József líc. tanár, Kardeván Jenő tan. k. int. tanár, Sass László tan. k. 
int. tanár, dr. Benkő László líc. tanár, dr. Kamondy Zoltán líc. tanár, dr.Ruh- 
mann Jenő líc. tanár, Kuszák István gyak. isk. tanító, Dégay Zoltán tanár, 
Ajkay István felügyelő, Kárpáti Sándor ny. zenetanár, Ihász Ferenc ny. tan. 
k. int. tanár, dr. Kiss Jenő theol. dékán, Schermann Ede balti lelkész, Len
kei István szfőv. ped. szem. tanítója, Meclile József tan. k. int. tanár, Span
ner István lie. tanár, Garai József tan. k. int. tanár és ezeken kívül az egye
sület teljes tisztikara és tagjai nagy számmal, valamint a soproni ev. tanító
képző intézet IV. és V. o. növendékei.

I. A közgyűlést megelőzőleg az egyházker. Lelkészegyesület és Tanító- 
egyesület közös áhítaton vett részt az evangélikus templomban.

II. A közgyűlést Grieszhaber Endre Henrik elnök mélyen szántó, lelkes 
beszéddel nyitja meg. Elnöki megnyitójában ünnepélyes szavakkal emléke
zik meg Szent István emberi és történelmi nagyságáról, isteni küldetéséről, 
apostoli és államkormányzati tevékenységéről. Szent István örök időkre 
mintapéldája marad az államszervező, államformáló és nemzetnevelő tehet
ségnek. Emléke kegyeletes a magyar ev. tanítóságnak. Ugyancsak ihletett 
szavakkal emlékezik meg Horthy Miklós kormányzó őfőméltóságáról 70. 
születésnapja alkalmából. Vitéz nagybányai Horthy Miklós a magyar feltáma
dás és újjászületés reménysége és riadója. Joggal nevezhető Magyarország 
harmadik honalapítójának. A hódolatteljes hála és szeretet zászlaját kell 
meghajtanunk előtte. Életén legyen Isten áldása.

A közgyűlés tagjai állva hallgatták végig a kormányzóról szóló meg
emlékezést és az elnök indítványára táviratban fejezte ki őfőméltósága 
iránt hódolatát a közgyűlés.

III. Ezután a közgyűlés lerótta a kegyelet adóját a világháborúban 
hősi halált halt kartársak emléke iránt.



ÍV. A nemzeti feltámadás hajnalán hálás köszönetét fejezi ki a köz
gyűlés vitéz nagybányai Harthy Miklós kormányzó Ur Öfőméltóságának 
s őt táviratban üdvözli.

V. Ezután az elnök egyenként üdvözli a megjelent vendégeket, köztük 
dr. Kapi Béla m. kir. titkos tanácsost, Dunántúl kiváló püspökét és dr. Mes- 
terházy Ernő m. kir. Jvorm. főtanácsost, egyh. kér. felügyelőt. Kiemeli, hogy 
ünnepélyes, meghitt alkalom főpásztorunk megjelenése, úgy várjuk, mint 
család a családfőt, mint nyáj a pásztorát. Kifejezi a tanítóság háláját az új 
egyh. törvényekben kiterjesztett tanítói képviseleti s egyéb jogokért, me
lyeknek Önagyméltósága megértő támogatója volt.

Válaszában Püspök úr Önagyméltósága kifejezésre juttatja az idők 
jelenbeli rohanó árjában a tanító szerepét, aki evangéliumi lelkűidével, 
felelősségének teljes tqdatával áll a vártán most, amikor keskeny kapun 
át visz a nemzet útja a boldogabb jövőbe, amely nem lehet a múltnak egy
szerű kontinuitása, hanem benne van, benne kell lenni a lelki újjászületés
nek s ebben egyházunknak, iskoláinknak lényegbeli elhivatásukból kifolyó
lag részüket bőségesen ki kell venniük. Ez csak úgy lehetséges, hogy ha 
lelkeinkben új lángok törnek fel, s lélek világító, melegítő lángjai. Plusz 
munkát kell végezni, hogy plusz eredményt termelhessünk, ezért kéri az 
erő örök Urát, hogy áldja meg Szent Leikével az új fundamentum rakókat.

Megható volt Krug Lajosnak, a régi, hosszú időn át volt kér. s orszá
gos elnöknek válasza az elhangzott üdvözlő szavakra. Ősz vezér ő, sere
gének régi ismerős arcai hiányzanak már. Egyedül maradt a régiek közül, 
de az új sereg közepette azzal a hittel, reménységgel néz körül, hogy a 
múlt küzdelmeinek eredményei, drága hagyományai biztos, jó kezekben 
vannak. Régi hittel megy a sereg nemzetünk válságos idejében új honfog
lalásra. A remények beteljesedésére, a küzdelmekre Isten áldását kéri.

VI. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kindler Mihály és Lag- 
ler József kartársakat. Bejelenti, hogy többen levélben kimentették ma
gukat.

VII. Rozsondai Károly a soproni evangélikus tanítóképző-intézet igaz
gatója az „Evangélikus tanítóképzés időszerű kérdései“ címen tart elő
adást. Új korszak következik a tanítóképzésben. Ennek a változásnak nagy 
jelentőségére mutatott rá az előadó; majd számadatokkal igazolta, hogy 
a tanítói túltermelés miatt is szükség volt a törvény megalkotására éppen 
a tanítói hivatás védelmének szempontjából. A tanítóképzést a megenge
dett mértékig úgy kell átalakítanunk, hogy az valóban evangélikus tanító- 
képzés legyen és egyházunk várakozását, szükségleteit kielégítse. Az evan
gélikus tanítóképzők közül figyelmet érdemel a soproni intézet. Az új 
szervezettel és épülettel bíró soproni líceum és akadémia, ha munkásait és 
az ifjúságot valóban az evangéliumi lélek tölti el, egyházunk és hazánk 
egyik jelentős szellemi őrhelye lesz.

VIII. A második előadást Lenkei István székesfővárosi ped. szeminá
riumi tanító tartja „A munkáltató foglalkoztatás módja'1 címen. Vegyük
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alapul a gyermek természetes adottságait s ebből a gyermeki s tanítói 
tevékenységbeli kölcsönhatásból szülessék meg az iskolai nevelő-oktató 
munkának helyes, önmunkáltató iránya. Hangsúlyozza, hogy dacára az 
új pedagógiai elgondolásoknak, nem szabad a multat lekicsinyleni. Tart
suk meg belőle azt, ami érték volt. Szól az egészséges versenyről, amely 
az iskolai munkán túl az életben is úgy egyéni, mint nemzeti szempont
ból nagy értéket rejt magában. A tanító és gyermek közös munkával dí
szítse a tantermet. így kialakul a munkaiskola képe, hol a gyermek aktív 
öntevékenysége érvényre jut. Végül bemutatja osztályának munkafüzetéit.

Az elnök mindkét előadásért a közgyűlés nevében elismerését és kö
szönetét fejezi ki.

IX. Még egy előadás hangzik el, ezt Hamar Gyula tanügyi főtaná
csos, ny. tanítóképzőint. igazgató tartja az új egyházmegyei iskolaláto
gatási jegyzőkönyvről. Megállapítja, hogy a régi jegyzőkönyvi űrlap a 
maga kérdéstömkelegével alkalmatlan volt. Tiltakozik az egyházi látoga
tások alkalmával a tanítók nevelő, oktató munkájának számjeggyel való 
minősítése ellen, mivel méltatlannak, lealázónak tartja. Hanem ajánlja 
helyette a szóbeli minősítést. Az egyházmegyei iskolalátogatások jegyző 
könyve ügyében határozati javaslatot terjeszt elő.

Somogyi Béla országos elnök egyetemes viszonylatban ismerteti a 
dolgok állását. Bemutatja a jegyzőkönyvi űrlap-tervezetet. A számjegyek
kel való minősítésre megjegyzi, hogy a népiskolai bizottság ülésén is élénk 
vita-téma volt s tekintettel az állami eljárásra, fenntartotta az ilyen minő
sítést éppen a tanítók érdekében.

Hosszabb vita után a közgyűlés megbízza az elnököt, hogy 
a kérdésnek a kerületi gyűlésen való tárgyalásánál ragaszkodjék a 
számszerű osztályozás mellőzéséhez, legrosszabb esetben kérje az 
általános tanulmányi eredménynek egy jeggyel való osztályo
zását.

Az előadónak az elnök hálás köszönetét mond a lelkes, gyakorlati 
értékű értekezésért.

X. A közgyűlés a gondosan összeállított elnöki jelentésért kifejezi 
hálás köszönetét, azt általánosságban tudomásul veszi és a jelentéssel kap
csolatban a következő határozatokat hozza:

a) A 4. ponttal kapcsolatban hálás kegyelettel emlékezik meg 
magyar nemzetünk kettős történelmi évfordulóján István király 
haláláról, annak 900-ik évében.

Hálatelt szívvel, alattvalói szeretettel gondol Kormányzó úr 
őfőméltóságának 70-ik születésnapján nemzetépítő nagyságára.

Köszönettel adózik annak a négy államférfiúnak a müncheni 
találkozón hozott határozatáért, amely lehetővé teszi elrabolt te
rületünk egy részének visszacsatolását és elszakított magyar test
véreink egy részének felszabadítását. Tudja, hogy a Mindenható 
bölcsesége és igazságszeretete világosította meg a négy férfiút,
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akik közül különösen síkraszállt a magyar ügy érdekében Bénító 
Mussolini.

Kölcsey Ferenc halálának 100-ik évfordulóján kérjük Istent, 
tegye élő valósággá mindazt, ami nemzeti imánkból hő fohász
ként az ég felé szárnyal.

b) A jelentés 6. pontja kapcsán meleg szeretettel köszönti 
mindazokat a lelkészeket és kartársakat, akik valamilyen évfor
dulóhoz érkeztek, vagy kitüntetésben részesültek, valamint az egy
házmegyei egyesületek új elnökeit tisztségük elfoglalása alkal
mából.

c) A jelentés 8. pontjával kapcsolatban az anyagi ügyek te
rén beállott némi javulás csak látszólagos lévén, tovább szorgal
mazza illetékes fórumoknál a tanítóság sérelmes helyzetének ja
vítását, elsősorban pedig a Szövetség támogatását kéri a sérel
mek megszüntetése elleni küzdelmében.

d) A jelentés 9. pontja kapcsán hálás elismeréssel adózik 
D. Kapi Béla püspök úr őnagyméltóságának ez évben megtartott 
konferenciákért, de köszönetét mond minden előadónak is, a lelki 
gazdagodást jelentő előadásokért.

e) A jelentés 11. pontjával kapcsolatban kitörő lelkesedés
sel fogadja a tanítóakadémia felállítását, mint a tanítóság évti
zedes mozgalmának valóraválását. Ettől várja az új tanítónemze
dék jobb jövőjét. Egyúttal örömének ad kifejezést azért is, mert 
ezzel végre a soproni tanítóképző épületének ügye is megol
dást nyer.

A reformírással kapcsolatban megvárja a kérdés teljes tisz
tázódását, addig a Luttor féle írást nem vezeti be.

f) A jelentés 12. pontja kapcsán a Zsinat törvényeit örömmel 
fogadja, azok végrehajtásánál a tanítóságot érintő rendelkezések 
tekintetében, amennyiben az egyesületet érintik, gondoskodik a 
teljesítésről. A nagyobb képviseleti jogot jelentő paragrafusok 
lehetőségeit megfontolt észszerűséggel a tanítóság erkölcsi érté
keinek gyarapítására igyekszik fordítani.

A szabályrendelet-tervezet kifogásolt pontjai időközben meg
felelő módosítást nyertek, annak elfogadását a maga részéről 
javasolja.

Az Evangélikus Népiskola előfizetési díjának befizetését min
den vezetőtanítónak lelkiismereti kérdésévé teszi. Somogyi Béla 
szerkesztőnek köszönetét mond.

Az üdülőházat és a létesítendő gyógyházat a tanítóságnak 
jóindulatú figyelmébe ajánlja.

XI. A pénztáros bemutatja számadását és költségelőirányzatát. A köz
gyűlés a felmentvényt megadja.

5*
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XII. Indítványok. Áz elnök indítványára, a választmány eloterjesztese 
alapján a közgyűlés szerény elismerése és hálája jeléül Krug Lajosról, a 
kerületi és országos evangélikus tanítóegyesület örökös díszelnökéről és 
a közel múltban elhunyt Kiszely Jánosról, országos főpénztárosról, az 
Evangélikus Népiskola kiadójáról, a révfülöpi tanítóüdülőben 1—1 szobát 
nevez el s Szende Ernő lajoskomáromi igazgató-tanítónak, az üdülőház 
gondolat felvetőjének megnagyított arcképét az üdülőház díszhelyén ki
függeszteni rendeli.

A közgyűlés elfogadja az egyházmegyei egyesületek következő javas
latait és a megfelelő helyre terjeszti fel:

1. Egyházi illetékes hatóságunk keressen megfelelő módot 
ahhoz, hogy a soproni tanítóképző akadémiával kapcsolatban a 
hallgatók teológiai szakképzettséget is nyerjenek.

2. A népiskola három felső osztályának vallástanítási anyaga 
nem két, hanem három évre osztassék, hogy azt kimerítőbben 
lehessen elvégezni.

3. Keresse meg a megfelelő fórumok útján illetékes egyházi 
főhatóságunkat aziránt, hogy az iskolalátogatási szabályrendelet 
az új egyházi törvények V. te. 13. §-a értelmében minél előbb 
megjelenjen.

4. Szorgalmazza illetékes egyházi hatóságunknál az evangé
likus tanterv minél előbbi megjelenését.

5. A soproni evangélikus tantestület összegyűjtötte az egy
házmegye népiskoláiban tanítandó népdalok törzsanyagát, amely
ből minden iskola a helyi körülményekhez képest kiválogatja az 
anyagot, sőt azt megfelelően bővítheti is.

6. Boldog örömmel veszi tudomásul D. Kapi Béla píipök úr 
őnagyméltóságának 211. III. 1937—38. számú leiratában foglalta
kat, amely újabb tanúbizonysága őnagyméltóságának a tanítói hi
vatás és a tanítóság iránt érzett igaz tiszteletének és közismerten 
komoly megbecsülésének. Amidőn a közgyűlés ezért hálatelt szív
vel igaz köszönetét mond őnagyméltóságának főpásztori gondos
kodó szeretetéért, egyben ünnepélyes Ígéretet tesz, hogy az evan
gélikus tanítóság továbbra is hűséges, lelkes közvitéze óhajt lenni 
őnagyméltóságának minden nemes célkitűzésében, mellyel hőn 
szeretett evangélikus egyházunk felvirágzását és porbasújtott ma
gyar nemzetünk boldogabb jövendőjét szolgálja. Az erre vonat
kozó 211. III. 1937—38. sz. leiratban foglaltakat pedig egész 
terjedelmében idei közgyűlésének jegyzőkönyvébe iktatja és azt 
megörökíti az utókor számára.

7. Keresse meg az Országos Evangélikus Tanítóegyesületet, 
hogy az egyházmegyei tanítóegyesületek részére dolgoztasson 
ki egy megfelelő, egységes alapszabálytervezetet.
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XIII. Elnök hálás köszönetét nyilvánítja a soproni vendéglátó gyüle
kezetnek, Graf Samu igazgatónak s a tantestületnek a rendezés körüli 
odaadó munkájáért, s a közgyűlést bezárja. Majd a közgyűlés tagjai 
eléneklik a Himnuszt.

K. m. f.

GRIESZHABER ENDRE HENRIK s. k. 
e l n ö k .

Dr. BALÁZSOVITS GYULA s. k. LUDVÁN SÁNDOR s. k.
j e g y z ő .  f ő j e g y z ő .

Hitelesítjük:
KINDLER MIHÁLY s. k. LAGLER JÓZSEF s. k.

V.
A d u n á n tú li  á g . faítv. e v a a g . e g y h á z k e rü le t i  t i s z t ik a r ,  v a la m in t 
a z  1937—43. 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

N É V T Á R A .

I. Az egyházkerület tisztikara:

Püspök, 1916 óta: D. Kapi Béla m. kir. titkos tanácsos, győri lelkész, 
felsőházi tag, Győr, Ráth Mátyás-tér 1.

Egyházkerületi felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirto
kos, ny. főispán, felsőházi tag, a Johannita-rend lovagja, Nagygeresd, 
Sopron vm.

Egyházkerületi egyházi főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, esperes
lelkész, Lébény, Moson vm. (1943.)

Egyházkerületi világi főjegyző, 1934 óta: Dr. Bertha Benő, kir. járás- 
birósági elnök, Sárvár. (1943.)

Egyházkerületi egyházi aljegyző, 1932 óta: Gyalog István, főesperes- 
lelkész, Kéty, Tolna vm. (1943.)

Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, föld- 
birtokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1943.)

Egyházkerületi főszámvevő, 1923 óta: Hanzmann Károly lelkész, Sop
ron, Templom-u. 17. (1943.)

Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Széchenyi- 
tér. (1943.)

Egyházkerületi pénztáros, 1929 óta: Miihl Nándor, Sopron, Templom- 
utca 10.



Egyházkerületi ellenőr-alszámvevő, 1914 óta: Wojtech G. Vilmos, 
Sopron, Templom-utca 10.

Egyházkerületi levéltáros, 1923 óta: Németh Sámuel, tanügyi főtaná
csos, líceumi igazgató, Sopron, Hunyadi-u. 9. (1943.)

Püspöki titkár, 1917 óta: László Miklós, lelkész, Győr, Ráth Mátyás
tér 1.

Püspöki másodlelkész, 1930 óta: Szabó József, Győr, Petőfi-tér 2.

II. A dunántúli egyházkerület presbitériuma:

a) Elnökség: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyház
kerületi felügyelő.

b) Hivatalból tagok: Németh Károly, egyházi- és Dr. Bertha Benő, 
világi főjegyző; Dr. Zergényi Pál ügyész; Takács Elek, hivatalban legidő
sebb esperes és Dr. Ittzés Zsigmond, hivatalban legidősebb egyházmegyei 
felügyelő.

c) Választott rendes tagok: Gyalog István, Ziermann Lajos, Zongor 
Béla, D. Dr. Prőhle Károly, Hanzmann Károly, Túróczy Zoltán egyháziak 
és Szalay István, szentmártoni Radó Lajos, Mihály Sándor, koltai Vidos 
Dániel, Németh Sámuel, Grieszháber E. Henrik világiak.

d) Választott póttagok: Bojtos László, Horváth Lajos, Molitoris/. 
János egyháziak és Dr. Brunner Emil, Koritsánszky Ottó, Rozsondai 
Károly világiak.

III. A dunántúli egyházmegyék elnöksége:

Győri egyházmegye: Esperes, Németh Károly, Lébény, Moson vm 
Felügyelő: Szalay István, földbirtokos, Juliamajor, u. p. Gyomoré, Győr vm.

Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitórisz János, Celldömölk 
Felügyelő: Koltai Vidos Dániel, földbirtokos, gazd. főtanácsos, a Johan- 
nita-rend lovagja, Mersevat, Vas vm., u. p. Külsővat.

Somogyi egyházmegye: Esperes, Horváth Lajos, Gyékényes, Somogy 
vm. Felügyelő: Dr. Ittzés Zsigmond, ny. vármegyei t. főorvos, eü. főtaná
csos, Kaposvár.

Soproni alsó egyházmegye: Esperes, Bojtos László, Vadosfa, Sopron 
vm. Felügyelő: Dr. Ajkay István, földbirtokos, Kisfalud, Sopron vm.

Soproni felső egyházmegye: Esperes, Ziermann Lajos, kormányfőta
nácsos, Sopron. Felügyelő, Dr. Brunner Emil, Sopron szab. kir. város 
tiszti főügyésze.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Főesperes, Gyalog István, Kéty, 
Tolna vm. Alesperes, Dörmer Frigyes, Varsád, Tolna vm. Felügyelő, Dr. 
Pesthy Pál, ny. igazságügyminiszter, Budapest és Űzd, Tolna vm. Másod
felügyelő, Koritsánszky Ottó, az Orsz. Gyógyszerész Szövetség ügyvezető 
igazgatója, Budapest, VI., Hegedűs Sándor-u. 17.



Vasi közép egyházmegye: Esperes, Zongor Béla, kormányfőtanácsos, 
Körmend. Felügyelő, szentmártoni Radó Lajos, földbirtokos, orsz. gyűl. 
képviselő, Répcelak. Másodfelügyelő, Dr. Schneller Aurél, ügyvéd, Kőszeg.

Veszprémi egyházmegye: Esperes, Takács Elek kormányfőtanácsos, 
Homokbödöge, u. p. Ugod, Veszprém vm. Felügyelő, Mihály Sándor, gaz
dasági felügyelő, Pápa.

Zalai egyházmegye: Esperes, Jónás Lajos, Alsódörgicse, Zala vm. Fel
ügyelő, Dr. Roósz Ádám, ügyvéd, Keszthely.

IV. Az egyházkerület állandó bizottságai:

/. E g y h á z k e r ü l e t i  i s k o l a i  n a g y b i z o t t s á g .

Elnökség: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházv Ernő, egyház
kerületi felügyelő.

Jegyző: Dr. Ruhmann Jenő, Sopron.
Hivatalból tagjai: Arató István, kőszegi leánynevelőintézeti, Németh 

Sámuel, soproni gimnáziumi, Rozsondai Károly, soproni tanítóképzőinté
zeti, Demiány Ervin, bonvhádi gimnáziumi, vitéz Magassy Sándor, líceumi 
diákotthoni igazgatók, Szalay István, az egyházkerületi pénzügyi biz. el
nöke, Hanzmann Károly, egyházker. főszámvevő, Dr. Zergénvi Pál, egyház- 
ker. ügyész, Dr. Schneller Aurél, a kőszegi leánvliceumi helvi biz. elnöke, 
a tanári kar kiküldöttei Dr. Ruhmann Jenő és Gárdonyi Zoltán.

Választott tagok az egyházkerület részéről: a") egyháziak: Németh 
Károly, Lébénv, D. dr. Profile Károly, Sopron, Scholtz Ödön, Ágfalva, 
Takács Elek, Homokbödöge, Túróczy Zoltán. Győr, Zongor Béla, Körmend, 
Kiss Samu, Nagybarátfalu, Gyalog István. Kéty, Molitórisz János, Cell - 
dömölk; póttagok: Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelvi, Horváth Lajos, 
Gyékényes és Bojtos László, Vadosfa; b) világiak: Dr. Heimler Károly, 
Sopron, Dr. Ittzés Zsigmond Kaposvár, Szentmártoni Radó Lajos, Répce
lak, Dr. Beyer János, Kőszeg, Dr. Pesthv Pál, Budapest, Dr. Strasser Sándor, 
Győr, Dr. Mesterházy Ferenc. Veszprém: póttagok: Dr. Móritz Dénes, 
Celldömölk, Dr. Deák János, Sopron, Mihály Sándor, Pápa, koltai Vidos 
Dániel, Mersevat, virtsologi Rupprecht Antal, Sajtoskál, Rimler Pál, Sopron.

A soproni egyházközség részéről tagok: Ziermann Lajos, Hanzmann 
Károly, Budaker Oszkár, lelkészek; Dr. Töpler Kálmán, Prickler János.

2. E g y h á z k e r ü l e t i  i s k o l a i  k i s b i z o t t s á g .

Elnök: Dr. Heimler Károly, iskolai felügyelő, Sopron szab. kir. város 
nyug. főjegyzője.

Jegyző: Leitner József, Sopron.
Hivatalból tagok: Hanzmann Károly, főszámvevő, Németh Sámuel, 

lie. igazgató; vitéz Magassy Sándor, a Lie. Diákotthon igazgatója, Szabó 
József, efórus, Rozsondai Károly, tanítóképezdei igazgató.



Választott tagok: a) az egyházkerület részéről: Bergmann Pál, Dr. 
Deák János, Dr. Schindler Endre, Rimler Pál, Dr. Zergényi Pál; b) a sop
roni egyházközség képviselői: Budaker Oszkár, Prickler János, Ziermann 
Lajos; c) a líceumi tanári kar képviselői: Dr. Ruhmann Jenő, Leitner Jó
zsef; d) a tanítóképzőintézeti tanári kar képviselője: Dr. Gárdonyi Zoltán.

3. E g y h á z k e r ü l e t i  l e g f ő b b  f e g y e l m i  b i z o t t s á g .

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok egyházi részről: Németh Károly, Lébény, D. dr. Prőhle Károly, 
Sopron, Gyalog István, Kéty; világi részről: Dr. Dukovits Vilmos, Győr, 
Szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár.

4. E g y h á z k e r ü l e t i  t ö r v é n y s z é k .

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő.

Jegyzők: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1943) és Dr. Zimmermann Artur, 
Körmend (1939).

Ügyész: Dr. Zergényi Pál, Sopron (1943).
Bírák: a) lelkészi karból: Takács Elek, Homokbödöge (1939), Zongor 

Béla, Körmend (1943), Németh Gyula, Szekszárd (1943), Túróczy Zoltán, 
Győr (1939), Molitórisz János, Celldömölk (.1943), Fábián Imre, Sárszent- 
lőrinc (1943); b) világiak: Dr. Ajkay István, Kisfalud (1939), Jánossy Gábor, 
Szombathely (1939), Dr. Vidonyi Sándor, Győr (1939), Dr. Grosch József, 
Paks (1943), Dr. Rásó Béla, Vasvár (1943), Dr. Brunner Emil, Sopron (1943);
c) a tanári és tanítói karból: Gráf Samu, Sopron (1939) és Németh Samu, 
Sopron (1943).

5. E g y h á z k e r ü l e t i  p é n z ü g y i  b i z o t t s á g ,  e g y ú t t a l  n y u g d í j ü g y i  b i z o t t s á g .

Elnök: Szalay István, Julia-major, u. p. Gyomoré.
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.
Jegyző: Mühl Nándor, Sopron.
Hivatalból tagok: Arató István, Kőszeg, Hanzmann Károly, Sopron, 

Dr. Heimler Károly, Sopron, Németh Sámuel, Sopron, Mühl Nándor, Sop
ron, Dr. Schneller Aurél, Kőszeg, Wojtech G. Vilmos, Sopron, Dr. Zergényi 
Pál, Sopron, vitéz Magassy Sándor, Sopron, Rozsondai Károly, Sopron.

Választott tagok: a) egyháziak: Scholtz Ödön, Ágfalva, Takács Elek, 
Flomokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) vilá
giak: szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Dr. Bertha Benő, Sárvár, Fried
rich Nándor, Sopron, Rupprecht Antal, Sajtoskál, Szabó Kálmán, Sopion, 
Prickler János, Sopron, Bertók Károly, Szombathely, Gráf Samu, Sopron, 
Hanzély János, Dunaföldvár.
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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: báró Podmaniczky Pál dr., Sopron, Zongor 

Béla, Körmend, vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd, Dörmer Frigyes, Varsád, 
Hering János, Veszprém; b) iskolai részről: Graf Samu, Sopron, Griesz
haber E. Henrik, Majos, Somogyi Béla, Körmend, Rozsondai Károly, Sop
ron, Ludván Sándor, Celldömölk; c) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, 
Kemenessömjén, Koritsánszky Ottó, Budapest, Szentmártoni Radó Lajos, 
Répcelak, Rupprecht Antal, Sajtoskál, Schleifer Károly, Szombathely, Sza- 
lay István, Gyömöre, szentmártoni Radó Kálmán, Répcelak.

7. Egyházkerületi véleményező bizottság.

Elnökök: Németh Károly, Lébény és Dr. Bertha Benő, Sárvár.
Tagok: a) egyházi részről: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Hanzmann 

Károly, Sopron, Dr. Kiss Jenő, Sopron, Molitórisz János, Celldömölk, 
Rónai B. Gyula, Uraiujfalu, Takács Elek, Homokbödöge, Zongor Béla 
Körmend, Budaker Oszkár, Sopron, Horváth Olivér, Nagykanizsa és Gya
log István, Kéty; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén. 
Dr. Berzsenyi Jenő, Zsédény, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, 
Kaposvár, Mihály Sándor, Pápa, Dr. Brunner Emil, Sopron, koltai Vidos 
Dániel, Mersevat, Grieszhaber E. Henrik, Majos, Ajkay István, Kisfalud.

8. Egyházkerületi számvevőszék.

Elnökök: Weiss Vilmos, Kőszeg és Ajkay István, Kisfalud.
Tagok: a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keme- 

nesmagasi, Rónai B. Gyula, Uraiujfalu; b) világiak: Dr. Berzsenyi Ádám, 
Kemenessömjén, Magyar István, Felpéc, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, 
Rupprecht Antal, Sajtoskál, Dr. ifj. Radó Lajos, Szombathely.

9. Egyházkerületi lelkészképesítő bizottság.

Elnök: D. Kapi Béla, püspök.
Tagok: Németh Károly, Lébény, Zongor Béla, Körmend, Ziermann 

Lajos, Sopron, Túróczy Zoltán, Győr, vitéz Magassy Sándor, Sopron; pót
tagok: Kiss Samu, Nagybarátfalu, Budaker Oszkár, Sopron.

10. Egyházkerületi tanképesítő bizottság.

Elnök: D. Kapi Béla, püspök.
Hivatalból tagok: a tanítóképzőintézeti tanári kar vizsgáztató tanárai.
Választott tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Neubauer János, Sopron; 

póttagok: vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd és Kiss József, Sopron.



11. A z  e g y h á z k e r ü l e t i  és  a  s o p r o n i  k o n v e n t i  e g y e s í t e t t  p é n z t á r a k  

f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g a .

Elnök: Huber Aladár, Sopron, helyettes elnök: Szalay István, Julia- 
major, u. p. Gyömöre.

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: Prickler János, 
Sopron, Dr. Brunner Emil, Sopron, Fiedrich Nándor, Sopron, Ziermann 
Lajos, Sopron, Frank Lajos, Sopron.
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Püspöki jelentés
a dunántúli evangélikus egyházkerület 1938. évi október hó 

13. napján Sopronban tartandó rendes közgyűlése elé.

Fötisztelendö és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!
Az államférfi munkájának lényegéről és titkáról Bismarck, a hívőlelkű 

nagy német államférfi azt mondotta, hogy csupán Isten palástját kell érin
tenie s érzékeny lélekkel állandóan azt kell vigyáznia, hogy mit akar tenni 
és vele cselekedtetni az Isten.

Ez a felfogás pontosan áll az egyházvezetés munkájára is. Akit Isten 
akarata az egyház parancsával vezéri szolgálatra kötelezett, az legyen 
állandó életközösségben az élő Istennel. Szüntelen imádkozással kapasz
kodjék Isten palástjába s visszafojtott lélekzettel figyelje, hogy Isten mit 
akar általa cselekedni.

Ez a felfogás nem a kényelmesség takarója a püspök munkáján, hanem 
személyéért és munkájáért való felelősségének szédítő teljessége. Mert 
több-kevesebb, jelentékeny-jelentéktelen munkájában elválasztja az emberi 
elgondolásu munkát az Isten parancsolta munkától s egyszersmind meg
világítja,'hogy fogtuk-e állandóan a szent Isten palástját, hallgattuk-e sza
vát és jól megértettük-e felénk zengő parancsát?

Egyházkerületi közgyűlésünkhöz tisztelettel beterjesztem püspöki je
lentésemet, mely az elmondottak szerint nem lehet egyéb,., mint munkák, 
törekvések, útkeresések közt átcsendülő emberi visszhang: Szólj,. Uram, 
hallja a te szolgád! -

I. Az év eseményei.
1. Általános helyzetkép.
a) Világviszonylatban nemzetünk és egyházunk a kommunizmus és 

ellenkomunizmus hullámverésében él.
A kommunizmus Oroszországban következetesen kiépített állam-szer

vezet, gazdasági- és szociális-rendszer, kultúra és életlipus. Az állam törvé
nyei hiába biztosítanak vallásszabadságot és hiába helyezik az istentelenek 
jogaival egyvonalba a hívők jogait, a keresztyénség élet-halál harcát vívja. 
Egy évvel ezelőtt az agg Malmgren püspök elmondotta a német Gusztáv 
Adolf Egyesület nagygyűlésén, hogy 200 német evangélikus lelkész közül 
már csak ketten állanak a vártán. Az általa felszentelt 57 fiatalember közül



már csak ketten szolgálnak. Halálharangként konduit utolsó mondata: 
Oroszország Isten nélküli ország, a halál néma országa.

Spanyolországban még ma is dühöng a polgárháború. A hívő keresz- 
tyénség vívja harcát az Isten-ellenes táborral.

De a többi keresztyén országot sem hagyja érintetlenül ez a rettenetes 
veszedelem. Föld alatti aknamunkájuk jelenségei fel-felbukkannak, mint 
ahogy a szeizmográf mutatója akkor is megrezdül, ha a földindulás rejtett 
pontját megjelölni nem képes. Ezen jelenségeknél is veszedelmesebb az 
álruhás kommunizmus, az Istentől független élettipus, a hittől elválasztott 
morál, a világnézetté szikkadt vallás. A kommunizmus ellen fegyverkező 
egyházak riadtan nézik a határon túl morajló forrongásokat, a saját falai
kon belül elhatalmaskodó rejtett veszedelmet pedig nçm veszik észre.

A másik oldalon a nemzeti szocializmus áll s az egyház ennek hatása 
alól sem vonhatja ki magát.
.  . Az állami totalitás az óriásember kielégíthetetlen mohóságával minden 
hatalmat, befolyást és irányítást önmaga számára követel. Ennek az állami 
rendszernek egyházi következményeit nyomon követhetjük. Az állami fel - 
sőbbség felszívja az egyház hatalmát. Az Isten rendelésén alapuló két egyen
értékű, egymás mellé helyezett szervezet egyensúlya összeomlik. Az egyház 
az állam alárendelt, járomszalagon vezetett vazallusa lesz. Az állam kizá
rólagosan önmaga számára követeli a nevelés, irányítás, vezetés jogát s az 
egyház munkáját a templom falai közé szorítja. A szószék mellett megje
lenik a politikai ellenőr. Az állam támogatása összezsugorodik. Elhomályo
sodik az egyház állami és nemzeti jelentősége, sőt kívánatosnak látszik 
anyagi elerőtlenítése, templomon kívüli kulturális és szociális munkájának 
korlátozása. Az átalakulás következtében az egy síkon elhelyezett állam 
és egyház alárendeltségi, sőt ellentéti helyzetbe kerül egymással.

Hangsúlyozzák ugyan az egyház vallási működésének, igehirdetésének 
és egyháztársadalmi tevékenységének szabadságát. Az igazság azonban az, 
hogy a némaságra ítélt, vagy tömlöcbe vetett papok száma nagy s zsina
gógákon kívül evangélikus templomok felett is fenyegető veszedelemmel 
függ a halálos ítélet, mint ahogy autópark lesz a müncheni evangélikus 
templom helyén, melybe akkor vágták bele bontó-csákányaikat az embe
rek, mikor oltáránál sok ezer hívő borult le úrvacsora-vételre.

A történelem sajátszerü játékát látjuk megújulni: az önmagukat bál
vánnyá tevő ellentétes irányzatok élet-halál harcot vívnak egymás ellen és 
mégis ugyanazon negatívumban találkoznak.

A kommunizmustól való rettegés és a nemzeti szociálizmussal szem
ben táplált aggodalom sajátságos védekező elgondolásokat termelt ki. Az 
egyházak belső védekező és külső sáncfal-építő munkáján kívül társadalmi 
szervezetek, politikai szervezkedések, állami intézmények igyekeznek védő
bástyát alkalmazni.

A tervek közt megemlítem azt a világpolitikai elgondolást, mely egy
házi alapon keresné a kérdés megoldását, ez a katholikus Európa-moz-
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galom. Elgondolása szerint Európa csak akkor hódítja vissza régi vezető
helyét az emberiség életében, ha katholikus lesz. Európa megmentése és 
újraszervezése a marxizmussal szemben csak akkor lehetséges, ha a róni. 
kath. egyház egyeduralomra jut. Ez a róm. kath. egyház nagy erőpróbája. 
Létre kell hozni Európában a kath. államok blokkját, hogy egy hatalmas 
kath. államszövetségben egyesüljön Albánia, Lengyelország, Portugália, 
Spanyolország és Magyarország. A államszövetséghez tartozó államok álla
mi életének önállósága különbözőképen biztosítható, de mindegyikben a 
róm. kath. egyház lenne államegyház és együtt mindnyájan a róm. kath. 
állam-eszmét képviselnék.

Bármennyire valószínűtlennek lássék ez az elgondolás, jellemző reá 
a protestáns államok lekapcsolása és a megoldás módjának egyoldalú kiéle
zése. De jellemző az is, hogy mindkét eshetőség ellen szükségesnek tartja 
ugyanazon módon védekezni.

Az általános helyzetképen külön vonást jelent Ausztriának Német
országhoz csatlakozása. Ezzel a megnövekedett nagy német birodalom 
közvetlen szomszédja lettünk. Nem szólok arról, hogy a politikai irányzat 
védhetlenül átcsap az ország határain, mert ennek számbavétele állam
politikai feladat. Vannak azonban a közvetlen szomszédságnak olyan hatásai 
is, melyekkel egyházunknak feltétlenül számolni kell. Teljes határozottság
gal biztosítanunk kell egyházi autonómiánkat, törvényeink keretei közt 
számunkra biztosított működési szabadságunkat, hitvallásos életünket, 
templomaink és iskoláink hitvallásos munkáját. De ugyanakkor tisztán kell 
látnunk azt is, hogy az időálló, leghatalmasabb védekezés a belső lelki meg
erősödés. Építeni kell a meggyőződéses, hívő egyházat. Ez a legerősebb 
vár, mert nem ember, hanem Isten építi.

b) Az államhoz való viszonyunk. Egyházunknak az államhoz való viszo
nyát törvényeink állapítják meg. Élvezzük az állam jogvédelmét, anyagi 
és erkölcsi támogatását és minden jogos törekvésünkben magunk mellett 
érezzük tekintélyét és kezét.

Bizalommal vagyok a kormány, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
iránt s megállapítom, hogy részükről egyházunk mindenkor teljes jóaka
ratban részesült.

Ezen megállapítással nem áll ellentétben azon megítélésem, hogy az 
utolsó évtizedekben az államhatalom gyakran csorbítja egyházi autonó
miánkat. A törvények végrehajtási utasítása szélesíti a törvényben meg
állapított állami jogkört. A gyakorlati élet pedig még inkább megnö
veszti azt. így például az iskola-közigazgatási törvénynél. Egyházunk 
fontos egyházi, különösen iskolai ügyekben, gyakran mellőzésnek van 
kitéve s némelykor személyi és tárgyi tekintetben jelentős intézkedések 
az ő tudta nélkül történnek. Az iskolai közigazgatásban kiépített kettős 
felsőbbségi rendszer nemcsak autonómia-sérelmeket von maga után, 
hanem megzavarja a vezetés egységét és egyházéletünk jogbiztonságát. 
Az iskolák anyagi támogatása ügyében az egyházi felsőbbség másodrangu
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tényezővé válik. A státust érdeklő egyházi felterjesztések teljesítetlenül, 
sokszor válasz nélkül maradnak, például az iskolaépítési államsegélyek 
elbírálásánál, tanítói nyugdíjazásnál vagy végelbánás alá vonásnál. Ké
nyes természetű egyházi sérelmek gyakran késedelmesen intézteinek el, 
vagy elintézetlenül maradnak. Az egyház közvetlen felügyelete alatt álló 
egyháztársadalmi-egyesületek, jótékonyságban munkálkodó Nőegyletek, 
Ifjúsági Egyesületek a világi egyesületekkel azonos elbánásban részesül
nek. A közigazgatási hatóság az egyházi felsőbbség által jóváhagyott alap
szabályaikat nem ismeri el s gyűléseiket csak előzetes rendőrségi engedély 
alapján tarthatnak. Az is előfordul, hogy az egyház egészét, egyes részeit, 
gyülekezeteit, iskoláit, intézményeit érdeklő ügyekben nem kapnak kellő 
tájékoztatást, mint például a belügyminisztérium által megállapított hadi- 
kölcsön segélyek ügyében, úgy, hogy az egyház érdekeinek védelme és 
képviselése lehetetlenné válik.

Történeti időben különösen fontos az egyház és állam együttmű
ködésének biztosítása. A felsorolt jelenségek felesleges módon zavarják az 
egyház és kormány békés jóviszonyát, kívánatos lenne tehát ezek meg
szüntetése.

c) A magyar felekezetközi helyzet. A magyar felekezetközi élet ten
gelyében ez évben az eucharisztikus kongresszus és a Szent István jubi
leum állott.

Az egyházkerületi közgyűlés bizonyára megnyugvással veszi tudomá
sul, hogy a római katolikus egyház vezetőinek bölcs és határozott irányí
tása érvényesült a róm. kát. egyház nagy ünnepén, úgy, hogy ez nem 
támasztott ellentétet az egyházak közt.

Az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatosan evangélikus egyhá
zunk szószékén, előadóasztalnál, lelkipásztori munkában teljesítette a szük
ség által parancsolt kötelességeit. De ugyanakkor lelkiismeretes lélekkel 
vigyáztunk arra is, hogy a felekezeti békességet a mi részünkről semmi 
se zavarja meg.

Fájdalmas jelenségnek tartottam azonban azt, hogy a Szent Jobb 
országos zarándokútját még hivatalos hatóságok is nemzeti ünnepnek 
vélték s a protestánsoknak arról való távolmaradását nehezményezték. 
A Szent Jobbal kapcsolatos országos és vidéki ünnepségek kizárólag római 
katolikus egyházi felépítésű ünnepek voltak, melyektől minket, protes
tánsokat, dogmatikai és elvi meggyőződésünk választott el.

Zászlósérelmi esetek szintén fordultak elő. Ezeket igyekeztem köz
vetlen tárgyaláson elintézni.

Szórványhiveink más felekezet iskoláiba járó gyermekeinek vallását 
gyakran helytelenül jegyzik be az iskolai felvételi naplóba, s egyházunk ille
tékes lelkészével nem közük azok névsorát. Ezen szabálytalan eljárás követ
keztében esetleg nem részesülnek evang. hitoktatásban. Érvényt kell sze
reznünk a törvény azon rendelkezésének, hogy beiratásnál a gyermek hiva-
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talos anyakönyvi kivonata felmutattassék s az evangélikus gyermekekről 
szóló kimutatás azonnal a tanév legelején az illetékes lelkésszel közöltessék.

A református testvér egy házhoz való viszonyunk az egyház legfőbb 
vezetőinek elvi meggyőződésén és hű testvéri kapcsolatán nyugszik. Ez a 
lélek érvényesül azon óhajtásban, hogy a két protestáns egyház tagjai 
egymástól ne követeljenek reverzálist, hanem a protestáns vegyesházas
ságok befelé és kifelé tegyenek bizonyságot az igazi protestáns testvéri
ségről.

Ez a testvéri lélek azonban az egyház alsóbb tagozataiban néha fáj
dalmasan elhomályosodik. A gyakorlati élet gyakran rácáfol az elvi meg
állapodásokra. Némelykor még a testvéri készség is hiányzik, mely egymás 
számára kinyitja a templomajtót és az Ige kenyerén való megerősödésre 
alkalmat nyújt. A református egyházzal való testvéri viszony csak becsü
letes, nyilt, őszinte tárgyalás alapján rendezhető. A testvéri viszonyhoz 
méltó elvi megállapodásokat becsületesen végre kell hajtani. A két pro
testáns egyház csak egymás mellett állva, felelősséget érezve egymáshoz 
való kapcsolatáért és testvéri közösségben egyesülve, szolgálhatja a nem
zet életében a reformáció igazságait.

Kívánatosnak látnám azonban, hogy a protestáns közös intézmények
ben (Protestáns Irodalmi Társaság, Protestáns Árvaház stb.) evangélikus 
egyházunk erősebben képviselje magát s ezek munkájából és fenntartá
sából nagyobb részességet vállaljon.

d) Egyházunk belső helyzete és feladatai. Egyházunk életében az ébre
dés határozott jelei mutatkoznak. Híveink vallásos szelleme megerősödött 
és elmélyült. Templomaink látogatása a legtöbb gyülekezetben megnyug
tató. Egyébként is erőteljes érdeklődés mutatkozik az egyház ügyei iránt. 
Növekedik azok száma, kik nemcsak a külső, jogi és történeti egyház 
tagjainak érzik magukat, hanem Igét hallgató, vallásos kegyességben élő, 
hitvallásos alapon álló, imádkozó emberek, tagjai az evangélikus egyház 
nagy lelkiközösségének is. Ezek az emberek figyelik, várják, lesik az 
az egyház megmozdulásait. Fáj nekik annak tespedése, örülnek elindu
lásainak, biztatják, követeléssel ostromolják, építési alkalmait felhasznál
ják, sajtótermékeit olvassák.

Egyházunk vallásos szellemének gazdagodását két irányban szemlé
lem. Először a lelki elmélyülés irányában. A vallásos gondolkodás személyi 
természetű vonásai lépnek előtérbe. A felületes hangulat, vagy üres érzelmi 
vallásosság helyébe lép a vallási élményre támaszkodó, komoly bűntudatos, 
kegyelmet megtaláló vallásosság. A második irányban való elmélyülést 
abban látom, hogy a hívek megtanulják értékelni az egyház közösségét. 
Ha az egyház jelentőségének dogmatikai magyarázatát nem ismerik is, 
s nincsen is rendszeres hitvallási ismeretük, mindennapi életükben felis
merik az egyház gyakorlati jelentőségét s boldog rábízással adják át 
magukat lelki édesanyjuknak.

Jeelntősnek tartom, hogy belmissziói munkánk a gyülekezet minden
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rétegére kiterjed, a népiskolai ifjúságtól kezdve a felnőttekig és a pres
biterekig. Presbitereinken meglátszik másféltizedes tervszerű munkánk. 
Egyházi öntudatuk és hittudatuk kezd erőteljessé válni. Jelentősnek tar
tom, hogy ebbe a munkába Országos Luther Szövetségünk a körzeti 
presbiteri konferenciák és vidéki nagy-gyűlések rendezésével oly módon 
kapcsolódott bele, hogy a szükséges munkát magára vállalta, mégis az egy
ház lelki munkakötelességének csorbítása nélkül. Bizton hiszem, hogy ez 
a munkavállalás nemcsak gyülekezeteinkre és az evangélikus vidékekre, 
hanem magára a Luther Szövetségre is áldásos lesz.

Ifjúsági munkánk az utolsó évben is gyönyörű fejlődést mutat. A lel
kész- és tanítói karból mindtöbben vállalják az ifjúság vezetésének bol
dog gondját. Megnövekszik az ifjúság sorából, az ifjúsági munka által 
nevelt vezetők száma. Boldogan adják tovább ifjú telkeknek azt az aján
dékot, mit ők az ifjúsági egyletben másoktól kaptak.

A KIÉ ez évben megszervezte az első egyházkerületi ifjúsági napot 
Celldömölkön. Az egyházkerület területéről 1100-nál több ifjú gyűlt össze 
Oltártüzet hozott és oltártüzet vitt magával. Kb. 106 gyülekezet Ifjúsági 
Egyesülete képviseltette magát 1164 résztvevővel.

Egyházunk belső helyzetéhez tartoznak a különböző konferenciák is. 
Isten megengedte, hogy ez évben lelkészeink és tanítóink részére közös 
konferenciát tarthassak. Munkánkon megnyugodott Isten kegyelme, úgy. 
hogy a résztvevők mindannyian érezték a hivatásukban való elmélyedés- 
boldogságát és az Isten előtt való felelősség nagyságát.

A Lelkipásztor a kapernaumi üdülőházban lelkészek számára evan- 
gélizáló konferenciát rendezett, melynek kimondhatatlanul áldott munká
ját Túróczy Zoltán győri lelkész végezte el.

Nem maradhat megemlítés nélkül, hogy Budapest mellett egy kis 
községben, Nagytarcsán épül az első Evangélikus Népfőiskola. Magyar szí
vek áldozatkészsége, finn testvéreink elfogyhatatlan szeretete egybehordta 
köveit, megépíti falait, melyek között Krisztus lelke fog lelket nevelő 
csodákat véghez vinni.

Győri Diakonisszaházunk Börcsön megépítette a Pálmai Lajos árva- 
házat s azt 30 árvagyermek részére felszerelte. Fogyatékos anyagi erő
vel indította el ezt a munkát Túróczy Zoltán győri lelkész, a győri Sze- 
retetház igazgatója s ime, az emeletes árvaház áll, áldott munkáját végzi, 
az építési adósság pedig majdnem teljesen le van fizetve.

Vájjon kőszívekből lennének-e hússzívek és a hús-szívek parancsol
hatnának-e köveknek, téglának, fának, hogy népfőiskolává, árvaházzá 
épüljenek, ha egyházunkban Isten lelke által nem ébredne új tavasz?

Áldjuk az örökkévaló Istent, hogy egyházunk belső helyzetéről liála- 
datos és alázatos lélekkel ilyen képet rajzolhattunk. Kérjük őt, hogy a 
megrajzolt kép ne legyen hitető délibáb, hanem tartalommal telített való
ság. Ne tegyen elbizakodottá, hanem bűnbánóvá, ne vezessen hivalkodás
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székébe, hanem a kegyelem trónusának lépcsőjéhez. Ne csak azt mutassa, 
amink van, hanem azt is, ami még hiányzik.

Belső helyzetünk megrajzolásánál világosan meg kell látnunk f e la d a 

ta in k a t  is.
Világszemléleti helyzetünk egyházunk kötelességévé teszi, hogy 

a u t o n ó m iá n k b a n  biztosított jogait, önállóságát, működési szabadságát és 
lelki függetlenségét biztosítsa. Nem nézheti közömbösen, tétlenül és erőt
lenül azt az évtizedek folyamán kialakuló rendszert, mely különösen a 
felekezeti iskolával kapcsolatosan, egyházi autonómiánk hátrányára érvé
nyesül. Az állam iskolafelügyeleti joggyakorlása szinte megsemmisíti az 
egyház irányítását és ellenőrzési jogát. Míg ebben a tekintetben eddig 
szórványos jelenségekről volt szó, addig most törvényes alapra helyezett 
rendszerrel állunk szemben. Ma már más egyházhoz tartozó emberek jár
ják iskoláinkat, ellenőriznek, bírálnak, minősítenek. Tankönyveink mi
niszteri megerősítés alá kerülnek, az állami totalitás és sablonizálás elve 
olyan nagy, hogy még a füzetek és írószerek is miniszteri engedélyezéstől 
függnek. Saját iskoláinkban egyházi célra való gyűjtéshez miniszteri enge
délyt igényelnek. Kétségessé tehetik azon jogunkat, hogy saját egyháztag
jaink áldozatkészségét egyházi szükségletekre igénybevehetjük-e?

A kormány és politikai irányzatok változnak. Jöhet olyan kormány, 
mely az egyházi autonómia rovására megszerzett jogait nem az egyház 
javára, hanem annak hátrányára fogja érvényesíteni. Sőt eljöhet az az idő 
is, midőn nemzeti szempontból az állam jogbirtokolásánál nagyobb értéket 
képvisel az egyház kezében levő jogállomány. Nem lehet tehát közömbös 
egyházunkra az, hogy autonómiájának sáncfalából hány követ porlaszt ki 
az állam keze.

Tervszerű munkával az egyházat a h i v ő  e v a n g é l ik u s o k  f r o n t j á v á  

kell kiépítenünk. Hitvallásos alapra kell helyezni az egyház iskolai és 
egyháztársadalmi munkáját. Szakítani kell a hazug vallási liberalizmussal, 
az avult jelszavakkal dolgozó, önmagába szerelmes, jelszavas kultúr-pro- 
testantizmussal és az etikai síkba helyezkedett világnézeti protestantiz
mussal. Az egyház örök fundamentális köveit vájja ez a vissza-visszatérő 
történeti kísértet, mely a véres és vértelen ellenreformációnál százszorta 
nagyobb veszteséget jelent. Fel kell ismernünk a személyes Istentől elvá 
lasztó modern securalizmus veszedelmes következményeit s az egyetlen 
alapon, az igazi fegyverekkel harcba kell szállanunk.

Az egyetlen alapon, az igazi fegyverekkel! Mert egyházunk nem 
veszítheti el a személyes Istenben megadott örök realitását. Nem lehet 
rohanó események filozofáló szemlélője sem. Nem bízhatik külső szerve
zetében és mesterségesen nekilendített szervezkedésében. Nem támasz- 
kodhatik történeti formációjára s benne felraktározott nagy értékeire. 
Ha önmagához, isteni küldetéséhez, vagyis az evangéliom szolgálatához 
hű akar maradni, akkor erejét csak Istenből merítheti, hívő egyházzá kell 
lennie!



Hívő és hitvallásos alapon álló papokra, tanárokra és tanítókra van 
szükségünk. Akinek nincsen meg ez a lelki fegyverzete, menjen és keres
sen magának máshol elhelyezkedést, mert az egyház csak hitvallásos, hívő 
szolgákat használhat. Hitvallási alapon álló, hívő világi vezéreket keres 
egyházunk! Köszönjük világi vezéreink lángoló egyházi öntudatát, mellyel 
egyházunk jogainak és igazságainak védelmére bátran síkra szállnak 
Köszönjük vezéri munkájukat, mellyel egyházunk kormányzásában és 
építésében tevékenykednek. Köszönjük hűségüket és szeretetüket, mely 
védelmező kard és az édesanya kezére hulló gyermeki csók. Köszönjük 
egyházunknak ajándékozott nevüket, tekintélyüket s személyükről az 
egyházra hulló tisztességüket, de mégis meg kell mondanom, hogy az egy
ház mindezenfelül és mindenekelőtt hívő és hitvallásos szívet vár tőlük. 
Templompadba vezető szomjuhozó vágyódást, oltár lépcsőjére kényszerítő 
bűnbánatot, Krisztus keresztjén megnyugvó kegyelem bizonyosságot keres 
náluk.

Hívő és hitvallásos népet kell nevelnünk. Emberek ezreit, akik nem 
csak a születési anyakönyv és a gyülekezeti adókönyv, nemcsak a tör
téneti hagyomány és a külső egyházi élet látszata szerint, hanem szívük 
dönthetetlen meggyőződése szerint is evangélikusok.

Ha semmiféle veszedelem nem közelít egyházunkhoz, akkor is ez az 
egyház örök munkaprogrammja. Ha pedig több oldalról közelít feléje ártó 
veszedelem, akkor örök munkaprogrammjának munkálásán kívül ez egy
szersmind legbiztosabb védelme. Hitvallásos, hívő egyházzá kell lennünk 
vezetőkben és vezetettekben!

Az i f j ú s á g i  m u n k á t  meg kell szerveznünk és lélekkel kell megtölte
nünk.

Egyházkerületünk evangélikus ifjúsági mozgalmát ma már széles, 
nagykiterjedésii hálózat jelképezi. Bővizű, gazdag hullánizásu folyóhoz 
hasonlít, melybe néhány száz csermely és vékony erecske önti tiszta vizét. 
7gyesületeink évenként megkapják munkaprogrammjukat. Egyházi szelle
mük védelméről és irányításukról lelkészeink és tanítóink gondoskodnak.

A továbbfejlesztés és az eddig megszervezett egyesületek fenntartása 
és egységbe kapcsolása szempontjából szükségesnek tartom külön ifjúsági 
lelkész beállítását. Feladata lesz a meglévő ifjúsági egyesületek munkájá
nak élesztése, irányítása, új egyesületek szervezése. Különösen fontosnak 
tartom, hogy az eddig jórészt munkálatiadul hagyott német gyülekezetek
ben megtörténjék az ifjúsági egylet megszervezése. Éppen azért ezen szol
gálatra olyan munkás kiküldését tervezem, ki a magyar és német nyelvet 
egyformán jól bírja, és aki az ifjúsági munkára rendszeresen előkészült.

E g y h á z t á r s a d a lm i  s z e r v e in k e t  is élővé kell tennünk. A holt szervek 
áltatnak csupán. Az élet látszatát keltik, pedig halottak. Különösen fájdal
masan érint nőegyleteink ál-élete. Nagy többségükben papíron vannak 
csupán, vagy rövid tartamú idény-munkát végeznek, de nem élnek az egy
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házban és nem keresik meg az egyházért való munkát, melyet csak ők 
végezhetnek el.

Ugyanezen szempontot kell alkalmaznunk országos viszonylatban is. 
Minden egyháztársadalmi szervezetet élővé kell tennünk, biztosítanunk kell, 
hogy hivatását képező programmját betöltse. De viszont arról is gondos
kodnunk kell, hogy ugyanazon feladatot egy szervezet munkálja s az erők 
ne forgácsolódjanak szét ugyanazon feladatnak több szerv által történő 
munkálásában.

Magyar evangélikus egyházunk a szociális-munka kifizetetlen váltóját 
tartja kezében. Tartozik önmagának, nemzetünknek, a világ evangélikus- 
ságának azzal, hogy az evangélikus hitből született és belőle táplálkozó 
szeretet-intézményeket létesítsen.

Vájjon önámító álmodozás az, hogy a félmilliós magyar evangélikus 
egyháznak szeretetintézményei legyenek? Hallom a közbeszólást: szegé
nyek vagyunk! A kifogást: sok minden egyébre kell kevéske pénzünk! 
Válaszom: az egyház szociális munkája nem pénz- és alkalom-kérdés, 
hanem a hit kérdése. Akinek hite van, annak szeretete is van. A hívő egy
ház mindig teremtőegyház. A hívő egyháznak mindig van szociális mun
kája, mert a hit forrásából a szeretet éltető folyóját zuhogtatja az élet 
inezőségeire. Nem tud másként tenni. Ez a hit örök törvénye és a szere
tettel való örök kapcsolata. De viszont a szeretetnek hitteremtő ereje is 
van. Az egyház szociális munkája Krisztushoz vezet és a fél- és .látszat-hitet 
lassanként átalakítja igazi hitté, az életet pedig szolgálattá, az emberek 
szolgálatát Isten szolgálatává.

Nem utasíthatjuk el magunktól az egyház szociális kötelezettségeit. 
Nem is mondhatunk le arról a jogunkról, hogy egyházunkat a szeretet 
egyházává tegyük.

Megoldatlan egyházunk sajtómunkája is. Egy elmélyedő tárgyaláson 
megállapítottuk egyházunk sajtószükségleteit és nagy vonalakban meg
rajzoltuk tervünk keresztülvitelének módjait. Világosan áll előttem, hogy 
a lelkész- és tanító-nevelés szempontjából nélkülözhetetlenül szükségünk 
van olyan tudományos könyvekre, melyek az egyházi munkás számára 
lehetővé teszik a hivatásába való elmélyedést, az önképzést, a szaktudás 
gazdagítását. Szükségünk van a müveit társadalmi osztály vallási, világ
nézeti, kulturális gazdagítását szolgáló művekre, ha azt akarjuk, hogy 
hitvallásos hivő, élő, öntudatos tagjai legyenek egyházunknak. Szüksé
günk van az evangélikus vallásos népirodalom kiépítésére, hogy sajtó
termékek útján is teljesítsük evangélikus népünkkel szemben fennálló köte
lességeinket. ^

Lelkészeink és tanítóink hitvallástudatának és felelősségérzetének el
mélyítését szolgálom a lelkész- és tanítókörzeti konferenciával. Egyhá
zunk azonban mindeddig figyelmen kívül hagyta a középiskolai tanárokkal 
szemben fennálló hasonló kötelességét. Kérdezzük meg önmagunktól, hogy 
egyházunk mit tett és tesz annak biztosítására, hogy középiskoláink ne-
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csak épületük homlokzatán hordozzák az evangélikus jelzőt, hanem az iskola 
falai között is éltetőn áramoljon az evangélikus egyház lelke? Milyen mun
kát végez, hogy tanárainak egyénisége, lelkülete, világnézete, vallásos és 
egyházias személyisége biztosítsa az intézetek egyházi munkáját?

Ez is megoldásra váró feladat, melynél minden elmulasztott idő újabb 
vádoló szó ellenünk.

Általános helyzetképet rajzoltam. Evangélikus egyházunkat világese
mények sodrába állítottam, azután az államhoz, az egyházakhoz való viszo
nyára vetettem néhány fénysugárt. Mindezt pedig azért, hogy országhatá
ron innen és túl való helyzetünkből kivilágosodjék feladataink sorozata, 
melyektől hivatásunk, megerősödésünk és Isten akarata szerint való mun
kánk függ.

Isten szavára alázatos szívvel válaszolom: Uram, hallja a te szolgád!
2. A Kormányzó üdvözlése. Ünnepe volt a magyar nemzetnek. Lelke 

imádságával a szent Isten elé vitte Magyarország kormányzóját, vitéz 
Nagybányai Horthy Miklóst, ki születésének 70. évfordulóját ünnepelte.

Kormányzónkat a jó Isten áldásul adta nemzetünknek. Személye, mun
kája és kormányzása számunkra megtartás, befelé rend, kifelé tekintély 
és élet. Jól tudjuk ezt, mégis hangsúlyozzuk, hogy történeti küldetésének 
es nemzeti szolgálatának megmérhetetlen jelentőségét majd csak a törté
nelem fogja megállapítani.

Arra kérjük az örökkévaló Istent, hogy Kormányzónk életét őrizze 
meg, munkáját áldja meg s szolgálatát tegye eredményessé nemzeti jöven
dőnk biztosítására.

Születése évfordulóján a Kormányzó Ur elé terjesztettem egyházkerü
letünk hódolatteljes áldáskívánságait, amit a Kormányzó Ur a kabinetiroda 
utján kegyesen megköszönt.

3. Kormányváltozás. Dr. Darányi Kálmán kormánya május havában 
lemondott s helyére vitéz Imrédy Béla miniszterelnök vezetésével új kor
mányt nevezett ki az államfő.

A vallás- és közoktatásügyi miniszteri székből eltávozott Dr. Hóman 
Bálint, aki 6 éven át vezette tárcáját széleskörű kulturális programmal, 
hatalmas alkotó erővel és időálló eredménnyel. Hálás köszönettel gondo
lok sok jóakarattal áthatott miniszteri munkájára és bizalommal tekintek 
utódának, gróf Teleky Pál kultuszminiszternek a működése elé.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium politikai államtitkári szé
kéből eltávozott Dr. Tasnádi-Nagy András államtitkár, ki egyházunk ügyeit 
mindenkor teljes jóakarattal intézte. Működésének jó emlékét hálás emlé
kezéssel őrizzük meg.

Az államtitkári székbe az államfő Dr. Zsindely Ferenc államtitkárt 
nevezte ki, kinek működése elé teljes bizalommal tekintek.

A Kormányzó Dr. Sztranyavszky Sándor dunáninneni egyházkerületi 
felügyelőre a földmívelésügyi-, Reményi-Schneller Lajosra pedig a pénz
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ügyminiszteri tárcát bízta. Egyházunk kiváló vezérférfiáit nemcsak teljes 
reménységgel, hanem jogos büszkeséggel látjuk a miniszteri székben s 
jövendőt építő működésükre Isten áldását kérjük.

4. Szent István ünnepe. 1938. augusztus hó 18-án törvényhozó tanács
kozásra gyülekeztek össze a magyar képviselőház és felsőház tagjai Szé
kesfehérváron. A felsőház részéről az elnöki széket báró Radvánszky Albert 
dr., egyetemes egyházunk felügyelője, mint a felsőház alelnöke foglalta el. 
A másik elnöki székben Dr. Komis Gyula, a képviselőház elnöke ült.

Az ünnepélyes országgyűlésen, a felsereglett törvényhozók ünnepi 
sokaságának élén megjelent vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó is.

A törvényhozó testület törvénybe iktatta az első apostoli Király állam
alkotó és a nemzet jövendőjét biztosító érdemeit és Isten előtt való hálával 
emlékezett meg azon művéről, hogy a keresztyénséget a nemzet életfor
rásává és az állam alap-fundamentomává tette.

A Szent István-ünnepek sorozatát maga az államfő nyitotta meg 
Budapesten, az Országház kupolacsarnokában tartott ünnepélyen, az apos
toli Király történeti nagyságát méltató hatalmas beszédével.

Evangélikus egyházunk a nemzeti jellegű ünnepeken hálaadó lélekkel 
vett részt. A megnyitó ünnepséget megelőző ünnepi istentiszteleten temp
lomunkban Dr. Raffay Sándor püspök hirdette Isten igéjét. Augusztus 
20-án tartott istentiszteleten pedig én állítottam az apostoli király szemé
lyét, müvét és örökségét Isten igéjének fénykörébe.

A prot. egyházak vezetősége az István király és a róni. kath. egyház 
euchar. ünnepségével kapcsolatosan közös pásztorlevelet intézett a gyüleke
zetekhez. Saját hatáskörömben pedig intézkedtem, hogy augusztus, hó 
20-án minden gyülekezetünkben ünnepi istentisztelet tartassék.

Isten kegyelme tegye áldottá az első apostoli Király emlékezetét. 
Őrizze meg életének gazdag tanításait, munkájának éltető áldásait. Tartsa 
meg a nemzetet a keresztyénség szent örökségében, hogy tudjon állami, 
nemzeti, társadalmi életében Krisztus népe lenni és Krisztusban egy lenni.

5. D. Dr. Raffay Sándor püspök jubileuma. A bányai testvéregyház a 
hála, elismerés, köszönet és hűség meleg érzelmeivel ünnepi közgyűlésen 
emlékezett meg Raffay Sándor püspök kétévtizedes püspöki szolgálatáról.

Raffay Sándor püspök működése nemzetünk és egyházunk válságos 
időszakába esik. A világháború utolsó tragikus eseményei, majd a kommu
nizmus borzalmai rajzoltak hátteret püspöki szolgálatának megkezdéséhez. 
Azután következett a nagy nemzeti összeomlás, a gazdasági élet válságának 
hosszú sorozata. Majd jött a nemzet öntudatra ébredése, a romokból való 
építés nehéz időszaka.

Dr. Raffay Sándor püspök történeti időszakot élt át s mindegyik kor
szakban egész ember volt. Egyházkormányzati tevékenysége mellett fárad
hatatlan munkával szolgálta nemzetét. A haza határain belül és túl meg
feszített erővel dolgozott az evangélikus egyház külföldi összeköttetéseiért 
s történeti igazságainak elismeréséért.



Püspöki szolgálatának két évtizedes jubileuma Istentől adott alkalom 
volt arra, hogy egyház, nemzet és társadalom kifejezésre juttassák vele 
szemben szeretetüket, hálájukat és megbecsülésüket.

A jubileumi ünnepségen egyházkerületi elnöktársammal együtt részt- 
vettünk s egyházkerületünk nevében Öt szeretettel üdvözöltük. Egyházke
rületünk nevében a következő küldöttség vett részt a jubiláris ünnepségen: 
az egyházkerületi elnökség, Ziermann Lajos és Németh Károly esperesek, 
Dr. Träger Ernő miniszterelnökségi osztályfőnök, egyházker. gyámintézeti 
világi elnök, Dr. Szepesváry Pál székeslov. tanácsnok és Dr. Hazay Árpád 
miniszteri osztálytanácsos, gyülekezeti felügyelők, Túróczy Zoltán és Szabó 
József lelkészek.

Isten kegyelme nyugodjék meg a jubiláló püspök elvégzett és elvég
zendő munkáján s tegye azt áldottá egyházunk és nemzetünk javára!

6. Sirhalomra tett pálmalevél. Az elmúlt esztendőben egyházunk vete
rán öreg munkásai közül drága kedves arcok tűntek el az enyészet ködében.

D r .  P a y r  S á n d o r  nyug. egyetemi ny. r. theol. tanár f. évi január 30-án 
77 éves korában elhunyt. Február 1-én álltam koporsójához, hogy a gyá
szoló család és az Erzsébet Tudományegyetem theol. fakultásának kéré
sére Isten igéjével megáldjam és utolsó útjára elbocsássam.

Benne evangélikus egyházunk egyik kiváló fia tért pihenőre. Egyéni
ségének két erőteljes vonása volt: papi lelkülete és tudós elméje. Rövid 
ideig működött lelkészi pályán, de hívő pásztor maradt mindvégig. Tudósi 
szenvedelemmel búvárkodott egyházunk történetének mélységes bányái
ban. Ismeretlen aknákat tárt fel és drága aranyérceket hozott napvilágra. 
Csodálatos szorgalommal dolgozott éjjel és nappal. Kutató szeme mindent 
megtalált, hihetetlen emlékezete mindent elraktározott, lángoló egyház- 
szeretete mindent egyházi értékké tett. Meleg kedélye sugározta át egyé
niségét. Tudósi nagyságát művészi képességei egészítették ki. Könyvtárt 
kitevő vaskos köteteket és megszámlálhatatlan sok tanulmányt írt, köztük 
dunántúli evang. egyházkerületünk és soproni gyülekezetünk történetének 
első részét. Nagyrészt neki köszönhetjük Dunántúli Énekeskönyvünket, 
melyen fáradhatatlan szorgalommal és égő lelkesedéssel dolgozott.

Egyházkerületünk veterán szolgái közül eltávozott a halandók útján 
V a r g a  G y u la  volt kemenesaljai esperes, vönöcki lelkész, ki 83 éves korában 
f. évi június hó 2-án hunyta álomra szemét.

Pásztori egyéniség, szeretettel kormányzó vezér, a szórványok gond
ját lelkén hordozó hűséges pap volt. Évtizedeken át áldása vönöcki gyüle
kezetének és gazdagsága egyházmegyéjének, egyházkerületünknek és 
egyházunknak. 53 éven át szolgálta egyházunkat s 1934-ben adta át szol
gálatait fiatalabb erőknek.

Eltávozott a halandók útján N a g y  S á n d o r  volt nemesdömölki lelkész
1938. julius 4-én, élete 89. évében.

Lelkészi karunk határozott jellemvonásokból megépült kiváló tagja 
volt, kemény tölgyből kifaragott egész ember. Határozottsága, céltuda-
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tosságá, pásztori gondoskodása és gyakorlati bÖÍCSesége ékesítették életét. 
A történeti múltú nemesdömölki artikuláris gyülekezet parochiáján élte 
végig életét, papokat nevelő nagy papi család tiszteletreméltó fejeként. 
Sírjánál család, gyülekezet, egyház említették áldással, hálával nevét.

Tanintézeteinket is gyász sújtotta. Soproni tanintézeteink orvosa. 
D r .  S z i l v á s i  G y u la , 1937. december 23-án 56 éves korában elhunyt. Kőszegi 
leánygimnáziumunk zongora tanárnője, F e i le r  E m m a , 1938. julius 24-én 
fejezte be életét, melyből 4 évtizedet ajándékozott intézetünknek.

A testvér református egyházat s annak vezérkarát súlyos és fájdalmas 
veszteség érte M a k lá r y  K á r o l y  tiszántúli református püspök 1938. július 
7-én bekövetkezett halálával.

A múlandóság útján sirhalmok sorakoznak egymás mellett. Álljunk 
meg előttük egy pillanatra. A közénk ereszkedő sötét felhőbe kiáltsuk 
bele egyenként nevüket, azután hálánk, köszönetünk és áldásunk jeléül 
hullassunk mindegyikre egy virágot.

7. A theológiai fakultás. Theológiai fakultásunk ez évben is teljes lelki 
közösségben működött egyházunkban és egyházunkért. 1938. évi április
19— 22. napjain népes theológiai konferenciát tartott, melynek előadásai 
nemcsak ismeretgazdagodást, hanem lelki elmélyülést is nyújtottak.

A Theológusok Otthona is áldásos munkát végzett. Nemcsak szállást 
adó és asztalt terítő szociális intézmény akart lenni, hanem lelkiirányí
tást adó, papi egyéniséget építő édesanya is.

A most megnyíló tanévben a vallás- és közoktatásügyi miniszter ren
delkezése szerint betöltésre kerül a nyolcadik tanszék, az egyháztörténeti 
tanszék.

Hálával gondolok a fakultás karának értékes tudományos, nevelői 
és egyházépítő munkájára. Köszönettel gondolok a theol. Otthon vezető
tanárának fáradozására.

A theológiai fakultás evangélikus egyházunk egyik életfeltétele, mun
kájának állandó őre és irányítója. Hivatásbeli kötelessége, hogy a jövendő 
lelkészi nemzedék tudományos kiképzéséről gondoskodjék, egyházunk hit
vallásos alapját erősítse s az egyházi élet lutheri jellemvonásait ébrentartsa. 
Egyházunknak ezen igazságok felismerésével kell megbecsülnie a theol. 
fakultást. Ez pedig nemcsak szeretet- és bizalom-nyilvánításokat jelent, 
hanem benső lelki kapcsolatoknak elmélyítését, az együttmunkálkodás 
lehetővé tételét és az egyházi életre való hatásának biztosítását.

8. Luther-szobor ügye. Egyetemes egyházunk a Luther-szobor bizott
sággal egyetértőig március hónapot „Luther hónapjává“ tette s ebben a 
hónapban minden gyülekezetben és iskolában elvégezte a gyűjtést.

A gyűjtés reménységünket meghaladó eredménnyel járt. Gyülekeze
teink, iskoláink, egyháztársadalmi egyesületeink, egyháztagjaink tekinté
lyes áldozatot hoztak, úgy, hogy egyházkerületünk gyűjtésére hálával és 
büszkeséggel tekinthetünk.
. Az-egész országban kerek számban százezer-pengő gyűlt össze, mely
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bői dunántúli egyházkerületünk 24,020.60 pengőt gyűjtött. Ebben az ősz
szegben benne van az egyházkerületi papnék 160.38 P gyűjtése s a Dunán
túli egyházkerületi Lelkészegyesület 100 P adománya is.

Egyházkerületünk gyűjtése egyházmegyénként a következő: Győri 
egyházmegye 3,065.08 P, Kemenesaljái egyházmegye 2,105.32 P, Somogyi 
egyházmegye 1,772.88 P, Soproni alsó egyházmegye 1,786.16 P, Soproni 
felső egyházmegye 2,762.81 P, Tolna-baranya-somogyi egyházmegye 
5,118.36 P, Vasi közép egyházmegye 3,209.27 P, Veszprémi egyházmegye 
3,546.81 P, Zalai egyházmegye 595.91 P, egyéb helyekről befolyt adomá
nyok 558 P, összesen 24,520.60 pengő.

A Luther-szoborra a pályázat 70,000 P költségmegjelöléssel kiíratott. 
A szobrot a Deáktéri templom előtti téren állítjuk fel.

Isten áldja meg egyházunk ezen munkáját, hogy az ne a külső önér
zetet, vagy hiúságot szolgálja, hanem legyen Isten előtt való hálaadás, 
a nagy reformátor emléke előtti meghajolás és ércbe öntött fogadalma 
a magyar evangélikus egyház hűségének.

9. A zsinat. Az államfő jóváhagyta és megerősítette új Egyházi Tör
vényeinket s annak ünnepélyes kihirdetése a zárógyűlésen megtörtént.

A zsinat november hó 9.-én hálaadó istentisztelettel fejezte be tör
vényhozó munkáját, melyen Isten igéjét én hirdettem.

Az egyházi törvények megjelenése után elnöktársammal Sopronba 
tanácskozásra hívtuk össze az egyházkerület és egyházmegyék vezetői! 
s megállapítottuk, hogy minő szabályrendeleteket kell elkészítenünk.

A szabályrendeletek elkészítésére vonatkozólag a szükséges intézkedé
seket megtettem, azok tervezete jórészt már elkészült, úgy, hogy azokat 
előzetes letárgyalás után az egyházmegyékhez tárgyalás céljából leküldöm.

Felmerült az az óhajtás, hogy az Egyházi Törvények német nyelven 
is kiadassanak. Az egyetemes egyház és az egyházkerületek elnökségeinek 
értekezlete hosszas megfontolás után azon elhatározásra jutott, hogy egy
házunk ezt a tekintélyes költséget nem vállalhatja magára. Elhatározása 
meghozatalánál számított a konferencia arra, hogy a német gyülekezetek
ben működő lelkészek a törvény bármelyik részét lefordítani hajlandók. 
Amennyiben pedig hivatalos fordítási szövegre lenne szükség, úgy azt az 
egyetemes egyház felügyelői hivatala fogja az érdekeltek rendelkezésére 
bocsátani.

Megemlítem, hogy az új Egyházi Törvények II. törvénycikkének 1. 
fejezet 1. §-a megengedi, hogy egyházunk röviden „evangélikusnak“ ne
veztessék. Az egyetemes felügyelővel és az egyházkerületi elnökségekkel 
egyetértőleg történik meg majd az intézkedés, hogy egyházunk névhasz
nálata mindenütt teljesen egységes legyen.

10. Az új Istentiszteleti Rend bevezetése. Egyetemes egyházunk közgyű
lési határozatát a püspöki kar végrehajtotta s az elfogadott istentiszteleti 
rend bevezetését elrendelte.

A Luther Társaság a vele kötött megállapodás szerint 500 P értékű
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ístentiszteietí-Rend füzetet tartozott ingÿéri egyházunk rendelkezésére 
bocsátani. Az egyházkerületünknek jutott 1.000 példányt az esperesek ja
vaslata alapján szétosztottam.

11. Az igehirdetési munka irányítása. Múlt évi Püspöki Jelentésem
ben az igehirdetés irányításának és ellenőrzésének szükségességéről szól
tam. A bekért kimutatásokból megállapítottam, hogy a legtöbb gyüleke
zetben egyoldalúan evangéliomi perikopák, alapján történik az igehirdetés 
és így parlagon maradnak a más perikopa-rendszerek s nem érvényesül 
a biblia teljessége.

Az 1937— 38. egyházi esztendőre a délelőtti igehirdetések alapjául az 
ó-egyházi epistolai perikopa-rendszert tettem kötelezővé, a délutáni isten
tiszteletek alapjául pedig az evangéliomi perikopa-rendszert jelöltem ki. 
Egyszersmind közöltem lelkésztestvéreimmel, hogy tőlük egy általam meg
jelölendő vasárnapi prédikációjuk bemutatását fogom kérni.

12. Sajtószolgálatunk. Egyházkerületünk sajtószolgálata örvendetes 
gazdagodást mutat.

örömmel bejelentem, hogy Dunántúli Luther Szövetségünk Győrött 
jól felszerelt nyomdát vásárolt, mely 2 nagy Linotype szedőgépből, 2 
nagy villanyerejű gyorssajtóból, 3 kissajtóból, 1 vágógépből, 1 fűzőgépből, 
1 öntőgépből és 20 mm. kézibetűből áll, köztük egy új sorozat gótbetűből. 
A nyomdába 42.500 P-t fektettünk. A nyomda könyvek, folyóiratok, lapok, 
hivatali nyomtatványok kiállítására a legteljesebb mértékben alkalmas.

Egyházi életünkben szükségesnek érzett új sajtóorgánumokról emlé
kezem meg.

Az eddig közös alapon működő Vasárnapi Iskolai Szövetség felekezeti 
ágakra oszlott. így tehát gondoskodnunk kellett az evangélikus vasárnapi 
iskolák munkájának biztosításáról. Dunántúli Luther Szövetségünk kiadá
sában megind/ítottunk egy havonként megjelenő új lapot, a Gyermek 
Vasárnapját, melynek szerkesztésére Túróczy Zoltán és Szabó József győri 
lelkészeket kértem fel.

A Harangszó Evangélikus Presbiter címen külön mellékletet ad ki, 
mely évenként ötször 4.000 példányban jelenik meg. A lap célja egyházunk 
presbitereinek egyházi és lelki nevelése. A kis lap teljes mértékben betölti 
hivatását, amit az is bizonyít, hogy rövid időn belül a lap önállósítására 
lehet gondolnunk.

Scholtz Ödön Gotthold cimü evangélikus vallásos néplapját megszün
tette. Mivel német anyanyelvű evangélikusaink egyházi sajtóorgánum nél
kül nem maradhatnak, az eredménnyel lefolytatott előzetes tárgyalások 
után, Dunántúli Luther Szövetségünk Wehr und Waffe címen német
nyelvű néplapot indít, melynek szerkesztésére Németh Károly esperest kér
tem fel. Az új lap október hó végén indul meg.

Harangszónk ez évben is gyönyörű munkát végzett. Tudással, hozzá
értéssel, éberséggel, ügyességgel, mindenek felett pedig egyházunk égő 
szeretetével és féltésével végzi sajtómunkáját.
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A havonként megjelenő Missziói Lapok mozgékony munkása annak 
a missziói munkának, melyet az Evangélikus Misszió Egyesület végez. 
Nemcsak tájékoztató, hanem toborzó lap is. Hálás vagyok munkájáért, 
amint általában nagy hálát érzek a Missziói Egyesület iránt, mely fáradha
tatlanul dolgozik egyházunk missziói kötelességének teljesítésében és egy
bekapcsolja az egymástól elválaszthatatlan belmissziót és külmissziót.

Nem egyházkerületünk területén jelenik meg, de közöttünk és szá
munkra is áldással dolgozik Kemény Lajos szerkesztésében az Országos 
Luther Szövetség lapja az Evangélikus Élet. Az elmúlt évben új köntösbe 
öltözött programmját teljes határozottsággal kidolgozta és azt hűségesen 
megvalósítja. Különösen örvendetesnek látom a lap rugalmas mozgékony
ságát, mellyel az egyház vigyázó szeme, eleven lelkiismerete, védekezésre 
emelt karja tud lenni.

A Keresztyén Igazság teljes biztonsággal halad megjelölt útján. A mű
velt evangélikus társadalom folyóirata. Megvilágítja a vallásos lélek belső 
problémáit, világnézeti, szociális, kulturális kérdéseket tárgyal s az egy
házi élet egészséges, hitvallásos, bensőséges kialakulását szolgálja.

Az Evangélikus Népiskola 44 évi múltjához híven evangélikus népok
tatásunk szolgálatában áll. Az evangélikus tanítók orgánuma, de egyszer
smind az evangélikus egyház pedagógiájának is építő eszköze.

Végül megemlékezem arról, hogy néhai Hetvényi Lajos által alapított 
és Németh Sámuel által szerkesztett Luther Naptár megszűnt s annak fel
adatait a Harangszó Naptár vállalta magára. 1938-ra megjelent a Naptár 
1. évfolyama, Szabó József püspöki másodlelkész szerkesztésében.

A Naptár a Harangszó csodálatos népszerűségének védelmében egy
szerre első évében 10.000 példányban jelent meg, melyhez néhány héten 
belül még 4.000 példányt kellett nyomatni. Az 1939. évi Naptár már 15.000 
példányban jelenik meg.

Hálával gondolok evangélikus sajtónk minden munkására, csendes, 
áldozatos, szerény munkájukra. Nem keresnek anyagi hasznot, vagy di
csőséget, hanem egyedül a szolgálatot. Legyen tehát legnagyobb jutalmuk, 
.amit az Úr a szolgálat elvégzőinek juttat.

13. Lelkészképesítő vizsgálatok. A kijelölt egyházkerületi vizsgáló 
bizottság előtt 1937. december 8.-án 1. lelkészi vizsgát tettek: Káldi Lajos, 
Kutas Elek, Lakatos György, Molnár Lajos, Hubert István, Békés József, 
Fonyó Ádám, Kovács Lajos, Spiegel-Schmiedt Frigyes, Zámolyi Gyula, 
Jakab Sándor, Sniidéliusz Ernő.

II. lelkészi vizsgát tettek: Balogh Pál, Baráth József, Dombi László, 
Groó Gyula, Weltler Ödön.

14. Evangélikus áldozatkészség. Boldog örömmel állapítom meg, hogy
az ősi evangélikus áldozatkészség a szívek mélyén újból ébredezik. Egyházi 
feladatok rendkívüli adakozásra késztetik egyházunk tagjait s állan
dóan növekszik azok tábora, a kik egyházi adójukon kívül új terhet haj
landók vállalni. . . . .



Kegyelettel emlékezem néhai O s t f f y  M ik íó s r ó í , magyar fajtánk eme ér
tékes és tiszteletreméltó képviselőjéről, ki végrendeleti hagyatékából 92 hold 
szántóföldet hagyott az ostffyasszonyfai gyülekezetre. Emlékezetét hálás 
szívvel idézve mondom, hogy keblében nemzetünk és egyházunk szíve dobo
gott. Benne felébredni látom a régi evangélikus ősök cselekvő egyház-szere- 
tetét, mely tudja azt, hogy az egyházat, a gyülekezetei, az iskolát, az egy
házi intézményeket nem az államnak, hanem az egyháznak kell fenntar
tani, az egyház pedig az egyes evangélikusokból áll. A nemes példaadás 
prédikációjával szól ez az evangélikus nagy cselekedet evangélikus földes
urainkhoz, vagyonos egyháztagjainkhoz, hogy teljesítsék egyházunkkal 
szemben kötelességüket. Ha ez a lélek újból kigyullad, akkor alapítványo
kat vesztett középiskoláink újra kaput tárhatnak szegény evangélikus gyer
mekeink előtt, akkor a jövendő magyar közéletből nem hiányoznak majd 
az evangélikus férfiak, akkor tengődő missziógyülekezeteink biztos alapot 
nyernek és nagy szórványterületeink nem válnak halotti mezőkké. Az egy
ház lelkimegújhodásától várjuk ezt az anyagi-megújhodást is. Isten a 
hívők szívén át vezeti az egyház pénzügyi politikáját. De látnunk kell, 
hogy nem az államra, hanem magunkra kell támaszkodnunk, magunkra 
pedig csak akkor támaszkodhatunk, ha mindannyian Istenre támaszkodunk.

Áldjuk Ostffy Miklós emlékezetét s nemes cselekedetét például állítjuk 
egymásután következő nemzedékek elé!

a) ö n k é n t e s  a d o m á n y o k  (1000 pengőn felüliek): Özv. Berzsenyi Jenőné 
néhai férje kedves harmóniumát a kemenessömjéni gyülekezetnek adomá
nyozta. Fritsch Vilmos bonyhádi lakos házrészét 10.500 P értékben a bony
hádi gyülekezetnek ajándékozta, Mailach Erzsébet kajdacsi lakos 5.918 P 
megtakarított pénzét a szekszárdi gyülekezetre hagyományozta, mely ab
ból alapítványt létesített, Felpécen Papp János és fel. Rátz Zsófia 3275 
pengőt, Győrött Sárváry József neje emlékére 1000 pengőt, Jobbaházán 
Szalay Dénes iskolaépítésre 1000 pengőt, özv. Szalay Dénesné, szül. Miha- 
lovits Karola és testvére Mihalovits Lidia iskola és tanítólakás telkéül 516 
öl telket, Rábaszentandráson Varga Gyuláné 1411 öl szántót és 2 kát. hold 
1546 öl rétet adományozott 4307 P értékben. Csorba Györgyné, szül. Fel- 
péci Németh Berta halimbai lakos az Almádiban építendő evangélikus temp
lom céljaira 200 öl telket adományozott.

b) E g y h á z i  é p ü le t e ik e t  n a g y o b b  m é r té k b e n  t a t a r o z t á k  v a g y  ú j a t  é p í t e t 

te k : Gérce lelkészlakot épített 9500 P, Kemenesmihályfa lelkészlakot vásá
rolt 6000 P, Ostffyasszonyfa Ifjúsági Otthont épített 3400 P, és templomot 
renováltatott 3600 P, Nemesszalók tornyot épített 1500 P, Adorjánháza- 
Egeralja templomot épített 7000 P, Karakószörcsök templomtetőt reno 
vált 1603 P, Sur Ifjúsági Otthont épített 1820 P, Várpalota lelkészlakot 
renovált és ifjúsági termet épített 1700 P, Zalameggyes imaházat épített 
4663 P, Celldömölk templomát renováltatta 1000 P, Gyékényes templomát 
és épületeit renováltatta 3300 P, Nemespátró templomát renováltatta 7000 
p költséggel. Répceszemere templomi padokra és hősi emlékre 1076 pengőt
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költött, Ágfalva javításokra Í99Í pengőt fordított, Harka tornyát átépí
tette 7770 P, Tófű templomot renováltatott és harangot szerzett 2350 P 
költséggel, Izmény templomi padokra és egyebekre 1000 pengőt fordított, 
Tolnanémedi templomot épített, orgonát javított és Ifjúsági Otthont épí
tett 15,645 P költséggel, Tengelic templomépítését befejezte 5515 P költ
séggel, Paks toronyjavításra 1761 P, Sárszentlőrinc templomtető javításra 
1600 P, Körmend temploma és lelkészlak tetőzetének renoválására 1081 P, 
Kőszeg templom és épületek javítására 1270 P, Meszlen lelkészlak reno
válásra 1200 P, Őriszentpéter templomépítésre 3100 P, Szombathely temp
lom és lelkészlak javításra 6630 P, ajkai Nőegylet templomrenoválásra 
3600 P összeget fordított.

Iskolát renováltak, illetőleg építettek: Ostffyasszonyfa két tantermes 
iskolát épített (államsegéllyel) 12,905 P, Magyargencs iskolát renováltatott 
2743 P, Sopron tornatermét befejezte és renováltatott 33,654 P költséggel, 
Felsőnána 1600 pengőt, Bátaapáti 1600 pengőt, Bikács 1337 pengőt fordí
tott renoválásra, Kéty tanítólakot épített 3000 P, Szarvaskend iskoláját és 
tanítólakát újraépítette 3443 P (államsegéllyel), Meszlen új tanítólakot és 
tantermet épített (államsegéllyel) 15,000 P, Püspöktamási új tantermet és 
tanítólakot épített (államsegéllyel) 10,495 P, Dabrony iskolát javított 1500 
P, (államsegéllyel), Gecse tanítólakot renovált (államsegéllyel) 1500 P, 
Homokbödöge tanítólakát újjáépítette (államsegéllyel) 4144 P, Külsővat 
iskolát épített (államsegéllyel) 5000 P költséggel.

Adósságot törlesztettek: Iharosberény 2044 P, Csurgó (templomépítési) 
5700 P, Csorna-kapuvári miss, gyülekezet 1200 P, Szekszárd 3490 P, Nagy
hajmás 1182 P, Pécs 1040 P, Ecsény 1894 P, Örimagyarósd 1419 P, Bakony- 
csernye 1900 P, Szergény 1351 P, Pápa 7893 P, Veszprémvarsány 1000 P, 
Veszprém 1000 P összeget.

c) Gyülekezeteink kifelé mutatott áldozatkészsége.
Bibliavasárnapi offertorium: Győri elun. 64.—  P, kemenesaljai elun. 

41.38 P, somogyi elun. 34.12 P, soproni alsó ehm. 31.49 P, soproni felső 
elun. 19.99 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 86.60 P, vasi közép ehm. 65.49 
P, veszprémi ehm. 57.75 P, zalai ehm. 10.95 P, összesen: 411.77 P.

Fogházmissziói offertorium: Győri ehm. 43.48 P, kemenesaljai ehm.
30.64 P, somogyi ehm. 22.15 P, soproni alsó ehm. 29.34 P, soproni felső 
ehm. 19. 94 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 55.80 P, vasi közép ehm. 33.55 
P, veszprémi ehm. 34.76 P, zalai ehm. 10.50 P, összesen: 280.16 P.

Sajtóvasárnapi offertorium: Győri ehm. 68.85 P, kemenesaljai ehm. 
33.70 P, somogyi ehm. 40.70 P, soproni alsó ehm. 29.67 P, soproni felső 
ehm. 47.20 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 92.10 P, vasi közép ehm. 47.68 
P, veszprémi ehm. 70.73 P, zalai ehm. 11.93 P, összesen: 440.56 P.

Külmissziói off er tóriumok: Győri ehm. 94.49 P, kemenesaljai ehm. 53.93 
P, somogyi ehm. 38.—  P, soproni alsó ehm. 33.32 P, soproni felső elun.
47.64 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 99.30 P, vasi közép ehm. 52.78 P, 
veszprémi ehm. 70.73 P, zalai ehm. 10.93 P, összesen: 501.12 P,
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Dunántúli Luther-Szövetség oíiertóriurúa: Győri ehm. 27.56 P, kémé- 
nesaljai ehm. 34.57 P, somogyi ehm. 28.83 P, soproni alsó ehm. 31.54 P, 
soproni felső ehm. 19.34 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 144.87 P, vasi 
közép ejjm. 42.61 P, veszprémi ehm. 48.82 P, zalai ehm. 2.—  P, ösz- 
szeseirf380.14 P.

Gyóni Géza emlék-offertorium: Győri ehm. 124.51 P, kemenesaljai ehm.
178.58 P, somogyi ehm. 42.93 P, soproni alsó ehm. 95.90 P, soproni felső 
ehm. 25.56 P, tolna-baranya-somogyi ehm. 69.58 P, vasi közép ehm, 107.58 
P, veszprémi ehm. 123.64 P, zalai ehm. 28.84 P, összesen: 797.12 P.

Az elmúlt évben is befizettettem az egyetemes pénztárba a fogházmisz- 
sziói offertóriumból 228.12 P, a bibliavasárnapi offertóriumból pedig
328.35 P összeget. Mindegyik offertóriumból 70— 70 P összeget bibliák, 
énekeskönyvek és vallásos tartalmú iratok beszerzésére fordítottam s azo
kat a fogházak lelkigondozói között szétosztottam. A legtöbb helyen ezzel 
vetették meg alapját az evangélikus rabkönyvtáraknak s mindenütt nagy 
hálával fogadták azokat.

15. Üdvözlések és búcsuzások. Szeretettel és megbecsüléssel járultam 
egyházunk vezetőmunkásai elé, kiknek élete útját Isten a hálaadás oltá
rához vezette.

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt köszöntöttem egyetemes 
felügyelői szolgálata 15. évfordulóján, Dr. Raff ay Sándor bányai egyház
kerületi püspököt titkos tanácsossá történt kinevezésekor, püspöki szolgá
lata 20. és budapesti lelkészi szolgálata 30. évfordulóján, Dr. Mesterházy 
Ernőt, szeretett elnöktársamat, a mi hűséges egyházkerületi felügyelőnket, 
legmagasabb kitüntetésben való részesítésekor, Dr. Révész Imre debreceni 
egyetemi ny. tanárt, a tiszai református egyházkerület püspökévé történt 
megválasztásakor.

Elnöktársammal együtt búcsúztunk Scholtz Ödön, soproni felső egy
házmegyei esperestől, negyedszázados hű munka után, az esperesi szol
gálatról való lemondásakor. Szeretettel köszöntöttem ugyancsak elnöktár
sammal együtt Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, soproni lelkészt espe
resi, Dr. Ajkay Istvánt a soproni alsó egyházmegye felügyelői székébe tör
tént beiktatásakor.

Szeretettel köszöntöttem Hering János veszprémi lelkészt a veszprémi 
egyházmegye alesperesévé, Dr. Bélák Endre devecseri főszolgabírót ugyan
azon egyházmegye másodfelügyelőjévé, Dr. Mohácsy Lajos marcalgergelyii 
lelkészt tiszteletbeli esperessé, Fábián Imre sárszentlőrinci lelkészt belmisz- 
sziói esperessé választásakor.

Hálás elismeréssel búcsúztam Hajas Béla bonyhádi gimnáziumi igazga
tótól, ki hűséges szolgálata után nyugdíjba lépett és szeretettel üdvözöl
tem Demiány Ervin tanárt, ugyanezen intézet igazgatói székében.

A finn köztársaság elnöke Dr. Raffay Sándor püspököt, a Mele elnökét 
a Fehér Rózsa Rend nagykeresztjével, Túróczy Zoltán győri lelkészt, a Mele 
főtitkárát a Fehér Rózsa Rend 1. oszt. lovag-keresztjével tüntette ki. Az észt
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köztársaság elnöke Dr. Raff ay Sándor püspöknek és Túróczy Zoltán lelkész
nek az Észt Vörös Kereszt Rend csillagát adományozta.

A kitüntetés megtisztelő elismerése annak az értékes munkának, me
lyet a kitüntetettek a finn-észt-magyar egyházi kapcsolatok kimélyítésén 
végeztek. Igaz örömmel tolmácsoltam a kitüntetésben részesülteknek egy
házkerületünk jókívánságait.

Hálás köszönettel búcsúztam Dr. Beyer Jánostól, kőszegi leánygim
náziumunk iskolaorvosától, meleg szívvel köszöntöttem Dr. Jánossy Lajost, 
kit a Kormányzó soproni theológiai fakultásunk egyetemi ny. r. tanárává 
kinevezett.

Szeretettel köszöntöttem Takács Elek esperest, esperesi szolgálatának 
negyedszázados és Zongor Béla esperest, esperesi szolgálatának 20. év
fordulóján.

Az üdvözlésben és búcsuzásban ugyanazon imádság száll Istenhez, 
melyben áldást kérek elvégzett életükre és munkájukra.

16. Szolgálataim. Az elmúlt közigazgatási évben saját gyülekezetem 
szolgálatán kívül erőm és lelkiismeretem szerint igyekeztem szolgálni egy
házamat egyházkerületünkben és azon kívül is.

Részvételeimről és hivatalos utazásaimról a következőkben terjesztem 
elő jelentésemet:

1937. szeptember 19-én ujraavattam a gyékényesi renovált templomot.
29 és 30-án elnököltem Pécsett az egyházkerületi bizottságok tanács

kozásain.
30-án Pécsett a gyülekezet kulturestjén előadást tartottam.
Október 1-én elnököltem Pécsett az egyházkerületi közgyűlésen.
7- én felavattam a győrvárosi Szeretet Otthon protestáns imatermét.
8- án Budapesten a minisztériumokban tárgyaltam.
9- én Budapesten a zsinati bizottság ülésén vettem részt.
10- én lelkészavatást végeztem Győrött.
17- én a szentgotthárdi 25 éves templom jubileumi ünnepségén igehir

detést végeztem.
24-én újraavattam a bezi-enesei egyesült gyülekezet 150 éves, reno

vált templomát, délután pedig felavattam az enesei gyülekezet új faliol
tárát az állami iskolában.

30-án részt vettem az egyetemes egyház és az egyházkerület képvi
seletében Sopronban a theológiai fakultás reformációi emlékünnepségén.

November 6-án Ajkán az Evang. Nőegylet kulturestjén előadást tar
tottam.

7- én felavattam Ajkán a 150 éves, renovált templomot.
8—  11-én részt vettem Budapesten az egyetemes egyház bizottsági tár

gyalásain.
12-én elnököltem Budapesten az egyetemes egyház közgyűlésén.
14-én újraavattam Szentantalfán a renovált templomot.
18- án részt vettem Budapesten az egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv
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hitelesítő bizottság; a katonai gyülekezetek ügyében kiküldött kilences bi
zottság ülésén; az evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók szövetségi 
szervezkedése ügyében tartott bizottsági ülésen. Tárgyaltam a pénz- és 
kultuszminisztériumban.

21-én felavattam a lócsi leánygyülekezet templomát.
28- án rádióistentiszteleten igehirdetést végeztem Budapesten.
30-án a kultuszminisztériumban tárgyaltam.
D e c e m b e r  2 -á n  résztvettem Budapesten a zsinati törvények végrehaj

tása ügyében tartott esperesi értekezleten.
8- án elnököltem Győrött az I. és II. lelkészképesítő vizsgálaton.
9- én Budapesten a kultuszminisztériumban tárgyaltam a tanítóképzés 

reformja ügyében.
10- én a Luther Otthon ifjúsága előtt Budapesten előadást tartottam.
12-én Győrött részt vettem a Ráth Mátyás-emlékmű leleplezési ünnep

ségén s azon beszédet mondottam.
15- én a kultuszminisztériumban tárgyaltam.
16- án Bükön dr. Takáts József volt gyülekezeti felügyelő temetésén 

az egyházi szolgálatot végeztem
21-én Budapesten tárgyaltam a kultusz- és pénzügyminiszterrel taní

tóképző-intézetünk építési államsegélye ügyében.
27-én elnököltem Győrött az egyházi lapok szerkesztőinek értekez

letén.
29- én Budapesten a Protestáns Irodalmi Társaság személyi ügyeiben 

tárgyaltam.
1938. ja n u á r  8 -á n  Budapesten különféle ügyben tárgyaltam.
11- én Sopronban az egyházkerületi törvényszék ülésén elnököltem.
17- én részt vettem Budapesten az Országos Luther Szövetség választ

mányi ülésén.
18- án részt vettem Budapesten a püspöki kar konferenciáján.
19- én tárgyaltam a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban.
25-én részt vettem Budapesten a Prot. Irodalmi Társaság ülésén, to

vábbá a Felsőjiáz ülésén. Tárgyaltam a kultuszminisztériumban.
F e b r u á r  1 -é n  Sopronban D. Payr Sándor nyug. egyetemi tanár teme

tésén az egyházi szolgálatot végeztem.
3-án Budapesten az elnökségi konferencián elnököltem.
6-án a budahegyvidéki református gyülekezet kulturdélutánján elő

adást tartottam.
10- én Budapesten a minisztériumban tárgyaltam.
11- én a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 50. éves jubileumi ün

nepségén beszédet mondottam.
15-én Budapesten részt vettem az egyházegyetem és egyházkerület 

elnökségeinek értekezletén.
17-én elnököltem Sopronban az új Egyházi Törvények végrehajtása 

tárgyában összehívott bizottsági ülésen.
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M á r c iu s  2 -á n  tárgyaltam a kultuszminisztériumban.
3- án a protestáns közös bizottság, majd a katonai gyülekezetek szer-' 

vezése ügyében kiküldött kilences bizottság ülésein vettem részt Buda
pesten.

6- án részt vettem Dombóváron dr. Träger Ernő min. osztályfőnöd 
gyülekezeti felügyelői beiktatási ünnepségén, és az istentiszteleten igehir
detést végeztem.

13- án Bécsben a magyar protestánsok istentiszteletén igehirdetést vé
geztem s hazafias ünnepségén előadást tartottam.

14- én elnököltem Budapesten a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
értekezletén.

21- én Budapesten elnököltem a Protestáns Irodalmi Társaság elnöki 
tanácsülésén.

22- én Budapesten tárgyaltam a vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumban.

29-én és 30-án dr. Mesterházy Ernő egyházker. felügyelővel iskola- 
látogatást végeztünk kőszegi leánynevelő intézetünkben.

31-én előadást tartottam Budapesten a m. kir. Ludovika Akadémián.
Á p r i l i s  2 -á n  részt vettem a Felsőház közoktatási bizottságának ülésén 

s a tanítóképzés reformjával kapcsolatosan felszólaltam; este a Luther Ott
honban előadást tartottam.

4- én részt vettem Budapesten az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság 
ülésén.

5 -  6-án dr. Mesterházy Ernő egyházker. felügyelővel iskolalátogatást 
végeztünk, a soproni lyceumban.

7- én Budapesten résztvettem a felsőház ülésén s a tanítóképzés re
formjával kapcsolatosan felszólaltam.

19— 22-én részt vettem a teol. fakultás konferenciáján Sopronban, 
a templomi megnyitó ünnepségen előadást, 22-én pedig záró áhítatot tar
tottam.

23- án Budapesten elnököltem a Prot. Irodalmi Társaság választmányi 
ülésén és gyűlésén.

25— 26-án Bonyhádon iskolalátogatást végeztem.
27— 28-án Bonyhádon lelkész- és tanító-körzeti konferenciát tar

tottam.
M á ju s  1 -é n  Budapesten a rádió-istentiszteleten igehirdetést végeztem.
3— 4-én részt vettem Budapesten a Magyar Evangélikus Lelkészegye

sület konferenciáján.
10— 11-én a kemenesaljai és vasi közép egyházmegyék lelkészei és 

tanítói részére közös körzeti konferenciát tartottam Celldömölkön s a gyü
lekezet részére tartott vallásos estélyen előadást tartottam.

12— 13-án a soproni alsó és soproni felső egyházmegyék lelkészei és 
tanítói részére közös konferenciát tartottam Sopronban.



23

31-én és
' J u n iu s  1 -é n  a győri és veszprémi egyházmegyék lelkészei és tanítói 
részére közös körzeti konferenciát tartottam Győrött.

2— 3-án a somogyi és zalai egyházmegyék lelkészei és tanítói részére 
közös körzeti konferenciát tartottam Nagykanizsán.

6-án felavattam Börcsön a győri Szeretetház által épített „Pálmai 
Lajos“ Árvaházat s a börcsi tornyot és harangot.

8— 11-én elnököltem Sopronban a'lyceum szóbeli érettségi vizsgálatain.
13— 14-én elnököltem Kőszegen a leánygimnázium szóbeli érettségi 

vizsgálatain.
15— 18-án elnököltem Sopronban a tanítóképzőintézet tanító- és kán

torképesítő vizsgálatain.
22-én részt vettem Budapesten az egyetemes törvényszék, az egye

temes nyugdíjügyi bizottság ülésein és az elnökségi értekezleten.
25-én Budapesten részt vettem a Szent István-ünnepélyek megnyitásán.
27-én részt vettem a Felsőház ülésén s a Szent István törvényjavaslat 

tárgyalásánál felszólaltam.
29-én részt vettem Vadosfán a soproni alsó egyházmegye felügyelője 

nek, dr. Ajkay Istvánnak beiktató ünnepségén és az egyházmegyei közgyű
lésen.

J u l iu s  3 -á n  résztvettem Sopronban a soproni felső egyházmegye köz
gyűlésén, elbucsuztattam Scholtz Ödön lemondott esperest és beiktattam 
csperesi hivatalába Ziermann Lajos, soproni lelkész, kormányfőtanácsost.

17-én rádióistentiszteletet végeztem Budapesten.
A u g u s z t u s  2 0 -á n  István király ünnepén rádió-istentiszteletet tartottam 

Budapesten a Deák-téri templomban.
22— 26-án részt vettem Németországban a Gusztáv Adolf Egyesület 

Halléban tartott közgyűlésén és ünnepségein. 24-én pedig Wittenbergben 
Luther templomában Isten igéjét hirdettem.

29-én résztvettem Budapesten az egyetemes és egyházkerületi elnök
ségek konferenciáján.

S z e p t e m b e r  3— 4 -é n  részt vettem egyházkerületünk Celldömölkön tar
tott ifjúsági konferenciáján, azon bevezető áhítatot tartottam, vasárnap 
pedig igehirdetést végeztem.

6-án Budapesten részt vettem D. Dr. Raffay Sándor püspök 20 éves 
püspöki jubileumi ünnepségén s őt egyetemes egyházunk és egyházkerü
letünk nevében üdvözöltem.

11-én felavattam a kemeneshőgyészi 150 éves renovált templomot.



IL Az egyházi élet.
17. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések szerint az egyházi 

élet mindenütt emelkedést mutat. A templomlátogatás megfelelő. Különö
sen az ifjúság templomi élete mutat örvendetes elmélyülést. A leánygyü
lekezetek egyházi életét azonban a régi nehézségek befolyásolják. Az 
anyagyhlekezettel való templomi kapcsolatuk meglazult, amennyiben pe
dig saját maguknak van templomuk, úgv kiesnek a lelkész állandó ige- 
hirdető szolgálatából.

Örvendetesnek tartom, hogy a bibliaköröket úgy az ifjúság, mint 
a gyülekezet felnőtt tagjai örömmel keresik fel s Isten igéjét mind többen 
teszik lelkűk mindennapi kenyerévé.

örvendetesnek látom azt is, hogy egyes gyülekezeteink a szociális 
életből származó kötelességeiket felismerik s becsületesen törekszenek 
azok teljesítésére. A soproni gyülekezet —  a róm. kath. hitközséggel 
együtt, „Sopronvárosi Munkaiskolát“ állított fel, mely felekezeti különbség 
nélkül gyári munkásleányokat, munkások feleségeit ingyen megtanítja ru
hát szabni, varrni, főzni, kézimunkázni, de ezen gyakorlati tárgyakon kí
vül elméleti ismereteket is nyújt. A résztvevők száma 250 volt, kiknek 
egyharmad része evangélikus. A munkaiskolát róm. kath. részről Papp 
Kálmán prelátus, városplébános, evangélikus részről pedig Hanzmann 
Károly lelkész irányítja.

Az ú r v a c s o r a  szentséggel élők száma emelkedést mutat. A múlt évben 
79.374 volt az úrvacsorázók száma, a jelen közigazgatási évben pedig 
80.637 hívő járult a kegyelem asztalához. Az emelkedés 1263.

K o n f i r m á lá s b a n  részesült 3250 (3197), emelkedés 53.
H á z a s s á g o t  k ö t ö t t  868 tiszta pár (829), emelkedés 39 és 498 vegyes 

pár (464), emelkedés 34. Házasságot kötött összesen 1366 pár (1293), emel
kedés 73. A vadházasságok száma 122 (85), emelkedés 37.

A halálozási statisztika szerint egyházi temetésben részesültek 2466-an 
(2076), az emelkedés 390.

Az áttérési statisztika szerint egyházunkba áttért 149 (192), csökkenés 
43. Egyházunkból kitértek 131-en (176), a csökkenés 45. Reverzálist adtak 
egyházunk javára 196-an (194), emelkedés 2. Egyházunk kárára 116-an 
(112), emelkedés 4.

Az egyházi szertartások közül a keresztelést mellőzték 7 esetben, a 
nagy szórványtávolságok miatt, a temetésnél 1 esetben, a házasságkötésnél 
22 esetben (10), még pedig a kemenesaljai ehm-ben 1, a soproni felső ehm- 
ben 5, a tolna-baranya-somogyi ehm-ben 6, a vasi közép ehm-ben 4, és 
a veszprémi ehm-ben 6 esetben. Az egyházkelési szertartást 312 esetben 
hagyták el (266), nagyrészt a városi gyülekezetekben.

18. Belmissziói munka. Belmissziói munkarendszeremben megtartot
tam az eddigi irányt, munkakeretet és módszert. A gyülekezet minden réte
gére figyelemmel voltam s megfelelő anyagot nyújtottam a népiskolai és
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középiskolai ifjúság, az Ifjúsági Egyesületek, a gyülekezet felnőtt tagjai 
és presbiterei részére. Figyelemmel voltam az egyházi év követeléseire, 
egyházunk korszerű szükségleteire s az emberi lélek örökkévaló igényeire 
A reformáció igazságait a reformáció hetének előadásai világították meg. 
Böjt nagyhete pedig a Krisztusban szerzett váltság előfeltételeit és köve
telményeit tárta elénk.

Hálával gondolok lelkészeinkre és tanítóinkra, kik belmissziói mun
kánkat hűséges fáradozással elvégezték.

A belmissziói munkáról a következő részletes tájékoztatást nyújtom:
1. A népiskolai ifjúsággal való foglalkozásra a bibliai régiségekről ad

tunk anyagot. A Középiskolai Diákszövetségek és Ifjúsági Egyesületek 
munkaprogrammja a magyar családdal foglalkozott.

A felnőtt gyülekezeti tagok részére reformáció hetében ez évben is 
előadás-sorozatot tartottunk gyülekezeteinkben Luther theológiája össze
foglaló címen. Az egyes előadások címei a következők: 1. Luther az Isten
ről; 2. Luther az Igéről; 3. Luther a bűnről; 4. Luther az emberről; 5. Luther 
a világról; 6. Luther az egyházról; 7. Luther az üdvösségről.

A reformáció-ünnepi külön előadás megemlékezett az eperjesi vértanúk 
250 éves fordulójáról ezen a címen: Evangélikus vértanúk —  nemzeti vér
tanúk.

Bibliavasárnapra a Bibliáról, külmissziói ünnepre finn testvéreink 
missziói munkájáról és Gossner János és munkája címen, sajtóvasárnapra 
A rossz könyv átka —  a jó könyv áldása címen nyújtottunk előadás-anya
got. Előadás-anyagot adtunk ezenkívül a következő címeken: 1. Extra ecc
lesiam nulla salus (általános); 2. A gyülekezet egysége (általános); 3. Ad
vent valóban ádvent? 4. Élő kenyér (böjt)-; 5. Ök pedig ezekből semmit nem 
értének (böjt).

Bűnbánati hétre Krisztus keresztje és én összefoglaló címmel 7 elő
adást adtunk: 1. Krisztus keresztje mögöttem; 2. Krisztus keresztje mellet
tem; 3. Krisztus keresztje miattam; 4. Krisztus keresztje érettem; 5. Krisztus 
keresztje bennem; 6. Krisztus keresztje ellenem; 7. Krisztus keresztje 
előttem.

A presbiterek részére Az egység sírásója és Kis-egyházak nagy alko
tásai címen nyújtottam két előadást.

Munkánk számbeli eredményéről a következő számok beszélnek:
A népiskolai ifjúsággal lelkipásztori szempontból 139 lelkész foglalko

zott. Gyermek-istentisztelet 141 anya- és leánygyülekezetben volt.
Ifjúsági Egyesület 131 anya- és leánygyülekezetben működött.
Középiskolai Diákszövetség 20 működött iskolaközi jelleggel 14 városi 

gyülekezetben és pedig: Győr, Sopron, Szombathely, Kaposvár, Nagykani
zsa, Pécs, Szekszárd, Szentgotthárd, Zalaegerszeg, Kőszeg, Veszprém, Bony- 
hád, Dombóvár és Pápa gyülekezetekben. A Szövetség tagjainak száma 
1814 volt. Tartottak 332 munkaösszejövetelt, 38 ünnepélyt és 13 kirándu
lást. Önálló dolgozatot hozott 217 tag, más szerző műveiből 101 munkát
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olvastak fel. A szavalatok száma 354, ének- és zene-szám 94 volt. 13 Szö
vetségnek volt külön biblia-köre, 10 Szövetség tűzött ki pályatéte
leket és 12 végzett iratterjesztést. Az összejöveteleket mindig énekkel és 
imádsággal kezdették és fejezték be. A megkonfirmált tagok tanév elején 
és végén együttesen járultak az Úrasztalához. A Szövetségek bevétele 4635 
P, kiadása 3335 P.

A gyülekezet felnőtt tagjai részére 3137 vallásos előadást tartottak. 
Ebből vallásos estélyekre esett 1917, felnőttek iskolájára 881, a presbiterek 
részére 339 előadás.

Presbiteri és ifjúsági konferenciákat az elmúlt közigazgatási évben is 
tartottak egyházmegyéinkben. A  győri egyházmegye 9. ifjúsági konferen
ciáját Felpécen tartotta meg, amelyen mintegy 1400-an vettek részt mind
két nembeli ifjúságból. Az egyházmegyei Lelkészegyesület és Tanítóegye
sület közös konferenciát tartott Győrujfaluban. —  A  somogyi ehm. Gyéké
nyesen a férfi és leányifjúság részére mintegy 400 résztvevővel konferen
ciát tartott, Barcson, Gyékényesen, Iharosberényben, Kaposváron, Nagy
kanizsán, Nagyatádon és Porrogszentkirályon pedig evangélizációs napokat 
rendezett. —  A soproni alsó ehm. Beleden evangélizáló napot tartott, ami
kor külön foglalkoztak az ifjúsággal, a presbiterekkel, a nőkkel és a gyü
lekezet felnőtt tagjaival, este pedig közös vallásos ünnepséggel fejezték be 
az összejövetelt. A vadosfai összgyiilekezet ifjúságának félnapos összejöve
telt tartott a K1E titkár. Nagygeresden presbiteri konferencia volt 170 pres
biter részvételével. —  A vasi közép ehm. presbiteri konferenciát tartott 
Szombathelyen 234 résztvevővel és megtartotta 9. ifjúsági konferenciáját 
ugyancsak Szombathelyen 398 résztvevővel. —  A veszprémi ehm. Belmisz- 
sziói Egyesülete evangélikus napot rendezett Bakonycsernyén és Tésen, ami
kor is istentisztelet, presbiterekkel való foglalkozás, nőegyleti és ifjúsági 
előadás révén kapcsolatot talált a gyülekezet minden rétegével. Rendezett 
két egyházmegyei KIÉ konferenciát Marcalgergelyin és Veszprémben. Egy
házmegyei presbiteri konferenciáját az Országos Luther Szövetség munka
tervébe való bekapcsolódással tartotta meg Pápán. —  A zalai ehm. két kon
ferenciát rendezett: ifjúsági konferenciát az akalii KIÉ táborban, amelyen 
az egész egyházmegye területéről összejött ifjúságnak és nagyszámú ven
dégeknek igét hirdettek és előadásokat tartottak; presbiteri konferenciát 
Mencshelyen közel 100 presbiter jelenlétével. —  A kemenesaljai ehm. gyü
lekezeti missziói napot tartott Dukán, az egész gyülekezet részvételével, 
melyet este úrvacsora-osztással fejezett be. 11 gyülekezetben 16 Ifjúsági 
Egyesület részére volt körzeti ifjúsági konferencia és az egész egyház
megye ifjúsága számára Ostffyasszonyfán egyházmegyei ifjúsági konfe
rencia, melyeken együttvéve mintegy 600 ifjú vett részt. —  A soproni felső 
egyházmegyében az elmúlt közigazgatási esztendőben egyházmegyei kon
ferencia nem volt. —  A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében gyüleke
zeti napok voltak Pécsett, Mekényesen, Szárazdon, Hidegkuton, Belecskán, 
Sárszentlőrincen és Dombóváron. Ifjúsági konferencia volt Kaposszekcsőn
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mintegy 200 résztvevővel. A Luther Szövetség rendezésében mind az 5 lel- 
készi kör körzeti presbiteri konferenciát tartott, melyeken összesen 400 
presbiter vett részt.

A KIÉ ev. ágának titkára, Bonnyai Sándor buzgón résztvett az ifjúsági 
konferenciákon, mint azoknak rendezője és előadója.

A KIÉ egyházkerületi ifjúsági konferenciát rendezett Celldömölkön 
szeptember 3— 4. napjain.

Egyházunk törvénye szerint a jövőben irányítanom kell egyetemes 
egyházunk lelki munkáját. Mivel a 15 év óta végzett gyülekezeti belmissziói 
munka szükségességéről és helyességéről meg vagyok győződve, püspök
társaim segítségével ezt a munkát egyetemes egyházi munkává kívánom 
tenni. Ennek következtében egyházkerületünk Belmissziói Munkaprog- 
rammja helyett ezután Egyetemes Egyházi Belmissziói Munkaprogrammról 
gondoskodom.

Az egyetemes Belmissziói Munkaprogramul a régi keretek közt mo
zog. Elérkezettnek láttam azonban az időt arra, hogy anyagot nyújtsak 
egy külön evangélizációs hét számára.

Ez évi Egyetemes Belmissziói Munkaprogrammunk a következő anya
got nyújtja:

A népiskolai ifjúság számára: Kiss Samu nagybarátfalui lelkész: A 
Hegyibeszéd.

A Középiskolai Diákszövetségek részére: Danhauser László budapesti 
vallástanár: 1. Én és ismét csak én. 2. Én és Ö. 3. Én és a családom. 4. Én 
és a felebarátom. 5. Én és az iskolám. 6. Én és a társaságom. 7. Én és „nagy 
Ö“. 8. Én és a hazám. 9. Én és az egyházam. 10. Ö és ismét csak Ö.

Az Ifjúsági Egyletek részére Bonnyai Sándor KIÉ titkár állított össze 
teljesen kidolgozott, részletes munkaprogrammot.

A felnőtt egyháztagok számára vallásos előadások: Általános tartal
múak: Fábián Imre sárszentlőrinci esperes: Még most is megtartod a te hi
tedet? —  Pass László debreceni esperes: A csillagos égbolt igehirdetése. — 
Irányi Kamill székesfehérvári lelkész: Isten országának a totalitása. —  Két 
ádventi előadás: Szántó Róbert budapest-kelenföldi lelkész: Jön a Messiás.
1. Tekints körül és láss. 2. Itt a vendég, nyissunk ajtót. —  Két böjti előadás: 
Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész: 1. Oh, én nyomorult ember! 2. Kicsoda 
szabadít meg engemet?

A reformáció-hét összefoglaló témája: A reformáció megőrzött és el
vesztegetett értékei. 1. A megváltó Krisztus. Kemény Lajos budapesti espe
res. —  2. Isten igéje. Dr. Jánossy Lajos egyetemi ny. r. tanár. —  3. Az igazi 
szentségek. Scholz László budapesti segédlelkész. —  4. A gyülekezeti kö
zösség. Dr. Gaudy László budapesti hitoktatási igazgató. —  5. Elvesztege
tett értékek. Schulek Tibor katonai lelkész. 6. Elhomályosodott értékek. 
Schulek Tibor katonai lelkész. 7. Az állandó reformáció szüksége és köte
lessége. Urbán Ernő katonai lelkész.

Reformáció-ünnepi előadás: Dr. Deák János egyetemi ny. r. tanár:



Reformációi emlékbeszéd. Sajtóvasárnapi előadás: Kuthy Dezső egyetemes 
főtitkár: Luther és az evang. egyházi sajtó. Bibliavasárnapi előadás: Joób 
Olivér nyíregyházi püspöki titkár: A vádoló biblia. Külmissziói előadás: 
Báró Podmaniczky Pál egyetemi ny. r. tanár: Egy kis indiai gyülekezet 
életéből.

A bőjt-nagyheti áhítat összefoglaló témája: Krisztus keresztje a világ 
közepe: 1. A kereszt és az Atya. Túróczy Zoltán győri lelkész. —  2. A ke
reszt és a Fiú. Fábián Imre sárszentlőrinci esperes. —  3. A kereszt és a Szent
lélek. Dedinszky Gyula kiskőrösi lelkész. —  4. A kereszt és a Sátán. Zász- 
kaliczky Pál fóti lelkész. —  5. A kereszt és a világ. Kemény Lajos budapesti 
esperes. —  6. A kereszt és a bűnös ember. Dr. Csengődy Lajos salgótarjáni 
lelkész. —  7. A kereszt és az angyalok. Torda Gyula domonyi lelkész.

Az evangélizációs anyag összeállítására Szabó József püspöki másodlel
készt kértem fel. Központi témája: Hazulról-haza. A tékozló fiú. 1. Ott
hon. —  2. A lázadás. —  3. A tékozlás. —  4. A lezüllés. —  5. Az árvaság. —
6. A magábaszállás. —  7. Ismét otthon.

Ezenkívül két előadást nyújtunk a presbiterek részére.
Egyházunk szempontjából történeti jelentőségűnek tartom a belmisz- 

szió munka egyetemessé tételét. Kérem a jó Istent, ki 15 évi ezirányú mun
kánkat megáldotta, ne vonja meg kegyelmét hatásaiban kiszélesedő további 
munkánktól.

19. Körzeti konferenciák. Az eddig külön tartott lelkész- és tanító
körzeti konferenciákat ez évben egyesítettem s közös konferenciára hív
tam össze egyházkerületünk lelkészeit és tanítóit.

Elhatározásomban két megfontolás vezetett. A konferenciát fel akar
tam használni egyházunk tanítóinak theológiai képzésére. Másfelől az 
egyházi hivatásban való elmélyedéssel, a munkálkodás és imádkozás közös
ségével meg akartam erősíteni a lelkészek és tanítók egymáshoz való vi
szonyát.

Isten iránt eltelt hálával emlékezem meg arról, hogy lelkészeink és 
tanítóink, majdnem kivétel nélkül, mindanyian résztvettek a közös konfe
rencián, és pedig nem kényszerűségből, hanem lelki indításból, nemcsak 
külsőleg, hanem belső lelki közösség-vállalással. A betegség vagy hivatalos 
teendők miatt akadályozottak többnyire valamelyik másik körzetben vet
tek részt a konferencián.

A konferenciák helye és időpontja a következő volt: 1. Április 27— 
28.-án Bonyhádon a tolna-baranya-somogyi; május 10— 11.-én Celldömöl- 
kön a kemenesaljai és vasi közép; május 12— 13.-án Sopronban a soproni 
alsó és soproni felső; május 31.-én és június 1.-én Győrött a győri és 
veszprémi és junius 2— 3.-án Nagykanizsán a somogyi és zalai egyház
megyék lelkészei és tanítói részére.

A közös lelkészi és tanítói konferencián az evangélikus egyház lényegé
ről és az ezzel kapcsolatos problémákról tárgyaltam. Egyházi életünk 
kiépítése, a lelkészi- és tanítói munka mélységének és lelkiségének bizto
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sítása szempontjából ugyanis alapvető fontossággal bír az, hogy egyhá
zunk lényegét és lényegéből folyó hivatását, hivatásából származó felada
tainkat és kötelességeinket egészen világosan megismerjük. Erre ösztönöz
nek sürgetőleg korunk ellenséges szellemű áramlatai, melyek az egyház
nak eltorzított, vagy jmegszükített fogalmát hajlandók csupán elismerni.

A konferencia összefoglaló témája volt: Az Isten műhelye.
Az egyház problémáját a következő részletelőadásokban világítottuk 

meg: 1. Az evangélikus egyház Krisztus tanításában és a hitvallási iratok
ban (Kapi). 2. Luther az egyházról (Kapi). 3. Az evangélikus egyház és a 
közösségi mozgalmak (Kapi). 4. Az evangélikus egyház helyzetképe, a) Az 
egyház mai arca (Kapi); b) Az egyház állami és politikai helyzetének viszo
nya saját lényegéhez és hivatásához (Németh Károly, Dr. Jánossy Lajos, 
Schmidt János, Kovács Béla, Horváth Lajos); c) A hitvallás érvényesülése 
egyházunk szervezetében, tanításában, munkájában (Túróczy Zoltán, Buda- 
ker Oszkár, Molitórisz János, Horváth Olivér, Büki Jenő); d) Az egyetemes 
papság elve (Kiss Samu, Novák Elek (nemeskéri), Nagy Miklós, Menyhár 
István, Fábián Imre); e) Az evangélikus egyház felekezetközi politikája 
(Dr. Mohácsy Lajos, Hanzmann Károly, Molitórisz János, Jónás Lajos, Takó 
István); f) Az evangélikus egyház-fogalom és az evangélikus iskola (Gráf 
Samu, Ludván Sándor, Németh István, Grieszháber Henrik); g) Az evangé
likus ifjúság és az egyház (Hering János, Nitschinger János, Sokorav Mik
lós, Seregély Pál, Fábián Imre); h) összefoglalás és mérleg (Kapi). 5. Mit 
követel Isten az evangélikus egyháztól? (Kapi). 6. Mit követel Isten az 
egyház szolgáitól? (Kapi).

A konferencia bibliai keretét négy áhítat alkotta. Témájuk: 1. Az igazi 
egyház (Kapi). 2.Az egyház munkája (Gyalog 1., Zongor B., Scholtz Ödön, 
Takács E., Horváth L.). 3. Az egyház szolgái (Dormer F., Molitórisz J., 
Bojtos L., Németh K., Jónás L.). 4. Az egyház és szolgái Isten előtt (Kapi). 
A konferencia végén az Úrvacsora szentségét szolgáltattam ki a lelkész- és 
tanító-testvéreknek.

20. Egyházkerületünk szórványgondozása. Az Egyházi Törvény II. 16. 
§-a intézkedik a szórványok gondozásáról s ezen célra anyagi fedezetet 
jelöl meg. A szórványok gondozása az egyházmegye feladatát képezi. An
nak megszervezéséről, anyagi szükségleteinek biztosításáról és munka
tervének kidolgozásáról az egyházmegye esperese tartozik gondoskodni.

E kérdésben részletes jelentést kértem be egyházkerületünk espere
seitől. Egyházi szempontból fontosnak tartom a szórványgondozás mi
előbbi megindulását. Gyakorlati szempontból is kívánatosnak tartom, hogy 
szórványban élő híveink minél inkább érezzék ezen lelkigondozás áldásait, 
mert hiszen az új Egyházi Törvény rendelkezése szerint az összes egyház
tagok ugyanazon mértékű egyházi adóterhet tartoznak hordozni. Kívána
tosnak látom tehát, hogy előbb érezzék híveink az intenzív lelkigondozás 
áldásait, semmint vállaikra nehezedik a felemelt egyházi adó súlya,



A szórványgondozás tekintetében a következő feladatok és lehető
ségek tárulnak elénk:

A győri egyházmegyében kívánatos lenne Győrságon missziói egyház- 
községet szervezni, mely Győrság, Pér, Mezőőrs, Töltéstava, Pázmándfalu, 
Pázmándhegy, Écs, Győrszenmárton és Havazd községeket egyesítené.

A kemenesaljai egyházmegyében a zalaegerszegi gyülekezetben kel
lene megszervezni a missziói segédlelkészi állást. Ez némiképpen teher
mentesítené a zalaegerszegi lelkészt, másfelől pedig lehetővé tenné a 123 
politikai községben elszórt hivek rendszeres lelkigondozását is. Ezen a 
szórványterületen kb. 1.000 evangélikus ember él.

Az egyházmegye esperesének véleménye szerint a szórványterület gon
dozásának anyagi eszközei biztosíthatók lennének azzal, hogy az egyház
megye gyülekezetei rendkívüli adóalapi segélyeiket átengedjék erre a 
célra s ily módon biztosítsák a missziói segédlelkész javadalmát.

A somogyi egyházmegyében Kaposvárnak és Vésének van nagyobb 
szórványterülete. Véséhez az anyagyülekezettől 20 kilométernél nagyobb 
távolságra eső 32 szórványhely tartozik. Kaposvárhoz egy leánygyülekezet 
és 84 szórványhely.

Mivel sem Vése nem tudja nagykiterjedésü szórványterületét gondozni, 
sem pedig Kaposvár nem tudja a városi gyülekezet szétágazó munkája 
mellett a szórványhiveket is állandóan látogatni, a kérdést csak missziói 
segédlelkészi állás szervezésével lehet megoldani. A két szórványközpont 
szórványhiveinek egyházi adója a szükségletnek legfeljebb egynegyed ré
szét biztosítaná.

A soproni alsó egyházmegye szórványait az illetékes lelkészek ellátják.
A soproni felső egyházmegyében a balfi egyházközségnek van szór

ványterülete, melyről önmaga gondoskodik. Ezen szórványterülethez tar
toznak azonban olyan magyar községek is, amelyek a csórna—kapuvári 
misszió-gyülekezethez volnának átcsatolhatók. Ezt a megoldást teszi kívá
natossá az a körülmény is, hogy a szórványhívek lelki gondozása ezáltal 
egyszerűbb és mélyebb, továbbá az is, hogy a szórványközségeknek Csorna- 
Kapuvárhoz csatolása a misszió-gyülekezetet megerősítené.

A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében Magyarbolynak, Pécsnek 
és Sárszentmiklósnak van nagyobb szórványterülete. A magyarbolyi hatal
mas szórványterületen az elmúlt évben felállítottuk a mohácsi misszió- 
gyülekezetet. Most megszerveztük a siklósi misszió-kört is.

A pécsi nagykiterjedésű szórványterület ellátását a gyülekezet lelkésze, 
még segédlelkész segítségével sem tudja elvégezni. Különösen fontos lenne 
egyházi és szociális szempontból a pécsvidéki bányatelepek erőteljes lelki
gondozása.

A sárszentmiklósi szórványterület kialakulása sajátságos képet mutat. 
12 községből áll a szórványterület és nagy távolságban fekvő majorokból, 
melyeknek Sárszentmiklós anyagyülekezet volt a középpontja. Az anya- 
gyülekezet azonban lassan elsorvad, a sárbogárdi fiókgyülekezet ellenben
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állandóan erősödik. Sárbogárd jelentőségét vasúti vonalának kiépítése is 
növeli. Kívánatosnak látszanék tehát egy missziói segédlelkésznek Sárbo- 
gárdra való kihelyezése, ki munkáját a sárszentmiklósi gyülekezet kere
tében a paróchus lelkész és esperes irányításával végezné.

A vasi közép egyházmegye területén a körmendi, szombathelyi, szent
gotthárdi, őrimagyarósdi és nemeskoltai gyülekezetben van nagyobb szór
ványterület. A szórványgondozás megoldásánál alkalmazni kívánom azt az 
elvet, hogy a városi gyülekezetek lelkészei szabadhassanak fel a szórvány
gondozási munka alól. Városi lelkészeink munkamegterhelése olyan nagy
mértékű, hogy szórványgondozási munkát csak otthoni kötelességeik el
hanyagolásával végezhetnek.

Az egyházmegye szórványmunkájának elvégzésére külön missziói se
gédlelkészt kellene beállítani, ki az egyházmegye esperese mellett és az ő 
irányításával végezné szolgálatát. A szórványhívek adójából mintegy 2.000 
P volna erre a célra fordítható.

A veszprémi egyházmegyében erőteljes szervezési munkával kialakult 
az enyingi misszió-gyülekezet, melynek temploma is már felépült.

További misszió-körzetet kell szervezni Zirc központtal, melyhez töb
bek közt Dudar község is csatolandó volna.

Évtizedek óta megoldásra vár a fehérvárcsurgói törpeiskolás leány
gyülekezet problémája. Mivel Várpalota anyagyülekezettől kb. 18 km-re 
fekszik, állandó és rendszeres lelkigondozása ily módon nem biztosítható. 
Lelkész-tanítói állás, vagy missziói segédlelkészi állás szervezésével oldhat
juk meg a feladatot. \

A dabronyi gyülekezet szórványterületén önálló missziópontot képez 
Csögle, mely az utolsó években komoly és eredményes munkát végzett. 
További lélekszámbeli megerősödés szempontjából kívánatos lenne Kis
pirit és Nagypirit községeknek a kertai gyülekezettől a csöglei gyüleke
zethez való csatolása.

Lelki gondozás és egyházkormányzás szempontjából rendezésre vár 
a pápai gyülekezet is. Maga a városi gyülekezet megerősödött, ezidősze- 
rint mintegy 2130 lélekből áll. A különféle iskolákban végzendő hitoktatói 
munka, a közigazgatási, lelkipásztori és egyházképviselési munka még 
azon esetben is nehéz súllyal nehezedik a lelkészre, ha az önálló hitoktatón 
kívül állandó segédlelkész osztozik munkájában. Még így is 10 vallástani 
óránál több jut a gyülekezet lelkészére. Ezenkívül a gyülekezethez tartozik 
a 440 lélekből álló Takácsi, a 310 lélekből álló Nagyacsád és a 350 lélek
ből álló Mezőlak-Békási gyülekezet s ezek nagykiterjedésü szórványterü
letei. A legsürgősebb feladatnak látnám egy második hitoktatói, vagy leg
alább segédlelkész-hitoktatói állás megszervezését, azután annak előkészí
tését, hogy Takácsi önállósodjék s az új gyülekezethez csatlakozzék a 
földrajzilag hozzácsatolható munkaterület.

A zalai egyházmegyében a gyülekezetek szórványterülete nagykiterje
désű, úgy, hogy azt a gyülekezetek lelkészei ellátni képtelenek. Növeli
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a feladat nehézségét, hogy a nyári időszakban a balatonmelletti helyeken 
állandó igehirdető munkára van szükség.

Kívánatos lenne megszervezni egy misszió-területet az alsóőrs-bada- 
csonyi vonalon Balatonfüred székhellyel. Azután egy másik missziói-te
rületet Fonyód-Balatonszentgyörgy területen, továbbá Balatonszentgyörgy- 
Somogyszob területen. A misszió-segédlelkészi állások fenntartásáról 
azonban a szórványterületek saját anyagi erejükből nem tudnának gon
doskodni.

Egyházkerületünk régi és mostani egyházi térképe érthetően beszél 
a szórványok fájdalmas sorsáról. Meggyengül, azután erőtlenül elvész a 
pásztornélküli nép. Mindent el kell követnünk, hogy szórványterületeinket 
megszervezzük és azokon állandósítsuk és rendszeressé tegyük híveink 
lelkigondozását.

21. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról. Az 1937—38. iskolaévi 
hitoktatás összefoglaló eredménye a következő helyzetképet mutatja:

Nem evangélikus jellegű, különféle iskolatipusu 326 tanintézetbe járt 
4.919 evangélikus tanuló. Ezeket 581 csoportban, heti 712 órában 87 fel
avatott lelkész és 32 tanítói, avagy tanári oklevéléi bíró evangélikus fele
kezeti, állami, községi, társulati tanító- s tanítónő, diakonissza, sőt adó
főtiszt is, részesítette evangélikus hitoktatásban. Lakóhelyén kívül 92 isko
lában is tanított 53 hitoktató 80 községben.

A hittanvizsgák május 11. és június 20. közti időben tartattak meg. 
összesen 4,526-an jelentek azon meg. Az eredmény a csoportoknak majd
nem felénél jeles, a másik résznél jó; gyenge eredményű csoport kevés volt; 
vizsgát nem tartottak 16 csoporttal.

A hitoktatásban részesült tanulók közül 501 konfirmáltatott. Evangé
likus vallásoktatásban részesült ezenkívül 83 más keresztyén felekezetű — 
főleg református — tanuló.

A használt tankönyvek egyházhatóságilag mind engedélyeztettek. 29 
tankönyvírótól származó 41-féle tankönyvből tanulta az ifjúság hitünk 
igazságát.

Nem evangélikus jellegű tanítóképző intézetben 18-an szereztek nép
iskolai tanítói oklevelet, akik közül 11-en evangélikus népiskolai hitokta
tásra is képesítést nyertek.

A különböző fokú és jellegű iskolákban az esperesek, vagy megbízot
taik vizsgálták meg a hitoktatási munkát. A győri egyházmegye esperese 
elnökölt Győrben a 'közép- és középfokú tanintézetek hittani vizsgálatain, 
más hittani viszgálatokon helyettesítésével a győri lelkészeket bízta meg. 
A somogyi egyházmegye esperese ellenőrizte a hitoktatást Barcson, Csur
gón, Kaposváron, Nagykanizsán és Zákánytelepen. A soproni alsó egyház
megye esperese ellenőrizte a hitoktatást Csornán és Kapuváron. A tolna- 
baranya-somogyi egyházmegye alesperese hitoktatást ellenőrző látogatást 
végzett Pécsett, Vasasbányatelepen és Pécsgyárvároson. A vasi közép ehm. 
esperese a hitoktatást ellenőrizte az egyházasrádóci ref., a molnaszecsődi



ret', és a katat'ai községi elemi iskolákban. A veszprémi ehm. esperese hit
oktatást ellenőrző látogatást végzett Pápán, ahol a ref. tanítónőképző és 
az állami tanítóképző evang. növendékeinek képesítő hittani vizsgálatain 
elnökölt. Másutt az iskolavizsgáló lelkészek, illetőleg megbízottaik végez
ték a látogatást s látták el az elnöki tisztet a hittanvizsgákon. A zalai ehm. 
esperese a hitoktatást ellenőrizte Balatonfüreden.

A hitoktatás eredménye általában megfelelő s a hitoktatók munkájá
ról a jelentések elismeréssel emlékeznek meg.

22. Püspöki egyházlátogatást az elmúlt közigazgatási évben nem vé
geztem.

23. Esperesi egyház- és iskolalátogatások. Németh Károly győri ehm. 
esperes elnöktársával hivatalos egyházlátogatást végzett Lovászpatonán, 
Nagydémen, Kispécen, Felpécen, Tényőn és Győrszemerén, mely alkalmak
kor iskolalátogatást, presbitériumi ülést, istentiszteletet és közgyűlést is tar
tott. Részt vett a győri diakonissza-anyaházban a diakonissza-jeleitek vizs
gáján. A kemenesaljai ehm. esperese a tanévvégi egyházi ellenőrző iskola- 
látogatás során az egyházmegye mind a 46 tanítójának iskoláját megláto
gatta. Horváth Lajos somogyi esperes hivatalos egyházlátogatást végzett 
az iharosberényi, kaposvári és porrogszentkirályi gyülekezetekben, meg
látogatta ezeknek iskoláit is, továbbá a nemespátrói, antalszállási és sandi 
iskolákat. Bojtos László, a soproni alsó ehm. esperese esperesi egyházláto
gatást nem végzett. Scholtz Ödön, a soproni felső ehm. esperese 
nem végzett egyház- és iskolalátogatást. Gyalog István, tolna-haranya-so
mogyi ehm. főesperes hivatalos egyházlátogatást nem végzett, de tárgya
lásokat folytatott a sárszentmiklósi, paksi, kölesdi, pécsi, bonyhádi, somogy- 
vámosi, dombóvári gyülekezetek presbitériumával, illetőleg közgyűlésével. 
Zongor Béla, a vasi közép ehm. esperese elnöktársával hivatalos egyház
látogatást tartott Sárváron. Takács Elek, a veszprémi ehm. esperese hiva
talos egyházlátogatást tartott Enyingen, Csékuton és Pusztamiskén. Jónás 
Lajos zalai esperes hivatalos egyházlátogatást nem végzett, de gyülekezetei 
legnagyobb részében vállalt egyházi funkciókat, így Öcsön, Taliándörögdön, 
Kapolcson, Szentantalfán, Kővágóőrsön, Mencshelyen. Meglátogatta az 
akalii és felsődörgicsei iskolákat.

24. A soproni Országos Fegyintézet lelkigondozásáról Mayer Ödön 
fegymtézeti lelkész részletes jelentést terjesztett be.

Az intézetben minden vasár- és ünnepnapon reggel istentisztelet, dél
után könyörgés volt. A fegyőr-családok számára külön istentiszteletet tar
tott. Az istentiszteleten résztvevők száma 1814 volt, úgy, hogy 1— 1 isten
tiszteleten kb. 30-an vettek részt. Az ádventi és böjti időszakban külön 
bibliamagyarázatot és énekórát tartott a lelkész. Vendég-igehirdetők is 
teljesítettek szolgálatot s a theológiai ifjúság közreműködésével a fegy
intézetben vallásos ünnepségek is voltak. Úrvacsorát 430-an vettek. A fegy- 
őrcsaládok részére külön úrvacsoraosztás volt.

Az intézeti lelkész lelkiismeretes lelkipásztori szolgálatot végzett úgy
3
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a Fegyintézet lakóinál, mint a fegyőrségnél. Ezen célból összesen 321 látó 
gatást tett. Ezenkívül elintézte a fegyintézet lakóinak panaszait, kéréseit 
s 104 alkalommal 987 rabot hallgatott meg. Ellenőrizte a letartóztatottak 
levelezését. Ezen munka méreteit megsejteti, hogy 6.997 érkező és 3.704 
elmenő levelet nézett át.

A bentlakók lelkigondozásáról egyébként is gondoskodott. Vallásos 
felolvasásokat tartott s karácsonykor a soproni Nőegylet segítségével sze- 
retetünnepséget rendezett, amikor 100 csomag került kiosztásra.

Kívánatos a rabok részére felállított könyvtár gazdagítása és a kisza
badulok anyagi támogatása.

A fegyőr-hívek áldozatkészségéből szórványoltárt állítottak fel.
Az intézetben heti két órában, két csoportra osztva, a letartóztatottak 

hitoktatásban részesülnek. A fegyőrök gyermekei részére heti két órában 
szintén van hitoktatás.

Hálás elismeréssel vagyok az intézeti lelkész munkája iránt s melegen 
kérem egyházkerületünket s annak minden egyes szervét és tagját, hogy 
a soproni Fegyintézet könyvtárára és a kiszabadulok segítségére adomá
nyaikat küldjék el a Fegyintézet lelkészéhez.

25. Szektamozgalmak. Az esperesi jelentések a szektákra vonatkozó
lag az elmúlt közigazgatási évben is' alig adnak új adatokat. Bőnyrétalap, 
Győr, Lovászpatona, Mórichida, Nagybarátfalu, Győrság, Tét, Kemenes- 
magasi, Kaposvár, Iharosberény, Nagykanizsa, Vése, Sopron, Tab, Szárazd, 
Somogydöröcske, Tengelic, Nagvszokoly, Mucsfa, Magyarboly, Pécs, Köl
ese, Bonyhád, Keszőhidegkut, Hidas, Györköny, Egyházaskozár, Kapos- 
szekcső, Somogyvámos, Paks, Bikács, Ecsény, Dombóvár, Szombathely 
Bakonycsernye, Bakonytamási, Sur, Várpalota, Mencshely, Kapolcs, Felsó- 
és Kisdörgicse községekben vannak adventisták, baptisták, metodisták, na- 
zarénusok és pünkösdisták.

A piinkösdista gyülekezetek szövetségének elnöksége, hivatkozással 
arra, hogy külföldön, különösen Svédországban, a pünkösdista mozgalom 
tagjai az evangélikus egyház keretén belül, de önálló autonómiával bíró 
gyülekezetekbe szervezett rendszer mellett dolgoznak, — azzal a kéréssel 
fordult hozzám, hogy az egyházkerület területén lévő pünkösdi hittestvé
reket az egyház kebelébe felvegyük. Feltétele lenne belépésüknek, hogy az 
általuk választott prédikátorok vezessék gyülekezeteiket, intézzék bel- 
ügyeiket, továbbá, hogy gyülekezeteik önálló autonómiát élvezhessenek. 
Ezzel szemben gyülekezeteik tagjai egyházunk tagjai sorába belépnek, 
összes anyagi kötelezettségeiknek eleget tesznek és példás életükkel az 
egyház felvirágzását szolgálják.

Tudomására hoztam a Szövetség elnökének, hogy kérésének teljesí- 
, tését egyházi alkotmányunk nem engedi meg. Ellenkeznék alkotmányunk
kal, egyházunk hitelveivel és egészséges egyházi szellemével, hogy egyhá
zunkban önálló autonómiával bíró pünkösdista csoport legyen, mely belső 
ügyeit önmaga intézi és tagjainak lelkivezetéséről önmaguk által választott
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külön prédikátorokkal gondoskodik, a mi azt jelentené, hogy a szerve
zetten belépő vallásos csoport meggyőződésének kialakításában saját fel
fogásuk, nem pedig egyházunk hitvallási meggyőződése érvényesülne.

26. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkésszé avattam: 
Andorka Sándor, Fliegenschnee Frigyes, Klenner Gyula, Kiss Dezső, vég
zett theológusokat.

Isten áldását kérem Isten elhívott szolgáinak életére és munkásságára!
27. Templomavatások. Isten kegyelme állandóan ébren tartja az Ö 

szentháza után való vágyakozást. Talán még soha sem nyilatkozott meg 
ez a sóvárgás olyan megható erővel, mint éppen napjainkban. Elfelejtett, 
kicsi szórványközségek emelik esdeklően kezüket ég felé és az evangé
likus testvérek felé, hogy templomhoz juthassanak. Régi templomok is új 
ünneplő ruhába öltözködnek, hogy méltók legyenek Isten dicsőségéhez és 
a templomépítő ősökhöz.

1937 szeptember 19-én felavattam a gyékényesi renovált, 1937 októ
ber 24-én a bezii újjáépített templomot. Ugyanaznap délután felavattam 
az enesei állami iskolában elhelyezett oltárt. November 6-án felavattam 
a renovált 150 éves ajkai, november 14-én pedig a szentantalfai renovált 
templomot. November 21-én felavattam a lócsi fiókgyülekezet új temp
lomát.

A kisfaludi leánygyülekezet egyik iskolatermét oltárral, szószékkel 
és templomi padokkal imateremmé alakította át, melyet megbízásomból 
az illetékes esperes f. évi június 12-én avatott fel. Tófű renovált templo
mának, új harangjának felavatására szintén az illetékes esperest kértem fel.

F. évi szeptember hó 11-én felavatom a kemeneshőgyészi 150 éves re
novált templomot, szeptember 18-án az adorjánháza-egeraljai új templo
mot. Szeptember 25-én a gyülekezet meghívásának megfelelően részt szán
dékozom venni a körmendi 50 éves templom jubileumi ünnepségén.

Isten áldása nyugodjék meg az új és a renovált templomokon, hogy 
egyedül ö t  szolgálják.

Hálával gondolok gyülekezeteink vezetőire és azokra az egyháztagokra, 
kik a gyülekezetről gyülekezetre járó gyűjtőket támogatásukban részesítik. 
E nélkül a testvéri szolidaritás nélkül egy templomot sem tudnánk felépí
teni. Szórvány- és misszió-templomainkat nem egv gyülekezet építi, hanem 
az egész egyházkerület, sokszor az egész egyház építi. Alig van evangé
likus ember Dunántúl, akinek egy-egy téglája bele ne épülne a távoli szór
vány- és misszió-templomok falába.

Templomépítésre készül a somogyszobi gyülekezet, mely másfélszá
zadon át az ottani református gyülekezet társgyülekezete volt, de a barcs- 
somogyszob-nagyatádi misszió-gyülekezet megalakítása után ezen közös
ségből — minden vagyoni részesedés nélkül — kivált.

Templomépítésre készül a kapuvári fiókgyülekezet, mely eddig iskola
teremben tartotta istentiszteletét, mégis úgy érzi, hogy létét és munká
ját templom nélkül biztosítani nem lehet.
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A templomépítők sorában még a következő neveket találjuk: Révfülöp, 
melynek törekvését indokolja a balatoni nyaralók nagy száma, — Hévíz, 
ahol közös protestáns templom épül, — Balatonalmádi, ahol az evangéli
kusok száma nemcsak a nyári időszakban, hanem télen is számottevő, — 
Sárbogárd, mely gyors fejlődésével lélekszámban hamarosan meghaladja 
anyagyülekezetének lélekszámút, — Őriszent péter, a vasi közép egyház
megye egyik kihelyezett, szélessugarú szórványközpontja, — Egyházas- 
hetye, Zalameggyes, Pusztaederics, Kalchtal, melyeknek földrajzi fekvése és 
egyházi érdeke teszi a templomépítést indokolttá, — Balatonfüred, melynél 
a templomépítés nyári fürdői szolgálata és állandó központi szükségletének 
kielégítése következtében indokolt.

Melegen kérem az egyházkerület közgyűlését, külön is kérem az egy
házmegyék espereseit és lelkésztestvéreimet: ismerjék fel a templomépítés 
egyházmentő és jövendőt építő jelentőségét. Segítsenek templomépítési 
munkánkban, mert a jövendő egyháztörténet új fejezete a templomépítő 
nép megmentésével kezdődik.

Ezen a helyen emlékezem meg hálás köszönettel arról, hogy Rauszek 
E. Jenő nyug. min. tan. és felesége Szappanos Júlia az általuk épített bala- 
tonaligai református templomot felajánlották evangélikus istentisztelet tar
tásra. A nagylelkű felajánlást köszönettel elfogadtam, a részletek megtár
gyalására az illetékes enyingi misszió-lelkészt kiküldöttem s evangélikus 
istentiszteleteink tartását a templomban megkezdettük.

28. Üj anyagyülekezetek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a 
tengelici (Gindlicsalád) gyülekezet önállóságát elismerte s a lelkészi állás 
javadalmához a kongruát megállapította.

Múlt évi Püspöki Jelentésemben ismételten utaltam a sopronbánfalvai 
gyülekezet önállósításának jelentőségére. Azon reménységemnek adok ki
le jezést, hogy ez az egyházi szempontból feltétlenül sürgős önállósodás a 
közel jövőben megtörténik.

29. Az Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézet anyagi helyzetét ma is sú
lyosnak s amennyiben a legerélyesebb intézkedések eredményre nem vezet
nek, — aggodalmasnak tartom.

Le kell írnom ezt a kemény mondatot, mert el kell pusztulnia az 
intézetnek, ha nem sikerül a 372,420.70 pengőben kimutatott hátrálékot 
behajtania.

Egyházkerületünknek az 1937. év végéig kimutatott hátráléka 87,740.53 
P. Hátrálékunk 1937-ben 6.555.82 pengővel csökkent.

A többi egyházkerület hátrálék-adatai szintén szomorú képet mutatnak. 
A bányai egyházkerület hátráléka 223,607.50 P, a dunáninnenié 12,804.09 P, 
a tiszaié 48,262.58 P.

Az Egyetemes Nyugdíjintézeti Bizottság április hó 4-én tartott ülésé
nek határozata alapján f. évi május hó 5-én kelt 1876/IX/937—38. számú 
leiratommal felkértem egyházkerületünk espereseit a következőkre: 1. Gya
koroljanak szigorú ellenőrzést arranézve, hogy az évi nyugdíjintézeti gyű-
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lekezeti járulékok felvétessenek az évi költségelőirányzatba, enélkül költ
ségvetés jóvá ne hagyassák; 2. a hátralékos gyülekezetekre nézve dolgoz
zanak ki törlesztési tervezetet, gondoskodjanak arról, hogy a tervezet be
tartása nélkül a számvevőszék az előirányzatot jóvá ne hagyja; amennyi
ben a gyülekezet, vagy lelkész kötelezettségének nem tenne eleget, úgy az 
eredménytelen figyelmeztetés után tegyenek előterjesztést a hátráléknak 
az egyházkerületi ügyész útján történő behajtására vonatkozólag.

Közöltem az Egyetemes Nyugdíjintézet azon határozatát, hogy a jövő
ben lelkészek hivatalukba csak azon feltétellel iktathatok be, ha egyidejű
leg benyújtják a Nyugdíjintézetbe felvételt kérő felszerelt folyamodásukat.

Az Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézet ügyét komoly intelemmel he
lyezem lelkésztestvéreink és gyülekezeteink lelkiismeretére és szívére. Ez a 
kérdés csak látszólag pénzkérdés, gyökerében a szív és lelkiismeret kérdése.

30. Egyházközigazgatás. Az elmúlt egyházközigazgatási évben az ed
digi évek felfokozott munkája is tetemes emelkedést mutat. Elintézést 
nyert 5753 ügy 9700 irattári irattal.

A folyton emelkedő közigazgatási munkát csak hűséges munkatársaim 
megfeszített munkája teszi lehetővé. Egyházkerületünk ma is annyi mun
kaerőt állít a püspök mellé, mint 30 évvel ezelőtt, holott azóta a munka 
bizonyára tízszeresére emelkedett.

Hálával és elismeréssel gondolok László Miklós püspöki titkár mun
kásságára, továbbá Kuttlik Olga hűséges munkájára.

Köszönettel gondolok esperesi karunk pontos és lelkiismeretes köz- 
igazgatási munkájára, Hanzmann Károly egyházkerületi főszámvevő és az 
egyházi pénztári hivatal tisztviselőinek lelkiismeretes és pontos szolgála
tára. Köszönettel gondolok az egyházkerületi pénzügyi bizottság elnökére 
és az egész bizottságnak, de egyszersmind a többi bizottságoknak is támo
gatására.

31. Lelkészegyesületek munkája. A Lelkészegyesületek munkáját az 
elmúlt közigazgatási évben is a Magyar Evangélikus Lelkészegyesület el
nöksége irányította s a következő kérdéseket ajánlotta megtárgyalásra:
1. A lelkészi becsületszék, 2. Az eucharisztia és az evangélikus egyház,
3. Az állam és az egyház normális viszonya, 4. A lelkész és a politika,
5. Az evangélikus lelkészcsaládok története. Az egyes témákhoz megadta 
az irányító keretet is, hogy a sokféle kidolgozás egységes szempontból 
összesíthető és egységesíthető legyen.

D. Dr. Raffay Sándor, a MELE elnöke, hivatkozással a közgyűlésnek 
a lelkészek egységes ruházatára vonatkozó határozatára, a püspöki hivata
lok útján megküldötte minden lelkésznek az új lelkészi egyenruhát bemu
tató fényképet azon kéréssel, hogy minden magyar evangélikus lelkész 
ennek megfelelően készíttesse el hivatalos ruháját.

Május 3—4. napjain a MELE tagjai részére Budapesten konferenciát 
tartott.
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32. Tanítóegyesületek munkája. Egyházkerületünk tanítósága az elmúlt 
évben is a szemináriumok és különféle egyházmegyei tanítóegyesületek 
keretében építette ki tanítói szakképzettségét. Megragadott minden alkal
mat, hogy az állandó önmívelés eszközei segítségével elsajátítsa a modern 
pedagógia minden követelményét. Metodikai és didaktikai kérdések nyertek 
megvitatást és kiváló szakférfiak pedagógiai munkái kerültek tárgyalás 
alá. Vázlatok és mintatanítások bemutatásával kapcsolatban megbeszélés 
tárgyát képezték a tanterv, tanmenet, tankönyvek, szabványosított irkák, az 
új írásmód és különféle egyéb iskolai kérdések. Minden egyes alkalommal 
foglalkozott a tanítóság az új Egyházi Törvények ama rendelkezéseivel, 
melyek a tanítóságot és az iskolai munkát közelebbről érintik.

Az általános érdeklődés központjában állt a tanítóság akadémiai kép
zése, a körzeti konferenciák, az iskolai kis gyülekezetek, a Leszakítós Nap
tár, a Hévizén létesítendő Gyógyház kérdése.

A Pécsett tartott kerületi tanítógyűlésen előadást tartott Háros An
tal székesfővárosi iskolafelügyelő: „A megfigyelések szerepe a fogalma
zásban“, Kuszák István soproni gyakorló iskolai tanító: „Kicsinyek gyüle
kezete“, ifj. Sülé Sándor kertai kántortanító: „Milyen szemléltető képeket 
és eszközöket gyűjtsön és készítsen a tanító“ címen. Grieszhaber Endre 
Henrik egyesületi elnök pedig emlékbeszédet mondott vitéz jákfai Gömbös 
Gyula m. kir. miniszterelnök felett.

A szakkérdéseken kívül tárgyalta a tanítóság az anyagi ellátásra vo
natkozó sérelmeket, sürgeti a kántori javadalomnak a rendezését és az 
arra érdemes tanítóságnak a hetedik fizetési osztályba való kinevezését.

33. A Gusztáv Adolf Gyámintézet. Gyámintézetünk, mely neve elé 
Gusztáv Adolf nevét illesztette, hogy a németországi Gusztáv Adolf Egye
sülettel való munkaközösségét, de egyszersmind létrehozó rendeltetését is 
kifejezésre juttassa, — az elmúlt évben is áldásos munkát végzett.

Felkarolta misszió-gyülekezeteink ügyét. Gondoskodását kiterjesz
tette a szórványokra. Megkereste a veszélyeztetett evangélikus helyeket s 
kinyújtotta feléjük testvéri kezét.

Dunántúli egyházkerületünk múlt évi gyámintézeti gyűjtése 10,086.25 
P volt, 106.02 P-vel több az elmúlt évinél. A bányai egyházkerület gyüle
kezetei 6,209.11 P-t gyűjtöttek, de ebben az összegben az előző év gyűjté
sének eredménye is bent foglaltatik. A dunáninneni egyházkerület 1,243.75 
P-t gyűjtött 40.23 P-vel többet, mint az előző évben. A tiszai egyházkerü
let gyűjtése 1,539.69 P-t tett ki, 336.69 P-vel öbbet, mint az előző évi.

Németországban a Gusztáv Adolf Egyesületnél 4 fillér esik 1—1 lé
lekre, nálunk 3.9 fillér.

A számadatok látszólag mindenütt emelkedést mutatnak s az egyes 
lélekre eső összeg is kedvezőnek látszik. Mégis teljes határozottsággal ki 
kell jelentenem, hogy Gyámintézetünk nem kapja meg egyházunk részéről 
az őt megillető támogatást. Sokan még mindig különálló szervezetnek lát
ják csupán, amelyet saját sorsára lehet bízni, holott a Gyámintézetnek nincs
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munkára felhasználható szervezete. A Gyámintézet munkáját nem tesszük 
gyülekezeteink és egyháztagjaink lelkiismereti kérdésévé. Nem visszük 
bele a köztudatba, hogy a Gyámintézet segítő munkája nélkül szórványaink, 
misszió-pontjaink a pusztulás veszélyének vannak kitéve. A jövendőt ment
jük, mikor a jelent támogatjuk. Iskoláink sem állanak egész szívvel a 
Gyámintézet szolgálatába, bár ebben a tekintetben iskolai kis gyülekeze
teink máris kedvező változást teremtettek. A gyűjtési munkát sem látom 
szervezettnek és teljesnek. Még mindig akadnak gyülekezetek, melyek szí
vesen megváltják a házankénti gyűjtést a gyülekezet pénztárából kiutalt 
összeggel.

Vegyük mindezt szívünkre. Álljunk egész lélekkel a Gyámintézet szol
gálatába, hogy lehessen az egyházunk mentő és építő munkása!

III. Iskolai ügyek.
A) N é p i s k o l a i  ü g y e k .

34. A népiskolák működése. Az esperesi jelentések szerbit népiskolá
inkban érdemes és eredményes nemzeti és egyházépítő munka folyik. Taní
tóink kellő szakképzettséggel, hivatásérzettel, a nemzet- és egyház iránt 
való hűséggel teljesítik kötelességüket.

A népiskolák működésének ellenőrzését az állam részéről a körzeti 
iskolafelügyelők és a tanfelügyelőségek végzik. Ez az ellenőrzés rendesen 
mélyreható. Az iskolák egyházi ellenőrzéséről az egyházmegyék gondos
kodnak. A legtöbb egyházmegyében ma már ez az ellenőrzés is tervszerű 
és beható vizsgálat eredménye.

Kívánatosnak tartom, hogy az egyházi ellenőrzés szakszerűségét és 
teljességét minél inkább biztosítsuk. Az állami ellenőrzés mellett nagy je
lentősége van az egyházi ellenőrzésnek is. Vigyázzunk tehát, hogy az isko
lavizsgálatnál alkalmazott szempontok, a vizsgálat módja, a tanító mun
kájának bírálata pontosan jegyzőkönyvbe vétessék.

35. A Tantervek és Utasítások. Egyetemes közgyűlésünk 1937. évi
53. és 56. jegyzőkönyvi határozataival elrendelte a népiskolák egyházi tan
tervének és a megfelelő Utasításnak, valamint a vallásoktatás Tantervének 
és Utasításának elkészítését és kiadását.

Ezen egyetemes közgyűlési határozatot végrehajtattam. Köteleztem 
az iskolafenntartó gyülekezeteket, hogy a Tanerv és Utasítások egy példá
nyát a gyülekezet részére megszerezzék, az iskolák összes tanítóit pedig, 
hogy saját céljaikra ugyanazt beszerezzék.

36. Az Iskolai Naptárt az 1938—39. tanévre elkészíttettem és annak 
szerkesztésére Nagy Miklós zalaegerszegi lelkészt kértem fel.

Örömmel jelentem, hogy az Iskolai Naptár I. évfolyama áldott munkát 
végzett népiskoláinkban. Megadta minden nap vallási áhítatuknak anyagát,
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egységessé tette igeszolgálatunkat s láthatatlan testvéri közösséget terem
tet iskoláink között.

Ez évi Iskolai Naptárunkat a többi egyházkerület is bevezette és isko
láiban használatba vette.

37. Iskolai kis-gyiilekezetek. Iskolai kis-gyülekezeteink munkájáról a;.: 
egyházmegyék esperesei részletes tájékoztatást nyújtottak.

Örömmel állapítom meg, hogy a legtöbb gyülekezetben megalakítot
ták és munkába állították az iskolai kis-gyülekezeteket. A jelentések sze
rint ezek teljes gyülekezeti életet élnek. Van szervezeti, igeszolgálati és sze- 

' retetközösségi életnyilvánulásuk. Az igeszolgálat a reggeli bibliaolvasás
ban, ének és imádságban nyilatkozik meg. A szeretetmunka kiterjed a gyü
lekezetekre, az iskolákra, szegényekre és támogatásra szoruló tanulókra. A 
vasi közép egyházmegye kis-gyülekezeteiben pl. társaik támogatására se
gélyezési alapot gyűjtenek. Megbeszélik, hogy a gyülekezetnek miben le
hetnek segítségére. Fedezik a szegény gyermekek kirándulási költségeit. 
Gondozzák és virággal díszítik az iskolatermet. Gondoskodnak az iskola- 
és templomudvarról. Felügyelnek társaik utcai viselkedésére. Tevékenyen 
működnek a Gyámintézet, valamint a missziói gyermek-szövetség munká
jában. Gondozzák a temetőben az egyházi emberek és gyülekezeti jóltevők 
sírjait. A somogyi egyházmegye iskolai kis-gyülekezetei közt ugyanezen 
feladat-teljesítések mellett azt olvasom, hogy a hősi emlékművet és az 
Országzászlót gondozzák, szegény gyermekeket tankönyvekkel és írósze
rekkel látnak el. Az iskolaterem számára Krisztus-képet, Luther-rózsát sze
reznek, vallásos építő könyveket vásárolnak.

Az iskolai kis-gyülekezet a gyermek vallásos lelkiéletének kicsi műhe
lye. Megtalálja benne azt, amire lelkének, szívének, vallásossága fejlődésé
nek szüksége van. Isten igéjének megbecsülésére, öntevékenységre, önfe
gyelmezésre, áldozatkészségre tanítja. Ugyanakkor a nagygyülekezethez 
kötöz és láthatatlan hídon átvezet a gyermekéletből a felnőtt életbe és 
ránevel a gyülekezeti élet boldog közösségére. Pásztornak kell lennie a ta
nítónak, ha külső formaságok közt nem akarja elveszteni a gondolatot. 
De munkaközben maga is nevelődik tanítói hivatásának örök pásztori szol
gálatára.

38. Az egységes kisebbségi oktatási rendszer bevezetése. A vallás- és 
közokt. miniszter 2 6 0 — 1 9 3 6 .  ein. számú rendelete értelmében az A. B .  L. 
típusú kisebbségi anyanyelvű népiskolák tekintetében az átszervezési eljá
rást legkésőbb az 1 9 3 8 — 3 9 .  tanév megkezdése előtt be kellett fejezni. Az 
érdekelt gyülekezetek e tárgyban meghozták határozataikat, azok a vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztettek s a miniszter az átszerve
zésre vonatkozó határozatok nagyrészét már tudomásul is vette.

39. A tanítói állásokra a pályázat, a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter 1 9 3 8 .  február 5-én kelt 7 4 . 0 9 0 / V I  9 3 8 .  számú rendelete szerint az elő
írt 3  heti határidővel, a miniszter előzetesen kikérendő engedélyének meg-
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érkezése előtt is meghirdethető, közölni kell azonban a hirdetésben, hogy 
az állás betöltése a miniszter engedélyétől tétetik függővé.

40. A tanítói állásoknak segéd-, vagy rendes tanítóval szabályszerű 
választás útján betöltése tárgyában kiadott 70.057/934. VI. számú körren
deletét a vallás- és közoktatásügyi miniszter május hó 31-én kelt 73.763— 
938. VI. számú rendeletével kiegészíti, illetőleg módosítja. E szerint az 
augusztus hónapban megválasztott tanítók államsegélyét a miniszter csak 
a rákövetkező szeptember 1-től utalja ki. A szeptemberben megtartott 
választásokkor megválasztott tanítók államsegélyét a működés megkez
désének napjától utalja. A szabályszerű választások tehát oly időben tar
tandók meg, hogy a tanítás a választási jegyzőkönyvek egyházfőhatósági 
jóváhagyása után, szeptemberben feltétlenül megkezdhető legyen. A taní
tóválasztások július hó folyamán is megejthetők. Az üres állások már 
állásban működő segéd-, vagy rendes tanítókkal, szabályszerű választás 
útján, tanév közben bármikor betölthetők.

41. Nem állami népiskolákhoz kiküldött kisegítő tanerőknek a fenn
tartó által biztosított helyi javadalmát a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter f. évi július hó 8-án kelt 78.500/V1./1938. számú rendeletével 1938. július
1-étől kezdődőleg havi 100 pengőre egészíti ki és az így felemelt fizetés
kiegészítő államsegélyt a teljes naptári évre, azaz július és augusztus hó
napokra is engedélyezi. Kifejezi a miniszter azon reményét, hogy a kezdő 
tanítóság szociális helyzetének javítására irányuló áldozatkészségét mél
tányolják a fenntartók s az érdekelteknek a helyi javadalmat július és 
augusztus hónapokra is megadják.

42. A Protestáns Tanítói Internátusok Alapjából az 1936—37, és az 
1937—38. tanévekre együttesen történt meg a segélyosztás a múlt év 
végén. Kiosztásra került 6.000 P és segélyben azon tanítók részesültek, 
kik házonkívül, különösen pedig evangélikus internátusokban több gyer
meket taníttatnak. Egyházkerületünkben az első kategóriából 9, a máso
dikból 24 tanító részesült segélyben.

43. Tanítók előléptetése. Egyházkerületünk tanítói karából ez évben 
mindössze 3 tanítót nevezett ki a VII. fizetési osztályba a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter: Nagy Kálmán nagygeresdi, Bajor János bonyhádi 
és Polster Rezső soproni tanítókat.

44. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók 
Szolgálati Szabályzatának H. pontja alapján igazgatói címmel ruháztam 
fel Hutflesz Endre rábafüzesi, Marosi Mihály suri, Kamondi Adolf antal- 
szállási és Erős Sándor nagybarátfahu tanítókat.

B) K ö z é p isk o lá k  é s  ta n ító k é p z ő - in té z e t .
45. Iskolalátogatásaim. Egyházkerületi elnöktársammal együtt az el

múlt tanévben is iskolalátogatásokat végeztünk tanintézeteinkben.
Kőszegi leánygimnáziumunkban 1938 évi március 29—30-án, soproni 

lyceumunkban április 5—6-án, soproni tanítóképző-intézetünkben április



7—8-án végeztünk iskolalátogatást elnöktársammal. Bonyhádi gimnáziu
munkat április 25—26-án látogattam meg.

A bonyhádi gimnázium kivételével ez évben is részt vettem mind- 
egyik tanintézetünk érettségi- és tanítóképesítő vizsgálatain és pedig 
június 8— 11-én a soproni lyceum, június 13—14-én a kőszegi leánygim
názium érettségi- és június 15—18-án a soproni tanítóképző-intézet tanító
képesítő, 18-án pedig kántorképesítő vizsgálatain.

Elismeréssel állapítottuk meg elnöktársammal együtt, hogy iskolá
inkban öntudatos, egyházias és nemzeti szellemű munka folyik, miért is 
elismerésünket fejezzük ki az intézetek igazgatóinak és tanárainak.

46. Tanár-választások. A v.k. m. bizalmas értesítése szerint az egyenlő 
elbánás elve alapján lehetővé vált néhány tanárunknak a rendes tanári 
státusba való besorozása. Tekintettel az ügy sürgősségére az iskolai nagy
bizottság tagjait részletesen tájékoztattam az érdekelt tanárok személyi, 
családi, tanulmányi, képesítési és működési adatairól. Az Írásban beküldött 
szavazatok eredményeképpen kőszegi leánygimnáziumunk rendes tanárává 
megválasztattak Suhajda Margit, Hollós Erzsébet és dr. Bukovszky Ferenc.

47. Intézetünk tanulóinak felekezeti megoszlása. Intézeteink a tanulók 
vallási hovatartozandósága szerint továbbra is megőrizték evangélikus jel
legüket. Soproni líceumunkban 338 tanuló közül 284 evangélikus, 17 ref., 
25 róni. kát. és 12 izr. vallásu; soproni tanítóképző intézetünkben 117 
tanuló közül 96 evangélikus, 3 ref. és 18 róm. kát.; kőszegi leánygimná
ziumunkban 192 tanuló közül 96 evangélikus, 25 ref., 51 róm. kát. és 
19 izr. vallásu; a bonyhádi gimnáziumban 319 tanuló közül 146 evangélikus, 
22 ref., 127 róm. kát., 2 görög kel. és 22 izr. vallásu.

Középiskoláinkra ez évben is felhívtam gyülekezeteink figyelmét s 
arra kértem egyházi munkásainkat, hogy a tanuló ifjúságot evangélikus 
középiskoláinkba irányítsák. Tudom ugyan, hogy a más iskolába járó 
ifjúság is megtalálja tanulmányainak gazdag biztosítékait s ezen iskolák 
falai közül is fegyverzetien lép ki az élet küzdőterére, de azt is tudom, 
hogy evangélikus középiskoláink minden más iskolánál többet adnak és 
adhatnak, mert egyedül csak ők adhatják egyházunk evangélikus lelkét 
és az evangélikus jellem értékes alkotó elemeit. Sajnálattal megállapítom, 
hogy sokszor még evangélikus egyházi embereink is más iskolába adják 
gyermekeiket s ezzel nemcsak anyagilag erötlenítik iskoláinkat, hanem 
azok hivatásbetöltésének körét is szűkítik.

48. Kőszegi leányiskolánk munka-iránya és fejlődése. A kőszegi leány
nevelőintézet és leánygimnáziumban az elmúlt esztendő folyamán tovább 
haladt az intézeti élet és munka szakterem-rendszerű átszervezése. A tanári 
testület tagjai beható elméleti és gyakorlati tanulmányokkal képezik ma
gukat, hogy azt a munkát minél értékesebbé tegyék az ifjúság nevelése 
és oktatása számára. Fáradozásaik nem voltak hiábavalók, ezt bizonyítja 
az iskolai és internátusi tanulók létszámának jelentékeny növekedése. Az 
intézet növendékeinek száma az elmúlt iskolai évben volt a legmagasabb.
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Ez az év volt mind a számszerű eredmény, mind a belső nevelő és oktató 
munka értékének szempontjából az intézet fejlődésének a tetőpontja.

Az iskolában végzett tanulók száma elérte a 192-t, 6-tál haladva meg 
az eddigi maximumot, mely 1920—21-ben 186 volt. Ez a maximum 72-vel 
több, mint a nyolc osztály kifejlődése óta 1934—35-ben jelentkezett mi
nimum, a 120.

Ha meggondoljuk, hogy a szakterem-rendszert és az iskolai élet ennek 
megfelelő átszervezését a tanári testület 1935. évi január hóban vezette 
be, illetőleg kezdte meg, akkor a fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy 
ezen idő eltelte óta az intézet növendékeinek száma 60%-os emelkedést 
mutat.

Az internátusba felvett növendékek száma is az elmúlt iskolai évben 
volt a legmagasabb 98, ami 2-vel haladja meg a megelőző korszakban 
elért, de még nagy Magyarországra vonatkozó 1918—19. évi maximumot.

Ha ezt a fejlődést nem is tulajdonítjuk kizárólag a szakterem-rend
szer bevezetésének és az intézet ehhez fűződő reformjainak, mert kialaku
lásában közrejátszott a gazdasági élet terén mutatkozó javulás is, mégis 
meg kell állapítanunk, hogy az elért kedvező eredményekben döntő jelen
tősége volt az intézeti élet és munka négy év óta folyó gyökeres átdol
gozásának.

Az internátusi növendékek magas száma szükségessé tette az inté
zet kibősítését is. Egyházkerületünk nehéz anyagi helyzetében nem gon 
dolhattunk építkezésre és így a kérdést az intézet közvetlen közelében 
levő egy egyemeletes, kertes háznak a bérbevételével oldottuk meg ideig
lenesen.

Itt kapott Ízléses és otthonias elhelyezést 17 internátusi növendék, 
éspedig a VII. és VIII. osztályosok. 3 tanárnevelőnő, továbbá egy külön 
diakonissza lakik együtt ezekkel a növendékekkel és látja el azok neve
lését és gondozását. A két felsőosztályos bentlakó növendékek ilyen o tt
honias külön elhelyezése és az abban kialakuló közvetlenebb élet nemcsak 
elhelyezési kérdést, hanem más oly nevelési feladatokat is megold, ame
lyek a 17—18 éves leányok életében elsőrendű jelentőségűek.

Az intézet fejlődése annyiból is megnyugtató, hogy nem vonta maga 
után a tanulók kedvezőtlen felekezeti megoszlását. Az elmúlt iskolai 
évben ez a megoszlás a következőképen alakult: evangélikus 96, ref. 25. 
rk. 51, unit. 1, izr. 19. Sajnálatos jelenség azonban a helybeli, különösen 
pedig a helybeli evangélikus tanulók csekély száma. A kőszegi tanulók 
száma 58, akik között csupán 17 volt evangélikus.

Amint a tanári testület értékes munkája maga után vonta a tanulók 
számának emelkedését, úgy a számszerű fejlődés következménye volt az 
intézet anyagi megerősödése. Az 1937. év végén lezárt számadások szerint 
december 31-én már nemcsak kiegyenlítést nyert az exlernátus berende
zésével felmerült jelentékeny rendkívüli kiadás, hanem az 1937. év folya
mán már az előirányzott 500 pengővel szemben 1250 pengőt fordított
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az intézet a nyugdíjintézeti régi tartozások törlesztésére. E hátralék mi
előbbi kiegyenlítése érdekében püspöki intézkedéssel a tandíj évi 80 pen
gőről 100 pengőre, az állami leánygimnáziumok tandíjával megegyező 
összegre emeltetett fel. Az így előálló bevételi többlet igénybevételével 
az intézet az eddigi előirányzott évi 1500 pengő helyett 4500 pengő ösz- 
szeget fog tudni a nyugdíjintézeti hátralék törlesztésére fordítani.

Mindezek alapján a kőszegi evangélikus leánynevelőintézet helyzete 
— még ha figyelembe vesszük is, hogy a mostani évben a tanulók és jnter- 

nátusi növendékek száma a múlt évi maximálishoz képest némi csökkenést 
mutat, — minden tekintetben megnyugtató képet nyújt.

49. A tanítóképzés reformja. A vallás- és közoktatásügyi, miniszter 
törvénnyel rendezte a tanítóképzés ügyét. Az új törvény szerint a tanító- 
képzés két tagozatban történik. Az alsó tagozat 4 osztályú líceum, melybe 
a középiskolák, polgári iskolák IV. osztályának elvégzése után lehet lépni 
Ez a tagozat érettségi vizsgával záródik. A második tagozat két évfo
lyamból álló tanítóképző-akadémia, melybe csak a líceumból, legalább jó 
érettségi bizonyítvánnyal, lehet bejutni. A tanítóképző-akadémia állam
vizsga letevéséhez köti a tanítói diploma elnyerését. A tanítóképző-aka
démia hallgatói internátusbán tartoznak lakni.

A törvény megállapította a tanítóképző-intézetek számát, mégis oly 
módon, hogy az alsó tagozatok fenntartását az egyházak szabad elhatá
rozására bízta, azonban a tanítóképző-akadémia létszámát korlátozta. 
Evangélikus egyházunk két tanítóképző-akadémia felállítására kapott 
jogot.

Egyetemes egyházunk s az egyházkerületi elnökségek tanácskozásán 
az a meggyőződés alakult ki, hogy evangélikus egyházunknak 1 tanító-. 
képző-akadémiát kell felállítania és pedig Sopronban, azután 1 tanítónő- 
képző-akadémiát. A bányai egyházkerület elnöksége kijelentette, hogy haj
landók lennének a szarvasi tanítónőképző-intézetet átengedni a tiszai egy
házkerületnek, hogy a miskolci tanítóképző-intézet tanítónőképző aka
démiává alakíttassák át.

Egyhangúan kialakult az a vélemény, hogy a tanítóképző-akadémiát 
Sopronban kell elhelyezni. Sopront alkalmassá teszi erre a város kulturális 
fejlettsége, az evangélikus gyülekezet és egyházi élet erőteljessége, a gyü
lekezet evangélikus népiskolájának értékessége, továbbá az, hogy Sopron
ban van evangélikus középiskola s ott nyert elhelyezést theológiai fakultá
sunk, mely a lelkészképzés és tanítóképzés találkozó lehetőnégeinek gaz
dag sorozatát tárja elénk.

A tiszai egyházkerület később rendkívüli közgyűlést tartott s ezen 
kimondotta, hogy férfi tanítóképző-intézetét fenn akarja tartani s nem 
hajlandó azt tanítónőképző-akadémiává átalakítani. Ezt követően a bányai 
egyházkerület feloldva érzi magát az átengedésre vonatkozó nyilatkozata 
alól s értesülésem szerint szarvasi intézetét íanítónőképző-akadémiával 
kívánja kiegészíteni s erre a város tetemes anyagi támogatását is elnyerte.
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Ezen kérdésről az egyetemes közgyűlés van hívatva határozni.
50. Soproni tanítóképző-intézetünk államsegélye. Örömmel bejelen

tem, hogy a kormány soproni tanítóképző-intézetünk részére 300.000 P 
építési államsegélyt biztosított s annak első részletét, 100.000 pengőt a 
mostani költségvetésbe felvette.

Nagy hálával és köszönettel emlékezem meg dr. Hóman Bálint volt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint dr. Fabinyi Tihamér volt 
pénzügyminiszter jóakaratáról és megértő támogatásáról.

Az államsegély megadása szükségessé teszi az építkezés kérdéseinek 
megvitatását. Az erre vonatkozó tárgyalásokat már megkezdettük.

51. Német és tót tanfolyam soproni tanítóképző-intézetünkben. Inté
zetünkben az elmúlt évben is működött a német kisebbségi tanfolyam. Ősz- 
szesen 43 növendék jelentkezett s az év végéig 39 növendék vett azon részt

Intézetünk ez évben is bekapcsolódott az egyetemes egyház által a 
theológiai otthonban felállított német és tót nyelvű tanfolyamba. A német 
tanfolyamon 13 növendék vett részt heti 3 órában. A tanfolyam vezetője 
Budaker Oszkár volt. A tót nyelvű tanfolyamra 6 növendék jelentkezett. 
Vezetője kezdetben Palkovits István segédlelkész, majd később báró Pod- 
maniczky Pál dr. egyetemi ny. r. tanár volt.

Tanítóképző-intézetünkben tartott tanfolyamok tanulmányi felügye
letével a vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Lux Gyula budapesti állami 
tanítóképző-intézeti tanárt bízta meg.

52. A soproni Evangélikus Líceumi Diákotthon az elmúlt esztendőben 
is a teljes ötvenes növendék-létszámmal működött. Az intézetnek egyház 
kerületünkből 40, más egyházkerületből 10 növendéke volt, akik közül 49 
evangélikus és 1 református vallásu.

Az intézet munkáját vitéz Magassy Sándor igazgató vezetése és irá
nyítása mellett Dombi László nevelő-lelkész és Káply Elemér számtan-fizika 
szakos nevelő-tanár végezték. Ebben a vonatkozásban elismerésre méltó 
segítsége volt az intézetnek dr. Lipner Pál intézeti orvos.

Az elmúlt évben nevelői munkájában az intézet különös gondot for
dított a magyar lutheránus egyéniség kialakítására. E célból az intézet 
barátainak és jóakaróinak köréből is kért fel munkatársakat, akik az „inté
zeti bemutatóikon a magyar nemzeti öntudatot és a pozitív lutheránus 
meggyőződést igyekeztek az ifjúsággal tartott előadásaikkal és a vele 
folytatott beszélgetésekkel fokozni és erősíteni. Minden ilyen esetben egy
házi és nemzeti nagyjaink szolgáltak az előadások és megbeszélések tár
gyául. E nemes igyekezettől sokat várhat a diákotthon is, egyházunk és 
hazánk is.

A házi áhítatokat, mint a vallás-erkölcsi nevelés legfontosabb feladatát, 
az igazgató, a nevelők és a IV—VIII. osztályos növendékek naponként fel
váltva tartották témaszerűen összeállított szentleckék alapján. A házi 
áhítatok sorában volt 28 irásmagyarázatos áhítat, melyet az igazgató és 
a nevelők tartottak. A megkonfirmált növendékek ősszel és a tavasz folya
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mán bűnbánati elmélkedéssel kapcsolatban Úrvacsorát vettek. Áz igazgató 
és a nevelők több zártkörű előadást tartottak az „Anschluss“ról, a magyar 
ifjúság nemzeti és egyházi hivatásáról, a németországi egyházi viszonyok
ról, az állam és az egyház viszonyáról, a háború és a béke kérdéséről, 
a sportról és istentiszteletről, a hitvallásról és a hittagadásról. A novem
beri légoltalmi elsötétítési gyakorlatban résztvett az intézet növendék-se
rege is és idevágó elméleti ismereteit ezúttal gyakorlatba is átvitte.

Az intézet egészségi állapota kifogástalan volt. Fertőző betegségek 
és balesetek egyáltalán nem fordultak elő. Az orvosi ellenőrzés havonta 
lelkiismeretesen történt. Az esetenként betegszobába utalt gyengélkedők 
gondos ápolásban és pontos orvosi ellenőrzésben részesültek. Fogorvosi 
vizsgálat volt: 104, amalgám tömés: 35, porcellán tömés: 11, idegkezelés: 
8, gyökérkezelés: 1, foghúzás: 6, fogkőkezelés: 2.

Az intézet berendezése több fali oktató képpel, ruhafogasokkal és 
légoltalmi eszközökkel gyarapodott.

Elismeréssel emlékezem meg az Otthon működéséről, vitéz Magassy 
Sándor igazgatónak és munkatársainak értékes pedagógiai és pásztori 
munkájáról.

53. A bonyhádi gimnáziumi Diákotthon 60 tanulónak adott hajlékot. 
A testi nevelés mellett gondoskodik a növendékek lelki szükségleteiről is. 
Lelki fejlődését szerető gonddal iparkodik oly irányban vezetni, hogy az 
ifjúság szilárd valláserkölcsi alapon álljon, hazafias érzésben megingat
hatatlan legyen.

Elismeréssel emlékezem meg az Otthon vezetőinek értékes munká
járól.

54. Elnöki megbizatások és iskolalátogatások. Soproni líceumunk és 
kőszegi leánygimnáziumunk általános tanulmányi felügyeletével az elmúlt 
tanévre is dr. Balogh Ányos tanár, tanügyi tanácsos, soproni tanítókép
zőnk tanulmányi felügyeletével pedig dr. Tóth Antal, kőszegi állami taní- 
tóképző-intézeti igazgató, tanulmányi felügyelő bízatott meg. A fiú tan
intézetek testnevelésének felügyeletével újból Kócza Géza országos test- 
nevelési felügyelőt, a leányintézetek testnevelési felügyeletével pedig Usz- 
lányi Emilia testnevelési felügyelőt, az ország területén lévő közép- és 
középfokú iskolák légoltalmi felügyeletének ellátásával pedig Mohay Ádám 
székesfehérvári cisztercita főgimnáziumi tanárt bízta meg a miniszter.

Soproni líceumunk 1937. évi szeptemberi érettségi vizsgálataihoz dr. 
Mikola Sándor c. tanker, kir. főigazgatót, 1938. júniusi és szeptemberi 
érettségi vizsgálataihoz dr. Kardeván Károly c. igazgatót, kőszegi leány- 
gimnáziumunk júniusi érettségi vizsgálataihoz Oravecz Lajos soproni lie. 
tanár, tanulmányi felügyelőt, a bonyhádi gimnázium érettségi vizsgálatai
hoz dr. Mikola Sándor c. tanker, kir. főigazgatót és soproni tanítóképző
intézetünk tanítóképesítő vizsgálataihoz Szemerédi János pápai állami 
tanítóképző-intézeti igazgató, tanulmányi felügyelőt küldötte ki kormány- 
képviselőül a miniszter. A bonyhádi gimnázium magánvizsgálatain dr.
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Balogh László tanügyi segédfogalmazó képviselte a tanker, kir. főigaz
gatót.

A bonyhádi gimnázium érettségi vizsgálatainál az elnöki teendők ellá
tásával Gyalog István főesperest, a soproni líceum és tanítóképző-intézet 
őszi érettségi, illetőleg képesítő vizsgálatain az elnökléssel Hanzmann 
Károly soproni lelkész, egyházkerületi népiskolai bizottsági elnököt bíz
tam meg.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
55. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Egyházkerületünk pénzügyi 

egyensúlyát ez évben is sikerült fenntartani. Ezt mindenesetre a költség- 
vetés szigorú betartásának, a minden téren állandóan keresztül vitt taka
rékosságnak s gyülekezeteink anyagi kötelezettsége teljesítésének köszön
hetjük. Végre elmondhatjuk azt is, hogy az előző évekhez képest a künn- 
lévő hátrálékok végösszege is lecsökkent. Nagy hálával kell megemlékez 
nem ezzel kapcsolatosan az egyházkerületi pénzügyi bizottságról, s annak 
élén dr. Szalay István pénzügyi bizottsági elnökről, különösképpen Hanz
mann Károly egyházkerületi főszámvevőről, ki önemésztő gyötrődéssel 
és szigorú pontossággal tölti be feladatát.

Nem hallgathatom azonban el, hogy egyházkerületünk költségvetése 
hosszú évek óta a legminimálisabbra redukáltatott. Ennek a helyzetnek 
a fenntartása megnehezíti egyházi szolgálatunkat és fontos egyházi fel
adatoktól vonja el a szükséges anyagi fedezetet. Középiskoláink sem tart
hatják fenn versenyképességüket, ha nem tudjuk fejlődésüket és munká
hoz szükséges eszközeik beszerzését biztosítani.

56. Lelkészek anyagi helyzete. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr az 1937. évi augusztus hó 13-án kelt 5900/937. II. számú rendeletével 
a lelkészek un. „egyéb családtagjai“ utáni családi pótlékot a feleségen 
és gyermekeken kívül, bizonyos igazolt esetekben a szülőkre, a 24. élet
évet már betöltött édes- vagy mostohagyermekekre, árvákra, vagy szü- 
lőtlen unokákra, nevelt gyermekekre és örökbe fogadott gyermekekre 
is kiterjeszti.

Január 7-én kelt 7590/937. II. számú rendelettel a lelkészek részére 
járó, 15%-kal csökkentett korpótlék-illetmény 5%-kal csökkentő rendel
kezését hatályon kívül helyezi 1938. január 1-től kezdődőleg, s az esedé
kes 1—V. korpótlékok összegét újból megállapítja.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1937 szeptember hó 2-án kelt 
6460/I1./937. sz. rendeletével a lelkészek 3. és hármon felüli gyermeke utáni 
eddigi havi 12 P családi pótlékot 1937 május hó 1-étől kezdődően havi 
18 pengőre emelte fel.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1938. január 7-én kelt 6654/11./ 
937. sz. rendeletével lelkészi kongruát, korpótlékot, családi pótlékot és 
családi pótlék segélyt a lelkész halála esetén az özvegy, illetőleg kiskorú



árvák részére, 1937. október 31 -i időponttól kezdődően 3 hónapon át 
folyósítja.

Nagy hálával és köszönettel gondolok a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr szociális érzéstől áthatott'rendelkezéseire, melyekkel lelkészi 
karunk anyagi helyzetén segített.

57. A Baldácsy-alap közgyűlési határozata szerint az 1938. évre egy
házkerületünk 7.000 P osztalékot kap.
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V. Egyéb ügyek, személy változások, megüresedett 
helyek, statisztikai adatok.

58. Személyváltozások. A lelkészi karban a következők nyertek meg
hívást lelkészi szolgálatra: Rácz Ernő Szakonyba, Schöck Gyula Somogy- 
vámosra, Havasi Dezső Kölesdre, Jakus Imre Sárszentmiklósra, Csillag 
Ferenc az őriszentpéteri missziói gyülekezetbe. Groó Gyula egyházkerületi 
missziói másodlelkésszé neveztetett ki.

Állásáról lemondott Farkas Zoltán kölesdi lelkész, nyugalomba men: 
Haniffel Sándor sárszentmiklósi lelkész.

A felügyelői karban a következő változások történtek: Balogh György 
a kispéc-kajári, Tóth Lajos a lemondott Molnár István helyett kemenes- 
magasii felügyelőül, Sass Aladár a barcs-nagyatád-somogyszobi missziói 
körzet másodfelügyelőjéül, dr. Záborszky Jenő a porrogszentkirályi gyü
lekezet felügyelőjéül, Varga János másodfelügyelőjéül, dr. Láhner János 
a vései gyülekezet felügyelőjéül, Németh Gyula a beledi, báró Solymossy 
Zsigmond a nemeskéri, dr. Molnár Elemér a csornai missziói gyülekezet, 
dr. Ír aeger Ernő a dombóvári, Tomka Józsel a lemondott dr. Győr, 
István helyett a dunaföldvári, ifj. Szkok Andor a nemeskoltai, dr. Schrnikli 
Gyula a vanyolai, dr. Hazay Árpád a balatonalmádii, Győrffy Zoltán a 
dabronyi és csöglei, Gőgös Sán.dor a nemesszalóki gyülekezet felügye
lőjévé választatott.

Felügyelői tisztükről lemondtak: Mihály Sándor bakonyszentlászlói, 
dr. Szepesváry Pál bakonvcsernyei, Szabó Károly csöglei, Schleifer Károly 
szentgotthárdi gyülekezeti felügyelő.

A tanítói karból nyugdíjazásukat kérték, illetőleg nyugalomba men
tek: Cser Lajos kemenesmihályfai, Szakály János jánosházai, Lang Gyula 
és Ásvány Lajosné alsónánai, Dächert Jakab bikácsi, Feiler Lajos német
hidasi, Gergelyné Kovácsics Teréz pápai, Fazekas János szentantalfai, 
Rónai Kálmán somlószöllősi tanítók.

Isten áldását kérem a távozókra és a munkára elhívottakra.
59. Megüresedett tisztségek és bizottsági helyek: Egyházkerületi 

iskolai nagybizottságban Hajas Béla bonyhádi gimn. igazgató helye (híva- 
iáiból); az egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottságban D. Payr Sándor 
helye.
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60. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. A más helye
ken közölt adatokon kívül a Befmissziói mozgalmakra, vallásoktatásra és 
a gyülekezetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentések 
alábbi összesített adatait közlöm:

Egyházmegyei belmissziói egyesület van az egyházkerületben 9. Egy
házmegyei helyi Gyámintézet 108 (109). Egyházi énekkar 104 (81). Ifjú
sági Egyesület 149 (149). Nőegylet 173 (173). Lelkészi Napló 133 (132). 
Aranykönyv 179 (191).

A lelkész vallásoktatást végzett 8 helyen, ismétlő iskolában az anya- 
gyülekezetben mindenütt. A konfirmandusokat az anyagyülekezetben min
denütt, a leánygyülekezetekben is sok helyen a lelkész oktatta.

Az egyházmegyék összes bevétele volt 30,958.16 P, kiadása 26,252.93 
P, pénztári maradványa 4,705.23 P. Gyámoldai alaptőke 11,281.50 P, bel
missziói alaptőke 1,983.15 P, egyéb alaptőkék 25,391.07 P.

Az egyházközségek összesített számadása az 1937. évben a következő 
volt: összes bevétel 1,948,881.44 P, kiadás 1,847,696.97 P, pénztári marad
vány 101,184.47 P. Egyes egyházközségek pénztári hiánya 223 P. El nem 
használható alapítványok összege 314,357.79 P, alapok összege 768,336.47 
P, öröktőkék összege 429,178.16 P. Gyülekezeti magtárak száma 77. Tőké
jük gabonanemüekben van.

Püspöki jelentésem végére érkezlem. A feltáruló helyzetkép, munka
szolgálat és kötelesség-szemlélet természetessé teszi az egyházkerület köz
gyűléséhez, a gyülekezetekhez, iskolákhoz, őrállókhoz intézett ama intel
memet: „Vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassa
tok ama gonosz napon és mindeneket elvégezvén, megállhassatok. Vegyé
tek fel az igazság mellvasát, a békesség evangéliomát, a hit pajzsát, az 
idvesség sisakját, a lélek kardját!“ (Ef. 6, 10—19.)

De természetes az a kérésem is, amit az apostol levelének következő 
szavával intézek az egyházkerülethez: „Imádsággal és könyörgéssel imád
kozzatok én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitása
kor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangéliom titkát.“

A Szent Istennek válaszolva mondom: Uram, hallja a Te szolgád!
Az egyházkerület közgyűlésének mondom: Imádkozzatok velem és 

értem, hogy az Úrnak engedelmeskedve együtt munkálkodhassunk!
Győr, 1938. évi szeptember hó 12-én,

D. KAPi BÉLA s. k.
püspök.
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JEGYZŐKÖNYV.
A dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület 1939. évi október hó

o. napján nagyméltóságú és főtisztelendő D. Kapi Béla püspök és méltó- 
ságos dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett 
Kőszegen rendes évi közgyűlést tartott.

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

I. Az egyházkerület tisztviselői karából:
Németh Károly egyházi főjegyző, dr. Bertha Benő világi főjegyző, 

Schmidt János, ezen közgyűlés által megválasztott egyházi aljegyző, dr. 
Berzsenyi Ádám világi aljegyző, Hanzmann Károly egyházkerületi főszám
vevő, László Miklós püspöki titkár, Wojtech G. Vilmos egyházkerületi 
ellenőr, Mühl Nándor egyházkerületi pénztáros és Prőhle Jenő egyházke
rületi levéltáros.

II. Az egyházkerületi törvényszék bírái közül:
Ziermann Lajos, Zongor Béla, Németh Károly, Takács Elek egyházi, dr. 
Ajkay István és Gráf Sámuel világi bírák.

III. Az egyházmegyék képviseletében:
1. Győri egyházmegyéből: Németh Károly esperes, Szalay István fel

ügyelő. Egyház i ak :  a) megbízólevéllel: Kiss Samu, Nagy Gyula, b) jegy
zőkönyvi kivonattal: —. Vi lág iak :  a) megbízólevéllel: —, b) jegyző- 
könyvi kivonattal: dr. Strasser Sándor, Garan János.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Molitorisz János esperes, koltai Vi- 
dos Dániel felügyelő. Egyház i ak :  a) megbízólevéllel: Balázs Béla, Garam 
Zoltán, b) jegyzőkönyvi kivonattal: Nagy Miklós, Lukács István, Mód Ala
dár, Szabó István. Vi lágiak:  a) 'megbízó levéllel: dr. Osffy Lajos, b) 
jegyzőkönyvi kivonattal —.

3. Somogyi egyházmegyéből: Horváth Lajos esperes, dr. Ittzés Zsig- 
mond felügyelő. Egyház i ak :  a) megbízólevéllel: Takács Béla, Teke Dé
nes, b) jegyzőkönyvi kivonattal: Horváth Olivér, Seregély István, Molnár 
Lajos. Vi l ág i ak :  a) megbízólevéllel: Kalmár Zoltán, Hericz Jenő, b) jegy
zőkönyvi kivonattal: dr. Balázsovics Gyula.
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4. Soproni alsó egyházmegyéből: Bojtos László esperes, dr. Ajkay 
István felügyelő. E g y h á z i a k :  a) megbízólevéllel: Gyarmathy Dénes*, b) 
jegyzőkönyvi kivonattal: vitéz Balogh Ernő, Puskás Ecnő, Novák *Elek, 
Rácz Ernő, Fülöp Dezső. Viágiak :  a) megbízólevéllel —, b) jegyzőkönyvi 
kivonattal: Rupprecht Antal.

5. Soproni felső egyházmegyéből: Ziermann Lajos esperes, Egyháziak:  
á) megbízólevéllel: Schermann Sándor, Budaker Oszkár, b) jegyzőkönyvi 
kivonattal: Hanzmann Károly, Beyer Pál, Danielisz Róbert, ifjú Prőhle Ká
roly, Scholtz Ödön lelkészek, dr. Deák János, dr. Karner Károly, dr. Kiss 
Jenő, dr. báró Podmaniczky Pál, D. Dr. Prőhle Károly egyet, theol. tanárok. 
Vi lágiak:  a) megbízólevéllel: Breuer György, b) jegyzőkönyvi kivonattal: 
dr. Kneffel József felügyelő, dr. Gárdonyi Zoltán, Szabó Kálmán tanárok.

6. Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből: Egyház iak:  a) megbízó- 
levéllel: Dörmer Frigyes alesperes, Stráner Vilmos, b) jegyzőkönyvi kivo
nattal: Fábián Imre belmissziói alesperes, Cséry Lajos, Vi lágiak:  a) meg
bízólevéllel: Koritsánszky Ottó II. felügyelő, Grieszháber Endre Henrik, 
Tolnai Knefély Ödön.

7. Vasi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes, szentmártoni 
Radó Lajos felügyelő. E g y h á z i a k :  a) megbízólevéllel: Rónai B. Gyula, 
Kovács Béla b) jegyzőkönyvi kivonattal: Kutas Kálmán, Weiss Vilmos, 
Rácz Sándor, Baráth Pál, Csillag Ferenc, Nyírő József, Fliegenschnee Fri
gyes. Vi lágiak:  a) megbízólevéllel: Szabó Kálmán felügyelő, b) jegyző- 
könyvi kivonattal: Laki Kornél, dr. Bayer János, Veöreös Elemér, Radó 
Kálmán egyházközs. felügyelők, dr. Bukovszky Ferenc, Kiss István, Marton 
Géza tanárok, Kertai János, Bánó Ádám, Dala Zoltán, Rácz Kálmán, Budaker 
Gusztáv, Orbán Károly, Karner Frigyes, Ábrahám Gyula, Somogyi Béla 
tanítók, Gleim Hugó, Nagy Gyula, Móhr Jenő, Sárkány Ferenc egyháztagok.

8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek esperes, Mihály Sándor 
felügyelő. Egyház i ak :  a) megbízólevéllel: Somogyi Károly, Pohánka 
Ödön, Ihász Mihály, b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Mohácsy Lajos tb. 
esperes, Héring János alesperes, Sokoray Bálint, Bácsi Sándor, Szepesi István, 
Mátis Károly. Vi lágiak:  a) megbízólevéllel: dr. Bélák Imre, Obetko Vilmos, 
Teke László felügyelők, Gálos Gyula, Rózsa János tanítók.

9. Zalai egyházmegyéből: Jónás Lajos esperes, dr. Roósz Ádám felügyelő, 
Egyház i ak :  a) megbízólevéllel: Halász Béla, b) jegyzőkönyvi kivonattal: 
Menyhár István. Vi lágiak:  a) megbízólevéllel: dr. Kovács Vilmos.

IV. A tanintézetek képviseletében: dr. Rulnnann Jenő, Arató István, Ro- 
zsondai Károly, Demiány Ervin igazgatók.

V. Népiskolai tanítók: Somogyi Béla, Garan János, jákfai Gömbös 
Sándor, Szász András tanítók, ill. igazgatótanítók.



Ezen alkalommal
1. A közgyűlést megelőzően a templomban istentisztelet tartatott. 

Isten igéjét hirdette I. Kor. 9, 24—27. verse alapján Zongor Béla esperes 
s buzgó imában kérte Isten áldását a közgyűlés munkájához. •

,2.. Az istentisztelet után dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi fel
ügyelő a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:

Főtisztelendő és Nagyméltóságú Püspök Úr!
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés!
őszinte tisztelettel, hitrokoni szeretettel üdvözlöm az egyházmegyék, 

a tanintézeteink kiküldötteit, valamint az egybegyült híveket és vendége
ket. Köszöntőm a kőszegi ősi gyülekezetei, mely meghívott és szeretettel 
fogadott bennünket.

Az elmúlt év oly sokoldalú és változatos események láncolata, amely
hez hasonlót keveset találunk Európa történetében.

Felsorolásukat bátran mellőzhetem, hisz mindannyiunk szeme előtt 
történtek és jól ismerjük őket.

A mozgató erő mindig egy alapokra vezet .vissza, a világháborút befe
jező elhibázott és igazságtalan békeszerződésekre. Ezért Európa utolsó 20 
évének története nem más, mint eredője annak a küzdelemnek, amely a 
békekötések rendelkezéseit fenntartani akaró, másrészt azok esztelenségeit 
megváltoztatni kívánó államok, illetve azok vezető államférfiai között le
folyt. Ezen küzdelem vezér-motivuma az egymás iránti gyűlölet és a zsák
mány megtartásának mindenekfelett álló gondja volt és maradt.

Eszköze a béke háborúja, fegyverei az elzárkózás, a világkereskedelem 
megbénítása, az önellátás elve és készülés egy újabb mérkőzésre.

Ezen állapot szomorú hatását nem csak mi és a többi legyőzött állam 
szenvedte meg, de kárát látták a győztesek is éppúgy, mint az egész világ. 
Eredménye a mai világpolitikai helyzet.

Sokan gondolhatják, hogy mindez közismert megállapítás, melyet han
goztatni felesleges. 'Véleményem szerint szükséges erre mindaddig rámu
tatni, míg annak igazságát belátni sokan nem tudják, vagy inkább nem 
akarják és újabb vérontással kívánják elérni céljukat ahelyett, hogy az 
alapokot, az ostoba és tarthatatlan békeszerződéseket vennék tisztességes 
revízió alá.

Egy évvel ezelőtt úgy hittük, elérkezett a kedvező fordulat, megkez
dődik az észszerű elrendezés. A müncheni határozatok erre alkalmasnak 
látszottak.

Boldog megnyugvás, örömteljes napok következtek egész Európára, 
de különösen sokat szenvedett Hazánkra. A trianoni bilincs szétpattant, 
vágyainknak egy része teljesült.

Magyar falvak és városok sokat szenvedett népe tért vissza boldogan, 
a soha el nem felejtett szeretett Hazába.
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Aki látta, mint ahogy nekem szerencsém volt látni a húsz évi rabság 
után visszacsatolt Kassán, — azt a lelkesedést, örömöt, mely a lakosság arcán 
visszatükröződött, látta a boldog mosolyt, mely a pompás magyar honvé
dek megpillantásakor a könyfátyolos szemekben felcsillant, az csak hálá
val és köszönettel fordul azok felé a testvérek felé, kik lettek légyen ma
gyarok, németek, avagy tót anyanyelvűek, húsz évi elnyomatás után is 
megőrizték ragaszkodásukat, szeretetüket sokat szenvedett Hazájuk iránt.

Épp ily örömteljes volt március hó közepén a bécsi döntés által elsza
kított Felvidék egy részének és az elszakított rutén lakta vidéknek vissza
térése. A rutén nép a kurucokkal menetelő őseikhez híven, boldog meg
elégedéssel tért vissza az anyaország kebelére.

Barátaink támogatása, vezetőink bölcs mérséklete, honvédeink fegyel
mezett helytállása mellett kétségtelen, hogy az eredményt Kárpátalja és a 
rutén föld lakosságának húsz éven át megőrzött hazaszeretete előkészítette 
és elősegítette. Épp azért — bár ez kötelesség is volt, — hálával és köszö
nettel köszöntjük őket, közöttük meleg szeretettel a szép számban vissza
tért hittestvéreket.

De a legfőbb köszönet, a forró hála a Mindenség Urát illeti, ki kegye
sen meghallgatta buzgó imák, remegő fohászok kérését és teljesítette 
azokat.

A müncheni napok után Európa-szerte az volt a meggyőződés, hogy 
a béke megmentése után függőben maradt egyéb kérdéseket a megkezdett 
úton kell és lehet megoldani. Mert ez vezethet a mindenki által oly hőn 
óhajtott béke megszilárdulására. Sajnos, nem így történt.

Különböző körülmények és események — miknek felsorolására kitérni 
nem akarok — egybehatása alatt Európa nagy része ismét a háború szín
helye.

Végtelenül szomorú, hogy húsz évvel a világháború befejezte után is
mét a nyers erőszakkal, a fegyverek erejével akarják európai keresztyén 
államok a köztük támadt ellentéteket, hatalmi érdekeket elintézni, holott 
nem rég hangoztatták, nincsen oly kérdés, melyet nem lehetne tárgyalás 
útján megoldani.

Mély részvéttel fordulunk azok felé, kik e háborúban életüket, vagyo
nukat áldozzák. Kérjük a jó Istent, világosítsa meg azok elméjét, kik a 
háború vagy béke kérdése felett dönteni hivatottak, ébressze fel lelkűkben 
a felebaráti szeretet érzését, hogy megelégelve az eddigi borzalmakat, békét 
teremtsenek.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
A tényekkel számolnunk kell. Határaink mentén folyik az ádáz küzde

lem, a lengyel-magyar közös határ nagy részén az orosz Szovjet-unió csa
patai állanak.

Feladatainkat ezen körülmények figyelembe vételével kell teljesíteni.
A kibontakozó óriási mérkőzésben a mi kicsi elszigetelten álló nemze

tünk csak úgy biztosíthatja jövőjét, ha minden belső viszályt megszűnte
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tünk, ha minden egyéni, valódi, vagy vélt sérelmet elfelejtünk, ha azokat 
a helyezi kívánta intézkedéseket, melyeket a kormány szükségesnek tart, 
túlzott bírálat helyett teljesítünk, még akkor is, ha egyénileg sérelmesnek 
gondoljuk. Legyen mindig szemünk előtt Hazánk jövője, hozzunk meg 
minden áldozatot annak érdekében.

Legyen eggyé e Haza minden polgára felelősség érzésben, kötelesség
teljesítésben és hazaszeretetben. E súlyos időkben nem lehet különbség 
magyar és magyar között, tartozzék az bármely felekezethez, párthoz, vagy 
úgynevezett népcsoporthoz. így érhetjük el hazánk egységét és akkor kicsi 
voltunk mellett is oly erőt képviselünk, mellyel mindenkinek számolni kell. 
Ily magatartással Isten segítségével megvédhetjük függetlenségünket.

Ezt a magatartást várja tőlünk saját érdekünk, Hazánk jövője, ezt 
várja tőlünk az a férfiú, akit a gondviselés kegyelme ennek a sokat szen
vedett nemzetnek vitéz Horthy Miklós őfőméltósága, Magyarország Kor
mányzója személyében e történelmileg oly súlyos időben adott. Zárt sorok
ban kövessük ezt a fennkölt gondolkozású, erős akaratú, hazáját és fajtá
ját annyira szerető férfiút, mert csak így valósíthatja meg álmát, Magyar- 
ország feltámadását.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Az adott helyzetben az egyházakra is súlyos felelősség hárul. Nehéz 

feladatok megoldását várja tőlük az élet.
Ha tiszta szemmel nézzük az eseményeket, akkor nem kerülheti el fi

gyelmünket az a veszély, mely a világnézetek harcában az egyházakra nézve 
előállott és az utóbbi hetek eseményei következtében csak súlyosbodott. 
Nem egyes egyházakra, minden egyházra, amely a keresztyénségen belül a 
történelem folyamán kialakult. Előbb említettem, magyar Hazánk erő egy
ségének megőrzésében mily kívánatos lenne az egyes egyházaknak egy- 
másiránt megértő magatartása. Most rámutatni kívánok arra, mennyire 
kívánatos ez az egyházaknak, mint ilyeneknek fennmaradása szempontjá
ból. Ha az egyházak meg nem értik a történelmi idők azon követelését, 
hogy egymás mellett és nem egymás ellen kell harcolniok, ha meg nem 
értik, hogy ma vétek egymást gyengíteni, úgy megkönnyítik azok küzdel
mét, kik a keresztyén hit, sőt az Isten létezése ellen folytatják könyörtelen 
és szívós harcukat. Mily szép volna, ha a keresztyén egyházak megértenék 
a helyzet komoly voltát és igazán keresztyén szellem érvényesülne egymás
iránti magatartásukban. Mennyivel hatásosabb lenne a küzdelem és bizto
sabb a győzelem.

Az istentelenség elleni harcban a legfontosabb az a nehéz mélyen 
szántó munka, melynek célja a hívek vallási meggyőződésének erősítése, a 
hitélet mélyítése, a látszat-keresztyén emberből igazán hívő, Krisztusban 
bízó, Istent imádó lelkű egyháztagok formálása. Csak az ilyen erős hitű és 
erős lelkű egyháztagoktól remélhető egyházunk belső megerősödése.

Ennek érdekében egyházunkban évek óta dicséretes, buzgó munka fo
lyik, amelynek eredményét minden vonatkozásban örömmel látjuk, de ame



lyet a változott viszonyok következtében még nagyobb erővel kell felka
rolnunk és következetesen folytatnunk. Ezért kérem úgy a hivatásos egy
házi férfiakat, mint egyházunk minden világi tagját is, tekintsék ezt a mun
kamezőt és abban szolgálatukat legfőbb szívügyüknek.

Higyjék el, érdemes és hálás ez a kötelesség teljesítés azért is, mert a 
fennebb vázolt legfontosabb eredményén túl, annak hatása alatt a hívek
nek a társadalombani helyzete, a más vallásúakkal szembeni magatartása is 
megfelelőbbé válik. Önérzetes, evangélikus voltukat bátran hangoztató, 
Meggyőződésükért helytálló, de emellett a felebaráti szeretet parancsát 
mélyen átérző és így más vallásúakkal szemben megértő és türelmes egy
háztagokkal erősítjük magunkat és nemzetünket.

Még egy munkamezőre kívánok rámutatni, melyet ma fokozottabb 
figyelemben kell részesíteni, a szociális munka tág mezejére. Soha nagyobb 
szükség nem volt az elesettek, sorsüldözöttek felkarolására, mint napjaink
ban. Elsősorban az egyház kötelessége e téren is jó példával előljárni, a 
helyes irányt megjelölni és szociális érzéstől áthatott egyháztagokat nevelni. 
Hisz a keresztyénség egyik alaptétele, a felebaráti szeretet ezt magától érte
tődő feladatává tette.

A fennt vázolt belső lelki megerősödés egyik hatása abban is megnyil
vánul, hogy az erős hitű, mélyen vallásos egyháztag egyúttal szociális ér
zéstől is áthatott lesz és igyekezni fog ezen érzés gyakorlati követelmé
nyeit megvalósítani. Ily egyháztagokkal könnyebb lesz az egyház szociális 
feladatait megoldani.

Egyházunk megerősödését előmozdító, fennmaradását biztosító ezen 
munkát ez évben is a megszokott buzgósággal irányította és vezette püs
pök úr önagyméltósága és abból személyesen is részt kért. Tette ezt ánnak 
ellenére, hogy egészségi állapota tartósabb pihenést kívánt volna. Eddigi 
munkaprogrammját még kiegészítette a papnék és tanítónék részére tar
tott evangelizációs napok beiktatásával és azokon nemcsak részt vett, de 
előadója is ö  volt.

Hálával gondolok ezen és minden egyéb szolgálatára, mellyel egyház- 
kerületünket megajándékozta és hálásan megköszönöm azt éppúgy, mint 
megtisztelő barátságát és szeretetét, mellyel mindenkor kitüntetett.

Engedje meg, hogy hatvanadik életéve betöltése alkalmából, bár az 
évforduló napján az egyházkerület és saját nevemben is szerencsekívánsá
gaimmal felkerestem, itt a kerület közgyűlésén megemlékezzem és Neki 
azért az egy emberöltőn át majd mindig rendkívül nehéz viszonyok között 
teljesített példaadó és önfeláldozó munkáért és a mindnyájunk felé áradó 
szerétéiért hálánkat és köszönetünket tolmácsolhassam.

Kérem a jó Istent, tartsa meg Nagyméltóságodat egyházunk, nemze
tünk és családja számára, jutalmazza áldozatos életét oly eredménnyel, 
melynek láttán megelégedéssel telik meg elméje és jóságos szíve. Legyen 
Isten áldása további életén és munkáján.

Az egyházi élet folytonossága, annak minél hathatósabbá tétele a lelki
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munkán kívül nem nélkülözheti az anyagi javakat sem. Ezért szükséges e 
téren is gondos figyelemmel 'kísérni az eseményeket és egyházunk anyagi 
helyzetét. Bár ezévben is sikerült fenntartani egyházkerületünkben az eddig 
megőrzött egyensúlyt, mégis némi aggodalommal látom, hogy a járulékok 
lassabb ütemben folynak be, mint az elmúlt évben. Nagyon kérem az illeté
keseket, e téren se lankadjon meg buzgóságuk.

A lőrintei birtok haszonélvezőjének, özv. Ihász Lajosnénak elhúnytával 
megnyílt a nagylelkű alapító Ihász Lajos által az egyházkerületre hagyott 
birtok haszonélvezete is. Mai gyűlésünk igen fontos feladata a birtok mi
kénti hasznosításáról, annak a jövőben miként leendő kezeléséről határozni. 
Kérem a pénzügyi bizottság ez ügybeni előterjesztéseit a leggondosabban 
felülbírálni és az összes körülmények mérlegelésével a legjobbnak vélt 
megoldást határozattá emelni.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Talán sohasem volt egyház, Haza oly létkérdések elé állítva, mint nap

jainkban. Egy elhibázott elhatározás jóvátehetetlen következményekkel 
járhat. Ebben a vészteljes időben a fokozott elővigyázat a vezetők részé
ről, maradéktalanul kötelesség teljesítés a vezetettek részéről, az egyedül 
megengedett és megnyugtató magatartás. Mindez azonban csak gyenge 
emberi okoskodás és bölcsesség, mely felett a döntés annak a kezében van, 
ki mindeneket igazgat. Ezért alázatos lélekkel forduljunk Őhozzá, a hatal
mas, az erős, a jó Istenhez, aki minden népek Istene és nem külön Istene 
egy-egy Országnak, vagy nemzetnek és buzgó imában kérjük ő t segítse 
meg, ha megérdemli, ezt a sokat szenvedett nemzetet. Tartsa távol hatá
raitól a háború fúriáit és északi égboltja felől jövő fekete fellegeken át 
ragyogtassa fel a reménység csillagát, engedje megérnünk magyar Hazánk 
feltámadását.

Ezzel a fohásszal ajkamon Isten áldását kérve tanácskozásunkra, az
1939. évi rendes egyházkerületi közgyűlésünket megnyitódnak nyilvánítom.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi felügyelőnek 
megnyitó beszédét nagy figyelemmel hallgatta végig, abban saját 
meggyőződésének kifejezését ismerte fel, érte felügyelő úrnak 
köszönetét nyilvánítja s püspök úr indítványára azt egész terje
delmében jegyzőkönyvbe iktatja.

3. Az egyházmegyék kiküldöttei leadják megbízó leveleiket. Távol- 
maradásukat kimentették: Gyalog István főesperes, Schleifer Károly, Jósfay 
Jausz Lajos, dr. Schneller Aurél, dr. Mesterházy Ferenc. A megbízólevelek 
számbavétele után az elnökség a közgyűlést szabályszerűen megalakulnak 
jelenti ki.

4 .  Püspök úr bejelenti, hogy Gyalog István a tolna-baranya-somo- 
gyi egyházmegye főesperese állandó betegeskedésére való hivatkozással 
évek óta viselt egyházkerületi egyházi aljegyzői tisztéről lemondott.



A közgyűlés azon meggyőződésben, hogy Gyalog Istvánt ál
landó gyengélkedésére való tekintettel a marasztalással terhelnie 
nem szabad, lemondását mély sajnálattal veszi tudomásul s neki 
— egészségi állapotának jobbrafordulását kívánva — eddigi, az 
egyházkerület szolgálatában kifejtett hűséges munkásságáért, kö
szönetét fejezi ki.

A megüresedett egyházi aljegyzői tisztre a közgyűlés a véle
ményező bizottság javaslatára megválasztja Schmidt János györ- 
könyi lelkészt, ki a közgyűlés előtt leteszi az esküt.

3. Felvétetik a kerületi közgyűlésre kiküldött 4 tanító megválasz
tásáról szóló jegyzőkönyv, mely szerint egy évi időtartamra kerületi kép- 
viselőkül megválaszttattak: Somogyi Béla, vitéz jákfai Gö'mbös Sándor, Ga- 
ram János és Szász András.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés megállapítja, hogy jövő évre 
a somogyi és kemenesaljai egyházmegyékből küldendő ki 4 tanító 
képviselő.

t>. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és a 
jegyzői karon kívül Takács Elek, Hanzmann Károly, dr. Ajkay István, Sza- 
lay István és Somogyi Béla küldetnek ki.

V. Napirend előtt a kőszegi gyülekezet nevében dr. Beyer János 
felügyelő üdvözölte meleg szavakkal a közgyűlést s munkájára Isten áldá
sát kérte. —

Püspök úr ugyancsak meleg szavakkal köszönte meg a közgyűlés nevé
ben a kőszegi vendéglátó gyülekezet szívélyés üdvözlését.

S. Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi novem
ber hó 10-én Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója.

A közgyűlés az egyházkerület képviseletében kiküldi:

I. Megbízólevéllel:

a) az egyháziak közül: Horváth Lajos, Gyalog István, Németh Károly, 
Bojtos László, Hanzmann Károly, Jónás Lajos, Takács Elek, Molitórisz 
János, —

b) világiak közül: dr. Ajkay István, szentmártoni Radó Lajos, Mihály 
Sándor, dr. Ittzés Zsigmond, koltai Vidos Dániel, Szalay István, dr. Brunner 
Emil, Koritsánszky Ottó, —

c) a tanári karból: Arató István, dr. Ruhmann Jenő, —
d) a tanítói karból: Grieszháber E. Henrik — 'közgyűlési tagokat.

II. Jegyzőkönyvi kivonattal:

a) az egyháziak közül: D. dr. Prőhle Károly, dr. Deák János, br. Pod- 
maniczky Pál dr., dr. Kiss Jenő, dr. Karner F. Károly, dr. Jánossy Lajos, 
dr. Wiczián Dezső, dr. Sólyom Jenő, Dörmer Frigyes, Fábián Imre, Hering
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János, dr. Mohácsy Lajos, Kiss Samu, Szabó József, Szekeres Sándor, Ge
rencsér Zsigmond, dr. Győrffy Béla, Szalay Mihály, Weiss Vilmos, Kutas 
Kálmán, Csillag Ferenc, Horváth Olivér, Nagy István, Nagy Miklós, Garam 
Zoltán, Kiss Gyula, Kovács István, Ziermann Lajos, Hanzmann Károly, 
Scholtz Ödön, Somogyi Károly, Schmidt János, Büki Jenő, Franck Károly, 
Takó István, Hoffmann Ernő, Németh Gyula, Vértesi Zoltán, Cséry Lajos, 
Fuchs János, Csaby József, Stráner Vilmos, Lang János, Menyhár István.

b) világiak közül: dr. Hőfer Vilmos, dr. Strasser Sándor, Demiány Ervin, 
Rozsondai Károly, Vélsz Aladár, Szigethy Sándor, Sárkány Ferenc, Haze- 
nauer Emil, Prickler János, dr. Ostffy Lajos, Kirchner Elek, Böröndy Lajos, 
Berzsenyi J. Miklós, dr. Horváth Dezső, Rimler Pál, Rauner Mihály, 
Breuer György, Gráf Samu, dr. Heimler Károly, Huber Aladár, Né
meth Samu, dr. Gárdonyi Zoltán, dr. Bélák Imre, Obetkó Vilmos, Szup- 
per István, dr. Berzsenyi Jenő (Keszthely), dr. Träger Ernő, dr. Nendtwich 
Andor, dr. Grosch Károly, dr. Grosch József, Tolnay Knefély Ödön, dr. Ha
lasi Rektorisz Lajos, Ihrig Dénes, Tóth Antal, Roósz Ádám.

*
Jegyezte :

SCHMIDT JÁNOS 
e. aljegyző.

Q . Püspök úr beterjeszti az 1938—39. közigazgatási évről szóló 
püspöki jelentését.

A közgyűlés köszönettel vette tudomásul a gondosan és iránymegje- 
lölően készített jelentést, amely az év eseményeit, az egyházi életet, az 
iskolai ügyeket, az anyagi ügyeket és segélyezési mozgalmakat s az egyéb 
ügyeket tárgyaló öt szakaszban, 64 pontban (lásd e jegyzőkönyv függelé
két) számol be az eseményekről, hű képét adja a gyülekezetek, egyház
megyék, tanintézetek, egyházi testületek körében folyó munkának, az egy
házkerület közigazgatásának, anyagi ügyeinek és hitéletének, úgyszintén 
egyházunk állami és felekezetközi viszonylatainak, megjelölve azokat a 
feladatokat is, amelyeknek megoldása egyházkerületünkre és egyhá
zunkra vár. à

A püspöki jelentés egyes pontjaira a közgyűlés a következő határo
zatokat hozta:

I. Az év eseményei.
I. 1. A közgyűlés Isten iránti hálával emlékezik meg a Felvidék egy ré

szének s a Ruthén földnek visszatéréséről; a hazatért honfitársakat magyar 
testvéri szeretettel köszönti. Atyafiságos meleg szeretettel üdvözli a dunán- 
inneni és a tiszai egyházkerületbe visszatért gyülekezeteket és hittestvére
ket. — A kommunizmus bukásának 20-ik évfordulóján hódolattal emléke
zik Magyarország Kormányzójának nemzetmentő, nemzetépítő és ország
gyarapító munkájáról s életére Isten áldó kegyelmét kéri.
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I. 2. a) A keresztyénség és az evangélikus egyház szempontjából veszé
lyekkel fenyegető világhelyzetben a közgyűlés szükségesnek látja az egy
ház külső és belső szervezetének megerősítését, a felekezetek közti harc
nak megszüntetését és a keresztyén felekezetek együttműködését a közös 
ellenségekkel szemben.

I. 2. b) A közgyűlés bizalommal viseltetik gróf Teleki Pál miniszter- 
elnök és Hóman Bálint kultuszminiszter személye és célkitűzései iránt. Sé
relmesnek tartja az állami iskolákban az evangélikus tanerők mellőzését 
s a kormány iskolapolitikájának olvan megnvilvánulásait, amelyek auto
nómiánk semmibevevését mutatják. Kéri püspök urat, hogy minden rendel
kezésére álló törvényes eszköz felhasználásával küzdjön tovább is a kor
mány olyan intézkedései ellen, amelyek egyházunk és híveink érdekeit és 
törvényes jogait sértik. Megbotránkozással fájlalja a közgyűlés a kassai 
kirívó mellőzését egyházunknak s újból is rámutat arra, hogy a levente
zászlóavatásokkal kapcsolatos sérelmeink éket vernek már az ifjúság lel
kében magyar és magyar közé, rombolják nemzetünk életerejét és harc
képességét. o

I. 2. c) A reverzális harc feldúlja a családok és az egyházak békéiét; 
a törvény módosítása tenné csak lehetővé ennek a gennyes sebnek a be- 
gyógyulását nemzetünk testén. Elismeréssel adózik a közgyűlés a reformá
tusokkal közösen munkálkodó egyesületeknek: a Bethlen Gábor Szövet
ségnek és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak; kívánatosnak 
látja, hogy a református egyházhoz fűző sok szál lent a gyülekezetekben 
is megerősödjék s az imitt-amott előforduló torzsalkodások megszűnjenek.

I. 2. d) a) A közgyűlés egyaránt értékeli egvházunk történelmi kiala
kulásában a külső szervezetet és a belső lelki tartalmat és gazdagságot. 
Sürgősen szükségesnek tartja, hogy az egyház szociális szeretetmunkája 
minden fokon erőteljesebben induljon meg s erre nyomatékosan felhívja 
az egyházközségek, egyházmegyék, egyházi tisztviselők és egyháztagok 
figyelmét.

I. 2. d) b) Úgyszintén teljesen egyetért a püspöki jelentéssel a köz
gyűlés abban is, hogy feladataink sorában az első helyek egyikét foglalja 
el a vezérnevelés ügye, amelynek megoldása elsősorban iskoláink, ifjúsági 
egyesületeink és e célból tartott konferenciák ezen szempontot is értékelő 
munkáján fordul meg.

I. 2. d) c) A vezérnevelés mellett az egyháztagok hitvallásos tudatának 
nevelésére is úgy a lelkészeknek, mint a tanítóknak nagy gondot kell for- 
dítaniok.

1. 2. d. d. A tanítók és tanárok figyelmét felhívja a közgyűlés arra, 
hogy egyházunk az iskoláitól elvárja, hogy iskolás gyermekeink és ifjúsá
gunk azokban lelkipásztori gondozást is nyerjen. A soproni tanítóképzőt 
felhívja, hogy a tanítók kiképzésénél ezt a célkitűzést érvényesítse.

I. 2. d) e) Felhívja a közgyűlés a lelkészeket és a tanítókat, hogy a 
szenvedélyes és szenvedélyeket szító pártpolitikában ne vegyenek részt s
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kerüljenek minden olyan politikai ténykedést, amely által gyülekezetük
ben a béke és egyetértés ápolása helyett a viszálynak a magvát hintenék 
el és a pártoskodás tüzét szítanák.

1. 2. d) f) A közgyűlés az enyingi, őriszentpéteri, csornai, csöglei, mo
hácsi, siklósi, balatonföldvári, sárbogárdi, mezőlaki, takácsi missziói pon
tok támogatását a hívek szeretetébe és áldozatkészségébe ajánlja.

1. 3. A közgyűlés a Kormányzó Urat születésének 70. évfordulója alkal
mából hódolattal üdvözölte s tudomásul veszi a kabinetiroda útján küldött 
választ.

I. 4. A közgyűlés a kormányban beállott változást tudomásul veszi.
I. 5. A közgyűlés Túróczy Zoltán volt győri lelkész urat tisztelettel és 

szeretettel köszönti a tiszai egyházkerület püspöki székében és reá, mun
kájára, Isten áldó kegyelmét kéri s egyúttal megörökíti jegyzőkönyvében 
azt az áldásos tevékenységet, amelyet győri lelkészségének éveiben egy
házkerületünkben kifejtett.

1. 6. A közgyűlés kegyelettel emlékezik meg egyházunk elhunyt mun
kásairól s megörökíti jegyzőkönyvében Dr. Dómján Elek püspök, Paulik 
János nyíregyházai igazgatólelkész, Lovag Csemez Elek volt egyházme
gyei felügyelő, Dr. Schneller István volt pozsonyi theológiai igazgató és 
nyug. egyetemi tanár, Bakos Julia kőszegi nyug. tanár, Kárpáti Sándor 
nyug. tanítóképzőintézeti tanár, Horváth Béla csikvándi lelkész és Jószási 
Purgly Pál tb. egyházmegyei felügyelő nevét.

I. 7. Kegyelettel és hálával örökíti meg a közgyűlés özvegy Ihász La- 
josné, szül. ásvai Jókai Etelkának, az egyházkerület egykori felügyelője 
özvegyének emlékét, amelyet hirdet s életben tart az egyházkerületnek 
hagyományozott lőrintei birtok.

I. 8. Megnyugvással veszi tudomásul a közgyűlés a püspöki jelentés
nek a theológiai fakultásról szóló pontját. Üdvözli Dr. Sólyom Jenő nyilv. 
rendkív. tanárt s munkájára Isten áldását kéri.

I. 9. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Luther-szobor megalkotá
sára Lux Elek szobrászművész kapott megbízást.

I. 10. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egyházi törvények német 
fordítása munkában van s hogy a szabályrendelettervezetek elkészültek.

I. 11. A közgyűlés tudomásul veszi az 1939. aug. 25-én tartott egyház
kerületi presbitériumi ülésről szóló jelentést.

I. 12. A közgyűlés tudomásul veszi a gyülekezetekben folytatott lelki
munkáról beszámoló jelentések bekérését és felülvizsgálatát.

I. 13. A közgyűlés tudomásul veszi a püspöki jelentésnek az igehirde
tési munka irányításáról szóló pontját.

I. 14. A közgyűlés tudomásul veszi a püspöki jelentésnek az u. n. zsidó- 
törvénnyel kapcsolatos intézkedéseiről szóló pontját.

I. 15. A közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki az egyházi lapok 
és folyóiratok szerkesztőinek és munkásainak.
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.1. 16. A közgyűlés tudomásul veszi a lelkészképesítő vizsgálatokról 
szóló jelentési pontot.

I. 17. A közgyűlés köszönetét mond mindazoknak az egyháztagoknak, 
akik gyülekezetüket s az egyházat adományaikkal segítették. Nyugodjék 
meg rajtuk és adományaikon Isten áldása.

I. 18. A közgyűlés a püspök úrral együtt hálás köszönetmondással bú
csúzik a munkamezőről távozóktól: Scholtz Ödöntől, Nagy Kálmántól, 
Mesterházy Jenőtől, Németh Sámueltől, Ruttkay Elemérné Sinoros Szabó 
Ernától. Nagyrabecsüléssel köszönti Báró Prónay Dezsőt 90. születésnapja 
alkalmából. Üdvözli a jubilálókat: Ziermann Lajost, Dr. Pesthy Pált és 
Koritsánszky Ottót, az új győri lelkészt: Szabó József volt püspöki másod 
lelkészt.

I. 19. A közgyűlés püspök úrnak hűséges és értékes szolgálataiért, fá
radozásaiért jegyzőkönyvileg mond köszönetét.

II. Az egyházi élet.
II. 20. Az egyházi élet statisztikájáról beszámoló jelentési pont tudo

másul szolgál.
II. 21. A közgyűlés újból hálás köszönetét mond püspök úrnak a Bel- 

missziói Munkaprogrammért, amelynek alapján immár egész egyházunk
ban egyöntetű irányítás mellett folyik az egyre behatóbbá váló belmissziói 
munkálkodás. Elismeréssel emlékezik meg a közgyűlés a belmisszió mun
kásainak egyházépítő, buzgó tevékenységéről s nekik köszönetét mond. 
Örömmel értesül a közgyűlés a belmissziói munkásoknak rendezett evan
gelizációs konferenciákról és az 1939/40. évi Egyetemes Belmissziói Mun- 
kaprogramm anyagáról; az fjúsági munkának izmosodásáról, Wagner 
Aurél oki. lelkész alkalmazásáról, a Pro Christo diákszövetség működésé
ről s a Foltin Brúnó által tartott középiskolás konferenciákról.

II. 22. A közgyűlés köszönetét mond püspök úrnak a papnék részére 
tartott evangelizációs konferenciákért.

II. 23. A német nyelvű gyülekezetekben végzett evangelizációs mun
káról szóló pont s evvel kapcsolatban Spiegel-Schmidt Frigyes segédlelkész 
munkálkodása köszönettel szolgál tudomásul. .

II. 24. A püspöki jelentésnek egyházkerületünk szórványgondozásáról 
beszámoló pontja örvendetes tudomásul szolgál. A közgyűlés kívánatosnak 
tartja, hogy az illetékes szervek megtalálják erre az életbevágó munkára 
a szükséges anyagi fedezetet. Köszönetét mond a szórványokban nehéz és 
fontos munkát teljesítő lelkészeknek és más munkásoknak.

II. 25. A balatoni nyári egyházi szolgálatról beszámoló pont örvende
tes tudomásul szolgál.

II. 26. A Nagytarcsai Ifjúsági Missziói Intézet munkájára, a jelentés 
tudomásul vétele mellett, a közgyűlés Isten áldását kéri.

II. 27. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról szóló jelentési pont 
tudomásul szolgál.
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II. 28. A püspöki egyházlátogatásokról szóló pont tudomásul szolgái.
II. 29. Az esperesi egyház- és iskolalátogatásokról szóló pont tudomá

sul szolgál. A közgyűlés az espereseknek munkájukért elismerését és köszö
netét fejezi ki.

II. 30. A soproni Országos Fegyintézet lelkigondozásáról szóló jelen
tés tudomásul szolgál. Kívánatosnak tartja a közgyűlés, hogy a Fegy
intézetben külön imaház épüljön.

II. 31. A szektamozgalmakról szóló s megnyugtató jelentés tudomásul 
szolgál.

II. 32. A közgyűlés a közigazgatási évben felavatott lelkészekre s mun
kásságukra Isten áldását kéri.

II. 33. Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés a templomavatásokról 
beszámoló jelentést. Köszönetét mond a templomépítő híveknek áldozat
kész buzgóságukért. A templomépítésre készülő gyülekezetekre Isten meg
segítő kegyelmét kéri.

II. 34. Az új anyagyülekezetekről szóló jelentés tudomásul szolgál. A 
közgyűlés üdvözli a sopronbánfalvai új anyaegyházközséget és az anyá- 
sulást tudomásul veszi.

II. 35. Az Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézetről szóló jelentés tudomá
sul szolgál. Jóllehet egyházkerületünkben a hátralékok nem rúgnak any- 
nyira, mint másfelé, a közgyűlés mégis kénytelen felhívni a lelkészeket és 
az egyházközségeket, hogy a Nyugdíjintézettel szemben fennálló kötele
zettségüknek lelkiismeretesen tegyenek eleget. Felhívja az espereseket, 
hogy a hátralékok kiegyenlítését erélyesen szorgalmazzák úgy az egy
házközségeknél, mint a lelkészeknél. A . közgyűlés kívánatosnak tartja, 
hogy az önálló hitoktatók fenntartói nyugdíjjárulékát az illető egyház- 
község helyett a közalap fizesse; ebben az irányban felterjesztéssel él az 
egyházegyetemhez.

II. 36. Az egyházközigazgatásról szóló pont tudomásul szolgál; a köz
gyűlés elismerését fejezi ki a püspöki irodából távozott Kuttlik Olgának 
hűségesen végzett munkájáért.

II. 37. A lelkészegyesületek munkáját tárgyaló pont tudomásul szolgál.
II. 38. A tanítóegyesületek munkáját tárgyaló pont tudomásul szolgál.
II. 39. A Gusztáv Adolf Gyámintézetről szóló pont tudomásul szolgál. 

A közgyűlés a G. A. Gyámintézetet a hívek támogató szeretetébe ajánlja.

III. Iskolai ügyek.
A) N é p i s k o l a i  ü g y e k .

III. A) 40. A népiskolák működéséről s a kisebbségi nyelvű iskolák ta
nítói részére a kultuszkormány által rendezett továbbképző tanfolyamok
ról szóló jelentés tudomásul szolgál.

III. A) 41. A Népiskolai Tanterv és Utasítás, valamint a Vallástanítási 
Tanterv és Utasítás megjelenéséről és kötelezővé tételéről szóló pont 
tudomásul szolgál.
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nî. A) 42. Az Iskolai Naptár II. évfolyamának kiadásáról és használa
táról szóló jelentés tudomásul szolgál.

III. A) 43. Az Iskolai Kis-gyülekezetekről szóló jelentés örvendetes 
tudomásul szolgál. A közgyűlés ajánlja a tanítóknak, hogy lehetőleg szer
vezetten valósítsák meg a nagy nevelő értékű iskolai kisgyülekezetet 
iskolájukban.

III. A) 44. A közgyűlés tudomásul veszi az egyhuzamos tanítás engedé
lyezési jogának az egyházi hatóságra átruházó miniszteri rendeletet.

III. A) 45. A nem állami elemi népiskolai helyettes-tanítók javadalma
zását szabályozó miniszteri rendelet tudomásul szolgál.

III. A) 46. A Protestáns Tanítók Internátusi Alapjából kiosztott segé
lyekről szóló jelentési pont tudomásul szolgál.

III. A) 47. A VII. fiz. osztályba történt tanítói kinevezésekről szóló 
jelentés tudomásul szolgál.

III. A) 48. Tudomásul szolgál, hogy püspök űr a közigazgatási évben 
senkit sem ruházott fel igazgatói címmel.

B) Középiskolák és tanítóképző-intézet.
III. B) 49. A püspöki iskolalátogatásokról szóló pont tudomásul szolgál.
111. B) 50. A közgyűlés a tanárválasztásokról szóló ponttal kapcsolat

ban teljes elismeréssel és köszönettel emlékezik meg a nyugalomba vonult 
Németh Sámuel volt felsőlövői, majd soproni líceumi igazgató munkájáról 
és érdemeiről s azokat jegyzőkönyvében megörökíti. A jelentési pont 
egyebekben tudomásul szolgál.

III. B) 51. Az intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlásáról szóló 
pont tudomásul szolgál. A közgyűlés felhívja az egyháztagok figyelmét, 
hogy gyermekeiket saját intézeteinkbe járassák; felhívja a lelkészeket és 
tanítókat, hogy erre a szülőket ismételten is figyelmeztessék és kérjék.

III. B) 52. A kőszegi leánynevelő intézet- és leánygimnáziumról szóló 
pont tudomásul szolgál.

III. B) 53. A tanítóképzés reformjáról szóló pont tudomásul szolgál.
III. B. 54. Soproni tanítóképző-intézetünk államsegélyéről szóló, tudo

másulvett pontnál a közgyűlés sürgősen szükségesnek tartja, hogy az inté
zet mielőbb megfelelő új épületben nyerjen elhelyezést.

III. B) 55. A tanítóképző intézetnél fenntartott egyházi német és tót 
tanfolyamról szóló jelentési pont tudomásul szolgál.

III. B) 56. A soproni Evangélikus Líceumi Diákotthonról szóló jelentés 
örvendetes tudomásul szolgál. A közgyűlés elismerését fejezi ki Vitéz Ma- 
gassy Sándor igazgatónak, az Otthonban végzett nevelői munkáért.

III. B) 57. A bonyhádi gimnázium Diákotthonáról szóló jelentés tudo
másul szolgál.

III. B) 58. Az elnöki megbízatásokról és iskolalátogatásokról szóló 
pont tudomásul szolgál.
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tV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
IV. 59. Az egyházkerület pénzügyi helyzetéről szóló jelentési pont 

megnyugvással szolgál tudomásul.
IV. 60. A lelkészek anyagi helyzetéről szóló pont tudomásul szolgál.
IV. 61. A Báró Baldácsy-alapítványról szóló pont tudomásul szolgál.

V. Egyéb ügyek, személyváltozások, megüresedett helyek,
statisztikai adatok.

V. 62. A személyváltozásokról szóló jelentés tudomásul szolgál.
V. 63. A megüresedett tisztségek és bizottsági helyeket a közgyűlés 

a véleményező bizottság jelentése kapcsán tölti be.
V. 64. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatokat tartalmazó 

jelentési pont tudomásul szolgál.
Jegyezte :

NÉMETH KÁROLY 
e g y h á z i  f ő j e g y z ő .

ÍO . Tárgyaltatott dr. Ruhmann Jenő előterjesztése alapján az 
egyházkerületi iskolai nagybizottság 1939. évi október hó 4-ikén Kőszegen 
tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 2. pontja, amely szerint:

1. Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyve kapcsán az egyházkerületi 
közgyűlés Németh Sámuel soproni líceumunk 1939. augusztus 31-ikével 
nyugalomba vonult igazgatójának, — aki 36 évig működött, előbb a felső
lövői tanintézet igazgatója, majd a soproni gimnázium tanára s kilenc év 
óta igazgatója volt, — elismerését és köszönetét fejezi ki. Tudomásul veszi 
a közgyűlés, hogy dr. Ruhmann Jenő helyettes igazgatói megbízást kapott; 
hogy dr. Benkő László h. tanárt a nagybizottság a magyar-német szakos 
tanszékbe való kinevezésre ajánlotta s ennek megtörténte esetére Bárdosi 
Sándor diákotthoni nevelőtanárt a mennyiségtan-természettani tanszékbe 
megválasztotta; hogy ugyancsak a soproni lie. gimnáziumnál Tóth Ferenc 
oki. tanár feltételesen diákotthoni nevelői megbízást kapott; hogy Dombi 
László diákotthoni nevelő-lelkészt Pusztai László segédlelkész váltotta fel.

2. A kőszegi leánygimnáziumnál Freyler Emma négy évtizeden át mű
ködött zongoratanító és Bakos Julia nyug. internátus-vezető elhunytak. 
Ihász Jolán oki. zenetanár óraadó zenetanári és internátusi nevelői meg
bízást kapott. Zoltai László és Trautmann Anna h. tanárok véglegesítést 
nyertek. Vértesi Jolán h. tanár és Varga Erzsébet óraadó h. tanár meg
bízása 1939. augusztus végéig meghosszabbíttatott. Vértesi Jolán 1939. áp
rilis 22-ikén eltávozatt. Bárdosi Sándor óraadó h. 'tanár áthelyeztetett a 
soproni gimnáziumhoz, illetőleg a soproni Diákotthonba. Nagy Edit rajz
tanár és Rejtő Ilona német-francia szakos h. tanárok 1938. szeptember 1-én9
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eltávoztak. Thold Éva történet-földrajz szakos tanár tanári megbízást ka
pott, de október 20-ikán eltávozott. Georgievics György festőművész rajz
tanfolyam vezetésére kapott megbízást. Ruttkayné Sinóros Szabó Erna 1939 
auguszus 31-ikével nyugdíjba vonult. Wagner Carola internátusvezető fel
mentetett (30 évi szolgálata után nyugdíjjogosultság hiányában lakást, 
fűtést, élelmezést s némi készpénzt nyer az intézetben). Kassó Margit r. 
tanár 1939. szeptember 1-től kezdve egy évre internátusvezetői megbízást 
kapott. Polster Mária és Ihász Jolán óraadó zenetanárok megbízatása az 
1939—40. tanévre meghosszabbíttatott. Dr. Schmidt Gizella r. tanár fel
mentése az intézeti bentlakás és nevelői kötelezettség alól megszűnt.

3. Dr. Ruhmann Jenő lemondott nagybizottsági tagságáról s helyébe a 
soproni gimnázium tanári kara Szabó Kálmán tanárt küldte ki a nagybizott
ságba képviselőjéül.

4. A soproni tanítóképezdében Kárpáti Sándor nyug. tanár 1939. feb
ruár 26-ikán elhunyt (20 évig volt az intézet zenetanára). Kardeván Jenő 
beosztott állami h. tanárt a VKM. rendes tanárrá nevezte ki s nevezett tanár 
az externátusvezetői állásáról lemondott. Dr. Barcsai Tibor oki. tanár ex- 
ternátus-vezetői megbízást kapott. Dr. Deák István h. tanár történelemből 
szakvizsgát; Garai József h. tanár bölcsészetdoktori szigorlatot tett. Dr. 
Ziermann Pál int. orvos eltávozott; dr. Várhegyi Lajos isk. orvosi és egész
ségtan-tanári megbízást kapott, majd ezen állásában véglegesíttetett. Csok- 
nyai József gyakorló-isk. tanító helyettesítésével Major László oki. tanító 
bízatott meg.

5. Püspök úr jelentette, hogy a soproni líceumi tanári kar a Németh 
Sámuel távozásával megürült igazgatói állásba dr. Ruhmann Jenő líc. gim
náziumi tanárt hozta javaslatba. Nevezett intézetünknek immár 32 év óta 
kiváló tanára, ki időközben, mint megbízott igazgató állott az intézet élén. 
A nagybizottság dr. Ruhmann Jenő líc. gimnáziumi tanárt egyhangú biza
lommal 1939. szeptember 1 -ével kezdődő hat évre líceumi gimnáziumi igaz
gatóvá választotta. Püspök úr melegen üdvözölte a megválasztott igazgatót, 
ki a bizalmat megköszönte s a hivatali esküt letette.

A közgyűlés a nagybizottsági jegyzőkönyv alapján a püspöki bejelen
téseket a fentiekben tudomásul veszi; dr. Ruhmann Jenő soproni líc. gimn. 
igazgatót ebben a tisztségében bizalommal köszönti, munkájára Isten áldá
sát kéri.

11. A nagybizottság jegyzőkönyvének 6. pontja szerint dr. Ruhmann 
Jenő soproni gimnáziumi igazgató beterjeszti a soproni evangélikus gim
názium 1938—39. tanévről szóló jelentését, melyet a nagybizottság tudo
másul vett s újólag hálás elismeréssel emlékezett meg Németh Sámuel 
igazgató értékes működéséről.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés Németh Sámuel értékes mű
ködését hálás elismerésével és köszönetével örökíti meg jegyző
könyvében.
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i a .  A nagybizottság elvben hozzájárult a soproni gimnáziumnál 
a második testnevelési tanári állás megszervezéséhez, de elutasította azt a 
tervet, hogy az ügy esetleg diákotthoni nevelő-tanár útján oldassék meg.

Tudomásul szolgál.
13. A közgyűlés a nagybizottság javaslata alapján a kőszegi iskolai 

helyibizottság tagjaivá megválasztja a következőket: Dr. Schneller Aurél 
elnök, id. Czeke Gusztáv, Karner Frigyes, Kiss István, Suhajda Lajos, Szi
lárd Rezső, Unger Károly, Weörös Elemér tagok; Beyer János dr. fel
ügyelő, Weiss Vilmos lelkész, Arató István gimn. igazgató, Kassó Margit 
internátus-vezető hivatalos tagok.

14. A nagybizottság jegyzőkönyvének 9. pontja szerint Arató István 
leánygimnáziumi igazgató beterjeszti 1938—39. évi jelentését. A már fen
tebb felsorolt személyi változásokon kívül jelentette, hogy Herzog Mária 
német-fracia szakos oki. tanár ideiglenes megbízást nyert. Dr. Beyer János 
intézeti orvos a tanév végén nyugalomba vonult, aki helyett ideiglenesen 
Dr. Kirchknopf Béla orvos kapott isk. orvosi megbízást.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés dr. Beyer Jánosnak 10 éven 
át buzgón végzett munkájáért köszönetét mond.

Tudomásul szolgál, hogy Thold Éva és Vértesi Jolán h. taná
rok állása nem kerül betöltésre.

Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a növendékek létszámá
ban beállott csökkenés megállítására a nagybizottság az igazgatót 
a kérdés tanulmányozásával és esetleg megfelelő javaslat előter
jesztésével megbízta.

Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a városi segély kieszközlése 
tárgyában az egyházkerület püspöke a polgármesterhez megkere
sést intézett s a személyes tárgyalás lefolytatásával Arató István 
igazgatót megbízza.

Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a nagybizottság a kőszegi 
leánygimnáziumnál Zoltai László és Trautmann Anna h. tanárokat 
rendes tanárokká válaszotta, kiknek a IX. fiz. o. 3. fokozata sze
rinti magasabb fizetésének folyósítása azon időponttól kezdve 
válik jogerőssé, amellyel nevezetteket a VKM. a rendes tanárok 
státusába besorozza; Trautmann Anna internátusi nevelői megbí
zása változatlanul fennmarad.

Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy az iskolai nagybizottság 
Ruttkayné S. Szabó Erna nyugdíjazásával megüresedett tanszékre 
Varga Erzsébet óraadó h. tanárt alkalmazta helyettes tanári minő
ségben 1939. szeptember 1-ével kezdődő hatállyal.

15. A nagybizottság jegyzőkönyvének 15. pontja szerint Rozsondai 
Károly líc. tanítóképezdei igazgató beterjeszti 1938—39. évi jelentését.

Ez a tanév volt a gyakorlati irányú s a tanítóképző akadémia előisko- 
lájának szánt középiskola (líceum) első tanéve. Az épület nem felel meg.
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Szükséges volna az államsegélyben nem részesülő tanároknak megfelelő 
előbbrejutás biztosítása.

Püspök úr közölte a nagybizottsággal, hogy az építkezés előrelátha
tólag hamarosan megindul; tervbe van véve az u. n. Meyne-telek egy része. 
A VKM. a három évi részletben folyósítandó, összesen 300.000 P építési 
segélyből az első részletet, 100.000 pengőt már kiutalt. Kilátásban van Sop
ron város 350.000 P segélye, de szükség van az egyházkerület anyagi támo
gatására is.

1 6 .  A nagybizottság dr. Garai József h. tanárt 1939. szeptember 
1 -ével kezdődő hatállyal rendes tanárrá választotta, neki a IX. fiz. oszt. 3. 
fokozatának megfelelő javadalmat kiutalványozta, de megjegyezte, hogy 
előlépéseknél az 1940. január 1-e veendő kezdő időül s e megválasztás más 
esetben jogigény alapul nem szolgálhat.

Tudomásul szolgál.
¥7. A nagybizottság jegyzőkönyvének 19. pontja szerint Demiány 

Ervin bonyhádi igazgató bemutatta a bonyhádi gimnázium 1938—39. évről 
szóló jelentését.

Tudomásul szolgál.
I S -  A nagybizottság jegyzőkönyvének 20. pontja szerint vitéz Ma- 

gassy Sándor soproni líceumi Diákotthoni igazgató előterjesztette 1938—
39. évi jelentését. A létszám (50) ebben az évben is betelt.

Tudomásul szolgál. A Diákotthon kibővítése céljára 116.000 
P államsegély áll rendelkezésre. Vitéz Magassy Sándor igazgató 
újból történt igazgatói megbízatása tudomásul szolgál.

IQ . A nagybizottság jegyzőkönyvének 23. pontja szerint püspök 
úr bemutatta a tanker, kir. főigazgatók iskoláinkban történt látogatásaik 
alkalmával tett jelentéseit.

Tudomásul szolgál.
Jegyezte:

N É M E T H  K Á R O LY
e g y h á z i  f ő j e g y z ő .

Az egyházkerületi népiskolai bizottság jelentését, az 1939. évi október 
hó 3-án Kőszegen tartott bizottsági ülés jegyzőkönyve alapján, Hanzmann 
Károly bizottsági egyházi elnök előterjesztésében a közgyűlés következőleg 
tárgyalta:

2 .0 .  A magyarországi evangélikus egyetemes egyház elemi- és to
vábbképző iskoláinak 1938—39. tanévi statisztikai adatgyűjtő íve alábbi 
helyzetképet mutatja: 1. Az iskola tanítási nyelve 256 tanteremben magyar, 
123-ban kisebbségi. II. 379 evangélikus egyházi tanító működött, akik kö
zül 314 rendes, 32 segéd, 33 helyettes tanító volt. A működő tanítók közül 
42 nő. III. A tanulók létszáma és megoszlása vallás és anyanyelv szempont
jából a tanév végén: Elemi iskolába járt összesen 16.607 gyermek, akik



21

közül 8503 fiú, 8104 leány. Ebből evangélikus 7689 fiú és 7382 leány, ösz- 
szesen tehát 15.071. A másvallásu 1536 tanuló közül 520 ref., 864 róm. kath., 
152 pedig egyéb vallásu. Továbbképzős volt 3453 fiú és 3314 leány, vagyis 
összesen 6767 tanuló; közülük evangélikus 3174 fiú és 3111 leány, azaz ösz- 
szesen 6285. Az összes elemi- és továbbképzős tanulók száma 23.374, közü
lük 21. 388 evangélikus, 2986 pedig másvallásu. Az elemi iskolás tanulók 
közül magyar anyanyelvű 11.451, német 5102, tót 48, más 6. A tovább
képzős tanulók közül magyar anyanyelvű 4535, más 2232. IV. A tanév 
kezdete szeptember 1—5, vége június 7—18. között volt. A munkanapok 
száma 69.852. V. Az iskolamulasztás félnapok szerinti száma az elemi isko
lában 167.841, amelyek közül igazolt 161.615, igazolatlan 6226; a tovább
képzőben pedig 24.136, mely számból igazolt 20.332, igazolatlan 3804. VI. 
Az iskolai könyvtár kötetszáma 60.979; ebből ifjúsági 31.739, kölcsöntan- 
könyvtári 14.394, tanítói 14.846. VII. 26 helyen a bútorzatban, 51 helyen 

- a felszerelésben van nagyobb hiány. VIII. Az iskola zárszámadása: Kiadás:
Tanítói fizetésre, államsegély és családi pótlék 526.521, az egyháztól 
337.286, tanítói nyugdíj járulék 61.140, dologi kiadások 143.654, rendkí
vüli kiadás és javítás 76.442, egyéb 25.935, összes kiadás 1,170.978 pengő. 
Bevétel: az államtól,tanítói fizetéskiegészítés és családi pótlék 542.133, 
egyéb 12.416, községi és más segély 78.699, az egyház pénztárából 541.030, 
összes bevétel 1,174.278 pengő. IX. Épült 1 tanterem és 2 tanítói lakás.

Az elemi iskolai tanulók létszáma az előző évhez viszonyítva 243 ta- 
) nulóval apadt; az evangélikus tanulóknak a száma azonban 441 tanulóval

kevesebb. A továbbképzős tanulók száma 269 tanulóval kevesebb, de az 
evangélikus tanulók száma 353-al apadt, úgy hogy végeredményben a más
vallásu tanulók némileg megszaporodtak. Az összes elemi- és továbbképzős 
tanulók létszáma az előző tanévihez viszonyítva 744-el kevesebb. Az anya
nyelv szerinti megoszlás a magyaroknál 35, a németeknél 197, a tótóknál 
15 apadást, más nemzetiségüeknél pedig 4 gyarapodást mutat. A munka
napok száma a múlt tanévhez képest 3070-el kevesebb, ami főleg az ismé- 

•* telt katonai bevonulásokkal indokolható. Az elemi iskolai mulasztott félna
pok száma 3960-al kevesebb, a továbbképző iskolában pedig 5578-al keve
sebb az előző évieknél. Az iskolai könyvtárak összesen 3162 kötettel gya
rapodtak. Az iskolai zárszámadások szerint a kiadás 26.923 pengővel növe
kedett, a bevétel pedig 18.866 pengővel nagyobb az előző évinél.

A közgyűlés megnyugvással értesül az iskolai mulasztások 
tetemes csökkenéséről s a még mindig elég nagy szám további 
csökkenését óhajtja. Fájdalommal veszi tudomásul a tanulói lét- 

» szám csökkenését és elismeréssel adózik a súlyos terhek dacára
is iskoláik szükségletéről híven gondoskodó egyházközségek áldo
zatkészségéről.

át\. U. a. jkv. 3. p. kapcsán bemutatásra került mind a kilenc egy
házmegyei iskolalátogatóbizottsági-jegyzőkönyv összefoglaló eredménye 
népiskoláink 1938—39. tanévi állapotáról és tanulási eredményéről. Eszerint

L
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A) 1. A törvényes követelményeknek megfelel 333 tanterem, 323 tanítói 
lakás és 344 mellékhelyiség; a többi helyen kisebb nagyobb kifogások me
rültek fel. 2. Az iskola el van látva 360 helyen nemzeti címerrel, 368 helyen 
nemzeti zászlóval, 368 helyen törvényes felírással. 3. A tanító 365 iskolá
ban elég gondot fordít a tanulók egészségi viszonyaira, 364 helyen a tan
terem tisztaságára, 362 helyen az iskola környékének tisztaságára. 4. Az 
árnyékszék elhelyezése 355 helyen, az iskolaudvar a játszásra 351 helyen 
megfelel. 5. Az egészségügyre vonatkozó rendeletek mindenütt végrehaj
tattak. 6. Az iskola vize 320 helyen iható; a többi helyen vagy a szomszéd
ból, vagy közkútból, artézi kútból, sőt egy helyen forrásból szerzik be az 
ivóvizet. 7. A szükséges bútorzattal 355, tanszerekkel 345, tankönyvekkel 
és írószerekkel 359 tanterem, illetőleg azok tanulói fel vannak szerelve; 
a többi helyen hiány mutatkozik. 8. Az iskolapadok 361 helyen kellően 
vannak elhelyezve és 348 helyen megfelelnek a tanulók fejlettségének. 9. 
A szemléltető képek száma: 4023 történelmi, 3957 természetrajzi, 1645 ter- 
mészettani darab. 10. Megvannak és rendesen vezettetnek az iskolai naplók 
mindenütt, csak 3 rendetlen, az anyakönyvek is, de ebből 5 rendetlen. 11. A 
tankötelesek nyilvántartását túlnyomórészt a tanítók, több helyen a jegy
zők, törzskönyvvezetők látják el majdnem mindenütt pontosan. A mulasz
tásokat rendesen és kellő időben bírálják el. Nagyobb mérvű mulasztás oka 
21 helyen betegség, 4 helyen a tanító katonai szolgálatra való bevonulása, 
néhány helyen pedig a pusztaiak. 12. A törvényben megjelölt tantárgyak 
a törvényesen meghatározott iskolaévek, az iskolaévi szorgalmi idő és tan
terv betartásával taníttatnak mindenütt. 13. Rendes az iskola irattára 362 
helyen, leltára 363 helyen, szertára 356 helyen. 14. Kézimunkát tanítanak 
363 osztályban, a többi helyen szegénység miatt marad el. 15. Az iskolai 
ifjúsági könyvtárat rendesen kezelik 304 helyen és 309 helyen használják a 
tanulók. 16. Mindenütt egyházilag is engedélyezett könyvet használ a tanító.

B) 1. A tanítás a tantervnek, az iskola jóváhagyott tanmenetének és óra
rendjének megfelelő módon és arányban folyt 365 tanteremben; 8 helyen be
vonulás, a többi helyen betegség volt az akadály. 2. Valamennyi tanító ismeri 
a tantervet és utasítást, csak 3 tanúsít készületlenséget a tanításban. 372 szem 
előtt tartja a modern pedagógia szempontjait. 368 képes az egész osztály fi
gyelmét ébren tartani és az egész osztályt foglalkoztatni. 368 tanító magatar
tása nem félszeg vagy modoros. 365 tanító szeretettel bánik növendékeivel a 
tanítás ideje alatt. Az istentiszteletet 364 látogatja. A tanulók értelmes 
nevelésére 374-en fordítanak gondot. Az egyes tantárgyak tananyagát 363 
kapcsolja össze. 364 fordít kellő gondot arra, hogy tanítványai a tanultak
ról összefüggően és értelmesen tudjanak számot adni. A legtöbb tanító a 
lehetőség szerint foglalkozik az egyes tanulókkal. 364 eléggé leereszkedik 
a tanulók értelmi színvonalához. 359 helyesen alkalmazza a szemléltető esz
közöket. Tankönyvek helyett csak 2 használ kéziratot. Az elméleti tanítás
ban a gyakorlati életből indul ki és azzal hozza kapcsolatba 345. Terv
szerű és módszeres tanítása van 364-nak. A tananyagot helyesen és arányo-
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san dolgozza fel 355. Az erkölcsi, értelmi, esztétikai és gyakorlati nevelés 
célját szolgálja 368. Hogy a tananyagot lényegében már az iskolában elsa
játítsák, arra 338 tanító helyez súlyt. 3. Az egyházias és hazafias követel
ményeknek 365 iskola tett eleget. Az egyházi és nemzeti ünnepeket min
denütt megtartották. Az iskola jellege 1 kivételével a szemléltető képekben 
is kidomborodik. Államellenes, nemzetiségi vagy politikai üzelmek szolgá
latában nem állott egy sem. Az iskola és a szülők közti viszony majdnem 
kivétel nélkül mindenütt jó. 4. A tanulók a Szentírás ismeretében 360 helyen 
elég jártasak. Más egyházaktól elválasztó tévtanokat igyekeznek megis
mertetni a tanulókkal. Az istentiszteletet szépen látogatják. A tanulók 
iskolán kívüli magaviseleté a legtöbb helyen rendes. 5. A tanítási eredmény 
általában az osztályok felében jeles, a többiben megfelelő, 5 helyen gyenge, 
2 helyen nem volt megállapítható. 6. A nem tisztán magyar anyanyelvit 
iskolában a kisegítő nyelv a német, 2 helyen a tót. A negyedik osztály el
végzése után a tanulók többsége szóban és írásban ki tudja magát magya
rul fejezni. A tanteremben az iskolalátogatás idején 15.092 tanuló volt jelen.

C) 1. Az önképzéshez szükséges segédeszközökkel, megfelelő szak
könyvekkel, pedagógiai folyóiratokkal 363 tanító rendelkezik. 2. Ifjúsági 
egyesület 214. iskolával kapcsolatban van, ahol nincs, ott a csekély lét
szám, a közönyösség, vagy a társadalmi különbség az oka. 3. A patronázs 
munkálataiban 318 tanító vesz részt. Népies előadásokat a szabadoktatási 
szervezet keretében 317 tanító tart. Analfabéta tanfolyam nem volt. Gaz
dakörök, szövetkezetek, jótékony s más közhasznú egyesületek fnunkás- 
ságában 342 tanító vett részt.

Az egyházkerületi közgyűlés az iskolavizsgálati jegyzőköny
vek összefoglaló jelentéséből örömmel értesül arról a hűséges 
szép munkáról, amelyet kiváló tanítói karunk az elmúlt tanévben 
is oly eredményesen végzett. A néhol megállapított hiányok és 
mulasztások pótlását elvárja, felkéri az érdekelt espereseket szi
gorúbb ellenőrzésre.

2 2 .  U. a. jkv. 4. p. kapcsán tudomásul szolgál az egyházkerület es- 
perességeiből beérkezett népiskolai bizottsági jegyzőkönyvek jelentése. 
A kép, mely ezek alapján kibontakozik, ékes bizonysága annak a becsüle
tes és céltudatos munkának, amellyel vezetők és vezetettek evangélikus 
egyházunk magasztos szellemében az elmúlt évben is igyekeztek megfelelni 
egyházunk és hazánk iránt fennálló kötelességeiknek. Mindegyik jelentés
ből a megemlékezés hálás szeretete csendül ki az aktiv munkamezőről visz- 
szavonulókkal szemben és bizalomteljes reménység az új munkatársak 
iránt. Akad más közös ügy is elég. Ilyen Isten iránti hálaadásra és a haza 
minden hű fiával együtt örvendező boldog megemlékezésre késztető tény 
a Felvidék egy részének és Kárpátaljának az anyaországhoz való vissza
térése. Mindenütt szóba került a hadbavonult tanítók helyettesítése. Tár
gyalták az új Tanterv és Utasítással kapcsolatos kérdéseket. Mindenütt
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szóba került a zsinórírás, de sok egyéb kérdés is foglalkoztatta az egyes 
bizottságokat.

A győri egyházmegye népiskolai bizottsága elismerését és -köszönetét 
fejezi ki azoknak a tanítóknak, kik a haza szolgálatában katonai szolgá
latot végeztek és leszerelés után tovább munkálkodtak az egyház vetemé
nyes kertjében, az iskolában. Örömmel veszi tudomásul a bizottság azt 
a tényt, hogy a nagybarátfalui evangélikus elemi iskolában ez évben VIII. 
osztályú oktatás folyt.

Kemenesalja népiskolai bizottságának ülése felhívja a gyülekezeteket 
az évvégi vizsgák tárgyában múlt évben hozott határozat betartására, 
vagyis hogy az évvégi nyilvános záróvizsga ne examináló, kikérdező jel
legű, hanem inkább ünnepélyes, a nevelés és oktatás lényegének megfele
lően építő hatású legyen. Ugyancsak felhívást intéz Kemenesalja az isko
lákhoz az előző évi, iskolai imákra vonatkozó határozat megtartása végett: 
Reggel a tanulás előtt „Erős vár a mi Istenünk“ köszöntéssel fogadják az 
iskolába lépő tanítót, aki „Erős várunk“ köszönéssel felel. Valamelyik reg
geli egyházi ének, Luther egyházi imája. Leszakítós naptár. Magyar Hiszek
egy. — A délelőtti tanulás befejezése után: Hála neked Urunk.. Magyar 
Hiszekegy. Egyházi ének. A délutáni tanítás kezdeténél: „Erős vár a mi 
Istenünk“ köszöntés. Egyházi ének. Nevedben, Istenünk, Urunk ... ,  Magyar 
Hiszekegy. A délutáni tanítás befejezésekor Luther esti imája. Magyar Hi
szekegy. Egyházi ének. Az imádságokat együtt mondja az egész osztály. 
A hittanórák befejezése után az Apostoli Hitvallás imádkozva, utána pedig: 
„Én evangélikus vagyok.“ — Ajánlja az ülés, hogy az iskolavizsgálatok 
megkezdése előtt az iskolavizsgáló bizottság tagjai előzetes megbeszélést 
tartsanak. Sürgeti evangélikus jellegű iskolai füzetek kiadását. Felterjesz
tést intéz az egyházkerülethez a hitvallás szellemének megfelelő új vallás
iam tankönyvek szerkesztése tárgyában.

A soproni felső egyházmegye tanügyi bizottsága miként tavaly, úgy 
idén is újból megállapítja, hogy az egyházegyetem által kötelezően kibo
csátott jegyzőkönyvi űrlapok terjedelmes voltuknál fogva és amiatt, hogy 
így a sok kérdés között a lényeg elvész, elhibázottak. Olyan kérdések is 
vannak, amelyekre nem egy, hanem többszöri látogatás alapján sem mond
hat a bizottság nyugodt lélekkel ítéletet. Viszont vannak olyan kérdések 
is, amelyeknek ellenőrzése kizárólag a helyi iskolahatóság ügykörébe tar
tozik. Hamar Gyula, tanügyi főtanácsos az új egyházi tantervről érteke
zik. Ezzel kapcsolatban kéri az Egek Urát, ajándékozza meg az Ő Szent- 
leikének megvilágosító és megszentelő erejével mindazokat, akik az új 
Tanterv megvalósítására hivatottak. Nem tartja elegendőnek a vallástan 
tanítására vonatkozó Utasítást. Szükségesnek látja egységes vallástanítási 
vezérkönyvnek a szerkesztését és az iskolákra kötelező megvételét. Az 
egységes vallástani tankönyv szerkesztésére a m. kir. Erzsébet tudomány- 
egyetem evangélikus theol. fakultását ajánlja felkérni. A vezérkönyvnek 
egyebek közt mentői több teljesen kidolgozott tanítási típust kellene ma-



gában foglalnia. Egyébként részletesen és módszeresen ki kellene terjesz
kednie az egységes vallástanítási vezérkönyvnek mindarra az anyagra, 
amit a vallástanítási tantervi rész kiszab, pl. a bibliai történetekre, amit 
a vallástanítási tantervi rész kiszab, pl. a bibliai történetekre, azok tárgyi 
(theológiai) magyarázatára, a Kátéra, annak tárgyi (theológiai) magyará
zataira, az egyháztörténelemre, a bibliaolvasásra, bibliaismertetésre, az 
imádságokra, az egyházi énekekre stb. Az új Tantervnek esetleges máso
dik kiadása alkalmával való helyesbítése céljából felkérendők az összes 
működő tanítók, igazgatók, vallástanítók, hogy az új tanterv végrehajtása 
közben szerzett tapasztalataikat, illetőleg a Tantervnek tapasztalt fogya
tékosságait jelentsék évenként közös megvitatás után az egyházmegyei 
tanítóegyesület révén az egyházmegyei tanügyi bizottságnak és az egyház- 
kerületnek.

A tolna-baranya-somogyi népiskolai bizottság javasolja, hogy gya
korlati szakemberek által készíttessen az egyházkerület a magyar és a 
kisebbségi osztatlan és részben osztott iskolák számára egy normál tan
intézetet.

A vasi közép egyházmegye általában szükségesnek tartja, hogy a taní
tók nyújtsanak minél több szemléltetést és e célból minél többször alkal
mazzák a táblai rajzolást. Lehetőleg minden tanítási egységbe vigyenek 
bele nevelési vonatkozást. Engedjenek minél nagyobb teret a cselekedtetve 
gondolkodtató eljárásnak. A gyermekeket szoktassák le a monoton, nem 
természetes hangon való felelésről; teremtsenek iskoláikban minél nagyobb 
élénkséget, viszont a tanulók esetleges túlságos élénkségét a csendes fog
lalkozási idő kellő kihasználásával tompítsák.

A veszprémi népiskolai bizottság elhatározza, hogy az iskolavizsgálati 
eredményeket tartalmazó kiadandó esperesi körlevélben a tanítási ered
ményről általában, a tanítói módszer és nevelői bánásmód, fegyelem dol
gában részletes tájékoztatást közöl az összes tanítókkal.

A közgyűlés örömmel és megelégedéssel veszi tudomásul, 
hogy valamennyi esperességi népiskolai bizottság féltő szeretet
tel és hűségesen együttmunkálkodik derék tanítóságunk áldoza
tos munkájának minél eredményesebbé tétele érdekében. Isten 
gazdag áldását kéri egész iskolaügyünkre.

U. a. jkv. 5. p. alapján az egyházkerület területén működő es
perességi tanítóegyesületek jegyzőkönyveinek összefoglaló ismertetéséből 
vett tudomást a közgyűlés ezen egyesületek múlt tanévi értékes munkás
ságáról. Kiváló tanítóságunk esperességi egyesületei, úgyszintén a szemi
náriumok és különféle tanfolyamok keretében fejlesztéssé tovább peda
gógiai, tanítói szakképzettségét. De ezeken kívül is felhasználta az önmű
velés minden lehetőségét arra, hogy a modern pedagógia követelményeivel 
lépést tartson. A tanítói összejöveteleken vázlatok, gyakorlati tanítások, ki
váló szakférfiak pedagógiai művei, az új evangélikus és a kisebbségi tanterv, a 
tantervi változások, tanmenet, zsinórírás, vallásoktatás stb. voltak a tárgyalás



főtémái. Beható tárgyalás alapját képezte még a gyűléseken és a Népiskola c. 
szaklapban az akadémiai tnítóképzés, az iskolai kisgyülekezetek, a Lesza- 
kítós Naptár és a Gyógyház kérdése. Behatóan tárgyalta a tanítóság az új 
Egyházi Törvényeknek az iskola ügyét és magát a tanítóságot érintő ren
delkezéseket, az ezeknek alapján készülő különféle szabályzatokat és ren
delkezéseket. A különféle szakkérdéseken kívül foglalkozott még a kerület 
tanítósága anyagi ellátásának kérdéseivel és a most is fennálló tanítói sé
relmekkel. Sürgeti a sérelmek megszüntetését, a fizetéscsökkentési rendel
kezéseknek hatálytalanítását és fz eredeti fizetéseknek visszaállítását, az 
érdemes tanítóságnak a VII. fiz. osztályba való kinevezését, a MÁV ked
vezményes utazását, az OTBA-val kapcsolatban a szabad orvosválasztást.

Az egyes egyházmegyei tanítóegyesületi üléseken a tartalmas és cél
tudatos vezetést tükröző elnöki jelentéseken kívül még megemlítendő a 
győri egyházmegyében Szijj László mintatanítása „Az ezeréves Magyar- 
országiról és Szarka Ferenc: „A tanítóság jelen helyzete“ című munkája; 
nemkülönben Zacher Lajos tanulmánya a győri népiskola kisgyülekezetei- 
nek munkájáról. A kemenesaljai egyesületben Papp Sándor gyakorlati taní
tást mutatott be a takarékosságról. A somogyi egyházmegyében Szabó 
Péter természetrajzi mintatanítása, Marjai Ferenc: Tapaszalatok a peda
gógiai szemináriumon és dr. Balázsovits Gyula: A kérdezés logikája c. 
munkája említendő meg. A soproni alsó egyházmegyében Gyarmathy Dénes 
lelkész tartott előadást: A Miatyánk katechetikai anyagáról és tanításának 
gyakorlati alapelveiről. Ugyancsak Gyarmathy Dénes lelkész a népiskolai val
lástanítás lényegéről és ezzel kapcsolatban a tízparancsolat katechetikai taní
tásáról tartott egy második előadást is. Munkát olvasott Hetyei Pál: A gyer
mek vallásos és hazafias nevelése az iskolában címmel. Fazekas Gyula és 
Pálfy Mihály az új olvasókönyvek tananyagbeosztásáról értekeztek. A vasi 
közép egyházmegyében Kertai János A kátétanítás kérdéseiről tartott elő
adást, Szabó Lajos pedig Az evangélikus népiskolai Utasítás és Tanterv 
kérdéseit ismertette. A zalai egyházmegyében Gőgös Árpád az új evan
gélikus Tanterv és Utasítás című munkáját, Horváth Dezső, pedig Falusi 
problémák című munkáját olvasta fel.

A szakszerű továbbképzés érdekében kifejtett tanítóegyesü
leti munkáért a közgyűlés elismerését nyivánítja.

Ü.4-. U. a. jkv. 6. p. nyomán a bizottság egyházi elnöke bemutatja az
1938—39. iskolai évben az egyházkerület területén fekvő, nem evangéli
kus jelegű iskolákba járt tanulókkal végzett evangélikus hitoktatási mun
káról szóló összefoglaló jelentést. Eszerint 384 különféle típusu nem evan
gélikus jellegű iskolába járt 5625 tanuló (+706), akiket 721 (+140) cso
portban, heti 968.5 (+256.5) órában 148-an tanítottak evangélikus hittanra. 
(66 lelkész, 8 vallástanító lelkész, 3 helyettes lelkész, 25 segédlelkész, 2 
diakonissza, 4 evangélikus tanító, 18 állami tanító, 4 községi tanító, 2 tár
sulati tanító, 2 nyug. evangélikus tanító, 1 ref. lelkész, 1 főgondnok és 1
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adófőtiszt, valamint 11 tanítónő.) Lakóhelyén kívül 114 helyen 79 hitoktató 
137 iskolában végzett hitoktatást.

Á l la m i is k o lá b a , mégpedig 126 (+11) különféle típusúba járt, összesen 
2631 (+256) evangélikus tanuló. Ezek közül 64 elemibe járt 1315, 1 tovább
képzőbe 3, 30 polgáriba 774, 10 gimnáziumba 297, 3 tanítóképzőbe 42, 5 
felsőkereskedelmibe 81, 1 közigazgatási tanfolyamra 8, 7 gazdasági szak
iskolába 89, 2 fém- és textilipari szakiskolába 10, 1 MÁV műhelytanoncis
kolába 3, 2 siketnéma intézetbe 9 tanuló.

A  k ö z s é g i  is k o lá k  száma, ahova evangélikus tanuló járt 102 (+21). 
Az 1483 (+264) evangélikus tanuló iskola szerinti megoszlása: 39 elemibe 
járt 503, 6 továbbképzőbe járt 59, 13 polgáriba 182, 1 gimnáziumba 6, 33 
iparostanonciskolába 615, 4 kereskedőtanonciskolába 41, 6 felsőkereskedel
mibe 77.

Más f e le k e z e t i  is k o lá b a , amelyeknek száma 141 (+28), összesen járt 
1331 (+202) evangélikus tanuló. Közülük 89 elemibe járt 633, 3 továbbkép
zőbe 36, 18 polgáriba 208, 1 leánylíceumba 7, 16 gimnáziumba 333, 2 felső
kereskedelmibe 15, 8 tanítóképzőbe 75, 2 felsőbb nőipariskolába 13, 1 óvó
nőképzőbe 8, 1 uradalmi róm. kát. iskolába 3 tanuló.

T á r s u la t i ,  e g y e s ü le t i  és é r d e k e l t s é g i 9 iskolába járt 125 (—14) tanuló 
és pedig 1 polgári 8, 1 leánygimnázium 25 és 1 iskolaszanatórium 6 tanu
lóját leszámítva a többi mind elemibe járt.

M a g á n is k o lá b a , mégpedig 1 elemibe 2 és 5 polgáriba 53, összesen te
hát 55 tanuló járt.

A hittanvizsga május közepétől június derekáig tartó időben volt. 
Összesen 4988 tanuló volt azokon jelen. Az eredmény 283 csoportban jeles, 
355 csoportban jó, 1 elégtelent kivéve a többi elégséges.

Mindenütt egyházhatóságilag engedélyezett tankönyvet használtak. 28 
tankönyvíró 39 féle könyvéből tanulták evangéliumi hitünk igazságait.

A hitoktatásra járt tanulók közül 615 konfirmációi oktatásban is ré
szesült. Evangélikus hittanórára járt a magunk tanulóin kívül 156 ref., 2 
unitárius és 1 baptista tanuló is. Nem evangélikus jellegű tanítóképzőinté
zetben az elmúlt évben 25-en szereztek népiskolai oklevelet és pedig: Barna 
Lujza, Kovács Felicia, Bánlaki Ilona, Benedek Lujza, Egyed Ilona, Haniffel 
Márta, Pantzer Gertrud, Ritter Erzsébet, Csertői Magda, Kocsis Klára, Né
meth Margit, Rónai Zsuzsanna, Csányi Etelka, Fekete Edith, Horváth Anna, 
Leyrer Gabriella, Nagy Klára, Síkos Erzsébet, Szakács Anna, Ács Gyula, 
Szendrői János, Rozsnyai Géza, Tompa Károly, Várady Imre, mindannyian 
jeles eredménnyel. Közülük 12 evangélikus vallástanításra is nyert képe
sítést.

A nem saját tanintézeteinkbe járó nagyszámú evangélikus 
tanulósereg közt végzett hitoktatási munkáról történt beszámo
lóból jólesően értesült a közgyűlés arról a sokfelé elágazó hűsé
ges fáradozásról, amelyet sokféle nehézség és gátló körülmények 
dacára végeztek mindazok, akik hivatásérzetből s áldozatos szív-



vei igyekeztek istenfélelmet és egyházszeretetet plántálni az oly 
sokszorosan veszélyeztetett ifjúságba. A munka az elmúlt tanév
ben is szép sikerrel járt. Legyen érte Istennek hálaadás, a buzgó 
sáfároknak pedig meleg köszönet.

2,5. Olvastatott a biz. jkv. 7. p. nyomán a soproni felső egyházmegye 
felterjesztése, amelyben a kormány által a kisebbségi iskolák számára ki
adott németnyelvű olvasókönyvnek evangélikus vonatkozású függelékkel 
való mielőbbi ellátását sürgeti.

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is csatlakozik 
ezen kérelemhez, amelyet pártfogóan még azzal is megtoldva 
terjeszt fel az egyházegyetemhez, hogy a Luthertársaság által idő
közben újra megjelentetett függelék kérdést szíveskedjék össz
hangba hozni az egyházegyetem megbízásából külön e célra ala
kított szakbizottságnak kéziratban elkészült munkálatával.

2ö. U. a. jkv. 8. p. szerint a kemenesaljai egyházmegye evangélikus 
jellegű irkák sürgős megjelentetése tárgyában tett felterjesztésére a nép
iskolai bizottság javaslata alapján a közgyűlés úgy határoz,

hogy legegyszerűbb megoldásnak tartja, miszerint az egysé
ges kiadású szabványos irkák evangélikus jellegű fédőlappal ke
rüljenek népiskoláink számára forgalomba. Az ily irányú lépés 
megtételére püspök urat kéri fel a közigyűlés.

27. A kemenesaljai és a soproni felső egyházmegyének a vallástan 
tanítására vonatkozó Utasítás bővítésére, egységes vallástani tankönyvek 
és vezérkönyvek kiadására vonatkozó felterjesztésével kapcsolatban

az egyházkerületi közgyűlés a bizottsági jkv. 9. p. kapcsán 
elhatározza, hogy felterjesztést intéz az egyházegyetemhez, amely
ben arra kéri, hogy gondoskodjék a tanítóság számára jó vallás
tanítási vezérkönyvekről, a tanuló ifjúság számára pedig megfe
lelő, egységes és lehetőleg olcsó vallástanítási tankönyvekről.

Egyben felkéri a közgyűlés az egyházkerület tanítóságát arra, 
hogy az új evangélikus Tanterv végrehajtása során szerzett tapasz
talatait, a Tanterv fogyatékosságait, stb. vitassa meg az egyház- 
megyei tanítóegyesületi gyűléseken és erről tegyen aztán jelen
tést az egyházmegyei népiskolai bizottságok útján a felsőbb közü- 
leteknek, hogy egy esetleges második kiadás alkalmával ezen ész
revételek figyelembe vehetők legyenek.

2S. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesztésben kéri a 
népiskolák részére normáltanmenet elkészítését. (Biz. jkv. 10. p.)

Az egyházkerületi közgyűlés felír az egyházegyetemhez, hogy 
gyakorlati szakemberek által minél előbb készíttessen népiskolá
ink számára normál tanmenetet; még pedig külön az osztatlan és 
részben osztott magyar, és külön az osztatlan és részben osztott 
kisebbségi iskolák számára.
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ZO. Tárgyaltatott u. a. jky. 11. p. alapján a soproni felső egyház
megye felterjesztése a kisebbségi Tanterv intézkedéseivel kapcsolatban.

Az egyházkerületi közgyűlés az új kisebbségi, valamint az új 
evangélikus Tanterv végrehajtásával kapcsolatban a kisebbségi 
iskolákra vonatkozóan a következőket határozza:

a) Minthogy a kisebbségi tanterv osztott népiskolákra nézve 
a minimális anyagot írja elő, a kedvezőbb körülmények közt lévő 
teljesen osztott iskoláknak ez az anyag kevés és ezért bővítendő, 
illetve kiegészítendő az 1925-ös állami, valamit az 1938-ban kiadott 
evangélikus Tanterv anyagával, úgyszintén egyházi vonatkozá
sokkal.

b) A számolás az I. osztályban nem 10-ig, hanem mint eddig 
is, 20-ig történjék azért is, mivel a számtantanítás ezen a fokon 
az anyanyelven folyik.

c) Az Evangélikus Tanterv szerint 50 perces óráknak beveze
tése a népiskola felsőbb osztályaiban a hét két tanítási napján 
a többi tantárgyak tanítási idejének csökkentését jelenti. Ezt úgy 
lehet némileg pótolni, hogy az alsóbb osztályokban nem csökkent
jük a heti óraszámot, hanem megtartjuk az eddigit. Erre annyival 
is inkább szükség van, mert a felsőbb osztályokban az eddig ma
gyarul tanított anyagot német nyelven és az eddig németül taní
tott anyagot magyar nyelven kell összevonni.

d) Fenntartandó a 62.800—1925. VIII. sz. miniszteri rendelet
tel megállapított heti óraszám, mert jobban biztosítja minden te
kintetben a kisebbségi iskola eredményességét.

Jegyezte :
SCHMIDT JÁNOS s. k.

e g y h k e r .  e g y h á z i  a l j e g y z ő .

Az egyházkerület pénzügyi bizottsága 1939. évi augusztus hó 25-én 
Sopronban és 1939. évi október hó 3-án Kőszegen tartott üléséről készült 
jegyzőkönyv alapján az egyházkerületi közgyűlés a főszámvevő előter
jesztésében a következő ügyeket tárgyalta:

3 0 .  A közgyűlés helyesléssel fogadja Szalay István, pénzügyi bizott
sági elnök iránytszabó elnöki megnyitóját és azt a maga egészében jegy
zőkönyvébe foglalja:

Amikor kerületi szabályrendeletünk rendelkezésének megfelelően 
pénzügyi bizottságunk a mai napon összeül, hogy tárgyalás alá vegye a 
hatáskörébe rendelt ügyeket, engedtessék meg nékem, hogy elnöki meg
nyitóm során egész röviden rámutassak arra az elgondolásra, amely engem 
az elmúlt egyházközigazgatási év alatt a kerületi közgyűlés megbízása foly
tán rám háruló szolgálatban vezetett.



Hívért ahhoz az alapelvhez, amelyet múlt évi bizottsági ülésünkön vol
tam bátor leszögezni, hogy t. i. a kerület anyagi dolgaival való sáfárkodás 
nem lehet egy önmagában elszigetelt célkitűzés, igyekeztem szolgálni és 
meglátni a feladatot, hogy felülemelkedve a napi megélés egyszerű köve
telésén, egy a jövendőt előkészítő egyházpolitika, egy százados egyház
építés szolgálatába állítsam be anyagi erőinket. Ezért mindig az a gondo
lat vezetett, hogy szem előtt tartva egyházunk feladatait, nemcsak azért 
kell a rendelkezésünkre adott jövedelmet, a kerület bevételeit a legnagyobb 
gondossággal kezelni, hogy anyagi értékeket szaporítsunk, hanem leg
főképpen azért, hogy anyagi lehetőségeinket úgy használhassuk fel, hogy 
azok mind evangélikus hitünkből folyó lelki értékeink gyarapítására szol
gáljanak és az egyháznak életkapcsolatából származó spirituális rendel
tetését erősítsék és alátámasszák.

Takarékoskodnunk kellett nemcsak azért, mert tudatában voltunk 
annak, hogy a hívek áldozatkészségéből befolyt fillérekhez sok verejték 
tapad, hanem azért is, hogy gyarapítsuk azokat az anyagi javakat, ame
lyeket a hitélet irányítására és alátámasztására szolgáló egyházi admi
nisztráció és kulturális intézményeink korszerű és versenyképes fenntar
tása igényelnek.

Pedig sokszor éreztük azt, hogy anyagiakban néha bőkezűségre 
lett volna szükség, amikor veszélyeztetett területek megsegítéséről, új 
munkamezők kiépítéséről és iskoláink felkarolásáról volt szó.

Amikor azonban egyházunk feladatait meglátva, szükségleteit kutat
juk, hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az egyházkerület közönsége, a hívek 
közössége sem tekintheti sohasem az egyház iránti materiális kötelezett
ségeit egyéb anyagi kötelezettségeivel egyenlőnek.

Egyházunknak, amely híveink filléreiből tartja fenn önmagát, gon
doskodnia kell arról, hogy azok a kötelezettségek, amelyek híveinkre egy
házalkotmányunk alapján hárulnak, teljesítessenek is. Szeretném, ha sza
vam e helyről eljutna minden gyülekezetbe, minden lelkészi hivatalba, min
den kurátorhoz, hogy ne várjanak arra, hogy erélyes rendszabályokat kell 
jen alkalmazásba hozni a kerületi járulékok befizetésénél és szeretném, 
hogy azok, akik talán túlzott igényeket vagy kívánságokat táplálnak a 
kerület pénztárával szemben, meglátnák azokat a messzebbre nyúló, egy
házépítést szolgáló korlátokat, amelyek a felelős vezető kezeit igényeik 
kielégítésénél megkötik. Mert a kerület pénztára sohasem lehet egyéni 
érdekek támogatására szolgáló szerv, az csak a kerületi közösség célkitű
zéseit szolgálhatja.

Nem hallgathatom el azt a felfogásomat sem, hogy egyházunk jogo
san vár közintézményeink számára nagyobb közösségeinktől, erősebb gyü
lekezeteinktől bőségesebb támogatást. Tavaly e helyről intéztem már egy 
kérést egyik tanintézetünk fokozott és arányosabb támogatására egyik 
legnagyobb gyülekezetünkhöz. Az, hogy kérésem egyáltalán nem talált 
meghallgatásra, részemről még nem tekinthető az ügy lezárásának. Újra
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kopogni fogok mindaddig, amíg megértő szívekre nem találok, amelyekben 
felébreszthetem a közösség iránti kötelességnek szavát.

És mikor az egyház iránti kötelességről szólok, akkor nem hagyhatom 
el a gondolatkört anélkül, hogy meg ne emlékezzem arról a férfiúról, 
aki egy fejedelmi gesztussal nagy anyagi értéket jelentő vagyont hagyott 
végrendeletileg egyházkerületünkre. Amikor néhai kerületi felügyelőnknek, 
Ihász Lajosnak hagyatéka — özvegyének ez évben történt elhalálozásá
val — megnyílt a kerület számára, úgy érzem, a pénzügyi bizottság elnö
kének kötelessége, hogy mielőtt ez a bizottság rideg anyagi kérdések tár
gyalásába fog,- egy kegyeletes megemlékezéssel áldozzék ama férfiú emlé
kének, aki az áldozatos egyházszeretetnek ezt a nemes példáját adta.

Végül legyen szabad még hálás köszönetemet kifejeznem a kerület 
pénztári tisztviselőinek hűséges szolgálatukért és megemlékezni arról a 
lelkiismeretes és fáradhatatlan munkáról, amellyel a nagytiszteletű főszám
vevő úr annyi éberséggel, felelősségérzettel és fáradhatatlansággal szol
gálta a kerület érdekeit.

3 1 .  Az egyházkerület számára b. e. ihászi Ihász Lajos volt egyház
kerületi felügyelő lőrintei uradalma — a haszonélvező özvegynek f. é. 
julius 17-én bekövetkezett halála révén — a tényleges birtokbavétel állapo
tába került. A birtokellenőrző bizottság augusztus hó 12-én ki is szállt 
az átvételt előkészítő tárgyalás lefolytatására. Tapasztalatáról az augusz
tus hó 25-én Sopronban ülésezett egyházkerületi presbitériumnak és a 
pénzügyi bizottságnak részletesen beszámolt. A közös tanácskozás ered
ményeképp az egyházkerületi elnökség több gazdasági szaklapban, úgy
szintén két napilapban is közzétette a birtok bérbeadására vonatkozó hir
detést. Intézkedés történt pontos épületleltár elkészítésére, valamint az 
évek óta egyre sürgetett pótlások és javítások elvégzésére nézve. A birtok 
átvételével és a lehetőség szerinti legmegfelelőbb hasznosításával — mely 
nehéz feladat az előrehaladott túl rövid idő és a fennforgó sokféle akadály 
miatt nagyon súlyos problémát jelent — az együtt ülésezett egyházkerületi 
presbitérium és pénzügyi bizottság az eddigi ellenőrző, immár birtokkezelő 
bizottságot javasolja megbízni. (P. ii. b. jkv. 2. p.)

A közgyűlés köszönettel és megnyugvással veszi tudomásul 
a lőrintei birtokra vonatkozó jelentést. A vele kapcsolatos eddigi 
intézkedéseket jóváhagyja. Külön is hálásan köszöni a kiváló 
szakértelemmel és bölcs körültekintéssel ez ügyben oly sokat fá
radozó egyházkerületi felügyelő úrnak nagy ügybuzgalmát. Meg
bízza és felhatalmazza a lőrintei birtokkezelő bizottságot az ösz- 
szes függő és még netán adódó kérdések legjobb belátása sze
rinti megoldásával.

3 2 .  A f. é. X. 3. p. ü. b. jkv. 25. pontja alapján főszámvevő jelentést 
tesz a vagyondézsma ügyének mai állásáról. Az 1938. évi egyházker. köz
gyűlési jkv 28. pontja magában foglalja az 1938. évi XX. te. alapján a
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dunántúli kerületre pénzügyígazgatóságilag kirótt beruházási hozzájárulás 
adatait. A kivetés ellen beadott fellebbezést a soproni döntőbizottság 1938. 
évi november hó 22-én tárgyalta és a következő határozatot hozta:

1. A lőrintei birtokra kivetett 165,445.42 arany pengő sérelmezett I. 
fokú fizetési meghagyással előírt beruházási hozzájárulásból 84,411.67 
arany pengő törlését rendelte el. A fizetendő vagyondézsma .alapját az ere-

f deti 1,181.753 pengővel szemben 648.270 pengőben, a beruházási hozzá
járulás összegét pedig, az első fokon megállapított 14% kulcs helyett 
12.5% kulcs alkalmazásával 81,033.75 pengőben állapítja meg. A 20 negyed
évi részlet helyett a 40 negyedévre terjedő részletfizetési kedvezményt is 
megadta. így a negyedévi 8.272 arany pengő 27 fillér részlet 2,025.84 P-re 
csökkent. A döntőbizottság a terrágium I. fokon megállapított értékét,

489.446 P-re szállította le. Mivel a terrágium értéke vagyonadó szempont
jából nincs jogerősen megállapítva, a döntőbizottság kimondotta, hogy 
amennyiben ezen összeg a m. kir. Közigazgatási Biróság döntése folytán 
módosulna, a jogerősen megállapított vagyonérték képezi majd a terrá
gium végleges értékét a beruházási hozzájárulás szempontjából. Ezen eset
leges módosítás keresztülvitelét a m. kir. pénzügyigazgatóság hivatalból 
fogja eszközölni.

igazgatóságilag előírt 28,416.20 arany pengő vagyondézsma elleni felleb
bezésnek a döntőbizottság helyt adott és a sérelmezett I. fokú beruházási 
hozzájárulást teljes egészében törölni rendelte. A kincstári előadó ez ellen 
a budapesti I. számú Országos Döntőbizottságnál fellebbezést jelentett be. 
ítélet még nincs.

3. A máriamajori birtokra I. fokon kivetett 15,525.85 arany P vagyon
dézsma elleni fellebbezést a döntőbizottság 1938. évi december hó 7-én tár
gyalta és elutasította.

A közgyűlés tudomásul veszi a bejelentett módosításokat s 
bizakodva tekint a még elintézetlen kérdés végleges meg
oldása elé.

3 3 .  U. a. jkv. 8. p. kapcsán tárgyalta a közgyűlés az egyházkerület
1938. évi számadásait. A pénztárak forgalmáról és vagyonállásáról szóló
1938. évi kimutatást az egyházkerület összes gyülekezetei és hivatalos sze
mélyei még a közgyűlés előtt kellő időben megkapták. A számadások alap
ján készült eme pénztári kimutatásból látható, hogy pénztári forgalmunk 
csaknem három millió pengő volt. A bevétel ugyanis 1,495,657.22 P, a ki
adás 1,469,623.07 P, a pénztári maradvány pedig 26,034.15 P volt.

Az egyes pénztáraknál kialakult eredmény változatos képet mutat.
Az egész vonalon hűséges sáfárkodás folyt, a lehetőség végső fokáig alkal
mazott takarékosság jegyében. Hogy ennek dacára a közigazgatási és gim-
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906.840 P-t az 1938. évi I. fokú vagyonadó-kivetésnek megfelelő összegre,

2. Az egyházkerület tanintézeteivel kapcsolatos ingatlanokra pénzügy'



kedéllyel léptük túl, ha már más megoldás nem vált lehetségessé. A köz- 
igazgatási pénztár 2,720.91 pengős túlkiadását pl. a portótérítési államse
gély elmaradása, az irodai és postaköltség emelkedése, egy új írógép vá
sárlása, a katonai szolgálatra behívott pénztári tisztviselők helyettesítési 
költsége, az 1938. év elején bekövetkezett fizetés emelése, stb. okozta. A 
gimnáziumi pénztár 5,507.66 pengőnyi túlkiadását főleg a következő téte
lek okozták: az intézeti dologi államsegély egy részének megkésett, csak 
a folyó évben történt kiutalása, a tápintézeti pénztár részéről a hozzájá
rulás egy részének elmaradása, a fizetésemelésből adódó többlet kiadása, 
amely az 1938. évi költségvetés megállapításakor nem volt sejthető, helyet
tesítési óradíjtöbblet, épületjavítási költségek szükségparancsolta növeke
dése, Ínséges tanulók segélyezése, az iskolai m. é. vegyesdíjak elszámolása, 
stb. A líceumi diákotthon pénztárának helyzete is rosszabbodott, amennyi
ben az előző évről áthozott 2,652 P pénztári maradvány 1938 végén 1,032.89 
pengőre apadt. Ennek oka szintén az elkerülhetetlen kiadások emelkedésé
ben rejlik. A tanítóképzőintézeti pénztár is szükségképp mutatja a bevéte
lek csökkenésével szemben a kiadások növekedését. 865.27 P maradvánnyal 
zárta ugyan az évet, de ha figyelembe vesszük, hogy 9,122.89 P 1937 évi 
pénztármaradvánnyal indult, akkor tűnik csak ki a súlyos pénzügyi hely
zetkép, mert a tényleges bevételi hiány 7,178 P. Intézeti növendékek díjai 
címén pl. 1,016 pengővel kevesebb folyt be, a tápintézet 1,000 pengővel 
kevesebbet birt csak az intézeti pénztárba áttenni, a fizetéseknél 666 P az 
emelkedés, az épület fenntartása 1,513 pengővel nagyobb összeget igényelt, 
az irodai költség 417 pengővel haladta túl az előirányzott normális tételt, 
beruházásra 357 pengővel kellett többet fordítani, stb. A tápintézeti pénz
tár 1938 végén 97.17 P maradványt mutat ugyan, de valódi helyzetét leg
jobban jellemzi, hogy dacára az egyházkerülettől kapott 10,000 P kölcsön
nek, amely a gazdálkodás rentabilitását lett volna hivatva elősegíteni, nem 
bírta az előirányzott összeggel a gimnáziumi és képezdei kötelezettségét 
teljesíteni, sem pedig a rendszeres kölcsöntörlesztést foganatosítani. A kő
szegi leánynevelő intézet bevételi többlete 4,355 P volt ugyan, de a bevé
telek emelkedését messze túlhaladta a kiadások szaporodása. Pedig itt is a 
lehető legnagyobb takarékosságot alkalmazták. (Az élelmezési költségek 
pl. 2,962 P-vel szaporodtak.) Végeredményben az internátusi pénztár nem 
tudott eleget tenni várható kötelezettségének, mert 2,685 pengővel kisebb 
összeggel járult hozzá az intézet fenntartásához. A zárszámadás szerinti 
pénztári maradvány 319.31 P. Az alapítványi pénztárban az alapítványokat 
3.6% kamatjövedelemben részesítettük. Egyébként úgy ennek, mint a főis
kolai nyugdíjintézeti és a letétpénztárnak ügyvitele és eredménye teljesen 
megfelel a költségvetési keretnek.

A közgyűlés aggódva veszi tudomásul a súlyos pénzügyi ne
hézségekkel küzdő pénztári helyzetjelentést. Az 1938. évi szám
adást elfogadja és a túlkiadások fedezésére, valamint a pénztári 
egyensúly biztosítására vonatkozó utasítást megadja.

3
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34. Hasonlóképp elfogadta a közgyűlés u. a. biz. jkv. 9. p-val á 
Kleeblatt Herman alapítványi ház gondnokának 1938. évi számadását, amely 
a kinyomatott pénztári kimutatás függelékébe is fel van véve.

35. U. a. jkv. 10. p. szerint bemutatásra került Huber Aladár evan
gélikus egyházi pénztári felügyelő-bizottsági elnök évi jelentése. Eszerint 
a múlt évi egyházkerületi közgyűlés óta nyolc esetben rendelt el váratlan 
pénztári rovancsolást. Ügy a pénztári készlet, mint az egész kezelés mindig 
rendben találtatott.

Tudomásul szolgál.
36. Olvastatott u. a. jkv. 11. p. alapján a f. é. szeptember hó 29-én 

Sopronban Szalay István egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök és több 
p. ü. b. tag részvételével megtartott pénztári évi főrovancsolásról készült 
jelentés. Az értékek helyességéről letétjegyzékek, betétkönyvek, folyó
számlák, postatakarékpénztári számlakivonatok megvizsgálása és a főkönyv, 
valamint a kartoték-lapoknak sűrű kémpróbái révén győződött meg a bizott
ság. Minden rendben találtatván, a pénzügyi bizottság javasolja az egy
házkerületi közgyűlésnek, hogy az összes vagyonkezelőknek adja meg a 
szokott módon a felmentvényt.

A közgyűlés elismeréssel veszi tudomásul a jelentést; úgy a 
vagyonkezelőknek, mint az ellenőrzéssel megbízottaknak köszö
netét nyilvánítja. Egyben az 1938. évi számadásokra nézve a fel
mentvényt a szokott óvás fenntartása mellett megadja.

37. U. a. jkv. 12. p. szerint a biztosítási megbízott 1938. évi jelen
tésének felolvasásából örömmel értesül a közgyűlés arról, hogy az Első 
Magyar Általános Biztosító Társaság az elmúlt év folyamán 2,315.43 pengőt 
utalt be az egyházi pénztárba tűzbiztosítási jutalék címén. Az utóbbi évek 
átlagos jutalékának a kétszeresével azonos ez a tétel; ami elsősorban az 
„EMABIT“-tal kötött kedvező szerződés folyománya, másrészt a szervezett 
biztosítási osztály munkásságának a gyümölcse.

A közgyűlés a jelentést elismeréssel veszi tudomásul.
3®. U. a. jkv. 17. pontjával tudomásul szolgál, hogy az úgynevezett 

csoportos biztosítás összefoglaló kimutatása szerint, a múlt évi egyházke
rületi közgyűlés óta az Első Magyar Általános Biztosító Rt. részéről 869 P, 
az Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egyesülete részéről pedig 1,147.68 
pengőt eredményezett jutalék címén, egyházkerületünk javára a biztosítás.

3 0 .  Hasonlóképp tudomásul veszi a közgyűlés u. a. jkv. 14—16. 
pontjai alapján, hogy szórványgondozásra 2,120 P, charitativ célra 660 P 
rendkívüli segély utalványoztatok. A rendkívüli államsegélyek összege 
15,741 P.

40. Jegyzőkönyvbe vétetett u. a. jkv. 18. p. szerint, hogy az előző 
évi rendes és rendkívüli államsegély számadásokat a Vallás- és Közokta
tásügyi Minisztérium elfogadta és e tételeket a nyilvántartásból törölni 
rendelte.
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41. Kimondja a közgyűlés, hogy az idei költségvetésben szereplő 

államsegély elszámolását változatlanul hagyja és a róla szóló elszámolást 
kellő időben ismét felterjeszti a V. K. M. úrhoz.

4^£. Jóváhagyóan tudomásul szolgál u. a. jkv. 19. p. nyomán, hogy a 
tanulmányi szabadságon lévő Csoknyay József, tanítóképzőintézeti gyakorló 
iskolai tanár felmerült helyettesítési költségének 50%-át az intézeti pénz
tár vállalta főhatósági engedéllyel.

43. Ugyancsak jóváhagyást nyert a pénzügyi bizottság javaslatára 
u. a. jkv. 23. p. kapcsán, hogy Szabó László, püspöki irodai szolga, a 16. 
életévét betöltött hasonnevű fia után tanulmányai folytatására való tekin
tettel, állami minta szerint, továbbra is megkapja a családi pótlékot.

44- U. a. jkv. 24. pontjára való hivatkozással főszámvevő bejelenti, 
hogy néhai Nagy Sándor, celldömölki volt lelkész örökösei nevében Nagy 
István ostffyasszonyfai lelkész, soproni líceumi tápintézeti célokra, b. e. 
édesatyja által a tápintézet javára régebben tett, de időközben devalváló
dott alapítvány pótlására, édesatyjuk emlékére s az intézet iránti hála ér
zését tovább ápolva, Celldömölk határában 1472 n. öl szántóföldet ajánlott 
fel azzal a kikötéssel, hogy évi jövedelmét egy a soproni líceumban tanuló, 
arra érdemes, celldömölki gyülekezetből való ifjú kaphassa.

A közgyűlés a hálás kegyelet sugallta nemeslelkü adományt 
köszönettel elfogadta és rendeltetésének megfelelően fogja fel
használni. Mivel csak az októberi p. ü. b. ülés értesült ezen alapít
vány felajánlásáról, még nem gondoskodhatott a szabályszerű 
alapítólevél elkészítéséről. Erre nézve most ad megbízást a fő
számvevőnek.

45. Az állami elemi népiskolákban az 1938—39. tanév folyamán vég
zett evangélikus hitoktatásra kapott 1,100 pengős államsegélynek a bemu
tatott felosztási javaslat szerinti kifizetését — lásd'u. a. jkv. 26. pontját — 
a közgyűlés jóváhagyóan tudomásul vette.

46. U. a. jkv. 21. p. alapján megnyugvással szolgál tudomásul, hogy 
a V. K. M. végre rendeztette a soproni tanítóképzőintézeti tanárok nyugdíj
ügyét. Eddig csak 6 tanári, 2 gyakorlóiskolai tanítói és 1 altiszti állás után 
fizette az egyházkerület a tanítóképzőintézettel kapcsolatos iskolafenn
tartói nyugdíjjárulékot a Nemállami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjinté
zetébe. A nyugdíjjárulék 3/ i 3 részét ezideig az iskolafenntartó áthárította 
az alkalmazottakra. 1939. évi április 1-től kezdve azonban a helyzet any- 
nyiban változik, hogy megszűnik a Vis rész áthárítása. Az államsegélyes 
tanárok nyugdíjjárulékát teljes összegében az illetményhivatal szedi be. 
A nemállamsegélyes alkalmazottaink nyugdíjjárulékát a rendelkezések alap 
ján az igazgatóság szedi be és küldi be. Ezen egyetemleges, tehát összes 
tanintézeteinkre vonatkozó szabályozás értelmében 1939. április 1-től 
kezdve minden tanári állás után havonkint 23.01 P, gyakorlóiskolai tanítói 
állás után 18.83 P s az altiszti állás után 8.39 P fizetendő. E rendelet kezdó-
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terminusától fogva, a 3600/1939. M. E. sz. r. alapján további két tanári 
állás után írta elő a számvevőség a fenntartói és alkalmazotti nyudíjintézeti 
járulékfizetési kötelezettséget s ezzel rendezést nyert a tanítőképzőintézet 
régi sérelme. Immár itt is valamennyi tanár tagja a Nemállami Tanszemély
zet Országos Nyugdíjintézetének.

47'. U. a. jkv. 33. p. szerint főszámvevő bemutatja az 1940. évi költ
ségelőirányzatot. Az egyre növekvő kötelezettségek és terhek, valamint 
az 1938. évről áthozott nagy túlkiadások dacára sikerült mégis a pénz
ügyi egyensúlyt biztosítani. Nem téveszthető szem elől a szigorú takaré
kosság elvének következetes alkalmazása, mindamellett mégsem lehetett 
elzárkóznunk a fejlődő élet jogán támadó halaszthatatlan követelmények 
teljesítése, avagy az elsorvadás veszélyének meggátlása elől. Ha nagy álta
lánosságban az eddigi keretben mozog is tehát a jövő évi költségvetés, 
mégis számolva a kényszerítő körülményekkel, az igazság és méltányos
ság végső határáig elmenve, több változtatás engedélyezését javasolja a 
p. ü. b. a közgyűlésnek.

A részletesen ismertetett indokok ismeretében az egyház
kerületi közgyűlés az 1940. évi költségvetést elfogadta s annak 
kinyomatását elrendelte.

48. A közigazgatási pénztár 1940. évi költségvetése keretében, az
1939. augusztus 25. p. ü. b. ülési jegyzőkönyv 9. p. alapján a közgyűlés 
László Miklós püspöki titkár részére — aki 1928. szept. 1-én érte volt el a szol
gálati pragmatika szerinti legfelső fizetési fokozatot, az állami minta szerinti
VII. fizetési osztály 1. fokozatát — tekintettel hűséges és kiváló szolgála
tára, kivételesen megnyitja az állami minta szerinti VI. fizetési osztályt 
s őt 1940. január 1-től kezdődő hatállyal ennek 3. fokozatába lépteti elő.

49. Ugyancsak a közigazgatási pénztár jövő évi költségvetésével 
kapcsolatban is tudomásul veszi a közgyűlés, hogy püspök úr a megüre
sedett dunántúli egyházkerület másodlelkészi állására 1939. október 1-i 
kezdettel Ittzés Mihály, eddigi győri vallástanító lelkészt nevezte ki. Fize
tés szempontjából nevezettnél 1929. julius 1 vétetvén számításba, 1940. évi 
január 1-től az állami tisztviselők részére érvényes VIII. fizetési osztály 
3. fokozatába nyer rangsorolást.

30. Hasonlóképp a közigazgatási pénztár költségvetése keretében 
szolgál tudomásul, hogy az 1939. junius 30-ával állásáról lemondott Kuttlik 
Olga helyére püspök úr Bándy Katalint nevezte ki püspöki irodai gép- és 
gyorsírónővé. Javadalma havi 80 P-ben lett megállapítva.

5 1 .  Szintén a közigazgatási pénztár költségvetése kapcsán szolgál 
tudomásul, hogy Becska Béla, pénztári számtiszt, automatikusan a IX. fize
tési osztály 2. fokozatába lép elő 1940. január 1-én.

32,. A líceumi (gimnázium) 1940. évi költségvetés keretében dr. Ka- 
mondy Zoltán 1940. julius 1-ével a VIII. fiz. o. 1. fokozatába és Csaba 
József tanár 1940. január 1-én a IX. fiz. o. 2. fokozatába lép elő.

Tudomásul szolgál.
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53- Ugyanezen pénztár jövő évi költségvetésében az intézeti orvos 
tiszteletdíját 400 P-re, az énektanításért és énekkarvezetésért járó tisztelet
díjat évi 800 P-re emelte a p. ü. b. javaslatára a közgyűlés.

54. A tanítóképzőintézeti pénztár 1940. évi költségvetésében Sass 
László 1940. julius 1-én a VI. fizetési osztály 3. fokozatába és Mechle József 
ugyanazon időponttól a Vili. fizetési osztáy 3. fokozatába lép elő. Az 1939. 
szeptember 1-ével rendes tanárrá megválasztott dr. Garai József majdani 
előlépésének kiinduló pontjaként, állami mintára, 1940. január 1. veendő.

Tudomásul szolgál.
55. Dégay Zoltán rendes tanárnak folyamatban lévő rangsorolására 

vonatkozó miniszteri döntést a közgyűlés bevárja. Egyben felhatalmazza 
az egyházker. elnökségét, hogy a rangsorolás majdani ismeretében a szük
séges törvényszerű utalványozást elvégezze. (L. u. a. jkv. 46. p.)

56. Ezzel kapcsolatban egyhangú határozattal kimondja a közgyűlés, 
hogy a tanítóképzőintézeti tanárok közül azokat, akik szervezett és ren
des tanszéket töltenek be, de fizetéskiegészítő államsegélyben még nem 
részesülnek, az iskolafenntartó addig is, amíg részükre államsegélyt sikerül 
biztosítani, az állami tanárokéval fizetés tekintetében azonos előbbrejutás- 
ról biztosítja. Az iskolafenntartó az állással összefüggő körülményeket és 
az illető tanár helyzetét esetről-esetre veszi elbírálás alá s nem rögzít a 
megválasztásra vonatkozóan előre a maga számára semmi kötelező idő
pontot. Azonban az egyszer fizetési osztály és fokozat megjelölésével vég
legesen megválasztott és az egyházkerület részéről besoroltnak tekintett 
rendes tanár előlépése az állami rendes tanárokéval azonos módon auto
matikusan történik. Ha az ily alkalmazásban lévő tanár állása után az 
iskolafenntartó időközben fizetéskiegészítési államsegélyt kapna, akkor 
a tanár illetményei tekintetében a V. K. M. úr besoroló rendelete, illetőleg 
az államsegély mértéke az iskolafenntartó által fizetendő illetményekre 
nézve kötelező erejű. A már korábban kifizetett illetményekre az ily ren
dezésnek nincs visszamenő hatálya.

57. Az egyházkerületi közgyűlés kötelezi a tanítókepzőintézeti pénz
tárt, hogy a líceumi diákotthon pénztárához hasonlóan, az 1940. évi költ
ségvetésben térítse meg a tápintézetnek a képezdei internátusi, úgyszintén 
az externátusi nevelő élelmezési díját.

58. Az egyházkerületi közgyűlés ugyancsak a tanítókepezdei költ- 
ségevtésben a tanulók tandíj- és internátusi díjkedvezményének felső hatá
rát az eddigi 1.900 P-ről 2.500 P-re emelte fel.

50. A kőszegi leánynevelőintézet 1940. évi költségvetésében Harsá- 
nyi Gyula 1940. julius 1-ével a VI. fizetési osztály 2. fokozatába lép elő. 
Új tételt jelent Wagner Karola nyug. internátusvezetőnő évi 600 P kegy
díja. Módosul a költségvetés nevelőnői tétele, amennyiben tanárnevelőnők 
helyett immár diakonisszák látják el, gondozónők szerepében, az inter
nátusi munkakört.

Tudomásul szolgál.
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Ö O . U. a. p. ü. b. jkv. 34. pontjában foglalt javaslattal a közgyűlés 
felmenti a líceumi tanári kar kértére mindhárom tanintézetének tanári 
karát az illetménycsökkentés idején felajánlt s az egyházkerület részéröl 
elfogadott azon készsége alól, miszerint a normális heti óraszámon túl
menően, heti 21 óráig külön díjazás nélkül vállalták az óratöbbletet. 1939. 
szeptember 1 -töl kezdve tehát teljesen állami minta szerint bírálandó el 
mindhárom tanári kar tagjainak a heti 18 órán túl vállalandó óratöbblete.

öt. Az egyházkerületi közgyűlés u. a. jkv. 35. p. alapján egyhangú 
határozattal kimondja, hogy alkalmazottainak indokolt esetben, állami 
mintára, havi fizetésük kétszeresének összegéig kölcsönt engedélyezhet a 
pénzügyi bizottság elnöke, egy éven belüli visszafizetés és a Magyar Nem
zeti Bank mindenkori váltóleszámítoló kamatlába szerint számítandó ka
mat felvételével.

02. Az egyházkerületi pénzügyi bizottság u. a. jegyzőkönyvének 36. 
pontjával tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a báró Baldácsy Antal ala
pítvány igazgatósága az egyházkerületeknek 1939-re 6.500 P-t helyezett 
kilátásba. Főszámvevő az évtizedek óta szokásos harmados felosztást 
ajánlja ez évben is; még pedig egységek szerint kérte a segélytételek meg
állapítását, mert az alapítványi részesedés pénzbeli összege több, rajtunk 
kívülálló tényezőn múlik. Bemutatta a segélyekért folyamodó egyházköz
ségek, lelkészek, lelkészözvegyek, lelkészleányok kérvényeit. Ezeknek be
ható és lelkiismeretes elbírálása alapján a közgyűlés az 1939. évi Baldácsy 
segélyeket következőleg osztja ki:

A gyülekezetek közül I—1 egységet kap: Mérges, Barlahida, 
Lenti, Csorna, Mohács, Siklós, Bonnya, Magyarkér, öriszentpéter, 
Fehérvárcsurgó, Zalagalsa, Csékut, Nemeshany, Mihályháza, Ta
kácsi, Ászár, öskü, Naggyimót, Bakonyszentlászló, Kerta, Hánta.

2— 2 egységet kap: Bábolnapuszta, Győrszemere, Nagybarát- 
falu, Mersevat, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Barcs-Nagyatád-Szob, 
Antalszállás-Margitpuszta, Vásárosfalu, Bábonymegyer, Adorján- 
háza-Egeralja, Tapolcafő, Nagyvázsony.

3— 3 egységet kap: Pusztaszentlászló, Nagykanizsa, Tarrós, 
Sárvár, Csögle, Enying, Súr, Keszthely.

4— 4 egységet kap: Kaposvár, Dombóvár, Dunaföldvár, Szek- 
szárd, Al.sódörgicse.

A személyi kérvények közül I—1 egységet kap: Grosz János, 
Szabó Ferenc, Tarján István, Hüt ter Lajos, Molnár Lajos, Bándy 
Miklósné, Becht Henrikné, Berke Józsefné, Haffner Vilmosné, Hor
váth Dezsőné, Kiss Jánosné, Kracher Györgyné, Ráth Györgyné, 
Reichert Gyuláné, Schleining Vilmosné, Varga Józsefné, Bauer 
Erna, Bélák Emma, Hesz Mária, Kiss Irén, Pieler Kornélia, Schrődl 
nővérek, Tóth Margit, özv. Várallyav Pálné, Wagner Vilma.

2—2 egységet kap: Baráth József, Hering János, Kakas József, 
Kiss Samu, Somogyi Károly, Szlovák Pál, Túrmezei János, Borbély
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Gyuláné, Jakab Ivánné, Káldy Józsefné, Király Mátyásné, Péter 
Sándorné, Schöll Lajosné, Szily Lénárdné, Szűcs Imréné.

3— 3 egységet kap: Fábry László, Németh Gyula, Molnár 
Gyula, Schrantz Zoltán.

4— 4 egységet kap: Bachát István, Jónás Lajos, Síkos Gyula, 
Sokoray Bálint.

€>3. Az egyházkerületi közgyűlés u. a. biz. jkv. 38. p. szerint a be
érkezett 12 vegyes tárgyú kérvény elbírálása kapcsán még kivételes segély
ben részesíti: Bábonymegyer, Dunaföldvár, Pálfa, Súr és Tengelic egyház- 
községeket. A kivételes segélyek összege egyházközségenként 100—100 P. 
A többi kérvényre fedezet hiányában nem futotta a rendelkezésre álló cse
kély tartalékból.

6 4 .  A rendkívüli adóalapi segélyért folyamodott 19 gyülekezeti kér
vényt u. a. jkv. 37. p. nyomán a közgyűlés érdemileg nem bírálta el. Lehe
tőség szerinti figyelembevételre azonban előjegyzésbe véteti a későbbi fel
osztás alkalmára.

6 5 .  Ezzel kapcsolatban bemutatásra került a múlt évi rendkívüli adó
alapi segélyfelosztási kimutatás, amely szerint kapott: 240 pengőt: Szek
szárdi 200 pengőt Kaposvár, Nagykanizsa, Dunaföldvár, Kölesd, Somogy- 
vámos, Szentgotthárd, Dörgicse; 150 pengőt Nagybarátfalu, Dombóvár, 
Szombathely, Dabrony, Keszthely; 100 pengőt Öttevény, Pusztaszentlászló, 
Zalaegerszeg, Bük, Zsebeháza, Ivándárda, Alsórönök, Bakonyszombathely, 
Csögle, Enying, Nemesszalók, Szentantalfa; 45 pengőt Győrszemere, Mér
ges, Jánosháza, Zalaszentgrót, Barcs-Nagyatád-Szob, Edve, Magyarkér, 
Mohács, Nagyszokoly, Tolnanémedi, Sárvár, Adorjánháza-Egeralja, Bakony- 
szentlászló, Csékut, Homokbödöge, Vanyola, Veszprém, Nagyvázsony, Ta- 
liándörögd, Tapolcafő; összesen 4,490 P.

Jóváhagyóan tudomásul szolgál.
6 6 . Egyetemes közalapi segélyért ez évben is több egyházközség be

adta folyamodványát. A p. ü. b. javaslatára (1. u. a. jkv. 39. pontját) a 
közgyűlés következő rangsorolással terjeszti fel pártolóan az egyházegye
temhez:

a) Állandó segélyre ajánlja: Dunaföldvárt, Enyinget, Mohácsot, a vasi 
közép egyházmegye misszióját, Csorna-Kapuvárt, Alsódörgicsét, Barcs- 
Nagyatád-Szobot, Zalaegerszeget, Bábonymegyert, Egeralja-Adorjánházát, 
Veszprémet és Súrt.

b) Rendkívüli segélynyújtásra ajánlja: a győrszemerei, csékuti, antaL 
szállási, bakonyszombathelyi, homokbödögei, kertai, tolnatamási, tárrósi és 
várpalotai gyülekezetei.

öTL U. a. jkv. 40. p. alapján tárgyaltatott a győri egyházmegyei idei 
közgyűlés felterjesztése, amelyben az egyházkerület útján felír az egyház
egyetemhez, hogy győri egyházmegyei gyülekezeteket is részesítsen köz
alapi segélyben.
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A közgyűlés ezen kérelmet meleg pártolással terjeszti fel az 
egyetemes közalaphoz, illetve az egyházegyetemhez.

ö ® . U. a. jkv. 43. p. szerint a kemenesaljai egyházmegye a zalaeger
szegi missziói segédlelkészi állás megszervezéséhez olyképpen kéri az egy
házkerület segítségét, hogy saját támogatásán kívül eszközölje ki az egy
házegyetemnél, miszerint a kemenesaljai egyházmegyebeli gyülekezetek 
adóalapi segélyének átcsoportosítása révén, erre a fontos szórványgondozó 
missziói munkára is jusson némi adóalapi segély.

A közgyűlés ebben nem tartván magát illetékesnek, a kérelmet 
felterjeszti az egyházegyetemhez, illetve az egyetemes adóalapi 
bizottsághoz.

Ö Q . ü. a. jkv. 41. p. nyomán tárgyaltatott az Országos Luther Szö
vetség kérelme, szervezendő állandó titkári állása javadalmazásához való 
rendszeres hozzájárulás tárgyában.

A p. ii. b. javaslatára a közgyűlés nehéz anyagi viszonyainak 
dacára sem akar a megismételt kérelem elől elzárkózni; mivel az 
egyházegyetem évi 1 0 0 0 , a bányakerület évi 600, a dunáninneni és 
tiszai egyházkerület évi 300—300 pengőt juttat a fontos munkára. 
Éppen ezért a maga részéről is 1940. január 1-től kezdődően évi 
600 pengőt szavaz meg az Országos Luther Szövetség állandó tit
kári állása javára.

70. U. a. jkv. 42. p. alapján főszámvevő bemutatta a tolna-baranya- 
somogyi evangélikus egyházmegye idei közgyűlésének az egyházkerület
hez intézett kérelmét, amelyben a bonyhádi gimnázium egyházkerületi se
gélyének lényeges felemeléséért folyamodik.

A p. ü. b. javaslatára a közgyűlés, ha nem is bírja a sokféle 
nehézségekkel küzdő iskola gondjait szíve szerint megszüntetni, 
mégis kifejezésre óhajtja juttatni szűkreszabott anyagi viszonyai 
dacára együttérzését és felkaroló szeretetét és ezért 1940. január
1-től a bonyhádi egyházmegyei gimnázium egyházkerületi segé
lyét az eddigi 1,000 pengőről 1,500 pengőre emeli fel.

71. Tárgyalásra került u. a. jkv. 45. p. kapcsán Tompos Gábor ügye, 
aki a volt soproni teol. akadémia és egyházkerületi pénztárnak 1906. szep
tember 1-től 1918. december 1-ig volt szolgája. Ismét méltányos nyugdíj 
megállapításáért folyamodott az egyházkerülethez.

A p. ii. b. javaslatára a közgyűlés nevezett kérelme felett 
napirendre tér, mivel az 1918. évi nov. 23.-i főiskolai kisbizottsági 
jegyzőkönyv 3. pontja szerint Tompos Gábor önként hagyta el 
munkahelyét, „noha a főiskolai kisbizottság őt állásától nem men
tette fel, minthogy munkaképtelensége még az orvosi bizonyít
vány alapján sincs megállapítva, nyugdíjat számára nem állapít 
meg, mert az neki lemondás esetén a szabályzat szerint nem jár,
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a hurcolkodási költségeinek megtérítését kivánó kérelmével el
utasítja“.

7 2 .  Tárgyaltatott u. a. jkv. 44. pontjában az evangélikus egyházi 
pénztár három tisztviselőjének folyamodványa, amelyben arra kérik az egy
házkerületet, hogy olyan szolgáltatásban részesítse szükség esetén őket, 
aminőt az 1938:XXXIX. t. c. az OTBA révén a Nem Állami Tanszemélyzet 
Országos Nyugdíjintézetének kötelékébe tartozó alkalmazottak kapnak.

A p. ü. b. behatóan foglalkozott e kérelemmel s mérlegelve a 
helyzetet, mivel a pénztári tisztviselők még a Társadalom Biztosító 
Intézetnek sem lehetnek tagjai, méltányosnak tartja e szociális 
kérelem teljesítését. Nem ajánlja azonban e célra külön tartalék- 
tőke gyűjtését, a pénztári tisztviselőktől szedendő és a fenntartó 
részéről is beutalandó százalékos hozzájárulás alakjában. Azért a 
közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesített evangélikus egyházi 
pénztár tisztviselőinek megadja az OTBA kedvezményt, illetőleg 
a soproni gyülekezettel fennálló szerződés értelmében, annak felét 
olyképpen, hogy mindazon esetekben, amikor a Nem Állami Tan
személyzet Országos Nyugdíjintézetének tagjai OTBA kedvez
ményben részesülnek, ugyanolyan elbírálás szerint a szülési segély, 
kórházi költségtérítés, stb. összegének 60%-ából a felét az egyház
kerületi közigazgatási pénztár viseli, a másik felét a soproni egy
házközség elbírálásától teszi függővé. A fennmaradó 40% a pénz
tári tisztviselőket terheli a be nem fizetendő OTBA-járulék egyen- 
értékeképpen.

7 3 .  Bemutatásra került az ajkai leikészi hivatal kérvénye, a lőrintei 
uradalomhoz tartozó csékuti erdőbirtokból évi 50 ürméter tűzifa méltányos 
áron leendő beszerzése tárgyában. (U. a. jkv. 47. p.)

Az egyházkerületi közgyűlés a kérelmet nem látja teljesít
hetőnek.

7 4 .  Az egyházkerületi közgyűlés a p. ü. b. jegyzőkönyvek mindazon 
pontjainak tárgyalásától, amelyek külön határozathozatalt nem igényelnek, 
az előrehaladott időre való tekintettel eltekint, azokat felolvasottnak és 
jóváhagyóan tudomásul veiteknek jelenti ki.

7 3 .  Elnöklő püspök úr a pénzügyi bizottsági referátum befejeztével 
az egyházkerületi közgyűlés nevében meleg elismerés hangján nyilatkozott 
az egyházi közterheket áldozatosan viselő gyülekezetekről, a nagy odaadás
sal és felelősséggel dolgozó pénzügyi bizottságról, úgyszintén a főszám
vevő és pénztári tisztviselők hűséges és eredményes munkájáról.

Jegyezte :
Dr. B E R T H A  B E N Ő  s. k. 

egyházker. világi főjegyző.



Az egyházkerületi véleményező bizottság 1939. évi október hónap
3-ik napján tartott ülése jegyzőkönyvének alapján:

T 'ö .  Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesz
tése az egyházmegye által alkotott, belmissziói esperesi állás szervezéséről 
és határköréről szóló, egyházmegyei szabályrendelet jóváhagyása iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés a tolna-baranya-somogyi egy
házmegye által a belmissziói esperesi állás szervezése és hatáskö
réről alkotott egyházmegyei szabályrendeletet, az egyházmegye
1939. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 5-ik pontjában foglalt ki
egészítéssel együtt, jóváhagyja, azzal, hogy az állást, az egyház
megye 1938. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 14. pontjában fog
lalt határozat alapján, egyházmegyei alesperesi állásnak kívánja 
tekinteni.

Fábián Imrét, mint az egyházmegye első Ízben választott bel
missziói esperesét, új tisztségében szeretettel köszönti.

'7'7. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése, amelyben 
kéri, hogy a Siófokkal egybeépült Balatonkiliti és Balatonujhegy szórvány- 
helyek csatoltassanak az enyingi missziói körhöz.

Az egyházkerületi közgyűlés Balatonujhegy szórványhelynek 
az enyingi missziói körhöz csatolását a II. E. t. 15. és 17. §-a 
alapján jóváhagyja.

Miután Balatonkiliti szórványhely nem a veszprémi egyház
megye területén fekszik: erre vonatkozóan érdemben nem határoz, 
hanem felhívja az egyházmegyét, hogy Balatonkiliti szórványhely 
tekintetében, kellő előkészítés után, tegyen újabb felterjesztést.

78. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése, amelyben 
egyes szórványhelyek átcsatolására vonatkozó, 1939. évi közgyűlési határo
zatát jóváhagyás végett felterjeszti. Ezen határozat szerint: Úrkút Nagy- 
vázsonytól Ajkához, Dültfáspuszta Bakonycsernyéhez, Hangyálospuszta 
Vanyolához, Lovaspuszta és Apácatorna Zalagalsához csatolandó.

Kisbér és Zirc a határozat szerint missziói központtá szervezendők. 
Zirczhez csatolandó: Csetény, Dudar, Pernyepuszta, Bakonynána.

Fehérvárcsurgóra és Várpalotára segédlelkész kirendelését javasolja 
a határozat.

Az egyházkerületi közgyűlés Dültfáspusztának Bakonycser
nyéhez, Hangyálospusztának Vanyolához, Lovaspusztának és Apá
catornának Zalagalsához csatolását a II. E. t. 15. és 17. §-a alapján 
tudomásul veszi és jóváhagyja.

Tudomásul veszi és jóváhagyja a II. E. t. 15. §-a alapján 
Zircznek missziói központtá alakítását. Dudar, Pernyepuszta és 
Bakonynána szórványhelyeknek ezen missziói központhoz való 
csatolását tudomásul veszi és jóváhagyja.
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Kisbér missziói központtá szervezése kérdésében érdemben 
nem határoz. Felhívja az egyházmegyét, hogy ide vonatkozó ja
vaslatát, amelyben a központhoz csatolandó szórványhelyek is 
megnevezendők, kellő előkészítés után újból terjessze fel.

Ugyancsak nem határoz érdemileg Úrkút szórványhelynek 
Ajkához leendő csatolása kérdésében, miután Úrkút nem a vesz
prémi egyházmegye területén fekszik. Felhívja erre vonatkozóan 
is a veszprémi egyházmegyét, hogy határozatát kellően előké
szítve újból terjessze fel.

A segédlelkészek kirendelése iránti kérelem tekintetében fel
hívja az egyházmegyét, hogy kérelmével közvetlenül forduljon 
püspök úrhoz.

79. Tárgyaltatott a soproni felső egyházmegye felterjesztése, amely
ben kéri, hogy az egyházi főhatóságok keressék meg a kormányt, hogy 
az utasítsa az állami anyakönyvvezetőket az anya'könyvekben a neveknek 
a lelkészi hivatalokkal egyetértésben leendő helyes és pontos írására.

Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztés tárgyában érdemi 
intézkedést nem hoz, miután az állami anyakönyvek szövegezésé
nek technikai kérdései kívül állanak az egyházi hatóságok intéz
kedési körén.

80. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése az új 
tanítóválasztási szabályrendelet mielőbbi elkészítése iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés, annak megállapítása mellett, 
hogy a tanítóválasztási egyet, szabályrendelet szerkesztése folya
matban van, a felterjesztés tárgyában érdemi határozatot nem hoz.

81. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése az egye
temes lelkészi nyugdíjintézeti alapszabályok módosítása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot felterjeszti az egye
temes közgyűléshez.

S2. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése, melyben 
kéri, hogy az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet a hátralékos egyházköz
ségeket és lelkészeket a hozzájárulások fizetésére sürgősen és nyomaté
kosan szorítsa.

Az egyházkerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez aziránt: legyen szíves rendelkezni, hogy a nyugdíj
intézeti hozzájárulások hátralékai sürgősen behajtassanak.

83. Tárgyaltatott a soproni egyházközség kérelme aziránt, hogy az 
egyházközségi képviselőtestület és pesbitérium önmagát választott tagjai 
számának 10%-áig, arra érdemeket szerzett egyháztagokkal kiegészíthesse.

Az egyházközség ezen kérelmét a soproni felső egyházmegye presbi
tériuma elfogadta.



Az egyházkerület presbitériuma a felterjesztés tárgyalása alkalmával 
pótlásokat kívánt. A pótlások megfelelően foganatosíttattak.

Az egyházkerületi közgyűlés a II. E. t. c. 25. §-a 2. bek. értel
mében megengedi, hogy a soproni egyházközség képviselő-tes- 
tülete önmagát választott tagjainak 10%-áig kiegészíthesse.

Nem járul azonban hozzá ahhoz, hogy ugyanígy az egyház- 
község presbitériuma is kiegészíthesse magát választott tagjainak 
10%-a erejéig. A II. E. t. c. 36. §-a szerint ugyanis a presbitérium
nak ilyen tárgyú kiegészítésére a jogosultság az egyházközség 
közgyűlését illeti meg.

S4. Tárgyaltatott dr. Horváth Dezső soproni m. kir. tiszti főorvos 
indítványa, amelyben indítványozza, hogy az egyházkerületi közgyűlés hívja 
tel az egyházmegyei elnökségeket, hogy igyekezzenek minden egyházköz
ségben napközi otthont létesíteni.

Az egyházkerületi közgyűlés ajánlja az egyházközségek veze
tőinek, hogy a lehetőséghez képest igyekezzenek nyári napközi 
otthont létesíteni.

S3. Tárgyaltatott dr. Horváth Dezső soproni m. kir. tiszti főorvos 
indítványa, amellyel indítványozza, hogy az egyházkerületi közgyűlés hívja 
fel az egyházmegyék elnökségét, hogy a törvényhatósági tiszti főorvosok
kal érintkezésbe lépve, kötelezzék az elemi iskolák összes alkalmazottait 
(tanerők, iskolai szolgák, takarítónők stb.) egészségi állapotuknak a leg
közelebbi tüdőbeteg gondozóban leendő ellenőrzésére.

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri püspök urat, hogy tegyen 
megfelelő lépéseket a Vallás- és Közoktatásügyi- és Belügyminisz
ter úrnál oly irányban, hogy ne csak a tanulóknak, hanem a taní
tóknak és más iskolai alkalmazottaknak is az időszakos egészség- 
ügyi megvizsgálása a hatósági orvosok és a tüdőbeteg gondozó 
intézetek útján lehetővé tétessék.

86. A megüresedett tisztségeket, presbitériumi és bizottsági tagsági 
helyeket az egyházkerület közgyűlése a véleményező bizottság javaslatá
nak meghallgatása után, egyhangú határozattal következőleg töltötte be:

D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök, bejelenti, hogy Gyalog István 
egyházkerületi egyházi aljegyző ezen tisztségéről, egészségi okokra hivat
kozással, lemondott.

A véleményező bizottság javaslatának meghallgatása után:
az egyházkerületi közgyűlés a Gyalog István lemondása 

folytán megüresedett egyházkerületi egyházi aljegyzői tisztségre 
egyhangú határozattal megválasztja: Schmidt János györkönyi 
lelkészt.

Egyben Gyalog Istvánnak hűséges munkájáért köszönetét 
mond.
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Tudomásul veszi, hogy püspök úr a győri lelkésszé megválasz
tott Szabó József helyére püspöki másodlelkésszé Ittzés Mihályt 
nevezte ki. Ittzés Mihályt új munkakörében szeretettel köszönti. 
Szolgálata ezen minőségben 1939. okt. 1-én kezdődik.

Az egyházkerületi iskolai nagybizottságba a lemondott Tú- 
róczy Zoltán helyébe megválasztja dr. Kiss Jenő egyet. r. tanárt, 
Németh Sámuel helyébe dr. Ruhmann Jenő főgimn. igazgatót, dr. 
Ruhmann Jenő helyébe Szabó Kálmán főgimn. tanárt, Scholtz Ödön 
helyébe dr. Deák János egyet. r. tanárt.

Az egyházkerületi iskolai kisbizottságba Németh Sámuel he
lyébe megválasztja dr. Ruhmann Jenő főgimn. igazgatót.

Az egyházkerületi törvényszéknél a tisztségéről lemondott 
Túróczy Zoltán helyébe megválasztja Bojtos Lászlót, Németh Sá
muel helyébe Arató Istvánt, Graf Sámuel helyébe Polster Rezsőt, 
azzal, hogy Bojtos László és Polster Rezső megválasztása 1945-ig, 
Arató Istváné 1943-ig szól.

Az egyházkerületi törvényszéknél Takács Elek, dr. Ajkay 
István, dr. J'ánossy Gábor, dr. Vidonyi Sándor törvényszéki bírákat, 
akiknek választása az 1939. évvel lejár, további hat esztendőre, 
1945-ig újból megválasztja.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottságba megválasztja: Németh 
Sámuel helyébe dr. Ruhmann Jenőt, Scholtz Ödön helyébe Schmidt 
Jánost, Gráf Sámuel helyébe Ludván Sándort, Hanzély János he
lyébe Tóth Antalt.

Az egyházkerületi népiskolai bizottságba Graf Sámuel helyébe 
megválasztja Weltler Jánost.

Az egyházkerületi lelkészképesítő bizottságba Túróczy Zoltán 
helyébe az egyet, közgyűlésnek javaslatba hozza Takács Elek es
peres megválasztását.

Tudomásul veszi, hogy vitéz Magassy Sándor ezen bizottsági 
tagságára vonatkozó lemondását visszavonta.

Az egyházkerületi presbitériumba megválasztja Túróczy Zol
tán helyébe Molitorisz Jánost, Németh Sámuel helyébe Arató Ist
vánt, mint rendes tagokat.

Tudomásul veszi, hogy dr. Profile Károly presbiteri állásáról 
történt lemondását visszavonta.

Megállapítja az egyházkerületi közgyűlés, hogy Molitorisz 
János és Arató István megválasztása a II. E. t. c. 52. §. ut. bek. és 
65. §-a értelmében a hátralévő 5 évi időszakra szól.

Az egyházkerületi tanképesítő bizottságba póttagul megvá
lasztja Lagler Józsefet.

Az egyházkerületi és a soproni konventi egyesített pénztárak 
felügyelő bizottságába megválasztja Scholtz Ödön helyébe dr. 
Deák Jánost.
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Az egyházkerületi leányközépiskolai helyi bizottságot, amely
nek választása lejárt, elnökével és tagjaival együtt újólag megvá
lasztja azzal, hogy a nyugdíjba vonult Wagner Karola internátusi 
igazgatónő helyébe a bizottságba tagként megválasztja Kassó 
Margit internátusi igazgatónőt.

Az egyházkerületi birtokokat ellenőrző bizottságra vonatko
zóan kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy ez a bizottság 
átalakul az egyházkerületi birtokokat kezelő bizottsággá. Ezentúl 
annak címe lesz: „Egyházkerületi birtokokat kezelő bizottság“. 
Kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy ezentúl ennél a bi
zottságnál az elnöki tisztséget az egyházkerület elnöksége: a 
püspök és egyházkerületi felügyelő együttesen látják el.

Kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy szükségesnek 
látja, a munkakör megnagyobbodására tekintettel, ezen bizottság 
tagjai számának három újabb taggal leendő felemelését. Ezen 
határozata értelmében a bizottságba megválasztja tagokként 
virtsologi Rupprecht Antalt, koltai Vidos Dánielt és Mihály Sán
dort.

A megválasztott Schmidt János egyházkerületi egyházi aljegyző az 
egyházkerületi jegyzői esküt, a megválasztott törvényszéki bírák közül a 
jelenlevő Bojtos László és Arató István a Vili. E. t. c. 19. §-a szerinti birói 
esküt a közgyűlés színe előtt letették.

Az egyházkerület elnöksége részéről D. Kapi Béla püspök szeretettel 
köszönti a megválasztottakat. Munkájukra Isten áldását kéri.

Jegyezte :
Dr. BERTHA BENŐ s. k.

egyházker. világi főjegyző.

87. Tárgyaltatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése, mely 
szerint az egyházmegyék számadásai megvizsgáltattak, számszerűség szem
pontjából rendben levőknek találtattak. Sajnálattal állapítja meg a szám
vevőszék, hogy a számadások nélkülözik az egyöntetűséget s külső formá
jukban egyes egyházmegyéknél pongyolák, ami az áttekinthetőséget és a 
felülvizsgálást megnehezíti.

Az e célból elkészítendő egyöntetű nyomtatványok elkészültéig a 
számvevőszék megfelelő formulát bocsát az egyes egyházmegyék ren
delkezésére.

Tudomásul szolgál.
8 8 .  Az egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyámintézet jelenti, hogy 

1938—3 9 . évi bevétele az alapítványok kamatainak hozzászámításával 
13,904.81 P volt, oly összeg, aminővel eddig még nem számolhatott el. 
Örvendetes, hogy az „egyházkerületi szeretetadomány" ez idén már 505.85 
P-re emelkedett, mely összeget Győrszemere kapta. Ezenkívül még egy
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250 P-ős, eg}' 150 P-ős, kettő 100 P-ős és 38 kisebb adomány került kiosz
tásra. Az egyetemes G. A. Gyámintézet pénztárába 2334.42 P fizettetett be, 
ebből 702.86 P a nagy szeretetadományra. A Luther-Lőw és Gyurátz 
alapok gyarapítására 254.25 P fordíttatott, mely. felértékelt alapok kama
tai már ismét segélyezésekre fordíttatnak. A bevétel többi része a helyi 
és egyházmegyei G. A. Gyámintézetek által osztatott szét. Költségekre 
mindössze 191.08 P lett felhasználva. Scholtz Ödön egyházi elnök 21 évi 
szolgálat után végleg megvált ezen tisztétől s helyébe az egyházmegyei
G. A. Gyámintézetek egyhangú bizalmával Nagy Miklós zalaegerszegi lel
kész, a kemenesaljai egyházmegyei G. A. Gyámintézet eddigi e. elnöke 
hivatott el, kinek beiktatása f. évi október hó 4-én esti gyámintézeti ün
nep keretében történt meg.

A kér. közgyűlés örömmel veszi tudomásul a bevételek emel
kedését. Háláját és köszönetét fejezi ki Scholtz Ödön lelépő elnök
nek 21 éven át való buzgó és odaadó munkásságáért. Szeretettel 
köszönti és teljes bizalmával veszi körül Nagy Miklós új elnököt, 
kinek munkájára Isten áldását kéri. Az egyházkerületi G. A. Gyám- 
intézet közgyűlésének jkv-e a függelékben kinyomattatik.

S9. Az egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy a levéltárat, annak 
iktatókönyvét, naplóját és kulcsait f. évi január hó elején átvette Németh 
Sámuel volt levéltárostól, ki támogatását ígérte a levéltár rendezé'se és 
feldolgozási munkálataiban, tekintve, hogy a levéltárak régi állománya 
lajstromozva nincsen.

A levéltár 1938. évben 13, a f. évben 9 ügyirattal gyarapodott.
A kér. közgyűlés hálával emlékezik meg Németh Sámuel mun

kásságáról s szeretettel üdvözli Profile Jenő új levéltárost, kinek 
jelentését tudomásul veszi.

90. Olvastatott a Dunántúli Luther Szövetség 1938—39. munka
évéről szóló jelentés, melyet az egyházkerületi közgyűlés örömmel vesz 
tudomásul, különösen azt a bejelentést, hogy a Szövetség nyomdájára fel
vett kölcsönösszeg utolsó részlete is lefizettetik 1940. év január 1-ig.

A közgyűlés elhatározza, hogy a Szövetség jegyzőkönyvét 
a függelékbe felveszi.

91. Az egyházkerületi Lelkészegyesület kéri a kér. közgyűlést, hogy 
tegyen illetékes helyen lépéseket az iránt hogy:

a) a gyülekezetek alapítási és fenntartási járuléka ne legyen egyforma, 
hanem álljon arányban a gyülekezetek lélekszámával és teherbíró képes
ségével;

b) a segédlelkészek a gyülekezeti fenntartási járulék fizetése alól men- 
tesíttessenek s csak a saját személyük után köteleztessenek az alapítási 
és fenntartási járulék fizetésére;

c) az önálló hitoktatók utáni alapítási és fenntartási járulékok fize
tésére ne a helyi gyülekezetek köteleztessenek, hanem — mivel a hitoktatók
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közegyházi érdeket szolgálnak —, az e nemű nyugdíjintézeti járulék valami 
közegyházi forrásból fedeztessék.

A kér. közgyűlés a javaslatokat felterjeszti az egyetemes közgyűléshez. 
Ajánlja az egyházkerületi Lelkészegyesület közgyűlése a veszprémi egy
házmegyének javaslata alapján, hogy a tanítók prédikálásával járó visz- 
szásságok megszüntetése és orvoslása végett a tanítók használják Kis Samu 
posztilláját.

Tudomásul szolgál s a kér. közgyűlés a Lelkészegyesület jegy
zőkönyvének a függelékbe való felvételét elrendeli.

02.. Az egyházkerületi Tanítóegyesület kéri jegyzőkönyvének a ke
rületi közgyűlés jkve függelékébe való felvételét.

A közgyűlés ekként határoz.
93. Mihály Sándor egyházmegyei felügyelő a jövő évi közgyűlés 

helyéül Pápát kéri megjelölni.
A közgyűlés örömmel és köszönettel veszi tudomásul a meg

hívást, de a döntést az elnökségre bízza.
94. Több tárgy nem lévén, Püspök úr az elnökség és a közgyűlés 

nevében köszönetét mond Kőszeg város vezetőségének és a gyülekezetnek 
a vendégbarátságért, kiemelve azt a tényt, hogy a kér. közgyűlés megtar
tása Kőszegen csak úgy volt lehetséges, hogy a gyülekezet áldozatkész tag
jai ofthonuk kapuját nyitották meg a megszálló közgyűlési tagok befo
gadására. Köszönetét mond továbbá Schmidt János lelkésznek német nyelvű 
prédikációjáért, Traeger Ernő miniszteri osztályfőnöknek és Nagy Miklós 
lelkésznek, az egyházker. gyámintézet elnökéneik megható és lelki épülést 
nyújtó beszédéért, köszönetét mond a vallásos esten közreműködő művé
szeknek, a művészi szolgálatért.

Az egyházkerületi felügyelő úr a közgyűlést bezárta, mely után Püspök 
úr buzgó imában kérte Istennek áldását a közgyűlés elvégzett munkájára.

Jegyezte :
Dr. BERZSENYI ÁDÁM 

világi aljegyző.

D. KA Pl BÉLA s. k.
püspök.

Dr. MESTERHÁZY ERNŐ s. k.
egyházkerületi felügyelő.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük:

TAKÁCS ELEK s. k. 
hit. biz. tag.

H ANZ MANN KÁROLY s. k. 
hit. biz. tag.

Dr. AJ KAY ISTVÁN s. k. 
hit. biz. tag.

SZALAY ISTVÁN s. k. 
hit. biz. tag.

SOMOGY! BÉLA s. k. 
hit. biz. tag.



FÜGGELÉK.

I.

J  egyzőkönyv-
Felvétetett a dunántúli evangélikus egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyám

intézetnek 1939. október 4-én Kőszegen tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: Scholtz Ödön nyug. esperes, a kér. G. A. Gyámintézet
nek további ügyvitelére felkért egyházi és dr. Traeger Ernő min. osztály
főnök, világi elnök elnöklete alatt D. Kapi Béla püspök, titkos tanácsos és 
dr. Mesterházy Ernő kér. felügyelő; Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, 
egyet. G. A. gyámint. e. elnök; az egyházmegyei gyámintézetek képviselői 
s a kér. közgyűlésre érkezett számos egyháztag.

1. Egyházi elnök imádsága után
2. a közgyűlés Kiss Samut, aki az egyházi elnök lemondása következ

tében parlamentáris módon szintén felajánlotta lemondását,
újból megválasztja a kér. G. A. Gyámintézet jegyzőjének.

3. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek Dörmer Frigyes és Hor
váth Olivér közgyűlési tagok.

4. Dr. Traeger Ernő vil. elnök meleg szeretettel és mély tisztelettel 
köszönti az egyházker. elnökséget, D. Kapi Béla püspököt különösen is 
abból az alkalomból, hogy a közel múltban töltötte be 60. születési évfor
dulóját, Isten kegyelmét és áldását kérve további egyházépítő, áldásos 
munkájára.

Meghatott szavakkal búcsúztatja Scholtz Ödön nyug. esperes, távozó 
e. elnököt, kérve a közgyűlést, hogy jegyzőkönyvében örökítse meg az 
elnöki székben 21 éven kifejtett odaadó, becsületes szívvel és lélekkel vég
zett munkájának eredményeit és érdemeit.

Majd annak a bejelentésnek kapcsán, hogy az egyházm. G. A. gyám
intézetek leadott szavazatai szerint Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész vá
lasztatott meg egyhangúlag a kér. G. A. gyámintézet egyházi elnökévé, — 
úgy a saját, mint a kér. gyámintézetnek is a bizalmáról való biztosítása 
mellett szíves szeretettel üdvözli Nagy Miklóst abban a meggyőződésben, 
hogy ugyanolyan odaadással szolgálja ezentúl az egyházker. gyámintéze
tet, mint amilyen buzgóságot fejtett ki eddig a kemenesaljai egyházm. 
gyámintézet e. elnöki székében; aminek elismerése és honorálásaképen a
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szeretet és megbecsülés az egyhangú választásban jutott vele szemben 
kifejezésre.

A közgyűlés hálásan emlékezik meg Scholtz Ödönnek két év
tizedet meghaladó eredményes kér. gyámintézeti e. elnöki munká
járól, érette köszönetét mond; s annak a reménynek ad kifejezést, 
hogy kipróbált erejét és a gyámintézet iránt érzett ügyszeretetét 
nem vonja meg a jövőben sem a gyámintézettől.

Nagy Miklóst pedig, mint a kér. G. A. gyámintézet új egyházi 
elnökét, ragaszkodásáról és szeretetéről biztosítja, gyámintézeti 
egyházépítő munkájára Isten áldását és kegyelmét kéri.

5. Nagy Miklós megköszönve a neki előlegezett bizalmat, ígéri, hogy 
erejét és szolgálatát készséggel ajánlja fel a dunántúli egyházkerületi G. 
A. Gyámintézetnek.

6. Weisz Frigyes helyi lelkész köszönti az egyházker. G. A. Gyáminté
zetet, aminek kapcsán a kőszegi nőegyesület képviselői 50 pengőt ajánla
nak fel a közgyűlésnek.

Az elnök a közgyűlés nevében a kőszegi nőegyesület adomá
nyáért hálás köszönetét mond.

7. Scholtz Ödön nyug. esperes, egyházi elnök a következőkben terjeszti 
elő évi jelentését:

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Midőn a Gusztáv Adolf Gyámintézetnek közgyűlésünkön oly szép szám

ban megjelent barátait és munkásait a magam nevében is melegen üdvöz
löm, mindenek előtt indokolnom kell, hogy miért vezetem még én ezen 
közgyűlést. Tudvalevő ugyanis, hogy a múlt év október hó 12-én Sopron
ban tartott közgyűlésünkön, tekintettel arra, hogy mint lelkész, 1939. ja
nuár 1-én nyugdíjba lépek, bejelentettem az egyházi elnökségről, melyet 
az Egyházmegyei G. A. Gyámintézetek bizalmából 20 éven át igyekeztem 
legjobb tehetségem szerint betölteni, lemondásomat. A közgyűlés lemon
dásomat nem fogadta el, hanem világi elnökünk indítványára felkért, hogy 
az egyházi elnöki állást lelkészi szolgálatom tartamára tovább tartsam 
meg. Mivel lelkészi szolgálatom ez év január 1 -ével megszűnt, a közgyűlés 
pedig ez esetre továbbmenően nem intézkedett, át akartam tisztem ideig
lenes továbbvitelét a hivatalra nézve legidősebb Egyházmegyei G. A. Gyám- 
intézeti elnöknek adni, azonban az Egyházmegyei G. A. Gyámintézetek 
Elnökségeinek egybehangzó megtisztelő felkérésére kénytelen voltam azt 
utódom megválasztásáig, illetőleg beiktatásáig megtartani és a mai napig 
tovább vezetni.

Ebben leli indokát, hogy mai közgyűlésünkön még én elnök
lők s kérem a közgyűlést, szíveskedjék ezt tudomásul venni s utó
lag jóváhagyni.

Természetes, hogy ezen már csak ideiglenes megbízatásban kizárólag 
a folyó ügyek elintézésére szorítkoztam s ebben, mint eddig is mindenkor,
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világi elnöktársam részéről a legodaadóbb támogatásban részesültem. Meg
indítottuk mindenek előtt a szokásos évi gyűjtést, mely az egész vonalon, 
tehát a helyi Gyámintézetektől felfelé s a különféle alapítványok kamatai
nak hozzászámításával együtt, összesen 13,004.81 pengőt eredményezett. 
Ez a tavalyi 9,903.03 pengőnél 3,101.78 pengővel több. Ilyen eredményről 
a világháború befejezése óta még egyáltalán nem számolhattunk el. Ezen 
örvendetes eredményből valamennyi egyházmegyei G. A. Gyámintézet ki
vette a részét. S elmondhatjuk, hogy ezidén három kivételével, ahol nem 
gyűjtöttek, úgyszólván valamennyi gyülekezetünk mintegy vetélkedett 
egymással a gyűjtésben, mintha távozó eddigi egyházkerületi egyházi elnö
künknek még egyszer kedves örömöt, az új elnöknek pedig sokat ígérő, 
biztató ígéretet akartak.volna tenni.

Igen örvendetes az is, hogy míg az Egyetemes G. A. Gyámintézet ál
tal kezelt ú. n. nagyszeretetadományra ezúttal offertóriumokból 702.86 P 
folyt be, amihez hozzá jön még a ma esti offertorium is, addig az indítvá
nyomra 1930-ban létesített egyházkerületi szeretetadományra is már 505.85 
P-t juttattak a helyi és egyházmegyei G. A. Gyámintézetek. Az infláció 
után ismét felértékelt Luther-alap ma már újból 1,157.16 P-re, a Löw-alap 
903.15 P-re, a Gyurátz-alap pedig, melyet ezen nagynevű volt gyámintézeti 
munkásunk és szentéletű püspökünk elhúnyta után nevére létesítettünk, már 
532.87 P-re emelkedett. Mivel ezen alapítványok kamatait már ismét segé
lyezésekre fordítjuk, igen szükségesnek tartom tőkéik további gyarapítását.

Második adminisztratív jellegű elnökségi intézkedésünk a választás ki
tűzése volt a megüresedett egyházi elnöki állásra. A szavazatokat a kikül
dött bizottság beérkezésük után f. évi augusztus 28-án Sopronban felbon
totta s a felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés elé terjesztem. Ezen jegyző
könyv bizonysága szerint az Egyházmegyei Gusztáv Adolf Gyámintézetek 
közgyűléseinek osztatlan bizalma Nagy Miklós zalaegerszegi lelkészt, a 
kemenesaljai Egyházmegyei G. A. Gyámintézet eddigi elnökét hívta el az 
Egyházkerületi G. A. Gyámintézet egyházi elnöki székébe.

Ezzel kapcsolatban jelentést kell még tennem a lefolyt közigazgatási 
év többi fontosabb személyi változásairól. A kemenesaljai egyházmegyei
G. A. Gyámintézet az egyházkerületi elnökké előlépett Nagy Miklós helyébe 
Mesterházy Sándor kemenesmihályfai lelkészt választotta egyházi elnö
kévé.— A zalai egyházmegyei G. A. Gyámintézet egyházi elnökévé Menyhár 
István keszthelyi lelkész választatott. — Esperessé történt megválasztatása 
miatt lemondott az egyházi elnökségről a veszprémi egyházmegyei G. A. 
Gyámintézetnél Héring János veszprémi lelkész s megbízatásának lejárta 
miatt s somogyi egyházmegyei G. A. Gyámintézetnél Teke Dénes sandi lel
kész. — Midőn a kipróbált régi vezetők távozásáról sajnálattal értesülünk 
s kifejtett buzgó munkájukat hálásan megköszönjük, köszöntjük az új 
vezéreket s bizalommal várjuk lelkes munkásságuk eredményét.

Végül a most már betöltött 21 munkaév után magam is búcsút veszek 
mint minden egyházi, úgy a gyámintézeti munkától is. Jól esik itt megkö-

4*



52

szönnöm azt a meleg ragaszkodást, állandóan megismétlődött bizalmat s 
mélységes atyafiságos szeretetet, amivel az egyházmegyei G. A. Gyámin
tézetek s azok elnökségei oly hosszú időn át megtiszteltek. De külön hálá
val és köszönettel tartozom három volt világi elnöktársamnak, Károlyi 
Endre, virtsologi Rupprecht Olivér és dr. Traeger Ernő hittestvéreinknek 
is, kik buzgó, időt és fáradságot nem ismerő, áldozatkész gyámintézeti 
munkájukkal nemcsak nekem voltak mindég segítségemre, hanem példa- 
adóan megmutatták mindenkinek, hogyan szeresse és szolgálja minden 
világi egyháztag anyaszentegyházát. Legyen szabad még ezen a helyen is 
megköszönnöm azon meleghangú, de teljesített munkámat túlértékelő, elis
merő szavakat, amelyekkel a legtöbb Egyházmegyei G. A. Gyámintézet 
rólam közgyűlési jegyzőkönyvében is megemlékezni szíves volt. S szívem 
egész melegével üdvözlöm egyhangúlag meghívott utódomat Nagy Miklós 
Testvéremet az Úrban, akinek annál örömestebb adom át Egyházkerületi 
G. A. Gyámintézetünk további vezetését, mivel már eddigi buzgó és sok
oldalú gyámintézeti munkájával is eléggé megmutatta, hogy nemcsak meg 
fogja tartani egyházkerületi G. A. Gyámintézetünket a többiek között eddig 
elfoglalt vezető helyen, hanem igyekezni fog azt lehetőleg még tovább fej
leszteni és kiépíteni. Mihez adjon neki az Egyház Ura hitet, erőt és áldást!

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! Szeretett Hittestvérek! „Tartsuk meg mind
nyájan a reménységnek vallását tántoríthatatlanul . . .  és ügyeljünk egy
másra, a szeretetre és jócselekedetekre való felbuzdulás végett!“ (Zsid.
23—24.)

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s egész terjedelmé
ben a jegyzőkönyvbe foglalja.

8. Mühl Nándor pénztáros által beterjesztett s Wojtek Vilmos, ill. Graf 
Samu ellenőr által jóváhagyásra ajánlott számadás szerint az 1938—39. 
évben befolyt: szabadrendelkezésre 3,841.08 P, nagy szeretetadományra: 
702.86 P, kerületi szeretetadományra 506.85 P, Luther Márton-alapít- 
ványra 83.50 P, Lőw Fülöp-alapítványra 73.60 P, Gyurátz Ferenc-alapít- 
ványra 97.15 P, egyetemes célra 81.56 P. Összesen: 5,386.60 P.

Ez összegből a kér. G. A. gyámintézet által segélyezésekre felhasznál
ható összeg: 2, 606.85 P, azonkívül az alapítványok kamatából 165 P.

A közgyűlés a számadást és ellenőri jelentést tudomásul veszi; 
s a pénzkezelőknek a szokásos óvások fenntartásával a felmentést 
megadja.

9. A közgyűlés az egyet. G. A. gyámintézetnek
a kisszeretetadományra Keszthelyt és Öriszentpétert ajánlja.

10. A rendelkezésre álló összegből — az előzetesen megtartott választ
mányi ülés javaslatának elfogadásával — a közgyűlés a következő segé
lyeket szavazza meg:

Egyházker. szeretetadomány: 505 P Győrszemerének; 250 P 
Alsódörgicsének; 150 P Mersevátnak; 100 P Nagybarátfalunak. 
Összesen: 1005 P.
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9 gyülekezetnek á 70 P: Tényő, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 
Jobaháza, Sopronbánfalva, Szekszárd, Szentgotthárd, Bakonv- 
szentlászló, Taliándörögd. összesen: 630 P.

11 gyülekezetnek á 50 P: Mérges, Zalaszentgrót, Antalszállás, 
Zsebeháza, Balf, Dombóvár, Somogyvámos, Őriinagyarósd, Zala- 
meggyes, Sur, Nagyvázsony. Összesen: 550 P.

14 gyülekezetnek á 30 P: Győrság, Barlahida, Kaposvár, 
Gyóró, Mohács, Dunaföldvár, Nemescsó, Tés, Zalagalsa, Fehérvár
csurgó, Szentantalfa, Öcs, Nagyszokoly, Kapuvár, összesen: 420 P.

Az alapítványok kamataiból: a Rupprecht-Káldy alapítvány
ból — az alapító kifejezett óhajára — Pusztaszentlászló 100 P; a 
Luther-alapítvány kamataiból a barcsi misszió 30 P; a Lőw és 
Gyurátz-alapítvány kamataiból Nemeshany 30 P. Összesen: 160 P.

A kőszegi nőegyletnek 50 pengős adományát Sárvárnak ju t
tatja a közgyűlés.

Az egyházkerületi G. A. Gyámintézet által 42 gyülekezetnek 
kiosztott segély így 2815 pengőt tesz ki; 161.27 pengővel többet, 
mint az előző éven.

11. A segélyt nem kapó, valamint a továbbítást kérelmező összes gyü
lekezet segélykérvényét a közgyűlés

pártolólag terjeszti fel az egyházm. gyámintézetek által megálla
pított sorrendben az egyetemes G. A. gyámintézethez.

12. A németországi Gusztáv Adolf-egylethez segélyezésre a következő 
gyülekezetek kérvényei tétetnek át:

A régi kérelmezők közül: Zalaegerszeg, Antalszállás, Kapos
vár, Barcs-Nagyatád-Szob, Sopronbánfalva, Balf, Szekszárd, Domb
óvár, Dunaföldvár, Keszthely; — az újabbak közül: Mersevát, Sik
lós és Tarrós.

13. Bácsi Sándor az iránt tesz indítványt a közgyűlésnek, hogy azok a 
gyülekezetek, melyeknek gyűjtése nem áll arányban lélekszámúkkal és 
anyagi erejükkel, szólíttassanak fel a gyámintézet buzgóbb és áldozatosabb 
támogatására.

A közgyűlés az erre vonatkozó intézkedés módját rábízza az 
új egyházi elnökre.

14. A közgyűlés — tárgysorozata kimeríttetvén — Scholtz Ödön 
búcsúzó e. elnök imádságával ért véget.

K. m. f.
Dr. TRAEGER ERNŐ s. k. SCHOLTZ ÖDÖN s. k. 

egyházi elnök.vil. elnök.
KISS SAMU s. k.

jegyző.
DÖRMER FRIGYES s. k. HORVÁTH OLIVÉR s. k. 

hitelesítő.hitelesítő.
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Jegyzőkönyv.
Felvétetett a Dunántúli Luther Szövetség 1939. évi október hó 4-én 

Kőszegen tartott választmányi- és közgyűléséről.

Jelen vannak: D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök, dr. Mesterházy Ernő 
egyházkerületi felügyelő, továbbá az esperesi, teol. fakultási, lelkészi, fel
ügyelői, tanítói és világi tagok nagy számban.

1. D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök buzgó imádságban kéri Isten 
áldását a közgyűlés munkájára.

Sajnálattal jelenti, hogy dr. Ittzés Zsigmond világi elnököt gyengél
kedése megakadályozta a megjelenésben. Kéri Istent, hogy tartsa meg to
vábbra is buzgó világi elnökünk munkaerejét és egészségét. Ezekután a 
választmányi ülést megnyitja.

2. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: Dr. Traeger Ernő, Moli- 
tórisz János és Fábián Imre.

3. Szabó József, mint a Harangszó szerkesztője engedélyt kér a Ha
rangszóra vonatkozó jelentésének soron kívüli előterjesztésére.

A választmány hálával és elismeréssel veszi tudomásul a rész
letes jelentést. Szabó József szerkesztőnek és munkatársainak hú 
séges és eredményes munkájukért köszönetét mond. Különös 
örömmel emlékezik meg arról, hogy a Harangszó anyagilag is 
megerősödött és a folyó esztendő végéig teljesen lefizeti a nyom
davásárláshoz igénybevett kölcsönt.

Czipott Ilonának, a Harangszó kiadóhivatala vezetőjének kü
lön is köszönetét mond a választmány lelkiismeretes munkájáért.

A jelentésből fájdalmasan veszi tudomásul a választmány, 
hogy Szabó József győri lelkésszé választatván, a Harangszó szer
kesztői tisztéről lemond. Amidőn a lemondást elfogadni kénytelen, 
Szabó Józsefnek hálás köszönetét mond a Harangszó szellemi és 
anyagi megerősödése érdekében kifejtett eredményes munkájáért. 
Kimondja egyszersmind a választmány, hogy tekintettel az egy
házkerület kiépülő sajtó és missziói szolgálatára, az Egyházi Tör
vény 5. §. alapján külön egyesületi lelkészi állást szervez. Ezen 
állásra meghívja Lukács István kemeneshőgyészi lelkészt s meg
bízza a Harangszó felelősszerkesztői munkájának ellátásával, to
vábbá az egyházkerület püspöke által közelebbről előírandó egy
házkerületi missziói szolgálat végzésével is. Lukács István hálás kö
szönetét mond a megnyilatkozott bizalomért s a meghívást elfo
gadja. ígéri, hogy mindenkor azon lesz, hogy a Harangszó szóljon, 
tisztán csengjen, eljusson magyar evangélikus népünk egyetemé
hez és mindig Isten üzenetének hordozója legyen, s magyar evan
gélikus népünk számára mindig drága ajándék maradjon.

II.



Lukács István megbízatása 1940. január 1-vel kezdődik. A 
felelősszerkesztői tisztség elvállalására továbbra is Szabó József 
lelkészt kéri fel a választmány.

4. László Miklós központi titkár felolvassa az elmúlt 1938—39. mun
kaévről szóló jelentését, majd ismerteti az 1939—40. munkaév kitűzött 
programmját.

a) Az elvégzett munkáról szóló jelentést a választmány meg
nyugvással, örömmel és köszönettel tudomásul veszi. Ugyancsak 
tudomásul veszi az új munkaév gazdag munkaprogrammját és arra 
Isten gazdag áldását kívánja.

b) Külön is örömmel tudomásul veszi az ifjúsági munkának 
kiszélesítését Wágner Aurél, dunántúli ifjúsági lelkész munkába 
állításával. Tudja, hogy ezen munkával kapcsolatosan áldozatokra 
lesz szükség, de készséggel vállalja a fontos cél érdekében. Leg
közelebb ifjúsági német énekeskönyv kiadására kerül sor, melyet 
Wágner Aurél ifj. lelkész állít össze, Fábián Imre belmissziói espe
res irányításával.

c) Megnyugvással veszi tudomásul a választmány, hogy a 
Gyermeklant II. kiadása, a gyökeres változtatások miatt csak az 
új munkaév folyamán kerülhet kiadásra.

5. Kiss Samu szövetkezeti pénztáros terjeszti elő számadását. A szám- 
vizsgáló bizottság javaslatára a választmány a számadást elfogadja és pénz
tárosnak felmentvényt megadja. Pénztáros jelentése kapcsán

a) tudomásul veszi a választmány, hogy Turóczy Zoltán kaper- 
naumi evangelizációs előadásainak kiadási költségeihez Szövetsé
günk 120 pengő összeggel járult;

b) kimondja a választmány, hogy a tagdíjak és járulékok a 
jövőben az egyházmegyei pénztárakba fizettessenek be. Felkéri 
az egyházmegyék espereseit, hogy ezen határozatnak szerezzenek 
érvényt és vállalják a befizetések ellenőrzésének nehéz munkáját. 
A gyülekezeteket pedig kéri, hogy az offertóriumokat évenként 
feltétlenül megtartsák és igyekezzenek ezzel is életképessé tenni 
intézményünket;

c) kimondja a választmány, hogy segélyeket ezután sem fo
lyósít.

6. A Wehr und Waffe munkájára vonatkozó jelentést Spiegel Schmidt 
Frigyes segédlelkész, segédszerkesztő olvasta fel.

A választmány a jelentést örömmel és megnyugvással tudo
másul veszi. Örvendetes jelenség, hogy a mái nehéz körülmények 
közt megindított német evangélikus néplapunk nemcsak megél, ha
nem erősödik is. Örömmel veszi tudomásul a választmány azt is, 
hogy a lap segédszerkesztője propaganda munkát végez és ezen 
útjaival kapcsolatosan evangelizációt is folytat, és ezen munka-



jáért külön is köszönetét mond. A Szövetség német traktusok 
kiadását is programmjába vette. Németh Károly szerkesztőnek, 
Spiegel-Schmidt Frigyes segédszerkesztőnek és a lap minden mun
katársának önzetlen munkájáért meleg köszönetét mond.

7. A tárgysorozat kimeríttetvén, elnök a választmányi ülést befejezi. 
Ezután a választmányi ülés átalakul k ö z g y ű l é s s é .

8. A közgyűlés a választmány minden javaslatát elfogadja s határozati 
erőre emeli.

9. Más tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést buzgó imádsággal befejezi.
K. m. f.

D. K A P I  B É L A  s. k .  L Á S Z L Ó  M I K L Ó S  s. k .

püspök-elnök. jegyzőkönyvvezető.
Hitelesítjük:

D r .  T R A E G E R  E R N Ő  s. k .  M O L I T Ó R I S Z  J Á N O S  s. k .
hit. biz. tag. hit. biz. tag.

F Á B I Á N  I M R E  s. k .  
hit. biz. tag.

Felvétetett a dunántúli evangélikus egyházkerületi lelkészegyesületnek
1939. október 4-én Kőszegen tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: Németh Károly esperes elnöklete mellett D. Kapi Béla 
püspök, dr. A'lesterházy Ernő kér. felügyelő, dr. D. Prőhle Károly, dr. Deák 
János, dr. Kiss Jenő a soproni teol. fakultás professzorai; a kerületbeli lel
készek nagyszámmal és a világiak közül is többen.

A közgyűlést megelőző s az egyházker. Tanítóegyesülettel közös isten
tiszteleten Zongor Béla körmendi esperes-lelkész, kormányfőtanácsos tar
tott I. Kor. 9, 24—27. alapján írásmagyarázatot.

1. Németh Károly ügyv. alelnök szeretettel üdvözli az egyházker. el
nökségét. Köszönetét mond Zongor Bélának az áhítat tartásért.

2. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: Dörner Frigyes és Schmidt 
János.

3. Németh Károly mondja el elnöki megnyitóját:
A propagandának óriási jelentőségét ezekben a hetekben különöské

pen fel tudjuk ismerni és értékelni. Amikor a mindenféle technikai és lelki 
fegyverzettel ellátott, alaposan felkészült propaganda ostromolja az egész 
világ fülét, agyát és szívét, akkor lehetetlen meg nem látnunk azt is, hogy 
egy egyszerű embert ez a propaganda mennyire megzavarhat és felboly
gatja a lelki nyugalmát és békességét; és mennyire megtévesztheti a józan 
ítélő képességében. Mi ugyan sokszor emlegetjük azt, hogy a keresztyén- 
ség, benne az evangélikus egyház is, nem folytathat propagandát. Ez nagy
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tévedés. Mert ha a római katolikus egyháznak van egy propaganda fidei 
congregációja, akkor midőn mi a propagandától félünk és a szóval együtt 
annak a tartalmát is el akarjuk magunktól hárítani, — akkor már egy 
ellenünk irányuló propagandának az áldozatai lettünk. Igenis kötelessé
günk propagandát folytatni; nem azokkal az eszközökkel, melyekkel a 
világnak megtévesztő és megbűvölő propagandája folyik, hanem azzal, 
melyet az Isten bocsát rendelkezésünkre az ö  igéjében. És ha Jézus azt 
mondja: „Amit a fülbe súgva hallotok, a háztetőkről is hirdessétek“, — 
ezzel elkötelez arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközt használjunk 
fel annak a propagandának végzésére, amely az Isten igéjének a hirdeté
sében, Isten országának az építésében áll. És nekünk nem szabad olyan ma
radiaknak lennünk, hogy amikor a technika olyan különböző vívmányo
kat bocsát rendelkezésre, akkor csak a szószékre, vagy az iskolai kated
rára, előadó asztalra szorítkozzunk; hanem mindazon eszközöket fel kell 
használnunk, hogy egy eredményes, átütő erejű és az egész világra kiter
jedő propagandát folytassunk, más szóval misszionáló egyház és misszió- 
náló emberek legyünk.

Erre a propagandára azért is szükségünk van, mert egy ellenünk indí
tott propagandának az állandó tüzében vagyunk. Állandóan ki vagyunk 
téve egy olyan propagandának, amelynek célkitűzése amilyen világos, ép
olyan veszedelmes is. Tudjuk, hogy Magyarország a klerikalizmusnak és 
feudalizmusnak az utolsó fellegvára. És tudjuk, hogy ennek a két irány
zatnak milyen hatalmas anyagi és szellemi erők állnak a rendelkezésére.

Ne rettenjünk meg azoknak a feladatoknak a teljesítésétől, melyeket 
elvár tőlünk az egyház Ura: a Krisztus és amelyre kötelez bennünket az a 
drága örökség, amelyet Luthertől és a reformáció bajnokaitól örököltünk: 
hogy az evangéliumot tisztán és igazán hirdessük, és minden tévelygés el
len küzdjiink. Az ellenünk irányuló klerikális propaganda az egyik oldal
ról, a másik oldalról a materialista propagandának egyik célkitűzése, ame
lyet el is ér sok helyen: hogy a német nyelvvel a Minderwertigkeitsgefühl 
< ’zését ébressze fel. Hogy az evangélikus egyházat, mely az Isten igéjének 
a szószólója, megbénítsák cselekvésében; hogy azt a tudatot ébresszék fel 
bennünk, hogy nekünk létjogosultságunk nincs: mi már egy kihaló félben 
levő faj vagyunk, egy elszáradó ág a keresztyénségnek a fáján.

Az embernek bele kell látnia a mai fejlett technikának minden szö
vevényébe, amely propaganda-technika jobban ki van fejlődve a róni. kato
likus egyházban, mint akármelyik világi hatalmasságban; bele kell látnunk 
ebbe a szövevénybe, hogy meglátva: mit akarnak belőlünk kiölni, annak 
ellene dolgozzunk minden eszközzel. Ezzel nem azt akarom állítani, hogy 
önmagunk felől valami elképzelt nagyságnak, vagy hatalomnak, vagy erő
nek az ábrándjába ringassuk magunkat. Ember ne tartsa magát többnek, 
mint ami; józan legyen ítélkezésünk önmagunk felől. Azonban bennünket 
megerősíthet a mi odaadással és meggyőződéssel folytatott propagandánk
ban az, hogyha Jézusnak egy szavát más hangsúllyal ugyan, de örök ér
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vénnyel hangoztatjuk: „Én vagyok, ne féljetek!“ Az a Jézus Krisztus, aki 
van és aki az övéivel van, az megerősít bennünket minden gyengeségünk
ben és gyarlóságunkban.

Ennek a Jézus Krisztusnak, aki van, aki megmarad, aki velünk van; 
ennek a Jézus Krisztusnak egy nagy apostola, egy propagandistája, Pál azt 
mondja: „Ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harc
ra"? A Krisztusnak a trombitája a mi evangélikus egyházunk; és ha ennek 
a trombitának a zengése bizonytalan, ki készül harcra? A trombita zengést 
kíván, még akkor is, ha a trombitába belebugyborékol a trombitás szíve, 
vére. A Krisztus elvárhatja övéitől, hogy felvegyék az ö  trombitáját és 
abba a trombitába bátran és határozottan fújjanak riadót. És amikor körös
körül a harci lárma, a csatazaj tombol, akkor a mai ember, különösen pe
dig az evangélikus lelkész ne akarjon ölbe tett kézzel, tettetett nyugalom
mal, vagy elfásult közönnyel nézni le abba a nagy harcba. Nekünk lelké
szeknek a kötelességünk, tőlünk várhatja úgy az evangélikus egyház, mint 
a Krisztus, hogy mi evangélikus lelkészek legyünk élharcosai, frontkatonái 
az Isten országának; hogy mi ne kíméljük magunkat, hanem adjuk oda 
teljes erőnket, szellemi és testi erőnket az egyház szolgálatára. Elég szo
morú dolog ránk nézve, lesújtó és megszégyenítő, hogy a lelkészi állást 
az egyik legkényelmesebb állásnak tartja ez a világ. Hogy ennek mi lehet 
az oka? Csak az, hogy az életnek más területén, más célokért és más esz
közökkel dolgozók nagyobb tevékenységet, nagyobb lendületet, több ener
giát és több odaáldozást mutatnak, mint mi.

Hogyha a világnak a háborúiban emberek ezrei és százezrei tudnak 
elhullni és a hősöket megillető babérkoszorúval jutalmazza emléküket a 
világ, vájjon a Krisztus nem várhatja-e el mi tőlünk, hogy ne nyögjünk, 
ne panaszkodjunk és ne fohászkodjunk, hanem annál vitézebben harcol
junk. Ne feledjük ezekben az időkben, melyek a keresztyénségre és evan
géliumra döntőek, Krisztus azokat a szavait: „Én nem békességet hoztam, 
hanem fegyvert.“ És nem fegyverbe hív-e az apostol is, amikor azt mondja: 
„A Lélek kardját felvegyétek!“ Igen, mi evangélikus lelkészek legyünk eb
ben a világban, melyben az áfium annyi lelket elaltat, elfásít, amelyben az 
áfium annyi lelket elhódít és hamis útra térít, mi legyünk a Krisztusnak 
fegyverhordozói, legyünk a Krisztusnak harcosai, legyünk a harcoló evan
gélikus egyháznak frontkatonái. Ezt várja tőlünk a Krisztus, ezt várja az 
anyaszentegyház és ezt várja ez a magyar nép és magyar nemzet. Mert fa
junknak, nemzetünknek és népünknek megmaradása is attól függ ezekben 
az időkben, hogy vájjon az evangéliumnak világossága beléhatol-e a lel- 
kekbe, vagy pedig tovább tart és erősödik az ö sötétség, az a köd, melyet 
mesterségesen terjesztenek a gonoszok, a nemzet ellenségének a szolgái.

' ’A közgyűlést ezennel megnyitom.
A közgyűlés nagy megértéssel hallgatta és fogadta az elnöki 

megnyitót, s azt általános érdekű és időszerű tartalmánál fogva 
jegyzőkönyvbe vétetni határozta.



4. D. Kapi Béla püspök köszönetét mond ügyv. alelnöknek szeretettel
jes üdvözléséért. Az elnöki megnyitóhoz hozzáfűzi, hogy a hangos propa
gandánál még veszedelmesebb az a csendes, lopódzkodó propaganda, mely 
aláássa evangélikus egyházunknak azt a hivatását, hogy az evangélikus 
egyház történelmi hivatást hordoz. Nincsen nagyobb propagandája az evan
gélikus egyháznak, mint mikor a lényegből folyó hivatását betöltve meg
mutatja a világnak, hogy ő valóban az ige egyháza és valóban a Krisztus 
egyháza; hogy nem holt, keresztre feszített Krisztust szolgál, hanem szol
gálja az örök életű Krisztust, aki tegnap és ma és ugyanaz örökké.

5. Az elnöki jelentés szerint az egyes egyházmegyei lelkészegyesületek 
eredményes és áldásos munkásságot fejtettek ki. Több előadás foglalkozott 
a kijelölt Mele-pontokkal, nevezetesen: „Az állam és egyház normális vi
szonya“, „A lelkész és a politika“, „Az eucharisztia és az evangélikus egy
ház“, „A lelkészi becsületszék“ c. tételekkel. Egyéb témák voltak még: az 
egyházi törvények és az egyházi adózás, a keresztség és a keresztelési 
agenda, az úrvacsora, a konfirmáció és a konfirmáció-oktatás, a megkon
firmált ifjúság lelkigondozása, az ifjúság problémái, az ige és a prédiká- 
lás, az újszövetség egyházfogalma, anyakönyvek, nemzeti szocializmus, 
lelkésznevelés, szemipelágiánizmus egyházunkban, a német kisebbségi kér
dés, szórványgondozás, traktátusok, oxfordi csoport-mozgalom, vasárnapi 
iskola, gyülekezeti evangelizáció, a családok lelkigondozása, a lelkész lelki 
problémái, az ifjúsági munka módszerei. Az egyesületek összesen 33 érte
kezletet tartottak, ezeken 59 előadás hangzott el; 53 előadó volt. Az elő
adók a következők voltak: vitéz Balogh Ernő, Bácsi Sándor, dr. Bányai Béla, 
Bárdosi Jenő, Bödecs Károly, Budaker Oszkár, Büki Jenő, Cséry Lajos, 
Egyházy János, Fuchs János, Garam Zoltán, Gerencsér Zsigmond, Gyar- 
mathy Dénes, Gyarmathy Ferenc, Halász Béla, Hering János, Komjáthy La
jos, Kovács Béla, Kovács István, Kóts Lajos, Kutas Kálmán, Lágler Béla, 
Lakatos György, dr. Mohácsv Lajos, Mohácsy László, Molitorisz János, 
Molnár Sándor, Németh Géza, Németh Károly, Novák Elek, Novák Rezső, 
Oberndorf Elek, Orbán Lajos, Pölöskey Miklós, ifj . Proliié Károly, Rónai B. 
Gyula, Rónai Zoltán, Schád Ottó, Schmidt János, Schrauf Endre, Síkos 
Gyula, Szabó József, Szabó Lajos, Szalay István egyhm. felügyelő, Szalay 
Mihály, Takó István, Túrmezei János, Túróczy Zoltán, Veöreös Imre, Vér
tesi Zoltán, Weiss Vilmos Frigyes, Ziermann Lajos, Zongor Endre.

Örvendetes tudomásul szolgál.
6. A tolnamegyei német nemzetiségi kérdést Fábián Imre ismerteti. Az 

egyházmegyében mintegy 30 ezer német anyanyelvű van. Ez előtt 10—12 
évvel kezdődött a kívülről irányított propaganda, mellyel szemben a lel
késztársadalomra két lehetőség várakozott. Az egyik, hogy ezeknek a tö
rekvéseknek hazafias alapon a lelkész az élükre álljon..A másik pedig, ami 
mellett az egyházmegye többsége állást foglalt, hogy tartsa magát távol 
teljesen ezektől a mozgalmaktól. Az eredmény egyfelől a mozgalmaknak 
szélsőséges irányba való tévelyedése, másfelől a hívek és a lelkész közti
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elhidegülés lett. Mindez indokolttá és szükségszerűvé teszi, hogy a lelkészek 
a lehetőség szerint vegyenek részt ezekben a mozgalmakban; hogy egyéni
ségükkel a felelőtlen agitátorok munkáját ellensúlyozzák és a mozgalom 
káros kinövéseit, túlzásait letompítsák.

Tudomásul szolgál.
7. Horváth Olivér pénztáros jelentése szerint az egyházkerületi lelkész

egyesület 1938—39. évi bevétele 4,159.43 P, kiadása 889.34 P volt. Pénztár
maradványa, mint készpénzvagyon 3,270.09 P. A Kapi-alap jövedelméből 
65 P soproni líceumi ösztöndíjra fordíttatott. Az alap állománya: 1,600 P.

A Keresztyén Családi Emlékkönyv 1000 példányban 531.83 P költség
gel újból kinyomtattatott. Ebből 25 eladatott. Bizománybán van a kemenes- 
aljai egyházmegyénél 100 példány, raktáron 875 példány. A régebbi kiadás
ból befolyt 29 példánynak az ára. Hátrálékban vannak: Dabrony (még 
1934-ből) 10 példánynak, Veszprém 10 példánynak és Magyarboly 23 pél 
dánynak az árával. Gyurátz életrajzából befolyt 29 példánynak az ára. 
Bizománybán van 478 példány. A nyomda hurcolkodása következtében el
kallódott 43 példány. Raktáron van 43 példány. Az eladatlan példányok 
száma 521.

A tagsági díjakat teljesen és pontosan befizették: a kemenesaljai, so
mogyi, soproni alsó, soproni felső, vasi közép, veszprémi és zalai egyház
megyék. A győri egyházmegyéből 10 lelkész fizetett, a tolna-baranya- 
somogyi egyházmegyéből pedig csak 1.

A közgyűlés a pénztárosnak — köszönetének a kifejezésé
vel — a szokásos óvások fenntartásával a felmentést megadja. A 
tagdíjhátralékok befizetésének szorgalmazására pedig az illetékes 
espereseket felkéri.

8. A kér. lelkészi becsületszék tagjaivá az egyházmegyei lelkészegyesü
letek leadott szavazatai szerint megválasztattak: Elnök: Fábián Imre, 
jegyző: Budaker Oszkár, rendes tagok: Kiss Samu és Ihász Mihály, pótta
gok: Gyarmathy Dénes és Nagy István.

Tudomásul szolgál. A megválasztott becsületszéki tagok a 
hiányzó Nagy István kivételével mindjárt le is teszik az esküt.

9. Bonnyai Sándor és Wágner Aurél beszámolnak az ifjúsági munká
ról. Veszprémben új népfőiskolát létesít a KIÉ. Budapesten valószínűleg 
még a télen megépül az első evangélikus tanonc-otthon. A miskolci evang. 
tanítóképzősök a theológusokkal szorosabb kapcsolatot óhajtanak létesíteni, 
ami a KIÉ szempontjából csak örömmel üdvözölhető. A kath. ifjúság kö
zött egy nagyon erőteljes bibliai munka indult meg. Ezzel szemben szomorú 
az, hogy még mindig vannak evangélikus lelkészek, akik a KlE-munka elé 
akadályokat gördítenek. Az idénre is tervbe vannak véve a téli táborozások.

A közgyűlés köszönetét mond az ismertetésért. A lelkészeket 
pedig felkéri, hogy a KIÉ-munkát támogassák gyülekezetükben.

10. Az egyházmegyei lelkészegyesületek egy új Agendának a kiadását 
sürgetik. Ennek kapcsán a közgyűlés



örömmel vesz tudomást arról, hogy a győri egyházmegye már el 
is határozta egy Agendának a kiadását; s ha az Egyetemes 
Agenda egy évnél tovább késne, kéri a győri egyházmegyét tervé
nek a megvalósítására.

11. A nyugdíjintézeti ügyek tárgyalása során a lelkészegyesület úgy 
határoz, hogy megkeresi a kér. közgyűlést, tegyen illetékes helyen felter
jesztést az iránt, hogy

a) a gyülekezetek alapítási és fenntartási járuléka ne egy
forma legyen, hanem álljon arányban a gyülekezetek lélekszámá- 
val és teherbíró képességével;

b) a segédlelkészek a gyülekezeti fenntartói járulék alól men
tesítessenek; s csak a saját személyük után köteleztessenek az 
alapítói és fenntartói járulék fizetésére;

c) az önálló hitoktatók utáni alapítási és fenntartási járulék 
fizetésére ne a helyi gyülekezetek köteleztessenek, hanem mivel 
a hitoktatók közegyházi érdeket szolgálnak, az enemű nyugdíj
intézeti járulék valami közegyházi forrásból fedeztessék.

12. A veszprémi egyházmegyének javaslata alapján a tanítók prédiká- 
lásával járó visszásságok megszüntetése, ill. orvoslása végett a közgyűlés

ajánlja, hogy a tanítók használják és úgy olvassák Kiss Samu 
Posztilláját.

13. A soproni alsó egyházmegye indítványa kapcsán a közgyűlés
megkeresi a MELÉ-t, hogy a lelkészi búza-értékelésnek a jelenlegi 
és méltánytalan 27.50 P-ről a tanítókéval való 21 P-re leszállítá
sát szorgalmazza az egyet, közgyűlés útján a VKM-nál.

14. Bácsi Sándor indítványa alapján a közgyűlés kívánatosnak tartja, 
hogy a lelkészek a filiába gyakrabban járjanak ki istentisztelet-tartásra.

Megkéri ezért a püspök urat, hogy a lelkészek filiabeli szol
gálatát egyöntetűen szabályozza.

15. A veszprémi egyházmegyei lelkészegyesület felterjesztése kapcsán 
a közgyűlés felkéri a hittudományi fakultást, hogy a theológiai igazságok 
elhomályosulásának és- hitigazságaink elferdiilésének megakadályozása cél
jából állítson be a nyári szünidőben lelkészi továbbképző szemináriumot. — 
Dr. Deák János, mint a fakultás dékánja, a fakultás részéről készségesnek 
nyilatkozott a kérés teljesítésére.

A közgyűlés örömmel és köszönettel veszi tudomásul a fakul
tás ezirányú hajlandóságát.

Több tárgy nem lévén, ill. az idő előre haladottsága miatt iigyv. alel- 
nök a gyűlést imádsággal bezárta.

K. m. f.
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. alelnök.
D Ö R M E R  F R I G Y E S  s. k .  S C H M I D T  J Á N O S  s. k .

hitelesí tő. hitelesítő.
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Jeg-yzőkönyv,
a Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerületi Tanítóegyesület

1939. évi október hó 4-én Kőszegen tartott rendes évi közgyűléséről.

Jelen vannak:
Az egyházkerület elnöksége részéről: főtisztelendő és nagy méltóságú 

D. Kapi Béla püspök úr, méltóságos dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 
felügyelő úr.

Kőszeg város képviseletében: dr. Gyöngyös Endre polgármester
helyettes.

A kőszegi egyházközség részéről: Weiss Vilmos lelkész és dr. Beyer 
János felügyelő.

Az állami tanügyi főhatóság képviseletében: dr. Liber Béla tankerületi 
főigazgató (Szombathely) és Szent-Martoni Géza kir. tanfelügyelő (Szom
bathely).

A lelkészegyesület képviseletében: Hanzmann Károly soproni lelkész, 
egyhker. népisk. biz. elnök, Ziermann Lajos esperes, konnányfőtanácsos, 
Zongor Béla esperes, kormányfőtanácsos, László Miklós püspöki titkár.

A felügyelői karból: Koltai Vidos Dániel egyházmegyei felügyelő, 
népisk. biz. világi elnök, Koritsánszky Ottó egyházmegyei felügyelő (Bu
dapest), dr. Ajkay István egyházm. felügyelő.

A református egyház képviseletében: Pais Sándor s. lelkész (Kőszeg).
A róm. katolikus hitfelekezet részéről: Németh Imre tan. főtanácsos, 

domonkos női tanítóképző int. igazgató és Saly Arnold dr. bencés gimná
ziumi igazgató.

A középiskolák képviseletében: Arató István tanügyi főtanácsos, ev. 
leánygimn. igazgató (Kőszeg), dr. Strasser Sándor ny. tanügyi főtanácsos, 
ev. iskolaszéki elnök (Győr), dr. Tóth Antal áll. tanítóképzőint. igazgató 
(Kőszeg), Rozsondai Károly ev. tanítóképző-int. igazgató (Sopron), dr. Ruh- 
mann Jenő ev. líceumi igazgató (Sopron), Harsányi Gyula leánygimn. ta
nár (Kőszeg), Faragó József leánygimn. tanár (Kőszeg), Suhajda Lajos ny. 
tanár (Kőszeg), Tihamér Gusztáv polg. isk. igazgató (Kőszeg), Kuszák Ist
ván gyak. isk. tanító (Sopron), Demiány Ervin ev. gimnáziumi igzgató 
(Bonyhád).

A Tanítóegyesületek Országos Szövetsége részéről: Berkényi Károly 
elnök és Galla Endre ny. igazgató (Budapest).

Az Országos Evang. Tanítóegyesület képviseletében: Somogyi Béla el
nök (Körmend).

Az állami tanítóegyesület részéről: Deák István igazgató, a Vasvárul. 
Ált. Tan. egyesület elnöke, Kutasy János szakfelügyelő (Kőszeg), Szalav 
Sámuel igazgató (Zalaegerszeg).

IV.



Más vendégek: Bonnyaí Sándor és Wagner Aurél a KIÉ részéről, a taní
tóképzőint. V. oszt. növendékei.

A Dunántúli Ág. H. Ev. Egyházker. Tanítóegyesület tagjai közül: 
Grieszhaber Endre Henrik ig., az egyházker. tanítóegyesület elnöke, Kertai 
János ig., az egyesület titkára, Ludván Sándor ig., az egyesület főjegyzője, 
dr. Balázsovits Gyula, az egyesület jegyzője, Niederland Vilmos, az egye
sület pénztárosa, Héricz Jenő (Nemespátró), Szakály Dezső ig. (Alsóság), 
Rózsa János ig. (Pápa), ifj. Sülé Sándor (Kerta), Tiderle Lajos (Paks), 
Szász András (Mencshely), Vida Béla (Duka), Weltler János ig. (Győr), 
Polster Rezső ig. (Sopron), Ábrahám Gyula (Acsád), Szabó Lajos Mesz- 
len), Szabó Jenő (Celldömölk), Budaker Gusztáv (Kőszeg), Sólyom Jenő 
(Torvaj), Békés Ferenc (Alsórönök), Horváth Imre (Szakony), Hauer And
rás (Németzsidány), Dala Zoltán (Nemeskolta), Karner Frigyes ny. (Kő
szeg), Bácz Kálmán (Kőszeg), Bánó Ádám ig. (Nemescsó), Tihamér Gusztáv 
(Kőszeg), Kövesdy Károly (Kőszeg), Wölfel József (Ivándárda), Nagy La
jos (Alszopor), Buti Sándor (Vásárosfalu), Patyi Sándor (Sobor), Hetyey 
Pál (Nemesládony), Fazekas Gyula (Beled), Pálfy Mihály (Beled), Tóth 
Ernő (Nemeskér), Pathy Gyula (Kőszeg), Mesterházy Jenő (Nádasd), Vince 
Lajosné (Szergény), Vince Lajos (Szergény), Széles Gyula Kőszegdo- 
roszló), Szijj Dezső (Dabrony), Gál Sándor (Alsómesteri), Credu Károly 
(Kőszeg), Mód Aladár (Nagysimonyi), Szendy Károly (Cserkút), Niederland 
Vilmos (Győr), Garan János (Ménfőcsanak), Búza Jánosné (Zsédeny), 
Hutflesz Endre (Rábafüzes), Karáth László (Kőszeg) és Kapil 1er László 
(Kőszeg).

I. A közgyűlést megelőzőleg az egyházker. Lelkészegyesület és Tanító- 
egyesület közös áhítaton vett részt az ev. templomban.

II. A közgyűlést Grieszhaber Endre Henrik elnök rendkívül mély ha
tást keltő beszéddel nyitja meg.

Elnöki megnyitójában örömmel emlékezik meg a trianoni rabbilincs 
széjjelhullásáról és a felvidéki testvéreink visszatéréséről. Visszapillantást 
tesz a világtörténelemben az isteni igazságszolgáltatás megrázó példáira. 
Megállapítja, hogy az emberi rövidlátás által kreált és felhizlalt Csehszlo
vákiát elpusztította saját nagysága, nagyhatalmi hóbortja, kommunista 
világfelfogása és ama barbár kegyetlensége, mellyel eltiporta az igazságot 
és vérig zaklatta a járma alá kényszerített más nyelvűeket. Ennek termé
szetes következménye volt, hogy elvesztette a Szudétanémet területeit, le
vált a Felvidék magyarlakta része, faképnél hagyták a szlovákok, vissza
foglaltuk Kárpátalját, míg végül maga Csehország belefulladt a Német- 
Birodalomba, hogy örökre eltűnjön a világtörténelem színpadáról! Kárpát
alja visszatérésével testvéri szeretettel találkozik a régi és az új haza nem
zedéke, elfelejtve mindent, amivel lelketlen agitátorok éket igyekeztek 
verni. Nincsen ma más, csak biztató reménység és egy közeli teljes feltá
madásba vetett rendíthetetlen, sziklaszilárd hit. Erre pedig biztosíték a ha
tárokon túl élő tanítói és lelkészi gárda, mely a szenvedés és rabság idején
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is ébren tudta és tudja tartani e véráztatta magyar honhoz való hűséges 
ragaszkodást és a visszatérés boldog reménységét. De biztosíték erre a ha
tárokon innen élő tanítói és lelkészi gárda is, mely egy hitbuzgó, ízig-vérig 
olyan magyar új nemzedéket tudott és tud nevelni, mely legnagyobb vér
áldozatra is kész, hogy hívó szózatra bármikor megmentse és kiszabadítsa 
rabságban sinylődő magyar testvéreit és harmadszor is újjáépítse ezt a szép 
magyar hont!

III. Az elnök felkéri a jelenlevőket az 1918. évi augusztus hó 13-án tar
tott közgyűlés alkalmával hozott s az elesett kartársak megemlékezéséről 
szóló határozat értelmében a kegyelet adójának lerovására. A jelenlevők 
néma felállással hódolnak a haza önfeláldozó védelmében hősi halált halt 
kartársak emlékének, miközben az elnök a hősi halottak alábbi névsorát 
felolvassa:

Bakó Samu, Busz Henrik, Dömötöri Vince, Erdélyi Zoltán, 
Fejér Imre, Gönye István, Grieszhaber Ödön, Gugenberger János, 
Havas Ferenc, Havas Sándor, Hajnal Endre, Házas Béla, Horváth 
Mihály, Karner Gyula, Kemény Lajos, Kiss Dezső, Kiss János, Kiss 
Sándor, Klenner Ferenc, Koch Henrik, Köhler Frigyes, Lengyel 
Sándor, Lóránt József, Macher Béla, Philippi Árpád, Pödör Sán
dor, Plechl Gyula, Sass Lajos, Schwarz Ádáin, Stefáni Mihály, Sze
kér Károly, Szijj János, Töpler Gyula, Wagner János, Wendelin 
Mihály, Wiegand Henrik.

Dulce et decorum est pro patria mori! Hálás kegyeletünk, 
soha el nem múló szeretetünk őrködjék porladozó tetemeik felett. 
És miként ők a haza védelmében, úgy hasonló hűséggel teljesít
sük mi is kötelességünket a Haza fenntartásában. Isten minket úgy 
segéljen!

IV. Ezután az elnök üdvözli a megjelent vendégeket. Meleg, szívből 
fakadó szavakat intéz az egyházkerület elnökségéhez. Püspök úr Őnagy- 
méltóságának 60. születési évfordulója alkalmából szerencsekívánatait fe
jezi ki. Méltatja azt a nagyszerű munkát, amit főpásztorunk kifejt. Lelki 
közösségű családi benső érzelmekkel mond hálát és köszönetét önagy- 
méltóságának.

Püspök úr önagyméltósága, elnöktársa nevében is, megköszöni az üd
vözlést. Köszönetét fejezi ki a személynek szóló jókívánatokért is. Elisme
rőleg szól a tanítóságról. Kifejti, hogy a lelkész és tanító között hivatás
beli közösség van. Nincs különbség a templomi oltár és az iskolai katedra 
mellett végzett munka lényege között. Az örök Isten ítélőszéke előtt csak 
egy mérték lesz: milyen mértékben volt valaki a Krisztus munkása.

Üdvözli a továbbiak során az elnök dr. Liber Béla tankerületi főigazga
tót és Szent-Martoni Géza kir. tanfelügyelőt, dr. Gyöngyös Endre polgár
mester-helyettest, a lelkészi és felügyelői kar képviselőit, a középiskolák 
képviselőit, Berkényi Károly és Galla Endre szövetségi kiküldötteket, So-



mogyi Béla orsz. elnököt, Deák István ált. tan. egyesületi elnököt és a meg
jelent számos tanítótestvért.

Az üdvözlésre válaszoltak: dr. Liber Béla, dr. Gyöngyös Endre, Ber- 
kényi Károly, Deák István és Somogyi Béla. Meleg szavakkal köszönték 
meg az üdvözlést és szíves hangon köszöntötték a tanítóságot.

Elnök ezután bejelenti, hogy többen levélben kimentették távolmara
dásukat.

V. Szász András mencshelyi kántortanító ,,A tanító a szebb magyar jö
vendő szolgálatában“ c. tart felolvasást. A tanító iskolai munkájának a val
lásos és hazafias öntudat megteremtését kell szolgálnia, az iskolánkívüli 
munkájával a társadalmi kiegyenlítődés, a nemzeti öntudat és lelkiegység 
megvalósítására kell törekednie. Hogy a roppant felelősségű és emberfe
letti erőt igénylő munkát teljesíteni tudjuk, rá kell találnunk az Istentől 
jövő és Hozzá térő emberfeletti erőre: a lélekre. Az tudja a szebb jövőt 
eredményesen szolgálni, aki erre a kérdésre, ki vagy?, így felel: az Alkotó 
képmasa, a végtelen Szeretet lehellete, az Úr szőlőjének elhívott munkása.

Az elnök a közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki az előadónak.
VI. A következő előadást Kertai János kőszegi igazgató-tanító, főtit

kár tartja „Az egyházi énektanítás módja ' címen. Az előadó kiváló szak- 
szerűséggel fejti ki az elemi iskolai egyházi énekoktatás problémáját. Igazi 
gyakorlati érzékkel tárja fel a módozatokat.

A mindvégig nagy figyelmet és érdeklődést keltő nagyszerű előadásért 
az elnök a közgyűlés neveben elismerő, hálás köszönetét fejezi ki.

VII. A közgyűlés a gondosan összeállított elnöki és főtitkári jelen
tésért hálás köszönetét fejezi ki, azt általánosságban tudomásul veszi és a 
jelentéssel kapcsolatban a következő határozatokat hozza:

a) A magyar szív egész örömével, lelkesedésével és megújuló 
reménységével veszi tudomásul az elmúlt év történelmi eseményeit, 
melyek országunk megnagyobbodásához vezettek.

Hálásan emlékszik meg azokról a Hősökről, akik az ország
gyarapítás alkalmával újabb áldozatok hozatalával öregbítették 
nemzetünk dicsőségét és hozzájárultak népünk boldogságához és 
a teljes feltámadás reménységét csepegtették szívünkbe. Drága 
áldozatuk egy jobb kor magvetése volt.

b) Sorainkból elköltözött tanítóbajtársak és a tanügybarátok 
emlékét kegyelettel őrzi meg.

c) Tudomásul veszi a nyugalombavonult Kartársak névsorát.
d) D. Kapi Béla püspök úr Őnagyméltóságának 60-ik születési 

évfordulója alkalmából hálás szívvel, mély tisztelettel és meleg 
szeretettel gondol a tanítóság igaz barátjára, egyházunk apostoli 
lelkű föpásztorára. Kéri a Mindenhatót, tartsa meg Önagyméltó- 
ságát továbbra is töretlen alkotó erőben, szerettei boldogságára, 
az egyház felvirágoztatására és az ev. tanítóság örömére és javára.
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e) Örömmel állapítja meg, hogy az idén kiadásra került az 
evang. Tanterv és Utasítás. Szerzőjének és munkatársainak köszö
netét mond.

f) Anyagi ügyeink terén elért eddigi eredményéről megnyug
vással vesz tudomást. A sérelmeket továbbra is napirenden tartja.

g) Zsinati törvényeinkben a tanítóságnak szélesebbkörü kép
viselethez juttatását megnyugvással- veszi tudomásul. Igyekezzen 
mindenki a neki kijelölt őrhelyen lelkiismeretesen helyt állni a taní
tóság érdekében.

h) Szeretettel emlékezik meg a tanítóság két intézményéről: 
az Evangélikus Népiskoláról és a révfülöpi üdülőházról.

VIII. A pénztáros bemutatja jelentését az egyesület 1938. évi zárszá
madásáról és az 1939. évre szóló költségelőirányzatáról.

A pénztáros jelentése szerint:

bevétel — — — — — — — — 401.20 P 
kiadás — — — — 277.72 P
készpénzmaradvány -  — — — — — 123.48 P

Az egyesület vagyona: 442.60 P.
A költségelőirányzat egyenlő fedezeti és szükségleti összeggel állítta

tott össze (310 P).
A számvizsgáló jelenti, hogy a számadást átvizsgálta s azt úgy tételei

ben, mint végösszegében helyesnek és okmányokkal igazoltnak találta, 
javasolja a közgyűlésnek, hogy a pénztáros részére a felmentvényt, a szo
kásos fenntartással adja meg.

A közgyűlés a két jelentést elfogadja s a pénztárosnak a fel
mentvényt megadja.

IX. Indítványok.
A közgyűlés elfogadja az egyházmegyei egyesületek következő javas

latait és a megfelelő helyre terjeszti fel:
1. A tanítói sérelmek szorgalmaztassanak a Szövetségen 

keresztül.
2. A tanító a két, illetve három évi várakozási idő alatt szol

gálhassa le katonai kötelezettségét.
3. Az iskolai Kisgyülekezetek munkájának eredményesebbé 

tételére kérünk szakavatott vezetőtől egységes irányítást és anya
got a Népiskola, vagy belmissziói munkaprogramm keretében.

4. A kisebbségi új tanterv a kedvező körülmények közt mű
ködő osztott iskolákban bővítendő a rendes tanterv anyagával.

5. A számolás az I. osztályban 20-ig terjedjen, mert anyanyel
ven történik úgyis.

6. Maradjon meg a 62.800/1925. számú rendelettel megállapí
tott óraszám, így sikeresebb a tanítás a kisebbségi iskolákban.
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1. Kapjon az érdekeit tanítóság megfelelő vezérkönyvet és 
tankönyveket.

Mindezen javaslatok a népiskolai bizottságnál tárgyalás alá 
kerültek és felmennek a kér. útján az Egyetemes közgyűléshez.

8. Készíttessen a kerület szakemberek által normál tanmene
tet az osztatlan és részben osztott magyar és kisebbségi iskolák 
számára.

A közgyűlés elfogadja Szakály Dezső igazgató-tanító következő hatá
rozati javaslatait:

1. Az OTBA szolgáltatások rendezéséről, illetőleg megrefor
málásáról készíttessék felterjesztés.

2. Kérelem a püspök úr Önagyméltóságához a tekintetben, 
hogy jákfai Gömbös Gyula összeállításában megjelent Liturgikus 
rend kántori szolgálata című mű megrendelésére minden gyüleke
zet köteleztessék.

3. Kérelem, hogy a Népiskolai Bizottság ülése a tanítóegyesü
let közgyűlése utáni időpontban tartassék meg.

X. A közgyűlés lelkes elismerése mellett Bonnyai Sándor és Wágner 
Aurél a KIÉ munkájáról tartanak rövid előadást. Ludván Sándor főjegyző 
pedig beszámol a rozsnyói pedagógus evangélizációról.

XI. Elnök hálás köszönetét mond Weiss Vilmos lelkésznek, a kőszegi 
vendéglátó gyülekezetnek és mindazoknak, akik a közgyűlés munkájában 
résztvettek és a közgyűlést bezárja. Majd a közgyűlés tagjai eléneklik a 
Himnuszt.

K. m. f.

Dr. BALÁZSOVITS GYULA s. k.
jegyző.

LUDVÁN SÁNDOR s. k.
főjegyző.

GRIESZHABER ENDRE HENRIK s. k. 
elnök.

Hitelesítjük:
ORBÁN KÁROLY s. k. KERT AI JÁNOS s. k.

BUDAKER GUSZTÁV s. k.

5*



V.

A  d u n á n tú li  á g . h itv . e v a n g . e g y h á z k e rü le t i  t is z t ik a r ,  v a lam in t 
a z  1937 —43 . 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

N É V T Á R A .

I. Az egyházkerület tisztikara:

Püspök, 1916 óta: D. Kapi Béla m. kir. titkos tanácsos, győri lelkész, 
felsőházi tag, Győr, Ráth Mátyás-tér 1.

Egyházkerületi felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirto
kos, ny. főispán, felsőházi tag, a Johannita-rend lovagja, Nagygeresd, 
Sopron vm.

Egyházkerületi egyházi" főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, esperes
lelkész, Lébény, Moson vm. (1943.)

Egyházkerületi világi főjegyző, 1934 óta: Dr. Bertha Benő, kir. járás- 
birósági elnök, Sárvár. (1943.)

Egyházkerületi egyházi aljegyző 1939 óta: Schmidt János, lelkész, 
Györköny, Tolna m. (1943.)

Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, föld- 
birtokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1943.)

Egyházkerületi főszámvevő, 1923 óta: Hanzmann Károly lelkész, Sop
ron, Templom-u. 17. (1943.)

Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Erzsébet- 
utca 10. (1943.)

Egyházkerületi pénztáros, 1929 óta: Mühl Nándor, Sopron, Templom
utca 10.

Egyházkerületi ellenőr-alszámvevő, 1914 óta: Wojtech G. Vilmos, 
Sopron, Templom-utca 10.

Egyházkerületi levéltáros, 1939 óta: Prőhle Jenő, gimnáziumi tanár, 
Sopron.

Püspöki titkár, 1917 óta: László Miklós, lelkész, Győr, Ráth Mátyás
tér 1.

Püspöki másodlelkész, 1939 óta: Ittzés Mihály, Győr, Petőfi-tér 2.
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II. A dunántúli egyházkerület presbitériuma:

a) Elnökség: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyház
kerületi felügyelő.

b) Hivatalból tagok: Németh Károly, egyházi- és Dr. Bertha Benő, 
világi főjegyző; Dr. Zergényi Pál ügyész; Takács Elek, hivatalban legidő
sebb esperes és Dr. Ittzés Zsigmond, hivatalban legidősebb egyházmegyei 
felügyelő.

c) Választott rendes tagok: Gyalog István, Ziermann Lajos, Zongor 
Béla, D. Dr. Proliié Károly, Hanzmann Károly, Molitórisz János egyháziak 
és Szalay István, szentmártoni Radó Lajos, Mihály Sándor, koltai Vidos 
Dániel, Arató István, Grieszháber E. Henrik világiak.

d) Választott póttagok: Bojtos László, Horváth Lajos egyháziak és 
Dr. Brunner Emil, Koritsánszky Ottó, Rozsondai Károly világiak.

III. A dunántúli egyházmegyék elnöksége:

Győri egyházmegye: Esperes, Németh Károly, Lébény, Moson vm. 
Felügyelő: Szalay István, földbirtokos, Juliamajor, u. p. Gyomoré, Győr vm.

Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitórisz János, Celldömölk. 
Felügyelő: Koltai Vidos Dániel, földbirtokos, gazd. főtanácsos, a Johan- 
nita-rend lovagja, Mersevat, Vas vm., u. p. Külsővat.

Somogyi egyházmegye: Esperes, Horváth Lajos, Gyékényes, Somogy 
vm. Felügyelő: Dr. Ittzés Zsigmond, ny. vármegyei t. főorvos, eü. főtaná
csos, Kaposvár.

Soproni alsó egyházmegye: Esperes, Bojtos László, Vadosfa, Sopron 
vm. Felügyelő: Dr. Ajkay István, földbirtokos, Kisfalud, Sopron vm.

Soproni felső egyházmegye: Esperes, Ziermann Lajos, kormányfőta
nácsos, Sopron. Felügyelő, Dr. Brunner Emil, Sopron szab. kir. város tiszti 
főügyésze.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Főesperes, Gyalog István, Kéty, 
Tolna vm. Alesperes, Dörmer Frigyes, Varsád, Tolna vm. Belmissziói espe
res, Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Tolna vm. Felügyelő, Dr. Pesthy Pál, ny. 
igazságügyminiszter, Budapest és Űzd, Tolna vm. Másodfelügyelő, Kori
tsánszky Ottó, az Orsz. Gyógyszerés Szövetség ügyvezető igazgatója, Buda
pest, VI., Hegedűs Sándor-u. 17.

Vasi közép egyházmegye: Esperes, Zongor Béla, kormányfőtanácsos, 
Körmend. Felügyelő, szentmártoni Radó Lajos, földbirtokos, Répcelak. Má
sodfelügyelő, Dr. Schneller Aurél, ügyvéd, Kőszeg.

Veszprémi egyházmegye: Esperes, Takács Elek kormányfőtanácsos, 
Homokbödöge, u. p. Ugod, Veszprém vm. Alesperes, Hering János, Vesz
prém. Felügyelő, Mihály Sándor, gazdasági felügyelő, Pápa. Másodfel
ügyelő: Dr. Bélák Endre főszolgabíró, Devecser.

Zalai egyházmegye: Esperes, Jónás Lajos, Alsódörgicse, Zala vm. Fel
ügyelő, Dr. Roósz Ádám, ügyvéd, Keszthely.



IV. Az egyházkerület állandó bizotságai:

/. E g y h á z k e r ü l e t i  i s k o l a i  n a g y b i z o t t s á g .

Elnökség: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházke- 
rületi felügyelő.

Jegyző: Szabó Kálmán, Sopron.
Hivatalból tagjai: Arató István, kőszegi leánynevelőintézeti, Ruhmann 

Jenő, soproni gimnáziumi, Rozsondai Károly, soproni tanítóképzőintézeti, 
Demiány Ervin, bonyhádi gimnáziumi, vitéz Magassy Sándor, líceumi diák
otthoni igazgatók, Szalay István, az egyházkerületi pénzügyi biz. elnöke, 
Hanzmann Károly, egyházker. főszámevevő, Dr. Zergényi Pál, egyházker. 
ügyész, Dr. Schneller Aurél a kőszegi leánylíceumi helyi biz. elnöke, a ta
nári kar kiküldöttei Szabó Kálmán és Dr. Gárdonyi Zoltán.

Választott tagok az egyházkerület részéről: a) egyháziak: Németh 
Károly, Lébény, D. dr. Prőhle Károly, Sopron, Takács Elek, Homokbödöge, 
Zongor Béla, Körmend, Kiss Samu, Nagybarátfalu, Gyalog István, Kéty, 
Molitórisz János, Celldömölk, Dr. Deák János, Sopron, Dr. Kiss Jenő Sop
ron; póttagok: Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi, Horváth Lajos, Gyé
kényes és Bojtos László, Vadosfa; b) világiak: Dr. Heimler Károly, Sopron, 
Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, Szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Dr. 
Beyer János, Kőszeg, Dr. Pesthy Pál, Budapest, Dr. Strasser Sándor, Győr, 
Dr. Mesterházy Ferenc, Veszprém; póttagok: Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, 
Mihály Sándor, Pápa, koltai Vidos Dániel, Mersevat, virtsologi Rupprecht 
Antal, Sajtoskál, Rimler Pál, Sopron.

A soproni egyházközség részéről tagok: Ziermann Lajos, Hanzmann 
Károly, Budaker Oszkár, lelkészek; Prickler János.

2. E g y h á z k e r ü l e t i  i s k o l a i  k i s b i z o t t s á g .

Elnök: Dr. Heimler Károly, iskolai felügyelő, Sopron szab. kir. város 
nyug. főjegyzője.

Jegyző: Leitner József, Sopron.
Hivatalból tagok: Hanzmann Károly, főszámevevő, dr. Ruhmann Jenő, 

lie. igazgató; vitéz Magassy Sándor, a lie. Diákotthon igazgatója, Szabó 
József, efórus, Rozsondai Károly, tanítóképezdei igazgató.

Választott tagok: a) az egyházkerület részéről: Bergmann Pál, Dr. 
Deák János, Dr. Schindler Endre, Rimler Pál, Dr. Zergényi Pál; b) a sop
roni egyházközség képviselői: Ziermann Lajos, Budaker Oszkár, Prickler 
János; c) a líceumi tanári kar képviselői: Szabó Kálmán, Leitner József;
d) a tanítóképzőintézeti tanári kar képviselője: Dr. Gárdonyi Zoltán.

3. E g y h á z k e r ü l e t i  l e g f ő b b  f e g y e l m i  b i z o t t s á g .

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 
felügyelő.
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Tagok egyházi részről: Németh Károly, Lébény, D. dr. Prőhle Károly, 
Sopron, Gyalog István, Kéty; világi részről: Dr. Dukovits Vilmos, Győr, 
Szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár.

4. Egyházkerületi törvényszék.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő.

Jegyzők: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg (1943) és Dr..Zimmermann Artur, 
Körmend (1945).

Ügyész: Dr. Zergényi Pál, Sopron (1943).
Birák: a) lelkészi karból: Takács Elek, Homokbödöge (1945), Zongor 

Béla, Körmend (1943), Németh Gyula, Szekszárd (1943), Molitórisz János, 
Celldömölk (1943), Fábián Imre, Sárszentlőrinc (1943), Bőjtös László Va- 
dosfa (1945); b) világiak: Dr. Ajkay István, Kisfalud (1945), Jánossy Gábor, 
Szombathely (1945), Dr. Vidonyi Sándor, Győr (1945), Dr. Grosch József, 
Paks (1943), Dr. Rásó Béla, Vasvár (1943), Dr. Brunner Emil, Sopron (1943);
c) a tanári és tanítói karból: Polster Rezső (1945) és Arató István (1943).

5. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdíjügyi bizottság.

Elnök: Szalay István, Julia-major, u. p. Gyömöre.
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.
Jegyző: Mühl Nándor, Sopron.
Hivatalból tagok: Arató István, Kőszeg, Hanzmann Károly Sopron, 

Dr. Heimler Károly, Sopron, Mühl Nándor, Sopron, Dr. Schneller Aurél, 
Kőszeg, Wojtech G. Vilmos, Sopron, Dr. Zergényi Pál, Sopron, vitéz Ma- 
gassy Sándor, Sopron, Rozsondai Károly, Sopron, Dr. Ruhmann Jenő, 
Sopron.

Választott tagok: a) egyháziak: Takács Elek, Homokbödöge, Ziermann 
Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend, Schmidt János, Györköny; b) vilá
giak: szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Dr. Bertha Benő, Sárvár, Fried
rich Nándor, Sopron, virtsologi Rupprecht Antal, Sajtoskál, Szabó Kálmán, 
Sopron, Prickler János, Sopron, Bertók Károly, Szombathely, Ludván Sán
dor, Celldömölk, Tóth Antal, Dunapentele.

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: báró Podmaniczky Pál dr., Sopron, Zongor 

Béla, Körmend, vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd, Dörmer Frigyes, Varsád, 
Hering János, Veszprém; b) iskolai részről: Grieszhaber E. Henrik, Majos, 
Somogyi Béla, Körmend, Rozsondai Károly, Sopron, Ludván Sándor, Cell
dömölk, Weltler János, Győr; c) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Keme-
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nessömjén, Koritsánszky Ottó, Budapest, Szentmártoni Radó Lajos, Rép
celak, virtsologi Rupprecht Antal, Sajtoskál, Schleifer Károly, Szombat
hely, Szalay István, Gyomoré, szentmártoni Radó Kálmán, Répcelak.

7. Egyházkerületi véleményező bizottság.

Elnökök: Németh Károly, Lébény és Dr. Bertha Benő, Sárvár.
Tagok: a) egyházi részről: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Hanzmann 

Károly, Sopron, Dr. Kiss Jenő, Sopron, Molitórisz János, Celldömölk, Rónai 
B. Gyula, Uraiujfalu, Takács Elek, Homokbödöge, Zongor Béla Körmend, 
Budaker Oszkár, Sopron, Horváth Olivér, Nagykanizsa és Gyalog István, 
Kéty; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Dr. Berzsenyi 
Jenő, Keszthely, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, 
Mihály Sándor, Pápa, Dr. Brunner Emil, Sopron, koltai Vidos Dániel, Mer- 
sevat, Grieszhaber E. Henrik, Majos, Dr. Ajkay István, Kisfalud.

8. Egyházkerületi számvevőszék.

Elnökök: Weiss Vilmos, Kőszeg és Dr. Ajkay István, Kisfalud.
Tagok: a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keme- 

nesmagasi, Rónai B. Gyula, Uraiujfalu; b) világiak: Dr. Berzsenyi Ádám, 
Kemenessömjén, Magyar István, Felpéc, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk, 
virtsologi Rupprecht Antal, Sajtoskál, Dr. ifj. szentmártoni Radó Lajos, 
Budapest.

9. Egyházkerületi lelkészképesítő bizottság.

Elnök: D. Kapi Béla, püspök.
Tagok: Németh Károly, Lébény, Zongor Béla, Körmend, Ziermann La

jos, Sopron, vitéz Magassy Sándor, Sopron, Takács Elek, Homokbödöge; 
póttagok: Kiss Samu, Nagybarátfalu, Budaker Oszkár, Sopron.

10. Egyházkerületi tanképesítő bizottság.

Elnök: D. Kapi Béla, püspök.
Hivatalból tagok: a tanítóképzőintézeti tanári kar vizsgáztató tanárai.
Választott tagok: Hanzmann Károly, Sopron, Neubauer János, Sopron; 

póttagok: vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd és Lagler József, Sopron.

11. Az egyházkerületi és a soproni konventi egyesített pénztárak 
felügyelő bizottsága.

Elnök: Huber Aladár, Sopron, helyettes elnök: Szalay István, Julia- 
major, u. p. Gyomoré.

Tagok: a) az egyházkerület részéről: Hanzmann Károly, Sopron, virt
sologi Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Szabó Kálmán, Sopron, Zongor Béla, 
Körmend,-Dr. Deiák János, Sopron; b) a soproni egyházközség részéről:
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Prickler János, Sopron, Dr. Brunner Emil, Sopron, Friedrich Nándor, Sop
ron, Ziermann Lajos, Sopron, Frank Lajos, Sopon.

12. E g y h á z k e r ü l e t i  b i r t o k o k a t  k e z e l ő  b i z o t t s á g .

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerü
leti felügyelő.

Tagok: Szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Hanzmann Károly, Sop
ron, Szalay István, Gyomoré, Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, virtso- 
logi Rupprecht Antal, Sajtoskál, koltai Vidos Dániel, Mersevát, Mihály Sán
dor, Pápa.

13. Z s i n a t i  t ö r v é n y e k e t  v é g r e h a j t ó  és  s z a b á l y r e n d e l e t e k e t  k é s z í t ő

b i z o t t s á g .

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő.

Tagok: a) egyháziak: Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi, Takács Elek, 
Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; b) vilá
giak: Dr. Bertha Benő, Sárvár. Dr. Grosch József, Paks, Dr. Pesthy Pál, 
Budapest, Dr. Zergényi Pál, Sopron.

14. B á r ó  B a l d á c s y - a l a p í t v á n y t  k e z e l ő  e g y e t e m e s  b i z o t t s á g  d u n á n t ú l i  t a g j a i .

Tagok: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő; póttag: Dr. Ostffy Lajos, Ostffyasszonyfa.

15. E g y h á z k e r ü l e t i  l e á n y k ö z é p i s k o l a i  h e l y i  b i z o t t s á g .

Elnök: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg.
Tagok: a) hivatalból: Arató István, igazgató, Kassó Margit, internátusi 

igazgatónő, Dr. Beyer János, Weisz Vilmos; b) választottak: id. Czeke Gusz
táv, Karner Frigyes, Kiss István, Szilárd Rezső, Unger Károly, Weörös 
Elemér.

16. 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  b i z o t t s á g .

Elnökök: Nagy Miklós, Zalaegerszeg és Dr. Träger Ernő, miniszteri 
osztályfőnök, Budapest.

Jegyző: Kiss Samu, Nagybarátfalu.
Pénztáros: Mühl Nándor és Wojtech G. Vilmos, Sopron.
Ellenőr: Graf Samu, Sopron.
Tagok: az összes egyházmegyék gyámintézeti elnökségei, még pedig:
a) Győri egyházmegye: Szalay Mihály, Lovászpatona, Veszprém vm. 

és Dr. Bertha Benő, Celldömölk.
b) Kemenesaljái egyházmegye: Mesterházy Sándor, Kemenesmihályfa 

és koltai Vidos József, Kemenesmihályfa, Vas vm.
c) Somogyi egyházmegye: Teke Dénes, Sand, Somogy vm. és Jam- 

rich Béla, Csurgó, Somogy vm.
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d) Soproni alsó egyházmegye: Fülöp Dezső, Bük és Von der Lühe 
Oszkár, Jobaháza, Sopron vm.

e) Soproni felső egyházmegye: Danielisz Róbert, Harka, Sopron vm. 
Rátz Egon, Sopron.

f) Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, 
Tolna vm. és Koritsánszky Ottó, Budapest.

g) Vasi közép egyházmegye: Kutas Kálmán, Szombathely és Ajkay 
Elemér, Uraiujfalu, Vas vm.

h) Veszprémi egyházmegye: Hering János, Veszprém és Teke László, 
Dudar, Veszprém vm.

i) Zalai egyházmegye: Menyhár István, Keszthely és dr. Kovács Vil
mos, Tapolca.
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Püspöki Jelentés
a dunántúli evangélikus egyházkerület 1939. évi október hó 

5. napján Kőszegen tartandó rendes közgyűlése elé.

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés!
A számadás mindig megítéltetés. Az elvégzett munka és a jövendőt 

szolgáló törekvés mindig mérlegserpenyőbe kerül s ítéletet von magára. 
A számadás ítéleti jellege mélyül és megnehezedik annak következtében, 
hogy a számadásról nemcsak emberek ítélkeznek, hanem az Isten is. Én is, 
nemcsak egyházkerületünk, hanem a szent Isten ítélő széke előtt állok, mi
dőn egy évi munkálkodásomról és a jövendőre vonatkozó munkaprogram- 
momról szóló Püspöki Jelentésem-et előterjesztem.

Különösen érzem a számadás felelősségteljes komolyságát azokban az 
esztendőkben, melyek kemény próba elé állítják egyházunkat. Teljesülni 
látom az apostol szavát, hogy az ítélet megáll az Isten házán. Nehéz meg
próbáltatások után sötét felhők gyülekeznek a világtörténelem égboltoza
tán. Esztendők óta a keresztyénség egyháztörténetének új fejezete készül, 
telve jajkiáltással, szorongással, nyögéssel, hívő munkával és könyörgés
sel. Ebbe a fejezetbe tartozik az elmúlt esztendő beszámolója s ennek a 
sötétedő fejezetnek folytatása egyházunk feladatairól szóló elgondolásom.

Bármit hozott légyen a lezáródó munkaesztendő és bármit hozzon az 
új esztendő, nekem ne legyen másban dícsekedésem, hanem a mi Urunk 
Jézus keresztjében. Tudnom kell, hogy hivatásomat Isten evangéliomában 
bírom. Él és diadalmaskodik egyházunk az evangéliommal, de elpusztul, ha 
nem engedelmeskedik Isten evangéliomának.

Ez évi Püspöki Jelentésemet tisztelettel beterjesztem és kérem annak 
tárgyalás alá vételét.

I. Az év eseményei.
1. A nemzet ünnepe. Az elmúlt esztendőben Isten keze pirosnapos ün

nepeket jegyzett nemzetünk történelmébe. Tavaszi és nyári hónapok ideg
feszítő bizonytalansága után, szeptember 29—30-dikára következő éjszakán, 
a müncheni tanácskozás elűzte a háború fenyegető rémét. Bebizonyosodott 
az a csodálatos csoda, hogy a nemzetek vitás ügyeit tanácskozó asztalnál is 
el lehet intézni.
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A magyar ősi földhöz visszatért a Felvidék egy része, majd később 
visszatért a Ruthén föld. Nemzetünk örömünnepének ez a sugárzó darabja 
evangélikus egyházunknak is nagy örömöt jelent. A tiszai egyházkerület 18 
anya- és 16 leánygyülekezettel, a dunáninneni egyházkerület 16 anya- és 8 
leánygyülekezettel gazdagodott.

Szeretetünk egész melegével köszöntjük hazatért magyar testvéreinket, 
az evangélikus gyülekezeteket, lelkipásztorokat, tanítókat és egyháztago
kat. Nyugodjék meg Isten áldása újbóli egyesülésünkön, hogy hazaérkezők
nek és itthonlevőknek egyformán javára váljék ez a történelmi kialakulás 
s belőle gazdagodás és erősödés támadjon.

Szeretettel köszöntjük ez alkalommal a dunáninneni és tiszai testvér
egyházkerületeket s Istentől erőt és áldást kívánunk boldog együttmunkál- 
kodásukra.

A két nemzeti ünnepnaphoz történelmi emléknapot is kapcsolt Isten 
keze.

Augusztus 6-án volt két évtizede annak, hogy a nemzet lerázta a kom
munizmus átkos igáját.

Gyülekezeteink istentisztelet keretében emlékeztek meg erről a törté
nelmi évfordulóról. Isten elé vitték bűnbánatos hálánkat a veszedelemből 
való megszabadulásért s felújították az igazságért vértanuságot szenvedett 
bizonyságtevők emlékét.

Pásztorlevelemben utaltam arra, hogy „a letűnt két évtized események
ben gazdag korszaka látszólag háttérbe szorította a kommunizmus rémes
uralmának emlékeit, de azért helyes történelmi értékeléssel tudnunk kell, 
hogy ezen időben a nemzetietlenség és istenellenesség halálszakadéka felett 
jártunk s nemzetünk jövendője forgott kockán.

Szükséges tehát, hogy ebből a sötét háttérből sugárzó fénnyel újból 
kiemelkedjék a történelem könyvébe bejegyzett két örökkévaló isteni igaz
ság. Az egyik arról beszél, hogy a nemzet, Isten teremtő akaratának csodá
latos munkája, csak Istennel, Istenben és Isten által őrizheti meg életét és 
teljesítheti történelmi küldetését. Ha szembe fordul Istennel, avagy hűtle
nül elhajol az Ö útjáról, akkor meginog és romlásba dől. A második igaz
ság pedig arról beszél, hogy a nemzet csak nemzeti sajátosságainak meg
őrzésével és nemzeti egyéniségének kiépítésével lehet igazi nemzet. Ha 
megtagadja önön lelkét, jellemét, becsületét s múltja megtagadásával esz
ményeinek romjain keresi jövendőjének útját, akkor önmaga sírját ássa 
meg.

A kommunizmus bukásának huszadik évfordulója emlékeztessen ezekre 
az örökkévaló isteni és történelmi igazságokra. Indítson eszmények szol- 
gálására, bűnbánatos önvizsgálat gyakorlására, nemzeti erőnk és szükség
leteink világos meglátására. Állítson minket Isten színe elé, hogy megkö
szönjük az Örökkévalónak, amit szabadulásunkra cselekedett. Emlékezzünk 
hálaadással ezen korszak vértanúiról és hős bizonyságtevőiről, mindenek-
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előtt pedig Magyarország Kormányzójáról, ki a nemzetietlenség és isten
ellenség posványából diadalmas új életre vezette népünket.“

2. Általános helyzetkép.
a) Világviszonylatban az egyházi helyzet ismét megromlott. A keresz- 

tyénség és az evangélikus egyház felett új viharfelhők gyülekeznek.
A Megváltó Krisztus elfedett orcával tekint a művelt európai nemze

tekre, melyek őrülettel határos felkészülések után, ismét fegyverre bízzák 
vitás ügyük elintézését. Németország és Lengyelország között kitört a há
ború. A hadviselő országok közt fájdalomtól elszorult szívvel áll nemze
tünk. A hatalmas német nemzethez történelmünk évszázados kapcsolatai s 
a világháború sorsközösségének erős szálai fűznek. A lengyel nemzethez 
pedig a közel múltban ismételten megpecsételt rokonérzés, megbecsülés és 
testvériség kapcsolnak. Aggodalommal tekintünk Európa többi fegyverkező 
nagyhatalmára s rettegve gondolunk egy új világháború fenyegető vesze
delmére.

Az egyház helyzetét világviszonylatban súlyosbítja, hogy a német bi
rodalom meg nem támadási szerződést kötött áz orosz szovjettel, ami azu
tán szélesebb körű szövetséggé-fejlődött. Ezt a váratlan politikai alakulást 
Hitler vezér és kancellár azzal a megjegyzéssel kísérte, hogy a két szerződő 
állam „egymás világnézetét kölcsönösen tiszteletben tartja“. Nyitott kérdés 
marad azonban, hogy ez a tiszteletbentartás reális értékelésben mit jelent 
majd a keresztyén egyházakra és az egész keresztyénségre? Hiszen a né
met nemzeti szociálizmus egyik fő alap-célját a bolsevizmus elleni küzde
lemben jelölte meg s az antikommintern szövetségben azzal a céltűzéssel 
egyesítette Olasz-, Magyar-, Spanyol-országot, Japánt, Mandsukuót, hogy 
az egész emberiséget veszélyeztető kommunizmus ellen az államoknak 
együttesen, szervezetten és tervszerűen kell fellépniük.

Az orosz szovjet világhódítási programmja változatlan. Stalin kijelen
tette ugyan, hogy a Szovjet-unió sehova se fogja a bolsevizmust expor
tálni, de őszinteség nélküli kijelentése mögött fennmarad két letagadhatat
lan, döntőjelentőségű igazság. Az egyik emlékezetünkbe idézi, hogy a kom
munizmus az Orosz-szovjet állami, társadalmi, gazdasági, szociális és kul- 
túrális rendjében a keresztyén alapon kifejlődött társadalmi és állami rend 
ellen indított háborút. Skorpió-harapással öngyilkosságot követne el tehát, 
ha önmagát megtagadná. A második igazság pedig Stalin ama nyilatkoza
tában jut kifejezésre, hogy az Orosz-szovjet küzdelmének végső győzelmét 
csak nemzetközi alapon érheti el. Nem mondhat le tehát az általános pro
pagandáról.

Az Orosz-szovjet forradalmasító munkája nem is veszített erejéből. 
Ezt nyilvánvalóan bizonyítja Stalin rémuralmának utolsó fejezete, mely a 
tömeggyilkosságok megrázó sorozatával döbbentette meg a világot. Kipró
bált, régi vezéreiket halálra ítélték. Sinowjew, Kormenew, Bucharin, Radek 
és társaik nem túlzott vörös voltukért kerültek ítélőszék elé, hanem mert



nem voltak eléggé vörösök. A hivatalos vezetőknek a Volksfront irányzat
tal kacérkodása taktikai kérdés csupán, nem pedig meggyőződés-változta
tás. Ha sokszor megfejthetetlennek látszik is a behúnyt-szemű orosz óriás, 
egészen bizonyosan halálos ellenségünk. Politikai alkalmazkodásból változ
tathat taktikáján, ez azonban csak taktikázás a taktikával. Moszkva demok
ratikus ruhát öltött magára, mondja egy éles ítéletű megfigyelő, de ez csak 
elleplezése való lényének és önmagához hű törekvésének. A Szovjet újból 
eljátssza a farkas meséjét, magára veszi a nagymama ruháját, hogy elosz
lassa a gyermekek félelmét.

A Szovjet törekvéseit bizonyítja idegen államokban folytatott állandó 
propagandája. Spanyolország polgárháborúját ő táplálta s Kína bolsevizá- 
lását állandóan fenntartja. 1937-ben New-Yorkban 6000 kommunista fel
emelt ököllel megfogadta, hogy megalapítják a Szovjet-Amerikát. Meg 
vannak győződve arról, hogy az Egyesült Államokban minden előfeltétele 
meg van a kommunista társadalmi rendnek, csupán az államhatalom meg
szerzésére van szükség. Kidolgozták tervüket. Mindenek előtt megszünte
tik a magánvagyont. Ezt természetesen csak hatalommal és erőszakkal le
het keresztülvinni. Leszámolnak a kapitalistákkal. A hatalom birtokában 
azután a bolsevista állam irgalmatlan lesz. Uralmát nem teszi minden pol
gár számára egyformán kedvessé. A nemzetközi kommunista programra 
szerint a forradalom előtti Volksfront taktikája is arra szolgál, hogy a ka
pitalizmus elleni küzdelmet helyes irányban vezesse. Ebben az irányban ha
talmas propagandamunka folyik, úgyhogy az Egyesült Államokban minde
nütt tért hódít a kommunizmus. Kanada, Mexikó, Chile, Argentinja, Brazí
lia és Cuba a népfront-mozgalom színe alatt előkészítő melegágya a kom
munizmusnak.

Nem várhatunk irányváltozást az orosz szovjetnél azért sem, mert Sta
lin eleven megszemélyesítője a bolsevizmusnak. Múltja és egyénisége lehe
tetlenné teszik számára elveinek megtagadását. Már pedig Stalin ma is a 
bolsevizmus istenné tett embere. Félelemtől reszketve, áhítatosan imád
kozva, reménykedve sok millió rajongó arc tekint a Kreml felé s az istenné 
tett embert „a mi atyánknak“, „mi tanítómesterünknek“, „a mi napunk
nak“ nevezik. Mindig erős az a politikai és világnézeti irányzat, mely a fél
istenek személyi kultuszával és vallásos árnyalatú emberimádással kapcso
lódik egybe.

Az első aggodalmunk tehát az, hogy az orosz bolsevizmusnál nem szá
míthatunk lényegváltozásra, avagy irányváltozásra, az változatlanul marad 
a régi.

A másik aggodalmunk a német nemzeti szocializmus egyház- és vallás- 
politikája miatt támad. Mélységes aggodalommal szemléljük, hogy a for
radalmi korszakok szokásos átmeneti idejét messze túlhaladóan, nemcsak 
változatlan marad a keresztyén egyházak elnyomottsági helyzete, hanem az 
határozott rendszerezettségben állandóvá válik. A totális államban az egy
házak ma is csak tized értéket jelentenek. Az állam szinte elbírhatatlan sú-
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lyával ránehezedik az egyház külső és belső életére. A politizálás tilalmának 
ürügyével megszűkíti annak munkaterét. Az ifjúság nevelését kiveszi kezé
ből. A vallásoktatást kevésre becsüli, másokkal is kevésre becsülteti. A köte
lező vallásoktatást eltörölte, úgyhogy immár fiatal tanulók döntenek a val
lásoktatásban való részvételükről. Az ifjúság templomi nevelését nem tiltja 
ugyan, de arra időt nem enged. A felnőttek lelkigondozását megnehezíti. 
A szabad vallási meggyőződés-nyilvánítás joga elméletileg meg van ugyan, 
de a gyakorlati életben, ahol azt kenyérkereseti foglalkozás, vagy hivatalos 
közösségben elhelyezkedés lehetővé teszi, korlátok közé szorul. Az egyház 
szociális intézményeit átveszi az állam. Templomon kívüli kultúrális mun
káját szinte lehetetlenné teszi.

Aggodalommal kérdezzük, hogy milyen jövendő vár a keresztyén egy
házakra, ha Németország „megbecsülésben“ részesíti az orosz szovjet bol
sevista világnézetét s a most feltárt jellemvonások szerint végzi a keresz- 
tyénség és a keresztyén egyházak védelmét?

Az új politikai kialakulás a megpróbáltatás új fejezetét nyithatja meg 
a keresztyén egyház számára. Nem szólunk annak politikai következményei
ről s nem bíráljuk azt államéleti szempontból. De igenis jogunk és köteles
ségünk ezen alakulásnak egyházi szempontból való mérlegelése. Vizsgálat 
tárgyává kell tennünk, hogy a bolsevizmus és nemzeti szocializmus egymás
sal szöges ellentétben álló és mégis egy nagy negatívumban megegyező 
világnézetének találkozó vonalán milyen sors várhat Krisztus egyházára. 
Mi vár a keresztyén egyház keretein belül harcvonalban álló evangélikus 
egyházunkra, mely külső szervezeti azonosság nélkül és megtépázott belső 
lelki egységgel áll a világáramlatok ostromában.Ha felül akarunk emelkedni 
a napi megélés egyszerű követelésén s jövendőt előkészítő egyház-politikát, 
vagyis százados egyházépítést akarunk végezni, akkor komoly megfonto
lással meg kell keresnünk, hogy ebben a fenyegető, ellentétes irányzatú, de 
ugyanazon eredményre jutó helyzetben, mi az egyház kötelessége, hol ke
resse fegyverzetét, miképen teljesítse kötelességét?

Meg kell erősíteni az egyház külső szervezetét. Külső erőit a lényegre 
kell összpontosítani. Ki kell építeni egyháztarsadalmát, hogy az rugalmas 
védősereggé, támadhatatlan fellegvárrá legyen. Vissza kell állítani az egy
ház autonom jogait, hogy az egyház újra rendelkezzék önmaga felett, in
tézményeinek működését önmaga vezesse s munkáiról önmaga határozzon.

Fokozni kell az egyház belső erejét. Hitvalló egyházzá kell átalakulnia 
minden keresztyén egyháznak. Hitvalló pásztorokat, tanárokat, tanítókat 
és világi vezetőket kell sorompóba állítania. Hívő egyháztagokat kell ne
velnie, kik a vallást és egyházat nem tekintik a kultúra avult függvényének, 
melyet egy új kultúra vagy új államberendezkedés feleslegessé tehet.

Meg kell értetni az állam mai vezetőivel, hogy totalitásra törekvése 
nemcsak az egyház önrendelkezési jogát, hanem a keresztyén állam legerő
sebb alapköveit is gyengíti.

Meg kell teremteni a keresztyén egyházak egységes frontját. Krisztus
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keresztjének védelmében találkozniok kell azoknak az egyházaknak, me
lyek eddig közömbösen, fölényesen, vetélkedve vagy ellenségeskedéssel él
tek egymás mellett, gyakran egymással szemben. Ha ránk szakadna ez a 
világtörténelmi megpróbáltatás, akkor nem egyik vagy másik templomról, 
hanem a templomról, nem egyik vagy másik egyházról, hanem az egyház
ról lenne szó. És akkor meg kellene értenünk, hogy az én templomom meg
védése a te templomod védelmét, az egyházamért sikraszállás a te egyházad 
oltalmazását is jelentené. Együtt, egymással, egymásért.

Erről az egyetemes keresztyén és történelmi követelésről beszél egy 
bajorországi kis gyülekezet esete. Az egyházi sajtóban megjelent hír sze
rint ez a gyülekezet 15 éven át a városháza tanácstermében tartotta isten
tiszteleteit. Egyszer csak közölték vele, hogy a jövőben nem kaphaja meg 
erre a célra a tanácstermet. Az evangélikus gyülekezet a római katolikus 
egyházhoz fordult s egyik kápolnájának átengedését kérte. A müncheni ér
sek megengedte, hogy három éven át az evangélikus istentisztelet a kölcsön
adott római katolikus kápolnában tartassák meg. Az első istentiszteleten 
Lukács 9, 57. és 61. verseiről szólott az igehirdetés: Krisztussal minden 
lehetséges!

Bármit hozzon magyar evangélikus egyházunkra s a magyar keresz- 
tyénségre a jövendő, egy bizonyos: Krisztussal minden lehetséges! Csak 
azután az élő Krisztussal menjünk a harcba!

b) Az államhoz való viszonyunk. Teljes bizodalommal vagyok Gróf 
Teleki Pál kormánya iránt. Meggyőződéssel támogatom belpolitikáját s vál
ságos nehéz időkben reménységgel szemlélem külpolitikáját.

Hasonlóképpen bizalommal vagyok Hóman Bálint kultuszminiszter és 
közvetlen munkatársai iránt. Elismerem egyházunk iránt megbizonyított 
jóakaratát, mely sokszor jelentett fejlődést, erősödést, akadály megszűnést, 
gond eloszlatást gyülekezeteinknek, iskoláinknak és egyházi munká
sainknak.

De még a mai nehéz helyzetben sem hallgathatom el nehéz aggodal
maimat.

Aggodalommal szemlélem az állami iskolákban érvényesülő egyoldalú 
szellemet, mely sok helyen az államvallás egyedüli irányzatát viszi uralomra 
s hatalmi súlyával gyakran az eínyombttság és másodrendűség érzését éb
reszti az evang. tanulóban. A tanulók többségének egyházi hovatartozandó- 
sága jelenthet fokozott kötelezettséget az állam számára, de sohase változ
tathat az iskola azon karakterén, mely szerint az állami iskola. Aggodalom
mal tapasztalom, hogy evangélikus vallású tanerők kinevezését még akkor 
is nehezen tudja elérni egyházunk, ha a tanulók létszámában tekintélyes 
számot jelentenek az evangélikusok és ha a tanári testület összetétele s az 
iskola pedagógiai érdeke azt egyenesen követelik is. A soproni áll. leány- 
gimnáziumba többszőrönként előterjesztett kérelmem ellenére nem helyez 
a miniszter úr evangélikus tanerőt, jóllehet a tanulók 36 százaléka evangé
likus s a tanári testületben evang. vallású tanár nincsen. Bizonyos esetek-
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ben a jogvédelem is ólomlábon jár. 1936. dec. 19-én 599/1/936—3. szám 
alatt a miniszter úr intézkedését kértem, mert a pécsi jezsuita gimnáziumba 
járó egyik evangélikus tanulót nem mutatták ki evangélikusnak, róm. kát. 
vallásoktatásban részesítették s evang. vallásoktatásra nem kötelezték. In
tézkedés nem történt a tanév végéig. 1939. május 3-án 2082/1/938—39. szám 
alatt ugyanezt a folytatódó sérelmet ismét bejelentettem, de mindeddig 
nem kaptam választ.

Kifogásolnom kell a kormány iskolapolitikáját, mert ebből az egyol
dalú egyházi érvényesülést mutató iskolapolitikából hiányzik a teljesmér
tékű igazság, a méltányosság és az előrelátó megfontolás.

Azután kifogásolom a kormány iskolapolitikáját, mert az egyházunk 
autonómiájának utolsó foszlányait is megsemmisítéssel fenyegeti. Ezt a 
megállapítást néhány példával bizonyítom. Előzetes elvi engedély kell a 
tanítói állások betöltéséhez. Rendeletbe foglalt korlátozások megszorítják 
a gyülekezet tanítóválasztási jogát. Legtöbbször még az a gondolat is el
homályosodik, hogy a gyülekezet a tanító személyében kántort választ ön
magának. A tanító tanmenetét idegen ellenőr bírálja. Az iskolalátogatást 
idegen szakemberek végzik. Saját iskoláink számára készült tankönyveket 
a minisztérium felülvizsgálja. A középiskolák Évkönyvének beosztását mi
niszteri rendelet szabályozza, még az iskolai irkák is állami rendelkezés alá 
kerülnek. Múlt évi püspöki jelentésemben rámutattam arra, hogy az iskola
közigazgatási törvény alapján egyik középiskolánkba 6, egy másik 5 
szerzetes tanárt nevezett ki a miniszter tanulmányi felügyelőnek. Üj adat
ként feljegyzem, hogy az egyik tankerületben megalakított közoktatási ta
nácsot úgy állították össze, hogy annak élére a róm. kát. megyéspüspököt 
nevezték ki, a tanácsba kineveztek néhány előkelő róm. kát. egyházi férfiút 
és tanügyi embert, evangélikus egyházunk részéről azonban egyetlenegyet 
sem neveztek ki, jóllehet a tankerület területén iskolaközigazgatási munkát 
végez 3 esperes és 3 középiskolai igazgató, kik mögött kiépített tanítói és 
tanári testület áll. A közoktatási tanácsban két prot. tag akad ugyan, ezek 
azonban nem egyházi kapcsolatuk révén jutottak tagsághoz.

Egyetlen szóval sem kifogásolom a róm. kát. egyház képviseletét, de 
ugyanezt a jogot kell igényelnem evangélikus egyházunk számára s nagyon 
aggasztónak tartom, hogy ezen jogigényt külön kellett a vallás- és közok
tatásügyi miniszter úr figyelmébe ajánlanom.

A felsorolt intézkedések törvényen nyugosznak, tehát azok törvényes
ségéhez nem férhet szó. Egyházunknak azonban a leghatározottabban kifo
gásolnia kell a törvények végrehajtási módját, melyek a törvény szellemé
től függetlenítve magukat, ellenkeznek egyházunk autonómiájával, forma
lizmusokkal ráfeküsznek iskolaéletünkre s mellőzésekkel mélyen sértik egy
házunk önérzetét. Ha nem akarjuk halotti címerré tenni autonómiánkat s 
nem akarjuk kétessé tenni egyházunk jövendőjét, akkor teljes határozott
sággal meg kell mondanunk a kormánynak, hogy iskolapolitikájának vég
rehajtási módja egyházunkra sérelmes és megalázó. A vallás- és közokta-
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tásügyi miniszter úr adott programmjában kijelentette, hogy a keresztyén 
egyházak iskolamunkáját a legnagyobb mértékben értékeli s azt fenntartani 
kívánja. Szembeállítva ezen kijelentést a tényleges helyzettel, meg kell álla
pítanunk, hogy a törvény végrehajtásának módja, a tanmenet sablonizálása, 
az ellenőrzésnek a tanár egyénisége felett eltekintő módja, a kicsi kérdése
ket túlbecsülő rendelkezési rendszere, megsemmisíti iskoláink felekezeti ala
pon kialakult egyéniségét, sajátosságait és pedagógiai típusát. Ez a rendszer 
felekezeti iskoláinknál inkább koporsó, mint bölcső ácsolására alkalmas. 
Kifejezem azon aggodalmamat is, hogy ez a rendszer állami területen sem 
fog nagy tanítómestereket és kiváló nevelőembereket teremteni!

A költségvetés keretében a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr mun
katársaival együtt nagy jóakarattal bírálja el iskoláink, gyülekezeteink és 
egyházi munkásaink ügyeit. Fájdalom azonban, fedezet hiányában sok jo
gos és szükséges érdek kielégítetlenül marad. Különösen sajnálatosnak tar
tom, hogy minisztertanácsi tilalom nem teszi lehetővé önálló hitoktatói állá
sok szervezését s hogy az állami népiskolákban végzett hitoktatói munka 
díjazása ma is megszégyenítően kevés. A kormány keresztyén alapra helyezi 
nemzetnevelő politikáját. Egyházunk boldog készséggel ajánlja fel ezen 
munkához közreműködését, kéri azonban, hogy ajánlkozását a kormány 
elfogadja s munkálkodását tegye lehetővé.

Az államhoz való viszonyunk tárgyalásánál teszek említést a vallásfe
lekezeti helyzetnek az állammal kapcsolatos oldaláról. Meggyőződésem 
szerint ugyanis ez a kérdés csak részben a keresztyén egyházak egymásközti 
viszonyának kérdése, lényegében kormányzati kérdés.

A különböző sérelmek közül meg kell említenem egy leventezászló egy
oldalú felavatását, midőn az előző megállapodások ellenére, a kibocsátott 
meghívótól eltérően, a zászlót kizárólag róm. kath. egyházi szertartással 
áldották meg. Súlyosnak ítélem ezt a kérdést, mert a levente-intézmény 
kötelező állami törvény alapján áll s egyéni tetszéstől függetlenül, mindenki 
tartozik benne résztvenni. Sérelmesnek kell tehát tekintenünk, hogy egy
házunkat egy ilyen kötelezővé tett törvényes szervezetben, hátmögötti intéz
kedéssel sérelem éri.

A Felvidék visszacsatolásának örömét néhány keserű jelenség zavarta 
meg, melyekről egyik pásztorlevelemben a következőket írtam:

„A nemzeti egység védelmezése a mai történelmi időben százszorosán 
kötelességünk. Hálás érzéssel gondolok arra, hogy a római katolikus egy
ház részéről az utolsó időben ezt a békés egységet semmi sem veszélyeztette. 
Annál aggasztóbb jelenségnek tartom, hogy állami, közigazgatási hivatalos 
tényezők gyakran szem elől tévesztik a keresztyén-egység és összetartás 
nagy követelését. Nemzeti történelmünk ama dicső eseményére gondolok, 
amidőn a Főméltóságú Kormányzó Ür szeme előtt, Kassa város ujjongó 
falai között, a Felvidék hazatért népe ráborulhatott a sokszor megsíratott 
nemzet keblére! Vájjon kit terhel a felelősség, hogy a nemzet egységének 
boldog ünnepét a magyar protestáns egyházak mellőzésének egész sora
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megzavarta? Ha történeti szükség volt a római katolikus püspöknek a 
katolikus lakosság hódolatát tolmácsoló külön beszéde, akkor miért ítél
ték némaságra a református és evangélikus egyházakat? Miért utasították 
el a protestáns egyházak ama kérését, hogy az ő templomaikban is legyen 
hálaadó istentisztelet? Miért mellőzték a protestáns egyházakat annál a 
magasztos ünnepségnél, midőn húsz év elmúltával magyar papi áldás hul
lott a magyar zászlóra? Ha pedig római katolikus egyházi tilalom a zászló 
egymásután következő megáldását lehetetlenné teszi, akkor miért nem tar
tottak olyan zászlóavató ünnepséget, melyen megkímélték volna mellőzés
től és megaláztatástól ezt a két egyházat, melynek szintén szent a zászló 
és amelynek szintén vannak hadirokkantjai, hősihalottjai és felvidéki ma
gyar bizonyságtevői? A meginduló magyar szeretetmunkánál miért tették 
lehetetlenné, hogy a szürke nővérek mellett a diakonisszák is végezzenek 
szeretetmunkát?

Nehéz felelősség súlyosodik azok lelkiismeretére, kik még ma sem lát
ják a nemzeti egység szükségét és a keresztyén egység komoly követelé
seit. Már pedig az elénk tornyosuló óriási feladatokat csak akkor végezhet
jük el s jövendőnk építésén csak akkor dolgozhatunk önmagunkat fel
ajánló, odaadó hűséggel és erőfeszítéssel, ha a nemzeti és keresztyén egy
séget üres jelszavakból komoly valósággá tudjuk tenni s azokat nemzeti 
életünk építő erőivé avatjuk.

Az állam és nemzet felelős vezetőin kívül mindegyikünkre különleges 
követeléseket hárít az egység követelése. Annak megépítésén becsületes 
lélekkel mindnyájunknak dolgoznunk kell. Lelkésznek, tanárnak, tanító
nak, gyülekezeti felügyelőnek, gondnoknak és presbiternek, az egyház jó
módú és szegény tagjainak, kisebbségi sorsban, avagy a túlsúly erejében 
élőknek, magasra épített fórumon, vagy szerényen meghúzódó falusi oltár 
mellett. A nemzeti és keresztyén egységért egyforma áldozatossággal és 
meggyőződéssel dolgoznunk kell, mert nemzeti jövendőnk és keresztyén 
lelkiségünk függ attól.“

Midőn ezen jelenségekre őrállói tisztemből kifolyólag rámutatok, újból 
hangsúlyozom, hogy a vallásfelekezeti békesség fenntartását elsősorban a 
kormány feladatának látom s meg vagyok győződve arról, hogy a nemzeti 
egység biztosítására az állam felelős vezetői még az egyházaknál is többet 
tehetnek. Ehhez azonban szükséges, hogy vállalják ezen elvi felfogás köte
lességét, kényelmetlenségét és felelősségét.

c) A felekezetközi helyzet. A keresztyén egyházak viszonyáról azt 
mondaná a hadijelentés: helyzet változatlan! Megnyugtató jelentés, de nem 
kielégítő s végül is — hadijelentés.

A róm. kát. egyházhoz való viszonyunk nem romlott, sőt bizonyos te
kintetben javult. A hadijelentés szóhasználat mégis indokolt, mert a testvéri 
viszony kiépülését megzavaró alapbajok ma is változatlanul fennállnak. 
Egyik alapbaj a róm. kát. egyház kizárólagosságának igénylése. Az itthoni 
és a hazatért protestánsokban jogosan ébresztett aggodalmat, hogy a róm.
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kát. egyház első megnyilatkozásában a közös zászlószentelési tilalomról 
szólt. Fájdalmas elgondolással hallottuk azt is, hogy nemzeti jövendőnk a 
Mária országába való visszatéréstől függ, holott 3 millió prot. magyar azért 
imádkozik és dolgozik, hogy Magyarország Jézus országává legyen. A több
ségi szám nem biztosít kizárólagossági jogot. Veszedelmes jogfosztássá vá
lik tehát minden olyan gyakorlat, mely az állampolgári jogegyenlőséget s 
az egyházak törvényes jogegyenlőségét helytelen szempontok alkalmazá
sával korlátozza. Az igazság és nemzet elleni vétkezés, ha valaki prot. volta 
miatt nem nyerhet el egy állást, vagy elesik megérdemelt előmenetelétől. 
Az alapbajok közé sorolom az egyházak éles elválasztottságát, mely a tény
leges együttmunkálkodást ködös ábránddá teszi, végül a nemzeti és kér. 
egység rákfenéjét: a reverzális harcot ezernyi lelki válságával, egyéni és 
családi tragédiájával együtt.

A felekezeti egyetértésnek egy örök alapelvi és egy időleges történeti 
létrehozó feltétele van. Az alapelvi feltétel a keresztyén egyházak egyete
mes lényegében rejlik s lényegkifejtésük mértéke szerint valósul meg. A 
történeti feltétel a válságokat rejtő közös front követelésében és a keresz- 
tyénség érdekének közös védelmében lép elénk. Az alapelvi feltétel elho- 
mályosodása csorbítja a keresztyénség egyetemes szolgálatát. A történeti 
feltétel figyelmen kívül hagyása pedig azt vaksággal veri a világtörténelem 
legválságosabb idejében.

A róm. katolikusokhoz való viszonyon kívül egy tekintetet kell vet
nünk a testvér református egyházhoz való viszonyunkra is.

A kiváló vezetőség emelkedett felfogása s az egyházak közszelleme 
az elvi ellentétet, avagy egymással szembefordulást majdnem teljesen ki
zárja. A testvériség szempontjából nagy jelentőségű az egyetemes refor
mátus konvent és az evangélikus egyházegyetem azon egybehangzó határo
zata, mely a reverzálist egymás közt a lehetőségek szerint kizárja.

A mindennapi életben azonban találkozunk sérelmekkel is. Egy egyházi 
ember reverzális követelését azzal indokolta, hogy „nem mint lelkipásztor, 
hanem mint apa járt el.“ Az ügy a református egyetemes konvent e]é ke- 
i ült. Jóleső érzéssel jegyzem fel annak ezen szavakba egybefoglalt ítéle
tét: „mint apa a megállapodás szószerinti szövege ellen nem vétett ugyan, 
de mint lelkipásztor nagyobb kárt okozott, mint amit el akart kerülni, mert 
nem szolgálta a közös megállapodás alapján hozott határozat lényegének 
pontos megtartásához fűződő egyetemes érdekeket“.

Feltétlenül kívánatos és szükséges lenne a protestáns egység lelki elmé
lyítése s annak a nemzet társadalmában erőteljesebb érvényesítése. Ez kü
lönösképen egyháztársadalmi szerveink s a testvéri kapcsolatok megerősí
tése által történik. Az utóbbit becsületes testvéri jóigyekezettel s kedvező 
eredménnyel elvégzi országos lelkészegyesületünk, mely az országos refor
mátus lelkészegyesülettel erőteljes kapcsolatot tart fenn. Az első feladat 
szolgálása különösképpen a Bethlen Gábor Szövetség és a Magyar Protes
táns Irodalmi Társaság keretében biztosítható.
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d) Egyházunk belső helyzete és feladatai. Egyházunk világhelyzetével 
és itthoni elhelyezésével számot vetve, feladataink és szükségleteink irány
vonalát a következőkben jelölöm meg:

a) Mindent el kell követnünk, hogy egyházunk összhangzatos teljes
séggel kiépüljön s ezért meg kell szüntetnünk a többféleképpen jelentkező 
egyoldalúságokat.

Az egyik egyoldalúság az egyház külső szervezetének egyedülvalósá- 
gában jelentkezik. Sokan annak csupán külső szervezetét látják. Homlok
térbe állítják a történelem folyamán kialakult testi egyházat, öncéllá teszik 
jogi szervezetét, külső rendjét s nem ismerik fel Istentől adott lelki hiva
tását. Számukra az egyház emberi intézmény csupán, melynek értéke az 
emberi szükséglethez igazodik. Értékes annak, akinek szüksége van rá, 
értéktelen annak, ki nélküle is megvan. A külső egyház így válik történeti 
jogok bástyájává, kultúrtörekvések hordozójává és általános valláserkölcsi 
eszmék munkásává.

A másik egyoldalúság abban nyilatkozik meg, hogy csupán a lelki egy
ház hivatását ismerik fel s nem értékelik az egyház életkapcsolatából szár
mazó rendeltetését. Megértik az egyház lelki szolgálatát, mely szerint Isten 
igéjével és a szentségekkel Krisztus élő testébe kapcsol s az élő lelki-gyüle- 
kezetet építi, de a lelki egység szempontjából feleslegesnek, közömbösnek, 
kevésértékűnek, értéktelennek, sokszor károsnak ítélik a külső testi egy
házat. Ez az egyoldalú irányzat könnyen elveszíti lábai alól a való élet tala
ját. Szétfolyó vallási álmodozássá, tartóedény nélküli irányzattá lesz, mely 
lelki irrealitásokba olvasztja az egyházban biztosított vallási realitásokat. 
Az öntudatos vallásos embernek el kell jutnia oda, hogy a külső egy
házat szeresse a lelki egyházért, szeresse nélkülözhetetlen eszköz-voltáért, 
de szeresse önmagáért is. Szeresse magyar evangélikus egyházunkat, mely 
nélkül evangélikus hívő ember nem élhet. Szeresse, mint Isten alkotását, 
mely Isten gondviselő szeretetének ajándékát hordozza. Szeresse, mint 
történelmi alkotást, mely évszázados küzdelmek nyomait hordozza magán, 
hittudatunk átvilágító fényét, jelen életünk és jövendőnk biztosítékát mu
tatja. Senki sem tekinthet el fölényesen felette, mert nélküle nem élhet. 
Szeretem tehát szépségével, gyengeségével és hibáival együtt. Felhaszná
lom, hogy evangélikussá lehessek és csiszolom, hogy általam is minél töké
letesebben evangélikus egyházzá legyen.

A harmadik egyoldalúság a vallásosság típusában jelentkezik. A ma
gyar evangélikus egyház bizonyságtevő mártír egyház, védekező és har
coló egyház, azután tanító-egyház. Egyházunk örvendetes jelek szerint, 
mindjobban világosodó öntudattal és boldog vágyakozással dolgozik azon, 
hogy hívő egyház legyen. De hol van a szeretet egyháza? Ki kell dolgoznia 
eme egyoldalúságát, hogy hitéből megszülessék az egyház szeretet-élete. 
Nem vagyoni kérdés ez, nem a pénz és anyagi erő, hanem a hit kérdése.

Az 1938. évi püspöki jelentésemben már rámutattam arra, hogy evan
gélikus egyházunk a szociális munka kifizetetlen váltóját tartja kezében.

<
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Tartozunk önmagunknak, nemzetünknek s a világ evangélikusságának az
zal, hogy az evangélikus hitből született és belőle táplálkozó szeretet-intéz- 
ményeket felállítsuk. Ezen feladat teljesítésében egyházunknak is meg kell 
szerveznie a szeretet-szövetséget, mely a református egyházban évek óta 
felmérhetetlen áldással működik.

Evangélikus egyházunknak .meg kell látnia ennek a gondolatsornak 
utolsó láncszemét. Egyoldalúságainak megszüntetésével diadalmassá kell 
tennie önmagában a lelki egyházat. Az üdvösség kereszttel jelzett bérc
óriása felé kell haladnia, hogy híveit az egyedül üdvözítő Krisztushoz ve
zesse. Ennek megfelelően kell kidolgoznia állandó s az idő változásaihoz 
alkalmazkodó munkatervét. E szerint kell gazdagodnia anyagi értékeivel 
s ezen feladat szolgálására kell a hit varázsvesszőjével megnyitania a kő
sziklák rejtett forrásvízét.

b) Egyházunknak hivő munkásokai kell munkába állítania. Csak az ke
rüljön vezéri szolgálatba, ki Krisztus vezérsége alatt áll s munkáját és éle
tét szolgálattá teszi. Ebben a tekintetben nincsen különbség egyházi és 
világi ember között. Egészen elhibázott, mikor az egyiktől hitet, lelki
irányt, theológiai készültséget kívánnak, a másiktól jogi tájékozottságot, 
közigazgatási gyakorlatot és egyházvédelmet; egyiket lelki munkába állít
ják, a másiktól kizárólag anyagi munkát kívánnak. Lelkületűket illetőleg 
a világiaknak is egyháziakká kell válniok, kezükben magasra kell emel
kednie a Bibliának. A tanárok és tanítók kabátzsebében, — éppen szívük 
felett, — helyet kell kapnia az evangéüiomnak.

A hívő vezérek munkája ennek megfelelően emelkedő jelleget mutat. 
Nem kenyérbiztosító, avagy érdekkielégítő munka, nem lélek által meg
nemesedett hivatás, hanem az élő Isten szolgálása. Nem emberi hajlandóság, 
nem is kegyes jótéteményezés, mely emberi elhatározástól függ s hízel
kedő elismerésekből táplálkozik, hanem belső, boldog kényszerítés, Isten 
parancsolata előtt engedelmes meghajlás.

Egyházunk feladatait és szükségleteit kutatva, kemény önvizsgálással 
nézünk az egyházvezérek szemébe s bizonyságtevő, hívő vezéreket kere
sünk. A nehéz küzdelmekre induló egyháznak vezérnevelésre kell töreked
nie és ki kell válogatnia a vezetésre alkalmasokat, mint ahogyan Gedeon 
is próbatétellel választotta ki harcrahívott seregét. Talán majd elmaradnak 
a hit és az igazi egyházszeretet értékeit nélkülöző látszat-vezérek. Az egy
ház bizalma és saját lelkűk kötelezése jogán, azonban megmaradnak azok, 
akik az élő vízből boldogan merítve, kemény elszántsággal minden küz
désre hajlandók.

c) A hívő egyháztagok nevelésére az eddiginél is nagyobb gondot kell 
fordítania egyházunknak. Világosan tudnia kell azonban, hogy a hit nem 
külső egyházi kapcsolat, nem lobogó evangélikus öntudat, hanem Isten 
ígéretének bizonyossága, lelkünk benne vetett megingathatatlan bizodalma 
s életünk odahajolása az Ö örökkévaló akaratához. A hit a Szentlélek mun
kája, mely Isten igéje által ébred fel lelkűnkben. Hívő evangélikus ember
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tehát csupán a Biblia emlőjén nevelkedhetik. Isten tőlünk a lelkek örök 
történetének megújítását követeli. Azt követeli, hogy a betlehemi bölcső 
felett megzendülő nagy öröm-hirdetést megújítsuk, s a reformáció kora
beli leláncolt Bibliát újból életkönyvvé tegyük. Ebben a követelésben rejlik 
egyházunk misszió-szolgálatának legnagyobb követelése. Hitvallásos evan
gélikus egyháztagokat kell nevelnünk! Általános színezetű vallásosság he
lyett ki kell formálnunk a határozott evangélikus hittudattal és vallási meg
győződéssel megtöltött vallásosságot.

d) Iskola-politikánkat a nemzeti élet általános kultúrális síkjából át kell 
helyeznünk egyházunk lelki síkjába. Meg kell látnunk azt a tényleges hely
zetet, hogy a külső egyház statisztikája nem egyezik meg a lelki-egyház 
statisztikájával. Sokkal több a felírás szerinti evangélikus iskola, semmint 
a lélek szerinti. Az iskola homlokzati felírását át kell vinnünk lelkületének, 
tanító- és nevelő munkájának homlokára. Átgondolt, tervszerű munkával 
növelnünk kell azoknak az iskoláknak számát, melyekről a lelki evangé
likus egyház is elmondhatja: ez az én iskolám! Ennek szolgálására érvé
nyesítenünk kell az evangélikus pedagógia célkitűzését, nevelési programm- 
ját, módszerét és eszközeit. Evangélikus, hívő tanárokat kell munkába ál
lítanunk, akik a fizika-matematikai és klassika-filologiai szakon is bibliás 
emberek s egyházunk hitvallási alapján állnak. Vallástanárainknak nem
csak az ifjúság, hanem a tanári-kar lelkipásztorává is kell lenniök. Isko
láinkban teljes határozottsággal hívő egyéniségeket kell nevelnünk a külső 
és lelki gyülekezeti közösség erősítésére. Mindenfokú iskolában ezen szem
pontokat kell érvényesítenünk. Különösképpen gondoskodnunk kell tanító
képző-intézetünk egyházi szellemének érvényesítéséről. Ez egyszersmind 
részbeni gondoskodást jelent népiskoláink evangélikus szelleméről.

e) Egyházunk az állam és nemzet közösségében más egyházak közt 
éli életét. Nem szigetelődhetik el különálló életre. Lényegében rejlő hivatása 
szerint önállónak kell lennie, elhelyezkedése szerint azonban számolnia 
kell külső tényezőkkel. Életnyilvánulását az állami törvények, felekezet- 
közi elhelyezkedését pedig a többi egyházak magatartása befolyásolják. 
Másfelől egyházunk az állam és nemzet alkotó részét képezi. így tehát 
számára nemcsak szükséglet, hanem követelés is, hogy az állam közössé
gében elhelyezkedése a jog és igazság szerint biztosíttassék.

Egyházunknak az állammal szemben van határozott jogigénytudata. 
Világosan tudja, hogy az egyházat az állam részéről mi illeti meg és mi
módon változtatható a törvény életté. Ezenkívül van elgondolása az állami 
életről is. Ismeri az állam lényegét, hivatását, jogait és annak határait. 
Egyházunknak van elgondolása a nemzetről, annak szükségleteiről és fel
adatairól. Van kiforrott elgondolása a kultúráról, a gazdasági életről, a 
termelési rendről, a társadalmi osztályok viszonyáról, a szociális problé
mákról. Egyházunknak minderről van határozott meggyőződése. Mond
juk így: kell határozott meggyőződésének lennie. Csak az alvó vagy meg
halt egyháznak nincsen politikai elgondolása s nemzetéleti terve. Az élő

i



egyháznak tudnia kell, hogy milyen alapelveken kell felépítenie politikai 
meggyőződését és milyen elvek állapítják meg önmagának az államhoz 
való viszonyát.

Az egyház és nemzet egybehangzó érdeke megkívánja, hogy az egy
ház, nem ugyan a maga hivatalos szervezetében, hanem arra alkalmas egy
háztársadalmi alakulataiban, juttassa kifejezésre a nemzetpolitikával szem
ben támasztott követeléseit. Ez azonban nem jelent egyet a napipolitikába 
elegyedéssel, valamely politikai irányzathoz való csatlakozáshoz, avagy az 
egyház tagjainak politikai kiskorúvá tételével. Csupán azt jelenti, hogy az 
egyház tartsa nyitva mindkét szemét, nézzen a jövendőbe, mérlegelje az 
államvezetésben és politikai életben érvényesülő irányzatot, vegye számí
tásba azokat a terveket és szándékokat, melyek összhatásából kiformálódik 
a jövendő politikája. Azután a köztudat csatornáján át igyekezzék érvé
nyesíteni saját meggyőződését és igyekezzék megvédelmezni történelmi 
jogait és igazságait.

Amennyire szükségesnek tartom, hogy az egyháznak legyen egyházi 
alapon kibontakozó politikai tudata, épp úgy helytelennek tartom az egy
háznak a napi politikába belevitelét, avagy egy politikai irányzathoz csat
lakozását. Egyházunk politikai feladata kizárólag abban áll, hogy önmaga 
tisztába jön saját lényegéből folyó politikai követeléseivel s ezeket igyeK- 
szik a kormánynál érvényesíteni.

Nemcsak az egyház, hanem az egyházi emberek pártpolitikában rész
vétele sem kívánatos. Egyházi embereink maradjanak hivatásuk szolgála
tában, kerüljék el a fékevesztett szenvedélyek vaksággal vert összecsapá
sait, melyek a legnagyobb elfogultsággal a pártpolitika tusáiban szoktak 
jelentkezni. A gyülekezet embere ne váljék egy párt emberévé. Védje meg 
szolgálatának minden egyháztagra kiterjedő egyetemességét és ne tép- 
desse saját kezével a híveivel összefűző kötelékeket. Legyen elvi alapon 
kiérlelt politikai meggyőződése. Gyakorolja állampolgári kötelességeit 
becsületes, lelkiismeretes felelősségérzettel, de ne tegye önmagát pártem
berré. Ne keresse a pártpolitikai sezreplést, politikai vezérséget, ne gyűjt
sön ajánló aláírásokat s ne állíttassa magát politikai gyűlések szónoki 
emelvényére. Pártpolitikai szereplésével esetleg kielégítheti ezirányban mu
tatkozó vágyait és képességeit. Szolgálatot tehet egy politikai pártnak, 
mely azt kivétel nélkül mindig nemzeti szolgálatnak minősíti. Előnyöket 
szerezhet gyülekezetének is. Bizonyos azonban, hogy megrontja hivatá
sának belső és külső feltételeit, megzavarja gyülekezetéhez való viszonyát 
s évtizedekre veszélyezteti egyházi munkáját.

A pártpolitikában részvétel különösen nálunk nagy kísértést jelent. 
Először azért, mert nálunk majdnem mindig csak pártpolitika van. Másod
szor, mert a politika átszövi a nemzet összes életnyilvánulását. Harmadszor, 
mert a politika, minden másnál jobban, szinte egyetemes kvalifikációt je- 
jent. Negyedszer, de nem utolsó helyen azért, mert a lelkész és tanító a 
gyülekezet szellemi vezetője és életalakulásának természetes irányítója.
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Könnyen belesodródik tehát egy olyan politikai tevékenységbe, mely nép
nevelői szolgálatával egybefonódó munkát jelent.

Ezen szempontokkal szemben hangsúlyozom azt a követelést, hogy 
egyházunk elvi alapon álló politikai meggyőződése az egyházi emberek 
kezén ne váltassák fel pártpolitikai aprópénzre.

Egyházunk politikai elgondolásában az evangéliom örök igazságainak 
s egyházunk élettörvényeinek kell érvényesülniök. Ezen igazságok sorából 
megemlítem a következőket:

Nemzetünket Isten teremtményének tudjuk, történeti küldetésében 
Isten rendelkező parancsát halljuk s életmunkájában megérezzük Isten előtt 
való felelősségét.

Egyházunk a nemzet élő, szerves alkotórésze. Az állam törvényeinek 
keretein belül saját hivatásának betöltésén munkálkodik. Igényeljük az 
állam részéről, hogy hivatásunk teljesítésében ne akadályozzon, sőt, — sa
ját jól felfogott érdekében is, — erkölcsi és anyagi támogatásban része
sítsen. Tegye számunkra lehetővé lelki szolgálatunk elvégzését, tanítói és 
nevelői kötelességeink teljesítését, az ifjúság nevelését, kultúrális és szo
ciális terveink megvalósítását.

Mint Krisztus igazságának képviselője, hangoztatjuk az evangéliom 
szociális követeléseit, munkálkodunk a nagy kiegyenlítési feladaton, igye
kezünk az igazságtalanságokat megszüntetni, az igazságot helyreállítani, 
a jog és szeretet összhangját megteremteni, az igazi emberi méltóságot 
kiépíteni, emberek, egyházak, társadalmi osztályok közti békességet meg
erősíteni.

Isten kezéből veszi egyházunk programmját: új eget hisz és új földet 
épít. Munkálja a belső fejlődésben biztosított egészséges haladást. A nem
zet örökségére és jövendőjére kockátvető, hitető, jelszavas politikát épp 
úgy nem vallja magáénak, mint az önérdek, a kiváltság és uralomvágy 
köveivel megépített politikai irányzatot.

Az egyházak esztendőről-esztendőre mind világosabban kialakuló 
helyzete s az utolsó országgyűlési képviselő-választások tanulsága készte
tett eglondolásaim elmondására. Összefoglaló tételem ez az egy mondat: 
Legyen egyházunknak egyházi és nemzeti alapon kiépült, határozott elvi 
politikai meggyőződése, igyekezzék azt a napi .pártpolitikába elegyedés 
nélkül a kormánynál érvényesíteni s az evangélikus köztudatba belevinni. 
Súlyosan károsodik az az egyház, mely szikla helyett futóhomokra épít, 
de az is, mely nem teremti meg önmaga számára a sziklára építés lehe
tőségét.

f) A missziói munkát teljes erővel folytatnia kell az egyháznak. Az ed
dig megszervezett missziói gyülekezetek fenntartását biztosítani kell. Egye
sített erővel templomot kell számukra építenünk. Üj missziói pontokat 
kell létesítenünk, hogy az egyháztagok lelki gondozását minél teljesebbé 
tehessük.
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Anyagi és erkölcsi támogatásunkat várja az enyingi, őrisezntpéteri, 
csornai, csöglei, mohácsi, siklósi, balatonföldvári, sárbogárdi, mezőlaki, 
takácsi-i missziói pont. Meghallották híveink a feléjük hangzó anyai szót. 
Megérezték az egyház kinyújtott kezének erejét. Vigyázzunk, hogy örö
mük ne váljék keserűséggé s ne veszítsék el bizodalmukat az anyai sze
retet állandóságában.

Ehhez a munkához pénz és lélek kell. Kövessünk el mindent, hogy a 
szükséges anyagi fedezetet előteremtsük. Azután neveljünk olyan lelki- 
pásztorokat, akik a legveszedelmesebb területen méltóan képviselik evan
gélikus anyaszentegyházunkat.

Ezekkel a gondolatokkal igyekeztem megvilágítani egyházunk helyze
tét s abból folyó feladatait. Kétségen felül állónak látom, hogy nagyon ne
héz jövendő előtt állunk és komoly megpróbáltatásokkal kell számolnunk. 
De bizonyosnak látom azt is, hogy a saját lényegét kiépítő evangélikus egy
ház minden támadással szemben megáll Isten kegyelmének birtokában, ha 
egyházi és világi vezérei és az egyház tagjai egyformán erősek a hívő lélek
ben és a kemény egyházi öntudatban.

3. A Kormányzó üdvözlése. Egyházkerületünk az elmúlt évben a Fő
méltóságú Kormányzó Ur születésének 70. évfordulója alkalmával hódoló 
táviratban mutatta be áldáskívánságait.

A Főméltóságú Kormányzó Ur kabinetirodája útján a „hódolat és hű
séges ragaszkodás jóleső megnyilvánulásáért meleg köszönetét fejezte ki“.

4. Kormányváltozás. Dr. Imrédy Béla miniszterelnök kormánya 1939. 
évi február havában lemondott s a Főméltóságú Kormányzó Ur az új kor
mány megalakításával Gróf Teleki Pál miniszterelnököt bízta meg. A kor
mányban a vallás- és közoktatásügyi tárcát Dr. Hóman Bálint volt kultusz- 
miniszter tölti be.

Ezen a helyen említem meg, hogy Dr. Zsindely Ferenc kultuszminisz
teri államtitkárt a Kormányzó Ur miniszterelnökségi államtitkárrá nevezte 
Ki s helyére Dr. Jalsoviczky Károlyt nevezte ki, kit rövid működés után 
Fáy István államtitkár váltott fel.

Isten áldását kérem a kormány működésére, a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterre és a minisztérium távozó és szolgálatba lépő politikai 
államtitkárára.

5. Túróczy Zoltán püspökké választása. A tiszai egyházkerület Dr. Doni
ján Elek püspök elhúnytával megüresedett püspöki székbe — szinte egy
hangú bizalomnyilvánítással — Túróczy Zoltánt hívta meg, ki kevéssel 
előbb elfogadta a nyíregyházai gyülekezet lelkészi állását.

Túróczy Zoltán Isten drága ajándéka evangélikus egyházunk számára. 
Püspöki szolgálatra elhivatását megelőzően 11 éven át építette egyházunkat 
győri gyülekezetünkben. Egészen kivételes, ragyogó képességeit, aláza
tosan szolgáló egyéniségét, lángoló prófétai lelkét maradéktalanul egyhá
zunknak adta s példájává lett a Krisztust szolgáló igehirdetőnek és lelki- 
pásztornak. Mindkét szemünk sírt, mikor őt Isten áldásával egyházkerüle-
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tünkből elbocsátottuk. Azután mindkét szemünk örömkönnyet hullatott, 
midőn Isten akarata s a tiszai egyházkerület bizalma püspöki szolgálatra 
elhívta. Veszteségünk fájdalma feloldódott gazdagodásunk boldogságá
ban, mert püspöki szolgálata által immár gyülekezetén, egyházkerületén 
kívül egész egyházegyetemünk a magáénak érezheti.

Püspökké avatását f. évi május hó 16-án végeztem el s ezen ünnep
ségen egyházkerületi elnöktársammal és tekintélyes egyházkerületi kül
döttséggel üdvözöltem az új püspököt.

6. Sirhalomra tett pálmalevél. Az elmúlt esztendőben tiszteskorú öre
gek csendes ármádiája vonult el egyházunk munkamezejéről s mi imád
ságra kulcsolt kézzel, könnyes szemmel tekintünk életkapujuk csendes 
bezáródására.

Dr. Dómján Elek, a tiszai egyházkerület püspöke, 1938. évi október
24-én, élete 69. évében tért pihenőre. Egy évvel előbb emelte őt egyházke
rületének bizalma a püspöki székbe. 12 hónap alatt elégett, mint az oltárra 
helyezett gyertya. Az egyházkerület felkérésére ravatalánál én hirdettem 
Isten igéjét.

Paulik János, a nyíregyházai gyülekezet igazgató-lelkésze, a MELE volt 
elnöke, f. évi február hó 3-án, élete 72. évében elhúnyt.

Lovag Csemez Elek kormánytanácsos, a zalai egyházmegye 19 évig 
volt felügyelője, f. évi február hó 21-én 90 éves korában meghalt.

Dr. Schneller István nyug. egyetemi tanár, a kolozsvári egyetem utolsó 
magyar rektora, a volt pozsonyi theol. akadémia egykori igazgatója, f. évi 
január 24-én, élete 92. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Magunk 
előtt látjuk fehér-koronájú, szépvonású fejét, bölcseséget és szeretetet su
gárzó szemét s halljuk halkszavú, bölcs és gazdagító beszédét.

Egyházkerületünk nyugdíjas tanárai sora is megritkult. Bakos Júlia 
kőszegi nyugalmazott tanár, internátusunk volt vezetője f. évi február 6-án, 
élete 65 évében elhúnyt. — Kárpáti Sándor, soproni tanítóképző-intézetünk 
nyug. ének és zenetanára, a kiváló zeneszerző, f. évi február 26-án, 68. élet
évében befejezte földi pályafutását.

Lelkészi karunk a csikvándi gyülekezet templomában felállított rava
talhoz küldte búcsúzó áldását, Horváth Béla csikvándi lelkész koporsójára, 
ki f. évi március 6-án, 61-dik évében húnyt le.

Jószásy Purgly Pál, a veszprémi egyházmegye tb. felügyelője, a vár
palotai és zirci gyülekezetek felügyelője, f. évi május hó 18-án, 83. évében 
lezárta életkönyvét.

Isten áldása nyugodjék meg egyházunk hű munkásainak pihenésén. 
Emléküket kitörölhetetlen betűkkel szívünkbe jegyezzük. Befejezett mun
kájukat tegye Isten kegyelme magvetéssé s gyümölcsöztesse azt egyházunk 
javára.

7. özvegy Ihász Lajosné, áldott emlékű egyházkerületi felügyelőnk 
özvegye, szül. ásvai Jókai Etelka, f. évi július hó 17-én, 87. évében Lőrintén 
visszaadta lelkét Teremtőjének.

2
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Egyházkerületi elnöktársammal és egyházkerületünk küldöttségével 

együtt megindultan állottunk a nemesszívü nagyasszony koporsójánál s ke- 
gyeletes érzéssel helyeztük el azon egyházkerületünk koszorúját.

Az elköltözött nemesszívü nagyasszony a magyar nagyasszonyok 
igazi életpéldája volt. Emelkedett lélek, nemesen érző szív, a mások gond
jait megérző jóság, határozott és egyenes jellem egyesültek benne. Áldott 
legyen emlékezete!

A nemeslelkű nagyasszony elhunytéval egyházkerületünk birtokba veszi 
Ihász Lajos hagyatékát, a lőrintei birtokot.

8. A theológiai fakultás. Theológiai fakultásunkon ez évben Dr. Raffay 
Sándor püspök képviselte, mint soros püspök, egyházegyetemünket. Alkal
mat nyertem azonban én is arra, hogy a fakultás értékes egyházépítő 
munkájába bepillantsak. Egyházunk számára megnyugtató boldogság, 
hogy lelkész-nemzedékünk nevelését, hívő, hitvallásos alapon álló, tudomá
nyos készültségü egyetemi theol. tanárok végzik, kik a tudományos kép
zés mellett, a lelkészi egyéniség kiművelésére is gondot fordítanak.

A Theol. Fakultás mellett ez irányban áldásos munkát végez a Theoló- 
gusok Otthona.

Az üresedésben lévő nyolcadik tanszékre: az egyházjogi és magyar 
protestáns egyháztörténeti tanszékre, — Dr. theol. Sólyom Jenő nevezte
tett ki egyetemi nyilv. rendkív. tanárnak, kit felelősségteljes állásában ez 
alkalommal is teljes bizalommal üdvözlök.

9. A Luther-szobor ügye az elmúlt évben döntésre került. A Luther- 
szobor nagybizottsága három pályázatot hirdetett s a harmadik pályázaton 
Lux Elek szobrászművész tervét elfogadta s neki a szobor megalkotására 
megbízást adott.

10. A zsinat. A zsinati törvény alapján a szabályrendeletek készítése 
folyamatban van. Egyházkerületünk elnöksége e tárgyban tanácskozásra 
hívta egybe az egyházmegyei elnökségeket, az egyházker. jogi- és pénz
ügyi megbízottait, továbbá az egyházkerület tanintézeteinek képviseletét. 
A szabályrendelet-tervezetek elkészültek. Mivel azonban az egyetemes sza
bályrendeletek még nem voltak letárgyalhatok, kívánatosnak látszik, hogy 
az egyházkerületre, egyházmegyére és egyházközségre vonatkozó szabály
rendeletek végleges tervezete az egyetemes szabályrendeletek elkészülése 
után kerüljön tárgyalásra, hogy ilymódon a tervezetek egymással össze
egyeztethetők legyenek.

örömmel bejelentem, hogy az egyházi törvények német nyelvre fordí
tása folyamatban van, úgy hogy német nyelvű gyülekezeteink azt a közel
jövőben megkapják.

11. Az egyházkerületi presbitérium. Az egyházi alkotmány II. t. c. 66. §
alapján megszervezett egyházkerületi presbitériumot az egyházkerület el
nöksége 1939. augusztus hó 25-re Sopronba tanácskozásra egybehívta.

Ezen az egyházkerületi presbiteri gyűlésen tárgyalta: 1. Az Ihász-féle 
lőrintei földbirtok tulajdonbavételének és bérbeadásának kérdését. Tudó-
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másul vette a presbitérium az egyházkerület felügyelőjének a birtok átvé
telére vonatkozó jegyzőkönyvbe foglalt tárgyalási eredményét, s kimon
dotta, hogy a birtokot lehetőség szerint azonnal bérbeadja és csak végső 
kényszerűség esetén veszi azt ideiglenesen saját kezelésébe.

2. Tárgyalta az egyházkerületi presbitérium Szabó Dezső csöngei taní
tónak az egyházmegyei elnökség azon döntése ellen benyújtott fellebbezé
sét, mely őt tanítói meghívólevelébe foglalt kötelezés ellenére, tovább
képző tanulók részben való oktatására kötelezte. A presbitérium az ügyet 
az egyházmegyei törvényszék elé utalta.

3. Tárgyalta a kemenesaljai egyházmegye jóváhagyásra felterjesztett 
építési szabályrendeletét s azt jóváhagyta.

4. Tárgyalta a soproni egyházközség elnökségének kérelmét, mely 
szerint a képviselőtestület önmagát választott tagjainak 10%-ig kiegészít
hesse. A presbitérium javasolja az egyházkerületi közgyűlésnek a kérelem 
teljesítését.

12. A gyülekezetek lelki munkája. A gyülekezetekben végzett lelki 
munkáról szóló részletes jelentést minden gyülekezettől bekértem, azokat 
áttanulmányoztam, megjegyzéseimet az egyházmegye esperesével s a gyü
lekezetek lelkészeivel közöltem.

Mivel ez a jelentés az elvégzett lelki munka teljeségét foglalja egybe, 
alkalmas arra, hogy a gyülekezetek tagjaiban felébressze a lelki munka 
iránti érdeklődést és értékelést, másfelől áttekinthető képet tárjon az 
egyházi felsőbbség elé a gyülekezet belső helyzetéről.

13. Az igehirdetési munka irányítása. 1937. november hó 15-én keit 
396/1/1937—38. számú leiratomnak megfelelően lelkészeinktől egy-egy, 
általam megjelölt, vasárnapi prédikáció beterjesztését kértem. A prédiká
ciók az esperesek útján és azoknak megjegyzéseivel hozzám felterjesz
tettek s azokat áttanulmányoztam.

Az 1938/39. egyházi esztendőre az evangéliomi perikopa rendszert 
tűztem ki kötelező igehirdetési alapul a délelőtti istentiszteletre, a dél
utánin pedig az epistolai perikopa-rendszer szerint kell az igehirdetést 
végezni.

14. A zsidó-törvény és egyházunk. A nemzet minden rétegét izgalom
ban tartó zsidó-törvény evangélikus egyházunkat is állásfoglalásra köte
lezte. A kérdésnek elvi és gyakorlati része van.

Az elvi részt 1938. Vízkereszt napján kiadott pásztorlevelemben a kö- 
vekezőképpen világítottam meg:

„A kormány azon törekvését, hogy keresztyén szellemmel kívánja 
megtölteni gazdasági, kulturális és szociális életünket, egyházunk öröm
mel üdvözli s ehhez a reformáló munkához készséggel felajánlja erőit.

Nem hunyhatunk azonban szemet az előtt, hogy az úgynevezett zsidó- 
törvény sok hasznos intézkedése mellett olyan rendelkezéseket is tartal
maz, melyekből hiányzik a keresztyénség igazi lelke.

Gondolnunk kell különösen arra, hogy az emberek keresztyénségének



elismeréséről az állam határoz. Egyesek keresztségét elismeri, másokét 
megtagadja. Keveset enyhít ezen a jogköri illetéktelenségen az a beállítás, 
hogy az állam a kérdést csak faji szempontból vizsgálja s érintetlenül 
hagyja a kérdés egyházjogi, dogmatikai és vallási részét. A valóság az, 
hogy a törvény mélyen belehasít a keresztyén egyház testébe s megzavarja 
annak jogbiztonságát. Mindenekelőtt gondolunk arra, hogy a keresztség 
szentségének érvényét és értékét Krisztus nem a zsidó-törvény kategóriái
hoz szabta és hogy abba az isteni kegyelem csodálatos, misztikus erejét 
kapcsolta még akkor is, ha a keresztség szentségét a zsidó-törvény nem 
értékeli. Azután gondolunk arra, hogy született evangélikus keresztyének, 
kik evangélikus egyházunk szellemében nevelődtek és éltek, kiknek gyer
mekei evangélikusoknak születtek és nevelődtek, — ezen törvénytervezet 
elfogadása esetén —, kiesnek az állam ama teljes jogbirtokolásából, me
lyet számukra evangélikus keresztyén anyaszentegyházunk biztosított.

Evangélikus egyházunk krisztusi lélekkel nézi a zsidó-törvényt s a vele 
kapcsolatos problémákat. Nem hallgatja el aggodalmait a törvény-tervezet 
túlszigorú rendelkezéseit illetőleg s nyíltan megmondja, hogy az alap- 
probléma megoldásánál a túlsúlyban levő negatívumok helyett positivu- 
mokat szeretne látni. Egyházunk együtt érez evangélikus hívő tagjaival s 
imádsággal és védelemmel áll melléjük. A jelen feladatai között nem. ta
gadja meg Krisztus nagy missziói parancsát, mert ezzel együtt önmagát 
tagadná meg. Éber lelkiismerettel áll az egyház kapujában, becsukja azt 
az érdek-vallásváltoztatók előtt s csupán azokat fogadja kebelébe, kik 
komoly lelki vágyódás és meggyőződés alapján, üdvösségük megoldását 
találják fel az evangélikus egyház közösségében.

Maradjon távol tőlünk az ember-halászat gyanúja. Visszautasítjuk 
azokat, akik akként jönnek Krisztus bölcsőjéhez, hogy az egyháznak kí
nálnak aranyat, tömjént és mirhát. Csak azokat fogadjuk be, kik az élő 
Krisztusnak hozzák az egyetlen, drága, igazi ajándékot: az üdvözítő ke
gyelmet kereső lelket.

A misszió nagy gondolatától áthatva, égfelé fordított tekintettel ke
ressük az égi csillagot!

Ha Isten Igéjének világosságában járunk, akkor el kell jutnunk Krisz
tushoz. Ember, egyház, nemzet, a lelki megújulás rögös útján megérkeznek 
az élet fejedelméhez, ki annál többet ad ajándékul saját magából, minél 
többet ajándékozunk néki a mi összetört bűnös életünkből.“

Külön pásztorlevélben rámutattam a zsidó-törvény gyakorlati részére 
is. Tekintettel a nagymértékű áttérési mozgalomra, figyelmeztettem gyü
lekezeteink vezetőit, hogy egyházunk ne adja oda magát meggyőződés
nélküli, menedéket kereső emberek külső érdekeinek védelmére, hanem 
csak azokat fogadja be, kik vallási meggyőződésük alapján, lelki-indításból 
kérik egyházunkba való felvételüket. Az egyház lelkiértékeit mutatja, hogy 
az áttérési mozgalmat miképpen szorította lelki követeléseinek szabályozó 
korlátái közé és miképpen felelt meg egyházi feladatának.
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Felkértem a gyülekezetek lelkészeit, hogy az áttérésre jelentkezőket 
egyéniségük, személyük és életük szerint bírálják el s csak azoknak jelent
kezését fogadják el, kik remélhetőleg egyházunk hívő tagjai lesznek. A .ki
választott egyének részére 3—6 hónapig tartó tanfolyamot tartsanak, hogy 
egyházunk tanításait, hitvallását, erkölcsi életét, felfogását megismerjék.
Az előkészülési munka befejezése után a konfinmációhoz hasonló vizsga 
tartassák és pedig a gyülekezet többi lelkészének bevonásával. Jeleztem, 
hogy a lelkészek tanítói munkájának anyagi elismerését nem tartom meg- 
tilthatónak, mégis gondosan vigyázni kell arra, hogy anyagi érdek ne szö
vődjék a lelki munkába s az anyagi haszonlesés látszatának árnyéka ne 
vetődjék a lelkipásztor személyére. Tömeges vagy csoportos áttérés eseté
ben kívánatosnak jeleztem, hogy felvételüket illetőleg a gyülekezet világi 
vezetősége és presbitériuma is meghallgattassék.

Egyházkerületünk városi gyülekezeteiben 1937-ben 4, 1938-ban 41,
1939-ben 14 felvétel volt. 1937-ben Szombathelyen 3 és Pápán 1, 1938-ban 
Sopronban 4, Győrött 4, Szombathelyen 13, Pécsett 2, Kaposváron 1, Bony- 
hádon 1, Nagykanizsán 2, Körmenden 5, Keszthelyen 8, Zalaegerszegen 1 
zsidó-vallásut vettek fel egyházunkba. 1939-ben Győrött 9, Pécsett 1, Ka
posváron 1, Nagykanizsán 1 és Zalaegerszegen 2 egyént.

Megnyugvással állapítom meg, hogy egyházunk keresztyén missziói 
feladatának eleget tett, ugyanakkor azonban lelkiismeretes gondossággal 
megóvta lelkimunkájának sértetlenségét.

15. Sajtószolgálatunk. A „Magyar Értesítő“, protestáns félhivatalos 
német és angol kiadásban is megjelenik. A magyarországi evangélikus és 
református egyházak külföldi hírszolgálata csaknem tizenkét éven át német 
nyelven, az „Ungarisch-Protestantischer Pressedienst“ című kiadvány révén 
bonyolódott le. Ezt a munkát a két egyetemes egyház legutóbb félhivatalos 
hírlaptudósító újságjára, a „Magyar Értesítődre bízta. A lap német kiadása 
„Ungarischer Pressedienst“, angol kiadása pedig „Hungarian Press Service“ 
társcím alatt, Farkas Sándor felelős szerkesztésében s kiadásában, Budaker 
Oszkár evangélikus lelkész és Máthé Elek dr. református teológiai-akadé
miai magántanár közreműködésével jelenik meg s végzi a külföldi testvér
egyházak félhivatalos tájékoztatását a hazai protestantizmus eseményeiről.

Hálával emlékezem meg egyházunk sajtóorganumainak odaadó, önfel
áldozó, hűséges és értékes munkájáról. Harangszónk 10.000 példányban je
lenik meg s Hitvalló Sereg címen évenként háromszor megjelenő füzetet ad 
ki a konfirmandus növendék számára 5.000 példányban. A Kis-Harangszó
11.000 példányban jelenik meg. Ugyancsak a Harangszó adja ki melléklet
ként az Evangélikus Presbiter című lapot, mely évenként ötször 4.000 pél
dányban jelenik meg. Kiválóan értékes munkát végez a művelt társadalom 
lelki szolgálatában a Keresztyén Igazság és az Evangélikus Élet. — A vasár
napi iskolai munkát a Gyermek Vasárnapja szolgálja. — A Missziói Lapok 
a régi hűséggel munkálja maga elé tűzött célját. A Lelkipásztor a lelkészek, •
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az Evangélikus Népiskola, a Protestáns Tanügyi Szemle tanítóink és taná
raink kezébe ad egyházi szellemtől áthatott folyóiratot.

Múlt év karácsonya előtt megindította Dunántúli Luther Szövetségünk 
Wehr und Waffe címen német evangélikus néplapját, mely 1300 példány
ban jelenik meg. A lap hetilappá tétele lenne kívánatos s az erre vonatkozó 
előmunkálatok már meg is indultak.

Meg kell említenem a Harangszó Naptár értékes munkáját is, mely
17.000 példányban jelent meg. Itt említem meg, hogy a Scholtz Ödön szer
kesztésében 40 éven át megjelent Gotthold című német nyelvű naptárt a 
következő évben előreláthatóan a Wehr und Waffe fogja megjelentetni.

A sajtó szolgálattal kapcsolatosan jelzem, hogy Dunántúli Luther Szö
vetségünk nyomdájának vételárát ennek az évnek a végén teljesen lefizeti.

16. Lelkészképesítő vizsgálatok. A kijelölt egyházkerületi vizsgáló- 
bizottság előtt első lelkészi vizsgálatot tettek: 1938. november 4-én Győri 
János, Szabados Gusztáv és Tóth Sándor; 1939. január 31-én Biczó Ferenc, 
Bonyai Sándor, Klenner Gyula, Kunos Jenő, Loós János, Magyarósy Gyula 
és Veöreös Imre. — Második lelkész-vizsgálatot tettek 1939. január 31-én: 
Káldi Lajos, Kutas Eek, Lakatos György, Molnár Lajos, Hubert István, Bé
kés József, Fonyó Ádám, Kovács Lajos, Spiegel-Schmidt Frigyes, Zámolyi 
Gyula, Jakab Sándor és Smideliusz Ernő.

Groó Gyula, Spiegel-Schmidt Frigyes és Fonyó Ádám németnyelvű lel
készi szolgálatra is képesítettek.

17. Evangélikus áldozatkészség'. Örömmel és hálás köszönettel soro
lom fel egyházunk azon tagjainak nevét, kik egyházi és iskolai célokra ál
dozatot hoztak.

a) Önkéntes adományok (1000 P-n felüliek): A győri gyülekezetben kü
lönféle célra befolyt önkéntes adományként 21.726 P, özv. Deli Lajosné fel- 
péci lakos egyházfenntartási alapra 1.500 P-t adott, néhai Nagy Sándor cell- 
dömölki lelkész utódai atyjuk emlékére 2.137 négyzetöl szántót adományoz
tak egyházkerületünknek tápintézeti alapítványra, Majoson Hammel Hen
rik és neje 1500 P értékben kifesttette a templomot, bevezettette a villanyt 
a templomba és iskolába, Nagyszokolyon a Nőegylet orgonaalapra 1152 P-t, 
a hívek 536 P-t, Pécsett orgonára a hívek 5314 P-t, Körmenden Szeybold 
testvérek egyházfenntartási öröktőkére 1050 P-t adtak. A meszleni hívek 
az ifjúsági ház építésére 3260 P-t, a veszprémi egyházmegye hívei külön
böző gyülekezeti célokra összesen 6432 P-t gyűjtöttek, Mihály Gyula örö
kösei atyjuk emlékére 1700 négyszögöl földet adtak át a zalaegerszegi gyü
lekezetnek 1500 P értékben, Hugyetz András és felesége a tapolcai gyüle
kezetre házat hagyományoztak 10.000 P értékben. A mencshelyi gyüleke
zetre Horváth Gábor végrendeletileg 1200 P-t hagyományozott orgona
alapra.

b) Egyházi épületeket nagyobb mértékben tataroztak, vagy újakat 
építtettek: Bőnyrétalap lelkészlakást épített 7936 P, Börcs tornyot 3600 P



értékben, Győr átalakításokra 4480 P-t, Tárnokréti lelkészlakásra 1200 P-t, 
Celldömölk egyházi épületeire 1034 P-t fordított, merseváti templomra 2334 
P-t adakozott, Mersevát templomépítésre 11.271 P-t, Kemenessömjén ha
rangkoronára 1251 P-t,Kemeneshőgyész templomjavításra 8000 P-t,Szepet- 
nek toronyjavításra 2600 P-t, Farád gyülekezeti ház épíésére 4995 P-t, Pór- 
ládony épületeinek javítására 1275 P-t, Rábaszentandrás lelkészlaképítésre 
13.189 P-t, Mihályi toronyépítésre és iskolapadokra 10.833 P-t, harangra 
2.330 P-t, Kisfalud imaházalakításra 1.265 P-t, Alsónána templomrenová
lásra 1.445 P-t, Dunaföldvár egyházi épületeire 1.290 P-t, Bonyhád templom
festésre 2.000 P-t, Sárszentlőrinc egyházi épületeire 1.050 P-t, Paks temp
lomra 1569 P-t, Nagyszokoíy új orgonára 2.260 P-t, Körmend egyházi épü
leteinek javítására 2.487 P-t, harmadik harangra 1.142 P-t, Kőszeg temp
lomra 1.849 P-t, Meszlen Ifjúsági Házra 6.370 P-t, Csékút templomrenová
lásra 1.600 P-t, Dabrony egyházi épületeire 1.041 P-t, Adorjánháza-Eger- 
alja templomépítésre 7.000 P-t, Enying templomépítésre 21.674 P-t, Lajos- 
komárom egyházi épületeire 1.000 P-t, Pápa épületrenoválásra 7.243 P-t, 
Rigács templomépítésre 1.135 P-t, Sopron egyházi épületeinek javítására 
6.939 P-t fordított.

Iskolát, tanitólakot renováltak, vagy építettek: Mérges tanítólakást és 
iskolát 5.401 P, Tényő iskolát 3.082 P, Tét tanítólakást 2.343 P, Magyar- 
gencs tanítólakást 1.000 P, Porrog tantermet és tanítólakást renovált 1.650 
P, Bátaapáti tantermeit renováltatta 1.200 P költséggel. Acsád tanítólakás 
és tanterem építésre 8.000 P államsegéllyel 14.561 P-t, Pusztamiske iskola
tatarozásra 1.200 P-t, Bakonycsernye iskola renoválásra 2.406 P-t, Gecse 
tanítólakás renoválásra 1988 P, Kerta iskola- és tanítólak renoválásra 1.402 
P-t, Külsővat új iskola építésére 6.587 P-t, Mencshely iskolajavításra 1.700 
P-t, Szepezd iskolajavításra 3.500 P-t fordított.

Adósságot törlesztettek. Bezi 1.000 P, Börcs 2.362 P, Győr 8.684 P, 
Mérges 1.060’P, Nagybarátfalu 1.500 P, Kaposvár 30.000 P, Csurgó 1.900 P, 
Vése 1.073 P, Ágfalva 1.515 P, Harkal 1.500 P, Sopron 5.000 P, Kölesd 3.754 
P, Gyönk 1.880 P, Dombóvár 2.177 P, Magyarkér 1.057 P, Szekszárd 3.398 
P, Bábonymegyer 1.500 P, Pécs 1.239 P, Paks 2.320 P, Udvari 1.522 P, Kő
szeg 1.604 P, Acsád 1.525 P, Szombathely 1.200 P, Pápa 9.560 P összeget.

c) Gyülekezeteink kifelé mutatott áldozatkészsége.
Bibliavasárnapi offertorium: Győri ehm. 74.95 P, Kemenesaljái ehm. 

37.65 P, Somogyi ehm. 29.18 P, Soproni alsó ehm. 27.27 P, Soproni felső 
ehm. 28.53 P, Tolna-Baranya-Somogyi ehm. 91.01 P, Vasi közép ehm. 62.86 
P, Veszprémi ehm. 53.91 P, Zalai ehm. 9.90 P. Összesen: 415.26 P.

Fogházmissziói offertorium: Győri ehm. 45.87 P, Kemenesaljái ehm. 
31.72 P, Somogyi ehm. 25.93 P, Soproni alsó ehm. 20.17 P, Soproni felső 
ehm. 15.80 P, Tolna-Baranya-Somogyi ehm. 65.47 P, Vasi közép ehm. 33.84 
P, Veszprémi ehm. 38.66 P, Zalai ehm. 6.20 P. Összesen: 283.66 P.

Sajtóvasárnapi offertorium: Győri ehm. 74.93 P, Kemenesaljái ehm. 
50.25 P, Somogyi ehm. 47.21 P, Soproni alsó ehm. 29.70 P, Soproni felső
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ehm. 43.90 P, Tolna-Baranya-Somogyi ehm. 135.30 P, Vasi közép ehm. 48.38 
P, Veszprémi ehm. 60.60 P, Zalai ehm. 10.40 P. Összesen: 500.67 P.

Külmissziói ofefrtórium: Győri ehm. 45.16 P, Kemenesaljái ehm. 44.22 
P, Somogyi ehm. 41.88 P, Soproni alsó ehm. 31.98 P, Soproni felső ehm. 
54.61 P, Tolna-Baranya-Somogyi ehm. 145.41 P, Vasi közép ehm. 86.42 P, 
Veszprémi ehm. 67.16 P, Zalai ehm. 1.80 P. összesen: 596.64 P.

Dunántúli Luther Szövetség offertóriuma: Győri ehm. 21.07 P, Keme
nesaljái ehm. 25.90 P, Somogyi ehm. 24.62 P, Soproni alsó ehm. 6.92 P, Sop
roni felső ehm. 3.21 P, Tolna-Baranya-Somogyi ehm. 23.72 P, Vasi közép 
ehm. 41.62 P, Veszprémi ehm. 21.21 P, Zalai ehm. 8.50 P. Összesen: 176.77 P.

Az elmúlt évben is befizettettem az egyetemes pénztárba a fogházmisz- 
sziói offertóriumból 223.16 P-t, a bibliavasárnapi offertóriumból pedig 
341.77 P-t. Mindegyik offertóriumból 70—70 P összeget ez évben is Bibliák, 
Énekeskönyvek és vallásos tartalmú iratok beszerzésére fordítottam s azo
kat a fogházak lelkigondozói között szétosztottam.

18. Üdvözlések és búcsúzások. Áldáskívánó imádsággal, szeretettel, 
nagyrabecsüléssel és hálával köszöntöttem egyházunk azon munkásait, kik
nek életútját Isten a hálaadás oltárához vezette.

Báró Prónay Dezső, volt egyetemes felügyelőt, 1938. októberében be
töltött 90. születési ünnepsége alkalmával üdvözöltem egyházkerületünk 
nevében. Egyházunk patriarchakorú volt egyetemes felügyelője meleg
hangú köszönőlevélben szeretettel felújította egyházkerületünkhöz fűződő 
emlékeit.

Ziermann Lajos kormányfőtanácsos esperes 1938. évi szeptember hó 
18-án töltötte be soproni lelkészi szolgálatának 25. és lelkészi szolgálatá
nak 40. évét.

Scholtz Ödön ágfalvi lelkész, a soproni felső egyházmegye volt espe
rese 1938. december hó 31-én nyugalomba vonult. 47 évi lelkészi szolgálat 
áldott eredményei s értékes gyámintézeti és egyházi sajtószolgálat beszél
nek egyházépítő életéről.

Nagy Kálmán gecsei lelkész 1938. november 1-én 46 évi lelkészi szolgá
lat után nyugalomba vonult.

Szabó József püspöki másodlelkész f. év június 25-én győri lelkészi 
állásra nyert meghívást. Püspöki másodlelkészi állásban 10 évig szolgálta 
hűséggel, hívő lélekkel, fáradhatatlan buzgósággal egyházunkat.

Mesterházy Jenő földbirtokos, a zalaistvándi gyülekezet felügyelői 
tisztjéről negyedszázados buzgó működése után lemondott s ezen egyházi 
szolgálatra a gyülekezet fiát, dr. Mesterházy Ferenc főispánt választották 
meg.

Németh Samu soproni gimnáziumunk igazgató-tanára 36 évi tanári 
szolgálat után f. évi szeptember hó 1-én nyugalomba vonult. A felsőlővői 
intézet második alapítója volt. Ottani igazgatói működése alatt épültek az 
iskola és internátus modern épületei. Felsőlővő elvesztése után soproni lí
ceumunk egyik tanári szolgálatát, majd közel kilenc évig igazgatói szolgá-
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latát is ellátta. Kiválóan eredményes, hű munkájával s egyházias egyénisé
gével hatalmas egyházi értékké vált.

Ruttkay Elemérné Sinoros Szabó Erna kőszegi gimnáziumunk tanára 
egészségi okokból f. évi szeptember hó 1-én nyugalomba ment. 21 évig 
működött intézetünkben s egyideig internátusunkban is. Hűséges és kiváló 
munkájáról hálásan emlékezünk.

Dr. Pesthy Pál nyug. igazságügyminiszter és Koritsánszky Ottó 10 év 
óta szolgálják felügyelőként és másodfelügyelőként a tolna-baranya- 
somogyi egyházmegyét.

Isten gazdag áldását kérem a munkamezőtől búcsúzó hű munkásokra. 
Fogadják hűségükért, egyházi szolgálatukért egyházunk hálás köszönetét 
és meleg elismerését.

Szeretettel köszöntőm a munkábaállókat, nyugodjék meg rajtuk Isten 
kegyelme.

19. Szolgálataim. Az elmúlt közigazgatási évben saját gyülekezetem
ben végzett szolgálataimon kívül erőm és lelkiismeretem szerint igyekez
tem szolgálni egyházunkat egyházkerületünkben s azon kívül is.

1938. szeptember 25-én résztvettem és l9ten Igéjét hirdettem a kör
mendi templom 50 éves jubileumán.

Október 7—8-án Budapesten a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
ban és az egyházegyetemnél tárgyaltam.

9-én felavattam az enyingi missziói gyülekezet templomát.
11—13-án elnököltem Sopronban az egyházkerület tanácskozásain.
16-án Mihályiban torony- és harangavatást végeztem.
20- án Budapesten a püspöki konferencián elnököltem.
24-én Budapesten hivatalos tárgyalásokat folytattam.
26- án Nyíregyházán résztvettem dr. Dómján Elek tiszakerületi püspök 

temetésén s azon a gyászszertartást végeztem.
31-én, Reformáció ünnepén Budapesten rádióközvetítéses istentisztele

ten prédikáltam.
November 5-én Budapesten egyetemes bizottsági gyűlésen vettem 

részt.
6- án Molitórisz János esperes-lelkészt beiktattam a celldömölki állásába.
7— 11-én Budapesten résztvettem az egyetemes egyház tanácskozásain.
13-án az Országos Luther Szövetség nagygyűlésén résztvettem és meg

nyitó beszédet mondottam.
21- én Budapesten az egyetemes egyház tanácskozásain vettem részt.
27- én felavattam a vönöcki gyülekezet renovált templomát.
30-án Budapesten résztvettem és elnököltem a Protestáns Irodalmi Tár

saság konferenciáján.
December 1-én Budapesten a minisztériumban hivatalos tárgyalásokat 

végeztem.
3-án az Országos Luther Szövetség nagygyűlésén részt vettem s azon 

a megnyitó beszédet tartottam.
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4-én Sopronban az Országos Luther Szövetség nagygyűlésével kapcso
latosan tartott istentiszteleten prédikáltam.

7- én Budapesten a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban tárgya
lást végeztem.

8- án Budapesten résztvettem a püspöki kar konferenciáján.
9- én Budapesten résztvettem az egyházegyetem elnökségi tanácsko

zásán.
10- én a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban tárgyaltam.
21-én a Protestáns Irodalmi Társaság választmányi ülésén és közgyű

lésén résztvettem és elnököltem.
22-én Budapesten a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban tárgyaltam.

1939. január 3-án a vallás- és közokt. minisztériumban tárgyaltam.
4-én Budapesten püspöki konferencián elnököltem.
31-én lelkészi vizsgálaton elnököltem Győrött.
Február 2-án a Missziói-Egyesület 30 éves jubileumán vettem részt Bu

dapesten és Kunos Jenőt misszionáriussá avattam. Ugyanaznap részt vettem 
a Luther-szobor bizottság ülésén.

3- án résztvettem Budapesten az egyetemes nyugdíjint. bizottság ülésén.
4- én egyetemes és egyházkerületi elnökségi és lelkészkép. biz. gyűlé

sen vettem részt Budapesten.
8- án a kelenföldi gyülekezet szabadegyetemi előadás-sorozatában elő

adást tartottam.
9- én tárgyaltam a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban.
10- én Győrött lelkészavatást végeztem.
21—22-én D. Füllkrug Gusztáv Adolffal, a Verband für innere Mission 

und Diakonie főtitkárával tárgyaltam Győrött.
2 3 -  24-én résztvettem Budapesten a Protestáns Irodalmi Társaság kon

ferenciáján és azon bevezető beszédet mondottam.
24- én az egyetemes nyugdíjintézeti, a hitvallási könyvek gyűjteményét 

szerkesztő és a Biblia-bizottság ülésein vettem részt.
Március 1-én részt vettem Győrött az egyházmegyei Lelkészegyesület 

értekezletén.
2- án részt vettem Budapesten a református egyház zsinatmegnyitó ün

nepségén és a zsinatot egyetemes egyházunk nevében üdvözöltem.
3- án Sopron szab. kir. város polgármesterével tárgyaltam tanítóképző

intézetünk építési segélye ügyében.
14-én a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban tárgyaltam.
25- én Budapesten a vallás- és közokt.-ügyi minisztériumban tárgyaltam.
29-én előadást tartottam a Közigazg. Tisztviselők Orsz. Továbbképző

tanfolyamán erről a kérdésről: A prot. egyházak jelentős szociális munkája.
Április 10-én Budapesten rádióközvetítéses istentiszteleten prédikáltam.
Május 16-án Nyíregyházán beiktattam püspöki méltóságába Túróczy 

Zoltán püspököt.
27-én Budapesten a vall. és közokt. minisztériumban tárgyaltam.
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Június 1-én részt vettem Budapesten az egyetemes egyház szabályren
deletkészítő bizottságának ülésén.

2- án részt vettem Budapesten az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság 
ülésén és az elnökségi konferencián.

3- án részt vettem Csurgón az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség kultúr- 
ünnepségén, felavattam a református gimnázium Berzsenyi-emléktábláját 
s este ünnepi előadást tartottam.

4- én az Országos Bethlen Gábor Szövetség kaposvári kultúrünnepsé- 
gén előadást tartottam s ugyanaznap igehirdetést végeztem a református 
templomban tartott közös protestáns istentiszteleten.

5- én Budapesten tárgyaltam a szlovák tankönyvek tárgyában.
6 -  10-én soproni gimnáziumunk (líceum) érettségi vizsgálatain elnö

költem.
14- én résztvettem az országgyűlés ünnepélyes megnyitásán.
15— 16-án soproni tanítóképző-intézetünk képesítő vizsgálatain elnö

költem.
17- én soproni tanítóképző-intézetünk kántorképesítő vizsgálatain el

nököltem.
18- án soproni gimnáziumunk tanévzáró ünnepségén búcsúztattam Né

meth Sámuel nyugalomba vonuló igazgatót.
1 9 -  20-án kőszegi leánygimnáziumunk érettségi vizsgálatain elnö

költem.
21—23-án a Felvidék visszatért lelkészei részére rendezett konferenciát 

vezettem, azon megnyitó áhítatot és előadást tartottam.
25-én győri lelkészi állásába beiktattam Szabó József püspöki másod

lelkészt.
28-án Budapesten elnököltem az egyet, törvényszék ülésén, résztvettem 

a Luther-szobor bizottság és az elnökség ülésén.
Július 19-én részt vettem Lőrintén özv. Ihász Lajosné, Jókai Etelka 

temetésén.
Augusztus 8-án evangelizáló konferenciát tartottam Pécsett a tolna- 

baranya-somogyi egyházmegye papnéi részére.
13-án igehirdetést végeztem Aligán és Enyingién.
20- án rádióistentiszteletet tartottam Budán.
25-én Sopronban elnököltem az egyházker. törvényszék, az egyházker. 

presbitérium és pénzügyi bizottság együttes ülésén.
Szeptember 3-án lelkészeket avattam Lajoskomáromban.
Munkarendem szerint:
11—12-én Sopronban a papnék részére evangelizációs konferenciát 

tartottam.
13- án résztvettem Budapesten az egyet, szabályrendelet készítő bizott

ság gyűlésén.
14— 15-én Celldömölkön a papnék részére evangelizációs konferenciát 

tartottam.
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19—20-án Győrött a papnék részére konferenciát tartottam. 
28—29-én Nagykanizsán a papnék részére konferenciát tartok.

II. Az egyházi élet.
20. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések szerint az egyházi 

élet mindenütt kielégítő. Nem mutatkozik ugyan számokkal igazolható fej
lődés, de aggasztó visszaesést sem találunk.

A német gyülekezetek némelyikében feszültség tapasztalható, mely kü
lönösen az ifjúság magatartásán vehető észre. Ez a jelenség külön is iga
zolja azt, hogy a német anyanyelvű ifjúság gondozására külön egyházi 
munkást állítottunk be. Erről a munkáról a belmissziói rovatban adok be
számolót.

A veszprémi egyházmegye a leánygyülekezetek fokozott gondozásá
nak biztosítását tartja szükségesnek s egyöntetű intézkedést kér. Különösen 
szabályozandónak tartja a tanítók prédikálásának kérdését. Erre vonatko
zólag az 1910. évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve 189. határozatá
ban kimondta, hogy az igehirdetés a lelkész jog- és hatáskörébe tartozik. 
A tanítókat felmentette a prédikálás kötelezettsége alól s csak azon esetre 
engedélyezte azt, ha a gyülekezetnek nincsen lelkésze, ha a lelkész más he
lyen, más irányban van elfoglalva, avagy betegség gátolja igehirdető szol
gálatának elvégzésében. Ilyenkor a tanító egyedül végzi az istentiszteletet.

Az úrvacsora szentséggel élők száma a múlt évihez képest apadást mu
tat. A múlt évben 80.637 hívő járult a kegyelem-asztalához, ez évben pedig 
79.424, az apadás tehát 1213.

Konfirmálásban részesült 3.173 (3250), apadás 77.
Házasságot kötött 795 tiszta pár (868), apadás 73 és 419 vegyespár 

(498), apadás 79. Házasságot kötött összesen: 1214 pár (1366), apadás 152. 
A vadházasságok száma 122 úgy, mint a múlt évben.

A halálozási statisztika szerint egyházi temetésben részesültek 2566-an 
(2466), az emelkedés 100.

Az áttérési statisztika szerint egyházunkba áttért 197 (149), emelkedés 
48. Egyházunkból kitértek 97-en (131), a csökkenés 34. Reverzálist adtak 
egyházunk javára 132-en (196), csökkenés 64; egyházunk kárára 81-en 
(116), csökkenés 35.

Az egyházi szertartások közül a keresztelést mellőzték 2 esetben, a te
metésnél 1 esetben, a házasságkötésnél 16 esetben (22), még pedig a somo
gyi ehm.-ben 1, a tolna-baranya-somogyiban 10, a vasi közép ehm.-ben 3 
és a veszprémi ehm.-ben 2 esetben. Az egyházi szertartásokat vegyesháza
sok, szektáskodók, vagy egyháziatlankodók mellőzték. Az egyházkelési 
szertartást falusi gyülekezetekben megtartják, városi gyülekezeteinkben 
azonban a legtöbb esetben mellőzik.
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21. Belmissziói munka. Gyülekezeteink belmissziói munkájáról ez évben 
is elismeréssel emlékezem meg. Az Egyetemes Belmissziói Munkaprogramm- 
ban adott intézkedésemmel kötelezővé tett tervet lelkésztestvéreim nagy
részt végrehajtották. Örömmel gondolok elvégzett munkájukra s köszöne
tét mondok buzgó fáradozásukért.

A belmissziói munkáról a következő részletes tájékoztatást nyújtom:
I. A népiskolai ifjúság számára a Hegyi-beszéd magyarázatának anya

gát adtuk. A középiskolai Diákszövetségek és az Ifjúsági Egyesületek ré
szére is bőséges anyagot adtunk, az utóbbi részére teljesen kidolgozott, 
részletes munkaprogrammal.

A felnőtt gyülekezeti tagok részére a reformáció hetében ez évben is 
előadássorozatot tartottak gyülekezeteinkben A reformáció megőrzött és 
elvesztegetett értékei összefoglaló címen. Az egyes előadások címei a kö
vetkezők: 1. Megváltó Krisztus; 2. Az Isten igéje; 3. Az igazi szentségek; 4. 
A gyülekezeti közösség; 5. A reformáció elvesztegetett értékei; 6. A refor
máció elhomályosodott értékei; 7. Állandó reformáció szüksége és köteles
sége. Adtunk továbbá reformáció-ünnepi emlékbeszéd-anyagot.

Bibliavasárnapra A vádoló Bibliá-ról, külmissziói ünnepre Egy kis in
diai gyülekezet életéből címen, Sajtóvasárnapra Luther és a sajtó címen 
nyújtottunk előadás-anyagot. Anyagot adtunk még a következő címeken:
1. Isten országának totalitása (általános); 2. Még most is megtartod a te 
hitedet? (általános); 3. A csillagos égbolt igehirdetése (általános); 4. A Mes
siás (ádventi); 5. Óh én nyomorult ember! (böjti); 6. Kicsoda szabadít meg 
engemet? (böjti).

Böjt nagy hetére hét előadást adtunk Krisztus keresztje a világ közepe 
összefoglaló címen: 1. A Kereszt és az Atya; 2. A Kereszt és a Fiú; 3. A Ke
reszt és a Szentlélek; 4. A Kereszt és a Sátán; 5. A Kereszt és a világ; 6. 
A Kereszt és a bűnös ember; 7. A Kereszt és az angyalok.

A presbiterek részére 1. Az élő gyülekezet; 2. A gyülekezet Isten szíve 
szerint; 3. A gyülekezet Isten ítélete szerint címen nyújtottam három elő
adást.

Evangelizációs hétre a tékozló fiúról adtunk anyagot hét előadás szá
mára: 1. Otthon; 2. A fellázadt gyermek; 3. A szakítás; 4. Lefelé a lejtőn;
5. Szánom-bánom; 6. Hazafelé; 7. Ismét otthon címeken.

Munkánk számbeli eredményéről a következő számok beszélnek:
A népiskolai ifjúsággal lelkipásztori szempontból 142 lelkész foglalko

zott. Gyermekistentisztelet 134 gyülekezetben volt.
Ifjúsági Egyesület 125 anya- és leánygyülekezetben működött.
Középiskolai Diákszövetség iskolaközi jelleggel 20 munkálkodott 14 

városi gyülekezetben és pedig: Győr, Sopron, Szombathely, Kaposvár, 
Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Szentgotthárd, Zalaegerszeg, Kőszeg, Vesz
prém, Bonyhád, Dombóvár és Pápa gyülekezetekben. A szövetség tagjainak 
száma 1813 volt. Tartottak 361 munkaösszejövetelt, 33 ünnepélyt, 12 kirán-

m
ór



30

dulást. önálló dolgozatot hozott 280 szövetségi tag, más szerző műveiből 
102 munkát olvastak fel. A szavalatok száma 316, ének- és zeneszám 64 volt. 
26 szövetségnek voltak bibliaköri összejövetelei, 7 szövetség tűzött ki pá
lyatételeket és 13 végzett iratterjesztést. Az összejöveteleket mindig ének
kel és imádsággal kezdették és fejezték be. A megkonfirmált tagok tanév 
elején és végén együttesen járultak az Ür asztalához. A szövetségek bevé
tele: 4.789 P, kiadása 3.451 P volt.

A gyülekezetek felnőtt tagjai részére 3028 előadást tartottak. Ebből 
vallásos estélyekre esett 2702 s a presbiterek részére 326 előadás.

Presbiteri és ifjúsági konferenciákat az elmúlt munkaévben is tartot
tunk egyházmegyéinkben. A kemenesaljai egyházmegye kétnapos nyári tá
borozást tartott Kenyériben, 52 és 6 napos téli táborozást Celldömölkön 29 
résztvevővel. A somogyi ehm. Csurgón tartott egyházmegyei presbiteri kon
ferenciát száznál több presbiter jelenlétében s evangelizációs előadásokat a 
Barcs-Nagyatád-somogyszobi szórványgyülekezetben és Kaposvár anyagyü
lekezetben. A soproni alsó ehm. bel missziói bizottsága Szakonyban evange- 
lizáló napot tartott, amikor külön foglalkoztak az ifjúsággal, a presbite
rekkel, a nőkkel és a gyülekezet felnőtt tagjaival, este pedig közös vallásos 
ünnepséggel fejezték be az összejövetelt. Az ifjúság számára Sopronban 
ötnapos téli táborozást rendeztek 20 ifjú részvételével. Az egyházmegye a 
nagytarcsai Népfőiskolára is küldött ki egy ifjút. A tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyében Fábián Imre belmissziói esperes 7 anyagyülekezetben, 11 
leánygyülekezetben, 4 szórványhelyen, illetőleg fiókgyülekezetben evange- 
lizáló előadásokat tartott. Mindenütt külön foglalkozott az ifjúsággal, a 
nőkkel, a presbiterekkel és az iskolás növendékekkel. Presbiteri konferencia 
volt: Keszőhidegkúton 103 és Tabon 85 résztvevővel. Gyülekezeti napokon 
külön sorozatos konferenciai előadásokat tartottak az ifjúság részére: 
Csikostöttös, Egyházaskozár, Györköny, Sárszentlőrinc gyülekezetekben 
és a balatoni lelkészi-kör minden gyülekezetében. A vasi közép egyház
megye 10. ifjúsági konferenciáját tartotta meg Szombathelyen, mintegy 
400 résztvevővel. A veszprémi egyházmegye presbiteri konferenciát tar
tott Veszprémvarsányban kb. 100 résztvevővel. Ifjúsági napot szűkebb 
körzetekben tartottak. A zalai egyházmegyében lelkészek részére evange- 
lizációt tartottak a gyenesdiási Kapernaumban. A győri egyházmegyében a 
lelkészeknek és tanítóknak az Egyházmegyei Tanítóegyesület fennállásának 
80 éves jubileuma alkalmából közös konferenciája volt Téten. Az egyház- 
megyei ifjúság 10. konferenciája Győrött volt. A 11. egyházmegyei pres
biteri konferenciát ugyancsak Győrött tartották meg.

Meleg elismeréssel emlékezem meg az elvégzett értékes belmissziói 
munkáról. Különösen örvendetesnek tartom az evangelizációs konferenciák 
rendezését, valamint a lelkészek, tanítók részére külön tartott konferenciá
kat. Belső eredményeket csak akkor várhatunk, ha belmissziói munkát 
végző munkásaink egyéniségének kiképzésére és lelkületének elmélyítésere 
gondot fordítunk.
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Az 1939/40. évi Egyetemes Belmissziói Munkaprogrammunk a követ
kező anyagot nyújtja:

A népiskolai ifjúság számára Kiss Samu nagybarátfalui lelkész folytatja 
a Hegyi-beszéd magyarázatát.

A Középiskolai Diákszövetségek részére Danhauser László a Keresztyén 
diák és a szolgálat címen ad előadás-anyagot.

Az Ifjúsági Egyesületek részére Bonnyai Sándor KIÉ titkár, munkatár
sai közreműködésével állított össze részletes munkaprogrammot.

A felnőtt egyháztagok számára vallásos előadások: Általános tartal
múak: a) Nagy Miklós: Az Idők teljessége; b) Nagy Miklós: Tegnap és ma;
c) Sréter Ferenc: Kétféleség. — Adventi előadások: Az Ószövetség adventje 
összefoglaló címen: a) Szántó Róbert budapesti lelkész: A nagy öröm; 
b) dr. Deák Jánös egyetemi tanár: A nagy világosság; c) Joób Olivér püs
pöki titkár: A nagy békesség; d) Kemény Lajos esperes-lelkész: A nagy íté
let címen. — Böjti előadások: a) Molitórisz János esperes-lelkész: Sors, 
avagy Isten? b) dr. Vető Lajos diósgyőr-vasgyári lelkész: Krisztus és a sze
retet. — Böjti előadássorozat. Túróczy Zoltán: Jézus szenvedésedről mos
tan emlékezem, a) Krisztus szenvedése miattam; b) Krisztus szenvedése he
lyettem; c) Krisztus szenvedése érettem. — Böjt nagyheti előadássorozat: 
Jézus Krisztus a békesség szerzője, a) Fábián Imre beim. esperes: Békétlen 
világ; b) Lukács István kemeneshőgyészi lelkész: Isten ellenségei; c) Túrme
zei Sándor tokaji esperes-lelkész: A közbenjáró; d) Zászkaliczky Pál fóti 
lelkész: Egy megbékélt ember; e) líc. Fizély Ödön somorjai esperes-lelkész: 
A hit békessége; f) Vargha Sándor rozsnyói lelkész: A békéltetés szolgálata;
g) Büki Jenő mekényesi lelkész: A megbékélt világ. — Reformáció ünne
pére Németh Károly lébényi esperes-lelkész: Személyes reformáció címen. 
Reformáció-ünnepi hétre: A reformáció jelentősége a nemzet életében, a) 
dr. Wiczián Dezső egyetemi ny. rk. tanár: A reformáció és a nemzet; b) 
D. Kovács Sándor püspök: A reformáció és a magyar nemzet; c) Urbán 
Ernő tábori lelkész: A reformáció és a nemzeti bűnök; d) Groó Gyula missz. 
m. lelkész: A reformáció egyházának prófétai küldetése a nemzetben; e) 
dr. Sólyom Jenő egyet. ny. rk. tanár: A reformáció egyházának szolgálata 
a nemzetek között; f) Budaker Oszkár soproni lelkész: Az Una Sancta 
Ecclesia, mint valóság és reménység. — Bibliavasárnapra Prőhle Károly 
sopronbánfalvai ielkész: Isten beszéde a bibliában. — Sajtóvasárnapra. 
Wolf Lajos ceglédi esperes-lelkész: A sajtó evangélikus egyházunk szolgá
latában. — Emlékünnepi és ismertető előadások. Kemény Lajos budapesti 
esperes-lelkész: A Protestáns Országos Árvaház 80 éves jubileuma. — Dr. 
Mády Zoltán tanár: Az Első Magyar Népfőiskola. — Külmisszió ünnepre. 
Báró Podmaniczky Pál egyetemi ny. r. tanár: Ziegenbalg Bartolómeusz. — 
Evangelizációs előadások. Szabó József győri lelkész: Az újjászületés, a) 
íme, az ember!; b) Az újjászületés szüksége; c) Az újjászületés lehetősége;
d) Az újjászületés titka; e) Az újjászületés ára; f) Az újjászületés célja. —
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Presbiterek részére. Kapi Béla: Hitvalló egyház, a) Az evangélikus hit; b) 
A hívő ember; c) A hitvalló gyülekezet.

Ezen a helyen említem meg, hogy német anyanyelvű gyülekezeteink
ben az ifjúsági munka ez évben erőteljes lendületet mutat. Wágner Aurél 
ifjúsági egyleti munkásunk a következő gyülekezetekben végzett szervező 
előkészítő és foglalkoztató munkát: a tolna-bar anya-somogyi egyházme
gyében: Dunaföldvár, Paks, Györköny, Bikács, Sárszentmiklós, Tolnané- 
medi, Belecska, Hidegkút, Tamási, Nagyszokoly, Alsónána, Hidas, Kismá- 
nyok, Váralja, Bonyhád, Majos, Izmény, Győré, Mucsfa, Csikostöttös, Me- 
kényes, Pogány, Pécs, Egyházaskozár, Sárszentlőrinc.

Az ifjúsági titkár 41 gyülekezet ifjúsági egyesületét látogatta meg.
Soros kapcsolatot tartott fenn az ifjúsági titkár a Népfőiskola vezető

ségével, hogy az ifjúsági egylet vezetőinek kiképzését ilyen módon is biz
tosítsa. Ifjúsági konferencia volt Győrött, Csikostöttösön, Ágon, Mekénye- 
sen, Tékesen, Tarróson, Dombóváron, Szabadiban, Kaposszekcsőn, Egyhá- 
zaskozáron, Tófűn, Nagyhaj máson és Szombathelyen. A Losoncon tartott 
országos konferencián 7 egyházmegye 14 gyülekezetéből 41-en vettek részt. 
Nyári táborozás volt Nick mellett a Rába-gátnál, a téli táborozást a cell- 
dömölki és soproni konferencián készítették elő. Ifjúsági titkárunk részt 
vett a Tolna-Baranya nemzetiségi vidékein végzett tanulmányi munkában.

Tervebevettem egy ifjúsági egyleti német énekeskönyv szerkesztését. 
Az előkészítő munkára Wágner Aurél ifjúsági titkárt kértem fel, a terve
zet felülbírálására pedig Fábián Imre belmissziói esperest.

Örömmel állapítom meg, hogy Wágner Aurél ifjúsági egyleti szervező 
és irányító munkája eredményes volt.

A Pro Christo diákszövetség evangélikus ága az általam elfogadott terv 
szerint végezte az 1938—39. tanév második félévében az evangelizációs mun
kát. Foltin Brúnó szövetségi titkár Nagykanizsán, Pécsett, Sopronban, Pá
pán és Szombathelyen tartott ket-két napos konferenciát, Kőszegen és 
Bonyhádon pedig más előadók bevonásával végezte munkáját.

22. Körzeti konferenciák. Az 1939. év elején egészségemet betegség tá
madta meg s két ízben kényszerültem néhány heti gyógyulási pihenőre 
menni. A lelkészi- és tanító-körzeti konferenciákat nem tudtam megtartani, 
mert tavasszal még nem állott helyre egészségem oly mértékben, hogy a 
körzeti konferenciák sok előadását elvégezhettem volna.

A ielkészi és tanítókörzeti konferenciákat vagy ősszel, vagy a jövő év 
tavaszán fogom megtartani.

A  szent Isten megengedte azonban, hogy a körzeti konferenciák eddigi 
munkaágait kiegészítsem a papnék részére tartott evangelizációs előadások
kal.— Dunántúli EPOSZunk rendezésében öt körzetben tartottam egy és fél
napos evangelizáló konferenciákat. A papné az életkut mellett (János 4,
1—42.) összefoglaló címen. Az előadássorozatban a következő kérdések 
kerültek tárgyalásra: 1. Csodálatos találkozás, 2. Az élő víz, 3. Mindennapi 
vízmerítés, 4. Az elfelejtett veder, 5. Mindnyájan Jézus előtt. — Az evang.
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konferencia áhítat-sorozatának összefoglaló kérdése: Az engedelmes asz- 
szony. (Péter ap. I. lev. 3, 1—5.) a) Az engedelmesség célja; b) Az enge
delmesség titka; c) Az engedelmes asszony szépsége; d) Az engedelmes 
asszony boldogsága.

Az evangelizációs konferenciákat a következő helyeken és időben tar
tattam meg: 1. Augusztus 8-án Pécsett a tolna-baranya-somogyi egyház
megye, — 2. szeptember 11—12-én Sopronban a soproni alsó- és felső egy
házmegyék, — 3. szeptember 14—15-én Celldömölkön a kemenesaljai, vasi 
közép és veszprémi egyházmegye határos része, — 4. szeptember 19—20-án 
Győrött a győri és veszprémi egyházmegye határos része és 5. szeptember 
28—29-én Nagykanizsán a somogyi és zalai egyházmegyék papnéi részére.

A konferenciára meghívtam a tanítók, egyet, theol. tanárok, középisk. 
tanárok, vallástanárok feleségeit, sőt a gyülekezetek érdeklődő nőtagjait is.

Áldom a Mindenhatót, hogy szolgálatomat lehetővé tette s munkámat 
megáldotta.

23. A német nyelvű gyülekezetekben végzett evangelizációs munka.
Egyházi és nemzeti érdeknek látom a németnyelvű gyülekezetek lelkigon
dozásának elmélyítését. Ezért megbízást adtam Spiegel-Schmidt Frigyes 
egyházkerületi segédlelkésznek, a Wehr und Waffe segédszerkesztőjének, 
hogy a lap érdekében indított propagandával kapcsolatosan a kijelölt gyü
lekezetekben evangelizációs munkát is végezzen.

Spiegel-Schmidt Frigyes az evangelizációs körúton a következő gyüle
kezetekben végzett evangelizációs munkát: Gyönk, Varsád, Kéty, Bikái, 
Tófű, Egyházaskozár, Lébény, Somogydöröcske, Bonnya, Somogyszil, Ga- 
dács, Szentgotthárd, Bonyhád, Hidas, Zsibrik, Bátaapáti, Tengelic-Jánosma-
jor, Györköny, Udvari, Kaposszekcső, Pogány, Ivándárda, Magyarboly, Té-
kes, Csikostöttös, Harka, Sopron.

Spiegel-Schmidt Frigyes segédlelkész jelentéséből kiemelem a követ
kezőket:

A meglátogatott gyülekezetekben templomjáró, bibliaolvasó és imád
kozó nép lakik. Ahol a nép nem jár templomba, ott rendesen van rá külön 
oka és pedig vagy a vezetőkben rejlik az ok, vagy a nép akaratosságában. 
Sok helyen határozott lelki ébredés jelei láthatók. Az emberek nem elégesz
nek meg a vasárnapi istentisztelettel, hanem Krisztussal való közösség ki
építésére vágyódnak. Ha a lelki vezető ennek a vágyódásnak kielégítését 
lehetővé teszi, akkor hamarosan bibliakörök, imaközösségek alakulnak, ha 
azonban a lelki vezetők ezt a vágyódást kielégítetlenül hgyják, akkor köny- 
nyen valamelyik szektához csatlakoznak. Ez magyarázza, hogy régi alvó 
szektaközösségek ma újra felélednek és erősödnek. A szekták nagy gon
dot fordítanak híveik kielégítésére. Néhány vágyakozó lélekhez is külde
nek prédikátorokat, akik térítő útra mennek, énekkarral, zenekarral ima
házaikba hívogatják a gyülekezet tagjait. — Komoly feladatot jelent a né
metség népi öntudatának felébredése. Ezzel a ténnyel egyházi szempontból
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is számolni kell. Ha a lelkipásztor nem foglalkozik ily szempontból gyüle
kezete tagjaival, a nép könnyen eltávolodik tőle.

24. Egyházkerületünk szórványgondozása. A szórványgondozás mun
kája az elmúlt közigazgatási évben erőteljes fejlődést mutat.

A győri egyházmegyében Bezi, Bőnyrétalap, Győr és Nagybarátfalu 
gyülekezetek területén tartottak szórványistentiszteleteket. Bábolnapusztán 
missziói segédlelkész működik és gondozza az odatartozó szórványokat.

A f. évi egyházmegyei közgyűlés Győrság központtal missziói egyház- 
község létesítését szükségesnek mondotta ki s az előkészítéssel megbízta a 
nagybarátfalui anyaegyházközség lelkészét.

A kemenesaljai egyházmegyében Zalaistvánd gyülekezetnek egyhar- 
mada, kb. 300 lélek éli a szórványhívek életét. A nagyobb szórványközpon
tokban a lelkész tart istentiszteleteket és végez hitoktatást. — Pusztaszent- 
lászló egyik legnagyobb szórványgyülekezete az egyházmegyének. A hívek 
fele, mintegy 300 lélek él szórványban. Az 1937. évi közgyűlés az 1938-ban 
befolyt szórványadó egyharmadrészét ezen szórvány gondozására rendelte. 
Pusztaedericsen 4, Oroklánban két istentiszteletet tartottak s az előbbi ima
házépítési tervvel is foglalkozik. A többi szórványrészeket is meglátogatta 
a lelkész, végzett hitoktatói munkát és úrvacsoráztatást. — Tipikus szór
ványgyülekezet Zalaegerszeg, melynek fele él elszórtan, hatalmas területen. 
Idetartozik a lenti-i misszió, s a lelkész a barlahidai misszió területén is vé
gez gondozó munkát. A lenti-i misszió 51 községből áll, Lenti központtal, 
ahol 1932-ben kis imaház is épült. Havonta van istentisztelet úrvacsora
osztással, melyekre a hívek nagy távolságokról gyűlnek össze. Zalabaksán 
évente négyszer van istentisztelet úrvacsoraosztással, Nagylengyelben egy
szer. — A barlahidai misszió Pusztaszentlászló és Zalaegerszeg szétszórt 
híveiből tevődik össze. Lelkésze Kustánszegen 7, Barabásszegen 5, Győrfi- 
szegen 1, Petrikeresztúron 1 istentiszteletet tart évenként. Munkáját nagyon 
megnehezítik a rossz utak. Időközben sikerült a zalaegerszegi segédlelkészi 
állás megszervezése.

A somogyi egyházmegyében, a Barcs-Nagyatád-somogyszobi missziói 
körzet működik külön missziói segédlelkész vezetése mellett. Szórványisten
tiszteleteket tartottak: Zákánytelep, Somogycsicsó, Inke, Fonyód, Balaton- 
fenyves, Somogyjád, Kadarkút, Kisbajom, Gige, Edde, Dióspuszta, Magyar- 
atád, Csurgó, Berzence, Porrogszentpál, Csurgónagymarton, Belezna, Mar
cali, Nikla, Böhönye és Nemesdéd fiók-, illetőleg szórványhelyeken.

A soproni alsó egyházmegyében Lőcs, Gór, Alsószeleste, Mesterháza, 
Csér szórványokban és Nemeskér szórványaiban gondozták a paróchus lel
készek híveiket.

A soproni felső egyházmegyében a balfi lelkész, mint megbízott egy
házmegyei szórványgodozó látogatta meg 15 ízben, különösen a balfi gyü
lekezethez tartozó nagyszámú szórványközségeket, melyeknek hívei na
gyobb ünnepekben rendszerint Sopronba mennek be istentiszteletre és úr
vacsoraosztásra. A szórványközségek száma 17, a szórványhíveké 103.
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A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében, Fábián Imre belmissziói 
esperes a tabi lelkésszel karöltve megalakította Kapoly, Kőröshegy, Bala- 
tonszemes, Balatonboglár s a még körzetükben található néhány kisebb 
szórványhellyel, Kőröshegy-székhellyel a Balaton déli oldalának szórvány
központját, melyet július 15-e óta segédlelkész gondoz. Szórványközpontot 
szervezett Sárbogárdon, amelynek körzetében a sárszentmiklósi lelkész irá
nyítása mellett szintén segédlelkész fogja gondozni a fejérmegyei nagy 
szórványterületet. Folyamatban van Raksi, Somodor, Nagybabot gondozá
sának megszervezése Ecsény székhellyel és Miszla, Nagyszékely megszer
vezése Udvari székhellyel; továbbá Szekszárd székhellyel a Szekszárd kö
rüli szórványoknak segédlelkész gondozása alá vonása.

A vasi közép egyházmegyében a nemeskoltai gyülekezethez tartozó 
vasvári szórványközpontban 15, az Örimagyarósdhoz tartozó zalalövői szór
ványközpontban 10 és egyéb helyen 5; az őriszentpéteri missziókörben 69; 
a szentgotthárdi gyülekezethez tartozó Farkasfán 2; a szombathelyi gyüle
kezethez tartozó Vaskeresztesen és Kámonban 2 szórványistentiszteleten 
épültek a hívek. Ezenkívül az egész egyházmegye területén gondoskodás 
történt a szórványban lakó tanköteles gyermekek hitoktatásáról is. A kör
mendi, nemeskoltai, szentgotthárdi és szombathelyi gyülekezetek területén 
az esperes mellé kiküldött missziói segédlelkész látja el a szórványmunkát 
olymódon, hogy a körmendi gyülekezetben Molnaszecsődön évi 10, Egyhá- 
zasrádócon évi 10; a nemeskoltai gyülekezetben Vasvárott évi 12, Nemes- 
rempehollóson évi 4; a szentgotthárdiban Farkasfán 6; és a szombathelyiben 
Felsőcsatáron és vidékén évi 1, vagyis összesen 43 kiszállással istentiszteletet 
tart. Az őrimagyarósdi lelkész maga gondozza a fentieknek megfelelően 
szórványterületét.

A veszprémi egyházmegyében nagyarányú szórványgondozó munka 
indult meg. Enyingen, Adorjánházán, Zalameggyesen készen állanak a temp
lomok. Balatonalmádi és Zirc templom-imaház építés előtt áll. Az enyingi 
missziói körzethez tartozó Peremarton-Gyártelepen is megkezdték a rend
szeres istentiszteletek tartását. Míg 1936-ban 306, 1937-ben 334, 1938-ban 
már 398 volt a körzethez tartozó szórványhelyeken a megtartott istentiszte
letek száma. Balatonkiliti és Balatonújhely szintén az enyingi missziói kör
höz volna csatolandó, úgyszintén Hajmáskér és Vilonya is. A csöglei misz- 
sziói gyülekezetben szintén elismerésre méltó munka folyik. Kívánatos lenne 
Kis- és Nagypiritnek Csögléhez csatolása, miután a hitoktatást ezen helye
ken máris a csöglei missziói h. lelkész végzi. Missziói segédlelkészi állást 
szerveztünk Mezőlakon, Takácsin, Veszprém-Zirc szórványterületén és Mi- 
hályházán. — A mezőlaki missziói segédlelkész lelkigondozása alá tartoz
nak: Mezőlak, Békés, Nagyacsád, Borsosgyőr, Dáka, Pápaderecske, Nónáp,
Pápakovácsi, Kúp, Nagy- és Kisganna, Döbrönte és Kistimapuszta, mely 
helyeken a hitoktatást is a kihelyezett segédlelkész végzi. Mezőlak központ
tal meg van a lehetősége egy újabb missziói gyülekezet megszervezésének 
a mintegy ezerre tehető evang. lélekkel. — A Takácsiba kihelyezett missziói
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segédlelkész körzetébe tartoznak Takácsin kívül Felsőgörzsöny, Alsógör- 
zsöny, Ihász-puszta, Zsigmondháza-puszta, Antalkő, Pálháza, Antalháza, 
Farkasdi-puszta és Pénzesmajor. Takácsi anyásítására megtörtént a kezde
ményező lépés. — Mihályházán a helyi viszonyok tették indokolttá a segéd
lelkész kihelyezését. — A veszprémi alesperes-lelkész mellé helyezett segéd
lelkész átmenetileg végzi Zirc és vidéke lelkigondozását, ideértve a Téshez 
tartozó több szórványt is. Zircen protestáns fiókgyülekezet van, mely ima
ház építése előtt áll. — Missziói segédlelkészséget kell még létesíteni Fe
hérvárcsurgón. — Missziói munka folyik a zalagalsai egyházközség terüle
tén. — Fiókegyházközség alakult a Várpalotához tartozó Pétfürdőn.

A zalai egyházmegyében a szórványhíveket rendszeresen gondozzák.
A szórványgondozás rendszerességét és állandóságát szórványlelkészi 

állások szervezésével biztosíthatjuk. Ennek pedig első feltétele a szüksé
ges anyagi fedezet biztosítása.

25. Balatoni nyári egyházi szolgálat. Örömmel jelentem be, hogy a f. 
évben sikerült a Balaton melletti nyári istentiszteleteket megszervezni s az 
igehirdető szolgálatról gondoskodni. A száinbajöhető fürdőhelyeken gon
doskodtam vasárnaponként az istentiszteletek megtartásáról. Az erre vo
natkozó táblázatot összeállítottam s az érdekelt gyülekezeteknek, továbbá 
a fürdőhelyek igazgatóságainak is megkiildöttem úgy, hogy minden fürdő
helyen észrevehetően kifüggeszthették az istentiszteleti sorrendet. Július
1—augusztus végéig 30 fürdőhelyen 145 istentiszteletet tartottunk.

Hálával gondolok mindazokra, akik ebben a szolgálatban áldozatos jó 
munkára hajlandók voltak.

26. A Nagytarcsai Ifjúsági Missziói-Intézet. Misszió Egyesületünk kebe
lében megalakult egyházunk első szociális intézménye: a Nagytarcsai Ifjú
sági Misszióintézet. Az intézet gazdasági, háztartási, egyházi és szociális 
képzést biztosít tagjainak.

Az intézetnek ezidőszerint három épülete van. Az egyik lakóház 16 
résztvevőnek biztosít elhelyezkedést, a másik épületben van a konyha, 
ebédlő és a gazdasági helyiségek. Stümmer Frigyes családja adományából 
felépült a harmadik épület. Az első tanfolyam 1938. november 15-től 1939. 
március 20-ig tartott 10 résztvevő ifjúval. Májusban és júliusban, mikor a 
rendes tanulók már távoztak az intézetből, munkás- és vasárnapi-iskola ve
zetőképző tanfolyamot tartottak 26 hallgató részére. Dunántúli egyházke
rületünk évi 160 pengővel járul egy hallgató eltartási költségeihez. Ezzel 
egyházkerületünk egyfelől támogatja az áldásosán munkálkodó intézetet, 
másfelől az egyházkerület jelentkező hívei közül egynek kiképzését lehe
tővé teszi.

27. Az egyházkerületben végzett hitoktatás. Az 1938/39. tanév hit
oktatási munkájáról a következő összefoglaló jelentés nyújt tájékoztatást:

A különféle típusu iskolákban 5625 tanuló 721 csoportban, heti 968.5 
órában nyert evangélikus hitoktatást. A tanulók közül állami tanitézetekbe 
jártak 2631-en, községiekbe 1663-an és másfelekezetű iskolákba 1331-en.



A hittanvizsgákon megjelent 4928 tanuló. Néhány helyen vizsga nem volt 
tartható. Konfirmálkodott 615 tanuló.

A különböző fokú és jellegű iskolákban az esperesek, vagy megbízot
taik vizsgálták meg a hitoktatási munkát. A győri egyházmegye esperese 
elnökölt Győrben egyes közép- és középfokú tanintézetek hittani vizsgála
tain, más hittani vizsgálatokon helyettesítésével a győri lelkészeket bízta 
meg. A kemenesaljai ehm.-ben az esperes megbízásából Garam Zoltán bobai 
lelkész végezte az idegen iskolákban tartott hitoktatás ellenőrzését. A so- 
mogyi egyházmegye esperese a hitoktatást ellenőrizte Csurgón, Kaposvá
ron, Nagykanizsán, Beleznán és Zákánytelepen s mindenütt eredményes 
munkát talált. A soproni alsó egyházmegye esperese ellenőrizte a hitokta
tást a csornai és kapuvári pogárí és elemi iskolákban, a csepregi hitokta
tás ellenőrzésével pedig Fiilöp Dezső büki lelkészt bízta meg. Mindenütt 
szép eredményt találtak. A soproni felső egyházmegye esperese az elmúlt 
tanévben a vidéki hitoktatást nem tudta ellenőrizni, a soproni iskolá
kat azonban meglátogatta. A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében 
az alesperes hitoktatást ellenőrző látogatást végzett Gyönkön, Domb
óváron, másutt pedig az iskolavizsgáló lelkészeket, illetőleg megbízot
tait kérte fel a hitoktatási munka megvizsgálására s a hittanvizsgákon 
az elnöki tiszt ellátására. Mindenütt öntudatos és tervszerű, szép ered
ményt mutató s egyházunk fontos érdekeit szolgáló értékes, lelkiisme
retes munka folyt. A vasi közép egyházmegye esperese a szombathelyi kü
lönböző jellegű iskolákban végzett ellenőrző munkát s az eredményt álta
lában jónak találta. A veszprémi egyházmegye alesperese személyesen vég
zett látogatást az ösküi, várpalotai, csőszpusztai, tési, bakonycsernyei, ho- 
mokbödögei, ajkai, hántai, csékúti, somlószőllősi és fehérvárcsurgói isko
lákban. Ezekben, valamint a többi iskolákban is — a jelentések szerint — 
mindenütt lelkiismeretes hitoktatási munka folyt. A zalai egyházmegyében 
a hitoktatást részben az esperes személyesen ellenőrizte, részben a vizsga- 
biztosok útján szerzett információkat az elvégzett munka eredményéről, 
mely mindenütt örvendetes és elismerésre méltó volt.

28. Püspöki egyházlátogatásra készültem az esztendő tavaszán, de 
influenzás betegségem miatt, mely különösen torkomat és hangszálaimat 
támadta meg, kénytelen voltam tervemet elejteni.

29. Esperesi egyház- és iskolalátogatások. A győri, kemenesaljai és 
somogyi egyházmegyék esperesei az elmúlt közigazgatási évben egyházlá
togatást nem végeztek. A somogyi- egyházmegye esperese iskolalátogatást 
végzett a porrogszentkirályi, porrogi, szepetneki, súrdi, liszói, nemespát- 
rói és vései iskolákban s mindenütt buzgó és eredményes tanítói munkát 
talált. Böjtös László a soproni alsó egyházmegye esperese elnöktársával 
hivatalos egyházlátogatást végzett a szakonyi gyülekezetben. Tervszerű, 
emelkedett egyházi munkát talált, amelyben a belmissziói munka a kiadott 
munkaprogramm szerint végeztetik. Ziermann Lajos, a soproni felső egy
házmegye esperese hivatalos egyházi és iskolalátogatást nem végzett
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ugyan, de sorra látogatta az egyházmegye gyülekezeteinek vezetőit, részt- 
vett az istentiszteleteken s meglátogatta az iskolákat is. Gyalog István, a 
tolna-baranya-somogyi egyházmegye főesperese hivatalos egyházlátogatást 
hosszantartó betegsége és gyengélkedése miatt nem tarthatott. Zongor 
Béla, a vasi közép egyházmegye esperese az egyházmegye gyülekezeteiben 
egyház- és iskolalátogatást nem tartott. Takács Elek veszprémi egyházme
gyei főesperes esperesi egyházlátogatást tartott Mezőlakon, Szerecsenyben, 
Takácsin, Bakonyszentlászlón és Zalagalsán. Mindenütt buzgó, lelkiismere
tes egyházi munkát talált. Jónás Lajos zalai esperes hivatalos egyházláto
gatást nem végzett, de egyes avatások alkalmával látogatást tett az egyház
megye majdnem minden gyülekezetében. Tapasztalata szerint az egyházi 
szolgálat mindenütt lelkiismeretesen végeztetett. Meglátogatta a felsődör- 
gicsei és a szentantalfai iskolákat s mindkét tanítónál lelkiismeretes munkát 
s dicséretes eredményt tapasztalt.

30. A soproni Országos Fegyintézet lelkigondozását Mayer Ödön 
fegyintézeti lelkész végezte. Jelentése szerint híveinek lélekszáma az inté
zetben 177; ebből 28 evangélikus, 144 református, 3 görög keleti, 1 moha
medán vallású. A fegyőr-hivek lélekszáma 62. Minden vasárnap és ünnep
nap volt az intézetben istentisztelet, délután könyörgés, a fegyőr-családok 
részére pedig délután külön istentisztelet, s ádventben és böjtben biblia-órák 
és énekórák is voltak. 8 Ízben vendég-igehirdető végzett szolgálatot. Úr
vacsorát vettek 356-an, magánúrvacsorázás 3 ízben volt. A rabok külön 
vallásoktatásban részesültek heti 2 órában, a fegyőrcsaládok gyermekei 
pedig két csoportban, heti 3 órában. A letartóztatottak munkatermeikben 
és zárkáikban részesültek lelkipásztori gondozásban. Ezenkívül sokan kü
lön is felkeresték lelkipásztorukat. Lelkipásztori látogatás volt 232 zár 
kában, lelkipásztori kihallgatásra megjelent 507 rab, hosszabb lelkipásztori 
beszélgetés volt 95. A fegyőr-családok külön lelkipásztori gondozásban 
részesültek. Az ellenőrzött levelek száma 2573 érkezett és 1108 elküldött 
levél volt. Az intézet protestáns könyvtára állandóan gazdagodik. Szüksé
ges lenne egy külön imaház építése, hogy az istentisztelet zavartalansága 
biztosítható legyen.

Elismeréssel emlékezem meg Mayer Ödön lelkész hűséges lelkipásztori 
munkájáról.

31. Szektamozgalmak. Bőny, Győr, Lovászpatona, Mórichida, Nagy- 
barátfalu, Győrság, Tét, Nagysimonyi, Kemenesmagasi, Kaposvár, Iharos- 
berény, Sand, Vése, Farád, Bikács, Bonyhád, Csikostöttös, Tékes, Dombó
vár, Enying, Egyházaskozár, Gyönk, Györköny, Hidas, Kaposszekcső, Kesző- 
hidegkút, Kötcse, Magyarbóly, Mekényes, Mucsfa, Nagyszokoly, Paks, 
Pécs, Somogydöröcske, Szárazd, Tab, Tengelic, Tolnanémedi, Bakony- 
csernye, Bakonytamási, öskü, Sur, Várpalota, Kapolcs, Felsődörgicse köz
ségekben vannak baptisták, nazarénusok, adventisták, metodisták és pün
kösdisták. A szektamozgalom erősödést a legtöbb helyen nem mutat, bár 
megbízottaik munkában vannak. Gyönkön, ahol egy időben a baptistáknak
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három prédikátoruk és imaházuk volt, kénytelenek voltak eladni imaházu
kat s utolsó prédikátoruk is eltávozott a községből. A lelkiismeretes ige
hirdető munka, lelkipásztorkodás és más belmissziói munka, előadások 
tartása, szórványistentiszteletek, azok a fegyverek, melyekkel a szekták 
munkáját elensúlyozni lehet.

32. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkésszé avattam 
Boros Lajos, Böröcz Sándor, Buti Dénes, Ferenczy Vilmos, Giczy Kálmán, 
Mihácsi Lajos, Pusztai László, Sághy Jenő, Szabó Kálmán, Szakács László, 
Szende Pál Sándor, Foltin Brúnó, Güttler Vilmos, Teke Zsigmond szakvizs
gázott theológusokat.

Isten áldását kérem elhívott szolgáinak életére és munkásságára.
33. Templomavatások. Isten kegyelme ez évben is megajándékozta né

hány gyülekezetünket templommal. Magasztalom érte az ő  szent nevét 
s áldom a templomépítő hívek áldozatkész buzgóságát.

Október 9-én felavattam az enyingi missziói gyülekezet templomát,
16-án a mihályi-i leánygyülekezet tornyát és harangját. November 27-én 
felavattam a vönöcki 150 éves renovált templomot. 1939. junius 4-én meg
bízásomból Takács Elek főesperes felavatta a zalameggyesi 20 családból 
álló fiókgyülekezet mintegy 10.000 P-be került templomát.

Isten áldása nyugodjék meg az új és a renovált templomokon.
Templomépítésre készül a siklósi missziói körzet, a marcali-i fiók

egyházközség, Allszop or leánygyülekezet, Zalaegerszeg szórványaiban 
Barabásszeg és Kustyánszeg és a zirci szórványközpont. A győri gyüleke
zet ugyancsak készül megépíteni második templomát.

Már a múlt évi püspöki jelentésemben felsoroltam a somogyszobi, ka
puvári, révfülöpi, hévízi, balatonalmádi-i, sárbogárdi, őriszentpéteri, egy- 
házashetyei, pusztaedericsi, kalchtali és balatonfüredi missziói, fiók- és 
szórványhelyeket, amelyek mind foglalkoznak templomépítés tervével.

34. Üj anyagyülekezetek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1939. 
julius 26-án kelt 8559/939./II. számú leiratával a sopronbánfalvai gyüle
kezet anyásítását kongrua szempontjából indokoltnak ismerte el és a lel- 
készi állás kongrua igényét évi 784 kor. 91 f-ben, vagyis havi 88 P 96 fil
lérben állapította meg.

A bábonymegyeri rendes, kongruás lelkészi állás 1927 óta nincs be
töltve, gondozását a Tabra helyezett segédlelkész segélyével a tabi lelkész 
látta el. 1939. junius 13-án kelt 2414/11./938—39. számú leirattal ezen ál
lapotot megszüntettem és adminisztrátort küldöttem ki teljes hatáskörrel 
és lelkészi javadalommal.

Legközelebbi feladatunk Enying anyásítása s kongruájának biztosí
tása, valamint Alsóság és Kemenesmihályfa kongruájának kieszközlése.

35. Az Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézet anyagi helyzetét néhány 
számadat szemléltetően mutatja. Nyugdíjintézetünknek 1938. december vé
gén 358,650.54 P hátraléka volt. Ebből dunántúli gyülekezeteink hátraléka 
33,116.33 P, lelkészeinké 41,917.47 P. Összes dunántúli hátralék tehát



75,033.80 P. A másik három egyházkerület hátraléka 283,616.74 P. Egyház- 
kerületünk hátralékából 1939. junius 30-ig lefizettek gyülekezetek és lelké
szek 16,283.12 P-t.

Megismétlem mindazt, amit eddigi Püspöki Jelentéseimben és hivatalos 
irataimban többszőrönként elmondottam. Vétkezik önmaga, családja, gyü
lekezete, egyházunk és a lelkészi kar ellen, aki nem teszi a nyugdíjintézeti 
járulék lefizetését lelkiismereti kötelességévé. Vannak anyagi gonddal küz
dők, kik valóban nehezen tudnak kötelezettségüknek eleget tenni, de igenis 
vannak hanyagok, lelkiismeretlenek és laza felfogásuak, kiknek személyi 
és gyülekezeti hátralékai eréllyel és önmagukkal szemben alkalmazott ke
ménységgel megszüntethetők lennének.

Kérem gyülekezeteinket és lelkésztestvéreimet, hogy kötelességüknek 
tegyenek eleget. Az egyházmegyék espereseit pedig e helyen is kérem, 
hogy nehéz ellenőrző és behajtó kötelességüket az eddiginél is nagyobb 
eréllyel végezzék el.

Az önálló hitoktatók nyugdíjintézeti járulék-ügye még mindig elinté
zetlen. A pápai gyülekezet esztendőkkel ezelőtt külön felterjesztésben 
kérte ezen kérdés rendezését, mert meggyőződése szerint az önálló hitok
tatók nyugdíjjárulékával igazságtalanul terhelik a gyülekezeteket. Az egye
temes közgyűlés az eléjeterjesztett beadványt a zsinathoz tette át, a zsinat 
azonban nem hozott külön határozatot. E tárgyban véleményadásra hívtam 
fel egyházkerületünk főszámvevőjét, ki azon felfogásának adott kifejezést, 
hogy az önálló hitoktatók fenntartói nyugdíjjárulékát az egyetemes köz
alapból lehetne és kellene fedezni.

36. Egyházközigazgatás. Az elmúlt egyházközigazgatási évben az ál
landóan fokozódó munka mindnyájunkat nehéz feladatatok elé állított. El
intézést nyert 5793 ügy 9823 irattári irattal.

Köszönettel gondolok nemcsak közvetlen munkatársaimra, kik a 
püspöki hivatalban erőfeszítéssel és hűséggel végzik szolgálatukat, hanem 
az esperesi karra, a tanintézetek igazgatóira, Hanzmann Károly egyház
kerületi főszámvevőre s az egyházkerület pénztári tisztviselőire, kik lelki- 
ismeretes, pontos munkájukkal egyházközigazgatásunk rendjét fenntartani 
segítettek.

Külön is elismeréssel és köszönettel emlékezem meg az eltávozott 
Kuttlik Olga püspöki irodai gép- és gyorsírónő munkájáról, aki 8 éven át 
hűséggel, odaadással és nagy szakértelemmel töltötte be szolgálatát.

37. Lelkészegyesületek munkája. A Magyarországi Evangélikus Lel
készegyesület elnöksége a folyó munkaévre két kötelező témát tűzött ki 
tárgyalásra az egyházmegyei és egyházkerületi lelkészegyesületek részére. 
Az egyik „a lelkész és a politika“ viszonyát kívánja megvilágítani és vég
legesen tisztázni, miután a múlt évben ezen kitűzött téma felett annyira 
szétfolytak a vélemények, hogy a MELE egységes állásfoglalása nem tör
ténhetett meg. A másik „a gyülekezeti belmissziói munka minimumának''
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kérdésére keres választ. A belmisszió gyakorlati ágával két téma keretén 
belül kívánt foglakozni: 1. A betegek lelkigondozása és 2. A Nőegyletek 
munkája címén.

A múlt év őszén az egyetemes közgyűlés alkalmával Budapesten csen
des-napokat rendezett lelkészek részére. 1939. május 4-én újabb konferen
ciát tartott Budapesten a következő témákat tárgyalván: 1. A két nem
zedék igehirdetése napjainkban, 2. A magyar földkérdés egyházunk szem
pontjából, 3. A nemzetiségi kérdés egyházunk jelenében és jövőjében,
1939. augusztus hó 21—24. napjain pedig Gyenesdiáson tartott lelkész- 
evangelizációt.

A MELE alapszabályai, melyeket az 1938. évi egyetemes közgyűlés jó
váhagyott, — nyomtatásban is megjelentek és szétküldettek. Ezek szerint 
meg kell szervezni egyházkerületenként a lelkészi becsületszéket.

38. Tanítóegyesületek munkája. Egyházkerületünk tanítósága az el
múlt évben is az egyházmegyei tanítóegyesületek, továbbá a szemináriumok 
és különféle tanfolyamok keretében fejlesztette tovább pedagógiai, tanítói 
szakképzettségét. De ezeken kívül is felhasználta az önmívelés minden lehe
tőségét arra, hogy a modern pedagógia követelményeivel lépést tartson. 
A tanítói összejöveteleken vázlatok, gyakorlati tanítások, kiváló szak
férfiak pedagógiai művei, az új evangélikus és a kisebbségi tanterv, a tan
tervi változások, tanmenet, zsinórírás, vallásoktatás stb. voltak a tárgyalás 
főtémái. Beható tárgyalás alapját képezte még a gyűléseken és a Nép
iskola c. szaklapban az akadémiai tanítóképzés, az iskolai kisgyülekezetek, 
a Leszakítós Naptár és a Gyógyház kérdése.

A Sopronban tartott kerületi gyűlésen szakelőadásokat tartottak a 
következők: Rozsondai Károly tanítóképző-intézeti igazgató: „Evangé
likus tanítóképzésünk időszerű kérdései“; Lenkey István székesfehérvári 
pedagógiai szemináriumi tanító: „A munkáltató foglalkoztatás módja“; 
Hamar Gyula nyug. tanítóképző-intézeti igazgató, tanügyi főtanácsos pe
dig az új egyházmegyei iskolalátogató jegyzőkönyvekről értekezett.

Behatóan tárgyalta a tanítóság az új Egyházi Törvényeknek az iskolai 
ügyét és magát a tanítóságot érintő rendelkezéseket, az ezeknek alapján 
készülő különféle szabályzatokat és rendelkezéseket.

A különféle szakkérdéseken kívül foglalkozott még a kerület tanító 
sága anyagi ellátásának kérdéseivel és a most is fennálló tanítói sérelmek
kel. Sürgeti a sérelmek megszüntetését, különösen a tanítói, lévitai és kán
tori javadalomnak a szétválasztását, a helyettesi minőség megszüntetését, 
a fizetéscsökkentési rendelkezéseknek hatálytalanítását és az eredeti fize
téseknek visszaállítását, az érdemes tanítóságnak a hetedik fizetési osz
tályba való kinevezését, a MÁV kedvezményes utazását, az OTBA-val kap
csolatban a szabad orvosválasztást stb.

39. A Gusztáv Adolf Gyámintézet az elmúlt esztendőben is csendben 
folytatta munkáját. Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, egyházi elnök a 
következőket jelenti:
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Gyámintézeti füzetet nem adtam ki, mert az eddigi füzetek szétkül
désénél oly fokú nemtörődömséget tapasztaltam, hogy nem mertem újabb 
füzet kiadására vállalkozni. Megpróbáltam röpirattal, megpróbáltam gyám
intézeti lappal és gyámintézeti füzettel, egyik sem járt a kívánt eredmény
nyel. Pedig honnan szerezzenek híveink tudomást a gyámintézet létezé
séről és munkájáról, ha nem a nyomtatott betű segítségével. Hiszen a 
szószékről, katedráról még kevesebb szó esik a gyámintézetről és annak 
munkájáról.

Pedig a gyámintézeti munka a múlt év óta megszaporodott. Az anya
országhoz visszakerült kb. 45.000 evangélikus lélek közül sokan szórvány
ban és szegény gyülekezetekben laknak és rászorulnak a Gyámintézet támo
gatására. Eddig összesen csak 1, a soproni Nőegylet ajándékozta oltár
terítővei és 100 P pénzadománnyal, melyet a theológus ifjúsági gyámintézet 
40 P-vel s Beyer Pál segédlelkész 20 P-vel megtoldott, tudtunk ezen híveink 
segítségére sietni.

A gyámintézeti gyűjtések tekintetében a két kisebb egyházkerületben 
némi növekedés volt észlelhető, a két nagyobban némi visszaesés. A bányai 
egyházkerületben 1937. évben 6209 P 11 fillér, 1938-ban 5994 P 34 fillér. 
A dunántúliban 1937-ben 10.086 P 25 fillér, 1938-ban pedig 9903 P 03 fillér. 
A Luther-szoborra való csodálatos eredményű gyűjtésre vezetik vissza 
egyházkerületi gyámintézeteink a kis visszaesést. Ha tényleg ez az oka, 
akkor kibékülünk a gyengébb eredménnyel is, mert hiszen a G. A. Gyám
intézet ügye csak Luther ügyének akar szolgálni. És ha tényleg ez az oka, 
akkor még ez idén a gyámintézeti jövedelemnek emelkednie kell és nem 
érhet bennünket az a vád, amelyet a Jelenések könyvében olvasunk: „az 
a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad . . .  tudom a te 
dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, hanem lágymeleg... 
tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy“.

A németországi G. A. Egylet bevételei annak ellenére, hogy ott újab
ban a gyűjtési munka igen meg van szorítva, hogy csak tagdíjjal gondos
kodhatnak a bevételekről, 1,000.350 M-ról 1,000.401 M-ra emelkedett. A G. 
A. Egylet tagjai egy bizonyos összeg fizetésére kötelezik magukat. Eddig 
a tagok létszáma fél millió, és ott kiadták a jelszót, hogy tekintettel Auszt
riának és a Szudéta-német területeknek Németországhoz való bekebelezé
sére és az így megnövekedett szükségletre, két-háromszoros bevételi ösz- 
szegre számítanak, s legalább is oly eredményt akarnak elérni, hogy 1-1 
lélekre legalább 10 Pf. adomány essék.

Azt hiszem, ezt nekünk is meg kellene szívlelnünk és a gyűjtés mellett, 
amely alkalommal nagyrészt csak filléreket adnak, át kellene térnünk a 
tagdíj-fizetésre, ahol — úgy hiszem — pengős adományokra számíthat
nánk. Ezt különben gyámintézeti alapszabály-megváltoztatással lehet csak 
elérnünk.

A németországi G. A. Egylet átlag 20 magyarországi gyülekezetei 
támogat. A pénzátutalás mindig nagy nehézségekbe ütközik. Az elmúlt esz-
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tendőben sikerült nekik 20.000 P-t átutalni. Tekintettel arra, hogy Ausztria 
és a Szudétaföld igen megnövesztette a szükségletet, a G. A. Egylet kény
telen másokkal szemben csökkenteni a segélyeit.

Német egyetemeken tanulmányokat folytató theológusainknak G. A. 
Stipendiummal való ellátása az eddigiekhez hasonlóan folyik.

A soproni felső egyházmegye a G. A. Egylet központja, a szászországi 
főegylet és a G. A. Nőegylet buzgósága következtében 1000 db. használt, 
de még jó karban lévő szászországi énekeskönyvet kapott. Ezzel nagyban 
meg lett könnyítve az új énekeskönyv végleges bevezetése egyházme
gyénkben.

A lemondott Scholtz Ödön egyházkerületi gyámintézeti elnök helyére 
az egyházmegyei gyámintézetek egyhangúlag Nagy Miklós zalaegerszegi 
lelkészt választották meg.

A Gyámintézet helyzetéről és munkájáról szóló tájékoztatást okulásul, 
intésül és buzdításul gyülekezeteink szívére helyezem s azon reménységem
nek adok kifejezést, hogy egyházkerületünk eddig is első helyet elfoglalt 
gyűjtési eredménye állandó emelkedést fog mutatni.

III. Iskola! ügyek.
A) N é p i s k o l a i  ü g y e k .

40. A népiskolák működése. Az esperesi jelentések szerint elemi nép
iskoláinkban az elmúlt tanévben is érdemes és eredményes nemzeti és egy
házépítő munka folyt. Tanítóink hűségesen munkálkodtak egyházunk és 
nemzetünk szolgálatában. Azonkívül az iskolán kívüli munkában is tevé
keny részt vettek. Az iskolák helyi hatóságai a tanítókkal karöltve általá
nosságban azon fáradoznak, hogy iskoláink a tantervi célkitűzéseket minél 
jobban megvalósítsák és a törvényes követelményeknek minden tekintet
ben megfeleljenek.

Kisebbségi iskoláink is odaadó, becsületes és hűséges munkát végez
tek s méltán remélhetjük, hogy tanítási és nevelési teljesítményük állan
dóan emelkedni fog.

A kultuszkormány a kisebbségi nyelvű iskolák tanítói részére az el
múlt évben is rendezett továbbképző tanfolyamokat. Feltétlenül szüksé
gesnek tartom, hogy ezeken a tanfolyamokon minden kisebbségi iskola 
tanítója legalább egyszer résztvegyen.

41. A Népiskolai Tanterv és Utasítás az elmúlt ősszel megjelent és az 
egyházkerületeknek rendelkezésére bocsáttatott. Beszerzésére köteleztet- 
tek a gyülekezetek, hitoktatók, segédlelkészek és tanítók.

Megjelent a Népiskolai Vallástanitási Tanterv és Utasítás is, melyet 
gyülekezeteinknek és iskoláinknak szintén megkíildöttem és használatát 
kötelezővé tettem.
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42. Az Iskolai Naptár II. évfolyama az 1938/39. tanévre, szeptemberre 
megjelent s azt nemcsak egyházkerületünk, hanem egész egyetemes egy
házunk iskolái is örömmel fogadták és használatba vették. Az 1939/40. 
tanévre ugyancsak Nagy Miklós zalaegerszegi lelkészt bíztam meg annak 
öszeállításával. Szept. elején minden tanító rendelkezésére bocsátottam.

43. Az Iskolai Kis-gyülekezetek. A beérkezett jelentések szerint az Is
kolai Kis-gyülekezetek vagy szervezetten, vagy szervezés nélkül, a legtöbb 
iskolánkban eredményesen munkálkodnak. Feladatukat a gyülekezeti kö
zösség kiépítésében, a vallásos élet szolgálásában, a szeretet gyakorlásá
ban, életüknek Isten igéjével való erősítésében látják.

A jelentések különösen kiemelik az Iskolai Kisgyülekezet lelkületképző 
hatását, a közösségi gondolat erejét, a testvéri segítőszeretet nevelő 
értékét.

Kívánatosnak látszik, hogy valamiképpen a vezetés és irányítás egysége 
biztosíttassák.

44. Egyhuzamos tanítás engedélyezése jogának átruházása az egyházi 
hatóságra. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 132,611/939. IX. sz. ren
deletével az 1939/40. iskolai évtől az egyházi hatóság alatt álló népikolák- 
ban az egyhuzamos tanítás engedélyezésének jogát a kir. tanfelügyelőről 
az arra illetékes egyházi hatóságra ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az 
egyhuzamos tanítás engedélyezésénél mindenkor ugyanazok a szempontok 
irányadók, amelyeket 114,983/1924. VIII. a. és 67.432/1935. VI. számi! ren
deletek jelölnek meg. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 146.993/1912 
számú körrendeleté szerint az egyhuzamos tanítás az egész tanévre meg
adható nagyobb helyeken, nagy tisztviselőtársadalommal rendelkező vá
rosokban és tanyakörzetek középpontjában működő iskoláknál. Az egy
huzamos tanítás engedélyezése az esperes hatáskörébe utaltatott.

45. Nem állami elemi népiskolai helyettes-tanítók javadalma. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 1939. március 1-én kelt 94.400/939. VI. sz. 
rendeletével úgy intézkedik, hogy mindazok a nem állami népiskolai he
lyettes tanítók, kik jogilag megüresedett állásban működnek s akik részére 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1938. szeptember hó 1-én, vagy azt 
követő valamely időponttól kezdődőleg a helyi javadalom kiegészítésére 
helyettesi díj kiutalását rendelte el, helyi javadalmuk betudásával összesen 
havi 100 P javadalomra jogosultak, de csak a tanév végéig. A nyári 
szünetben helyettesi díj nem illeti meg őket. Ez a rendelet nem érinti a 
kisegítő tanerők fizetéskiegészítésére vonatkozó 1938. évi julius hó 8-án 
kelt 78.500/938/VI. számú miniszteri leirat intézkedéseit.

46. A Protestáns Tanítók Internátusi Alapjából az 1938/39.-i tanévre 
a segélyek március végén kerültek kiosztásra. Segélyben azok a tanítók 
részesültek, akik házonkívül, különösen pedig evangélikus i n t e r n á t u s o k b a n  

több gyermeket taníttatnak. Egyházkerületünkben az első kategóriában 9, 
a másodikban 20 tanító részesült segélyben.
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47. Tanítók előléptetése. Egyházkerületünk tanító-karából ez évben 5 
tanítót nevezett ki a VII. fizetési osztályba a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: Grieszháber Endre Henrik majosi, Böjté Sándor somogyvámosi, 
Magyar István felpéci, Horvay Árpád gyönki, és Gálos Gyula veszprémi 
tanítókat.

48. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók Szol
gálati Szabályzatának H. pontja alapján igazgatói címmel az elmúlt évben 
senkit sem ruháztam fel.

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 .

49. Iskolalátogatást tanintézeteinkben az elmúlt tanévben gyelgélke- 
désem miatt nem tudtam végezni.

A tanévvégi érettségi és tanítóképesítő vizsgálatokon soproni gimná
ziumunkban, tanítóképző-intézetünkben és kőszegi leánygimnáziumunk
ban résztvettem.

A beérkezett jelentésekből örömmel állapítom meg tanintézeteink 
értékes egyház- és nemzetnevelő munkáját.

50. Tanárválasztások. Németh Sámuel, soproni gimnáziumunk igaz
gató-tanára, szolgálati idjének betöltése után nyugalomba vonult. Rend
kívül értékes tanári és igazgatói munkájáról és nemes egyéniségéről e he
lyen is a legnagyobb elismeréssel, hálával és köszönettel emlékezem meg.

Németh Sámuel nyugalombavonulásával megüresedett magyar-német 
tanári állásra az iskolai nagybizottság Dr. Benkő László kinevezését hozta 
javaslatba a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. Az ő kinevezése esetén 
megüresedő tanári állásra pedig Bárdosi Sándor természettan-mennyiség
tan szakos tanárt választotta meg, kinek a líceumi diákotthoni nevelőtanári 
állására Tóth Ferenc tanárt hívja meg az iskolai nagybizottság.

Bárdosi Sándor tanár és Tóth Ferenc tanár megválasztása azonban 
csak azon esetben válik jogerőssé, ha Dr. Benkő László tanárt a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr kinevezi.

51. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlása. Intézeteink a tanulók 
vallási hovatartozandósága tekintetében az elmúlt tanévben is megtartották 
evangélikus jellegüket. Soproni gimnáziumunkban 334 tanuló közül 282 
ev., 18 ref., 24 róni. kát., 1 görög kát., és 9 izr. vallású volt. Kőszegi leány
gimnáziumunkban 169 tanuló közül 88 ev., 22 ref., 44 róm. kát., 1 unit. 
és 14 izr. vallású volt. Soproni tanítóképző-intézetünkben 122 tanuló közül 
102 ev., 3 ref. és 17 róm. kát. vallású volt. A bonyhádi gimnáziumban 304 
tanuló közül 134 ev., 28 ref., 119 róm. kát., 1 görög kát., 2 görög keleti 
és 20 izr. volt. Tanintézeteinkre ez évben is felhívtam a gyülekezetek fi
gyelmét s lelkészeinket, felügyelőinket és tanítóinkat a tanuló ifjúság oda- 
irányítására kértem.

52. Kőszegi leánynevelő intézetünk és leánygimnáziumunk fejlődésé
ben az elmúlt iskolai évben bizonyos visszaesés tapasztalható. Az 1935-ben
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megindult erőteljes létszámemelés vonala nemcsak megtört, hanem visz- 
szaesést mutat. A tanulók létszáma az iskolában 192-ről 169-re, közel 12%- 
kal csökkent. Egyidejűleg a bentlakó növendékek létszáma 96-ról 82-re 
esett, ami közel 14%-ot jelent. Ha a folyó iskolai évben ez a csökkenés 
hasonló mértékben tovább mutatkozott volna, a tanulók és internátusi nö
vendékek létszáma ismét oly alacsony lenne, ami komoly aggodalomra adna 
okot. Megnyugvással lehet azonban rámutatni arra, hogy a folyó iskolai 
évi beiratások ismét emelkedő irányzatot követnek mind az iskolában (180), 
mind az internátusbán (90).

A tanári testület elméleti és gyakorlati tanulmányait változatlan buz- 
gósággal folytatja tovább abban az irányban, hogy az iskolai oktatói és 
nevelői munkát fejlessze. Évről-évre rendszeresen beszámol erről a mun
káról az Értesítő, illetve Évkönyv bevezető fejezete. Ezek a fáradozások 
nem maradtak eredménytelenek. A múlt iskolai évben mind az állami fő- 
felügyeletet gyakorló hiavtalos kiküldöttek, mind az érettségi vizsgálatok 
kormányképviselője elismeréssel emelte ki az intézetnek az élő nyelvek, 
különösen a német nyelv tanításában elért és az átlagot jelentékenyen meg
haladó teljesítményeit. Megnyugtató jelenség e mellett a nevelés és ennek 
körében a vallásos nevelés terén mutatkozó elmélyedés is, amire a tanári 
testület evangelizáló konferenciák buzgó látogatása útján is komolyan 
készül. Az elmúlt nyáron a tanári kar több tagja vett részt ilyen konferen
cián, közülük hárman a tiszai egyházkerületnek Rozsnyón pedagógusok 
részére rendezett konferenciáján.

A múlt iskolai év létszámcsökkenése komoly meggondolásra késztető 
jelenség, különösen akkor, amidőn a fenntartó egyházkerületnek abban a 
kérdésben kell döntenie, vájjon továbbra is Kőszegen tartja-e fenn az 
intézetet, vagy más városba, elsősorban Sopronba való áthelyezését teszi 
komoly megfontolás tárgyává. Bármilyen elismerésre méltó munkásságot 
fejt is ki a tanári testület az intézet színvonalának emelése és e réven 
vonzóerejének növelése terén, Kőszegen megfelelő tanulólétszám mégsem 
látszik állandóan biztosíthatónak.

Egy nyolcosztályos középiskola létszáma csak akkor tekinthető a leg
kisebb igények mellett kielégítőnek, ha legalább a 180—200-as számot 
állandóan eléri. Ezzel szemben a kőszegi leánygimnázium tanulóinak száma 
csak két Ízben, 1920—21-ben és 1937—38-ban emelkedett a 180-as szám 
fölé, a 200-at pedig soha nem érte el.

A helybeli tanulók száma mindössze 48 volt. Ezeknek közel a fele 
volt evangélikus. Kőszegi viszonyok között a helybeli tanulók számának 
emelkedésére számítani nem lehet. Kőszegen tehát az intézet létfeltételei 
csak a vidéki növendékek számának emelésével volnának biztosíthatók. En
nek viszont leküzdhetetlen akadálya a megfelelő férőhely hiánya. Bár az 
intézet már egy külön épületet is bérbe vett a felsőbb osztályos tanulók 
elhelyezése céljából, 90—95-nél több tanulót magába fogadni képtelen. Ezt 
a létszámot is csak oly összezsúfolás mellett tudja elhelyezni, amely már



nem felel meg a mai kor igényeinek. Az internátus két házban való elhe
lyezése csak oly kényszerű megoldás, amelyet átmeneti jellegűnek kell te
kinteni. A főépületben elhelyezett résznek nagy hátránya még az is, hogy 
nincs és nem is választható el az iskola helyiségeitől. Ez a múlt iskolai 
évbeli tapasztalatok szerint különös nehézséget okoz ragályos betegségek 
idején.

Intézetünk anyagi támogatására felkértem Kőszeg városát oly formá
ban, hogy a város 1912-ben az intézetnek leánygimnáziummá való fejlesz
tése és Kőszegen való megmaradása érdekében már egyszer megszavazott 
segélyét, amelynek kifizetésére a világháború közbenjötte miatt nem ke
rült sor, most folyósítsa. Ha Kőszeg városa a kérelemnek eleget tesz, úgy 
az intézet internátusa oly korszerű elhelyezést és berendezést kaphatna, 
amely mellett állandó vidéki tanulókontingens biztosíthatná az intézet lét
feltételeit. Ha ez az elgondolás megvalósíhatatlannak bizonyulna, elkerül
hetetlen lesz az intézet más városban való elhelyezésének komoly meg
fontolása.

53. A tanítóképzés reformja. Az 1938. évi XIV. t. c. a tanítóképzést 
két tagozatú intézetre bízza, az első tagozat a líceum nevet viseli, a felső 
tagozat pedig a tanítóképző akadémia nevet.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1938. szeptember 5-én kelt
111.100/938. IX. számú rendelettel rövid útmutatásban körvonalazta a lí
ceum nevelési és oktatási munkájára vonatkozó elgondolását s az eddigi 
tanítóképző-intézet közigazgatását elválasztotta a mostani líceum körétől.

Mivel soproni gimnáziumunk régi hagyományos történeti jognál fogva 
a „líceum“ nevet viseli s a tanítóképző-intézet alső tagozatát az állami 
törvény értelmében szintén a líceum név illeti meg, — szükségessé válik 
az intézetek elnevezésének megállapítása. Alkalmazkodnunk kell az állami 
törvényhez s a tanítóképző intézet alső tagozatát líceumnak kell nevez
nünk. Gimnáziumunk elnevezésénél zárójelben fenntartjuk és fenntarthat
juk a líceum elnevezést, amint erre vonatkozólag egybehangzó javaslat is 
tétetett, mégis attól tartok, hogy egy városban két intézetben, zárójelben, 
vagy zárójel nélkül használt azonos elnevezés sokszor zavart okozhat.

Tanítóképző intézetünk és többi tanintézetünk felkarolását külön is 
melegen ajánlottam lelkészi karunk és gyülekezeteink figyelmébe. Mindent 
el kell követnünk, hogy jövendő tanítónemzedékünk hívő, tehetséges, hi
vatásérzettel áthatott tanulóifjúságból kerüljön ki.

54. Soproni tanítóképző-intézetünk államsegélye. A 300.000 P meg
állapított építési államsegélyből 100.000 P-t a kultuszkormány átutalt egy
házkerületünk pénztárába. A második 100.000 P-t a f. évi költségvetésben 
fogja biztosítani.

Az átutalás azon személyes tárgyalás eredménye volt, melyet az egy
házkerületi elnökség a kultuszminiszter kiküldöttjével, Dr. Huszka János 
miniszteri tanácsossal egy szűkebb bizottság keretében tartott Sopronban
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Ugyanakkor tárgyalt az elnökség Sopronyi Thurner Mihály polgármester
rel, ki a város részéről helyezett kilátásba építési államsegélyt.

Május 26-án meglátogatta tanítóképzőnket Gróf Csáky István kül
ügyminiszter és kísérete, megtekintette annak épületét és megállapította, 
hogy tényleg feltétlen szükséges az új épület emelése.

55. Német és tót tanfolyam soproni tanítóképző intézetünkben. A Theo
logus Otthonával kapcsolatos egyházi német és tót tanfolyamot ez év
ben is fenntartottuk. Az előbbinek vezetője Kaiser József segédlelkész, az 
utóbbié ideiglenesen Báró Podmaniczky Pál egyet, theol. tanár volt. Részt
vevők száma 8, illetőleg 7 volt.

56. A soproni Evangélikus Líceumi Diákotthon ebben az évben is a 
teljes ötvenes növendék-létszámmal működött. Valamennyi növendék evan
gélikus volt. Ezek közt dunántúli kerületünkből volt 43, a dunáninneniből 3, 
a bányaiból 4 növendék.

Az intézetet vitéz Magassy Sándor igazgató vezette Bárdosi Sándor 
nevelő-tanár és Pusztai László nevelő-lelkész közreműködésével. Az inté
zet munkájából elismerésre méltó buzgósággal vette ki részét Dr. Lipner 
Pál intézeti orvos és a diákotthon-bizottság.

Az intézet nevelői munkaprogrammja az elmúlt évben is a magyar 
lutheránus egyéniség kialakítása volt. A fősúlyt arra fektette, hogy a nö
vendékek helyes fogalmat nyerjenek a nemzet és az állam lényegéről és az 
Istenhez való viszonyáról. E kitűzött feladatát olyképpen igyekezett meg
oldani, hogy a már tavaly bevezetett „intézeti bemutatók“-on, pásztori be
szélgetéseken, az egyénenkénti foglalkozás alkalmával, a reggeli és esti 
rendszeres istentiszteletek keretében az I. Hitágazat eszmei lényegét 
domborította ki. Az igazgató az év folyamán négyszer részletes tájékoz
tatást küldött a szülőknek gyermekeik tanulmányi helyzetéről és lelki vilá
gáról, valamint testi fejlődéséről is. Ezekben mutatott rá azokra az észlelt 
lelki adottságokra, egyéni sajátosságokra, amelyek sok és jelentős magya
rázatát adták a növendékek lelki minőségének, érdeklődési körének, maga
viseletének és valláserkölcsi felfogásának.

A házi áhítatokat, mint a vallás-erkölcsi nevelés legfontosabb eszkö
zét, az igazgató, a nevelők és a nagyobb diákok naponként felváltva tar
tották tematikusán összeállított szentleckék alapján. A házi áhítatok sorá
ban volt 60 irásmagyarázatos áhítat, melyet az igazgató és Pusztai László 
nevelő-lelkész végeztek. A megkonfirmált növendékek az ősz és a tavasz 
folyamán bűnbánati elmélkedéssel kapcsolatban úrvacsorát vettek.

Az értelmi nevelés munkája két részből állott. A felsőbb osztályosokai 
az olvasásra, az olvasmányok tartalmának erkölcsi és esztétikai megíté
lésére igyekeztek ösztönözni. Beszélgetések formájában a világtörténelmi 
eseményekről, azok belső lelki és logikai összefüggéséről is igyekeztek 
tájékoztatni a növendékeket. A kisebbeknél az értelem nevelése a tanul
mányi anyagnak részletes és beható megmagyarázásából és az analitikus 
gondolkodásra szoktatásból állott. A tanulmányi ellenőrzések, kikérdezé-
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sek alkalmával a nevelők arra is rámutattak, hogy a különböző tudomá
nyok belsőleg is összefüggnek és így voltaképpen egymásra vannak utalva. 
Példákat hoztak fel a különböző tanulási módszerekre és ezekből állapítot
ták meg a növendékekkel együtt, hogy melyik tanulási mód az előnyö
sebb és gazdaságosabb.

Az intézet egészségi állapota a múlt esztendőben is kifogástalan volt. 
Fertőző betegség két Ízben, baleset egyszer sem fordult elő. Az orvosi 
ellenőrzés havonta lelkiismeretesen történt. Fogorvosi vizsgálat volt: 153, 
amalgam-tömés 56, porcellán-tömés 4, idegkezelés és gyökér-tömés 14, fog- 
kőkezelés 1, foghúzás 3.

Az intézet berendezése új hazai térképpel, több oktató képpel, virág- 
állványokkal és virágokkal gyarapodott.

57. A bonyhádi gimnáziumi Diákotthonnak az elmúlt tanévben 43 ta
nuló-lakója volt. A Diákotthon vezetősége minden eszközt felhasznál an
nak elérésére, hogy a növendékek valóban második otthonuknak tekint
sék az intézetet. Gondoskodik a növendékek testi és lelki szükségleteinek 
kielégítéséről, és sohasem téveszti szem elől, hogy a Diákotthon mun
kásságának előterében a nevelés áll.

58. Elnöki megbízatások és iskolalátogatások. Soproni gimnáziumunk 
és kőszegi leánygimnáziumunk általános tanulmányi felügyeletével az el
múlt tanévre is dr. Balogh Ányos tanügyi tanácsos, tanítóképző-intézetünk 
tanügyi felügyeletével pedig dr. Tóth Antal, kőszegi állami tanítóképző
intézeti igazgató, tanulmányi felügyelő bízatott meg, de meglátogatta ta
nítóképző-intézetünket dr. Liber Béla tankerületi kir. főigazgató is. A fiú 
tanintézetek testnevelésének felügyeletével újból Kócza Géza orsz. testne
velési felügyelő bízatott meg. Tanulmányi ellenőrző látogatást tett még 
soproni tanítóképző-intézetünkben dr. Lux Gyula, a kisebbségi németnyelvi 
tanfolyamok orsz. felügyelője és Luttor Ignác, a reform-írás oktatásügyé
nek felügyelője, c. gimnáziumi igazgató.

Soproni gimnáziumunk szeptemberi és decemberi érettségi vizsgálatai
hoz dr. Kardeván Károly igazgató és dr. Bánkuti Dezső igazgató, folyó évi 
júniusi érettségi vizsgálataihoz dr. Koch István budapesti evang. gimn. igaz
gató, kőszegi leánygimnáziumunk érettségi vizsgálataihoz dr. Schneller 
Károly miskolci jogakadémiai tanár, a bonyhádi gimnázium érettségi vizs
gálataihoz dr. Hittrich József budapesti községi gimn. tanár, tanulmányi 
felügyelő, a soproni tanítóképző-intézet képesítő vizsgálataihoz 1938. 
szeptemberében dr. Lux Gyula állami tanítóképző-intézeti igazgató, júniusi 
képesítő vizsgálataihoz pedig dr. Kontarik Gyula, budapesti tanügyi titkár 
küldetett ki kormányképviselőül.

A bonyhádi gimnázium érettségi vizsgálatainál az elnöki teendők el
látásával Gyalog István főesperest, a soproni gimnázium és tanítóképző
intézet őszi érettségi, illetőleg képesítő vizsgálatain az elnökléssel Hanz- 
mann Károly soproni lelkész, egyházkerületi népiskolai bizottsági elnököt 
bíztam meg.
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IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
59. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Egyházkerületünk pénzügyi 

helyzete változatlan. Nagy erőfeszítéssel fenntartjuk pénzügyi egyensúlyun
kat, de ez már esztendők óta belső munkánk rovására történik. Gyüleke
zeteink egy része lelkiismeretes pontossággal tesz eleget kötelességeinek. 
Vannak azonban késedelmesen fizető gyülekezetek is, kik nagyon súlyos 
károsodásokat okoznak egyházkerületünknek. Ennek szemléltetésére meg
említem, hogy 1938. december 31-én összesített egyházkerületi járulék cí
mén 20.313.99 P követelése volt egyházkerületünknek. Sikerült ugyan ezt 
a hátralékot 7.773.36 P-re leszorítani, mégis a jelenlegi hátralék is tekin
télyes összeget jelent. Másfelől az állandó sürgetési, nyilvántartási munka 
és kamatveszteség szintén fájdalmas tehertételt jelent. Tanintézeteink hát
raléka szintén nagy. Soproni gimnáziumunk 4.394.90 P, a tanítóképző 
intézet pedig 3.951.20 P hátralékos teherrel lépte át az új esztendőt.

Anyagi helyzetünk rendezett és nem válságos. Aggodalmat csupán 
azért ébreszt, mert költségvetésünk a teljes minimumra szorítkozik és egy
házfejlesztést, missziói munkát, szórványgondozásunk kifejlesztését, az 
ifjúsági munka elmélyítését s az egyházmegyék közigazgatási munkájának 
a lelkimunka szolgálatába való erőteljesebb beállítását lehetetlenné teszi.

60. Lelkészek anyagi helyzete. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr 1939. évi január 14-én kelt 6110/II./939. számú rendeletével a lelkészek 
és segédlelkészek családi pótlékának, illetőleg családi-pótlék-segélyének 
összegét január 1-től kezdődően olyképpen módosította, hogy az első há
rom gyermek után havi 18 P, a negyedik és négyen felüli gyermekek után 
havi 24 P, a feleség után havi 12 P, az egyéb családtagok után havi 12 P 
államsegély utaltassék ki.

A segédlelkészi kongrua-államsegély régi összegében utaltatik ki. 
Mivel pedig a segédlelkészek száma az államsegély rendezése és az évi áta
lány összeg megállapítása óta tetemesen növekedett, a segédlelkészi kong- 
ruában mintegy 5000 P előlegként kifizetett fedezetlen hiány áll fenn.

61. A Baldácsy-alap közgyűlési határozata szerint az 1939. évre az egy
házkerületek 6500 P jutalékban részesülnek.

V. Egyéb ügyek, személyváltozások, 
megüresedett helyek, statisztikai adatok.

62. Személyváltozások. A lelkészi karban a következő személyváltozá
sok történtek: Horváth Béla csikvándi lelkész 1939. március 6-án meghalt. 
Helyébe Németh Géza választatott lelkésszé. Túróczy Zoltán győri lelkész 
Nyíregyházára távozott, helyébe az egyházközség Szabó József püspöki 
másodlelkészt hívta meg lelkészéül. Bácsi Sándor celldömölki lelkészt a pá
pai gyülekezet hívta meg, helyette Molitórisz János esperest, ostffyasszony-



fai lelkészt hívta meg a gyülekezet, kinek helyébe Nagy István zalaistvándi 
lelkész, az ő helyébe pedig Kutas Elek celldömölki segédlelkész választatott 
meg. Scholtz Ödön ágfalvai lelkész nyugalomba vonult, helyébe Beyer Pált, 
az újonnan anyásuk sopronbánfalvai gyülekezet ifj. Prőhle Károlyt hívta 
meg lelkészéül. A tengelici gyülekezet első rendes lelkészévé Lehel Ferenc, 
ottani helyetteslelkészt választotta meg. Nagy Kálmán gecsei lelkész nyu
galomba vonult.

A felügyelői karban a következő változások történtek: Mayer Géza 
a bőnyrétalapi gyülekezetbe, a 25 évi gyülekezeti felügyelői szolgálat után 
lemondott Mesterházy Jenő zalaistvándi felügyelő helyébe fia, ifj. dr. Mes- 
terházy Ferenc Veszprémvármegye főispánja választatott meg. Dr. Kovács 
János, a zalaegerszegi egyházközség sok éven át volt felügyelője Komá
romba távozván, lemondott. Ugyancsak lemondott Klein Miksa szepetneki 
felügyelő. Dr. Szabó István szilsárkányi felügyelő elhunyt, Dr. Patthy László 
szakonyi felügyelő lemondott, helyébe a gyülekezet Sátory Vilmost vá
lasztotta. A soproni gyülekezet Dr. Hering Zoltánt választotta másod
felügyelőjévé. Györköny Korossy Józsefet felügyelőjévé, Kölesd Bucsky 
Jánost másodfelügyelőjévé, Somogyvámos Nádossy Kálmánt, őriszentpéter 
a lemondott Joós István helyébe Darvas Oszkárt felügyelővé, Dr. Dávid 
Miklóst másodfelügyelőjévé, a veszprémi gyülekezet az eltávozott és le
mondott Dr. Zoltai Róbert helyébe Dr. Bélák Imrét, a pápai gyülekezet a 
lemondott Kalnitzky Gusztáv helyébe Dr. Huszár Istvánt, a bakonyszent- 
Iászlói gyülekezet a lemondott Mihály Sándor helyébe Szupper Istvánt, 
a sikátori gyülekezet a lemondott Horváth József helyébe ifj. Mihály Sán
dort felügyelőjévé, a zalaegerszegi gyülekezet Boleratczky Gyulát másod
felügyelőjévé, Nemespátró Dr. Záborszky Jenőt felügyelőjévé választotta. 
Elhunyt Barcza Dezső nagyalásonyi, Jószási Purgly Pál várpalotai, id. Kiss 
Károly marcalgergelvi-i felügyelő, Hanzély János dunaföldvári felügyelő 
és Oppel Ödön a keszthelyi gyülekezet gondnoka, egyik alapítója.

A tanítói karból nyugalomba mentek: Véber Gyula vö.nöcki, 
Czike Julia farádi, Gráf Samu soproni, Kiss József soproni, Vitéz Felkay 
(Feiler) Jenő györkönyi, Rónai Kálmán somlószőllősi, Ormosi Ernő hántai, 
Fülöp József vanyolai tanítók.

63. Megüresedett tisztségek és bizottsági helyek. Németh Sámuel tan
ügyi főtanácsos, lie. igazgató nyugalomba vonulásával egyházkerületi le
véltárosi és könyvtárosi tisztéről lemondott. Helyébe megbízást nyert 
Prőhle Jenő lie. tanár.

Szabó József püspöki másodlelkész állásáról junius 30-val lemondott.
Egyházkerületi iskolai nagybizottságban Túróczy Zoltán, Németh Sá

muel, dr. Ruhmann Jenő , Scholtz Ödön lemondott.
Egyházkerület presbitériumában D. Dr. Prőhle Károly, Túróczy Zoltán. 

Németh Sámuel lemondott.
Egyházker. iskolai kisbizottságban Németh Sámuel lemondott.
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Egyházkerületi törvényszékben Túróczy Zoltán a lelkészi, Németh Sá
muel és Gráf Sámuel a tanári és tanítói karból lemondott.

Egyházkerületi pénzügyi bizottságban Németh Sámuel, Scholtz Ödön 
és Gráf Sámuel lemondott, Hanzély János meghalt.

Egyházker. népiskolai bizottságban Gráf Sámuel lemondott.
Egyházker. lelkészképesítő bizottságban Túróczy Zoltán és Vitéz Ma- 

gassy Sándor lemondott.
Egyházker. tanképesítő bizottságban Kiss József soproni tanító nyu

galomba ment.
Egyházkerületi és soproni koovent pénztárának felügyelő bizottságá

ban Scholtz Ödön lemondott.
Egyházker. leányközépiskolai helyi bizottságban Wágner Carola nyug

díjba ment.
64. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. A más helye

ken közölt adatokon kívül a belmissziói mozgalmakra, vallásoktatásra és 
a gyülekezetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentések 
alábbi összesített adatait közlöm:

Egyházmegyei Belmissziói Egyesület van az egyházkerületben 9, egy
házmegyei helyi Gyámintézet 109, egyházi Énekkar 117 (104), Ifjúsági 
Egyesület 156 (149), Nőegylet 178 (173), Lelkészi Napló 137 (133), Arany
könyv 306 (179).

A lelkész vallásoktatást végzett 13 helyen, ismétlő iskolában az anya
gyülekezetekben mindenütt. A konfirmandusokat az anyagyülekezetben 
mindenütt, a leánygyülekezetben is sok helyen a lelkész oktatta.

Az egyházmegyék összes bevétele 46,452.17 P, összes kiadása 39,261.74 
P, pénztári maradványa 7,190.43 P. Gyámoldai alaptőkék 12,596.12 P, Bel
missziói alaptőkék 915.07 P, egyéb alaptőkék 3,533.33 P.

Az egyházközségek összesített számadása az 1938. évben a következő 
volt: összes bevétel 2,059.320.38 P, kiadás 1,956.750.46 P. Pénztári marad
vány 102,569.92 P. Egyes egyházközségek pénztári hiánya 235.37 P. El 
nem használható alapítványok összege: 566,244.27 P. Alapok összege 
227,013.02 P. Gyülekezeti magtárok száma: 77. Tőkéjük gabonanemüek- 
ben van.

* * *
Püspöki jelentésem végén köszönetét mondok elnöktársamnak egy 

éven át tanúsított hűséges támogatásáért, az esperesi, lelkészi, tanári, ta
nítói karnak, világi munkatársaimnak és a felügyelői karnak s mindnyá
jukat arra kérem, hogy necsak munkaerejüket, hanem szívüket és önma
gukat is ajánlják fel építő áldozatul evangélikus anyaszentegyházunknak. 
Az élő egyházat az élő Isten élő emberek élő hitével építi!

Győr, 1939. évi szeptember hó 20-án.

D. KAPI BÉLA s. k.
p ü s p ö k .
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JEGYZŐKÖNYV.
A dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület 1940. évi október hó

3. napján nagyméltóságú és főtisztelendő D. Kapi Béla püspök és méltó- 
ságos dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett 
Pápán évi rendes közgyűlését tartotta.

J e l e n  v o l t a k :
I. Az egyházkerület tisztviselői karából:
Németh Károly egyházi főjegyző, dr. Bertha Benő világi főjegyző, 

Schmidt János egyházi aljegyző, dr. Berzsenyi Ádám világi aljegyző, Hanz- 
mann Károly egyházkerületi főszámvevő, László Miklós püspöki titkár, 
Wojtech G. Vilmos egyházkerületi ellenőr, Becska Béla egyházkerületi 
pénztáros.

II. Az egyházkerületi törvényszék bírái közül:
a) Eg yhá z i a k :  Németh Károly, Takács Elek, Ziermann Lajos, Zon- 

gor Béla, Bojtos László, Fábián Imre, Molitórisz János; b) vi l ági ak:  dr. 
Ajkay István; c) a t anár i  és t a n í t ó i  ka r bó l :  Arató István, Polster 
Rezső.

III. Az egyházmegyék képviseletében:
1. Győri egyházmegyéből: Németh Károly esperes. Eg yhá z i a k :  a) 

megbízólevéllel: Lukácsy Dezső és Pölöskey Miklós; b) jegyzőkönyvi 
kivonattal: Kiss Samu, Szalay Mihály, Gerencsér Zsigmond, Nagy Gábor, 
Lukács István, dr. Győrffy Béla, Ihász László, Síkos Kálmán. Vi l ági ak:  
a) megbízólevéllel: vitéz Purgly Ödön, b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. 
Bertha Benő, Erős Sándor, Niederland Vilmos, dr. Strasser Sándor, 
Garan János.

2. Kemenesaljái egyházmegyéből: Molitórisz János esperes, koltai 
Vidos Dániel felügyelő. Egyház i ak:  a) megbízólevéllel: Mesterházy Sán
dor, Kovács István; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Nagy István, Szabó István, 
Váczy Dezső, Kiss Gyula, Garam Zoltán, Szabó Lajos, Nagy Miklós, Kutas 
Elek, Schrantz Zoltán, Balázs Béla, Mód Aladár, Hubert István. Vi l ági ak:  
a) megbízólevéllel: dr. Hetthéssy Jenő, dr. Mesterházy Ferenc; b) jegyző-
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könyvi kivonattal: Ludván Sándor, Tóth Dénes, Szabó Jenő, Erdős János, 
Szakály Dezső, Unger József, Unger Józsefné, Asbóth László, Hegyi 
Aladár.

3. Somogyi egyházmegyéből: Horváth Lajos esperes, dr. Ittzés Zsig- 
mond felügyelő. Eg yhá z i a k :  a) megbízólevéllel: Horváth Olivér, Sere
gély István; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Takács Béla, Lágler Béla, Zámolyi 
Gyula. Vi l ág i ak :  a) megbízólevéllel: —; b) jegyzőkönyvi kivonattal: 
Kalmár Zoltán, Balikó József.

4. Soproni alsó egyházmegyéből: Bojtos László esperes és dr. Ajkay 
István felügyelő. Egyhá z i a k :  a) megbízólevéllel: Rácz Ernő; b) jegyző- 
könyvi kivonattal: —. Vi l ág i ak :  a) megbízólevéllel: —; b) jegyzőkönyvi 
kivonattal: —.

5. Soproni felső egyházmegyéből: Ziermann Lajos esperes. E g y 
ház i ak :  a) megbízólevéllel: Danielisz Róbert; b) jegyzőkönyvi kivonattal: 
Hanzmann Károly, ifjú Prőhle Károly lelkészek, dr. Deák János, dr. Kiss 
Jenő, dr. br. Podmaniczky Pál, D. Dr. Prőhle Károly, a teol. fakultás 
részéről. Vi l ági ak:  a) megbízólevéllel: —; b) jegyzőkönyvi kivonattal: 
Polster Rezső, dr. Kneffel József.

6. Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegyéből: Fábián Imre főesperes. 
Eg y h á z i a k :  a) megbízólevéllel: Schrauf Endre, Purth Károly; b) jegyző- 
könyvi kivonattal: Buthi. Dénes, Cséry Lajos, Németh Sándor. Vi lágiak:
a) megbízólevéllel: Grieszhaber E. Henrik, Ihrig Dénes, Lövik Kálmán;
b) jegyzőkönyvi kivonattal: —.

7. Vasi közép egyházmegyéből: Zongor Béla esperes, szentmártoni 
Radó Lajos felügyelő. Egyhá z i a k :  a) megbízólevéllel: Rónai B. Gyula, 
Kutas Kálmán; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Csillag Ferenc, Weiss Vilmos. 
Vi l ág i ak :  a) megbízólevéllel: —; b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Ajkay 
Elemér, Kertai János.

8. Veszprémi egyházmegyéből: Takács Elek főesperes, Mihály Sándor 
felügyelő. Eg y h á z i a k :  a) megbízólevéllel: Molnár Gyula, Kóts Lajos; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Hering János alesperes, dr. Mohácsy Lajos, 
Mohácsy László, Novák Rezső, Síkos Gyula, Somogyi Károly, Bácsi 
Sándor, Bárány László, Mátis Károly, Szepesi István. Vi l ági ak:  a) meg
bízólevéllel: dr. Bélák Endre, Szupper István; b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. 
Huszár István, Berzsenyi Béla, jákfai Gömbös Sándor, Rózsa János, Bognár 
László, Somogyi János, Pongrácz Dénes, Szabó Elek.

9. Zalai egyházmegyéből: Jónás Lajos esperes. Egyház i ak:  a) meg
bízólevéllel: Menyhár István; b) jegyzőkönyvi kivonattal: —. Vi lágiak:  
a) megbízólevéllel: —; b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Róth Aurél.

IV. A tanintézetek képviseletében: dr. Ruhmann Jenő, Rozsondai 
Károly, Arató István, Demiány Ervin igazgatók.

V. Népiskolai tanítói kar képviseletében: Balikó József, Papp Sándor 
tanítók, illetve igazgató-tanítók.
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Ezen alkalommal :

1 . A közgyűlést megelőzően a templomban Németh Károly egyház
kerületi főjegyző buzgó imában ajánlotta Isten áldó 'kegyelmébe az egy
házkerületi közgyűlés megkezdendő munkáját s igét olvasott (Máté 25,
14—29.).

Az istentisztelet után a közgyűlés tagjai átvonulván a gyülekezet 
tanácstermébe, dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, a következő 
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:

Főtisztelendő és Nagyméltóságú Püspök Úr!
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés!
Ez év tavaszán ünnepelte az egész nemzet nagybányai vitéz Horthy 

Miklós Öfőméltósága húsz éves országlását. Ünnepelte nem fényes külsősé
gek között, de a szív mélyéből fakadó tisztelettel, bensőséges hódolattal 
és hálaadással az isteni gondviselés iránt.

Kerületünknek ma van alkalma hódolatát leróni az iránt a férfiú iránt 
aki huszonegy év előtt a széttépett, ezer sebből vérző csonka ország 
reménycsillagaként egy őszi borús napon, kicsi de elszánt csapata élén 
bevonult Budapestre. Őbenne látta a nemzet azt a férfiút, akit a gond
viselés a nemzet megpróbáltatása idején küldött.

Az ő katonai vitézsége, kiforrott világnézete, bölcsesége és fajának 
szeretete, de emellett egyéniségének szeretetreméltó közvetlensége, úri 
magyar gondolkodása jelölte ki a nemzet vezérévé.

Alakja az elmúlt két évtized alatt egyre nagyobbra nőtt, vele és általa 
emelkedett nemzetünk tekintélye. Az ő kiváló országkormányzó tehetsége 
eredményeként fokozódott a baráti nemzetek megbecsülése nemzetünk 
iránt.

Hálatelt szívvel köszönjük a lankadatlan munkát, annak eredményeit 
és kérjük a Mindenható áldását életére.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Az a feszültség, mellyel a világháborút oly oktalanul befejező béke

parancsok az egész világon, de különösen Európában kiváltottak és amelyet 
az elmúlt két évtized keserves küzdelme, a béke harca enyhíteni nem, 
csak a forrpontig fokozni tudott, szétvetette a hazug békék kereteit és 
kirobbantotta a világ legádázabb, legpuszíóbb háborúját. Kiderült, hogy 
a nyugati hatalmak a két év előtti müncheni megállapodásnak, melyet a 
békéért sóvárgó jóhiszemű népek oly nagy örömmel fogadtak és üdvözöl
tek, csak a biztosító szelep szerepét szánták és így az csak átmenetileg 
enyhítette a feszültséget azért, mert hiányzott az őszinte békevágy. Mün
chen nem a békeparancsokat jóvátenni akaró szellem diadala, de a fel- 
készültség hiányának eredménye volt.

Egy év óta tart a harc, amely a világháború után kisemmizett és az
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akkor diadalt ülő népek között minden erejük megfeszítésével, a döntő 
siker eléréséért folyik. Mi e harcban teljes lelki és anyagi, valamint katonai 
felkészültséggel álltunk és állunk barátaink oldalán.

Ezen magatartásunk eredménye, vágyálmaink egy részének beteljesü
lése. Keletmagyarország és Erdély egy része az elmúlt hetekben vissza
tért a magyar birodalomba. Hálával borulunk le az isteni kegyelem előtt 
és megköszönjük végtelen szeretetének ezen újabb megnyilatkozását. 
Köszönjük, hogy meghallgatta százezrek könyörgését, megelégelte a visz- 
szacsatolt területen élő honfitársaink szenvedését és érvényesülni engedte 
az igazság beteljesedését. Zúgolódás nélkül bele törődünk abba, hogy 
honfitársaink százezrei még mindig idegen rabságban sínylődnek, ő  tudja 
mit, mikor és miért cselekszik. A mi feladatunk és az idegenben könnyet 
hullató magyarok feladata nem lehet más, mint újult erővel dolgozni 
hazánkért és hinni az isteni örök igazságban, Magyarország feltáma
dásában.

De köszönet illeti azokat a férfiakat, akik húsz éven át azt a hatá
rozott, öntudatos politikát folytatták, amellyel megerősítették a nemzetet, 
amellyel megszerezték Németország és Olaszország barátságát, azt fenn
tartani és mind bensőségesebbé tenni tudták.

Hálás szívvel gondolunk e téren is Kormányzó Úr őfőméltóságára 
és az ő körültekintő, bölcsen megfontolt és következetes magatartására, 
amellyel a mindenkori kormányok munkásságát irányította és vezette.

Köszönettel és elismeréssel adózunk a magyar kormány, de különösen 
Teleki Pál gróf miniszterelnök és Csáky István gróf külügyminiszter urak
nak, akik felelőségteljes tisztükben igazságunk tudatában az erőviszonyok
kal és a mai nehéz európai helyzettel számolva, határozott magatartásuk
kal az elérhető legjobb eredményt kiharcolták.

Köszönettel emlékezünk meg a baráti német és olasz nemzetről és 
azok vezéreiről, akik méltányolva a mi jogos követelésünket, vállalták 
a döntőbíró szerepét és nekünk ítélték ősi földünk egy tekintélyes részét.

~De*"emlékezzünk meg szeretett hadseregünkről, a magyar honvédség
ről, a mi szeretett fiainkról, akik lábhoz tett fegyverrel álltak őrt határa
inkon, készen minden pillanatban érvényt szerezni jogos követelésünknek, 
menetelni a régi megszentelt határok felé, ha kell véráldozat árán is 
érvényesíteni igazságunkat. Fogadják szívből jövő hálás köszönetünket.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Megemlékeztünk azokról, akiknek része van hazánk egy részének visz- 

szacsatolásáa körül. Szóljunk azokról, akik hazajöttek. Meleg szeretettel 
üdvözöljük és köszöntjük őket. Az ő érdemük a nagyobb. Ők a román 
uralom legszörnyűbb üldözése között kitartottak magyarságuk mellett, 
őket nem tudta megtörni a birtok vagy hivatal fosztás, nem a börtön, 
sem a mártír halál. Az oláhok minden kísérlete, amely a magyarság meg
törésére irányult, kudarcot vallott az erdélyi lélek hajthatatlan izzó magyar
ságán és Istenbe vetett hitén. Elképzelhetetlen az az öröm és szeretet.
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amellyel az oláh iga alól felszabadult, szabadságát visszanyert magyarsága 
a bevonuló honvédeinket mindenütt fogadta. Leírhatatlan az a nagy bol
dogság, mely Kolozsvárott minden erdélyi magyar szeméből felénk sugár
zott és felejthetetlen az az áhítat, mellyel a magyar lobogóra feltekintett.

Hogy mit jelent a nemzeti színű zászló vagy szalag ennek az erdélyi 
magyarságnak, amely huszonkét évig azt nem hordhatta, nem láthatta, 
egy kedves jelenettel szemléltetem. A bevonulás napján este a gyönyörűen 
kivilágított ablakú Kolozsvár egyik utcáján járva, előttem két egyszerű 
munkásasszony ment. Az egyik hirtelen lehajol és felvesz valamit a 
kövezetről. Kérdi a másik, mi az? Mutatja, én is látom, egy öt-hat cm 
hosszú nemzeti színű szalagot tart kezében és mondja, felvettem ezt a 
szent színt, hogy ne léphessen rá senki. Ilyen az erdélyi magyar lélek, 
ezt termelte ki a 22 évi román uralom.

Ezzel a hazafias érzéstől áthatott visszatért magyarsággal szemben 
nekünk kötelességeink vannak. Erezzünk irántuk soha nem múló hálát 
azért a magatartásért, amellyel példaadó lélekkel tűrték szenvedéseiket. 
Köszönjük meg, hogy hosszú évek során nem tántorodtak meg magyar
ságukban. Elősegítették ezzel ezen területek visszacsatolását. Ök a lelki 
erő és nagyság felemelő példáját ragyogtatják előttünk, viszonozzuk azt 
szeretettel. Anyagi javakban szegények lettek, támogassuk őket minden 
erőnkből. Különösen kötelességünk ez ott élő hittestvéreinkkel szemben, 
kiket boldog örömmel köszöntünk és szeretettel várunk a közös munkára.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Az Isten különös kegyelmét látom abban, hogy akkor, amikor Európa 

nagy nemzetei a világtörténelem legpusztítóbb háborúját viselik, mikor 
az emberáldozatok százezrei mellett városok dőlnek romba és hajók ezrei 
sűlyednek a tenger mélyére, mikor a kis államok egész sora akaratuk 
ellenére csakis földrajzi adottságuk következtében sodródik a pusztúlásba, 
akkor a mi drága Hazánk a viszonylagos béke állapotában teljesítheti tör
ténelmi feladatát és elrabolt területeket szerez vissza.

A történelmi idők nyújtotta kivételes helyzetet háláljuk meg. Legyünk 
méltók a nagy időkhöz, tartsunk szigorú önvizsgálatot, vessük el bűnein- t 
két, mérsékeljük hibáinkat. Töröljük életünkből az önzést, irigységet, t 
szeretetlenséget és pártoskodást. Legyünk áldozatkészek, legyünk jók t 
embertársaink iránt, értsük meg egymást, hogy szebbé, emberibbé legyen , 
életünk. De ugyanakkor fokozott felelősségérzés, pontosabb munka- i 
teljesítés és nagyobb kötelességérzés legyen záloga egy szebb jövőnek, i

Ezen cél eléréséhez különösen nagy feladat vár az egyházakra, két- 
szeresen nagy a mi szeretett egyházunkra.

Ügy látom, hogy az utóbbi években fokozódott az egyházak hitet 
mélyítő, az egyes embert Krisztushoz vezető munkássága. Előtérbe lép 
mindenütt a törekvés: hitvalló egyháztagokat kell nevelni, mert csak ezek 
útján lehet a kívánt célt elérni.

Ezt az egyedüli célravezető utat püspök úr Önagyméltósága immár



két évtizede járja, ezt tette püspöki működése tengelyévé és méltán mond
hatja püspöki jelentésében, „Egyházkerületünket egyházi és teológiai meg
győződésem szerint határozott lelki és hitvallásos irányban vezetem. 
Templomi, iskolai, egyháztársadalmi munkánkban tervszerűen érvényesí
tem meggyőződésemet. Minden lelki munkánk középpontját a Biblia 
képezi.“

Ebben a munkában a templom és az iskola, a lelkész és a tanító a 
legbennsőbb munkatársa püspök úrnak. Az ő elhivatottságukon és hivatás, 
tudatukon fordul meg a lelki munká sikere, vagy sikertelensége. Ezért 
elsősorban az ő vállukon nyugszik az egyház, a nemzet jövője, az annyira 
várt jobb kor, boldogabb világ kialakulásának lehetősége is. Gyönyörű, 
de nehéz hivatás, fogadják a tisztüket hűen betöltő lelkész és tanító urak 
mindannyiunk köszönetét és elismerését.

Ennek az iránynak áll szolgálatában az a sokoldalú egyháztársadalmi 
munka is, amely egyházkerületünkben püspök úr nagyszabású elgondolása 
alapján a felnőtt egyháztagok, az egyház tisztviselői, presbiterei bevonásá
val immár gyönyörű eredményekre vezetett. Belmissziói munka, különféle 
konferenciák, szórványgondozás, mind egy-egy gyöngyszeme annak a mun
kának, amely az egyháztagok különféle rétegeit belevonja ebbe a munka
körbe és gazdag lelki kincsekkel boldogítja az azon résztvevő egyház
tagokat. Az így nevelt egyháztagok világnézete majd Szent könyvünk 
tanítása alapján alakul ki. Az ő lelki alkatuk, egyéniségük, a keresztyén 
tanok igazságán, azok átérzésén és követésén fog felépülni. Nem külsősé
gekben lesznek keresztyének, de keresztyén lesz belső lelki életük ki
sugárzásaképpen egész életük, minden cselekedetük. Az ily egyháztagok 
oszlopai lesznek az egyháznak, megteremtői egy szebb, boldogabb társa
dalomnak.

Ezen megállapítást az élet, a történelem számtalanszor beigazolta, 
de legutóbb is megkapó példáját nyújtotta a rokon finn nép életében. 
Mert mi tette képessé ezt a kicsi, vitéz és kiváló népet az ellenállásra, a 
negyvenszeres túlerővel szemben, mint mély vallásossága, Istenbe vetett 
hite, amely egy percig sem hagyta kételkedni abban, hogy hősi ellen
állásával megmenti hazáját, megmenti hitét, templomait és iskoláit.

Egy másik igazolást nyújt a kolozsvári ünnepek alkalmával az erdélyi 
református püspök klasszikus beszéde, amellyel kormányzónkat köszöntve, 
többek között ezt mondotta: „jelentem Főméltóságodnak, hogy megtar
tottuk a templomot és az iskolát és nehéz idők próbái között megtartott 
minket a templom és az iskola“. De bizonyítja ez egyúttal azt is, hogy 
hitvalló egyháztagokra különösen nehéz időkben van szüksége egyháznak, 
hazának egyaránt. Soha nagyobb szükség ily társadalom kialakulására 
nem volt, mint van ma. Mert akkor, mikor vannak államok, melyek a 
vallást, annak tanait az állam életében másodrendű kérdéssé alacsonyítják, 
vagy azt magánüggyé nyilvánítják, midőn másutt annak létjogosultságát 
tagadják, építő megtartó voltát kétségbe vonják, Isten létezését tagadják,
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a vallásos embert üldözik és bebörtönözik, akkor biztos vesztébe rohan 
az emberiség, elpusztul ez a hamis arcú civilizáció, ha nem tér arra az 
útra, mely egyedül méltó az Isten képmására teremtett emberhez.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Szükségét érzem annak, hogy foglalkozzam az egyházkerület anyagi ** • ~ *

helyzetével. Sajnos e téren a múlttal szemben helyzetünk rosszabbodott.
Igaz ugyan, hogy az egyházkerületi járulékok befizetésénél némi javulás 
tapasztalható, ezzel szemben azonban soproni tanító intézeteinknél túl- 
kiadás és vagyonállagunkban vagyon apadás mutatkozik. Az ez évi helyzet 
sem mutat örvendetesebb változást. Mindez kötelességünkké teszi, a leg
messzebb menő takarékosságot. Minden oly kiadást, amely nem okvet
lenül szükséges, mellőznünk kell. Nem mondom ezzel azt, hogy intézeteink
nél a versenyképesség fenntartásához szükséges kiadások elől elzárkóz
zunk, de az ily kiadásokat is szigorúan bíráljuk el.

Az egyházkerület közönségének bizonyára minden intézménye, min
den iskolája egyformán kedves és egyformán értékes. De a tanítóképzés 
elsőrendű fontosságára tekintettel és mert az új rendelkezések értelmé
ben a líceumot internátussal kell ellátni, véleményem szerint minden lehető 
anyagi támogatást ennek az intézetnek, illetve az internátusnak a létesí
tésére kell fordítani.

Nehezíti pénzügyi helyzetünket a lőrjntei birtok is. A birtokot nem 
sikerült bérbe adni. Az idei közismert mezőgazdasági viszonyok mellett, 
oly gyenge termést adott Lőrinte, hogy a termés eredménye nem fedezi 
a szükségletet. Emellett a birtok házi kezelésbe vétele tetemes tőke- 
befektetést igényelt és az eddigi összeget tetemesen meghaladó befektetés
ről kell még gondoskodnunk. Ennek miként leendő keresztülvitelére nézve, 
a pénzügyi bizottság fog javaslatot tenni. Természetes, hogy ezen nagy 
tőkeszükséglet egy része, a remélhető jövedelmezőség eredményeként pár 
év alatt visszafizethető lesz. De ha a bérbeadás később sem sikerül, úgy 
az egyes intézmények csak évek múlva számíthatnak a részükre kiutalandó 
részesedésre.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Egyházkerületünk és újabban egyetemes egyházunk életének lelki 

irányítója püspök úr Őnagyméltósága. Munkásságáról püspöki jelentésé
ben számol be. Eddig is tudtuk, hogy szívesen áldozza fel nyugalmát és 
bőkezűen bocsátja szellemi kincseinek tömegét az egyház, a hívek rendel
kezésére. Ez évi püspöki jelentése még fokozottabb szolgálatról beszél.
Fogadja ezért egyházkerülete hálás köszönetét. Hozzácsatolom ehhez az 
én köszönetemet az elnöktársi támogatásért, ezért a szerétéiért és meleg 
barátságért, melyben engemet ez évben is részesített.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Senkisem mondhatja meg, meddig tart a pusztulás borzalma, mikor 

gyulád ki az utolsó sülyedőben levő hajó, mikor dőlnek rommá az utolsó 
háztömbök. De tudjuk, hogy ez a világégés megcsúfolása mindannak, amit
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a szeretet vallása hirdet. Bűnös világ, bűnös emberi tevékenységének 
büntetéseképpen jelentkezett és lehet — reméljük, hogy lehet —, hogy 
a pusztulás tüzéböl sarjad ki majd az a jobb, emberi világ, amelyről az 
imént beszéltem. Lehet, hogy az elszenvedett bűnhődés után megkönyörül 
rajtunk a Mindenható kegyelme. Imára kulcsolt kézzel kérjük a világ 
atyját, ajándékozza meg a meggyötört emberiséget a béke áldásával.

Ezekkel a gondolatokkal, őszinte tisztelettel és hitro'koni szeretettel 
üdvözlöm az egyházmegyék, a tanintézetek kiküldötteit, valamint az egy- 
begyült vendégeket és híveket. Köszöntőm a szépen fejlődő pápai gyüle
kezetét, mely meghívott és szeretettel fogadott bennünket. Isten áldását 
kérve tanácskozásunkra, az 1940. évi rendes egyházkerületi közgyűlésünket 
megnyitottnak nyilvánítom.

A kerületi közgyűlés a felügyelő beszédét nagy helyesléssel 
és többszöri lelkes tetszésnyilvánítással hallgatta végig, felügyelő 
úrnak köszönetét nyilvánítja érte s püspök úr indítványára azt 
egész terjedelmében jegyzőkönyvébe iktatja.

3 -  Az egyházmegyei kiküldöttek leadják megbízóleveleiket. Távol- 
maradásukat igazolták: Szalay István, Koritsánszky Ottó, Prickler János, 
Schricker Sándor, Jósfay Jausz Lajos, Hoffmann Ernő, dr. Schneller Aurél, 
Breuer György, dr. Berzsenyi Jenő és Roósz Ádám. A megbízólevelek 
számbavétele után az elnökség a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak 
és határozatképesnek jelenti ki.

-4. D. Kapi Béla püspök, utalással az egyházkerület felügyelőjének 
az egész egyházkerület érzelmeit méltóképpen kifejezésre juttató beszé
dére, megemlékezik vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kor
mányzójának áldott, országot nagyobbító kormányzásának 20. évforduló
járól s javasolja, hogy a közgyűlés ő t hódolattal táviratilag üdvözölje 
s felolvassa az elküldendő üdvözlő távirat szövegét.

Az egyházkerületi közgyűlés egyhangú lelkesedéssel csatla
kozik püspök úr indítványához.

3. Püspök úr hálás szavak kíséretében emlékezik meg azon halha
tatlan érdemekről, melyeket gróf Teleki Pál miniszterelnök és gróf Csáky 
István külügyminiszter Erdély egy részének a régi hazához való vissza
csatolása körül szereztek s javasolja, hogy a közgyűlés ezen alkalomból 
táviratilag üdvözölje őket.

Püspök Ür ezen indítványa szintén egyhangú, lelkes elfoga
dásra talált az egyházkerületi közgyűlés részéről.

ö .  Ezek után a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére kiküldet
tek a jegyzői karon kívül: Mihály Sándor egyhm. felügyelő, Takács 
Elek főesperes, koltai Vidos Dániel egyhm. felügyelő, Hanzmann Károly 
egyázker. főszámvevő, dr. Ruhmann Jenő igazgató és Balikó József liszói 
ig.-tanító.
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T . Felvétetett a kerületi közgyűlésre kiküldött 4 tanító megválasz
tásáról szóló jegyzőkönyv, mely szerint egyévi időtartamra kerületi tanító- 
képviselőkül megválasztattak: Végh János kölesdi, Simon Lajos hácsi, Papp 
Sándor kemenessömjéni és Balikó József liszói igazgató-tanítók.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés megállapítja, hogy a jövő 
évben a soproni-alsó és soproni-felső egyházmegyékből küldendő 
ki a 4 tanítóképviselő.

8 .  Napirend előtt a vendéglátó pápai gyülekezet elnöksége élén 
dr. Huszár István egyházközségi felügyelő meleg szavakkal köszöntötte 
az egyházkerület elnökségét és közgyűlését.

Püspök úr az egyházkerületi elnökség és közgyűlés nevében 
ugyancsak meleg szavakkal köszöni a szíves üdvözlést és fogad
tatást, melyben a vendéglátó pápai gyülekezet az egyházkerület 
közgyűlését részesítette.

9. Püspök úr felolvassa dr. Medgyasszay Vince dunántúli reformá
tus püspök úr levelét, melyben sajnálatának ad kifejezést azért, hogy 
halaszthatatlan kötelességei hazulról való távozásra kényszerítették s meg
akadályozták abban, hogy egyházkerületünk elnökségét és közgyűlését 
személyesen üdvözölhesse. Azért levelében a legmelegebb protestáns 
együttérzéssel köszönti az egyházkerületi közgyűlést és elnökségét azzal 
az imádságszerű jókívánsággal, hogy a közgyűlés és annak minden tagja, 
legyen áldott a kegyelem istenétől és legyen nemes munkásságuk egy
házunkra, egyházkerületünkre és édes magyar hazánkra is bőven gyü
mölcsöző.

Püspök úr a szívből fakadt áldáskívánást az egyházkerület elnöksé
gének és közgyűlésének nevében hálásan tudomásul veszi s megbízatást 
kér, hogy az egyházkerület meleg köszönetét tolmácsolhassa.

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri püspök urat, hogy a test
véri üdvözlésért dr. Medgyaszay Vince püspök úrnak hálás köszö
netét tolmácsolja.

ÍO. Olvastatott az egyetemes egyház elnökségének a f. évi novem
ber hó 8.-án Budapesten tartandó egyetemes közgyűlésre szóló meghívója.

A közgyűlés által az egyházkerület képviseletében kiküldettek:

I. Megbízólevéllel:

a) az egyháziak közül: Németh Károly, Bojtos László, Hanzmann 
Károly, Jónás Lajos, Takács Elek, Molitorisz János, Horváth Lajos, Fábián 
Imre;

b) a világiak közül: dr. Ajkay István, szentmártoni Radó Lajos, Mihály 
Sándor, dr. Ittzés Zsigmond, Koltai Vidos Dániel, Szalay István, dr. Brunner 
Emil, dr. Roósz Ádám.

c) a tanári karból: dr. Ruhmann Jenő, Demiány Ervin.
d) a tanítói karból: Grieszháber E. Henrik — közgyűlési tagok.



IL Jegyzőkönyvi kivonattal:

a) az egyháziak közül: D. Dr. Proliié Károly, dr. br. Podmaniczky Pál, 
dr. Deák János, dr. Kiss Jenő, dr. Karner Károly, dr. Wiczián Dezső, 
dr. Jánossy Lajos, dr. Sólyom Jenő, Ziermann Lajos, Gyalog István, Dörmer 
Frigyes, Schmidt János, Rónai B. Gyula, Csillag Ferenc, Weiss Frigyes, 
Kutas Kálmán, Hering János, dr. Mohácsy Lajos, Molnár Gyula, Bácsi 
Sándor, Ihász Mihály, Novák Rezső, Kóts Lajos, Sikos Gyula, Mátis Károly, 
Szepesi István, Kiss Samu, Szabó József, dr. Győrffy Béla, Szekeres Sándor, 
Gerencsér Zsigmond, Lukácsy Dezső, Seregély István, Lágler Béla, Takács 
Béla, Scholtz Ödön, Büki Jenő, Franck Károly, Stráner Vilmos, Fuchs 
János, Hoffmann Ernő, dr. Schlitt Gyula;

b) a világiak közül: dr. Hőfer Vilmos, dr. Strasser Sándor, vitéz Purgly 
Ödön, Jósfay Jausz Lajos, dr. Veöreös Imre, dr. Dorner Emil, dr. Bertha 
Benő, Schleifer Károly, dr. Beyer János, dr. Radó Lajos, Radó Kálmán, 
vitéz Nyirváry Péter, dr. Bélák Endre, dr. Bélák Imre, Szupper István, 
dr. Zoltay Róbert, dr. Hazay Árpád, dr. Bajcsi-Zsilinszky Gábor, dr. Mihály 
Sándor, dr. Mesterházy Ferenc, vitéz Halászy Sándor, Koritsánszky Ottó, 
dr. Nendtwich Andor, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Träger Ernő, dr. Grosch 
Károly, dr. Grosch József, Tolnay Knefély Ödön, dr. Halasi Rektorisz Lajos, 
Ihrig Dénes, Balikó József, Tóth Antal, dr. Berzsenyi Ádám, dr. Ostffy 
Lajos, Berzsenyi Berzsenyi J. Miklós, dr. Gárdonyi Zoltán, Arató István, 
Rozsondai Károly.

Jegyezte :
SCHMIDT JÁNOS 

egyh. aljegyző.

11. Püspök úr beterjeszti az 1939—40. közigazgatási évről szóló 
püspöki jelentését.

A közgyűlés köszönettel vette tudomásul a gondosan és irányító terv- 
szerűséggel készített jelentést, amely az év eseményeit, az egyházi életet, 
az iskolai ügyeket, az anyagi ügyeket és segélyezési mozgalmakat tárgyaló 
négy szakaszban, 64 pontban (lásd e jegyzőkönyv függelékét) számol be 
az eseményekről, hű képét adja az egyházközségek, egyházmegyék, tan
intézetek, egyházi testületek körében folyó munkának, az egyházkerület 
közigazgatásának, anyagi ügyeinek és hitéletének, úgyszintén egyházunk 
állami és felekezetközi viszonylatainak, megjelölve azokat a feladatokat is, 
amelyeknek megoldása egyházkerületünkre és egyházunkra vár.

A püspöki jelentés egyes pontjaira a közgyűlés a következő határo
zatokat hozta:



13/. A z év eseményei.

1. A kormányzó úr országlásának húsz éves jubileuma alkalmából 
a közgyűlés hódolatát juttatja kifejezésre a bölcs és orszzággyarapító 
államfő iránt, akiben az isteni gondviselés adta nagy magyar vezért tiszteli. 
Isten tartsa meg őt nemzetünk élén, nemzetünk javára és- épülésére.

2. Keletmagyarország és Erdély egy részének az anyaország kebelére 
visszatérésekor testvéri szeretettel köszönti a közgyűlés a hazatérő test
véreket s köztük evangélikus hittestvéreinket és egyházközségeinket. 
Köszönettel adózik kormányzónknak és a magyar kormányférfiaknak, 
a baráti német és olasz birodalmaknak és ezek vezéreinek.

3. a) A közgyűlés Isten előtti alázattal látja, hogy a nemzetközi élet 
és berendezkedés igazságtalanságainak orvoslására a nagyhatalmaknak 
újból fegyverhez kellett nyúlni s megint benne élünk egy nagy világháború 
borzalmaiban és szenvedéseiben. Részvéttel gondol a háború áldozataira, 
különösebben is a háborút viselő országok evangélikus egyházaira. Hálás 
lélekkel állapítja meg, hogy a keresztyén szeretet áldozatos cselekedetek
ben nyilvánul meg ebben a világégésben is. A keresztyénséget fenyegető 
szellemi és politikai áramlatokban kívánatosnak tartja, hogy a keresztyén 
felekezetek találjanak egymásra közös Fejükben, a Jézus Krisztusban.

3. b) A közgyűlés köszönetét mond a magyar kir. kormánynak, köze
lebbről dr. Hóman Bálint kultuszminiszternek, Fáy István államtitkárnak 
és dr. Bernáth Géza min. osztályfőnöknek egyházunk s ennek szükségletei 
iránt tanúsított megértsükért és jóakaratukért. Reményli a közgyűlés, hogy 
a kormány teljesíti egyházunknak függőben levő kéréseit, közöttük a kán
tori és a tanítói javadalom különválasztására vonatkozó kérelmét.

3. c) A közgyűlés örömmel értesül a felekezetközi helyzet javulásáról. 
Felhívja a lelkészeket, hogy esetleg adódó sérelmeket szabatos és részletes 
felterjesztésben jelentsék a felettes egyházi hatóságnak.

3. d) A püspöki jelentésnek egyházkerületünk belső lelki helyzetét 
és feladatait vázoló pontját a közgyűlés köszönettel veszi tudomásul. 
Köszönetét mond püspök úrnak az egyházkerület lelki életének erélyes 
és eredményes irányításáért és vezetéséért; a jelentésben hangoztatott sür
gős követeléseket magáévá teszi s felhívja az illetékeseket, hogy a teendők 
megvalósításában teljes odaadással működjenek közre. Támogatásba ajánlja 
a diakonisszakpézést és diakonisszamunkát.

4. A jelentésnek az országos konferenciákról szóló pontja örvendetes 
tudomásul szolgál.

5. A magyar állam és a német birodalom között a hazánkbeli német 
kisebbség ügyében kötött egyezmény egyházunkat és egyházkerületünket 
is új, megoldandó kérdések és feladatok elé állítja. A közgyűlés bizalom
mal várja egyházkerületünk püspökétől a megfelelő intézkedéseket.

6. A Károli-Biblia 350 éves jubileuma alkalmából a közgyűlés Isten 
iránti hálával emlékezik mindazokról az áldásokról, amelyekben magyar-



Ságunkat és egyházunkat a Károli-Bibliával megajándékozta. A jubileum
mal kapcsolatban tett intézkedésekről a közgyűlés köszönettel vesz tudo
mást. Jegyzőkönyvében is kifejezésre juttatja azt a reformációi meggyőző
dését és tanítást, hogy hitünk és életünk egyedüli alapja és zsinórmértéke 
a Szentírás.

7. A Bethlen Gábor Szövetség által rendezett Protestáns Napokról be
számoló pont örömmel szolgál tudomásul.

8 . A közgyűlés kegyelettel és hálával örökíti meg jegyzőkönyvében 
egyházkerületünk és egyetemes egyházunk volt felügyelőjének, majd 
tiszteletbeli egyetemes felügyelőjének, D. Báró Prónay Dezsőnek nevét 
és emlékét. Kegyelettel iktatja jegyzőkönyvébe az év folyamán elhaltak
nak nevét: eltávoztak közülünk Frint Lajos romániai szuperintendens, 
Sztehlo Kornél volt egyetemes ügyész, dr. Töpler Kálmán soproni felügyelő, 
Altdörfer Viktor soproni orgonaművész, dr. Szigethy Lajos c. igazgató, 
Laki Kornél szombathelyi felügyelő, dr. Zimmermann Artur ehker. törvény- 
széki jegyző, Wágner József alsónánai, Kiss József surdi lelkész, Nagy 
Lajos nyug. esperes, Hütter Lajos nyug. nagykanizsai lelkész.

9. A közgyűlés köszönetét mond a Hittudományi Kar tanárainak s az 
Otthon vezetőjének a lelkészképzés és nevelés terén kifejtett lelkiismeretes 
munkájáért. A lelkészképzés és ezzel kapcsolatban a Teológus Otthon re
formja elé bizalommal tekint a közgyűlés. Tekintettel a fakultás hallgatói
nak számában beállott nagy csappanásra, a közgyűlés felhívja a közép
iskolai tanárokat, a lelkészeket és a vallástanító lelkészeket, hogy a gond
jaikra bízott ifjúságból a megfelelő lelkületű ifjakat irányítsák a lelkészi 
pályára.

10. Az egyházkerületi presbitérium üléseiről tett jelentés jóváhagyólag 
tudomásul szolgál.

Bejelenti az elnökség a püspöki jelentés ezen pontjának kiegészítéséül, 
hogy az egyházkerület presbitériuma 1940. évi október 2-án is tartott 
ülést. Ezen ülésén a következő ügyekről tanácskozott:

1. Tudomásul vette, hogy Kőszeg városa a kőszegi leánygimnázium 
részére 1941 január 1-től kezdődően évi 4600 P hozzájárulást, továbbá 
új internátus építkezése esetén annak költségeihez — 100.000 P kereté
ben — 25%-ig leendő hozzájárulást határozott el jogerősen. Ennek kap
csán az intézet áthelyezésének ügyét a presbitérium a napirendről levette.

2. Tudomásul vette, hogy Sopron városa a Diákotthon részére 15.000 P 
értékű segítséget szavazott meg, amiből 7000 P készpénz, a többi építési 
anyag.

3. Tudomásul vette a lelkészek OTBA tagságára és az ezzel kapcso
latos kb. 10.000 P költség mikénti viselésére vonatkozó elnökségi be
jelentést.

4. Tudomásul vette, hogy az elnökségnek az Ajkai Kőszénbánya Rt.-vel 
folytatott bérbeadásai tárgyalásai eredményre nem vezettek.
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5. Kimondotta, hogy kérelemmel fordul a kormányhoz, hogy a pécsi 
Erzsébet tudományegyetem eddigi kereteiben és fakultásaival tartassék 
fenn továbbra is.

6 . Nem hagyta jóvá a veszprémi egyházmegye presbitériumának a 
csékuti elemi iskola államosítását megengedő határozatát. Az egyház
megyét az iskola fenntartása érdekében leendő további vizsgálatra hívta fel.

Bejelenti az elnökség, hogy a nyomtatásban kiadott püspöki jelentés 
ezen pontjánál az április 30.-i presbiteri ülés 10. tételénél íráshiba folytán 
kimaradt az, hogy ott a presbitérium az egyetemes tanítóválasztási szabály
rendeletet is tárgyalta és elfogadta.

Az elnökség az 1940. évi április 30-án tartott presbitériumi ülés ide
vonatkozó határozata kapcsán beterjeszti egyben a presbiteri ülésen 10 . p. 
alatt letárgyalt egyetemes lelkész- és tanítóválasztási szabályrendeleteket 
azzal, hogy azokat a presbitérium elfogadásra javasolja.

Az egyházkerületi közgyűlés az 1940 január 10-én, április 
30-án és október 2-án tartott egyházker. presbitériumi ülésekre 
vonatkozó jelentést tudomásul veszi.

Az egyetemes egyház részéről leadott egyetemes lelkész
választási és tanítóválasztási szabályrendeletek bizottsági terveze
tét észrevétel nélkül egész terjedelmükben elfogadja.

11. A közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a gyülekezetekben 
lelkiismeretes lelki munka folyik. A lelki munkában fáradozóknak köszö
netét mond.

12. Az igehirdetési munkának irányításáról szóló pont tudomásul 
szolgál.

13. A zsidó-törvénnyel kapcsolatban tett püspöki rendelkezések tudo
másul szolgálnak.

14. Az egyházi sajtóról szóló pontot tudomásul véve, a közgyűlés 
köszönetét mond a sajtó munkásainak; a Gotthold Kalender megszűntekor 
köszönetét mond Scholtz Ödön tb. esperesnek azért a szolgálatért, amelyet 
ezzel a naptárral németajkú hittestvéreink közt végzett. Evangélikus saj
tónk támogatását az egyháztagok és egyházi munkások támogatásába és 
felkarolásába nyomatékosan ajánlja.

15. A ielkészi vizsgálatokról szóló jelentés tudomásul szolgál. Az ifjú 
lelkészekre a közgyűlés Isten áldását kéri.

16. Az adakozók iránt köszönetét fejezve ki veszi tudomásul a köz
gyűlés az evangélikus áldozatkészségről beszámoló jelentést.

17. A közgyűlés melegen üdvözli D. Raffay Sándort 50 éves Ielkészi. 
szolgálata, dr. Sztranyavszky Sándort, a dunáninneni egyházkerület fel
ügyelőjét szolgálatának tíz éves jubileuma alkalmából; Szalay Istvánt abból 
az alkalomból, hogy a győri egyházmegye újból felügyelőjévé választotta. 
Köszönetét mond Gyalog István lemondott tolna-baranya-somogyi egyház- 
megyei főesperesnek és Dörmer Frigyes u. a. egyházmegye lemondott al- 
esperesének érdemes munkásságukért. Üdvözli Fábián Imrét, a tolna-
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baranya-somogyi egyházmegye új főesperesét és dr. Schlitt Gyulát, u. a. 
egyházmegye új alesperesét; Novák Eleket, a zalai egyházmegye tb. espe- 
rését; Prickler Jánost, a soproni gyülekezet felügyelőjét és dr. Róth Aurélt, 
a tapolcai egyházközség felügyelőjét kormányzói kitüntetésük alkalmából; 
Kiss József soproni és Gaál Sándor mesteri tanítókat, akiket a kultusz- 
miniszter úr nyugalombavonulásuk alkalmával elismerésével tüntetett ki. 
A nyugalomba vonult Tompa Mihály és Mühl Sándor lelkészeknek, Szabó 
József és März Konrád tanároknak szolgálatukért elismerését és köszö
netét fejezi ki. Áldást kér az új állomáshelyekre és új munkakörökbe el
hívott lelkészek munkájára.

18. A közgyűlés püspök úrnak hűséges és értékes szolgálataiért, fára
dozásaiért jegyzőkönyvileg mond köszönetét.

. II. Az egyházi élet.
19. Az egyházi élet statisztikájáról beszámoló jelentési pont tudomá

sul szolgál.
20. A közgyűlés ismételten hálás köszönetét mond püspök úrnak az 

Egyetemes Belmissziói Munkaprogrammért. Elismeréssel emlékezik meg 
a jelentés kapcsán a közgyűlés a belmisszió munkásainak egyházépítő, 
buzgó tevékenységéről. Örömmel értesül a közgyűlés a különböző kon
ferenciákról és az 1940/41. évi Egyetemes Belmissziói Munkaprogramm 
anyagáról.

21. A lelkészek és tanítók számára tartott öt körzeti konferenciáért 
a közgyűlés — a jelentést tudomásul véve — püspök úrnak köszönetét 
mond.

22. Ugyancsak köszönetét mond a közgyűlés püspök úrnak a papnék 
számára tartott öt körzeti konferenciáért. Isten áldását kéri az evangélikus 
nők számára tervbe vett evangelizáló konferenciákra.

23. Köszönettel veszi tudomásul a közgyűlés a Veöreös Imre és Spiegel- 
Schmidt Frigyes által végzett evangelizáló és sajtópropaganda munkáról 
szóló jelentést.

24. Az egyházkerületben folyó és egyre fejlődő szórványgondozási 
munkáról szóló jelentés örvendetes tudomásul szolgál. A közgyűlés köszö
netét mond a szórványokban dolgozó egyházi munkásoknak. Ezek javadal
mának a rendezését szükségesnek ítéli. Felterjesztést tesz az egyetemes 
közgyűléshez a közalapi járulék felemelése iránt. Bizalommal tekint püspök 
úrnak a szórványgondozási munka kiépítését, rendezését célzó további 
munkája elé. Elismerését fejezi ki a vasi közép egyházmegyének a külön 
egyházmegyei missziói segédlelkész beállításáért.

25. A közgyűlés a balatoni fürdőhelyeken tartott istentiszteleteken 
szolgálatot teljesített lelkészeknek és kántoroknak köszönetét mond. Egy
úttal köszönetét mond a MÁV igazgatóságának s az egyes fürdőhelyek 
igazgatóságainak is a nyújtott támogatásért.
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26. A nagytarcsai Ifjúsági Missziói Intézetet a közgyűlés — a jelentési 
pontot tudomásul véve — egyházunk támogatásába ajánlja.

27. Az egyházkerületben végzett hitoktatásról szóló pont tudomásul 
szolgál. A közgyűlés a sokszor nagy fáradsággal végzett munkáért a vallás
tanítóknak köszönetét mond.

28. A püspöki egyházlátogatásokról szóló jelentés tudomásul szolgál.
29. Az esperesi egyház- és iskolalátogatásokról szóló pont tudomásul 

szolgál.
30. A soproni Országos Fegyintézet lelkigondozásáról szóló jelentés 

tudomásul szolgál. Kéri a közgyűlés a híveket, hogy a fegyintézet könyv
tárát könyvadományokkal gyarapítsák.

31. A szektamozgalmakról szóló jelentés tudomásul szolgál.
32. A pünkösdista szekta tagjainak egyházunkba való felvétele tárgyá

ban a püspöki kar által hozott határozat tudomásul szolgál.
33. A közigazgatási évben felavatott lelkészek életére és munkájára 

a közgyűlés Isten áldó kegyelmét kéri.
34. Örömmel értesül a közgyűlés az egyházkerületben folyó vagy ter

vezett templomépítésekről; a templomrenoválásokról és a mórichida-árpási 
gyülekezet templomának 150 éves jubileumáról.

35. Az alakulófélben levő missziói gyülekezetek törekvésére Isten 
áldását kéri a közgyűlés. Örömmel értesül arról, hogy Bábolnapusztán 
közös protestáns segédlelkészi állás van szervezés alatt.

36. Az Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézetről szóló jelentés tudomásul 
szolgál. A közgyűlés felhívja a fenntartó egyházközségeket és a tagokat, 
hogy kötelezettségeiknek pontosan tegyenek eleget. Kötelezi az egyház- 
községeket, hogy a rendes nyugdíjintézeti járulékon kívül az esetleges 
hátrálék törlesztését is vegyék fel költségvetésükbe; az egyházmegyei 
számvevőszékek pedig gondosan vizsgálják felül, hogy az egyházközségek 
a beállított költségvetési tételnek eleget tettek-e s a mulasztó vagyonkeze
lőt vonják felelősségre.

37. A püspöki iroda munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál. 
Köszönetét mond a közgyűlés a lelkiismeretes közigazgatási munkáért 
mindazoknak, akik ezen a téren dolgoznak.

38. A lelkészegyesületek munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál.
39. A tanítóegyesületek munkájáról szóló jelentés tudomásul szolgál.
40. A Gusztáv Adolf Gyámintézet munkájáról szóló jelentés tudomá

sul szolgál. Felkéri a közgyűlés a lelkészeket és a tanítókat a gyámintézeti 
munka fokozott támogatására.

III. Iskolai ügyek.
A) Népiskolai ügyek.

41. A közgyűlés köszönetét mond a tanítói karnak buzgó munkássá
gáért. Örömmel értesül arról, hogy népiskoláink vallásos, hitvallásos és 
hazafias szellemben működnek, s hogy tanítóink egyházias szelleme növek-
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szik, egyházi életünkbe beilleszkedése erősödik, amiben nagy érdeme van 
püspök úr lelki munkájának is. Örömmel értesül arról, hogy kisebbségi 
iskoláink is úgy az egyházi, mint az állami hatóságok teljes megelégedésére 
elismerésre méltó módon eredményes munkát végeztek. Sajnálattal érte
sül a közgyűlés arról, hogy különböző hatóságok rendelkezései olyan mun
kák végzésére kötelezik a tanítókat, amelyek csak egyházi és iskolai szol
gálatuk háttérbe szorításával teljesíthetők. A közgyűlés ebben a tárgyban 
felterjesztést tesz az egyetemes közgyűléshez, kérve, hogy az egyetemes 
egyházi elnökség igyekezzen a kormány útján a tanítókat a szolgálatuk 
körébe nem vágó, szolgálatukban őket hátráltató munkák alól mentesíteni.

42. A népiskolai tantervi Utasításról és annak tervbevett revíziójáról 
szóló jelentés tudomásul szolgál.

43. Az Iskolai Naptárról szóló jelentés tudomásul szolgál.
44. Az Iskolai Kisgyülekezetek megalakításáról s a Gyermekgyüleke

zet című lap megindításáról szóló jelentés tudomásul szolgál. Bizalommal 
reméli a közgyűlés, hogy a Kisgyülekezet az iskola lelkimunkáját kiépíti 
és elmélyíti.

45. A nyolcosztályú népiskoláról szóló jelentési pont tudomásul szol
gál. Szükségesnek tartja a közgyűlés a népiskola felső tagozatának olyan 
megvalósítását, hogy egyházunk és egyházi oktatásunk eleven érdekei ne 
csorbuljanak. A nyolcosztályú népiskola megszervezésével együtt a kon
firmációi oktatás és a konfirmandusnevelés kérdése is megoldásra vár.

46. A Protestáns Tanítók Internátusi Alapjából kiosztott segélyekről 
szóló jelentési pont tudomásul szolgál.

47. A közgyűlés üdvözli a VII. fiz. osztályba előléptetett tanítókat.
48. A közgyűlés üdvözli az igazgatói címmel kitüntetett érdemes 

tanítókat.

8) Középiskolák és tanítóképző-intézet.

49. A középiskolák Tantervi Utasításának tervbevétele tudomásul 
szolgál.

50. Az iskolalátogatásokról szóló pont tudomásul szolgál. A köz
gyűlés üdvözli a soproni líceumi Magyar Társaságot 150 éves jubileuma 
alkalmából.

51. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlásáról szóló jelentés 
megnyugvással tudomásul szolgál.

52. Örömmel értesül a közgyűlés a jelentésből arról, hogy a kőszegi 
leánynevelő intézet és leánygimnázium szinte korszakot alkotó fellendülés 
előtt áll. Köszönetét mond Kőszeg szab. kir. városnak a megszavazott 
anyagi segélyért. Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy az intézet 
volt növendékei szövetséget alakítottak.

53. Tudomásul veszi a közgyűlés püspök úrnak a soproni líceum és 
tanítóképző-intézet helyzetéről tájékoztató jelentését. Köszönetét mond 
Sopron szab. kir. városnak a kilátásba helyezett anyagi támogatásért, vala-
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mint a hittudományi kar értékes szolgálataiért, amelyekkel tanítóképzé
sünk egyházi szellemét és tartalmát gazdagabbá teszi.

54. A közgyűlés tudomásul veszi a püspöki jelentésnek a Soproni Lí
ceumi Diákotthonról szóló jelentését s a megkezdett építkezésről szóló 
jelentést.

55. A bonyhádi gimnáziumi Diákotthonról szóló jelentés tudomásul 
szolgál.

56. Az elnöki megbízatásokról és iskolalátogatásokról szóló pont tu
domásul szolgál.

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.
57. Az egyházkerületünk pénzügyi helyzetéről szóló jelentési pont 

tudomásul szolgál. Meleg és hálás köszönetét mond a közgyűlés dr. Mester- 
házy Ernő egyházkerületi felügyelő úrnak, ezúttal a lőrintei birtok ügyei 
körül kifejtett sok és nagy fáradozásáért.

58. A lelkészek anyagi helyzetéről szóló pont tudomásul szolgál.
59. A lelkészek OTBA tagságáról szóló pont tudomásul szolgál.
60. A segédlelkészi kongrua-pénztár helyzetéről szóló pont tudomásul 

szolgál azzal, hogy a közgyűlés szükségesnek tartja a segédlelkészi kong
nia rendezését s a missziói gyülekezetek segélyezésének és a misszió
szolgálatot végző segédlelkészek javadalmának egyházi forrásból való 
biztosítását.

61. A Báró Baldácsy-alapról szóló pont tudomásul szolgál.
62. A személyváltozásak bejelentése tudomásul szolgál.
63. A megüresedett tisztségeket és bizottsági helyeket a közgyűlés 

a véleményező bizottság jelentése kapcsán tölti be.
64. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatokat tartalmazó 

jelentési pont tudomásul szolgál.
Jegyezte :

NÉMETH KÁROLY
egyházi főjegyző.

12. Tárgyaltatott Szabó Kálmán bizottsági jegyző előterjesztésében 
az egyházkerületi iskolai nagybizottságnak 1940. évi október hó 2-án 
Pápán tartott üléséről felvett jegyzőkönyv alapján a nagybizottság jelen
tése. E szerint az elnökség jelentést tett a nagybizottságnak a soproni 
gimnáziumban és tanítóképzőben, a kőszegi leánygimnáziumban beállott 
személyi változásokról, továbbá a fontosabb kultuszminisztériumi le
iratokról.

Tudomásul szolgál.
1 3 .  A jegyzőkönyv 2. pontja szerint a tanítóképző igazgatója jelen

tést tett az intézet építkezésének állásáról, amely szerint az egyházkerületi 
elnökség az építési bizottságot Prickler János elnöklete alatt megalakította

2*
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s a tervek elkészítésére Winkler Oszkár soproni építészmérnöknek adott 
megbízást. A bemutatott tervek szerint az építési költségek összesen
864.000 pengőre tehetők. A költségek fedezésére szükséges összegek rész
ben államsegély, részben Sopron város segélye révén biztosítva vannak. 
Sopron város közgyűlése 1940. szeptember 5-én elhatározta, hogy a régi 
intézeti telek és épület átengedése ellenében új épület emelésére 300.000 
P támogatást nyújt.

A közgyűlés
a) Sopron szab. kir. városnak áldozatkészségéért köszöne

tét mond;
b) kimondja, hogy az építkezés egy részét a rendelkezésre 

álló összegek terhére már most elvégezteti s először az inter- 
nátusi részt építteti fel;

c) felhatalmazást ád az egyházkerületi elnökségnek a szük
séges intézkedések megtételére s felkéri az egyházkerületi elnök
séget az összes építési költségek biztosítására szükségesnek látszó 
intézkedéseknek is a megtételére;

d) pótlólag felveszi jegyzőkönyvébe az 1939. évi egyház
kerületi közgyűlés ama — az iskolai nagybizottság jelentése alap
ján hozott — határozatát, hogy az építkezés céljára az ú. n. 
Meyne-telek, a mostani líceumi sportpálya egy része vétetik 
igénybe.

14. A nagybizottság jegyzőkönyvének 3. pontja szerint a leány
gimnáziumi igazgató jelentést tett az intézet építkezési ügyének állásáról. 
E szerint Kőszeg város 1940. szept. 5-én elhatározta, hogy a leánygimná
zium részére 1940. január 1-től kezdődően évi 4600 pengő segélyt nyújt, 
továbbá, hogy egy új internátusi épület emelésének költségeihez hajlandó 
annak 25%-a erejéig, de legfeljebb 100.000 pengővel hozzájárulni. Mint
hogy az új internátus egyhamar nem építhető fel, a kőszegi helyi bizottság 
azt javasolja, hogy az internátus a tornaterem átépítésével kapcsolatosan 
bővíttessék ki.

A közgyűlés
a) Kőszeg szab. kir. városnak áldozatkészségéért köszönetét 

mond;
b) az intézetnek Sopronba helyezését célzó indítványt a napi

rendről leveszi;
c) egy 12 0  tanuló befogadására alkalmas internátusépület 

terveinek elkészítésére pályázat hirdetését engedélyezi s az elő
készítő munkálatok elvégzésével megbízza a helyi bizottságot;

d) felkéri az egyházkerületi elnökséget a pályázat kihirde
tésére és annak elbírálására.

15. A nagybizottság jegyzőkönyvének 4. pontja szerint a líceumi 
diákotthon igazgatója jelentést tett az otthonépület bővítésének munká-



21

latairól. E szerint a munkálatok az érvényes határozatok értelmében meg
kezdődtek; a tervek kivitelére „Boór Gusztáv és Nándor“ építési vállalata 
nyert megbízást s az építkezés f. évi szept. 16-án megkezdődött.

Tudomásul szolgál.
l ö -  A nagybizottság jegyzőkönyvének 5. pontja szerint a soproni 

gimnázium igazgatójának jelentése alapján a nagybizottság hozzájárult 
új olasz-magyar vagy olasz-latin szakos tanszék felállításához s felkérte 
az egyházkerületi elnökséget, hogy az új tanszék számára eszközölje ki a 
íizetéskiegészítő államsegélyt.

Tudomásul szolgál.
1 7 .  A nagybizottság jegyzőkönyvének 6 . pontja szerint a nagy

bizottság tudomásul vette, hogy a kőszegi leánygimnáziumban az V. osz
tályban az olasz nyelv tanítása az idei tanévvel megkezdődött. Tanítja 
Faragó József.

Tudomásul szolgál.
I S .  A nagybizottság jegyzőkönyvének 7. pontja szerint a nagy

bizottság érdemeinek elismerésével és köszönetkifejezéssel vette tudomá
sul Szabó József soproni gimnáziumi tanárnak 35 évi tanári s ezalatt 27 évi 
tápintézeti gondnoki szolgálat után nyugalombavonulását.

A közgyűlés Szabó Józsefnek értékes és eredményes mun
kájáért köszönetét és elismerését fejezi ki nyugalomba vonulása 
alkalmából s Isten áldását kéri nyugalma éveire.

IQ . A nagybizottság jegyzőkönyvének 8 . pontja szerint a nagy- 
bizottság a Szabó József soproni gimn. tanár nyugdíjbavonulásával meg
üresedett s állami kinevezéshez kötött természetrajz-földrajz-szakos tan
székre Leitner József régi tanárunkat ajánlja a kultuszminiszternek kine
vezésre s egyben kimondta, hogy Leitner József helyébe latin-görög vagy 
latin-magyar-szakos tanárt választ.

Tudomásul szolgál.
ä O .  A nagybizottság jegyzőkönyvének 9. pontja szerint a nagy

bizottság a soproni gimnáziumnál üresedésben levő latin-görög-szakos 
tanári állást 1940. szept. l-ével kezdődő hatállyal s helyettes tanári minő
ségben a latin-magyar képesítésű Fóth Ferenccel, ez idő szerint diák
otthoni nevelőtanárral töltötte be azzal a feltétellel, hogy a görög nyelv
ből pótlólag képesítést szerez.

Tudomásul szolgál.
2 1 .  A nagybizottság jegyzőkönyvének 10. pontja szerint a nagy

bizottság a soproni tanítóképzőnél üres magyar-történelmi tanszékre Csok- 
rfyay József oki. tkp. tanárt, ezidőszerint gyakorló iskolai tanítónkat 
választotta meg azzal, hogy megválasztása csak akkor lesz jogerős, ha 
a gyakorlóiskolai tanári állás folyamatban levő betöltése befejezett lesz; 
nevezett tnár besorolására a kultuszminiszter álláspontja lesz irányadó.

Tudomásul szolgál.
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£ 2 .  A nagybizottság jegyzőkönyvének 11. pontja szerint a nagy
bizottság dr. Deák István e. i. tkp. helyettestanárt 1940. szept. l.-i hatály- 
lyal rendes tanárrá választotta azzal, hogy e minőségben a magyar-német 
tanszék teendőit köteles ellátni; további előlépései szempontjából a szol
gálat kezdő idejéül 1941. január 1-e tekintendő.

Tudomásul szolgál.
23. A nagybizottság jegyzőkönyvének 12. pontja szerint a nagy

bizottság, tekintettel arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Kardeván Jenő, tanítóképezdénkhez beosztott állami tanárt visszahívta s 
nem hajlandó helyette két, eddig nem államsegélyes tanárunk részére fize- 
tésikegészítési államsegélyt folyósítani, tekintettel továbbá arra, hogy a 
magyar-történet tanszék betöltése után már négy tanári állásunk egyálta
lában nem részesül állami fizetéskiegészítésben, felkérte az egyetemes 
elnökséget, hogy keresse meg a vallás- és közoktatásügyi minisztert a 
tanítóképezdei tanárok fizetéskiegészítése mértékének általános felemelése 
érdekében s hasson oda, hogy a tanítóképezdei tanárok áll. fizetéskiegé
szítésének ügye a gimnáziumi tanárokéhoz hasonló módon rendeztessék.

Tudomásul szolgál.
24. A nagybizottság jegyzőkönyvének 13. pontja szerint a nagy

bizottság köszönettel vette tudomásul, hogy a VKM. soproni gimnáziu
munknak 2730 P értékű tornaszert s 1475 P értékű kályhát ajándékozott 
s a tornaterem parkettázására 3289 P segélyt engedélyezett; a parkettá- 
zási munkálatok az anyagbeszerzéssel járó nehézségek miatt késedelmet 
szenvednek.

Tudomásul szolgál.
23. A nagybizottság jegyzőkönyvének 14. pontja szerint a nagy

bizottság kimondta a soproni gimnáziumnál az egyik magyar-latin tan
széknek mennyiségtan-természettanivá való átszervezését s egyben erre 
a tanszékre Bárdosi Sándor h. tanárt 1940. szept. 1-i hatállyal rendes 
tanárrá választotta azzal, hogy e választás csak a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter hozzájárulásával válik jogerőssé.

Tudomásul szolgál.
2€t. A nagybizottság jegyzőkönyvének 15. pontja szerint a nagy

bizottság tudomásul vette, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. 
Benkő László h. tanárt a soproni gimnáziumi államszerződésünk alapján
1940. január 1-i hatállyal rendes tanárrá léptette elő.

Tudomásul szolgál.
2'7. A nagybizottság jegyzőkönyvének 16. pontja szerint a nagy

bizottság kimondta Varga Erzsébet leánygimnáziumi h. tanár és interná- 
tusi nevelő véglegesítését helyettes tanári állásában azzal, hogy interná- 
tusi nevelői megbízása változatlanul fennmarad.

Tudomásul szolgál.
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28. A nagybizottság jegyzőkönyvének 17. pontja szerint a nagy

bizottság tudomásul vette, hogy a soproni iskolai kisbizottság Szabó József 
helyett Leitner József gimn. tanárt választotta eforussá.

Tudomásul szolgál.
2 0 .  A nagybizottság jegyzőkönyvének 18; pontja szerint örömmel 

vette tudomásul a kőszegi leánygimnázium igazgatójának azt a jelenté
sét, hogy az egyházkerületi elnökség lépéseket tett a VKM-nél egyéves 
háztartási és gazdasági tanfolyamnak leánygimnáziumunkban való szer
vezése s tanerő kiküldése iránt.

Tudomásul szolgál.
30. A nagybizottság jegyzőkönyvének 19. pontja szerint a nagy

bizottság köszönettel vette tudomásul a soproni gimnáziumi igazgató 
1939/40. tanévről szóló jelentését, amely szerint a tanév végén nehézséget 
okozott az oktató munkában három tanárunknak rendkívüli fegyver
gyakorlatra való behívása s azon körülmény, hogy a helyiségek nagy részét 
a katonaság vette igénybe. A tanulók létszáma 311 nyilvános és 4 magán
tanuló volt; 263 evangélikus és 20 református volt a tanulók közt. A ta
nulók magatartása és egészségi állapota megfelelő volt. Az intézeti fel
szerelés a VKM. ajándékából egy 1475 P értékű Express Heating kályhá
val és 2730 P értékű tornaszerrel szaporodott. Az ifj. ének- és zenekör 
alapításának 70. évfordulója alkalmából díszhangversenyt rendezett. Az ifj. 
Magyar Társaság ebben a tanévben ünnepelte alapításának 150. évforduló
ját. Szegénysorsú növendékeink 5714 P értékű segélyben és díjkedvez
ményben részesültek.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a tantestületnek köszönetét 
és elismerését fejezi ki.

31. A nagybizottság jegyzőkönyvének 20. pontja szerint a nagy
bizottság a tantestületnek s az igazgatónak külön is köszönetét fejezve ki, 
tudomásul vette a kőszegi leánygimnázium igazgatójának jelentését az 
1393/40. tanévről, amely szerint a növendékek magaviseleté, előmenetele 
és egészségi állapota megfelelő volt; a volt növendékek körében szervez
kedés indult meg egy „Volt Növendékek Szövetségének“ megalakítása 
0 rdekében

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a tantestületnek köszönetét 
és elismerését fejezi ki.

32. A nagybizottság jegyzőkönyvének 21. pontja szerint a nagy
bizottság elismerésének és köszönetének kifejezése mellett vette tudomásul 
a tanítóképezdei igazgató 1939/40. tanévi jelentését. Eszerint a beírt ta
nulók összes száma 134, köztük 102 evangélikus. Az intézet már nem szol
gálja kizárólagosan a tanítóképzés ügyét, mert az ú. n. líceum négy 
osztálya gyakorlati irányú középiskola. A rendszerváltozás jótékonyan 
hat az intézet benépesedése szempontjából.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a tantestületnek elismerését 
és köszönetét fejezi ki.
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33. A nagybizottság jegyzőkönyvének 22. pontja szerint a nagy

bizottság köszönetének kifejezése mellett vette tudomásul a bonyhádi gim
názium igazgatójának 1939/40. tanévi jelentését, amely szerint beiratkozott 
299 rendes- és 54 magántanuló, öszesen 353; az evangélikusok száma 144, 
a reformátusoké 33. A tanulók 1750 P tandíjelengedésben részesültek. Az 
iskola barátai több mint 1000 P jutalomdíjat juttattak az intézet növen
dékeinek. A diákotthon növendékeinek száma 63 volt. Tápdíj elengedésben 
870 P erejéig részesültek a növendékek.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés a tantestületnek köszönetét 
és elismerését fejezi ki.

34. A nagybizottság jegyzőkönyvének 23. pontja szerint a nagy
bizottság köszönettel vette tudomásul a soproni gin®, diákotthon igaz
gatójának az 1939/40. tanévről szóló jelentését. E szerint a növendékek 
száma 50 volt; férőhely hiányában 32 növendék jelentkezését el kellett 
utasítani. A növendékek magatartása és egészségi állapota megfelelő volt. 
A diákszövetségi elnökségben az elhalt Dr. Töpler Kálmán helyét D. Dr. 
Prőhle Károly egyetemi tanárral töltötte be a diákszövetség; az új elnököt 
a nagbizottság meleg bizalommal üdvözölte.

Tudomásul szolgál.
35- A nagybizottság jegyzőkönyvének 24. pontja szerint az egyház

kerületi elnökség bemutatta a tanker, kir. főigazgatók és a tanulmányi 
felügyelők iskolalátogatásai alkalmával készült jegyzőkönyveket, melyek 
a tanszemélyzet lelkiismeretes munkájáról tesznek tanúságot. A nagy
bizottság a bejelentést helyeslőleg vette tudomásul.

Tudomásul szolgál.
Jegyezte :

NÉMETH KÁROLY 
egyházi főjegyző.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottság 1940. évi január hó 10. 
napján, úgyszintén április hó 30-án Sopronban, nemkülönben f. é. október 
hó 1-én Pápán tartott ülésein készült jegyzőkönyvek összefoglaló jelentése 
alapján, Hanzmann Károly főszámvevő előterjesztésében, az egyházkerületi 
közgyűlés a következő ügyeket tárgyalta:

36- Az októberi p. ü. b. jzkv. 1. pontja szerint Szalay István egyház
kerületi pénzügyi bizottsági elnök a múltban teljesített és esetleg még 
teljesítendő katonai szolgálatára való hivatkozással — aminek következ
tében nem tudott az egyházkerület pénzügyeivel foglalkozni, ezt a körül
ményt lelkiismereti kérdéssé téve — tisztségéről lemondott.

A közgyűlés egyhangúlag magáévá teszi a pénzügyi bizott
ság álláspontját és nem ért egyet e tekintetben Szalay István 
p. ü. b. elnökkel és nem lát semmiféle okot arra nézve, hogy fon
tos állásától megváljon. Épp ezért a felajánlott lemondást nem
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veszi tudomásul, hanem teljes bizalmát hangsúlyozva, arra kéri, 
hogy maradjon meg őrhelyén és foglalkozzon ezentúl is a régi 
buzgalommal és szeretettel egyházkerületünk pénzügyeivel.

37. A januári p. ü. b. jzkv. 3. pontja alapján jóváhagyóan tudomásul 
veszi az egyházkerületi közgyűlés, hogy a soproni theológiai fakultás ifjú
sági körének tulajdonul átadtuk a régi soproni theol. akadémiai ifjúsági 
könyvtárát azzal a feltétellel, hogy amennyiben a lelkészképzés tekinteté
ben bármikor változás állana be, az egyházkerület tulajdona megóvassék 
és reá visszaszálljon.

3S. Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontjával a közgyűlés tudomásul 
veszi, hogy a püspöki irodában halaszthatatlanul szükségessé vált a fogal
mazói állás megszervezése 1940. január 1-től fogva. A havi 150 pengőben 
megállapított fizetés nem jelent külön megterhelést az egyházkerület szá
mára, mert a püspöki iroda második gépírónői állásának évi 720, a segéd
lelkész kongrua évi 360, a káplántartási államsegély évi 300 pengője és 
e célra biztosított évi 500 pengő rendkívüli segély fedezi a szükségletet.

30. Ugyanazon jegyzőkönyv 5. pontjára való hivatkozással tudo
másul veszi az egyházkerületi közgyűlés, hogy az egyházkerületi birtoko
kat kezelő bizottság 1939. október 17-én kiszállt Lőrintére s a helyszínen 
letárgyalta az összes függő kérdéseket. A tényleges birtokbavétel 1939. 
december 2-án megtörtént. A volt haszonélvezővel való elszámolás a leg
több tételre nézve megtörtént. Néhány pontra nézve még folyik vele a 
tárgyalás, amely hihetőleg rövidesen befejeződik. A birtokellenőrző bizott
ság 1940. január 10-én és április 30-án Sopronban, szeptember 9-én pedig 
Celldömölkön tanácskozott.

-40. Ugyanazon jzkvi pont szerint az egyházkerületi birtokokat ellen
őrző bizottság elrendelte a lőrintei birtok teljes leltárának elkészítését. 
Erre Kirchner Elek celldömölki igazgatómérnöknek adott megbízást, aki 
az áprilisi jzkv 10. pontja szerint el is készítette. Az egyházi birtokok lel
tára a püspöki irodában nyert elhelyezést.

Tudomásul szolgál.
4 1 .  Ugyanazon jzkv. 6 . pontja kapcsán sajnálatos tudomásul szol

gál, hogy a lőrintei birtok bérbeadása nem sikerült. Széleskörben hirdettük 
a bérbeadást szaklapokban, napilapokban és az egyházi sajtóban is. Jelent
kezett összesen 35 érdeklődő. Az egész birtokra nem érkezett komoly 
ajánlat. Kisebb részekre akadt több igénylő. Hogy mégsem lehetett érdem
legesen elintézni ezt a kérdést, annak egyik oka, hogy nem volt meg
állapítható, a birtok mely részeit, mennyit és hol kell kisbérietekre kihasí
tani. Igényt 1100 holdra jelentettek be a birtokkal határos községek. A 
birtok szerencsétlen fekvése is megnehezíti a kisebb részekben való bérbe
adást. Mindenki csak a jobbminőségű földeket szeretné bérelni. A fenn
maradó értéktelenebb részekre nem jelentkezett senki. Ezen körülmény
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teszi egyebek mellett nehézzé a birtok megfelelő bérbeadását. Pedig a 
bizottság több tagja és annak elnöke, az egyházkerületi felügyelő úr, na
gyon sokat fárad a cél elérésében.

4 2 .  Ugyanazon pont szerint a lőrintei birtoknak csak egy teljesen 
különfekvő kisebb részét, az ú. n. cservári majort, 150 holdat adta a szak- 
bizottság Gőzön Ferenc intézőnek évi 150 métermázsa búzáért 12 eszten
dőre bérbe. Ezt a szerződést a közigazgatási bizottság gazdasági albizott
sága jóvá is hagyta. (L. jan. jzkv és ápr. jzkv 9. p.)

Jóváhagyólag tudomásul vétetik.

4 3 .  Ugyanazon jzkv. 7. p. kapcsán helyeslőleg tudomásul veszi a 
közgyűlés, hogy a lőrintei birtokot házi kezelésbe kellett venni. Ennek 
vezetésére Gózon Ferenc, a birtok volt intézője kapott 1939 dec. 1-től 
kezdődően 1 évre megbízást. Méltányos tiszteletdíjának megállapítására 
az egyházkerületi felügyelő urat hatalmazta fel a bizottság.

4 4 .  A januári jegyzőkönyv 10. p.-val kapcsolatban megengedi az 
egyházkerületi közgyűlés, hogy a lőrintei birtok cservári részét bérlő 
Gózon Ferenc intéző részére — mivel lakható épület ott nincs — 3 szobás 
lakás építtessék mellékhelyiségekkel együtt a birtok jövedelme terhére. 
Az építési költség körülbelül 5000 pengőre tehető, mert a szükséges 
anyag legnagyobb része — kő, homok, mész, fa — a hely színén ki
termelhető.

4 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 8.-ik, valamint az októberi jegyző- 
köny 3.-ik és 5.-ik pontja alapján a birtokokat ellenőrző bizottság fel
hatalmazást kér arra, hogy a kezelésbe vett birtok további felszerelésére 
és az üzem folytatásához megfelelő kölcsönt szerezhessen. Mai napig 
(október 3.) 80.000 P az az összeg, mely a birtokra fordított összes ki
adásokat magába foglalja. Ezzel szemben a birtok bevétele 41.000 P volt. 
Ezen összegben a terrágium ez évi április 1-ig van beleértve. így eddig 
az egyházkerület egyéb forrásokból 39.000 pengőt bocsátott a birtok ren
delkezésére. Ennek az összegnek ellenértéke a meglevő holt felszerelés 
és állatállomány, melynek nagyobb tételei a cséplőgép felszerelés, szekerek, 
mezőgazdasági gépek, 20 pár fehér jármosökör, 20 tehér tehén, 7 pár ló 
stb. Ezenkívül esedékes félévi terrágium 20.000 P értékben. A birtok további 
okszerű felszerelésére, egy évi folyó kiadásokra, valamint az egyházkerü
lettől rendelkezésre bocsátott összeg visszatérítésére még cca 100.000 P-ős 
hitelkeretre van a birtoknak szüksége. A birtokellenőrző bizottság ezéit 
felhatalmazást kér a birtok terhére 100.000 pengőig terjedő kölcsön fel
vételére.

Az egyházkerületi közgyűlés a birtokokat ellenőrző bizottság 
jelentését tudomásul veszi és felhatalmazza az egyházkerület 
elnökségét, hogy a lőrintei gazdaság szükségleteihez képest akár 
a Magyarországi E. E. E. Nyugdíjintézetnél, akár pedig a Pesti
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Magyar Kereskedelmi Banknál százezer pengőig terjedő hitelt, 
méltányos feltételek mellett, igénybevehessen.

Ugyanazon jegyzőkönyv, valamint az októberi jegyzőkönyv 3.-ik 
pontja kapcsán az egyházkerületi közgyűlés hálás szívvel köszönetét mond 
dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő úrnak, az egyházkerületi 
birtokokat kezelő bizottság elnökének, aki semmi fáradságot nem kímélve, 
áldozatok árán is, teljes önzetlenséggel karolta fel ezt a nagy kérdést. 
Ügyszólván az ő vállán nyugszik a lőrintei birtok sok gondja. Még rendes 
körülmények között is nehéz feladatot jelentene mindaz, amit felügyelő 
urunk nagy körültekintéssel és hűséggel végez, a mostani időkben pedig 
különösen nagyra értékelendők a volt haszonélvezővel és a bérlőjelöltek
kel folytatott tárgyalások, valamint a házikezelésbe vett birtoknak gondja 
és munkaterhe.

A januári pénzügyi bizottsági jegyzőkönyv 13. pontja részle
tesen foglalkozik a máriamajori püspöki birtok kastélyának elgombáso- 
dásával. Sürgősen kellett intézkedni, nehogy az egyházkerület egy vagyon
tárgya teljesen elpusztuljon. Miután a szakértőül felkért dr. Bokor Rezső 
műegyetemi tanár is megállapította a könnyező fagomba nagymérvű pusz
títását az épület minden részében és azonnali intézkedést javasolt, a birtok
ellenőrző bizottság megbízta Kirchner Elek celldömölki igazgató-mérnö
köt, hogy a bekért költségvetések közül a legmegfelelőbb ajánlattevőkkel 
hozassa rendbe a megadott hitelkereten belül az egész épületet. Az októberi 
bizottsági jegyzőkönyv 5. pontja szerint a kastély gombátlanítási és restau
rálási munkálatai 17.640 pengős költséggel a nyár elejére elkészültek.

Az egyházkerületi közgyűlés az intézkedést tudomásul veszi 
és a felmerült költséget a püspöki birtok terhére könyvelteti.

48. Az áprilisi jegyzőkönyv 23. pontja szerint az egyházkerületi 
közgyűlés adott esetből kifolyóan kimondja, hogy a korpótlék-államsegély 
a fizetésbe beszámítandó.

■4Q- Az október 1-én Pápán tartott egyházkerületi pénzügyi bizott
sági jegyzőkönyv 4. p. arról számol be, hogy az 1938. évi XX. t.-c. alapján 
egyházkerületünk három tanintézetére kivetett 28.416.20 P beruházási 
hozzájárulást (lásd az 1939. évi ehker. kgyűl. jzkv. 32. pontját) az 1940 
január 10-én Budapesten megtartott tárgyaláson az I. számú Országos 
Döntőbizottság végleg törölte. Így az egyházkerület a vagyondézsma ezen 
részének fizetése alól mentesült. Ellenben a máriamajori püspöki birtokra 
kivetett 15.525.85 P törlésére irányuló fellebbezésnek a f. é. június 11-én 
Budapesten tartott tárgyaláson helyt nem adott.

A közgyűlés a soproni gimnázium és tanítóképző intézetre, 
valamint a kőszegi leánynevelőintézetre elsőfokon kirótt hozzá
járulás alól immár harmadfokon is, végleges mentesítést örömmel 
veszi tudomásul. A máriamajori birtokra kivetett vagyondézsma 
fizetését viszont a birtok terhére elrendeli.



50. Ugyanazon jegyzőkönyv 6. pontjával tudomásul veszi a köz
gyűlés, hogy a 3. és 2. fizetéscsökkentési kormányrendeletnek 1940 január 
1-ével való hatálytalanítása az egyházkerület háztartását havi 273.12 P 
váratlan többletkiadással terhelte meg.

51. Ugyanazon jegyzőkönyv 8. pontjával összefüggésben megengedi 
az egyházkerületi közgyűlés, hogy a Kleeblatt-alapítványi ház elodázhatlan 
tatarozási munkálata a bekért költségvetések legolcsóbbikának, 2500 pen
gős hitel keretében, az alapítványi ház tőkéje terhére elvégeztessék.

52.. Hasonlókép tudomásul veszi a közgyűlés az októberi jegyző
könyv 9. p. alapján, hogy a Sopron szabad királyi város részéről a tanító
képzőintézet zsiliputcai telekhossza után járda- és útépítési járulék címén 
kivetett 949.66 pengőt az intézeti pénztár terhére ki kellett fizetnünk.

53. Az októberi jegyzőkönyv 10. p. szerint a közgyűlés tudomásul 
veszi, hogy az 1939. évi egyhker. közgyűlési jegyzőkönyv 44. pontjával 
tárgyalt Nagy Sándor féle soproni líceumi tápintézeti alapítvány alapító- 
levele elkészült.

54. Ugyanazon jegyzőkönyv 11. p.-val előadó bejelenti, hogy az 
ti. n. csoportos biztosítás címén az elmúlt évben összesen 2044.13 P folyt 
be az egyházkerületi pénztárba.

55- Ugyanazon jegyzőkönyv 12. p. kapcsán tudomásul veszi a köz
gyűlés, hogy az állami elemi népiskolákban végzett 1939/40. tanévi evan
gélikus hitoktatás díjazására a VKM-től kapott 1100 pengő a beérkezett 
jelentések jogos arányában kiadatott.

56. Az októberi jegyzőkönyv 13. p. tartalmazza az 1939. évi egye
temes közgyűlési jegyzőkönyv 82. pontjával egyházkerületünknek jutott 
adóalapi államsegély felosztását. A tételesen felsorolt, ú. n. rendes adó- 
csökkentési államsegély pótlására, visszavonásig megállapított segélyössze
geket az egyházkerületi pénztár, a pénz megérkezése után kifizette. Az ú.n. 
rendkívüli adócsökkentési célra megszavazott dunántúli államsegély \iszont 
a következő felosztás szerint lett felhasználva.

/
240 pengőt 
200 pengőt

150 pengőt

100 pengőt

50 pengőt

kapott: Szekszárd.
kapott: Kaposvár, Dunaföldvár, Kölesd, Somogy vámos, 

Szentgotthárd, Alsódörgicse, Keszthely.
kapott: Zalaegerszeg, Dombóvár, Nagykanizsa, Sárvár, 

Szombathely.
kapott: .Mérges, Nagybarátfalu, Öttevény, Pusztaszent- 

lászló, Zalaszentgrót, Bük, Zsebeháza, Mohács, 
Csékút, Csögle, Enying, Tapolcafő, Vanyola, 
Nagyvázsony.

kapott: Győrszemere, Barlahida, Jánosháza, Antalszállás- 
Margitpuszta, Barcs-Nagyatád-Szob, Adorjánháza- 
Egeralja, Fehérvái'.csurgó, Homokbödöge, Nemes
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hány, Öskíi, Tés, Zalagalsa, Mencshely, Szent- 
antalfa.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
37. Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja alapján a közgyűlés tudo

másul veszi, hogy a gyülekezetek, egyesületek és egyes ínségesek segélye
zésére az egyházkerület az elmúlt közigazgatási évben 4060 P-t fordított.

5®. Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja szerint az elmúlt közigazga
tási évben anyagi nehézségekkel küzködő egyházközségek és személyek 
összesen 11.020 P rendkívüli és kivételes államsegélyben részesültek.

Köszönettel tudomásul szolgál.

5 Q . Ugyanazon jegyzőkönyv 16. pontja bejelentésével tudomásul 
veszi a közgyűlés, hogy a V. K. M. úr az előző évi államsegélyek elszámo
lásáról szóló felterjesztéseket, illetve számadásokat jóváhagyta és az előleg
nyilvántartásból töröltette.

60. Az egyházkerületi közgyűlés a p. ü. b. javaslatát elfogadva, az 
októberi jzkv. 17. pontjának megfelelően kimondja a folyó évre nyert 
államsegélyeknek költségvetés szerinti felhasználását.

ö l .  Tárgyaltaíott az októberi jegyzőkönyv 18. pontjával kapcsolat
ban az egyházkerület 1939. évi számadása. A nyomtatásban megjelent és 
kellő időben az összes érdekelteknek megküldött „Kimutatás a dunántúli 
evang. egyházkerületi pénztárak 1939. évi forgalmáról és az 1939 decem
ber 31.-i vagyonállásról“ nagyon súlyos helyzetképet mutat. Pénztármarad
vánnyal zárt a líceumi diákotthon 6366.62 P, a tápintézeti pénztár 145.57 P, 
a kőszegi leánynevelő intézet 114.82 P, az alapítványi pénztár 7486.52 P, 
a főiskolai nyugdíjintézet 25.53 P. Túlkiadást mutat a közigazgatási pénz
tár, 4941.52 P-t, a gimnáziumi pénztár 6013.81 P-t, a tanítóképző intézeti 
4239.67 P-t. A p. ü. b. jzkv. erre vonatkozóan teljes részletezéssel fel
sorolja, hogy az egyes pénztáraknál mi okozta a bevétel csökkenését, ille
tőleg a kiadás emelkedését. Ennek alapján megállapította, hogy a takaré
kossági elv szigorú betartása ellenére is lehetetlenség volt a kényszerszülte 
deficit elkerülése.

Az egyházkerületi közgyűlés nagy aggodalommal és fájdal
masan veszi tudomásul pénzügyi helyzetének romlását és súlyos 
megterhelését. Elismeri azonban, hogy az adott körülmények 
között nem lehetett kedvezőbb megoldást találni. Ezért a túl- 
kiadásokat ismét az egyházkerület tartalékalapja terhére rendeli 
elszámolni.

62. Az októberi p. ü. b. jzkv. 19. pontjával a közgyűlés elfogadja 
a Kleeblatt-alapítványi ház 1939. évi számadását, amely a pénztári kimuta
tás függelékében jelent meg. Bevétele 3127.38 P kiadása 2974.68 P, a pénz
tári maradvány pedig 1939. XII. 31-én 152.70 P.
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Ö3. Főszámvevő jelenti, hogy az elmúlt közigazgatási évben az 
Evangélikus Egyházi Pénztár felügyelő bizottságának elnöke 13 esetben 
rendelt el váratlan pénztári rovancsolást. Bemutatott írásbeli jelentése sze
rint minden esetben példás rendről győződhetett meg.

A közgyűlés a jelentést tudomásul véve, Huber Aladár fel
ügyelő-bizottsági elnöknek és munkatársainak értékes ellenőrző 
tevékenységéért meleg köszönetét mond.

64. Főszámvevő jelenti, hogy a katonai szolgálata miatt távollevő 
egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök helyett az egyházkerületi elnök
ség megbízásából Friedrich Nándor, Sopron város főszámvevőjének veze
tése mellett folyt le ez év szeptember hó 27-én a pénztári főrovancsolás. 
Az írásban bemutatott jelentés szerint a pénztári kimutatásban szereplő 
értékek mind feltaláltattak, a könyvelés és pénzkezelés helyességéről is 
meggyőződött a kiküldött bizottság.

A közgyűlés a jelentést megnyugvással veszi tudomásul és 
Friedrich Nándor városi főszámvevőnek fáradságáért igaz köszö
netét fejezi ki.

<&5. Az októberi p. ü. b. jzkv. 22. pontja kapcsán tudomásul veszi 
a közgyűlés a biztosítási megbízott jelentését, amely szerint tűzbiztosítás
ból 3694.87 P folyt be.

A közgyűlés ezt örömmel veszi tudomásul és elrendeli, hogy 
ez a tétel a költségvetési hiány részbeni csökkentésére fordíttassék.

66. Az októberi p. ü. b. ülési jzkv. 23. pontjával behatóan meg
tárgyalta az egyházkerületi közgyűlés az 1941. évi költségvetést. Az egy
házkerület pénzügyi helyzetképe nagyon súlyos és aggasztó, amennyiben 
a haladó élet szinte elodázhatlan követelményei már-már elviselhetetlen 
terheket rónak az egyházkerületre. A költségvetés szerinti fedezetlen 
hiány még a tavalyit is felülmúlja, 20.136 pengő. Ennek fedezése átmene
tileg a tőkecsökkentés terhére történhetik ismét; míg utóbb a lőrintei 
birtok jövedelméből biztosítandó. Addig is azonban komoly mérlegelés 
tárgyává teendő mindenegyes tétel és a legszigorúbb takarékosságot kell 
foganatosítani az egyházkerületi háztartás minden terén, nehogy csődbe 
jusson az egyházkerület. Nehéz pontot jelent a költségvetésben pl. az 
állam által diktált fizetésemelkedés. A tanítóképző-intézet igazgatója 194! 
január 1-ével automatikusan a VII. fizetési osztály 3. fokozatából a VI. 
fizetési osztály 3. fokozatába, tehát egyszerre 3 fokozattal lép elő. A képez- 
dei államsegély évtizedes rendezetlensége folytán ugyancsak a tanítóképző 
intézetben a három rendes tanár teljes fizetését maga a fenntartó egyház- 
kerület kénytelen vállalni. A gimnáziumnál a tanulói létszámnak 20-szal 
való apadása tekintélyes bevételcsökkenéssel jár. A fűtési tétel, a felszerelés 
utánpótlási kötelezettsége, a versenyképesség biztosítása, csak néhány ki
ragadott példa a sok közül, ami bizonyítja a felette nehéz problémák
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t előli elzárkózás lehetetlenségét. Viszont az is bizonyos, hogy gyökeres 
revízió és megoldás nélkül az egyházkerület nem bírja sokáig az iramot.

Az egyházkerületi közgyűlés fentiek hangsúlyozásával összes 
pénztárainak 1941. évi költségvetését részleteiben is elfogadja.

G T . A jövő évi költségvetés tárgyalása kapcsán az egyházkerületi 
pénzügyi bizottság javaslatára elhatározza az egyházkerületi közgyűlés, 
hogy feliratban kéri az egyházegyetemet a GIosius-Artner alapítvány 
már a múlt évben is kifizetetlen kamatának folytatólagos és minél előbbi 
kifizetésére. Válságos pénzügyi helyzetében az egyházkerület fokozottab
ban számol, mert rá is van utalva, minden fillérnyi fedezeti tétellel.

6®. Ugyancsak a költségvetéssel való összefüggésben tudomásul 
szolgál, hogy a soproni gimnázium tanárai közül 1941 január 1-én Merész 
Károly és Prőhle Jenő a IX. fizetési osztály 2. fokozatába, 1941 július 
1 -ével dr. Ruhmann Jenő igazgató a VI. fizetési osztály 1., Szabó Kálmán 
és dr. Bácskay János tanár a VI. fizetési osztály 2. fokozatába, Oravecz 
Lajos a VII. fizetési osztály 3. fokozatába, vitéz Magassy Sándor a VIII. 
fizetési osztály 2. fokozatába lép elő. 1941 január 1 -ével ifj. Kőrös János 
kisegítő szolga is előlép.

6 9 .  Hasonlókép a tanítóképző intézeti 1941. évi költségvetéssel 
kapcsolatban tudomásul szolgál, hogy Rozsondai Károly igazgató 1941 
január 1-én a VI. fizetési osztály 3. fokozatába, vitéz Lenky Jenő tanár 
ugyanakkor a VI. fizetési osztály 2. fokozatába, Csoknyay József tanár 
pedig a IX. fizetési osztály 1. fokozatába, 1941 július 1-én viszont Kuszák 
István gyakorlóiskolai tanító a VIII. fizetési osztály 1. fokozatába lép elő. 
Az intézeti altiszt is magasabb fizetési fokozatba kerül 1941 január 1-ével.

T O . A múlt évi egyh.-ker. közgyűlési jzkv. 60. pontja, valamint az 
október 1. idei p. ü. b. jkv. költségvetést tárgyaló 23. pontja kapcsán ki
mondja a közgyűlés, hogy a tanítóképző-intézetben — az orvosi tisztelet- 
díjnak változatlan meghagyása mellett az egészségtanórák új, tényleg meg
tartott óratöbbletét állami minta szerint díjazza. A többi óradíjöbblet kér
dése is rendezést kíván, amennyiben szintén állami mintára a gyakorló
iskolai hospitálásokért az 1940/41. tanévtől kezdve óradíj egyáltalán nem 
számítható fel.

T I .  A tápintézeti költségvetés tárgyalása folyamán a közgyűlés fel
hatalmazza az egyházkerületi elnökséget, hogy az egyre növekedő drága
ság figyelembevételével kellő időben intézkedhessék az ellátási díj szükség
parancsolta emelésére nézve.

T 2 .  Szintén a tápintézeti költségvetéssel összefüggésben a közgyű
lés elismerésének nyilvánítása mellett búcsúzik a tápintézet kiváló eddigi 
efórusától, Szabó Józseftől. Egyben bizalommal köszönti utódját, Leitner 
Józsefet. Az efórusi tiszteletdíjat az iskolai kisbizc/ttság és a p. ü. b. javas
latára az eddigi óradíj kedvezmény betudásával é\(i 826 P-ben állapítja meg.



73. Tudomásul veszi az egyházkerületi közgyűlés a kőszegi leány- 
gimnázium költségvetésével, hogy a tanárikar tagjai közül 1941 január 
1-én Faragó József a IX. fizetési osztály 1. fokozatába, Fabriczy Olga 
a X. fizetési osztály 2. fokozatába, Kiss István 1941 július 1-én, valamint 
Kiss Istvánné, dr. Kovács Margit ugyanattól az időtől fogva a VII. fizetési 
osztály 1. fokozatába lép elő.

7 4 .  Az októberi p. ü. b. jzkv. 24. pontja alapján a közgyűlés tár
gyalta a kőszegi leánynevelő internátus kibővítésének és új internátusi 
épület emelésének nagyfontosságú kérdését. Mivel az iskolai nagybizott- 
ság jegyzőkönyvi referátuma kapcsán a közgyűlés e tárgyban már határo
zott, e helyen csak utalás tétetik reá.

75. Főszámvevő bejelenti, utalással az októberi p. ü. b. jzkv. 25. 
pontjára, hogy a báró Baldácsy alapítványi igazgatóság az 1940. évi része
sedést egyházkerületenként 6000 pengőben állapította meg, mely összeg 
a búzaár időközi esetleges hullámzása folytán változhatik még. Azért a köz
gyűlés az évtizedek óta szokásos harmados felosztási arány megtartása 
mellett egyelőre egységekben állapítja meg az idén kiosztásra kerülő segé
lyeket. Ennek értelmében:

A )  G y ü l e k e z e t i  s e g é l y e k :

1— 1 e g y sé g e t k ap : Bábolnapuszta, Győrszemere, Mérges, 
Lenti, Mersevat, 'Antalszállás, Barcs-Nagyatád-Szob, Csorna, 
Bonnya, Öriszentpéter, Bakonyszentlászló, Csékút, Mihályháza, 
Nagygyimót, Súr, Nemeshany, Zalagalsa;

2— 2 e g y sé g e t k ap : Barlahida, Nagybarátfalu, Nagykanizsa, 
Zalaegerszeg, Sopronbánfalva, Mohács, Siklós, Tarrós, Adorján- 
háza, Egeralja, Csögle, Mezőlak-Békás, Tapolcafő;

3— 3 e g y sé g e t k ap : Pusztaszentlászló, Kaposvár, Balaton- 
délvidéki misszió, Dombóvár, Sárvár, Szentgotthárd, Enying, Alsó- 
dörgicse, Keszthely.

4— 4 e g y sé g e t k ap : Balf, Bábonymegyer, Dunaföldvár, 
Szekszárd, öskü.

B )  S z e m é l y i  s e g é l y e k :

I. A ktív  le lk é szek  :
1— I e g y sé g e t k ap : Baráth József, Molnár Lajos, Csillag 

Ferenc, Grósz János;
2— 2 e g y sé g e t kap : Szabó Ferenc, Somogyi Károly, Fábry 

László, Schranz Zoltán;
3— 3  e g y sé g e t kap : Jónás Lajos, Síkos Gyula, Kiss Samu, 

Molnár Gyula;
4— 4  e g y sé g e t kap : Sokoray Bálint, Bachát István, Németh 

Gyula.
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II. L e lk ész -ö zv eg y ek :
1— 1 e g y sé g e t k ap : Becht Henrikné, Haffner Vilmosné, 

Kracher Györgyné, Schöll Lajosné, Schleining Vilmosné, Szűcs 
Imréné, Péter Sándorné, Reichert Gyuláné, Berke Józsefné, Ráth 
Györgyné, Varga Józsefné, Bándy Miklósné, Horváth Dezsőné.

2— 2 e g y sé g e t kap : Jakab Ivánné, Szili Lénárdné, Dubovay 
Gézáné, Káldy Józsefné, Borbély Gyuláné, Király Mátyásné.

III. L e lk ész leán y o k :
1—1 e g y sé g e t k ap : Schrődl nővérek, Tóth Margit, Pieler 

Kornélia, Hesz Mária, Bélák Emma, Kiss Irén, Bauer Erna, özv. 
Várallyay Pálné szül. Csapli Jolán.

76. Ugyanazon jegyzőkönyv 26. pontja alapján a közgyűlés a be
érkezett különféle gyülekezeti seg’élykérvényekre nézve a következőket 
határozza:

A) Az egyetemes közalaphoz intézett kérvényeket a követ
kező rangsorban meleg pártolással felterjeszti az egyházegye
temhez:

Szekszárd, Keszthely, Bábonymegyer, Enying, Dunaföldvár, 
Alsódörgicse, Vasi közép egyházmegyei szórványmisszió, Dombó
vár, Zalaegerszeg, Nagybarátfalu, Adorjánháza-Egeralja, Súr, 
Balatondéividéki misszió, Győrszemere, Csorna-Kapuvár, Mohács, 
Csögle, Barcs-Nagyatád-Szob, Sümeg, Antalszállás, Homokbödöge, 
Várpalota, Öriszentpéter, Csékút, Bátaszék, Gecse.

B) Sand, Kerta, Bakonyszombathelynek az egyházegyetemhez 
címzett rendkívüli segélykérvényét szintén pártolóan továbbítja.

C) Az egyetemes adóalaphoz benyújtott folyamodványok 
közül: Dunaföldvár, Mohács, Csorna-Kapuvár, Pogányszentpéter 
kérvényét megküldi az adóalapi bizottságnak.

D) Egyetemes rendkívüli adóalapi segélyért folyamodott: 
Adorjánháza-Egeralja, Csögle, Balatondéividéki misszió, Zalagalsa, 
Tarrós, Nemeshany. Ezeknek kérvényét is felterjeszti a közgyűlés 
az egyházegyetemhez.

E) Az egyházkerülethez rendkívüli adóalapi segélyért folya
modó Bakonyszentlászló, Enying, Kerta, Súr, Homokbödöge, 
Vásárosfalu, Tapolcafő, Vanyola, Várpalota, Gecse, Tés kérvényét 
a majdani segélyfelosztásnál figyelembevételre ajánlja.

F) Az egyházkerülethez rendkívüli segélyért folyamodók 
közül a következő segélyeket szavazza meg: Balf 200 P, a vasi 
közép egyházmegye szórványmissziója 150 P, Kerta 100 P, Sánd 
100 P; a Pro Christo Diákszövetség 50 P.

'7'7. Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontjával Dégay Zoltán tanító
képzőintézeti tanárnak Zoltán fia után 100 P gyermekágvi segélyt, vala-

3



mint 1940 szeptember havától kezdve a harmadik családi pótlékot enge
délyezi a közgyűlés, amivel együtt jár a magasabb lakbérfokozat.

78. Az áprilisi p. ü. b. jzkv. 24. pontjával, valamint az októberi 
p. ü. b. jzkv. 30. pontjával kapcsolatban tárgyalta a közgyűlés Dégay Zol
tán tanítóképzőintézeti tanár kárpótlási kérvényét. Nevezett 1927 szep
tember 1 óta teljesít a soproni képezdénél szolgálatot és a felekezeti képez- 
dei tanári status rendezetlen volta és rangsorolás hiánya folytán, az egyház- 
kerület hibáján kívül, tanártársaival szemben körülbelül 8000 P-vel meg
rövidült az évek folyamán. Ildomtalannak vallotta Dégay Zoltán, hogy 
kártérítési igényét közigazgatási bírósági úton érvényesítese. Viszont az 
egyházkerület jogalap hiányában, ha el is utasította fentebbi kérelmét, 
a p. ü. b. javaslatára méltányosságból 1000, azaz egyezer pengő egyszer 
s mindenkorra szóló rendkívüli segélyt engedélyez Dégay Zoltánnak a 
tanítóképzőintézeti pénztár terhére.

79. Az októberi jzkv. 31. pontja kapcsán az egyházkerületi köz
gyűlés fedezet hiányában nem látja teljesíthetőnek a győri egyházmegyei 
közgyűlés azon felterjesztését, amelyben egyházmegyei tanfelügyelője 
részére az egyházkerület pénztárából évi tiszteletdíj megállapítását kéri.

S O  Ugyanazon jegyzőkönyv 32. pontjával bemutatásra kerül a 
toina-baranya-somogyi, valamint a veszprémi egyházmegye felterjesztése, 
amelyben a kiszállási költségek és hitoktatási díjak felemelését sürgetik.

A közgyűlés e kérelemnek jelen nehéz anyagi viszonyai köze
pette annyival kevésbbé tehet eleget, mert csak két éve, hogy 
e tételt úgyis tetemesen felemelte.

S Í .  Ugyanazon jegyzőkönyv 33. pontja alapján tárgyalta az egyház
kerületi közgyűlés a lelkészek OTBA tagsági ügyét. A VKM.úr 7470/11/1939. 
sz. átiratában közölte az egyetemes felügyelő úrral, hogy az ev. lelkészek 
felvételének anyagi feltételeit akkor tárgyalhatja, ha az OTBA szolgálta
tásaira igényjogosultak névszerinti kimutatását, a járulékok alapjául szol
gáló javadalmak feltüntetésével megkapja. Egyetemes felügyelő úr elnök
ségi értekezleti határozat alapján arra kérte a miniszter urat, hogy a 
járulékkivetést egyházi hatáskörben eszközölhessük és annak alapjául a 
nyugdíjigényt vehessük, ehhez a miniszter hozzájárult. A megejtett adat
gyűjtés alapján megállapítást nyert, hogy a biztosítottak létszáma 1706. 
lenne, amelynek kerületi megoszlása a következő: bányai ehker. 466, 
dunáninneni ehker. 189, dunántúli ehker. 545, tiszai ehker. 170. A nyug
díjasok stb. száma pedig 336. Az állam által megkívánt fejenkénti átlagos 
20 P 75 fillért számítva, fizetendő lenne évi 35.358 P. A lelkészekre, s.- 
lelkészekre és nyugdíjasokra kivetett 1.5% hozzájárulás alapján befolyna 
évi 30.768 P, a különbözet 4590 P. Ehhez járul az OTBA-ügy adminisztrá
ciójának, mintegy 5000 P költsége. Az adminisztrációt ugyanis az állam 
az egyház kötelességévé teszi. Ha nincs is még pontos számítás, de min-
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dent egybevetve, körülbelül 10.000 P volna az, aminek egyházi részről való 
vállalása az OTBA kérdés megoldását, lehetővé tételét jelentené. Ezt az 
összeget az egyházegyetem, az egyházkerületek és nyugdíjintézet vállal
hatná megfelelő megosztás szerint. Ezen felül még egy alap létesítése is 
szzükségessé válnék, amely a járulékok pontatlan lerovása esetén az állam
mal szemben a befizetéseket pontosan teljesíthetné.

Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy több vitás 
kérdés és tisztázandó nehézség ellenére az OTBA tagság lelkészi 
karunk számára olyan szociális jótéteményt jelentene, amelyet 
még áldozatok árán is biztosítandónak óhajt. A tagokra ki
vetendő 1.5% hozzájáruláson felüli, körülbelül 10.000 P biztosítá
sára nézve javasolja a közgyűlés, hogy ezt az összeget harma- 
dozva vállalná az egyházegyetem, az egyetemes lelkészi nyugdíj- 
intézet, a harmadik harmadot pedig tagjainak OTBA hozzájáru
lása arányában a négy egyházkerület.

52. Ugyancsak az októberi jegyzőkönyv javaslatára a 34. ponttal 
kimondja a közgyűlés, hogy ifj. Kőrös János líceumi kisegítő szolga folya
modását, szociális szempontból mérlegelve, indokoltnak találja és azért a 
családalapításra készülő kérvényezőnek ezidőszerinti havi 84 P-s fizetését, 
megnősülése hónapjától mindaddig, amig törzsfizetése automatikusan a 
100 P-t el nem éri, havi 100 P-ben állapítja meg. Ezen összeg elérésével 
ez a kedvezmény megszűnik.

5 3 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 38. pontja javaslatára kimondja a köz
gyűlés, hogy az építendő új tanítóképző intézet és akadémia bemutatott 
terveinek állami szakértői felülvizsgálása kérdését — mivel ez tetemes 
költségekkel jár — az e tárgyban még beszerzendő érdeklődés eredményé
hez mérten az egyházkerületi elnökség döntésére bízza.

54. Végül az egyházkerületi közgyűlés az 1940 január 10., április 
30-iki és október l.-i egyházkerületi pénzügyi bizottsági ülési jegyzőkönyv 
mindazon pontjait, amelyek külön egyházkerületi közgyűlési határozatot 
nem igényelnek, felolvasottnak és sommásan elfogadhatónak jelenti ki.

S 3 .  Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő a közgyűlés nevé
ben hálás köszönetét mond a pénzügyi bizottság elnökének, tagjainak, a 
főszámvevőnek, a pénztár tisztviselőinek, nemkülönben az áldozatkész 
gyülekezeteknek az elmúlt év minden hűséges munkájáért és egyházépítő 
támogatásáért.

Jegyezte :
DR. B E RTH A B E N Ő
egyházker. vil. főjegyző.
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Az egyházkerületi népiskolai bizottság részletes jelentéséből Hanzmann 
Károly bizottsági egyházi elnök előterjesztésében, a Pápán 1940. évi októ
ber hó 1-én tartott ülési jegyzőkönyv alapján, az egyházkerületi köz
gyűlés a következő pontokat tárgyalta:

86. A magyarországi egyházegyetem elemi- és továbbképző iskolái 
számára megállapított statisztikai adatgyüjtőív a dunántúli egyházkerület 
1939/40. évi adatairól az alábbi helyzetképet nyújtja: I. Az iskola tanítási 
nyelve 192 iskolában magyar és 90-ben kisebbiségi. II. 377 (— 2) evangé
likus tanító működött, akik közül 318 rendes, 23 segéd-, 36 helyettes tanító 
volt. A működő tanítók közül 43 nő. III. A tanulók létszáma és megoszlása 
vallás és anyanyelv szempontjából a tanév végén: Elemi iskolába járt ösz- 
szesen 15.974 gyermek, az előző évhez viszonyítva az apadás 633, akik 
közül fiú 8211, leány 7763. Ebből evangélikus 7424 fiú és 7050 leány, ösz- 
szesen tehát 14.474 (— 597). A másvallású 1500 (— 36) tanuló közül 518 
református, 834 róni. katholikus, 148 pedig egyéb vallású. Továbbképzős 
volt 3308 fiú és 3387 leány, vagyis összesen 6695 (— 72) tanuló; közülük 
evangélikus 3025 fiú és 3173 leány, azaz összesen 6198 (— 87). Az összes 
elemi és továbbképzős tanulók száma 22.669 (— 705), közülük 26.675 
(— 713) evangélikus és 1994 (+ 8 ) pedig másvallású. Az elemi iskolai ta
nulók közül magyar anyanyelvű 10.974 (— 477), német 4927 (— 175), tót 
70 (-f- 22), más 3 (— 3). A továbbképzős tanulók közül magyar anyanyelvű 
4343 (— 192), más 2215 (— 17). A továbbképzős tanulók összlétszáma 6558 
(— 209). IV. A tanév kezdete szeptember 1—4, vége június 6—27. közti 
időben volt. A munkanapok száma 72.827 (+  2975). V. Az iskolamulasztás 
félnapok szerinti száma az elemi iskolában 162.701 (— 5140), amelyek 
közül igazolt 158.938 (— 2677), igazolatlan 3763 (— 2463); továbbképző
ben pedig 23.289 (— 847), mely számból igazolt 19.489 (— 843), igazolat
lan 3800 (— 4). VI. Az iskolai könyvtár kötetszáma 62.107 (+  1128), ebből 
ifjúsági 31.655 (— 84), kölcsönkönyvtári 15.377 (+983), tanítói 15.075 
(+229). VII. 27 helyen a bútorzatban, 55 helyen pedig a felszerelésben van 
nagyobb hiány. VIII. Az iskola zárszámadása: Kiadás: tanítói fizetésre, 
államsegély és családi pótlék 548.484, az egyháztól 337.286, tanítói nyugdíj- 
járulék 52.263, dologi kiadások 145.108, rendkívüli kiadás és javítás 113.888, 
egyéb 29.467, összes kiadás 1,221.358 (+50.380) pengő. Bevétel: az állam
tól tanítói fizetéskiegészítés és családi pótlék 548.484, egyéb 39.810, köz
ségi és más segély 85.042, az egyház pénztárából 553.374, összes bevétel 
1,226.710 (+52.432) pengő. IX. Épült 6 (+ 5 ) tanterem és 8 (— 6) tanítói 
lakás.

A közgyűlés fájdalommal látja a tanulói létszám apadását. 
Ellenben örömmel értesül, hogy a munkanapok száma többféle 
gátló körülmény ellenére is növekedett és az iskolamulasztások 
száma apadt. Megnyugvással állapítja meg, hogy iskoláink anyagi 
létfeltétele az áldozatkész egyházközségek gondoskodásából biz-
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tosítva van, ezért a legmelegebb köszönettel adózik az összes 
iskolafenntartó gyülekezeteknek.

S 7 .  Ugyanazón jegyzőkönyv 4.-ik pontja alapján előadó bemutatja 
az egyházmegyék iskolalátogató bizottsági jegyzőkönyveinek összesítését. 
Az 1939/40. évi elért eredmény megnyugtató képet nyújt. Részletekben 
a következőkre ad felvilágosítást a jegyzőkönyvi összesítő jelentés:

A) 1. A törvényes követelményeknek megfelel 336 tanterem, 318 taní
tói lakás és 346 mellékhelyiség; a többi helyen kisebb-nagyobb kifogások 
merültek fel. 2. Az iskola nemzeti címerekkel, nemzeti zászlóval és törvé
nyes felírással, 5 hely kivételével, mindenütt el van látva. 3. A tanítók 
a tanulók egészségi viszonyaira, a tanterem tisztaságára, az iskola környé
kének a tisztaságára majdnem kivétel nélkül mindenütt elég gondot for
dítanak. 4. Az illemhely elhelyezése és az iskolaudvar játszásra, 14 hely 
kivételével, megfelelő. 5. Az egészségügyre vonatkozó rendeleteket minde
nütt végrehajtották. 6. Az iskola vize legtöbb helyen iható, csak 17 helyen 
viszik közkútból, vagy a szomszédból; egy helyen forrásból szerzik be.
7. Az iskola 18 hely kivételével fel van szerelve a szükséges bútorzattal; 
39 tanterem kivételével a tanszerekkel. Tankönyvek és írószerek dolgában 
azonban elég sok helyen akadt nehézség. 8. A padok kevés kivétellel kel
lően vannak elhelyezve; de sok helyen nem felelnek meg a tanulók fejlett
ségének. 9. A szemléltető képek száma: 4036 történelmi, 3981 természet
rajzi, 1618 természettani darab. 10. Az iskolai naplók és anyakönyvek 
vezetése alig egy-két kivétellel rendesen folyt. 11. A tankötelesek nyilván
tartását jórészt a tanítók, több helyen a jegyzők, törzskönyvvezetők látják 
el, mindenütt pontosan. A mulasztásokat mindenütt rendesen és kellő idő
ben bírálják el. Nagyobbmérvű mulasztás oka 19 helyen betegség, sok 
helyen pedig a tanító katonai szolgálatra való bevonulása. 12. A törvény
ben meghatározott tantárgyak, a törvényesen meghatározott iskola
évi szorgalmi idő és tanterv lehetőleges betartásával taníttattak. 
Bár elég sok helyen a tanítók rendkívüli katonai szolgálata aránylag nagy 
zökkenőt jelentett. 13. Rendes iskolai irattár, leltár és szertár 359 tan
teremben van. 14. Kézimunkát 315 osztályban tanítanak. 15. Az iskolai 
ifjúsági könyvtárt rendesen kezelik és a legtöbb helyen használják is a 
tanulók. 16. Mindenütt egyházilag is engedélyezett tankönyveket hasz
nálnak.

B) 1. A tanítás a tantervnek, az iskola jóváhagyott tanmenetének és 
órarendjének megfelelően és arányosan folyt 312 tanteremben. 48 helyen 
katonai bevonulás, a többi esetben pedig betegség miatt volt kisebb- 
nagyobb zökkenő. 2. Az összes tanítók ismerik a tantervet és utasítást, 
csak 2 tanúsított készületlenséget a tanításban. A modern pedagógia szem
pontjait 370-en szem előtt tartották. A legtöbben képesek az egész osz
tály figyelmét ébren tartani. Csak 9 tanító magatartása mondható fél
szegnek és modorosnak. A növendékekkel való bánásmód mindenütt ki
fogástalan. Az istentiszteletek látogatása pontosan történik. A tanulók



értelmi nevelésére, valamint a tanultakról való értelmes összefoglalásra 
elég gondot fordítanak. Az egyes tárgyak tananyagát a legtöbb helyen 
összekapcsolják. A lehetőségek szerint foglalkoznak az egyes tanulókkal; 
leereszkednek értelmi színvonalukhoz. Helyesen alkalmazzák a szemléltető 
eszközöket, tankönyvek helyett nem használnak kéziratot. Az elméleti ta
nításban a gyakorlati életből indulnak ki és az elméleti tanítást 
kapcsolatba hozzák vele. 356 tanító tanítása tervszerű és módszeres, 
a többié némi kifogás alá esik. A tananyagot helyesen és arányosan dol
gozta fel 362. 354 tanító munkája tudatosan szolgálja az erkölcsi, értelmi, 
esztétikai és gyakorlati nevelés célját. 347-en súlyt helyeznek arra, hogy 
a tanulók a tananyagot lényegében már az iskolában sajátítsák el. 3. Az 
iskola mindenütt eleget tett az egyházias és hazafias követelményeknek. 
Az egyházi és nemzeti ünnepeket megtartották. Jellege 8 hely kivételével 
a szemléltető képekben is kidomborodik. Seholsem áll államellenes, nem
zetiségi, vagy politikai üzelmek szolgálatában. A szülőkhöz való viszony 
3 hely kivételével általában jó, több helyen bensőséges. 4. A tanulók a 
Szentírás ismeretében korukhoz képest kevés kivétellel elég jártasak. A 
megfelelő értelmi fokon a más egyházaktól elválasztó tanokat tanulták. 
Az istentiszteletek látogatása ellen panasz nem merült fel. A tanulók iskolán 
kívüli magaviseleté a legtöbb helyen jó. 5. A tanítási eredmény általában: 
142 kiváló, 158 jeles, 72 megfelelő, 5 megnemfelelő. Az egyes tantárgyak
ban 142 kiváló, 158 jeles, 72 megfelelő és 5 megnemfelelő. 6. A nem tisztán 
magyar anyanyelvű iskolában 88 helyen magyarul és németül, 2 helyen 
magyarul és tótul tanítanak. A kisegítő nyelv német és tót. A negyedik 
osztály elvégzése után mindenütt ki tudják magukat fejezni magyarul szó
ban és írásban. 7. A tantermekben a látogatás idején 15,184 tanuló volt 
jelen; mégpedig 7509 fiú és 7675 leány.

C) 1. A tanítók az önképzéshez szükséges segédeszközökkel, megfelelő 
szakkönyvekkel, pedagógiai folyóiratokkal 9 hely kivételével mindenütt 
rendelkeznek. 2. Az iskolával kapcsolatban azért nincs helyi ifjúsági egye
sület, mert az iskolától függetlenül, mint külön gyülekezeti szerv működik. 
3. A tanítók a patronázs bizottságok munkájában 117 helyen részt- 
vesznek. 313 tanító tart népies előadásokat a szabadoktatási szervezet ke
retében. Analfabéta tanfolyamot 3-an tartottak. Gazdakörök, szövetkeze
tek, jótékony és más közhasznú egyesületek munkájában mindenütt részt- 
vesznek.

Az egyházkerületi közgyűlés megnyugvással fogadja az ösz- 
szefoglaló jelentést. A kötelességét híven teljesítő tanítóságnak 
teljes elismerését nyilvánítja az elmúlt tanévben elért szép ered
ményért. Néhol mutatkozó kisebb-nagyobb hibák és mulasztások 
pótlását elrendeli és bizalommal elvárja. Hangsúlyozottan sürgeti 
a több helyről nagyon hiányosan érkező kérdőívek lelkiismeretes 

1 kitöltését.
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S S .  Ugyanezen jegyzőkönyv 5.-ik pontja szerint tárgyalta a köz
gyűlés az összes esperességekből beérkezett népiskolai bizottsági jegyző
könyveket. Egybenhangzó megállapítás szerint népiskoláink hivatott mun
kásai az elmúlt évben is igyekeztek tisztük minden igazságát betölteni.. 
Vallásos, hitvallásos és hazafias szellemben működtek s egyházunk tanul
mányi és nevelési célkitűzéseit jóigyekezettel szolgálták. A kisebbségi isko
lákban is kedvező az eredmény. Az egységes oktatási rendszerre való 
áttérés a kisebbségi iskolák legtöbbjében megtörtént. Mindegyik jelentés 
a megemlékezés hálás szeretetét tükrözi vissza igazságos Mátyás félév 
ezredes születési napjának megünneplése, valamint szeretett kormányzónk, 
hazánk harmadik honalapítójának 2 évtizedes országlási jubileuma kapcsán. 
Sokat foglalkoztatta az egyházmegyei népiskolai bizottságokat a tantervi 
Utasítás, a sok katonai bevonulás kapcsán adódott helyzet, a 7-ik és 8-ik 
osztály felállításával kapcsolatos új népiskolai törvény kérdése. Nagy 
szeretettel szólnak a jelentések az iskolai kis-gyülekezetek munkájáról. 
Megemlékezik mindegyik esperességi jegyzőkönyv az érdemes tanítók 
előléptetéséről, az igazgatói címmel felruházottakról, a nyugdíjba vonul
takról, a minden test útján távozottakról.

A győri egyházmegyei népiskolai bizottsági jegyzőkönyv külön is 
hangsúlyozza, hogy az egyházmegye tanítói a gyülekezeti belmissziói mun
kában tevékenyen résztvesznek, hogy a lelkész és a tanító közötti viszony 
zavartalan. Hangsúlyozza, hogyha iskoláink továbbra is meg akarják tar
tani vezetőszerepüket, sok áldozatot kell hoznia érettük egyházunknak 
és a tanítóktól is meg kell követelni, hogy tudásuk legjavát nyújtsák 
egyházunknak.

A kemenesaljai népiskolai bizottság egyebek mellett felhívja taní
tóinak a figyelmét arra, hogy az egészségi és mai pedagógiai szempontok
nak meg nem felelő palatáblák használatát elsősorban a felsőbb osztályok
ban szüntessék be.

A soproni alsó egyházmegye bizottsága nyomatékosan hangsúlyozza 
az iskolalátogatási jegyzőkönyv és adatgyűjtő statisztikai ív körültekintő 
pontosabb kitöltését. Szorgalmazza, hogy az évzáró vizsga ne iskola
vizsgálat, hanem évzáróünnepély jelleget nyerjen.

A soproni felső egyházmegye népiskolai bizottsága megemlékezik az 
iskolai kisgyülekezetek munkájáról, a 8 osztályú népiskolai törvényről 
és a vele kapcsolatos intézkedésekről.

A tolna-baranya-somogyi egyházmegye tanügyi bizottsága örömmel 
állapítja meg, hogy az elmúlt iskolai évben nagyobb hiány, vagy mulasztás 
egyik iskolában sem volt észlelhető és hogy a tanítók és tanulók híven 
igyekeznek megfelelni feladataiknak. A vallástanítás fokozottabb elmélyí
tése érdekében tekintettel arra, hogy tanítóink a vallástanítási segéd
könyveket nagyon nélkülözik, azt javasolja, hogy az egyházkerületi és 
egyetemes lelkész- és tanítóegyesületek kerestessenek meg aziránt, hogy 
az új egyházi tanterv alapján az anyagot kiváló gyakorlati szakemberekkel



dolgoztassák ki és ezen bibliatörténeteket és mintatanításokat az „Evan
gélikus Népiskoládban folytatólagosan közöltessék. Szól arról is, hogy 
a nem magyar anyanyelvű tanulók mindenütt szépen haladtak a magyar 
nyelv elsajátításában.

A vasi-közép egyházmegye kiemeli az ifjúsági vezetőképző tábor, az 
egyházmegyei ifjúsági konferencia, a K1E ifjúsági vezetőképző nyári tábora 
megtartását; szól a tanítók anyagi helyzetéről, az új Evangélikus Vallástani 
Tanterv és Utasítás megjelenéséről és használatba vételéről, örömét és 
megelégedését fejezi ki az iskolákban a tanügy állapota fölött.

A veszprémi egyházmegye örömmel üdvözli a 8 osztályú elemi-iskola 
törvényreemelését és felhívja különösen a törpe létszámú iskolák figyelmét 
erre azon reményben, hogy így kellő tanulói létszámhoz jutnak és újból 
megszerezhetik az államsegélyt. Sürgeti az egyetemes egyház által ki
adandó normál tanmeneteknek az osztott és osztatlan iskolák számára 
való elkészítése kapcsán, hogy e tanmenetek az új népiskolai törvénynek 
megfelelően 8 osztályról szóljanak és pedig az alsó 4 és külön a felső 
4 osztály tagozatról. Szorgalmazandónak mondja, hogy a kiváló tehetségű 
és előmenetelül tanulók tovább tanulására kellő figyelem fordíttassék, hogy 
a legszegényebb tehetség is érvényesülhessen a magyar életben. Kérik a 
tanítók anyagi helyzetének javítását. Kéri a szociális törvények megvaló
sítását.

A zalai egyházmegye népiskolai bizottsága szükségesnek tartja, hogy 
azokban az iskolákban, ahol arra mód van, legalább a felsőbb osztályokban 
a lelkészek végezzék a hitoktatást.

A közgyűlés köszönettel és elismeréssel veszi tudomásul az 
egyházmegyei népiskolai bizottságok jelentését. A maga részéről 
is a kiváló tanítói karnak buzgó fáradozását külön is kiemeli és' 
Isten áldó, megtartó kegyelmét kéri egyházunk veteményes kert
jére, annak munkásaira és növendék seregére.

S O . Ugyanezen jegyzőkönyv 6.-ik pontjával felolvasásra került a 
dunántúli egyházkerületben működő esperességi tanítóegyesületek jegyző
könyveinek összefoglaló ismertetése. Megállapítható belőle, hogy derék 
tanítóságunk élénk egyesületi munkát fejtett ki; nemkülönben a szeminá
riumi és többféle tanfolyamon való részvétel által is pedagógiai szakkép
zettségét igyekezett növelni. A 8 osztályú népiskola, tanterv és utasítás, 
vallástanítás és iskolai kisgyülekezetek, az iskolai leszakítós naptár és 
az anyagi kérdések, OTBA ügy, mind-mind sok megbeszélés tárgyát 
képezték.

A különböző egyházmegyei tanítóegyesületi összejöveteleken elhang
zott tartalmas és tanulságos elnöki megnyitók mellett, mint külön munka
hozók szerepelnek: a kemenesaljai egyházmegyében Hegyi Aladár zala- 
istvándi tanító, aki gyakorlati tanítást mutatott be a fogalmazás köréből 
„Sárguló és lehulló falevél“ címen; úgyszintén Szakály Dezső alsósági 
igazgató tanító, aki az OTBA-ról értekezett. — A soproni alsó egyház-
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megyében kegyeletes megemlékezés történt a 350 éves magyar biblia 
fordítója Károli Gáspár emléke felé. Megemlékeztek az iskolai kisgyüle
kezetek munkájáról. Beható vitában tárgyalták a megnyíló 8 osztályú 
népiskola szervezetét ill. annak tervét. Nagy Lajos alszopori tanító biblia
történeti, Hantó Sándor potyondi tanító kátétanítási mintatanítást mu
tatott be. Németh .János répceszemerei tanító „A gyermek és erkölcsi neve
lése“, majd Hantó Sándor „Családi nevelés és iskola“ című tanulmánya 
került felolvasásra. — A soproni felső egyházmegyei tanítóegyesületben 
Gráf Samu ny. soproni igazgató „A 8 osztályos népiskola“, Nitschinger 
János soproni tanító „A körzeti konferencia tanulságai“ címmel tartott 
előadást; Gottschling Károly soproni tanító pedig „Ifjúság és egyház“ 
című értekezését olvasta fel. — A tolna-baranya-somogyi egyházmegye 
„Balatonvidéki tanítói kör“-ében Drégeli János somogyszili tanító „A 
gyermek, mint a vallástanítás tárgya“ címen értekezett. Tamás József 
somogyvármegyei népművelődési titkár „A jövő munkaév helyes munka- 
beosztásáról“ tartott előadást. — A vasi-közép egyházmegye tanítóegye
sületének jegyzőkönyvéből külön is kiemelendő a nagyon tartalmas és 
mindenre kiterjeszkedő elnöki jelentés. Dala Zoltán előadást tartott „A 
hetedik osztály a gyakorlatban“ címmel. Vörös Endre „Hibák a szülői 
nevelésben“ címen értekezett. Kertar János a szülők iskolájáról, Bánó 
Ádám a szülői értekezletek kudarcáról beszélt, Békés Ferenc pedig műso
ros szülői értekezlet tartása mellett emelt szót. — A zalai egyházmegyei 
tanítóegyesületben Németh Ferenc öcsi lévitatanító „Vázlat nélkül taní
tottam“, Kiss József nemesleányfalui tanító pedig „A hazának igaz katoná
kat“ címmel tartott előadást.

Örömmel és elismeréssel tudomásul szolgál.
90. Ugyanezen jegyzőkönyv 7.-ik pontja nyomán a bizottsági elnök 

bemutatja az 1939—40. iskolai évben az egyházkerület területén fekvő, 
nem evangélikus jellegű iskolákba járt tanulókkal végzett evangélikus 
hitoktatói munkáról szóló összefoglaló jelentést. Eszerint 23 különféle 
típusú 429 (+45) iskolába járt 5.609 tanuló (—16), akiket 750 (+29) cso
portban, heti 807 (—161) órában 140-en (—16) tanítottak evangélikus 
hittanra. (63 lelkész, 8 vallástanító lelkész, 7 helyettes lelkész, 28 segéd
lelkész, 2 diakonissza, 11 evangélikus tanító, 9 áll. tanító, 6 tanítónő, 1 
községi tanítónő, 1 ny. lelkész, 2 oki. tanítónő, megbízott hitoktató, 2 
egyéb.) Lakóhelyen kívül 137 helyen (+23) folyt evangélikus hitoktatás.

Állami iskolába-, mégpedig 14 különféle típusú 147 (+21) iskolába 
járt összesen 2.600 (—31) evangélikus tanuló. Ezek közül elemibe járt 
1.155 (—220), 8 (+5) továbbképzőbe, polgáriba 836 (+62), gimnáziumba 
331 (+34), tanítóképzőbe 43 (+1), felsőkereskedelmibe 86 (+5), vakok 
intézete tanonciskolájába 3, közigazgatási tanfolyamra 26 (+16), Fém- és 
textil-ipariba 24 (+14), MÁV műhelytanonc iskolába 2 (—1), gazdasági 
szakiskolába 75 (—14), siketnéma intézetbe 10 (+1), bányászati szak
iskolába 1 tanuló.



Másfelekezeti iskolába, amelyeknek száma 158 (—{— 17) összesen járt 
1.366 (+35) evangélikus tanuló. Közülük 666 (+33) elemibe, továbbkép
zőbe 21 (—15), polgáriba 235 (+27), gimnáziumba 311 (—22), tanító
képzőintézetbe 73 (—2), kereskedelmibe 32 (+17), óvónőképzőbe 7 (—1), 
nőipariskolába 21 (+8).

A községi iskolák száma, ahová evangélikus tanuló járt 106 (+4), 
Az 1.430 (—63) evangélikus tanuló iskola szerinti megoszlása: elemibe 
409 (—94), továbbképzőbe 43 (+7), polgári iskolába 210 (+28), iparos- 
tanonc iskolába 625 (+10), kereskedőtanonc iskolába 43 (+2), felsőkeres
kedelmibe 82 (+5), női kereskedői szaktanfolyamra 6, siketnéma intézetbe 
3, gimnáziumba 7 (+1), női felsőipariba 2.

Társulati, érdekeltségi és egyesületi 12 iskolába járt 120 (—5) tanuló 
és pedig elemibe 74 (—12), polgáriba 10 (+2), leánygimnáziumba 23 (—2), 
iskolaszanatóriumba 7 (+1), iparostanonc iskolába 4, kereskedőtanonc 
iskolába 2.

Magániskolába, mégpedig 1 uradalmi elemibe 5 (+3), 5 poláriba 
48 (-7 ) .

A hittanvizsga május 18-tól június 20-ig tartó időben volt. Összesen 
4.949 (—39) tanuló volt azokon jelen. Az eredmény 202 csoportban jeles, 
149 csoportban jó, 17 csoportban elégséges, 1 elégtelen.

Mindenütt egyházhatóságilag engedélyezett tankönyvet használtak, 
36 tankönyvíró 39-féle tankönyvéből tanulták evangéliumi hitünk igaz
ságait.

A hitoktatásra járt tanulók közül 455 konfirmációi oktatásban része
sült. Evangélikus hittanórára járt a magunk tanulóin kívül 126 református, 
3 baptista tanuló is. Nem evangélikus jellegű tanítóképző intézetben az 
elmúlt évben 24-en szereztek népiskolai tanítói oklevelet éspedig: Győrött: 
Frankendorfer Jolán, Körösi Jolán, Sass Katalin, Varga Erzsébet, Varga 
Jolán; Sopronban: Balikó Gabriella, Halwax Margit, Lomniczy Erzsébet, 
Preisinger Lujza, Steiner Ida; Dombóvárott: Somogyi Klára; Kőszegen: 
Mesterházy Márta, Lehel Endre, Várhalmi Károly; Pápán: Bozsoki László, 
Frankó Ferenc, Nagy Károly, Szabó István, Csendrey Katalin, Cseszte Ilona, 
Teke Anna, Baky Emilia, Dubovay Gizella; Veszprémben: Hiilber Júlia. 
Az eredmény: 1 jó a többi jeles.

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul az elmúlt iskolai év
ről szóló kimerítő jelentést, köszönetét és elismerését fejezi ki 
mindazoknak, akik lelkes szeretettel és evangéliumi hűséggel igye
keztek egyházunk oly sokfélekép veszélyeztetett ifjúságát Annak 
nyomdokába vezetni és megtartani, Aki maga az út, igazság 
és élet.

91. Ugyanezen jegyzőkönyv 8.-ik pontja kapcsán tárgyaltatott a 
soproni felső egyházmegye felterjesztése, amelyben arra kéri az egyház
kerületi közgyűlést, hogy írjon fel az egyetemes közgyűléshez és kérje
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meg arra, miszerint rendelje el a 8 osztályúvá fejlesztendő népiskoláiban 
-  ahol ezt a helyi viszonyok megengedik, az egész felső tagozatnak a 

szorgalmi idő három hónappal való meghosszabbítását. Ahol pedig ez a 
meghosszabbítás az egész tagozatra nem lehetséges, ott legalább az V. 
és VI. osztályban tartsák meg az eddigi szorgalmi időt és semmi körül
mények közt se engedjék meg, hogy e téren visszaesés álljon be.

Az egyházkerületi közgyűlés elvben helyesli az új népiskolai 
törvény 6. §-ának 3. pontjával megengedett maximális szorgalmi 
idő elrendelését. A maga részéről az V. és VI. osztályban ezt min
den iskolában feltétlenül szükségesnek is tartja. Ellenben a VII. 
és VIII. osztály szorgalmi idejének meghosszabbítását csak a 
városi iskolákban látja megvalósíthatónak. Ezért az egyházegye
temhez ily értelemben teszi meg felterjesztését.

02. Ugyanezen jegyzőkönyv 9.-ik pontjával tárgyalásra került a 
soproni felső egyházmegyének felterjesztése, amelyben a konfirmációi 
oktatás idejéül lehetőleg a nyolcadik iskolai év megállapítását kéri.

Beható vita után az egyházkerületi közgyűlés egyelőre az 
eddigi gyakorlat megtartása mellett foglal állást.

03. Ugyanezen jegyzőkönyv 10.-ik pontja szerint felolvastatott a 
soproni felső egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvének 25/b. sz. javas
lata az ínséges evangélikus gyermekek érdekében napközi otthonok fel
állítása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés már 1939. évi jegyzőkönyvé
nek 84. pontjában is foglalkozott e kérdéssel. Tekintettel ennek 
fontosságára tisztelettel felkéri az egyetemes közgyűlést, hasson 
oda, hogy a gyermeknyomor megszüntetésére és a legszegényebb 
evangélikus gyermekek iskolai nevelésének lehetővé tételére a 
nagyközségek és városok evangélikus iskolafenntartói az állami 
és vármegyei segélymozgalmakra s társadalmi erőkre támasz
kodva szervezzék meg, építsék ki a napközi otthonokat s mint 
munkaközösségeket kapcsolják azokat evangélikus népiskolá
inkhoz.

94. Ugyanazon jegyzőkönyv 11.-ik pontja alapján a vasi-közép 
egyházmegye kérelmével azonosítva magát, felterjesztést intéz az egyház- 
kerületi közgyűlés útján az egyházegyetemhez s arra kéri, hogy szorgal
mazza a kormánynál a vallástanító lelkészeknek a középiskolai tanárokkal 
egyenlő rangba helyezését.

0 5 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 12. p. kapcsán tárgyaltatott a vesz
prémi egyházmegye felterjesztése, amelyben a hitoktatással foglalkozó 
lelkészek részére a félárú vasutijegykedvezmény megadását sürgeti.

A közgyűlés pártolóan terjeszti fel a kérelmet az egyház
egyetemhez.
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9 ö .  Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontjával szóbakerült a veszprémi 
egyházmegye sürgető felterjesztése, amelynek értelmében a hitoktatás 
anyagi feltételeinek biztosíthatása szempontjából szükségesnek tartja, 
hogy a hitoktatási szabályrendelet anyagi dolgokra vonatkozó határozatai 
is hajtassanak végre, mert a szükséglet mindig emelkedik.

Az egyházkerületi közgyűlés a pénzügyi bizottsági tárgyalást 
is megjárt felterjesztésre ez idő szerint pénzügyi nehézségek 
miatt nem tud kedvezőbb megoldást elhatározni.

9 7 . Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontja megemlékezik a törpeisko
lák nehéz és végleges megoldást igénylő kérdéséről.

A törpeiskolák tulajdonképpen mint rendkívüli, szükségszülte alaku
latok törvényben gyökerező jogokkal nem rendelkeznek. Csak mint elő
készítő tanfolyamok szerepelnek a mindennapi tankötelesek oktatásában. 
Ismétlő, illetve továbbképző oktatást nem végezhet a törpeiskola. (1921. 
XXX. t. c. 6. §.) Amennyiben mégis a törpeiskola kívánja oktatni a tovább- 
képzősöket, kellő indokolás mellett a kir. tanfelügyelő pártoló felterjesz
tése mellett a VKM. engedélyezni szokta esetről-esetre.

A helyes elnevezés tulajdonképpen nem törpeiskola, nem is előkészítő
tanfolyam. Tanulói magántanulók; tehát bizonyítványt nem adhat. A ta
nulók vizsgálatot valamely nyilvánossági joggal bíró iskolában tesznek. 
Itt kapnak bizonyítványt.

Az előkészítő tanfolyamot a VKM. úr engedélyezi esetenkint. A törpe
iskolát az iskolafenntartó saját erejéből tartja fenn.

Egyébként minden rendelkezés, amely a nyilvános iskolákra szól, vo
natkozik a törpeiskolákra is. Értendő ezen a tanulmányi, igazgatási, rend
tartási stb. ügyek s az ezekre érvényes egyházi és miniszteri rendelkezések.

Törpeiskolához választott tanító képesítő okmányait és a választási 
jegyzőkönyvet a tanfelügyelőnek kell bemutatni. Külön törvény ezideig 
nincs.

A tanítóválasztási szabályrendelet a törpeiskolákról ezt mondja: „Ál
lamsegélyt nem élvező törpeiskolánál a tanítói állásnak pályázat mellő
zésével leendő betöltése, különösen megokolt esetekben lehetséges, ha 
ehhez külön előterjesztett kérelemre a VKM. előzetesen hozzájárul.“ „Fize
téskiegészítő államsegélyt nem élvező iskolánál alkalmazott tanító részére, 
köteles lévén az egyházközség a javadalmi jegyzőkönyvben megállapított 
helyi járandóságokat a fizetéskiegészítő államsegélyben részesülő tanítók 
részére megállapított illetmények összegére kiegészíteni, a kiegészítést 
ajánlatos egyházközségi közgyűlési (képviselőtestületi) határozatban biz
tosítani a kezdőtanítói javadalom erejéig, helyi átmeneti járandóság fize
tésének az egyházközség részéről való kötelezettsége megszűnik. Ezt a 
közgyűlési határozatot fel kell terjeszteni az espereshez megerősítés vé
gett.“ „Államsegélyt nem élvező törpeiskolánál a tanítói állásnak pályázat 
mellőzésével való betöltése esetén az illetékes lelkész az espereshez a tanító, 
vagy tanítók pályázati kérvényét és a kérvénynek kellően felszerelt mel-
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lékleteit terjeszti fel a jelölő bizottság által megejtendő jelölés céljából, 
akivel, vagy akikkel az egyházközség be akarja tölteni a tanítói állást.1' 
„Államsegélyt nem élvező iskolánál történő tanítóválasztás esetén az egy
házközség nevében a lelkész csupán a választás jóváhagyását kéri a 
VKM.-től.“

Az egyházkerületi közgyűlés a maga részéről is majdnem 
tarthatatlannak vallja a törpeiskolák válságos ügyét s ezért fel- 
terjesztésben kéri az egyházegyetem útján a magas kormányt, 
hogy mielőbb intézményesen szabályozza evangélikus egyházunk 
szórványjellegének figyelembevételével ezt a létkérdésünket je
lentő fájdalmas sebünket.

9 8 .  Ugyanazon jegyzőkönyv 15. pontjával előadó jelenti, hogy virt- 
sologi Rupprecht Antal indítványára a bizottság az egyház segítségét kéri 
az iskolák és családok elnéptelenedésével kapcsolatban. Ennek okát egye
bek mellett az anyagiakban is látva, megfelelő szervezést és anyagi támo
gatást, komoly családvédelmi intézkedést kér, melyben maga az evan
gélikus egyház is vegyen részt.

Püspök úr és indítványozó részletes hozzászólása után a köz
gyűlés meleg köszönettel fogadja virtsologi Rupprecht Antal szo
ciális, egyházát féltő szeretettől sugalt indítványát és áldozat- 
készségének a bejelentését. A hivatalos egyházat azonban nem 
tartja erre alkalmas szervnek, hanem inkább egyháztársadalmi 
szövetség, elsősorban a dunántúli Luther-szövetség munkakörébe 
tartozónak látja e fontos kérdés felkarolását s ezért oda kívánja 
irányítani az égetően szükséges problémát.

9 9 .  Ugyanezen jegyzőkönyv 16. pontjába foglalt panasz alapján az 
egyházkerületi közgyűlés elhatározza, hogy felterjesztéssel él és nyoma
tékosan szorgalmazza a népiskolai tankönyvek túldrága árának sürgős és 
tetemes leszállítását, mert a legtöbb, különösen többgyermekes szülő nem 
bírja az iskoláztatással járó sok kiadást.

Jegyezte :
SCHMIDT JÁNOS 
egyhker. egyházi *ljző.

Az egyházkerületi véleményező bizottság 1940. évi október 1-én tartott 
ülése jegyzőkönyvének alapján:

lO O . Tárgyaltatott a győri, kemenesaljai, somogyi, soproni alsó, 
soproni felső, vasi közép és veszprémi egyházmegyék felterjesztése a KIÉ. 
evangélikus ágánál a titkári tisztségnek önálló rendes lelkésszel betöltése 
iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztéseket magáévá 
tette és a K1E. evangélikus ágánál a lelkész-titkári állásnak rendes



lelkészi állásként megszervezése iránt felterjesztést tesz az egye
temes közgyűléshez.

ÍO I -  Tárgyaltatott a somogyi egyházmegye felterjesztése Liszó leány
egyházközségnek Surd anyaegyházközségtől Nemespátró anyaegyház
községhez leendő csatolása iránt.

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyei közgyűlés 
határozatát, amely szerint Liszó leányegyházközségnek Surd anya
egyházközségtől Nemespátró anyaegyházközséghez való csato
lásához hozzájárul, jóváhagyja.

l O ' i .  Tárgyaltatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye felterjesz
tése a Balaton-Délvidéki missziói egyházközség szervezése és megalakulása 
tárgyában. Ennek keretében tárgyaltatott az egyházmegyének felterjesz
tése a jelenleg a somogyi egyházmegyéhez tartozó fonyódi fiókegyház
községnek az egyházmegyébe visszakebelezése és a Balaton-Délvidéki 
missziói egyházközséghez csatolása iránt. Ezzel kapcsolatban tárgyaltatott 
a somogyi egyházmegye felterjesztése, amely szerint csak abban az esetben 
járul hozzá Fonyód fiókegyházközségnek a Balaton-Délvidéki egyház- 
községhez csatolásához, ha az új missziói egyházközség központja Fonyód 
lesz, és az egész új missziói egyházközség a somogyi egyházmegyéhez 
csatoltatik.

Az egyházkerületi közgyűlés a Balaton-Délvidéki missziói 
egyházközség szervezését és megalakulását örömmel és jóvá- 
hagyóan veszi tudomásul.

Az E. T. II. t. c. 15. és 18. §-ai alapján egyben következő
képpen határoz:

Jóváhagyja az alábbi szórványhelyeknek a missziói egyház- 
községhez való csatolását: a tabi egyházközségtől: Balaton- 
zamárdi, a hozzátartozó Szántóddal együtt, Balatonendréd, Kőrös
hegy, a hozzátartozó Balatonföldvárral, Kereki, Pusztaszemes, Ka- 
poly, Bálványos, — a kötcsei egyházközségtől: Balatonszárszó, 
Szólad, Balatonőszöd, Balatonszemes, Balatonlelle, Látrány, So- 
mogytur, Visz, Balatonboglár.

Tekintve, hogy Balatonkiliti és a hozzátartozó Balatonújhelv 
az 1939. évi egyházker. közgyűlés 77. sz. jegyzőkönyvi pontja 
szerint Siófokkal egybeépült, Siófok pedig a veszprémi egyház
megye enyingi missziói egyházközségéhez tartozik, és hogy az
1939. évi egyházker. közgyűlés Balatonújhelyt is az enyingi misz- 
sziói egyházközséghez csatolta: Balatonkilitinek a Balaton-délvi- 
déki missziói egyházközséghez való csatolását nem hagyja jóvá, 
hanem Balatonkiliti szórványt az enyingi missziói egyházközség
hez csatolja.

Mivel Fonyód fiókegyházközség jóval közelebb esik a Bala
ton-Délvidéki missziói egyházközség lelkészének a székhelyéhez:
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Balatonszárszóhoz, mint Fonyód jelenlegi anyaegyházközsége: 
Kaposvár, és mivel bizton remélhető, hogy Fonyód pasztorális 
gondozását és tanulóinak vallásoktatását a Balaton-Délvidéki 
missziói egyházközségbe való bekapcsolása a szükséges mérvben 
biztosítja: ezért az egyházkerületi közgyűlés Fonyódot vissza
kebelezi a tolna-baranya-somogyi egyházmegyébe, illetőleg annak 
Balatondélvidéki missziói egyházközségéhez csatolja.

Tekintve, hogy Fonyód az új missziói egyházközségben nem 
esik központi helyre, és hogy a missziói egyházközség szervezé
sét a tolna-baranya-somogyi egyházmegye kezdeményezte és való
sította meg: nem teljesítheti az egyházkerületi közgyűlés a somo
gyi egyházmegyének sem azt a kérelmét, hogy Fonyód legyen a 
missziói egyházközség központja, sem azt a kérelmét, hogy a 
missziói egyházközség a somogyi egyházmegyéhez csatoltassék.

103. Tárgyaltatott a somogyi egyházmegye felterjesztése Barcs- 
Nagyatád-Somogyszob missziói körzetnek anyaegyházközséggé alakulása 
ügyében.

Az egyházkerületi közgyűlés, tekintettel arra, hogy a Barcs- 
Nagyatád-Somogyszobi missziói körzet anyagyülekezetté szerve
zésére vonatkozó határozatát a somogyi egyházmegye közgyűlése 
jóváhagyta, továbbá, tekintettel arra is, hogy az anyagyülekezetté 
alakuláshoz szükséges lélekszám és a helyi javadalom is biztosítva 
van, a missziói körzetnek anyagyülekezetté alakulását jóváhagyja.

104. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése Mezőlak 
és Takácsi leányegyházközségeknek önálló missziói egyházközségekké ala
kulása ügyében.

Az egyházkerületi közgyűLés Mezőlak és Takácsi leányegy
házközségeknek önálló anyaegyházközségekké alakulását, miután 
ehhez a veszprémi egyházmegye közgyűlése is hozzájárult, jóvá
hagyja.

105. Tárgyaltatott a veszprémi egyházmegye felterjesztése, amelyben 
kéri, hogy: a) az egyházi felsőbbség — jelentéstétel kötelezettsége 
mellett — állapítsa meg a gyülekezeti belmissziói munka minimumát, 
b) kéri, hogy adassék ki megfelelő egyetemes agenda, c) kéri, hogy a theo- 
logiai fakultáson a gyakorlati theologiai tanszékkel kapcsolatban a pszi
chológiai, néplélektani, és valláslélektani alapismeretek kötelező stúdium
ként vétessenek fel.

a) Mivel a gyülekezeti belmissziói munkát az „Egyetemes 
Belmissziói Munkaprogramm" szabályozza, az egyházkerületi köz
gyűlés külön intézkedést nem tart szükségesnek.

b) Az egyházkerületi közgyűlés is szükségesnek és sürgősnek 
tartja az egyetemes agenda ügyének megoldását és ezért az egész 
istentiszteleti szolgálatot országosan egységesen szabályozó
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agenda elkészítése céljából felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez.

c) Mivel a hittud. karon a filozófia és a kér. neveléstudományi 
tanszék professora évről-évre hirdet előadásokat a gyermeklélek
tan, ifjúsági lélektan, karakterologia, pszichológiai alapkérdések, 
bevezetés a lélektanba címmel, amelyekről való beszámolás a fenn
álló szabályok szerint történik: az egyházkerületi közgyűlés külön 
intézkedést nem tart szükségesnek.

lOö. Tárgyaltatott a győri egyházmegyei közgyűlés felterjesztése, 
amely Győrság központtal missziói egyházközség alakítását rendeli el. 
Ezen határozat szerint ezen missziói központhoz csatoltatnak: 1. Nagy- 
baráttalu anyaegyházközségtől Győrság, Ságpuszta, Écs, Győrszentmárton, 
Ravazd, Töltéstava, Söptérpuszta, Táplánypuszta, Pázmándfalu és hegy,
2. Bőnyrétalap anyaegyházközségtől: Pér, Mindszentpuszta, Mezőőrs.

Az egyházkerületi közgyűlés a győri egyházmegye közgyű
lésének határozatát a Győrság központtal missziói egyházközség 
alakítása iránt a II. egyh. t. c. 15. §-a értelmében jóváhagyja az
zal, hogy ahhoz az egyházmegyei határozatban a fentiek szerint 
felsorolt szórványhelyek tartoznak.

lOT'. Tárgyaltatott a vasi-közép egyházmegye felterjesztése alesperesi 
állás szervezése tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a vasi közép egyházmegye ha
tározatát, amellyel alesperesi állás szervezését határozta el, tudo
másul veszi, egyben a megválasztott Rónai B. Gyula alesperest 
szeretettel köszönti és munkálkodására Isten áldását kéri.

1 0 8 .  Tárgyaltatott a zalai egyházmegye felterjesztése a lelkészi kor
pótléknak 100%-os valorizációja iránt.

Miután a 6159/1940. II. sz. VKM. rendelet 1940. január 1-től 
kezdődően a csökkentés előtti 50%-os összegben engedélyezte a 
korpótlékot: az egyházkerület a további lépéseket, mint ez idő 
szerint nem időszerűt, mellőzi.

IC O . Tárgyaltatott a kemenesaljai egyházmegye felterjesztése a 
pusztaszentlászlói, zalaegerszegi és zalaistvándi egyházközség szórvány
területének a politikai egyházközségek szerinti megállapítása tárgyában.

Az egyházkerületi közgyűlés a kemenesaljai egyházmegyei 
közgyűlés felterjesztése értelmében ezen egyházközségek szór
ványainak, illetve parochusi köréhez tartozó politikai községek
nek beosztását következőleg állapítja meg:

1. Pusztaszentlászló anyaegyházközség parochusi köréhez tar
tozó politikai községek: Alsórajk, Bak, Baktüttős, Baksaháza, 
Barlahida (leánygyülekezet), Bánokszentgyörgy, Bázd, Bocska, 
Borsfa, Börzönce, Bucsuta, Felsőrajk, Hahót, Kacorlak, Kará
csonyfa, Kerettye, Kilimán, Lasztornya, Mikefa, Nova, Oroklán,



49

Pötréte, Pusztaederics, Pusztamagyaród, Söjtör, Szentkozma- 
dombja, Szentlászló, Szentpéterföld, Tófej, Vakola, Várfölde, 
Zalaszentbalázs, Zalatárnok, Zágorhida.

2. Zalaegerszeg missziói egyházközség parochusi köréhez tar
tozó politikai községek: Alsóbagod, Alsónemesapáti, Andrásfa, 
Andráshida, Apátfa, Babosdöbréte, Barabásszeg, Bazita, Bocfölde, 
Boncodfölde, Botfa, Böde, Bucsuszentlászló, Csatár, Császbozsok, 
Csonkahegyhát, Déneslak, Dobronhegy, Egervár, Ebergény, Felső- 
bagód, Gellénháza, Gombosszeg, Gősfa, Győrfiszeg, Győrvár, 
Hegyhátszentpéter, Hattó, Iborfia, Kisbucsa, Kiskutas, Kislengyel, 
Kispáli, Kozmafa, Kustánszeg, Lickóvadomos, Milej, Nagykutas, 
Nagylengyel, Nagypáli, Nemespáli, Nemeshetés, Nemessándorháza, 
Nemesszentandrás, Németfalu, Olaszka, Ormándlak, Paizsszeg, 
Pacsony, Pálfiszeg, Petőmihályfa, Petrikeresztur, Pozva, Pölöske, 
Rózsásszeg, Ságod, Sárhida, Szenterzsébethegy, Szilvágy, Teskánd. 
Vasboldogasszony, Vitenyédszentpál, Vorhota, Zalabesenyő, Zala- 
boldogfa, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Zalaszentmihály, Zala- 
szentmihályfa.

2. a) Lenti-i misszió politikai községei (a zalaegerszegi misz 
sziói egyházközség gondozása alá tartozik): Alsószenterzsébet, 
Baglad, Bárhely, Belsősárd, Bödeháza, Bördőce, Cup, Csesztreg, 
Csertalakos, Csömödér, Csörnyefölde, Dobri, Dömefölde, Felső- 
szenterzsébet, Gáborjánháza, Gosztola, Gutorfölde, Hernyék, Kalóc- 
fa, Kányavár, Kerkabarabás, Kerkaiklód, Kerkakutas, Kerkanémet- 
falu, Kerkapéntekfalu, Kerkaszentkirály, Kerkaszentmihályfa, 
Kerkatacskánd, Kerkatótfalu, Kerkaújfalu, Kiscsehi, Kislakos, Kis- 
sziget, Kútfej, Külsősárd, Lendvadédes, Lendvajakabfa, Lendva- 
újfalu, Lenti, Lentikápolna, Lentiszombathely, Lispe, Lovászi, Ma
roc, Máhomfa, Márokföld, Mumor, Nemesnép, Náprádfa, Orta- 
háza, Páka, Pórszombat, Pördefölde, Ramócsa, Résznek, Rédics, 
Szentadorján, Szentistvánlak, Szécsisziget, Szijártóháza, Torma
földe, Tornyiszentmiklós, Zalabaksa, Zalaszombatfa, Zebecke.

3. Zalaistvánd anyaegyházközség parochusi köréhez tartozó 
politikai községek: Alibánfa, Almásháza, Alsóaranyod, Barátszi
get, Batyk, Bezeréd, Bérbaltavár, Bókaháza, Csáford, Csehi, Csehi- 
mindszent, Dióskál, Dötk, Egeraracsa, Esztergály, Felsőaranyod, 
Gétye, Gyülevész, Gyűrűs, Kallosd, Kehida, Kemendollár, Kere- 
cseny, Kisgörbő, Kiskapornak, Kisrada, Kisszentgrót, Kustány, 
Lukafa, Mikosdszéplak, Misefa, Nagygörbő, Nagyhorváti, Nagy
kapornak, Nagyrada, Nagytilaj, Nemesrádó, Nemesszer, Orbányos- 
fa, Orosztony, ördöghenye, Pacsa, Pacsatüttős, Padár, Pakod, 
Petőhenye, Pókafa, Sénye, Szentimrefalva, Szentpéterur, Szepetk, 
Tekenye, Tűrje, Tüskeszentpéter, Vidornyaszőllős, Vöckönd, 
Vörrü, Zalabér, Zalacsány, Zalaigrice, Zalakoppány, Zalanémetfalu,
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Zalaszabar, Zalaszentgrót (leánygyülekezet), Zalaszentlászló, Zala- 
szentmárton, Zalaudvarnok, Zalavég.

l l O .  A megüresedett presbiteriumi és bizottsági tagsági helyeket az 
egyházkerület közgyűlése a véleményező bizottság javaslatának meghallga
tása után, egyhangú határozattal, következőleg töltötte be:

Az egyházkerüléti presbitériumba a lemondott Gyalog István 
választott rendes tag helyére behívja Bojtos László póttagot 
választott rendes tagként. Helyére megválasztja póttagként Fábián 
Imrét.

Az egyházkerületi iskolai nagybizottságba a lemondott dr. 
Heimler Károly helyett megválasztja dr. Hering Zoltánt.

Az egyházkerületi iskolai kisbizottságba a lemondott dr. 
Heimler Károly iskolai felügyelő helyébe megválasztja, mint isko
lai felügyelőt: Németh Sámuel nyug. gimn. igazgatót.

Megállapítja, hogy Szabó József efórus helyén Leitner József 
mint efórus, hivatalból tagja az egyházker. kisbizott'ságnak.

Az egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottságba a lemondott 
Gyalog István helyére megválasztja Fábián Imrét.

Az egyházkerületi pénzügyi bizottságba a lemondott dr. Heim
ler Károly és Bertók Károly helyébe megválasztja: dr. Hering 
Zoltánt és Koltai Vidos Dánielt.

. Az egyházkerületi népiskolai bizottságba a lemondott Dor
mer Frigyes helyére megválasztja dr. Schlitt Gyulát. Ugyancsak 
a bizottság betöltetlen helyére megválasztja Polster Rezsőt.

Az egyházkerületi véleményező bizottságba a lemondott 
Gyalog István helyére megválasztja Szabó Józsefet.

Az egyházkerületi tanképesítő bizottságba Neubauer János 
helyébe megválasztja Mühl Alfrédet. Ugyancsak megválasztja ezen 
bizottságba tagként Polster Rezsőt.

Megállapítja és kimondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy 
célszerűségi okokból szükségesnek látja az egyházkerületi leány
középiskolai helyi bizottság tagjai számának a felemelését. Ezen 
határozata alapján az egyházkerületi leányközépiskolai helyi 
bizottságba az eddigi tagokon kívül megválasztja még bizottsági 
tagokként: Gotthard Dezsőt, ifj. Czeke Gusztávot, Wächter Gyu
lát, Kertai Jánost, Kirchknopf Mihályt, Tihamér Gusztávot, Zongor 
Bélát és dr. Bertha Benőt.

Az egyházkerület elnöksége részéről D. Kapi Béla püspök szeretettel 
köszönti a megválasztottakat. Munkájukra Isten áldását kéri.

Jegyezte :
Dr. BERTHA BENŐ
egyházker. világi főjegyző.
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111. Tárgyaltatott az egyházkerületi számvevőszék jelentése, mely 
szerint az egyházmegyék számadásai megvizsgáltattak s azok rendben- 
levőknek italáltattak.

Tudomásul szolgál.
112L. Számvevőszék jelenti, hogy a zalai és a tolna-baranya-somogyi 

egyházmegyék számadásaikat még nem küldötték fel. Felhívja nevezett 
egyházmegyéket, hogy mulasztásukat 15 napon belül pótolják.

Tudomásul szolgál.
113. Foglalkozott a számvevőszék a soproni-alsó egyházmegye ama 

felterjesztésével, melyben az eddigi egyházközségi számadási rendszer he
lyett új rendszer bevezetését kéri. Ezzel kapcsolatban javasolja:

mondja ki az egyházker. közgyűlés, hogy mivel a számadások össze
állításában megfelelő nyomtatványok hiányában nehézségek mutatkoznak, 
utasítja az egyházkerületi számvevőszéket arra, hogy a soproni-alsó egy
házmegye felterjesztésében lévő Bognár-féle számadási rendszert tegye 
tüzetes vizsgálat tárgyává s amennyiben azt a mainál célravezetőbbnek 
találná, hatalmazza fel a soproni-alsó egyházmegyét, hogy ezen számadási 
rendszert használhassa addig, míg az egyetemes egyház a szükséges egy
séges nyomtatványokat el nem készíti.

A közgyűlés ily értelemben határoz.
11-4. Szükségesnek tartja a kér. számvevőszék, hogy az egyetemes 

egyház, mielőtt a végleges, egységes, új egyetemes nyomtatványokat ki
adná, azokat tervezetben, hozzászólás céljából küldje le az egyházkerületi 
és egyházmegyei számvevőszékekhez.

Tudomásul szolgál.
115. Az egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyámintézet jelenti, hogy az 

elmúlt évben több gyülekezetben újabb lendületet vett a gyámintézeti 
munka s végeredményben a gyűjtés közel másfélezer P többlettel zárult. 
Egyúttal sajnálattal állapítja meg, hogy vannak gyülekezetek, ahol sem
1939., sem 1940. évben semmiféle gyámintézeti munka nem folyt.

1. Köszönetét mond Püspök úrnak, hogy a belmissziói munkapro- 
gramm 1940/41. évfolyamába gyámintézeti előadást is vett fel, Ziermann 
Lajos egyet, gyámint. e. elnöknek „A kevés ezerre szaporodik" címen ki
adott s a gyámintézet munkásainak rendelkezésére bocsátott gyámint. 
gyermekprédikációjáért, Molnár Gyulának, hogy az Iskolai Naptárba a 
gyámintézet ügyét szolgáló elmélkedéseket írt.

2. Kimondja a közgyűlés, hogy a dunántúli egyházkerület területén 
a gyűjtés minden év október 1. — december 15. között történjék; mégis 
azzal, hogy e határozat elvi lerögzítése mellett a reánk következő évben, 
a küszöbön álló erdélyi segélyakcióra való tekintettel, a gyűjtés kivétele
sen 1941. január—február között foganatosíttassék. Az évi gyűjtésre 
vonatkozó közgyűlési határozat lelkiismeretes és pontos végrehajtására 
a gyülekezetek, illetve a helyi gyámintézetek elnökségei fegyelmi felelős-
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séggel köteleztessenek. Püspök urat felkéri, hogy a gyülekezeti gyáminté
zeti gyűjtések időtartamára a kerületben semmiféle más gyűjtést ne enge
délyezzen. Ugyancsak arra is megkéri, hogy gondoskodjék arról, hogy 
a gyámintézeti gyűjtési időben a rádión közvetített istentisztelet prédiká
ciója a gyámintézet ügyét helyezze a hallgatóság szívére.

3. Elhatározza a közgyűlés, hogy a jövőben a lelkészek gyámintézeti 
adományát a helyi gyüjtőívekből kiemelve, egy összegben juttatja — mint 
a dunántúli lelkészek gyámintézeti segélyét — egy arra rászoruló gyüle
kezetnek.

4. A közgyűlés dr. Győrffy Béla indítványára kívánatosnak tartja, 
hogy a gyámintézeti gyűjtések oly mértékre fokoztassanak, hogy — az 
önellátás elvének megfelelően — kívülről való segítség igénybevétele nél
kül is megfelelhessen Gyámintézetünk a maga hivatásának.

5. A merseváti gyülekezetnek a közgyűlés a templom építésének be
fejezéséhez szükséges 2000 P-t, a celldömölki gyülekezet jótállása mellett 
takarékpénztári betét kamatra, évi 200 P törlesztési kötelezettséggel 
kölcsönadja.

6. Segélyezésekre a közgyűlés 3115 P-t fordított olyképen, hogy Zala
egerszegnek juttatott 300 P-t, 3 gyülekezetnek 100—100 P-t, 11 gyüleke
zetnek 80—80 P-t, 10 gyülekezetnek 60—60 P-t, 17 gyülekezetnek 50—50 
P-t, a Rupprecht-Káldy alapítvány kamataiból Pusztaszentlászlónak 100 
P-t, az alapok kamataiból más 2 gyülekezetnek 45, illetve 40 P-t.

A kér. közgyűlés örömmel veszi tudomásul a jelentést s 
azt, hogy a gyámintézeti munka emelkedést mutat s leszögezi, 
hogy a dunántúli gyűjtés 3000 P-vel haladja meg a többi kerü
letek összesített gyüjtéseredményét. Elhatározza az egyházkerü
leti G. A. Gyámintézet közgyűlési jegyzőkönyvének a függelékben 
való kinyomatását.

H O .  Az egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy 1939. évben mindössze 
13 drb ügyirat érkezett, melyek iktatva a levéltárban elhelyezést nyertek.

Tudomásul szolgál.
l l 'T ’. Olvastatott a Dunántúli Luther Szövetség 1939—1940. munka

évéről szóló jelentés, melyet az egyházkerületi közgyűlés örömmel vesz 
tudomásul s elhatározza, hogy a Szövetség jegyzőkönyvét a függelékbe 
felveszi.

118. Olvastatott az Egyházkerületi Lelkészegyesület jelentése. A lel
készegyesület a következő javaslatokat terjeszti a kér. közgyűlés elé:

1. Kívánatosnak tartja a KIÉ titkári állás megszervezését és állandó 
jellegűvé tételét oly módon, hogy a KIE-titkár fizetése a hitoktatói vagy 
rendes lelkészi állásnak megfelelően s a nyugdíjjogosultságnak reá való 
kiterjesztésével is biztosíttassék.

2. Szükségesnek tartja a filiák gondozásának egységesítését, ennek 
hatékonyabbá, eredményesebbé tételét.
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3. A Püspök úrnak intézkedését kéri a nőegyletek alapszabályainak 
egységesítésére nézve, hogy legalább a dunántúli kerületben azonos kere
tek között, egységes irányú és célú munkát fejthessenek ki a nőegyletek.

4. Megkeresi az egyházkerületi közgyűlést az iránt, hogy tanintéze
teinkben a lelkészgyermekek — a lelkészek anyagi viszonyainak s család
tagjai számának figyelembevételével — szociálisabb elbánásban részesít- 
tessenek.

5. Megkéri az egyker. közgyűlést, hogy a szórványgondozási mun
kát részesítse fokozottabb mértékű anyagi támogatásban s keressen fede
zetet arra, hogy a missziói gyülekezetekben munkálkodó segédlelkészek 
kongruája — missziói utazásaik alkalmával felmerülő készkiadásaik meg
térítése céljából — az eddigi havi 30 P-ről 60 P-re emeltessék.

A közgyűlés a javaslatokat magáévá teszi, a jelentést tudo
másul veszi s elrendeli a lelkészegyesület jegyzőkönyvének a füg
gelékbe való felvételét.

11Q . Az egyházkerületi Tanítóegyesület kéri jegyzőkönyvének az 
egyházker. közgyűlés jegyzőkönyve függelékébe való felvételét.

1 2 0 .  A közgyűlés a jövő évi egyházkerületi közgyűlés helyének meg
állapítását az elnökségre bízza.

121 . Több tárgy nem lévén, Püspök úr az elnökség és a közgyűlés 
nevében köszönetét mond Pápa város vezetőségének és a gyülekezetnek 
a vendégbarátságért, Molnár Gyula lelkésznek prédikációjáért, Dr. Kiss 
Jenő egyet, tanárnak nagyértékű előadásáért, Fodor Kálmán karnagynak 
művészi orgonajátékáért s mindenkinek, kik a vallásos esten közreműkö
désükkel a hallgatóságnak lelki élvezetet nyújtottak.

Egyházkerületi felügyelő úr megköszönve a közgyűlési tagoknak meg
jelenését, a közgyűlést bezárta, mely után Püspök úr buzgó imában kérte 
Istennek áldását a közgyűlés elvégzett munkájára.

Jegyezte :
Dr. BERZSENYI ÁDÁM

egyházker. vil. aljegyző.

Ezen jegyzőkönyvet hitelesítjük:
D. KAP! BÉLA s. k. MESTERHÁZY ERNŐ s. k.

püspök. egyházkerületi felügyelő.

TAKÁCS ELEK s. k: HANZMANN KAROLY s. k.
hit. biz. tag. hit. biz. tag.

Dr. RUH MANN J EN Ős. k.
hit. biz. tag.

.nemes MIHÁLY SÁNDOR s. k. KOLTAI V/DOS DÁNIEL s. k. 
hit. biz. tag. hit. biz. tag.

BALIKÓ JÓZSEF s. k. 
hit. biz. tag.



FÜGGELÉK

I.

Jegyzőkönyv«
Felvétetett a dunántúli evangélikus egyházkerület Gusztáv Adolf Gyám- 

intézetének 1940. október 2-án Pápán tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: Nagy Miklós egyházi és Ajkay Elemér felkért világi 
helyettes, majd az időközben megérkezett dr. Traeger Ernő miniszter- 
elnökségi osztályfőnök, Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, esperes, egyet. 
G. A. gyámint. e. elnök; az egyházmegyei gyámintézetek képviselői s a 
közgyűlésre érkezett számos egyháztag.

• 1. Mesterházy Sándornak, a kemenesaljai egyházm. gyámintézet e. 
elnökének imádsága után,

2. Nagy Miklós elnök bejelenti, hogy a kér. G. A. gyámintézet köz
gyűlése alapszabályszerűen kihirdettetett s így azt szabályszerűen meg- 
alakultnak jelenti ki.

3. E. elnök jelenti, hogy dr. Traeger Ernő vil. elnök biztos kilátásba 
helyezte megjelenését, amiben csak valami előre nem látott ok akadályoz
hatta meg. Távollétében a helyettesítésére felkéri — mint vil. elnöki tiszt
ségére nézve legidősebb egyházm. vil. elnököt — Ajkay Elemért, a vasi 
közép • egyházm. G. A. gyámintézet vil. elnökét. A közgyűlés folyamán 
később dr. Traeger Ernő megérkezvén, átveszi a vil. elnöklést.

4. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: dr. Berzsenyi Ágam és 
Danielisz Róbert közgyűlési tagok.

5. A pápai nőegylet elnöke — Hodik Imréné — meleg szavakkal 
köszönti a pápai gyülekezet falai közt gyűlésező egyházker. G. A. gyám
intézetet, aminek kapcsán a helyi nőegylet adományaképen 50 P-t ad át 
a közgyűlésnek azzal a kéréssel, hogy azt juttassa a borsosgyőri imaházra.

E. elnök a közgyűlés nevében hálás köszönetét mond a pápai 
nőegylet adományáért s az adakozók kívánsága értelmében 
mondja ki a határozatot.
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6. E. elnök jelenti, hogy az egyet. G. A. gyámintézet e. elnökének, 

Ziermann Lajos esperesnek a megbízatása lejárván, az egyházi elnök 
választására a szavazás elrendeltetett.

A közgyűlés bizalmának és ragaszkodásának kifejezéseképen 
szavazatát egyhangúlag újból Ziermann Lajos kormányfőtaná
csosra adja.

7. E. elnök a következőkben terjeszti elő évi jelentését:
Négy esztendővel ezelőtt, 1936-ban, az északamerikai Egyesült Álla

mok egyik elszánt lelkű pilótanője, Erhart Amália, arra határozta el 
magát, hogy körülrepüli a földet. Amikor repülőgépje a newyorki repülő
téren felbúgott az indulásra, talán csak az eljövendő dicsőség fénye káp- 
rázott a bátor-lelkű pilótanő előtt. Ám ebből a dicsőségből nem lett semmi! 
Alig érkezett el a végtelen óceán fölé, valami hiba következtében kény
telen volt leereszkedni a tengerre s amíg a vízszínen tarthatta magát, kis 
rádiójával egyre adta a vészjeleket, kérte a segítséget veszedelembe került 
élete számára. És ennek az egyetlen egy léleknek a sikoltozására meg
mozdult az Egyesült Államok egész hadiflottája! Éjjel-nappal óriási hadi
hajók szelték a háborgó vizeket, .. . felszállt száz meg száz repülőgép, 
motorzúgásuk felverte a tenger feletti mély csendességet és keresték a 
halálos veszedelmek közt hánykolódó testvért. Azt írták akkor az újságok, 
hogy ez a nyughatatlan, lázas keresés az Egyesült Államoknak egy millió 
pengőjébe került — naponta! Három hétig tartott ez a kétségbeesett hajsza 
egyetlen amerikai állampolgár megmentése érdekében. A dollárokkal mit- 
sem törődve keresték az elveszettet. .. keresték mindaddig, míg a meg
találás lehetőségének utolsó halvány reménye is szét nem foszlott. Hallgas
sanak ide !... Az Egyesült Államok 21,000.000 P-t költöttek el Erhart 
Amália keresésére! A mi krajcáros világunkban a mi szemeink előtt óriási 
pénzösszeg ez. Mégis nem magán az összegen kell elcsodálkoznunk, hanem 
azon a bizonyságtételen, amit ezzel az összeggel az Egyesült Államok 
kormánya kifejezésre juttatott. Az a 21,000.000 P az egész világ előtt arra 
a kérdésre felelt: Mire becsülik az Egyesült Államok egyetlen egy állam
polgárukat. A felelet — nagyszerű! Szinte elnémul ajkunkon a szó az áldo
zatos segítségnek ilyen bizonyságára. Mennyit ér egyetlen állampolgár?. . . 
Nekünk 21,000.000 P-nél is többet! — felelnek rá az Egyesült Államok!

Dunántúli evangélikus egyházkerületünk népe és annak hivatalosai 
azzal a 11,892.51 P összeggel, melyet az elmúlt egyházközigazgatási évben 
a G. A. Gyámintézet javára összegyűjtöttek és perselybe hullattak — hang
talanul és akaratlanul — ugyancsak egy nagy vallomást tettek. Feleltek 
arra a kérdésre, amelyet az anyaszentegyház Ura adott fel: Lelkészek, taní
tók, gyülekezetek népe — mire becsültök ti egyetlen olyan evangélikust, 
aki templomtalanul, nagy lelki árvaságban, testvértelen, kínzó egyedül
létben él a szórványban a hitét állandóan ostromló veszedelmek és kísér
tések között?... Dunántúli evangélikusok! Mit ér néktek az a reménység,



mely János apostol ajakén így szólalt meg: a mi hitünk meggyőzi a vilá
got!?... Mit tudtok ajándékozni jó szívvel azért, hogy Luther népe az 
egyházak statisztikájában magyar földön se legyen utolsó, mindig vérző, 
pusztuló sereg?... Gazdagabb testvérek! Mit tudtok adni azért, hogy lelki 
édesanyánk, anyaszentegyházunk, híven gondot viselhessen a legszegé
nyebb, a legtávolabbi gyermekére is? ... Örömmel jelenthetem, hogy ezekre 
a súlyos kérdésekre Dunántúl evangélikus népe ezidén is zengőbb, bátrabb 
feleletet adott, mint tavaly. Hála Isten, hogy feleletünk már esztendők óta 
egyre határozottabb és átütőbb erejű, amint ezt az evangéliom népétől 
méltán is várja az Isten.

A gyűjtési eredményből következtetve, az elmúlt közigazgatási évben 
különösen emelkedett az egymásért való felelősségtudat a vasi-közép- és 
a veszprémi egyházmegyékben. A vasi-közép egyházmegyében a gyűjtési 
eredmény ezidén a legnagyobb, melyet a gyámintézeti gyűjtések ott valaha 
is elértek.

De általában — amint majd erről pénztárosunk számadása bizony
ságot tesz — minden egyházmegyénk G. A. Gyámintézeténél magasabbra 
lobbant az egymást készségesen segítő szeretet s ezidén 1426.89 P összeg
gel emelkedett a múlt évi eredményhez mérten bevételünk. Áldassék az 
Isten, aki ebben az izgalmakkal és kétségekkel teli esztendőben is meg
mutatta csodatévő hatalmát és aggodalmaskodásunk ellenére is mindenütt 
megtetézte szívünk ajándékait.

Ám amilyen hiba volna meg nem látni ezeket a biztató jeleket és el 
nem ismerni azt, ami elismerésre méltó, éppen olyan hiba lenne — minden 
más előtt szemet hunyva — színes görögtüzek káprázatába feledkeznünk.

Ha a gyűjtési eredményt egyházkerületünk lélekszámához viszonyít
juk, az vil ágiik ki, hogy egy-egy lélekre átlagosan 6.7 fillér adomány esik. 
(Lélekszám 177.000. Gyűjtött összeg: 11,892.51 P.) Nem gondolnám, hogy 
ezek a fillérek végleges beállítottságúak lehetnének. Nem gondolnám, hogy 
ez a személyenkénti 6.7 fillér adná meg a végleges feleletet arra a kérdésre: 
Mennyit ér nekünk egy veszedelemben forgó, hitében megtámadott evan
gélikus testvér?. . . .  Ki tudná megnyugtatni a lelkiismeretét, hogy a szór
ványokból hozzánk érkező segély-kiáltásokra az átlagos 6.7 filléres ado
mányunkkal megadtuk a testvéri szeretet kielégítő feleletét!?. .. . Meg kell 
azért látnunk, hogy az egyházmegyékben gyülekezetenként mennyire hul
lámzik s másokért való felelősségtudat. Helyenként milyen mély gyöke
ret vert a Kain-lélek nemtörődömsége, mely vállatvonogatva kérdi: Avagv 
őrizóje vagyok-e én az én testvéremnek? A tolna-baranya-somogyi egyház
megye gyámintézeti közgyűlésén arról panaszkodnak, hogy 19 népes gyü
lekezet gyámintézeti gyűjtése nem haladta meg a 10 P-t s 6 gyülekezeté 
még az 5 P-t sem . .. Másutt arról panaszkodhatnánk, hogy megkeménye
dett szívek esztendőkön keresztül meg sem kísérlik összegyűjteni az ado
mányokat és Egyházi Törvényeink kötelezése ellenére, semmit sem adnak 
a G. A. Gyámintézetnek.
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Vagy nem kétségbeejtő felelőtlenségről beszél-e az a körülmény, hogy 

80 esztendő múlása után annyi kérés és felhívás ellenére is, több gyüle
kezet felelős vezetőivel még mindig azért kell perlekedni, mert most sincs 
a templomban gyámintézeti persely . . .  mert a gyámintézeti számadások 
csak az utolsó percekben érkeznek az egyházmegyei G. A. Gyámintézet 
pénztárosához. . .  mert a kötelező gyűjtés helyett a pénztárból gondolom- 
formán kiutalt pénzzel operálnak . . .  mert sok helyen a gyámintézeti mun
kát esztendőről esztendőre néhány szavas hirdetéssel gondolják elintézni...

Ezek a tények késztessék a G. A. Gyámintézet munkásait arra, hogy 
alázatos szívvel elmondják: Nem, hogy immár elértem volna a célt, avagy, 
hogy immár tökéletes volnék, hanem igyekezem! . . .

Azután azt kell megállapítanunk, hogy a veszedelemben vergődő test
vérek segély-sikoltásaira zengőbb feleletet adni, az egymásért való fele
lősségtudatot felszítani, nagyobb gyűjtési eredményt elérni — csak oda- 
adóbb és teljesebb lelki munka után lehet. A vetés és az aratás egymást 
követelő törvénye nemcsak a gazdasági életben áll fenn, hanem törvénye 
ez az istenországának is. Kicsoda várhat gazdagabb aratást, ha fukar
kodva szórja a vetőmagot, vagy éppen visszatartja azt balga számítással. 
Legyünk hát tisztában azzal, hogy az adakozási készség egy egészen 
bonyolult lélektani folyamat! A kezünk nem nyilhatik ki addig adakozásra, 
amíg annak lelki előfeltételei megnincsenek. Semmiféle ellágyulás, semmi
féle egyházszociális törvény parancsa nem bírja megnyitni a pénztárcánkat 
jókedvű adakozásra, erre egyedül -csak az Istennek hirdetett és szívünkbe 
fogadott igéje kényszeríthet bennünket.

Azért a mostani, első jelentésemben nem győzöm eléggé hangsúlyozni 
azt a meggyőződésemet, hogy teljesebb gyámintézeti munkát mindig csak 
a G. A. Gyámintézet ügyének és célkitűzésének erőteljesebb propagálása 
árán — az Isten igéjén keresztül — érhetünk el! Sokszor csak a magunk 
ebbeli mulasztásait kendőzzük akkor, amikor evangélikus népünk szegény
ségével vagy keményszívüségével mentegetjük a nem kielégítő gyáminté
zeti eredményt. Valljuk meg egyszer: hova törpül vagy hova semmisül meg 
a G. A. Gyámintézet ügye 1. az iskolai kisgyülekezetek munkájában.
2. a konfirmációi oktatásunknál, 3. a templomi igehirdetésünkben, 4. pász
tori látogatások beszélgetései között, 5. nőegyleteink munkájában, 6. avagy 
hányszor vittük oda az előadói asztalhoz a G. A. Gyámintézetnek egyházat 
mentő és lelkeket mentő szent ügyét?!... így áll elő az a helyzet, hogy 
a legtöbb egyházmegyei G. A. Gyámintézet jelentései mit sem tudnak el
mondani a G. A. Gyámintézet érdekében elvégzett lelki, ébresztő munká
ról, mindössze a soproni-felső egyházmegye gyámintézeti elnöke szólhatott 
arról, hogy ott az összes helyi G. A. Gyámintézeteknél elismerést érdemlő 
lelki munka folyt.

Hadd kérjem azért az egyházkerület minden lelkészét és tanítóját, 
a G. A. Gyámintézet érdekében végzendő állandó és kitartó lelki munkára. 
Kérem őket erre, nem az Egyházi Törvény betűjére való hivatkozással,
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hanem a szivükbe írt isteni parancsra, oltár előtt elhangzott esküjükre és 
az Isten igéjében megkötött lelkiismeretükre való hivatkozással. Nem lehet 
teljes az a lelkészi és tanítói munka, ahol el tudnak feledkezni a G. A. 
Gyámintézetről.

Ugyanilyen munkára kérem az egyházmegyei G. A. Gyámintézeteknek 
hivatalosan elhívott szolgáit is. Ne elégedjenek meg azzal, hogy a kellő 
időben szétküldik a gyámintézeti gyüjtőíveket és a számadási lapokat^ 
Ne gondolják elintézni az íróasztal mellől, évenkénti néhány körlevéllel 
a gyámintézeti ügyeket. Hallják meg a segítésre szoruló gyülekezetek 
hangtalan hivogatását: Jer által és légy segítségül nékünk! (Acta XVI. 9.) 
Hallják meg a küldetést, mely nagy szorongattatások között is a hitben 
és buzgóságban bővelkedőket belevonja a szentek iránt való szolgálat jó
téteményébe és közösségébe. (II. Korinth, lev. VIII. 4.) Keressenek alkalmat 
a lelkészegyesületek, a tanítóegyesületek közgyűlésein, az ifjúsági- és pres
biteri konferenciák napjain arra, hogy a G. A. Gyámintézet ügyét oda 
helyezzék a megjelentek szíve-közepébe. Szüntelenül előttük forogjon meg
bízatásuk és egy pillanatra se feledjék el, hogy kezüket nem kényszerűség
ből vetették a G. A. Gyámintézet ügyének ekeszarvára!. . .

Ugyanezeket a követeléseket felállítom önmagámmal szemben is. 
Elnöktársammal együttes elhatározásunk, hogy az adottságok lehetősége 
szerint minden esztendőben megismerkedünk néhány helyi- és egyház- 
megyei G. A. Gyámintézettel. Mi is kötelességünknek tartjuk, hogy meg
ismerjük a kérvényező gyülekezeteket, lássuk egészen közelről a veszedel
mesen megrepedezett templomtornyokat. El akarunk menni oda, ahol már 
hűséges szívek imádkoznak és áldoznak a G. A. Gyámintézetért, hogy 
egymás hite által felbuzduljunk és meggazdagodjunk. És el akarunk menni 
oda is, ahol szárnyaszegetten hull porba a gyámintézeti ének: Ébredjetek 
fel! . . .  Halljátok!? . .. Testvérek kiáltnak hozzátok! . . .

Tudom, hogy akadályok is merednek elvégzendő munkánk elé. Tudom. 
De mi mégsem lehetünk itt sem a meghátrálás emberei!

Magam ilyen szándékkal jártam az elmúlt egyházközigazgatási évben 
a pápai és a mezőlaki gyülekezetben, ahol igehirdetést végeztem.

Ilyen lélekkel vettem részt a kemenesaljai egyházmegye és a veszprémi 
egyházmegye G. A. Gyámintézetének közgyűlésén. Az előbbin prédikáltam, 
az utóbbin köszöntöttem a G. A. Gyámintézet munkásait.

A munka végzésében segítségére igyekezünk lenni a szolgálatra el- 
hivottaknak. Püspök urunk az egyetemes Belmissziói Munkaprogramul ez- 
idei évfolyamába gyámintézeti előadást is vett fel. Ziermann Lajos, az egye
temes G. A. Gyámintézet elnöke gyermekistentiszteleti prédikációját jelen
tette meg „A kicsiny ezerre szaporodik“ címen és osztotta szét ajándék
képen a munkások között. Az Evangélikus Iskolai Naptár ezidei évfolya
mában Molnár Gyula lelkész, a veszprémi egyházmegye G. A. Gyáminté
zetének elnöke egy egész hét áhítatanyagát állította a G. A. Gyámintézet 
istenes ügyének szolgálatába. A „Lelkipásztor“ c. folyóiratunk készséggel
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ad helyet gyámintézeti prédikációnknak. Bizonyára egyházi lapjaink sem 
tekintik a G. A. Gyámintézet ügyét harmadrangú kérdésnek. Kisebb léleg
zetű időszaki kiadványokkal is áldott magvetést végezhetünk. Tőlem telhe- 
tőleg készséggel vigyázok arra, hogy evangélikus egyházi sajtónk mindig 
éppen alkalmas időben jöjjön segítségünkre . . .

Egyet azonban el nem szabad felejtenünk. . . Minden gyámintézeti 
munkánk annyiban lesz hódító és átütő erejű, amennyiben arra a Szent
lélek kényszerít bennünket. El lehet rendelni a gyámintézeti istentiszteletek 
tartását, lehet jelentéseket kérni az elvégzett munkáról, lehet ellenőrzést 
gyakorolni, lehet rendbírsággal rúd mellé kényszeríteni a kihúzókat, lehet 
már jövőre nagyszerű statisztikát közölni az elvégzett gyámintézeti mun
káról, — azonban mindez a Szentlélek Úristen nélkül csak hiú csillogás, 
értelmetlen erőlködés és áldatlan robotmunka volna. A G. A. Gyámintézet 
elnöksége adhat progrannnot, nyújthat anyagot — de a Szentleiket min
denkinek magának kell kérni. Azért nem lehet áldott gyámintézeti mun
kába fogni imádság nélkül.

Hiszem, hogy azok a gyámintézeti munkások, akiket az egyház Ura 
az elmúlt egyházközigazgatási évben hívott el újra vagy újonnan szolgá
latra, ilyen könyörgő imádsággal indultak el. A somogyi egyházmegye 
gyülekezetei újra Teke Dénes sandi lelkészt ültették az egyházmegyei G. A. 
Gyámintézet egyházi elnöki székébe. A veszprémi egyházmegye az alespe- 
ressé választott Hering János helyébe Molnár Gyula bakonyszombathelyi 
lelkészt állította a gyámintézeti munkások élére. A tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye G. A. Gyámintézetének világi elnöke dr. Nendtvich Andor lett.

Olyan időkben állnak ők munkába, amikor G. A. Gyámintézetünk 
jelentősége meghatványozódott és munkaköre erősen megnövekedett. 
A németországi G. A. Egylet legalább is egy időre kénytelen megvonni 
tőlünk anyagi segítségét, mert még a mienknél is nagyobb szükség kiált 
feléje. Évenként tehát 15—20.000 P-vel megcsappan a mi G. A. Gyáminté
zetünk anyagi ereje, de nem csappan meg a szükség, amely kielégítésre vár. 
Isten egy időre magunkra hagyott bennünket, hogy kipróbálja és meg
mérje a magunk szeretetének és hűségének mélységét. Az új munkatársa
kat azért szeretettel hívom abba a munkába, amely célul tűzte ki, hogy 
a mostani személyenkénti 6.7 fillér helyett személyenkénti 20 fillérrel 
mutatnók meg, hogy „mi sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egymás
nak pedig tagjai vagyunk!“

Az egyházkerületi G. A. Gyámintézet képviseletében résztvettem az 
egyetemes G. A. Gyámintézetnek 1939. október 22. napján Ózdon tartott 
közgyűlésén s az ezzel kapcsolatos vallásosesten előadást tartottam. Az 
egyetemes G. A. Gyámintézet közgyűlése is hálával és elismeréssel emlé
kezett meg a gyámintézeti munkában is fáradhatatlan Scholtz Ödön espe
resről, kerületi G. A. Gyámintézetünk volt egyházi elnökéről, akinek fárad
hatatlan kitartással végzett munkáját megáldotta az Isten.

Az egyetemes G. A. Gyámintézetnél a kiosztásra kerülő és szabad-
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rendelkezésre álló 7/20 részét kapta dunántúli egyházkerületünk, illetőleg 
ennek segítségre szoruló gyülekezetei és intézményei. Az egyetemes G. A. 
Gyámintézet segélyeiből az elmúlt évben 2330 P és a serleg-gyűjtés ősz- 
szege jutott hozzánk.

Ziermann Lajos esperes, egyetemes G. A. Gyámintézeti egyházi elnök 
megbízatása lejárt s a választás elrendeltetett.

Mindazokról a javaslatokról, amelyek az egyházmegyei G. A. Gyám
intézetek részéről vagy az elnökség részéről érkeztek hozzánk — a választ
mányi gyűlés jegyzőkönyvével kapcsolatosan értesül majd a közgyűlés.

Jelentésemet nem fejezhetem be anélkül, hogy meg ne emlékezzem 
arról a seregről, amelynek névtelen tagjai megérezték és megértették, hogy 
a G. A. Gyámintézet kérésében „nem országutat járó koldusasszony, ha
nem lelki édesanyánk, evangélikus anyaszentegyházunk emeli feléjük 
segedelmet kérő kezét“. Magam előtt látom félreeső falvak evangélikus 
népét, amint a belső szobából a pohárszék cserepei alól előveszik adomá
nyukat a G. A. Gyámintézet javára. Látom az öreg néniket, akik egy tojás 
árát nyújtják a gyűjtők felé, hogy valahol távol messze bátrabban zen- 
düljön szórványhíveink ajkán az Erős várunk — himnusza. Látom külön
böző rangú és rendű híveinket, akik zokszó nélkül, példaadó készséggel 
járnak elől az adakozásban, hogy a G. A. Gyámintézet munkája nyomán 
Isten kegyelme fényesebbé tegye egyházunk holnapját. . .  Legyen áldott 
ez a névtelen sereg!

. . .  Azután magam előtt látom azoknak a gyülekezeteknek presbite
reit, ahova ezek  a fillérek segedelemképpen eljutnak. Látom őket, amint 
imádságukban megköszönik Istennek, hogy a testvér-szíveket feléjük fordí
totta, mert nem „ragadománynak“ tekintik a G. A. Gyámintézet adomá
nyát, hanem meglátják azon az értük aggódó, őket féltő áldozatos szeretet 
hamvát s a legkisebb adományból is megértik, hogy milyen drága mi- 
nékünk mindenegyes evangélikus lélek. . .  Legyenek áldottak, akik így 
fogadják a G. A. Gyámintézet ajándékait!

8. Az elnöki jelentésből örömmel értesül a közgyűlés arról, hogy a 
gyámintézeti munka az elmúlt évben több gyülekezetben újabb lendületet 
vett s végeredményképen a gyűjtés az előző évihez képest 1426.89 P több
lettel zárult. Viszont sajnálattal gondol arra, hogy még mindig vannak 
gyülekezetek, amelyek nem értékelik kellőképen az evangéliom segítésre 
kötelező parancsát. Sőt vannak olyan gyülekezetek is, ahol sem 1939-ben, 
sem 1940-ben semmiféle gyámintézeti munka nem folyt.

A közgyűlés míg a gyámintézet ügyét odaadással és meleg 
szeretettel szolgáló gyülekezeteknek elismeréssel adózik, felkér
vén azok őrállóit, a lelkészeket és tanítókat, hogy esküjükhöz 
híven álljanak hűséggel továbbra is a gyámintézet munkájába;

addig a gyámintézet iránt közönyös és érzéketlen gyüleke
zetekkel szemben kifejezésre juttatja, hogy a jövőben nem elég
szik meg a puszta intéssel.
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9. Ugyancsak örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy egyházi lap
jaink hathatósan felkarolták a gyámintézet ügyét; érte köszönetét mondva,

továbbra is bizalommal kéri azok jóindulatú támogatását.
10. Ugyanazon jelentés során köszönetét mond a közgyűlés püspök 

úrnak, hogy a Beim. Munkaprogramm 1940/41. évfolyamába gyámint. elő
adást is vett fel; hasonlóképen Ziermann Lajos egyet, gyámint. e. elnök
nek „A kevés ezerre szaporodik“ címen kiadott s a helyi gyámintézetek 
vezetőinek rendelkezésére bocsátott gyámint. gyermekprédikációjáért, 
nemkülönben Molnár Gyulának, a veszprémi egyházm. G. A. gyámintézet 
elnökének, hogy az Evangélikus iskolai naptárba a gyámintézet ügyét 
szolgáló elmélkedéseket írt.

11. Helyesli a közgyűlés az elnökségnek az elnöki jelentésben foglalt 
ama tervét és elhatározását, hogy

esztendőnként néhány gyülekezeti és egyházm. G. A. gyám
intézetet meglátogat, s az egyházm. gyámintézetek elnökségeit is 
hasonló munkára kéri fel.

12. Az elnöki jelentés alapján testvéri szeretettel és jó bizodalommal 
köszönti a közgyűlés az ismételten elhívott és új gyámintézeti munkásokat.

13. Ugyanazon jelentés befejezésében foglaltak kapcsán a közgyűlés 
Istentől áldást kér azokra a névtelen adakozókra, akik a gyámintézet 
segélykérése elől nem zárták el a szívüket; a segélyezett gyülekezeteket 
pedig inti, hogy ne ragadománynak tekintsék a G. A. gyámintézet ado
mányát, hanem érezzék meg azon keresztül a feléjük hajló testvéri szere
tet melegét.

14. A választmányi ülés javaslata alapján kimondja a közgyűlés, hogy
a dunántúli egyházkerület területén a gyámint. gyűjtés min

den év október 1 — december 15. között történjék; mégis azzal, 
hogy ez elvi határozat a most reánk következő közigazgatási év
ben a küszöbön álló erdélyi segélyakcióra való tekintettel kivéte
lesen 1941. január-február hónapjaiban foganatosíttassék. Ezen 
évenkénti gyűjtésre vonatkozó közgyűlési határozat végrehajtá
sára a gyülekezetek, illetve a helyi gyámintézetek elnökségei fe
gyelmi felelősséggel köteleztessenek.

A közgyűlés hasonló s egyöntetű intézkedés végett erre nézve 
az egyet. G. A. gyámintézetet is megkeresi.

15. Az utóbbi határozat kiegészítéséül pedig megkéri a közgyűlés 
püspök urat arra, hogy

a gyülekezeti gyámintézeti gyűjtések időtartamára a kerü
letben semmiféle más gyűjtést ne engedélyezzen. Továbbá, hogy 
mint az egyet, egyház e. elnöke, gondoskodjék arról, hogy a 
mindenkori gyámintézeti gyűjtési időben a rádión közvetített 
istentisztelet prédikációja a gyámintézet ügyét helyezze a hallga
tóság szívébe.
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16. Ugyancsak a választmány javaslatára elhatározza a közgyűlés, hogy
a jövőben a lelkészek gyámintézeti adományát a helyi gyűjtő- 

ívekből kikpcsolja s egy összegben juttatja a dunántúli lelkészek 
segélyeképen egy arra reá szoruló gyülekezetnek.

17. A Wojtech Vilmos pénztáros-helyettes által beterjesztett s Graf 
Samu ellenőr által jóváhagyásra ajánlott számadás szerint az 1939/40. 
évben befolyt: szabadrendelkezésre 4266.66 P (előző évben 3841.08 P); 
nagyszeretetadományra: 963.77 P (702.86 P); kerületi szeretetadományra: 
607.24 P (506.85 P); Luther Márton-alapítványra: 80.60 P (83.50 P); Lőw 
Fülöp-alapítványra: 68.70 P (73.60 P); Gyurátz Ferenc-alapítványra: 129.92 
P (97.15 P); a német Gusztáv Adolf Egyletnek: 54.08 P; egyet, célra: 55.68 
P (81.56 P). összesen: 6226.95 P (5386.60 P).

Ez összegből a kér. G. A. gyámintézet által segélyezésekre fordítható 
összeg: 3115 P (előző évben: 2606 P); azon kívül az alapítványok kama
taiból: 185 P (165 P).

A közgyűlés a számadást és ellenőri jelentést tudomásul 
veszi, s a pénzkezelőknek köszönetének a kifejezése mellett a szo
kásos óvások fenntartásával a felmentést megadja.

18. A választmány javaslatára a közgyűlés az egyet. G. A. gyáminté
zetnek a kis-szeretetadományra

Alsódörgicsét és Veszprémet ajánlja.
19. A rendelkezésre álló összegből — az előzetesen megtartott választ

mányi ülés javaslatának az elfogadásával — a közgyűlés a következő segé
lyeket szavazza meg:

Az egyházker. szeretetadományból: 300 P Zalaegerszegnek; 
100—100 P Nagykanizsának, Csornának és Balfnak. Összesen: 
600 P.
11 gyülekezetnek á 80 P: Bácsa, Mersevát, Kaposvár, Zsebeháza, 
Sopronbánfalva, Szekszárd, Sárvár, Bakonyszentlászló, Bakony- 
szombathely, Alsódörgicse, Öcs. Összesen: 880 P.

10 gyülekezetnek á 60 P: Győrszemere, Pusztaederics, Barcs, 
Dombóvár, Mohács, őrimagyarósd, Veszprém, Mihályháza, Sümeg, 
Kapolcs. összesen: 600 P.

17 gyülekezetnek á 50 P: Nagybarátfalu, Tényő, Izsákfa, 
Lenti, Antalszállás, Pécs, Bátaszék, Siklós, Szentgotthárd, Öri- 
szentpéter, Zalameggyes, Tapolcafő, Súr, Enying, Csögle, Szent- 
antalfa, Tapolca, összesen: 850 P.

Az alapítványok kamataiból: a Rupprecht-Káldy alapítvány
ból — az alapító kifejezett óhajára — Pusztaszentlászló 100 P, 
a Lőw Fülöp és Gyurátz Ferenc alapítványból Győrság 45 P, a 

Luther-alapítványból Adorjánháza 40 P. összesen: 185 P.
Az egyházker. G. A. gyámintézet által — az 5. p. a. Borsos- 

győrnek juttatott 50 P adománnyal együtt — 46 gyülekezet
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között kiosztatott segély így 3165 P-t tesz ki; 350 P-vel többet, 
mint az előző évben (2815 P).

20. Egyet, gyámint. segélyért folyamodó gyülekezetek kérvényeit a 
közgyűlés pártolólag terjeszti fel az egyet. G. A. gyámint. közgyűléshez.

21. A merseváti gyülekezet azzal a kérelemmel fordul a kér. G. A. 
gyámintézeti közgyűléshez, hogy a temploma építésének befejezéséhez 
szükséges 2000 P összeget kölcsönképen bocsássa rendelkezésére.

A közgyűlés a kérelemnek helyt ad s a 2000 P-t a nemes- 
dömölki gyülekezet jótállására mindenkori takarékpénztári betéti 
kamat mellett évi legalább 200 P törlesztési kötelezettséggel a 
merseváti gyülekezetnek kölcsön adja.

21. A választmány javaslatára kimondja a közgyűlés, hogy
a jövőben mind az anyagyülekezetek, mind a filiák, mind 

a fiókgyülekezetek gyámintézeti bevételeiről külön számadás 
készítendő, mert csak így lehet helyes képet alkotni híveink 
felelősségtudatáról.

22. Ugyancsak a választmány előterjesztésére a közgyűlés, midőn 
köszönettel veszi Nagy Miklós egyh. elnök ama bejelentését, hogy az 
elnöki tiszteletdíjáról megbízatása idejére lemond,

egyben határozatilag kimondja, hogy az elnöknek hivatalos 
útjaival kapcsolatos kész kiadásait esetenként megtéríti.

23. Dr. Győrffy Béla felszólalásában kívánatosnak tartja a gyámint. 
gyűjtések oly mérvű fokozását, hogy — az önellátás elvének meg
felelően — minden kívülről való segítség igénybevétele nélkül is meg
felelhessen gyámintézetünk a maga hivatásának.

24. A tárgysorozat kimeríttetvén, dr. Traeger Ernő világi elnök a köz
gyűlést bezárja.

K. m. f.

Dr. TRAEGER ERNŐ s. k. NAGY MIKLÓS s. k.
világi elnök, egyházi elnök.

KISS SAMU s. k.
jegyző.

Dr BERZSENYI ÁDÁM s. k. DANIELISZ RÓBERT s k.
hitelesítő. hitelesítő.



64

IL

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a Dunántúli Luther Szövetség 1940. évi október hó 2-án 

Pápán tartott választmányi és közgyűléséről.

Jelen vannak: D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök, dr. Ittzés Zsigmond 
világi elnök, dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő, továbbá az 
esperesi, theol. fakultási, lelkészi, felügyelői, tanítói és világi tagok nagy 
számban.

1. D. Kapi Béla püspök, egyházi elnök imája után dr. Ittzés ZsigmondV. elnök a következő beszéddel nyitja meg a választmányi gyűlést:
Elnöktársam nevében is szeretettel köszöntőm a Dunántúli Luther 

Szövetség megjelent tagjait.
A Szövetség munkássága a múlt évben is az előző évekéhez hasonló 

körben mozgott. Az elvégzett munkáról a Szövetség központi titkárának 
és lapjaink szerkesztőinek a jelentése fog beszámolni.

Feltűnhetett mindenkinek, aki a Szövetség eddigi évi jelentéseit figye
lemmel kísérte, hogy a Szövetség sokoldalú értékes munkájának mélta
tása mellett alig szóltak — mert nem is igen szólhattak — a helyi Luther 
Szövetségek munkájáról, hiszen ily szövetség a legtöbb gyülekezetben nem 
is működik, vagy ha igen, akkor is oly sovány eredménnyel, hogy az alig 
méltó a megemlítésre.

Ezen az állapoton változtatnunk kell: a holtponton át kell segítenünk 
a gyülekezeti Luther Szövetségek lendítő kerekét, mert az aratni való 
igen sok.

Csak iránymutató vezérre, munkásokra és munkavezetőkre van 
szükség.

Hogy a regenerációra szükség van, élénken bizonyítja a MELE által 
tárgyalásra kitűzött két téma: „A Luther Szövetség munkakörének meg
állapításáról“ és „A Luther Szövetség beállításáról az egyházi életbe1'. 
Ezeket a témákat az Egyházkerületi Lelkészegyesület is tárgyalta két be
adott dolgozat alapján. Ügy hiszem, joggal gondolhatunk arra, hogy a 
helyi Luther Szövetségeknek sok olyan kérdés megoldása lehet a feladata 
a jövőben, amelyeknek előbbre vitele sem a lelkészeknek, sem az egyház 
közigazgatási szerveinek nem volt eddig módjában.

Felsőbb irányítás és a lelkész, tanító vezetése mellett a Luther Szövet
ségeknek a bensőséges vallásos élet kialakításán, a keresztyén családnak, 
általa és rajta keresztül szeretett egyházunknak megerősítésén a nőegyle
tekkel, ifjúsági egyesületekkel karöltve együtt kell működnie. Mert ki 
állíthatná komolyan, hogy korunkban a családi élet csődjéről, a gyüleke
zetek elnéptelenedéséről, más szóval az egykéről már eleget szóltunk, s 
ezek ellen az aberrációk ellen tettünk is valami érdemlegeset!?...



Amikor az egyház lélekveszteségeiről általában szó esik, rendszerint 
csak, — vagy inkább a reverzálisokból és a kitérésekből eredő vesztesé
gekre szokás gondolni.

Pedig, ha a száraz számadatokat szembe állítjuk egymással, akkor 
kitűnik, hogy több egyházmegyénkben, így pl. a Somogyiban, amíg a 
reverzálisadásból és a kitérésekből származó veszteség évente alig teszi ki 
a lélekszám 0.3%-át (sőt némelyik évben és néhol a javunkra eső reverzá
lisokból és betérésekből származó nyereség a 0.3%-ot is meghaladja), 
addig a halálozások és születések számának figyelembevételével a veszteség 
átlag 3%-át teszi ki a lélekszámnak, s így 10-szerte nagyobb a reverzális- 
adás és a kitérés folytán szenvedett veszteségnél.

Népességünk több egyházmegyénk színmagyar gyülekezeteiben évről- 
évre következetesen fogy. Pusztulunk, veszünk az egyke átkos bűne miatt!

Egyházmegyei közgyűlésünkön Somogybán évről-évre megemlékezem 
lélekveszteségeinkről. Ott elmondott szavaimmal itt is fel szeretném rázni 
a lelkeket, hogy segítsenek, amíg nem késő!! Mert ha az elnéptelenedés 
ily mértékben folytatódik, rövidesen az udvarokon elhallgat a gyermek
zsivaj, az óvodákat bezárhatjuk, az iskolák kongani fognak az ürességtől, 
a templomok elnéptelenednek! . . .  A kihalt családok udvarát, kertjét fel
veri a gyom. A gazdátlanná vált omladozó házak falai közt denevérek, 
baglyok ütnek tanyát! . . .  S az elnéptelenedett magyar falvakba a szapo
rább idegen nemzetiségek szivárognak be és telepednek meg.

Ez a lélekveszteség egyben egyházunknak is legsúlyosabb, mondhat
nám létkérdése, amely mellett eltörpül az összes többi — még a reverzális- 
kérdés is. Az utóbbit sem szabad természetesen elhanyagolnunk, — de 
míg reverzálisadással lelkeket vesztünk, akiket még visszanyerhetünk, addig 
az egyke a lélek hajlékát, a testet pusztítja, vagy fel sem engedi épülni, — 
s az így előálló felbecsülhetetlen lélekveszteségnek a pótlása aztán szinte 
lehetetlen!

Nem szabad struccpolitikát folytatnunk és fejünket az anyagiasság 
és nemtörődömség homokjába temetnünk. A kemény kérdésnek nyíltan 
és bátran a szemébe kell néznünk!

Kérdezhetné az igen tisztelt választmány és közgyűlés, minek ezt a 
kérdést idehozni; hogyan tartozhatik az egykeprobléma a Luther 
Szövetségre?

Engedelmet kérek, — ezt a súlyos kérdést ott kell megfogni, ahol 
lehet —, ott, ahol csak némi remény is van arra, hogy a lelkek fel
ocsúdnak lethargiájukból a vészkiáltásra!

Gondoljunk csak Luther Mártonra. Mily sokra értékelte az egyház
ban a tiszta, vallásos családi életet, mint a keresztyén erények üde forrását, 
ahol a családi élet nem kényelmes, puhán bélelt fészket jelenti, hanem 
a harcos, teremtő munkamezőt, ahol a gyermeket Isten áldásának, nem 
pedig nyűgnek és tehernek tekintik! . . .



Meg kell erősítenünk, meg kell szépítenünk a családi életet a helyi 
Luther Szövetségek ez irányú munkába állításával!

Hiába beszélünk a reverzálisadások egyházsorvasztó hatásáról; hiába 
próbálkozunk felekezeti békét teremteni, ha az egyházunkat a reverzális- 
adásnál sokszorta nagyobb mértékben sorvasztó egyke átkos divatját nem 
igyekszünk kiirtani protestáns népünkből!

Hogy mily eszközök, utak és módok a legalkalmasabbak ez egyház- 
és nemzetpusztító bűnös szokás kiirtására, annak taglálására ez a hely 
és ez az időpont nem alkalmas. Mégis rá kell mutatnom arra, hogy ankété- 
zésekkel, sovány propagandával célt nem lehet érni. Ebben a kérdésben 
az államhatalom beavatkozása, az örökösödési-, adózási törvények és a 
többgyermekes családokat védő szociális intézkedések, valamint az egy
házi közigazgatás hasonló szellemű intézkedései mellett állandó, célirányos, 
szívós és bölcs népnevelő munkára van szükség. Ez pedig elsősorban a 
tanítók és lelkészek örök szent feladata és legsúlyosabb kötelessége.

Nagy segítségükre lehetne ebben a munkában a minden egyházközsé
günkben megalakított helyi Luther Szövetség! Az említett kérdések 
ugyanis pusztán az egyházi közigazgatási szervek részéről meg nem old
hatók. Az egyházközségi presbitériumok más, hivatalos ügyek megtárgya
lására és intézésére hivatottak. Nőegyleteinkben, ifjúsági egyesületeink
ben meg lehet ugyan, és meg is kell indítani ily irányú családvédelmi mun
kát, de ez a munka csonka marad, ha a férfiakat abba valamiképpen bele 
nem kapcsoljuk. Erre nézetem szerint igen alkalmasak lennének a helyi 
Luther Szövetségek, ha azok munkájának egyik fő programmpontjává 
tennők a család-, egyház- és nemzetvédelem kérdését.

S hogy e munka minél tökéletesebb és eredményesebb lehessen, e hely
ről is mély tisztelettel felkérem Püspök Ür Őnagyméltóságát, hogy nagy 
szervezőképességével és bölcs intézkedéseivel mozdítsa ki a helyi Luther 
Szövetségeket mozdulatlanságukból.

Ha ez a munka nemcsak Dunántúl, hanem az egész Csonkahazában 
intenziven megindulna, bizakodóbban és boldogabban várhatnók Észak- 
Erdély visszatérése után most már — egész Nagymagyarország feltáma
dását.

Isten áldását kérve elvégzendő munkánkra, mai gyűlésünket megnyitom.
A megnyitó beszédet, mellyel a választmány minden tekintetben egyet

ért, a választmány teljes egészében jegyzőkönyvbe venni rendeli.
Világi elnök úr megnyitó beszédjében szükségesnek látja a Szövetség 

helyi szerveinek megalakítását. Ezt a választmány nem tartja keresztül- 
vihetőnek, különösen a falusi gyülekezetekben. A városi gyülekezetek 
helyzete másként bírálandó el, mert azokban szükség van egy olyan moz
gékony szervre, mely elvégzi a hivatalos egyház által el nem végezhető 
munkákat. Mégis felhívja a gyülekezeteket, hogy ott, ahol erre egyházi, 
társadalmi, szociális szempontból szükség van, igyekezzenek a helyi szer
vet is megalakítani. A Luther Szövetségnek különösen a városi és a veszé
lyeztetett gyülekezetekben kell megmozdulni.
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2. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: Dr. Ajkay István és Hanz- 
mann Károly.

3. László Miklós központi titkár felolvassa az elmúlt 1939—40. munka
évről szóló jelentését, majd ismerteti az 1940—41. évre kitűzött munka- 
programmot, melynek központjába, tekintettel a magyar bibliafordítás 
350. évfordulójára, a Biblia állíttatott.

a) Az elvégzett munkáról szóló jelentést a választmány el
fogadja, örömmel és köszönettel tudomásul veszi. Ugyancsak tu
domásul veszi az új munkaév gazdag programmját és annak el
végzéséhez Isten segítő kegyelmét kéri.

b) A választmány az 1940—41. évi Egyetemes Belntissziói 
Munkaprogramm árát 4 P-ben állapítja meg. Fçlhivja a gyüleke
zeteket, hogy azt, mivel a Szövetségnek a nyomdával szemben 
súlyos kötelezettségei vannak, sürgősen fizessék be. Ügyszintén 
tegyenek eleget régebbi hátralékaiknak is.

c) Kimondja a választmány, hogy a befizetések ellenőrizhe- 
tése céljából a tagdíjak, offertóriumok, a Belmissziói Munka
programm ára a jövőben nem a Szövetség pénztárába, hanem 
az egyházmegyék pénztárába fizettessék be, a többi gyülekezeti 
járulékokkal együtt, az espereseket pedig felkéri, a befizetések 
ellenőrzésére. Kivételt képez a Belmissziói Munkaprogramm ára, 
mely, miután a nyomdának munkadíját sürgősen meg kell fi
zetni, azonnal beküldendő az egyházmegyei pénztárba.

4. Kiss Samu szövetségi pénztáros előterjeszti 1939—40. évi számadá
sát, melyet a számvizsgáló bizottság előzetesen átvizsgált.

A választmány a számadást elfogadja és pénztárosnak a fenntartandök 
fenntartásával a felmentvényt megadja. Ezzel kapcsolatban kimondja a 
választmány:

a) a KIÉ ev. titkári állásának dotálásához az eddigi évi 480 
P-vel hozzájárul s azt 120 P-vel évi 600 P-re egészíti ki. Teszi ezt 
abban a tudatban, hogy a segédlelkész-titkári állásnak átszervezé
sére, rendes dotációval, feltétlenül szükség van. Erre az átszerve
zésre felkéri a többi egyházkerületeket, az egyházegyetemet és 
az Országos Luther Szövetséget.

b) A KIÉ evangélikus leányága titkári állásának fenntartá
sához az eddigi 200 P hozzájárulást a jövő évre is megadja.

c) A dunántúli német evangélikus ifjúság között végzett 
munkát Szövetségünk eddig nem dotálta. Kimondja a választ
mány, hogy a segédlelkész-titkári munka költségeihez 1940. évi 
január hó 1-től kezdődően évi 240 P-vel hozzájárul.

d) Kimondja a választmány, hogy a pausále tagdíjat fizető 
gyülekezetek és az azokban működő egyháztársadalmi szervek 
újból összeirattassanak, hogy a tagdíjfizetők nyilvántarthatók 
legyenek.

5'
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5. Lukács István, a Harangszó főszerkesztője bemutatja évi jelentését.
a) A választmány a jelentést elismeréssel, köszönettel tudo

másul veszi. Lukács István szerkesztőnek és Czipott Ilonának, 
a kiadóhivatal vezetőjének lelkiismeretes munkájukért köszöne
tét mond.

b) A jelentéssel kapcsolatosan a Harangszónak az iratterjesz
tés megszervezésére vonatkozó munkáját a választmány örömmel 
tudomásul veszi s erre az újabb vállalkozására Isten gazdag áldá
sát kéri.

c) A sajtóközpont kiépítésének munkálata elé a választmány 
jó reménységgel tekint.

6. Szabó József felelősszerkesztő bemutatja a Harangszó 1939. évről 
szóló számadását. Ez szerint bevétel volt 102.654.15 P, kiadás 93.944.05 P, 
pénztári készlet 1939. dec. 31-én 8.710.10 P. Tiszta vagyon volt 16.823.89 
P, vagyongyarapodás 3.035.73 P.

A választmány a számadást, melyet előzetesen bizottság vizs
gált felül, — tudomásul veszi s a fenntartandók fenntartásával 
a felmentvényt megadja.

7. Spiegel-Schmidt Frigyes segédszerkesztő előterjeszti a „Wehr und 
Waffe“-ra vonatkozó jelentését.

A választmány a jelentést, de különösen annak azon részét, 
hogy a lap a múlt év őszén hetilappá fejlődött, — örömmel veszi 
tudomásul és a szerkesztőnek és segédszerkesztőnek nehéz mun
kájáért meleg köszönetét fejezi ki. Egyúttal kéri a lelkész és 
tanítótestvéreket, hogy a lap terjesztését gyülekezetükben segít
sék elő.

Ugyancsak elfogadja a választmány a lap számadását is.
8. Tudomásul veszi a választmány, hogy a Gyermeklant II. kiadása 

munkában van.
9. A választmánynak több tárgya nem lévén, átalakult közgyűléssé.
10. A közgyűlés a választmány minden előterjesztését és javaslatát 

elfogadja és határozati erőre emeli.
11. A közgyűlésnek tárgysorozata kimeríttetvén, elnök azt buzgó 

imádsággal befejezi.
K. m. f.

D. KA Pl BÉLA s. k.
püspök-elnök.

Dr. ITTZÉS ZS1GMOND s. k. 
világi elnök.

LÁSZLÓ MIKLÓS s. k.
jegyzőkönyvvezető.

Hitelesítjük :
HANZMANN KÁROLY s. k. 

hit. biz. tag.
Dr. AJ KAY ISTVÁN s. k. 

hit- biz. tag.
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III.

Felvétetett a dunántúli evangélikus egyházkerületi Lelkészegyesületnek
1940. október 2-án Pápán tartott közgyűléséről.

Jelen vannak: Németh Károly esperes elnöklete mellett D. Kapi Béla 
püspök, titkos tanácsos, dr. Mesterházy Ernő kér. felügyelő, D. dr. Prőhle 
Károly, dr. Deák János, dr. Kiss Jenő, a soproni theol. fakultás profesz- 
szorai; a kerületbeli lelkészek nagy számmal és a kér. gyűlésre érkezett 
világiak közül is többen.

A közgyűlést megelőző s az egyházker. tanítóegyesülettel közös isten
tiszteleten Takács Elek veszprémi egyházm. esperes, kormányfőtanácsos 
tartott írásmagyarázatot.

1. Németh Károly ügyvezető elnök szeretettel üdvözli az egyházker. 
elnökségét. Köszönetét mond Takács Eleknek az áhítat tartásáért.

2. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: Takács Elek és Fábián 
Imre esperesek.

3. Németh Károly mondja el elnöki megnyitóját:
1540. szeptemberében a római pápa előtt tíz férfiú jelent meg Loyolai 

Ignác vezetésével. Arra kérték, hogy erősítse meg azt a közösséget, melyet 
létesítettek. Ez volt a jezsuita rend. Hogy a jezsuita rend megalakulása 
mit jelentett Európa szempontjából, legjobban látjuk, ha összehasonlítjuk 
Európa térképét 1648-ig. Ami változás történt, főleg a jezsuiták munká
jára vezethető vissza. Akkor tizen jelentek meg a pápa előtt, jelenleg közel
30.000 tagja van a jezsuita rendnek, mely a külmisszió terén is tekintélyes 
számmal munkálkodik.

Két okra mutathatunk rá, amivel ezt az eredményt elérték. Az egyik 
az a feltétlen és-odaadó engedelmesség, mellyel minden egyes jezsuita a 
felettes hatósága iránt viseltetik. A másik pedig a jezsuita rendnek igen 
jól megfontolt stratégiája és taktikája, mellyel az előkelőbb családok 
gyermekeinek összegyűjtésére kollégiumokat alakítottak, ahol azokat tel
jesen megnyerték a romanizmus eszméjének. Minden ilyen jezsuita kol
légium valóságos erőközpontja lett a romanizmusnak. Innen indultak ki 
a jezsuiták legtöbb esetben győzelmes csatáikra és háborúikra. Ezek ered
ményeképpen a jezsuitizmusban a keresztyéiiség területén egy új életforma 
jelent meg, amely életformában új emberek léptek a harci porondra, akik 
eszméikért az életüket is bármikor kockára tették és számtalan sok eset
ben fel is áldozták.

Tehát az engedelmesség és tanintézetek létesítése az, amire nézve 
tanulhatunk mi is a jezsuitáktól. Arra kell törekednünk, hogy — amint 
az ő kollégiumaik — úgy nekünk is minden olyan intézményünk, ahol 
ifjakat nevelünk, elkezdve az elemi iskoláktól egészen a felső iskolákig,
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egy erőközpont legyen, mely kisugározza az evangéliumnak a világossá
gát, az evangéliumnak a tüzét, melegét. A másik pedig az, hogy mind
egyikünkben meg kell lennie annak az engedelmességnek, amely nem 
dacos, vagy konok engedelmesség, hanem amelyikben van lendület, van 
tűz, van iniciatíva, és van önfeláldozó készség.

Egyházi életünk terén a nem régiben oly erőteljesen hangoztatott és 
követelt belmissziói mozgalmak helyébe most az evangélizáció lépett. Ezek 
azonban egymást csak felváltották, anélkül, hogy erősítették volna. A nagy 
veszedelem az, hogyha mi megelégszünk magával a tevékenységgel és nem 
várjuk az eredményt; hogyha a célkitűzésünk abban merül ki, hogy mun
kát keresünk, és nem az a célunk, hogy a mi munkánknak kézzelfogható 
eredménye is legyen. Ha az evangéliumi keresztyénség életformáló erő, 
akkor nekünk rá kell mutatnunk arra, hogy van evangélikus életforma, 
hogy van egy evangélikus keresztyén embertípus, van egy olyan emberi 
ideál, amelyik az evangélikus embernek, az evangélikus hívő keresztyén 
embernek a vonásait hordozza magán; nem csupán általános keretekben, 
hanem egyes emberi életekben. Ha ezt a célkitűzést szem elől tévesztjük 
s nincs olyan célkitűzésünk, amely az egyes emberben válhat valósággá, 
akkor továbbra is csak odajutunk, hogy egyik munkaterületről a másikra 
megyünk; és mindig annak a kárára, ami eddig történt.

Ahogyan az a jezsuita teljes odaadással, lendülettel veti bele magát 
a munkájába s kész munkálkodni ott, ahova a felettese helyezi, így kell 
nekünk is egész odaadással, teljes engedelmességgel, soha nem ernyedve 
azon a téren kifejtenünk a mi munkásságunkat, ahol vagyunk.

A mi magyar evangélikus egyházunk aránylagos súlyából megint sokat 
fog veszíteni. Hogy a helyünket megállhassuk, hogy az állam és társa
dalom megbecsülésére necsak a pozíciónk tegyen érdemessé bennünket, 
hanem hogy az evangélium fényét ebben a sokféle lidércfényes világban 
tisztán ragÿogtathassuk, ahhoz szükséges, hogy ne a gyülekezetekre 
panaszkodjunk, hanem először magunk mea-kulpázzunk és magunk ipar
kodjunk arra, hogy méltó reprezentánsai lehessünk a Krisztusnak s az 
egész egyetemes keresztyénségnek. Indítson a Szentlélek bennünket őszinte 
bűnbánatra, tiszta meglátásra; és először önmagunkban, a magunk életé
ben iparkodjunk kialakítani azt az embert, aki az apostol szerint belső 
ember, új ember és új teremtés. Akit úgyis nevezhetünk: az evangélikus 
ember.

A mai gyakorlati élet követelményeivel számoló elnöki meg
nyitó mély hatást tett az összes jelenlevőkre.

4. Az 1939/40. évről szóló elnöki jelentés szerint az egyházm. lelkész
egyesületek összesen (beleszámítva a Tolna-Baranya-Somogyi ehm. külön 
lelkészi köröket is) 30 értekezletet tartották, amelyeken 56 értekezés, fel
olvasás, előadás hangzott el. És pedig (az első szám az értekezletek, a 
második az előadások számát jelzi): Győri egyházmegye 5, 11; Kemenes
aljái egyházmegye 7,6; Somogyi egyházmegye 2, 3; Soproni alsó egyház
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megye 2, 3; Soproni felső egyházmegye 1, 2; Tolna-Baranya-Somogyí 
egyházmegye 7, 18; Vasi közép egyházmegye 2, 5; Veszprémi egyház
megye 3. 7; Zalai egyházmegye 1, 1.

Az értekezéseket, felolvasásokat, előadásokat tartották: vitéz Balogh 
Ernő, Balogh Pál, Beyer Pál, Buthi Dénes, Csaba Antal, Dombi László, 
Fuchs Pál, Fülöp Dezső, Garam Zoltán, Gerencsér Zsigmond, Gyarmathy 
Ferenc, dr. Győrffy Béla, Havasi Dezső, Hering János, Ihász László, Ihász 
Mihály, Jakus Imre, Kiss Gyula, Kiss Samu, Kóts Lajos, Kovács Béla, 
Kovács István, Lukács István, Lukácsy Dezső, Molitorisz János, Molnár 
Gyula, Molnár Sándor, Németh Károly, Németh Zoltán, Novák Rezső, 
Nyirő József, ifj. Prőhle Károly, Rusznyák Ferenc, Schmidt János, Schrauf 
Ede, Sparas Elek, Stráner Vilmos, Szabó Kálmán, Szalay Mihály, Szepesi 
István, Tarján István, Teke Dénes, Veöreös Imre, Vértesi Zoltán, Weiss 
Vilmos, dr. Wölfel Gyula.

A MELE által kitűzött témákat tárgyalták: 1. Mit vár a lelkészi kar 
az egyetemes Agendától? Győri elun. Szalay Mihály; Vasi közép ehm. 
Nyirő József; Veszprémi ehm. Hering János. — 2. A hitmélyítés, más 
szóval evangelizáció munkájának módja, tere és kötelessége. Győri ehm. 
Szalay Mihály és Németh Károly; Somogyi ehm. Teke Dénes; Soproni alsó 
ehm. Fülöp Dezső; TBS ehm. Jakus Imre; Vasi k. ehm. Weiss Vilmos; 
Veszprémi alsó ehm. Novák Rezső. — 3. A Luther Szövetség munkaköré
nek megállapítása és a Szövetség beállítása az egyházi életbe. Győri ehm. 
Lukácsy Dezső; Vasi k. ehm. Tarján István. — 4. A lelkészi szolgálat 
szabályrendelet-tervezete. Győri ehm. Ihász László; Soproni a. ehm. Balogh 
Ernő; Veszprémi ehm. Ihász Mihály. — 5. A konfirmáció. Győri ehm. Kiss 
Samu; TBS ehm. Schmidt János; Vasi k. ehm. Kovács Béla.

A közgyűléshez beérkeztek s felolvasásra várnak a következő érteke
zések: Az Agendához: Nyirő József. — Az evangelizációhoz: Fülöp Dezső, 
Novák Rezső, Weiss Vilmos. — A Luther Szövetséghez: Lukácsy Dezső 
és Tarján István. — A szolgálati szabályrendelethez: Ihász László és Ihász 
Mihály. — A konfirmációhoz:Kovács Béla és Schmidt János. — A bel- 
missziói munka minimuma: Gerencsér Zsigmond.

A közgyűlés örömének adva kifejezést a lelkészegyesületek
ben végzett széleskörű munka felett, az elnöki jelentést tudo
másul veszi.

5. Fábián Imre, mint az egyházker. becsületszék elnöke, jelenti, hogy 
a kér. becsületszék elé delegálás folytán két ügy került. Mindkét esetben 
közmegelégedésre hozta meg a becsületszék határozatát, amennyiben el
lene felülvizsgálati kérelem egyik fél részéről sem intéztetett.

6. Horváth Olivér pénztáros jelentése szerint az egyházker. lelkész
egyesület 1939/40. évi bevétele 4048.38 P, kiadása pedig 2514.50 P volt. 
Pénztári maradvány, mint készpénzvagyon: 1533.88 P. Ehhez járul vagyon
állományképen a püspök úr rövidesen kiadásra kerülő beszédgyüjteményé- 
hez szükséges s a Harangszó nyomdájában letétben levő papiros 2375.05 P



értékben. — A Kapi-alap jövedelméből 65 P a soproni líceumi ösztöndíjra 
fordíttatott. Az alap összege: 1600 P.

A Keresztyén Családi Emlékkönyvek régebbi kiadásából 43 példány
nak hátralékos ára: 25.80 P befolyt s ezzel a régebbi kiadás számadása 
végleg lezárult. Az új kiadásból elkelt 235 példány s a vételár: 216.06 P 
összegben hiánytalanul befolyt. Raktáron van 640 példány, a kemenesaljai 
egyházmegye iratterjesztésénél bizománybán 50 példány.

Gyurátz Ferenc életrajzából, jóllehet a könyv árát a múlt évi köz
gyűlés 2 P-re szállította le, az egész év folyamán mindössze két példány 
kelt el. A Theol. Iratterjesztés, ahol a múlt évben 474 példány raktározta
tok be, egyetlen példányt sem adott el. Jelenleg raktáron van: a pénz
tárosnál 41, a Theol. Iratterjesztésnél 474 példány. Bizománybán is van 
még 4 példány — 9 év óta eladatlanul — a veszprémi lelkészi hivatalnál. 
Az eladatlan példányok száma: 519.

A lelkészegyl. tagdíjakat teljesen befizették a kemenesaljai, somogyi, 
soproni alsó- és felső, vasi közép-, veszprémi és zalai egyházmegyék. 
Nagyon örvendetes javulás következett be a győri és tolna-baranya- 
somogyi egyházmegyékben, ahol a hátralékok majdnem teljesen meg
szűntek. A győri egyházmegyében csak két hitoktató maradt tartozásban 
összesen 8 P-vel, a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében pedig csak 
három lelkész tartozik összesen 10 P tagsági díjjal.

A közgyűlés a pénztáros számadását és jelentését tudomásul 
veszi s neki — köszönetének kifejezése mellett — a szokásos 
óvások fenntartása mellett a felmentést megadja.

7. A pénztárosi jelentés kapcsán a pápai gyülekezetnek, 50 példány 
Gyurátz Ferenc életrajznak à 2 P-vel való átvétele után

a közgyűlés 10 ingyen példányt ad.
8. A tisztújítás során

ügyvezető alelnökké Németh Károly, titkárrá Kiss Samu, 
pénztárossá Horváth Olivér választatott meg újra. A közgyűlés 
a tisztikar további kibővítését nem tartja szükségesnek. A választ
mány tagjai a tisztikaron kívül az egyházmegyei lelkészegyesü
letek elnökei.

9. A MELE-témák tárgyalása során a közgyűlés
a) a lelkészi-szabályrendeletet teljesen átdolgozandónak tartja;
b) az Egyet. Agendára nézve pedig azt kívánja, hogy az mi

nél előbb jelenjék meg. — A MELE egyéb témáinak tárgyalására 
idő nem maradt; az e tárgyú beérkezett dolgozatok mind fel
terjesztetnek a MELE-gyűléshez.

10. A Harangszó kiadásában megjelent Egyet. Névtár szerkesztéséért
a közgyűlés köszönetét mond Szabó József győri igazgató

lelkésznek.
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11. Lukács István győri diakonissza-intézeti lelkész kívánatosnak tartja 
az áldásosán működő nagytarcsai fiú-népfőiskola mellett leány-népfőiskola 
létesítését. Az erre vonatkozó kezdeményező lépések már meg is történtek. 
A gyenesdiási Kapernaumban legalább 15—20 leány részvételével meg 
lehetne nyitni a népfőiskolái tanfolyamot, melynek havi díja 35 P lenne. 
Az ügy megvalósításához kéri a lelkészek és gyülekezetek jóindulatú 
támogatását.

A közgyűlés átérezvén a leány-népfőiskola szükségességét, 
azt a lelkészek és gyülekezetek támogatásába melegen ajánlja.

12. A K1E titkári állás megszervezését s állandó jellegűvé tételét immár 
elodázhatatlanul szükségesnek tartja a közgyűlés oly módon, hogy

a KIE-titkár fizetése a hitoktatói, vagy kongruás lelkészek 
állásának megfelelően — a nyugdíjjogosultságnak reá való ki- 
terjesztésével is — biztosíttassák.

13. A múlt évi 14. közgyűlési pont határozatának megújításával szük
ségesnek tartja a közgyűlés

a filiák lelkigondozásának egységesítését és hatékonyabbá 
tételét.

14. A nőegyletek alapszabályainak egységesítésére nézve
a közgyűlés a püspök úr intézkedését kéri, hogy legalább a 

dunántúli kerületben azonos keretek közt, egységes irányú és célú 
munkát fejthessenek ki nőegyleteink.

15. Megkeresi a közgyűlés a kér. gyűlést az iránt, hogy
tanintézeteinkben a lelkészgyermekek — a lelkészek anyagi 

viszonyainak és családtagjai számának a figyelembevételével — 
szociálisabb elbánásban részesüljenek.

16. Ugyancsak megkeresi a kér. közgyűlést arra nézve, hogy
a szórványgondozási munkát részesítse nagyobb mérvű 

anyagi támogatásban; s keressen fedezetet arra, hogy a missziói 
gyülekezetekben működő s.-lelkészek kongruája missziói utazá
saik alkalmával felmerülő készkiadásainak a megtérítése céljából 
az eddigi 30 P-ről 60 P-re emeltessék.

17. A s.-lelkészek áthelyezésével, cseréjével járó helyi változások miatt 
a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy

a s.-lelkészek abban az egyházmegyében fizetik lelkészegyl. 
tagdíjaikat, ahol január 1-én vannak.

18. A kér. lelkészegyesületi közgyűlés elhatározza, hogy
a konfirmált ifjúság számára írandó Vademcumra 100 P 

pályadíjat tűz ki. A könyv terjedelmét 6 ívben állapítja meg. 
Beadási határidő: 1941 április 1. A beérkezendő pályaművek mee:- 
bírálásara Németh Károlyt, Szabó Józsefet és Lukács István jelöli 
ki, illetve kéri fel.
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Több tárgy nem lévén, illetve az idő előrehaladottságára való tekin
tettel ügyv. alelnök a közgyűlést imádsággal bezárta.

K. m. f.

a Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerületi Tanítóegyesület
1940. évi október hó 2-án, Pápán tartott rendes évi közgyűléséről.

Jelen vannak: Az egyházkerület részéről annak elnöksége: főtiszte
lendő és nagyméltóságú D. Kapi Béla püspök úr, méltóságos dr. Mester- 
házy Ernő egyházkerületi felügyelő úr.

A pápai egyházközség részéről: Bácsi Sándor lelkész és a felügyelők.
Az állami tanügyi főhatóság nevében: dr. Békefi József kir. tanfel

ügyelő, Veszprém. — A Lelkészegyesület képviseletében: Ziermann Lajos 
és Zongor Béla esperes-kormányfőtanácsosok, László Miklós püspöki tit
kár, Hanzmann Károly főszámvevő és lelkészek. — A felügyelői kar
ból: Koltai Vidos Dániel egyhm. felügyelő, népisk. biz. elnök, Bertha Benő, 
Kovács Károly ezredes, Ittzés Zsigmond és dr. Strasser Sándor egyház
felügyelők. — A ref. egyház képviseletében: dr. Benedek Sándor theol. 
tanár Pápa. — A helybeli róm. kath. egyh. részéről: Grátzer János róni. 
kath. igazgatótanító Pápa. — A középiskolák képviseletében: Arató István 
tan. főtanácsos, leánygimn. igazgató (Kőszeg), Demiány Ervin (Bonyhád), 
dr. Horváth Endre (Pápa, Nőnevelő), Rozsondai Károly tanítóképzői igaz
gató (Sopron), dr. Gárdonyi Zoltán tanár (Sopron), Kraft József ny. áll. 
tanítóképzői ig. (Pápa). Lauday Sándor, Baksy Andor tanítóképzői taná
rok (Pápa), Marczelly Kornél áll. tanítóképzői tanár (Pápa) és velük együtt 
a pápai m. kir. áll. tanítóképző intézet ifjúsága nagy számmal. — Az Orszá
gos Evangélikus Tanítóegyesület és a Tanítóegyesületek Országos Szövet
sége részéről: Somogyi Béla orsz. egyesületi elnök (Körmend).

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerületi Tanítóegyesület tagjai közül: 
Grieszháber Endre Henrik ig. elnök, Kertai János ig. titkár, Rózsa János 
és Somogyi János egyesületi jegyzők, Niederland Vilmos egyesületi pénz
táros és a tagok nagy számban.

KISS SAMU s. k. NÉMETH KÁROLY s. k.
titkár. ügyv. alelnök. 

FÁBIÁN IMRE s. k.TAKÁCS ELEK s. k.
hitelesítő.

IV.
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I. A közgyűlést megelőzőleg az egyh.-kerületi Lelkészegyesület és 
Tanítóegyesület közös áhítaton vett részt a templomban.

II. A közgyűlést az „Erős vár a mi Istenünk“ zengő zsoltárének el- 
éneklése után: Grieszháber Endre Henrik a következő mély hatást keltő 
beszédben nyitotta meg:

1940 két történelmi jelentőségű határkő mellé állít bennünket. Az el
sőre 1440. február 23.-a van ráírva és 500 esztendő távlatában dicső, nagy 
királyunk, Mátyás bölcsőjéhez állít minket, hogy csodával és vigasztaló 
reménységgel szemléljük halhatatlan nevét. Mátyás volt az első magyar 
király, akit a köznemesség és a nép választott, amikor akaratát elszánt 
fellépésével rákényszerítette az oligarchiára. Részben szép szóval, részben 
erőszakkal megtörte a főurak erejét, és a köznemesség lelkes támogatá
sával helyreállította azt az egységet, melyet az ország Zsigmond óta sajno
sán nélkülözött és amely egységes erővel nemcsak megvédte, hanem gyara
pította is az országot a cseh, lengyel, német és török támadásokkal 
szemben.

Amikor Mátyás 18 éves korában trónra lépett, egy roskadozó, hábo
rúk viharában megnyirbált kultúrájú ország, elmaradott, önző főúri élet, 
materialista korszemléletben, anyagiak imádatában elmerült kis-nemesség 
és egy rettenetesen kizsákmányolt, az igazságtalanság korbácsával végig
vert, szinte állati sorsban élő jobbágyság várt reá.

Mátyás lelke lehajolt a kisemmizett egyszerű néphez, megérezte 
vágyait, sóhajait és gyógyítani kezdte sebeit. Szociális érzékére vall, hogy 
a gőgös főurakat ránevelte az alattvalóikkal szembeni szociális igazságra, 
az anyagi és szellemi javak igazságosabb elosztására, a műveltség meg- 
szeretésére és gyakorlására; a kisnemeseket a haza szeretetére, az egész 
nemzetet fegyelemre és a haza önzetlen, áldozatkész szolgálatára. Ezt a 
szociális életet vélte önmagában élni és valóra váltani. Ez valósággal ural
kodói heroizmusa volt.

Mátyás jellegzetesen magyar király volt, kinek nagyságában a magyar 
nemzet tulajdonságai dicsőültek meg. Törvényhozása is ugyanabból a 
magyar lélekből és jogalkotó géniuszából fakadt, mellyel a hazai hagyo
mányos latinos műveltségbe a reneszánszot plántálta. A haladó korszellem 
zseniális egyénisége volt, aki a külföldinek is magyar ízt, színt és tartalmat 
adott, mert mindent az ő magyar lelkének szűrőjén engedett át. Mátyást 
sok olyan nemes elgondolás fűtötte, melyet mi ma más világnagyságban 
megcsodálunk. Mérlegeltük-e valaha is komolyan például, hogy Mátyás 
volt az egyetlen és nagy uralkodó, aki komoly kísérletet tett az őshazában 
maradt magyar testvérek felkutatására és hazatelepítésére?

Igazi tanító és nevelő mester volt, aki népét rajongásig szerette és 
azzal bánni is tudott. Tragédiája, hogy nagy terve befejezetlen maradt, 
és a nagy élet után irtó kezek jöttek, akik nemzetünknek mérhetetlen 
károkat okoztak. A gyökérzet azonban ma is ép, erős, és azért millió 
magyar lélekben még ma is vigasztaló erő és boldog remény a jövőre 
nézve!
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Az emlékezés fénye mellett mi lelkészek és tanítók lássuk meg- a nagy 
királyban a kultúra és szociális elgondolás merész fáklyahordozóiát és ama 
erőt, mely a magyar nemzetet egy egységes homogén testté akarta for
málni, hogy ezen keresztül népjogot, tudást, kultúrát és boldogulást sze
rezzen és kősziklaként állhasson az idők minden viharában. Az emlékezés 
paradicsomában szóljon a csodás hárfa húrja mindenütt, a határokon túl is, 
ahol csak egy magyar is el kerek e nagy világon, hogy minden magyar 
babérkoszorút fonjon ama dicső, nagy Mátyás király homlokára, akinek 
daliás alakja, igazságszeretete, magyar lelkisége örökké él minden igaz 
magyar lelkében!

A második határkőre 1920. évi március 1. van ráírva, amikor most is 
uralkodó Korányzó Urunk Öfőméltóságát a magyar országgyűlés az ország 
kormányzójává választotta.

Vízözön borította el a Kárpátok medencéjét és a magyar nemzeti élet 
gyenge kis bárkája az akkori viharoktól hajtva, bizonytalanul hánykolódott 
hol erre, hol arra, aszerint, hogy kik ragadták magukhoz rövidebb, hosz- 
szabb időre a kormá'nykereket, míg végre a kétségbeesett nemzet 1920. évi 
március 1-én vitéz Nagybányai Horthy Miklósban önmagára talált, aki 
azóta biztos és erős kézzel vezeti a magyar nemzet hajóját a boldogabb, 
csendes kikötő felé.

Élete és kormányzói tevékenysége sok tekintetben hasonlatos Mátyás 
életéhez és uralkodói heroizmusához. Már a kezdete is olyan. Egy elvesz
tett vérzivataros háború minden borzalma tárul lelki szemei elé. Az anyagi 
szegénység, az erkölcsi elesettség, a lelki és szellemi fásultság, a minden 
jó, nemes iránt való közönyösség és mindezek mellett még a régi magyar 
átok, a széthúzás, az irigység, féltékenység, gyülölség, nemzetiségi villon
gások, vallási és különféle gazdasági, szociális kérdések kínozzák a nemzet 
beteg, gyötrelmekkel teli testét.

Horthy Miklós, mint államférfi, határozott lépésekkel haladt az általa 
kitűzött biztos cél felé, abban a szent meggyőződésben, hogy a nemzet 
maga is el fogja ismerni törekvéseinek önzetlen tisztaságát és őt a leg
nagyobb áldozatok árán is követni fogja minden vészen és akadályon át!

Pedig nagyon nehéz volt a feladata! Egy sír szélén álló nemzetet kel
lett megmentenie. A rendet és fegyelmet kellett helyreállítania. Ki kellett 
irtani az emberekből a kishitűséget, bizalmatlanságot, önzést, hiúságot 
és vallástalanságot. Vissza kellett szorítania az erőszakosan törtetőket. 
Biztosítania kellett a jog és az igazság uralmát. A koldus országban helyre 
kellett állítania az államháztartás egyensúlyát és lehetővé kellett tennie 
a szociális megsegítést. El kellett indítania a katonai és kulturális fel- 
készültséget és továbbhaladást. A belpolitikai tisztulás közben meg kellett 
tisztítania a külpolitikai légkört is, hogy a világ tisztán lássa Trianon 
otromba botlásait és igazságot szolgáltasson hazánknak!

A magyar és világtörténelem lapjai fogják bebizonyítani azt, hogy 
vitéz nagybányai Horthy Miklós isteni küldetését minden irányban példá
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san és áldással töltötte be, mert megmentette nemzetünket a végső pusztu
lástól és egy új életnek a sziklaszilárd alapjait rakta le.

Mi pedig ez alkalommal és ilyen formában hajtsuk meg Öfőméltósága 
előtt az igazi hódolat, hála, elismerés és szeretet zászlaját azzal a fohásszal, 
hogy a Mindenható Isten áldása kísérje minden lépését és gondolatát és 
vezesse diadalra az új és Nagymagyarország felépítésére irányuló min
den nemes elgondolását, mely nehéz, nemzetmentő és honépítő munkájá
ban a magyar nemzet ösztönös hálája és soha el nem lankadó hűsége 
és szeretete fogja kísérni az ő legendás alakját.

Ebben a hálás megemlékező szellemben üdvözli a közgyűlés megjelent 
tagjait és a kedves vendégeket és a közgyűlést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére: Ágoston József és Kakas Irén pápai kar
társakat kéri fel.

III. Elnök felkéri a jelenlevőket az 1918. évi augusztus 13-án tartott 
közgyűlés alkalmával hozott s az elesett kartársak megemlékezéséről szóló 
határozat értelmében a kegyelet adójának lerovására. A jelenlevők néma 
felállással hódolnak a haza önfeláldozó védelmében a világháborúban hősi 
halált halt kartársak emlékének, miközben az elnök a hősi halottak alábbi 
névsorát olvasta fel:

Bakó Samu, Busz Henrik, Dömötöri Vince, Erdélyi Zoltán, 
Fejér Imre, Gönye István, Grieszháber Ödön, Guggenberger János, 
Havas Ferenc, Havas Sándor, Hajnal Endre, Házas Béla, Horváth 
Mihály, Karner Gyula, Kemény Lajos, Kiss Dezső, Kiss János, 
Kiss Sándor, Klenner Ferenc, Koch Henrik, Köhler Frigyes, Len
gyel Sándor, Lóránt József, Macher Béla, Philippi Árpád, Pödör 
Sándor, Plechl Gyula, Sass Lajos, Schwartz Ádám, Stefáni Mihály, 
Szekér Károly, Szíj János, Töpler Gyula, Wágner János, Wendelin 
Mihály, Wiegand Henrik.

Dulce et decorum est pro patria mori! Hálás kegyeletünk, 
soha el nem múló szeretetünk őrködjék porladozó tetemeik felett. 
És miként ők a haza védelmében, úgy hasonló hűséggel teljesít
sük mi is kötelességünket a Haza fenntartásában. Isten minket 
úgy segítsen!

IV. Elnök meleg, magyar szívvel emlékezik meg Erdély egy részének 
visszaszerzéséről s a bécsi döntésről. Hálát mond a jó Istennek nemzetünk 
megsegítéséért. Hálával emlékezik meg Hitlerről és Mussoliniról, amiért 
igazságot szolgáltattak a magyarságnak. A magyar tanítói lélek melegével 
köszönti legendás hősünket: Horthy Miklós kormányzót, aki soha nem 
csüggedő lélekkel hitet öntött a magyar szívekbe, a magyar feltámadás 
szent hitét. Köszönti a magyar kormányelnököt: gr. Teleki Pált és a 
magyar külügyminisztert: gr. Csáky Istvánt, akik kitartó munkaerejükkel 
és bölcsességükkel járultak nemzetünk újabb megnagyobbodásához.

■i



Indítványozza, hogy Főméltóságú Kormányzó Urunknak magyar szi
vünk háláját fejezzük ki a következő táviratban:

Kormányzói Kabinetirodának, Budapesten:
Dunántúl evangélikus tanítóságának pápai közgyűlése, húsz

éves kiválóan eredményes országlása alkalmából hódolatteljes 
tisztelettel, alattvalói hűséggel és soha el nem múló hálás szere
tettel üdvözli Főméltóságodban Magyarország harmadik honala
pítója és imádságos lélekkel kéri a Mindenhatót, koronázza Fő
méltóságodnak áldásos kormányzói tevékenységét Magyarország 
mielőbbi teljes feltámadásának boldog örömével.

Pápa, 1940 október 2. Grieszháber Endre Henrik elnök.
Indítvány egyhangú lelkesedéssel elfogadtatott.

Elnök indítványozza továbbá, hogy forduljon a közgyűlés hódoló fel
iratban a magyar kir. Miniszterelnök Úrhoz a következőkben:

Nagyméltóságú Miniszterelnök Urnák, Budapesten.
Dunántúl evangélikus tanítóságának Pápán tartott mai köz

gyűlése hódolatteljes tisztelettel és hálás szívvel emlékezett meg 
Nagyméltóságodnak immáron hosszú évek sora óta folytatott 
ama eredményes munkájáról, mellyel a régi történelmi Magyar- 
országnak egy igen értékes, tekintélyes és az egész magyar nem
zet számára nagyon kedves része visszatérhetett az anyaország
hoz. Imádságos lélekkel kérjük a bölcs Istent, áldja meg továbbra 
is Nagyméltóságod és bölcs Kormánya minden lépését és gondo
latát, hogy a megindult úton továbbhaladva, teljes egészében be
fejezhesse honmentő és országépítő munkásságát és magyar nem
zetünk hő imájaként visszaállíthassa Nagymagyarországot régi 
nagyságában, fényében, dicsőségében!

Mély alázattal kérem, méltóztassék a-boldog visszatérés alkal
mából hódolatteljes tiszteletünket és szívből fakadó, hálás köszö- 
netünket kegyesen tudomásul venni, melynek megismétlésével 
maradtam a nagyméltóságú magyar királyi Miniszterelnök, 
Kegyelmes Uramnak alázatos szolgája: Grieszháber Endre Henrik 
igazgató, tanítóegyesületi elnök.

Elnök indítványát a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel ma
gáévá tette.

V. Ezután az elnök meleg szavakkal köszönti és üdvözli a megjelent 
D. Kapi Béla püspök urat és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő 
urat. A hódolat és tisztelet szól ajkáról — mondotta —, minthogy a mai 
élet nehéz harcaiban mind a ketten a tanítóság mellett voltak és állandóan 
a tanítóság erkölcsi és anyagi értékeit gyarapították. Kéri a jó Istent, 
hogy tegye áldottá mindkettőjük életét.

Püspök Ür Önagyméltósága, elnöktársa nevében is hálás szívvel mond
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köszönetét a meleg üdvözlésért. Köszöni az érzelmeket, melyeket meg
pecsétel a Dunántúl tanítóságának áldozatos munkája. A mai nehéz idők 
még nehezebb idők méhe. A világnézetek tisztázódása alatt hazánk és 
evangélikus egyházunk kiépítésében az evangélikus tanítóságra óriási 
hivatás vár. Nem maradhat minden a régiben. De ha előre nézünk is, 
vissza is kell tekintenünk. Meg kell látni hibáinkat és gyarlóságainkat. 
Ezután tekintsünk magunkba is. Meg kell látnunk újra az Isten által szá
munkra kijelölt utat! Nem elég, hogy Erdély és népe visszatért, hanem 
a legtontosabb feladat, hogy meg is tarthassuk őket! Minden evangélikus 
iskola a nemzetnevelésnek szent műhelye legyen. A történelmi múlt ott él 
minden gyülekezetben s ennek nyomán kell, hogy az erős hitű evangélikus 
embertípus termelődjék ki e hazában, aki felveszi a harcot jogaiért és 
mások szabadságáért. Nemzetnevelés, egyháznevelés! Az eszmék forga
tagában e két nevelésnek lesz legnagyobb és elválaszthatatlan fontossága, 
öröm és boldogság e két szent eszményben a tanítósággal mindenkor 
együtt lenni akár a körzeti konferenciákon, akár ezen a közgyűlésen. 
Mint reggeli harangszó hangzik a hála és köszönet munkátokért, hogy 
evangélikus tanítók voltatok és vagytok, s a másik, jövő felé irányuló 
hang: legyetek azok, kiknek lenni kell, olyanok, mint akiknek nemcsak 
az Egyház, hanem a nemzet is látni akar titeket. Legyetek a nemzet testé
ben evangélikus tanítók, kik lelketekkel az Egyházat és a Hazát meg
gazdagítjátok! Ebben a reményben köszönöm meg szíves üdvözlésieket.

Közgyűlés meleg szívvel és lelkesedéssel fogadta püspök úr 
szavait.

Elnök ezután meleg ’ érzéssel üdvözölte a vendéglátó pápai gyüleke
zetei, melynek új szelleme példaképen áll mindenki előtt a küzdelmes múlt 
után.

Bácsi Sándor pápai lelkész megköszönve az üdvözlést, Isten áldását 
kéri a tanítói szolgálatra.

Elnök továbbá szívélyesen köszönti a Dunántúli Evangélikus Egyház
kerületi Lelkészegyesület jelenlevő vezetőit: Ziermann Lajos, Zongor Béla, 
Hanzmann Károly lelkészeket, László Miklós püspöki titkárt; a megjelent 
világiak közül: Koltai Vidos Dániel, Berta Benő, Kovács Károly ezredes, 
Ittzés Zsigmond, dr. Strasser Sándor felügyelőket; köszönti dr. Benedek 
Sándor ref. teol. tanárt, a megjelent helybeli tanítóképzőintézeti tanárokat, 
Békeffi József kir. tanfelügyelőt, valamint Somogyi Bélát, egyesületünk 
országos elnökét. Felolvassa a vasmegyei kir. tanfelügyelő meleg üdvözlő 
levelét, végül üdvözli a többi megjelent vendégeket, köztük a helyi tanító
képző megjelent ifjúságát is.

Az üdvözlésekre meleg szívvel válaszoltak: Somogyi Béla, aki az Orsz. 
Egyesület, a Tanítóegyesületek Orsz. Szövetsége és a vasmegyei Ált. 
Tanítóegyesület üdvözletét hozta el, Kraft Dezső tanítóképzőintézeti igaz
gató, aki felhívta az ev. tanítóságot, mint a legfőképen nemzetiségi vidé-
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kékén működő tanítókat a felelősségteljes magyar őrálló munkájára; dr. 
Békeffi József veszprémi kir. tanfelügyelő az új utak és új célok szelle
mében köszöni meg az üdvözlést.

Végül az elnök üdvözli a megjelent nyugdíjas kartársakat, s nemes 
munkájuk elismert értékét tárja a fiatal tanítóság elé.

Bejelenti a távolmaradásukat igazolók neveit is, s a meghívott köz
életi vezetők kimentő sorait.

VI. Következett: Orbán Károly kőszegi igazgató-tanító előadása: a 
„Zsinórírás a népiskolában“ címen. Előadó a maga mindenki által ismert 
élénk, vonzó egyéniségével valósággal magával ragadta a megjelent öre
gebb kartársakat is, amikor elmondta, hogyan szokta meg az „öreg tanító“ 
az új írásmódot, hogyan tanult meg a gyermekekkel együtt új módon 
írni. Bemutatta a szebbnél-szebb elért eredményeket, s bemutatta a zsinór
írás kézügyességi vezető módszerét is. Üj jövő, új szépírás, ajánlotta lelkes 
szavakkal a zsinórírást azzal, hogy amit csak lehetséges, egyszerűsítsünk 
le belőle.

Az előadáshoz hozzászóltak: Erdős János, aki maga is ajánlotta a 
zsinórírás bevezetését; Ludván Sándor, aki a Luttor-féle írásmódot néme
tesnek mondja, már a betűalakok miatt is, ő a ritmusos írásnak híve. 
Gergely Ferenc és Baksy Andor gyak. isk. tanárok a leegyszerűsített zsinór
írás mellett vannak. Végül is a közgyűlés hangulata az álló, egyforma 
vastagságú vonalakkal végzett, leegyszerűsített zsinórírás mellett alakult ki, 
melynek bevezetését egyelőre a tanítók belátására és szorgalmára bízza.

Elnök javaslatára a közgyűlés meleg köszönetét szavaz Orbán Károly- 
nak, aki élvezetes előadásával új utakra vitt bennünket.

VII. A következő előadást Balikó József liszói igazgató-tanító tar
totta: a „Természetrajz, gazdaságtan és háztartástan a népiskolában“ 
címen. Előadásában ezen mostoha tantárgy népszerűsítéséről lelkesen be
szélt. A magyar falu jövő boldogulását tárta fel előadásában, tanúságot 
adva arról, hogy valóságos rajongója a magyar népnek s a magyar falunak.

Elnök mindnyájunk nevében szívélyes köszönetét mondott a meleg
szívű előadónak, amit a közgyűlés teljes lélekkel magáévá tett.

VIII. A közgyűlés a gondosan összeállított elnöki és főtitkári jelen
tésért hálás köszönetét fejezi ki, azt teljességében tudomásul veszi és a 
jelentéssel kapcsolatban a következő határozatokat hozza:

A közgyűlés a jelentés 1. pontjához:
Örömteljes szívvel veszi tudomásul Erdély északi részének 

az anyaországhoz való visszacsatolását. Hálásan gondol mind
azokra, akik az országgyarapodást közreműködésükkel elő
mozdították.

a 2. ponthoz:
A minden halandók útján eltávozott kartársak és íanügy- 

barátok emlékét kegyelettel őrzi meg.
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a 3. ponthoz:
A nyugalomba vonult kartársaknak jól megérdemelt pihenőt 

kíván.
a 4. ponthoz:

A kitüntetett kartársakat meleg szeretettel köszönti, 
az 5. ponthoz:

A történelmi évfordulókról hálás kegyelettel emlékezik meg, 
mint a hazafias érzés erőforrásairól, 

a 6. ponthoz:
A tanítóegyesületek magas szintű, dicséretes munkásságáról, 

örömmel vesz tudomást. Ezzel a tanítói tekintélynek és az ön
művelésnek tesznek szolgálatot, 

a 7. ponthoz:
A személyi változások révén új tisztségekbe került kartársa

kat szeretettel köszönti, munkájukra Isten áldását kéri. 
a nemzetiségi kérdést tárgyaló ponthoz:

közgyűlés felhívja a tanítókat arra, hogy hűséges őrállói 
legyenek a nemzetiségi helyeken is a magyar Hazának és bízik 
a nemzetiségek hűségében, hazaszeretetében, 

az anyagi kérdéseket tárgyaló ponthoz:
közgyűlés sürgeti a fizetéscsökkentő rendeletek mielőbbi 

hatályon kívül helyezését. Sürgeti a kántortanítói sérelmek orvos
lását, a VII. fiz. o.-ba való automatikus előlépést és az OTBA 
intézmény új, népszerű alapokra való helyezését, 

a különféléket tárgyaló rovattal kapcsolatban:
közgyűlés felhívja az egyesület tagjait az Evangélikus Nép

iskola folyóiratunk pontosabb anyagi támogatására. Révfülöpi 
üdülőnk virágzóvá tételével kapcsolatban közgyűlés az ev. tanítók 
számára nagyobb kedvezmények bevezetését határozta el. Jóvá
hagyja a közgyűlés az üdülő házi kezelésbe való vételét. Szorgal
mazza a közgyűlés a Gyógyház megvalósítását.

IX. Somogyi Béla országos elnök ezután bejelenti, hogy a Tanító- 
egyesületek Országos Szövetsége .ezévi november 16-án Budapesten Egye
temes Tanítógyűlést tart, melyre mindenkit szeretettel meghív. Bejelenti 
ezenkívül a fenti testület azon elhatározását, hogy felhívja tagegyesüle
teit, így a mi Dunántúli Ev. Egyh.-ker. Tanítóegyesületünket is, az eddigi 
legkiválóbb alapító elnök sírjának az Egyetemes Tanítógyűlés napján való 
megemlékező megkoszorúzására.

Közgyűlés elnök javaslata alapján elhatározza, hogy az 
Egyetemes közgyűlés napján Balikó József liszói igazgató veze
tésével küldöttséget küld: néhai szeretett alapító elnöke, a kiváló 
tanító: Sass István, Nagyatádon levő sírjához, ahol az egyesület 
koszorúját, illő megemlékezéssel, a küldöttség elhelyezi. 6



X. Pénztárosunk: Niederland Vilmos bemutatta az egyesület pénztári 
jelentését az 1939. évi zárszámadásáról és az 1940. évi költségelőirány
zatáról.

A pénztáros jelentése szerint:
b e v é te l...............................................  443.98 P
k i a d á s ...............................................  273.19 „

készpénzmaradvány: 170.79 P
Az egyesület vagyona: 499.43 P.
A koiisegeioiranyzat egyenlő tedezeti és szükségleti összeggel állítta

tott össze: (3u0 P).
Liseie Frigyes számvizsgáló jelenti, hogy a számadást tételről-tételre 

átvizsgálta és vegosszegeoen is helyesnek és okmányoKkal igazoltnak ta
lálta. javasolja a kozgyuiesnek, hogy a pénztáros részére a ieimentvenyt 
a szokásos fenntartással adja meg.

A közgyűlés a két jelentést elfogadja s pénztárosnak a fel
mentvényt megadja.

XI. Indítványok.
A közgyűlés elfogadja az egyházmegyei egyesületek következő javas

latait és a megfelelő helyre terjeszti fel:
1. Az évzáró vizsgálat ne száraz ellenőrző kérdésekből álljon, 

hanem ünnepség legyen, hasson oda a felsőbb hatóság, hogy ez 
a régi rendelet be is tartassék.

2. A gyermeknyomor megszüntetésére és a legszegényebb 
gyermekek nevelésének lehetővé tételére a nagyobb községek 
szervezzenek napközi otthonokat állami és társadalmi segítséggel.

XII. Elnök jelenti, hogy az Egyesület tisztikarának mandátuma lejárt. 
Hálás köszönetét mond az egyesületi tagoknak buzgó támogatásáért és 
kéri az új választás elrendelését.

Közgyűlés a megnyilvánult egyhangú bizalom mellett köz- 
felkiáltással a következő 6 évre az alábbi tisztikart választja meg: 

Elnök: Grieszháber Endre Henrik, alelnök: vitéz Nagy István 
és Szende Ernő. Jegyzők: Rózsa János és Somogyi János. Titkár: 
Kertai János. Pénztáros: Niederland Vilmos, ellenőr: Eisele Fri
gyes. A választmány tagjai a következők: Somogyi Béla, .Buti 
Sándor, Szász András, Garan János, Erdős János, Balikó József, 
Polster Rezső, Végh János, jákfai Gömbös Sándor és Papp Sándor. 

Közgyűlés a választást határozatiig kimondja.
XIII. Somogyi Béla orsz. elnök üdvözli a közgyűlés nevében a meg

választott tisztikart, s különösen annak elnökét: Grieszháber Endre Henri
ket, akinek elnöksége alatt az egyesület közgyűlései évről-évre tartalma
sabbak lettek, s egy-egy ilyen közgyűlést a legkedvesebb emlékei közé
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söröz. A megértés, az egység és a céltudatos, szorgalmas munka jellemez
ték az elnök bölcs vezetése alatt lefolyt közgyűléseket, s kéri a jó Istent, 
hogy továbbra is adjon erőt az elnöknek és tiszttársainak az Egyesület 
hasonló szellemben való vezetésére.

Grieszháber Endre Henrik meleg szívvel köszöni meg és fogadja el 
a megtisztelő megbízást a maga és tiszttársai nevében is, köszönetét 
mondva azoknak, akik önszántukból a tisztikarból kiváltak. Szeretettel 
kéri az egyesület minden tagját még az eddiginél is buzgóbb támogatásra, 
mert ez ad majd erőt a jövő még nagyobb és szebb munkájára.

XIV. Elnök hálás köszönetét mond végül Bácsi Sándor lelkésznek és 
a vendéglátó pápai gyülekezetnek és mindazoknak, akik a közgyűlés mun
kájában résztvettek és a közgyűlést bezárja. Felcsendültek ajkunkon nem
zeti imánk, a Himnusz dallamai és egy nagyon kedves közgyűlés emlékével 
távoztunk Pápa városából, Gyurátz Ferenc emlékét őrző és építő szellemét 
feltámasztó pápai evangélikus gyülekezettől.

K. m. f.

GRIESZHÁBER ENDRE HENRIK s. k. SOMOGYI JÁNOS s. k .

elnök. jegyző.

Hitelesítjük:

ÁGOSTON JÓZSEF s. k. KAKAS IRÉN s. k.



V.

A d u n á n tú l i  ág . h itv . e v a n g . e g y h á z k e rü le t!  t i s z t ik a r ,  v a la m in t 
a z  1937 43. é v e k re  m e g v á la s z to t t  e h k e r .  á lla n d ó  b iz o t ts á g o k

N É V T Á R A .

I. Az egyházkerület tisztikara:

Püspök, 1916 óta: D. Kapi Béla m. kir. titkos tanácsos, győri lelkész, 
felsőházi tag, Győr, Ráth Mátyás-tér 1.

Egyházkerületi felügyelő, 1923 óta: Dr. Mesterházy Ernő, nagybirto
kos, ny. főispán, felsőházi tag, a Johannita-rend lovagja, Nagygeresd, 
Sopron vm.

Egyházkerületi egyházi főjegyző, 1928 óta: Németh Károly, esperes
lelkész, Lébény, Moson vm. (1943.)

Egyházkerületi világi főjegyző, 1934 óta: Dr. Bertha Benő, kir. járás
bírósági elnök, Sárvár. (1943.)

Egyházkerületi egyházi aljegyző 1939 óta: Schmidt János, lelkész, 
Györköny, Tolna m. (1943.)

Egyházkerületi világi aljegyző, 1929 óta: Dr. Berzsenyi Ádám, föld- 
birtokos, Kemenessömjén, Vas vm. (1943.)

Egyházkerületi főszámvevő, 1923 óta: Hanzmann Károly lelkész, Sop
ron, Templom-u. 17. (1943.)

Egyházkerületi ügyész, 1930 óta: Dr. Zergényi Pál, Sopron, Erzsébet- 
utca 10. (1943.)

Egyházkerületi pénztáros, 1929 óta: Mühl Nándor, Sopron, Templom
utca 10.

Egyházkerületi ellenőr-alszámvevő, 1914 óta: Wojtech G. Vilmos, 
Sopron, Templom-utca 10.

Egyházkerületi levéltáros, 1939 óta: Prőhle Jenő, gimnáziumi tanár, 
Sopron.

Püspöki titkár, 1917 óta: László Miklós, lelkész, Győr, Ráth Mátyás
tér 1.

Püspöki másodlelkész, 1939 óta: Ittzés Mihály, Győr, Petőfi-tér 2.
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II. A dunántúli egyházkerület presbitériuma:

a) Elnökség: D. Kapi Béla püspök, és dr. Mesterházy Ernő egyház
kerületi felügyelő.

b) Hivatalból tagok: Németh Károly, egyházi- és Dr. Bertha Benő, 
világi főjegyző; Dr. Zergényi Pál ügyész; Takács Elek, hivatalban legidő
sebb esperes és Dr. Ittzés Zsfgmond, hivatalban legidősebb egyházmegyei 
felügyelő.

c) Választott rendes tagok: Ziermann Lajos, Zongor Béla, D. Dr. 
Prőhle Károly, Hanzmann Károly, Molitórisz János, Bőjtös László egy
háziak és Szalay István, szentmártoni Radó Lajos, Mihály Sándor, koltai 
Vidos Dániel, Arató István, Grieszháber E. Henrik világiak.

d) Választott póttagok: Horváth Lajos, Fábián Imre egyháziak és 
Dr. Brunner Emil, Koritsánszky Ottó, Rozsondai Károly világiak.

III. A dunántúli egyházmegyék elnöksége:

Győri egyházmegye: Esperes, Németh Károly, Lébény, Moson vm. 
Felügyelő: Szalay István, földbirtokos, Julia-major, u.p.Gyomoré, Győr vm.

Kemenesaljái egyházmegye: Esperes, Molitórisz János, Celldömölk. 
Felügyelő: Koltai Vidos Dániel, földbirtokos, gazd. főtanácsos, a Johan- 
nita-rend lovagja, Mersevat, Vas vm., u. p. Külsővat.

Somogyi egyházmegye: Esperes: Horváth Lajos, Gyékényes, Somogy 
vm. Felügyelő: Dr. Ittzés Zsigmond ny. vármegyei t. főorvos, eü. főtaná
csos, Kaposvár.

Soproni alsó egyházmegye: Esperes: Bőjtös László, Vadosfa, Sopron 
vm. Felügyelő: Dr. Ajkay István, földbirtokos, Kisfalud, Sopron vm.

Soproni felső egyházmegye: Esperes: Ziermann Lajos, kormányfőta
nácsos, Sopron. Felügyelő: Dr. Brunner Emil, Sopron szab. kir. város tiszti 
főügyésze.

Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Főesperes: Fábián Imre, Sár- 
szentlőrinc, Tolna vm. Alesperes: Dr. Schlitt Gyula, Majos, Tolna vm. Fel
ügyelő: Dr. Pesthv Pál, ny. igazságügvminiszter, Budapest és Űzd, Tolna 
vm. Másodfelügyelő: Koritsánszky Ottó, az Orsz. Gyógyszerész Szövetség 
ügyvezető igazgatója, Budapest, VI., Hegedűs Sándor-u. 17.

Vasi közép egyházmegye: Esperes: Zongor Béla, kormánvfőtanácsos, 
Körmend. Alesperes: Rónai B. Gyula, Uraiújfalu, Vas m. Felügyelő: szent
mártoni Radó Laios. földbirtokos, Répcelak. Másodfelügyelő: Dr. Schnel
ler Aurél, ügyvéd, Kőszeg.

Veszprémi egyházmegye: Esperes: Takács Elek kormánvfőtanácsos, 
Homokbödöge, u. p. Ugod, Veszprém vm. Alesperes, Hering János, Vesz
prém. Felügyelő: Mihály Sándor, gazdasági felügyelő, Pápa. Másodfel
ügyelő: Dr. Bélák Endre főszolgabíró, Devecser.

Zalai egyházmegye: Esperes: Jónás Lajos, Alsódörgicse, Zala vm. Fel
ügyelő: Dr. Roósz Ádám, ügyvéd, Keszthely.



IV. Az egyházkerület állandó bizottságai:

1. Egyházkerületi iskolai nagybizottság.

Elnökség: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerü
leti felügyelő.

Jegyző: Szabó Kálmán, Sopron.
Hivatalból tagjai: Arató István, kőszegi leánynevelőintézeti, Ruhmann 

Jenő, soproni gimnáziumi, Rozsondai Károly, soproni tanítóképzőintézeti, 
Demiány Ervin, bonyhádi gimnáziumi, vitéz Magassy Sándor, líceumi diák
otthoni igazgatók, Szalay István, az egyházkerületi pénzügyi biz. elnöke, 
Hanzmann Károly, egyházker. főszámvevő, Dr. Zergényi Pál, egyházker. 
ügyész, Dr. Schneller Aurél, a kőszegi leánylíceumi helyi biz. elnöke, a ta
nári kar kiküldöttei Szabó Kálmán és Dr. Gárdonyi Zoltán.

Választott tagok az egyházkerület részéről: a) egyháziak: Németh 
Károly, Lébény, D. Dr. Profile Károly, Sopron, Takács Elek, Homokbödöge, 
Zongor Béla, Körmend, Kiss Samu, Nagvbarátfalu, Gyalog István, Kéty, 
Molitórisz János, Celldömölk, Dr. Deák János, Sopron, Dr. Kiss Jenő, Sop
ron; póttagok: Dr. Mhácsy Lajos, Marcalgergelyi, Horváth Lajos, Gyéké
nyes és Bojtos László, Vadosfa; b) világiak: Dr. Ittzés Zsigmond, Kapos
vár, szentmártöni Radó Lajos, Répcelak, Dr. Bever János, Kőszeg, Dr. 
Pesthy Pál, Budapest, Dr. Strasser Sándor, Győr, Dr. Mesterházy Ferenc, 
Veszprém, Dr. Hering Zoltán, Sopron; póttagok: Dr. Móritz Dénes, Cell
dömölk, Mihály Sándor, Pápa, koltai Vidos Dániel, Mersevat, virtsologi 
Rupprecht Antal, Sajtoskál, Rimler Pál, Sopron.

A soproni egyházközség részéről tagok: Ziermann Lajos, Hanzmann 
Károly, Budaker Oszkár, lelkészek; Prickler János.

2. Egyházkerületi iskolai kisbizottság.

Elnök: Németh Sámuel, iskolai felügyelő, tanügyi főtanácsos, nyug. 
igazgató. ;

Jegyző: Leitner József, Sopron.
Hivatalból tagok: Hanzmann Károlv, főszámvevő, dr. Ruhmann Jenő, 

lie. igazgató; vitéz Magassy Sándor, a lie. Diákotthon igazgatója; Leitner 
József efórus: Rozsondai Károlv. tanítókéoezdei igazgató.

Választott tagok: a) az egyházkerület részéről: Bergmann Pál, Dr. 
Deák János, Dr. Schindler Endre, Rimler Pál. Dr. Zergényi Pál: bVa sop
roni egyházközség képviselői: Ziermann Laios, Budaker Oszkár, Prickler 
János; cl a líceumi tanári kar képviselői: Szabó Kálmán, Leitner József;
d) a tanítóképző.intézeti tanári kar képviselője: Dr. Gárdonyi Zoltán.

3. Egyházkerületi legfőbb fegyelmi bizottság.
Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi 

felügyelő.
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Tagok egyházi részről: Németh Károly, Lébény, D. Dr. Prőhle Károly, 
Sopron, Fábián Imre, Sárszentlőrinc; világi részről: Dr. Dukavits Vilmos, 
Győr, szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár.

4. Egyházkerületi törvényszék.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő.

Jegyző: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg. (1943.)
Ügyész: Dr. Zergény.i Pál, Sopron (1943).
Bírák: a) lelkészi karból: Takács Elek, Homokbödöge (1945), Zongor 

Béla, Körmend (1943), Németh Gyula, Szekszárd (1943), Molitórisz János, 
Celldömölk (1943), Fábián Imre, Sárszentlőrinc (1943), Bojtos László, Va- 

•dosfa (1945); b) világiak: Dr. Ajkay István, Kisfalud (1945), Jánossy Gábor, 
Szombathely (1945), Dr. Vidonyi Sándor, Győr (1945), Dr. Grosch József, 
Paks (1943), Dr. Rásó Béla, Vasvár (1943), Dr. Brunner Emil, Sopron 
(1943); c) a tanári és tanítói karból: Polster Rezső (1945) és Arató Ist
ván (1943).

5. Egyházkerületi pénzügyi bizottság, egyúttal nyugdíjügyi bizottság.

Elnök: Szalay István, Julia-major, u. p. Gyömöre.
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.
Jegyző: Mühl Nándor, Sopron.
Hivatalból tagok: Arató István, Kőszeg, Hanzmann Károly, Sopron, 

Németh Sámuel, Sopron, Mühl Nándor, Sopron, Dr. Schneller Aurél, Kő
szeg, Wojtech G. Vilmos, Sopron, Dr. Zergényi Pál, Sopron, vitéz Magassy 
Sándor, Sopron, Rozsondai Károly, Sopron, Dr. Ruhmann Jenő, Sopron.

Választott tagok: a) egyháziak: Takács Elek, Homokbödöge, Ziermann 
Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend, Schmidt János, Gvörköny; b) vilá
giak: szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Dr. Bertha Benő, Sárvár, Fried
rich Nándor, Sopron, virtsologi Rupprecht Antal, Sajtoskál, Szabó Kálmán, 
Sopron, Prickler János, .Sopron, Ludván Sándor, Celldömölk, Tóth Antal, 
Dunapentele, Koltai Vidós Dávid, Mersevat, Dr. Hering Zoltán, Sopron.

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: báró Podmaniczky Pál dr., Sopron, Zongor 

Béla, Körmend, vitéz Balogh Ernő, Nagygeresd, Dr. Schlitt Gyula, Majos, 
Hering János, Veszprém; b) iskolai részről: Grieszháber E. Henrik, Majos, 
Somogyi Béla, Körmend, Rozsondai Károly, Sopron, Ludván Sándor, Cell
dömölk, Weltler János, Győr, Polster Rezső, Sopron; c) világi részről:
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Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Koritsánszky Ottó, Budapest, szent- 
mártoni Radó Lajos, Répcelak, virtsologi Rupprecht Antal, Sajtoskál, 
Schleifer Károly, Szombathely, Szalay István, Gyömöre, szentmártoni Radó 
Kálmán, Répcelak.

7. Egyházkerületi véleményező bizottság.

Elnökök: Németh Károly, Lébény és Dr. Bertha Benő, Sárvár.
Tagok: a) egyházi részről: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, Hanzmann 

Károly, Sopron, Dr. Kiss Jenő, Sopron, Molitórisz János, Celldömölk, Rónai 
B. Gyula, Uraiújfalu, Takács Elek, Homokbödöge, Zongor Béla, Körmend, 
Budaker Oszkár, Sopron, Horváth Olivér, Nagykanizsa és Szabó József, 
Győr; b) világi részről: Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, Dr. Berzsenyi 
Jenő, Keszthely, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár, 
Mihály Sándor, Pápa, Dr. Brunner Emil, Sopron, koltai Vidos Dániel, 
Mersevat, Grieszhaber E. Henrik, Majos, Dr. Ajkay István, Kisfalud.

8. Egyházkerületi számvevőszék.

Elnökök: Weiss Vilmos, Kőszeg és Dr. Ajkay István, Kisfalud.
Tagok: a) egyháziak: Mód Aladár, Nagysimonyi, Szabó István, Keme- 

nesmagasi, Rónai B. Gyula, Uraiujfalu; b) világiak: Dr. Berzsenyi Ádám, 
Kemenessömjén, Magyar István, Felpéc, Dr. Móritz Dénes, Celldömölk. 
virtsologi Rupprecht Antal, Sajtoskál, Dr. ifj. szentmártoni Radó Lajos, 
Budapest.

9. Egyházkerületi lelkészképesítő bizottság.

Elnök: D. Kapi Béla, püspök.
Tagok: Németh Károly, Lébény, Zongor Béla, Körmend, Ziermanri La

jos, Sopron, vitéz Magassy Sándor, Sopron, Takács Elek, Homokbödöge; 
póttagok: Kiss Samu, Nagybarátfalu, Budaker Oszkár, Sopron.

10. Egyházkerületi tanképesítő bizottság.

Elnök: D. Kapi Béla, püspök.
Hivatalból tagok: a tanítóképzőintézeti tanári kar vizsgáztató tanárai.
Választott tagok: Hanzmann Károly, Sopron, póttagok: vitéz Balogh 

Ernő, Nagygeresd, Lagier József, Polster Rezső és Miihl Alfréd, Sopron.

11. Az egyházkerületi és a soproni konventi egyesített pénztárak 
felügyelő bizottsága.

Elnök: Huber Aladár, Sopron, helyettes elnök: Szalay István, Julia- 
major,u . p. Gyömöre.

Tagok: a) az egyházkerület részéről: Hanzmann Károly, Sopron, virt
sologi Rupprecht Olivér, Sajtoskál, Szabó Kálmán Sopron, Zongor Béla,



89

Körmend, Dr. Deák János, Sopron; b) a soproni egyházközség részéről: 
Prickler János, Sopron, Dr. Brunner Emil, Sopron, Friedrich Nándor, Sop
ron, Ziermann Lajos, Sopron, Frank Lajos, Sopron.

72. Egyházkerületi birtokokat kezelő bizottság.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerü
leti felügyelő.

Tagok: Szentmártoni Radó Lajos, Répcelak, Hanzmann Károly, Sop
ron, Szalay István, Gyomoré, Dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessömjén, virtso- 
logi Rupprecht Antal, Sajtoskál, koltai Vidos Dániel, Mersevát, Mihály 
Sándor, Pápa.

13. Zsinati törvényeket végrehajtó és szabályrendeleteket készítő
bizottság.

Elnökök: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerü
leti felügyelő.

Tagok: a) egyháziak: Dr. Mohácsy Lajos, Marcalgergelyi, Takács 
Elek, Homokbödöge, Ziermann Lajos, Sopron, Zongor Béla, Körmend; 
b) világiak: Dr. Bertha Benő, Sárvár, Dr. Grosch József, Paks, Dr. Pesthy 
Pál, Budapest, Dr. Zergényi Pál, Sopron.

14. Báró Baldácsy-alapítványt kezelő egyetemes bizottság dunántúli tagjai.

Tagok: D. Kapi Béla, püspök és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi 
felügyelő; póttag: Dr. Ostffy Lajos, Ostffyasszonyfa.

15. Egyházkerületi leányközépiskolai helyi bizottság.

Elnök: Dr. Schneller Aurél, Kőszeg.
Tagok: a) hivatalból: Arató István, igazgató, Kassó Margit, internátusi 

igazgatónő, Dr. Beyer János, Weisz Vilmos; b) választottak: id. Czeke Gusz
táv, Karner Frigyes, Kiss István, Szilárd Rezső, Unger Károly, Weörös 
Elemér, Gotthárd Rezső, ifj. Czeke Gusztáv, Wächter Gyula, Kertai János, 
Kirchknopf Mihály, Tihamér Gusztáv, Zongor Béla, Dr. Bertha Benő.

16. Egyházkerületi gyámintézeti bizottság.

Elnökök: Nagy Miklós, Zalaegerszeg és Dr. Träger Ernő, miniszteri 
osztályfőnök, Budapest.

Jegyző: Kiss Samu, Nagybarátfalu.
Pénztáros: Mühl Nándor és Wojtech G. Vilmos, Sopron.
Ellenőr: Graf Samu, Sopron.
Tagok: az összes egyházmegyék gyámintézeti elnökségei, még pedig:
a) Győri egyházmegye: Szalay Mihály, Lovászpatona, Veszprém vm. 

és Dr. Bertha Benő, Celldömölk.
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b) Kemenesaljái egyházmegye: Mesterházy Sándor, Kemenesmihályfa 
és holtai Vidos József, Kemenesmihályfa, Vas vm.

c) Somogyi egyházmegye: Teke Dénes, Sand, Somogy vm. és Jam- 
rich Béla, Csurgó, Somogy vm.

d) Soproni alsó egyházmegye: Fülöp Dezső, Bük és Von der Lühe 
Oszkár, Jobaháza, Sopron vm.

e) Soproni felső egyházmegye: Danielisz Róbert, Harka, Sopron vm., 
Rátz Egon, Sopron.

f) Tolna-baranya-somogyi egyházmegye: Fábián Imre, Sárszentlőrinc, 
Tolna vm. és Dr. Nendtvich Andor, Pécs.

g) Vasi közép egyházmegye: Kutas Kálmán, Szombathely és Ajkay 
Elemér, Uraiujfalu, Vas vm.

h) Veszprémi egyházmegye: Molnár Gyula, Bakonyszombathely és 
Teke László, Dudar, Veszprém vm.

i) Zalai egyházmegye: Menyhár István, Keszthely és dr. Kovács Vil
mos, Tapolca.
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Püspöki Jelentés
a dunántúli evangélikus egyházkerület 1940. évi október hó 

3. napján Pápán tartandó rendes közgyűlése elé.

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés!
Beterjesztem múlt évben elvégzett munkámról és jövő évi munka- 

programmomról szóló jelentésemet s tisztelettel kérem a közgyűlést, hogy 
azt letárgyalja s az egyes pontokra vonatkozólag határozatot hozzon.

I. Az év eseményei.
1. A Kormányzó országosának 20 éves jubileuma. 1940. évi február

29-én és március 1-én ünnepi érzéssel állt nemzetünk Isten elé. Hálaadásra 
hívták a harangok s imádságban eggyé vált minden magyar ember.

Egyházkerületünk gyülekezetei és iskolái szintén a hálaadás oltára 
elé léptek, de egyházkerületünk együttes ünnepi megnyilatkozására mos
tani közgyűlésünk nyújt alkalmat. Álljunk meg tehát egy pillanatra ezen 
a történelmi évfordulón s jegyezzük fel egyházkerületünk annalesében 
annak jelentőségét hódolatunk kifejezésére, hálánk megerősítésére és kö
telességeink megértésére.

Húsz évvel ezelőtt Szegedről elindult nemzetmentő útján vitéz Horthy 
Miklós fővezér. Kezébe vette Bocskay, Bethlen, Rákóczi, Kossuth zászla
ját. Az ország szívében ehangzott keményzengésű, férfias szava: „A nem
zetrontásnak immár vége van, mindenkitől fegyelmezett, öntudatos maga
tartást követelek!“ Világosan látta országunk romlásának okait s nyitott 
szemmel fürkészte gyógyulásunk egyedüli módját. „A keresztyén erkölcs 
uralmát helyre akarom állítani, — mondotta, — gátat kívánok vetni min
denféle túlzásnak, a kíméletlen érvényesülési vágynak, a pártszenvedély 
elfajulásának, az osztályharcra való úszításnak és a termelést megbénító 
izgatásoknak. Őrködni fogok a közélet tisztasága felett. A magyar nép 
erényeire akarom felépíteni a nemzet jövőjét. Minden igyekezetemmel 
elősegítem a magyar kultúra tökéletesedését és szellemi életünknek min
den mételyező hatástól való megtisztítását.“

Felhőbe burkolt állócsillagok felé indult s húsz éves kormányzásával 
ezeket a sötét felhőket szétszaggatta, hogy a magyar égboltozaton ismét
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messzefénylő sugárzással világítsanak a történelmi igazság és nemzeti jel
lem állócsillagai.

Rendet teremtett itthon, kifelé országunknak tekintélyt adott a nem
zetek együttesében. Határozottsága bölcseséggel, acélkeménysége érző 
szívvel egyesült. Mindenkitől becsületes, magyarlelkű életet követelt s kö
vetelését megpecsételte saját életének bizonyságtevésével. Kormányzói mél
tóságán kívül egyéni kiválósága is a nemzet fölé emelte s benne csodá
latos gazdagsággal kidolgozta a nemzetéért élő eszményi magyar embert. 
Személyében újból felragyogott népünk becsülete, jelleme, küldetése és 
életjoga.

A jubileumi ünnepség előtt a főméltóságú Kormányzó Ür elhárította 
magától a hangos ünneplést. „Ma komoly időket élünk és együtt bánkó
dunk, — mondotta, — most nincs helye ünneplésnek. De bízom a Gond
viselésben, hogy az ünneplésnek is megjön az ideje.“

íme, az oltárelőtti csendes ünneplés után elérkezett az ünneplés új 
felvonásának boldog ideje, midőn csonka országunk Erdély visszatérő 
népével együtt hálatelt szívvel köszönti az országépítő kormányzót!

2. Egy darab magyar föld visszatérése. A német és olasz nagyhatal
mak bécsi döntőbírósága folyó évi augusztus hó 30-án döntést hozott 
s országunk ősi jogos területéből egy darabot birtokunkba visszajuttatott. 
Eltörölte a trianoni békediktátum hazug határait s új határvonalat húzott 
a magyar térképre.

Nekünk minden hant drága, minden visszatérő testvérnek örülünk. 
Drága nekünk Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagyszalonta, kincses Kolozs
vár s egyformán drágák a hegytüremlésben és folyók kanyargása mellett 
meghúzódó ismeretlen nevű kicsiny falvak. Istent áldjuk velünk éreztetett 
kegyelméért s a baráti nagyhatalmaknak hálás szívvel köszönjük, hogy 
ősi tulajdonunk egy részét vérontás nélkül, békés úton birtokunkba visz- 
szajuttatták. Hálával gondolunk főméltóságú Kormányzónk bölcs kor
mányzására s a magyar kormány céltudatos kiváló munkájára.

Fáj azonban lelkűnknek, hogy történelmi földünk egy része még min
dig idegen kézen maradt s magyar testvéreink közül sokan nem térhettek 
haza. A történelmi jognak a néprajzi joggal szemben háttérbe szorulása 
égő sebként marja lelkünket.

Testvéri szeretettel köszöntjük hazatérő magyar testvéreinket, s kö
zöttük evangélikus gyülekezeteinket és népünket. Legyen hazatérésük 
áldott. Fogadja őket testvéri szívünk szeretete s közösségünket megpe
csételő ama szent fogadalmunk, hogy a közös haza földjén velük együtt 
kívánunk munkálkodni s evangélikus testvéreinkkel egyházi életünkben is 
közösen akarjuk szolgálni jövendőnket. Isten adjon kegyelemből lelket 
és erőt magyar nemzetünknek és evangélikus egyházunknak, hogy kö
telességét áldozatos szeretettel, bölcs megfontolással és fegyelmezett aka
rattal elvégezze. 0 '
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3. Általános helyzetkép.
a) Világ-viszonylatban egyházunk helyzetét a háború állapítja meg.
A nemzetközi helyzet esztendők óta tartó feszültsége kirobbant s 

háborúba döntötte Európa legnagyobb nemzeteit. A német—lengyel há
borút követte a német—francia és a német—angol háború. Közbe esik 
Belgium, Hollandia, Norvégia háborúja. A német—angol háború még tel
jes erejével dúl. Az apokalipsis látomása tehát valósággá vált: a veres ló 
lovasa elvette a földről a békességet, kard adatott a népeknek és egymást 
ölik. A sárga ló lovasa pusztítva robog végig a földön s pokol támad 
nyomában. A fekete ló mérleget tartó lovasát látjuk nyomukban, de a 
fehér ló koronás lovasát a nagy romhalmaz, vértenger és pusztúlás még 
elrejti vágyó szemeink elől.

A háború nagy leleplező. Az önáltatás hazug fátyolát letépi a keresz- 
tyénség arcáról. Megmutatja Krisztus országának kiépítetlenségét, örök 
eszményeinek erőtlenségét a népek közösségében. Felfedi a szomorú való
ságot, hogy a kereszten meghalt Megváltó nem élő hatalom az emberek, 
népek és államok életében. Evangéliuma nem mindennapi kenyér, s bé
kességet teremtő életmunkája nem nékülözhetetlen legnagyobb érték.

A keresztyénségnek világosan látnia kell, hogy a háború az emberi 
bűnösség következménye s azzal, mint valóságjelenséggel számolnia kell. 
De látnia kell azt is, hogy ellene egyedül Krisztus leikével lehet védekez
nünk. A leleplezés megrendítő idejében vizsgálja meg önmagát, mérje le 
munkáját, lássa meg annak hiányosságait és helytelen irányvonalát. Ön
vizsgálatát fordítsa önmaga javára, hogy Krisztus tanítását hívebben hir
desse, tanítsa, követelje, terjessze és saját földi szervezete által odaadóbban 
építse Jézus királyságát.

A háború nagy emberleleplező. Megmutatja felébresztett indulatait, 
önzésének bűneit, erejének tobzódását, de megmutatja egyszersmind az 
igazság és közösség védelmét szolgáló kötelességeit és önfeláldozó áldo
zatát is.

A háború szemléltető isteni üzenet. Bűnösség indítja el útján, s fele
lőssége az emberek lelkére zuhan. Isten azonban jóra használja. Az em
beriséget önismeretre, a valóhelyzet meglátására és tisztább vágyódá
sokra ébreszti. Rettenetes pusztulások között megbizonyítja örök igaz
ságát, hogy a közösségek békés viszonyát, fejlődését és boldogságát 
egyedül Krisztus biztosíthatja.

A háborútól megkímélt magyar nép s Krisztus magyar egyházai en
gedjék, hogy a háború rajtuk is elvégezze a keresztyénséget és az embert 
leleplező munkáját s életünkbe kitörölhetetlen betűkkel bejegyezze Isten
nek a háborún keresztül közvetített tanításait.

A háborúval kapcsolatosan néhány feljegyzést teszek.
Az evangélikus egyházak a keresztyén lelkiismeret felébresztésével 

igyekeztek a háború kitörését megakadályozni. Az 1937. évi oxfordi világ- 
konferencia a következő kijelentést tette: „az igazi közösséget jelentő



4

egyház lényegétől indíttatva felhívja a népeket, hogy egymáshoz való köl
csönös kapcsolatukban őrizzék meg ama isteni rendeltetésüket, hogy egy 
nagy népcsaládnak kell lenniök. Ezért a népeket magábanfoglaló Krisztus
egyháza a háborút feltétel és korlátozás nélkül elítéli. A háború mindig 
a bűn következménye és kitörése. Ha pedig a háború mégis kitör, akkor 
az egyháznak valóban és félreérthetetlenül egyháznak kell lennie. Kell, 
hogy Krisztus élő teste maradjon, ha a hozzátartozó népek egymás ellen 
hadakoznak is. Ez esetben különösképen ugyanazon imádságokban azért 
kell könyörögnie, hogy a háborúskodó népek között Isten neve szentel
tessék meg, az ő országa jöjjön el, az ő akarata legyen meg. Az imádság
ban való közösségnek, bármilyen áldozatot követeljen is, meg kell ma
radnia. Éppen így akkor is az egyháznak meg kell őriznie tagjait a ke
resztyén testvériségben, ha különbözőképen ítélik is meg a háborúhoz 
való állampolgári állásfoglalásukat.“

Egyes államok, különösen az északi evangélikus országok, mindent 
elkövettek a semlegesség megvédésére. Érvényesítették a norvég evangé
likus egyház primás-püspökének felfogását, hogy nem várakozó állás
pontra, előnyleső, minden lehetőséggel számoló, kalmárlelkű, passzív sem
legességre van szükség, hanem határozott, pozitív és aktív semlegességre, 
mely önzetlenül, saját érdekeitől elvonatkozva, szenvedélytől mentesen 
dolgozik a Krisztus szellemében a békesség megóvásáért. A mozgalomhoz 
annak idején csatlakozott Hollandia, Belgium, Svájc, Amerika és Anglia is.

A háború dúlásában az evangélikus egyházak kötelességüknek látták 
a szeretetmunka felkarolását. Különösen a semleges államok evangélikus 
egyházai vették ki részüket ebből a munkából. Külön szervezetek alakul
tak. Ez a testvéri lélek ragadta meg magyar evangélikus egyházunkat, 
midőn a finn testvérek felsegítésére felajánlottuk imádságunkat és áldo
zatunkat.

A keresztyén szeretet szolgálatának időszaka még előttünk áll. Most 
is állandóan, a jövendőben pedig bizonyára fokozottan bizonyságot kell 
tennünk evangélikus egyházunk keresztyén leikéről. Nem szabad belefá
radnunk a békéért imádkozásba s kezünknek nem szabad megrestülnie 
az áldozathozatalban.

Evangélius egyházunk helyzetét világviszonylatban ma is két külső 
tényező befolyásolja: a kommunizmus és a római katolikus egyház.

A kommunizmus és istenellenes irányzat változatlanul komoly vesze
delmet jelent, önmaga ellen vétkezik a keresztyénség és benne evangélikus 
egyházunk, ha megfontolt tervszerűséggel nem erősíti önmagát a harcra. 
Ne azonosítsa azonban a mozgalmat a kommunizmus ismert irányzatá
val, hanem lássa meg az üres külső egyháziasságban, a szekularizált er- 
kölcsiségben és az egyházzal nem törődő világnézeti keresztyénségben 
rejlő veszedelmeket is. A keresztyénséget csak hívő keresztyénekkel lehet 
megvédelmezni. Egyházunknak hívő evangélikusokra van szüksége, mert 
a többiek mindnyájan az ellenség sorában állnak.
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De a megszokott értelemben vett kommunizmus ellen is fegyver

keznie kell a keresztyénségnek.
Egy évvel ezelőtt Rigában több ország egyházai megállapították a 

védekezés módját. Egyetértettek abban, hogy Jézus evangéliumát kell 
élővé tenni. Az evangélium segít, semmi más! De azt is kívánatosnak je
lezték, hogy a keresztyén egyházak közös intézmények létesítésével s 
az egyetemes keresztyén igazság és szeretet munkálásával, mindennapi 
bizonyságtétellel védekezzenek. Rámutattak végül arra, hogy az egyházat 
meg kell erősíteni a szenvedés és mártiromság kereszthordozására. Az 
oroszországi görög orthodox egyház bejelentette az államnak, hogy po
litikai téren nem küzd a kommunizmus ellen, kijelentette azonban azt is, 
hogy a szenvedés és mártiromság fegyvereivel állandóan harcol ellene.

Hívő, kiépített, Krisztus leikétől, áthatott és történeti küldetéstudat
tal megerősített közös fronton kellene találkozniok a világ keresztyén 
egyházainak, kik Krisztus keresztjében nemcsak külső ismertető jelet lát
nak, hanem a megváltás kegyelmének valóságát is bírják.

Világviszonylatban egyházunknak a római katolikus egyházhoz való 
viszonyát nem mi, hanem a római katolikus egyház állapítja meg. A mi 
állásfoglalásunk Krisztus evangéliumában adva van. Ebben a tekintetben 
nem is lehet imádságunknak más tárgya s feleketközi elhelyezkedésünknek 
más iránya, minthogy az una sancta ecclesia valósága lehetőség szerint 
kiépüljön. A róm. kath. egyház azonban a mai válságos időben sem keresi 
ezt az irányvonalat.

XII. Pius pápa 1939. évi október 28-án pápai körlevelet intézett a római 
katolikus egyház pásztoraihoz. Kijelentette, hogy a kor tévelygéseiről nyu- 
godtabb időben fog nyilatkozni. Rámutatott azonban a Krisztus-elleni 
front növekedésére, melyet tévelygés és szenvedély, lázítás és előítélet 
erősítenek. Minden tévedés alapokát abban látja, hogy az államok viszo
nyában hiányzik a természetes erkölcsi törvény s ezért eltévelyedtek az 
egyház csalhatatlan tanítói hivatalától. Az igazi egyháztól való elszaka
dás azután a Krisztustól és az ő tanításától való elszakadást eredményezi. 
Az elszakadásnak két következménye van: az ember közös származására 
vonatkozó törvény feladása, a mi az egymáshoz tartozás kötelességének 
és a szeretetnek megszűnésére vezet. A második pedig: az államhatalom 
jogkörének fiiggetlenítése Isten törvényeitől. Az állami -tekintély korlát
lansága megrontja a népek viszonyát. Ellentétek között kitűnik ennek ve
szedelme. A fegyver a békefeltételeket diktálja csupán, de igazi békességet 
nem tud biztosítani. A világ újjáteremtésének elmozdíthatatlan feltétele 
Isten törvénye. Ezt az újjászületést egyedül az anyaszentegyház tudja el
végezni azzal, hogy az evangélium üzenetét közvetíti, az emberekben igaz
ságérzetet és szeretetet ébreszt. A pápai irat rámutat a keresztyénség 
közös veszedelmeire, de a védekezést és gyógyulást csak egyoldalúan ál
lapítja meg. Ez a pápai irat tehát nem változtat a róm. kath. egyház fele- 
zetközi politikának eddigi irányvonalán. Hallgatólagos megítélése szerint



az evangéliom egyházai a pestises, romboló irányzatok közé tartoznak, 
melyek gyógyító erő helyett átkot jelentenek az emberiségnek.

A keresztyén egyházak életében mégis látunk kedvező jeleket, melyek 
az egység szükségének felismerését s az erre való törekvést mutatják. Az 
egész világon enyhült a felekezetközi ellentét. Elválasztó szakadékon 
mintha áthajolna a veszedelmek között meglátott közös hivatás. A felelős
séggel munkálkodók lassanként nemcsak az elvégzendő munka azonosságot 
ismerik fel, hanem az érte való felelősséget is.

Az igazi javulás mégis nem az egyházak egymáshoz közeledésétől, 
hanem Krisztussal való találkozásuktól függ. Nem emberek végzik ezt 
a munkát, hanem maga az örökkévaló Isten. Ha a kijelentő Isten beszédét 
befogadják, akkor az ő beszédén keresztül közelebb jutnak egymáshoz. 
Ebben a tekintetben áldott hatással van a róm. kath. egyházban meg
erősödő bibliakultusz. A német róm. kath. egyházban külön mozgalom 
indult meg a Biblia terjesztésére és olvasói táborának növelésére. Nép
szerű biblia-kommentárokat, gyakorlati bibliatanulmányokat, sőt úgyneve
zett bibliai leveleket adnak ki s azt a nép körében terjesztik. Külön biblia
órákra gyűjtik híveiket. Bibliaolvasási kalauzokat állítanak össze. Ez a 
mozgalom a biblia tanulmányozása alapján kiérlelte azt a meggyőződést, 
hogy az egyháznak keresnie kell a szentek egyességét.

A világ felekezetközi helyzetének kialakulását illetőleg reménységünket 
emberek helyett az örökkévaló Krisztusba helyezzük. Biztosak vagyunk 
abban, hogy minél inkább megvalósítják az egyházak lelki hivatásukat, 
annál közelebb jutnak egymáshoz. Minél inkább belekapaszkodnak Krisztus 
szolgái küldőjük kezébe, annál megértőbb bizalommal tudják megfogni 
egymás kezét.

b) Az államhoz való viszonyunk a törvény alapján alakult ki.
Erkölcsi és anyagi igényeinket a kormány kielégíti. Hálával gondolok

különösen dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszterre, Fáy 
István államtitkárra és dr. Bernáth Géza miniszteri osztályfőnökre, a pro
testáns ügyosztály főnökére, kik megértéssel, jóakarattal és szeretettel 
intézik egyházunk ügyeit.

Különös hálával gondolok arra, hogy a kultuszminiszter úr a jelenlegi 
nehéz viszonyok között is folyósította soproni tanítóképző intézetünk 
építési államsegélyét, segélyre szoruló gyülekezeteinket és lelkészeinket 
pedig támogatásában részesítette.

A kántortanítói állások jövödelmének összeírásával kapcsolatosan azon 
reménységemnek adok kifejezést, hogy a kormány egyházunknak a kántori 
és tanítói jövedelem különválasztására vonatkozó kérelmét tárgyalás alá 
kívánja venni.

c) A felekezetközi helyzet. Hazánkban a felekezetközi helyzet örven
detesen megszilárdult. Sérelmi esetek csak elvétve mutatkoznak s érettük 
a felelősség nem az egyházak vezetőit, hanem inkább az érdekelt egye
seket terheli.
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Sajnálatosnak tartom azonban, hogy a tési gyülekezet régi idők óta 
használt temetőjére vonatkozó tulajdonjogát a róm. kath. egyház meg
támadta, úgy hogy a gyülekezet kénytelen volt az ügyet világi bíróság 
elé vinni. Két gyülekezetben törvény ellenére a római katolikus egyház 
végezte el az evang. egyháztagra vonatkozó egyházi szertartást. Kedve
zőtlennek tartom, hogy a cserkészmozgalom néhol egyoldalú egyházi ve
zetés alá kerül § ezen az érdekelt vezetőség mindeddig nem változtatott.

A református testvéregyházhoz való viszonyunk megfelel testvéri kap
csolatunknak és Istentől adott történelmi hivatásunknak.

d) Egyházkerületünk belső lelki helyzete és feladatai.
összefoglaló képben szemléltetni akarom egyházkerületünk belső 

lelki helyzetét és pedig munkálkodásom irányelveinek és elvégzett mun
kánk körvonalainak megállapításával, függetlenítve azt az államhoz és 
más egyházakhoz való viszonyunk külső tényezőitől.

Egyházkerületünket egyházi és teológiai meggyőződésem szerint ha
tározott lelki és hitvallásos irányban vezetem. Templomi, iskolai, egyház- 
társadalmi munkánkban tervszerűen érvényesítem meggyőződésemet. Min
den lelki munkánk középpontját a Biblia képezi. Az igehirdetésben ezt az
zal igyekezem biztosítani, hogy a kötelező textus-rendszert kijelölöm, az 
igehirdetést lehetőség szerint ellenőrzőm, mégis oly mértékben, hogy 
évenként minden lelkésznek legalább egy prédikációja elém kerül.

A templomi munkát kiegészítő egyháztársadalmi munkának részlete
zett irányításával az Egyetemes Belmissziói Munkraprogramm által történik 
gondoskodás, mely teljes mértékű lehetőséget nyújt arra, hogy egyházunk 
belső és külső építése céljából szükséges kérdéseket megtárgyaljuk. Ezzel 
alkalmat nyerek egyházunk hittudatának, történelmi öntudatának, közlelki- 
ismeretének helyes tartalommal megtöltésére s a kor égető problémáival 
szemben állásfoglalásra.

Iskolai munkánk egyházi irányát és szellemét többféle eszközzel igye
kezem biztosítani. Lelkészeink hetenként lelkipásztorilag foglalkoznak a 
népiskolai ifjúsággal. Minden iskolánkban kötelezően működik az iskolai 
kisgyülekezet, melynek irányításáról, megfelelő munkaanyaggal ellátásá
ról a havonként megjelenő Gyermek Gyülekezet lapunk segítségével gon
doskodom. Népiskoláinknak évenként rendelkezésére bocsátom az Iskolai 
Naptárt, mely reggeli áhítatokban egyesíti egyházkerületünk népiskoláinak 
egész ifjúságát. Középiskolába járó ifjúságunk vallásos és. egyházias ne
veléséről húsz év óta eredményesen munkálkodó Evang. Középisk. Diák- 
szövetségeink gondoskodnak, melyek évenként központilag megállapított 
munkaprogramm szerint működnek. Az iskolai kisgyülekezetek és a Közép
isk. Diákszövetségek munkáját jelentések alapján ellenőrzőm.

Az iskolánkívüli ifjúság megszervezése és munkában egyesítése az 
Ifjúsági Egyesületek keretében történik. A német ifjúság körében elvég
zendő munkára külön munkaerőt állítottam be.
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Az állandóan erősödő lelki követelés kielégítésére s annak felkeltésére 
evangélizáló munkát végeztettem és pedig a gyülekezetek lelkészein kívül 
külön evangélizáló munkásokkal, kik közül egyik a német anyanyelvű 
gyülekezetekben végezte ezt a munkát.

Szorgalmaztam a szórványgondozás kiterjesztését s támogattam az 
egyházmegyék missziói központok létesítésére irányuló törekvését. Ez idő 
szerint már 10 szervezés alatt álló missziói gyülekezet működik egyház- 
kerületünkben.

Munkámban felhasználtam egyházunk sajtóorgánumait, amennyiben 
pedig hiány mutatkozott, igyekeztem újakat munkába állítani. így jött 
létre a Wehr und Waffe, a Gyermek Gyülekezet.

Feladatomnak ismertem az egyházi munkások lelki nevelését. Lelké
szeink a Belmissziói Munkaprogramm irányítása szerint külön foglalkoztak 
a presbiterekkel. Én pedig körzetekbe osztva 2—2 napos lelkészi és tanítói 
konferenciákat tartottam, hogy én és munkatársaim egymáshoz s mind
annyian Krisztushoz közelebb kerüljünk. A nők részére külön evangélizáló 
konferenciát tartottam. Felújítani akarom a férfiak részére régebben tar
tott konferenciákat is.

Egyházunk lényegéből folyó meggyőződésem s szolgálatom követe
léseiről alkotott felfogásom szerint a templomi, iskolai, egyháztársadalmi 
és egyházi munkásnevelő feladatot az egyház kötelességének tartom s azt 
mint egyházi munkát igyekezem elvégezni és elvégeztetni. Indokolt ese
tekben azonban igénybevettem egyesületek és szövetségek munkáját is, 
de csak akkor, ha a munka elvégzésére egyházunk szervezetét kiépítet
lennek láttam s ha a munkát vállaló közösségek külső és belső kötelékkel 
kapcsolódtak egyházunkba.

Sokfelé szerteágazó munkámban az a meggyőződés vezetett, hogy 
az egyház belső lelki hivatása az „egykéz elvének“ alkalmazását követeli. 
Az „egykéz elve“ azt jelenti, hogy az egyházkerület első szolgája tartozik 
megállapítani az egyház programmját s tartozik annak lelkiismeretes meg
valósításáról gondoskodni, úgy azonban, hogy a lelki munkát irányító 
emberkéz Krisztus kezének összefogó programmját közvetítse s az egyház 
szolgájának programmja emberi .tákolmány helyett engedelmes meghódo
lás legyen Isten örök programmja előtt.

Az elmúlt években beterjesztett jelentéseimben rámutattam egyházunk 
külső és belső helyzetéből származó feladataira. Fenntartva az eddig meg 
jelölt feladatokat, ez alkalommal a következő sürgős követelésekre utalok:

a) A Biblia, a történelem és a törvény alapján állva, lássa meg egy
házunk, hogy népegyházzá kell válnia s munkájával az egész népet kell 
szolgálnia. Egyházi alkotmányunk eme rendelkezését változtassa életté s 
így végezze szolgálatát.

b) Követelje minden szervénél és munkásánál a lelki irányvonal érvé
nyesítését s munkáját minden vonalon állítsa ennek szolgálatába.
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c) Egyházi alkotmányunk követelésének megfelelően a nagy gyüleke
zetekben létesítsen lelkészi köröket s ezzel tegye lehetővé városi népünk 
megfelelő lelkigondozását.

d) Pénzügyi megalapozással gondoskodjék missziói gyülekezeteink és 
szórványaink lelkigondozásának fenntartásáról. Ne engedje halotti mezővé 
válni a megelevenedett csontok életmezejét, hanem biztosítsa számukra 
az evangéliumot. Ennek lehetővé tételére ébresszen felelősségérzetet, egy
házi közszellemet, hogy egyházunk minden gyülekezete és tagja hajlandó 
legyen részességet vállalni a missziógyülekezetek fenntartásából.

e) Gondoskodjék iskoláink evangélikus lelkének biztosításáról. Hatá
rozott irányjelöléssel, tanárainknak és tanítóinknak egyházi munkássá ne
velésével, szükséges és alkalmas segítőeszközökkel támogassa iskolánk 
munkásait, hogy munkájukban egyházunk szellemét érvényesíthessék s 
iskolájukat igazán evangélikus iskolává tehessék.

f) Adjon fedezetet az egyház ifjúsági munkájára, hogy munkásai 
biztos kenyeret kapjanak s ennek a munkának fejlesztése lehetővé váljék.

Az egyház Ura adjon feladataink meglátására lelket, azok megvaló
sítására pedig erőt! —

4. Országos konferenciák. Egyházegyetemünk egész munkaterületére 
kihatóan több országos konferencia volt. Korunk nehéz problémáit vilá
gította meg egyházegyetemünk által rendezett Világnézeti Konferencia, 
mely vezetésem alatt egyházunknak az államhoz való viszonyát, szociális 
feladatait, jövőjét biztosító kötelességeit tárgyalta.

Turóczy Zoltán, a tiszai egyházkerület püspöke ez évben is áldásos 
hatású evangelizáló konferenciát tartott a pedagógusoknak Miskolcon, a 
lelkészeknek pedig Gyenesdiáson.

Az Orsz. Luther Szövetség Tihanyban tartott több napos evangelizáló 
konferenciát az evangélikus férfi-intelligenciának.

Több országos ifjúsági konferencia volt és pedig külön a fiúknak, 
külön a leányoknak.

5. A német kisebbségi egyezmény. Az év történetéhez tartozik az a 
fontos esemény, hogy Németország és Magyarország kisebbségi egyez
ményt kötött, mely megállapítja a német népcsoport jogait.

Az egyezmény hivatalos szövegét még nem ismerjük, fő részeit azon
ban a napisajtó közölte. Az egyezmény nagyon széleskörű jogokat biz
tosít a német népcsoportnak kultúrális, szervezkedési és iskolai ügyekben 
is, úgyhogy azzal egyházunknak is foglalkoznia kell.

6. A Károli-Biblia jubileuma. 350 évvel ezelőtt jelent meg Károli 
Gáspár bibliafordítása. Az első teljes magyar Biblia, amit jókedvéből aján
dékozott Isten az őt kereső magyar népnek.

Istent áldjuk velünk közölt kegyelméért. Megköszönjük neki, hogy 
az első teljes magyar fordítás elkészült s annak megjelenése lehetővé vált. 
Megköszönjük a Biblia 350 éven át végzett áldott munkáját, az egymás-
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után következő nemzedékeket, melyek templomban, iskolában, családi ott
honban, békességes és nehéz időben, üldöztetésben és elnyomatásban an
nak erejével erősödhettek s életéből élhettek.

Áldott legyen a bibliafordító Károli Gáspár emlékezete! Szálljon em
lékére egyházunk buzgó imádságban elmondott áldása.

Egyházunk munkaévét a Biblia jubileumának szenteli. Egyházegyete
münk a református egyházzal együttesen ősszel külön emlékünnepet tart. 
Gyülekezeteink szintén külön Károli-emlékünnepséget fognak rendezni. 
A reformáció jietében külön előadássorozatban tárjuk fel a Károli-Biblia 
jelentőségét és a Biblia áldott munkáját. Belmissziói munkánk többi része 
is a Biblia világosságát érvényesíti. Váljék tehát bibliajubileumunk egy 
ünnep helyett egyházi életünk nagy bizonyságtételévé.

7. Országos Protestáns Napok. 1939. reformáció hetében a Bethlen 
Gábor Szövetség, több egyháztársadalmi egyesülettel együttesen, Protes
táns Napokat rendezett Budapesten. A rendezés munkáját dálnoki Kovács 
Gyula tábornok, a Protestáns Napok rendező bizottságának elnöke vé
gezte fáradhatatlan munkatársaival együtt, annak szellemi irányításáról 
pedig Tasnády Nagy András, akkori igazságügyminiszter, a Szövetség 
elnöke gondoskodott.

A Protestáns Napok a magyar protestánsok első seregszemléje volt. 
Örömmel állapítom meg, hogy nemcsak a résztvevők tömege, hanem elő
adóinak megnyilatkozása is méltó volt a magyar protestantizmushoz.

8. Sírhalomra tett babérág. Az elmúlt év egyházunkban a kürtzengésre 
induló, tiszteskorú veterán vitézek hazatérésének esztendeje volt.

Elöljárt közöttük az életkorban és egyházi szolgálatban is elöljáró 
Báró Prónay Dezső, egyházegyetemünk 34 éven át működött felügyelője, 
aki 1940. évi április 7-én, 92 éves korában halt meg. Hálás kegyelettel emlé
kezünk róla, ki egykor egyházkerületünk felügyelői székében is érdemes 
munkát végzett, elévülhetetlen érdemeket szerzett egyházegyetemünk kor
mányzásában s nemzeti életünknek is kimagasló vezérembere volt.

Pihenni tért Frint Lajos, a romániai zsinat-presbiteri evangélikus egy
házkerület szuperintendense, ki főpásztori szolgálatának 13-dik, lelkészi 
szolgálatának 65-dik, életének 90-dik évében, folyó évi július hó 19-én 
Aradon elhunyt.

Eltávozott az élők sorából Sztehlo Kornél, egyházegyetemünk volt 
ügyésze, a Luther Otthon egyik megalapítója, ki 93 éves korában, 1940. 
február 20-án adta vissza lelkét teremtőjének.

Befejezte életét dr. Töpler Károly, a soproni gyülekezet felügyelője, 
egyházi életünk kiválóan értékes munkása, ki 78 éves korában, 1939. ok
tóber 12-én halt el.

Elbúcsúzott az élettől, családjától, gyülekezetétől, orgonájától Alt
dörfer Viktor, a soproni gyülekezet művész orgonistája, ki 81 éves korá
ban, f. évi március hó 4-én halt meg.
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Pihenni tért Dunántúl hü fia, Szigethy Lajos, a budapesti fasori gim
názium c. igazgatója és nyugalmazott tanára, ki példaszerű és értékes 
tanári munkáját azzal koronázta meg, hogy önmegtagadással összegyűj
tött vagyonából százezer pengős alapítványt létesített az ifjúság nevelésére.

Laki Kornél ny. miniszteri tanácsos, szombathelyi gyülekezetünk fel
ügyelője is eltávozott az élők sorából f. évi július hó 5-én, 73 éves korában.

Befejezte életét dr. Zimmermann Artur körmendi közjegyző, egyház- 
kerületünk törvényszéki jegyzője, f. évi július hó 5-én, 52 éves korában.

Lelkészi karunk sora is megritkult. Wágner József alsónánai lelkész 
f. évi március hó 23-án 52 éves korában, Kiss József surdi lelkész, 1939. 
december 25-én 55 éves korában befejezte életét.

Nyugdíjas lelkészeink közül elbúcsúztunk Nagy Lajos nyug. esperes
lelkésztől, ki 1940. évi április 15-én 74 éves korában fejezte be földi életét, 
és Hütter Lajos nagykanizsai nyug. lelkésztől, ki folyó évi május hó 29-én 
hunyt el.

Isten áldása nyugodjék meg egyházunk munkásainak csendes meg- 
pihenésén. Emléküket kegyelettel megőrizzük, befejezett munkájukat Isten 
kegyelmébe ajánljuk.

9. A Teológiai Fakultás. Az elmúlt évben a teológiai fakultáson, mint 
soros püspök, Dr. Kovács Sándor dunáninneni egyházkerületi püspök kép
viselte egyházegyetemünket. Soproni tartózkodásom alatt s egyéb hivatalos 
munkámmal kapcsolatosan azonban én is alkalmat nyertem arra, hogy a 
fakultás tanítói és nevelői munkájába bepillantást szerezzek.

E helyen is bizonyságot teszek fakultásunk hitvallásos, és egyházi 
szelleméről. A fakultás kara egyenként és együttesen át van hatva a lel
készképzés egyházi jelentőségétől s erőteljesen érzi az egyház jövendőjéért 
való felelősséget. Lelkiismeretes munkával mindent elkövet, hogy egy
házunk a jövendő lelkésznemzedékre nyugodtan rábízhassa gyülekezeteink 
és népünk lelki vezetését.

A teológiai fakultás mellett működő Otthont és annak vezető taná
rát: dr. Deák Jánost ugyanezen szellem hatja át.

Szükségesnek látszik azonban, hogy a lelkészképzés régebb óta te r
vezett reformját egyházunk újból tanulmány tárgyává tegye. Ebbe a kér
déscsoportba belekapcsolódik a Teológus Otthon reformjának kérdése is.

Ezen a helyen emlékezem meg arról, hogy egyházunk lelkészi után 
pótlásában újabban nehézségek mutatkoznak. A fakultás hallgatóinak 
száma nagy esést mutat. Az eddigi 100—120-as létszám az utolsó évben 
67-re esett. Számolnunk kell tehát az utánpótlás nehézségével. Ez viszont 
komoly kötelességévé teszi középiskoláinknak, lelkészeinknek és hitokta
tóinknak, hogy a megfelelő lelkületű ifjakat a lelkészi pályára irányítsák.

10. Az egyházkerületi presbitérium. Az egyházkerületi presbitériumot 
az egyházkerület elnöksége kétszer, f. évi január hó 10-én és április hó
30-án hívta össze tanácskozásra.
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Az 1940. évi január 10-én tartott egyházker. presbiteriumi gyűlés az 
egyházkerületi pénzügyi bizottsággal együttesen a következő ügyekben 
tanácskozott:

1. Letárgyalta és elfogadta a Dunántúli Luther Szövetség és a győri 
egyházmegye határozata alapján a Dunántúli Luther Szövetség egyesületi 
lelkészi állásának szervezésére vonatkozó javaslatot s az állás szervezésé
hez az engedélyt megadta.

2. A teológiai ifjúsági kar kérelmére a régi teol. akadémia Ifjúsági 
Körének könyvtárát a Kör tulajdonába átadta azon feltétellel, hogy ameny- 
nyiben a lelkészképzésben lényeges szervezeti változás történnék, úgy az 
egyházkerületnek jogában áll a könyvtárt tulajdonába visszavenni.

3. Elhatározta, hogy a püspöki irodában egy missziói lelkészt alkal
maz havi 160 P díjazással, melyből az egyházkerületet havi 61.14 P terheli.

4. Letárgyalta dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő előter
jesztése alapján a lőrintei földbirtokra vonatkozó ügyeket.

5. A lőrintei földbirtok jegyzőkönyvben megállapított részét Gózon 
Ferenc intézőnek bérbeadta, őt megbízta a többi birtokrész és bérlők 
ellenőrzésével.

6. Felhatalmazást adott az egyházkerület és pénzügyi bizottság el
nökségeinek a bérbe nem adható földbirtok házi kezelésbe vételére s az 
ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

7. A lőrintei intéző részére háromszobás lakás építését határozta el.
8. Felhatalmazást adott az elnökségnek az ajkai kőszénbánya által 

létesítendő ipartelephez szükséges föld átengedésére vonatkozó tárgyalás 
lefolytatására.

9. Elhatározta a máriamajori elgombásodott kastélynak a birtok ter
hére való helyreállítását.

Az 1940. évi április 3-án a pénzügyi bizottsággal és az egyházkerületi 
birtokokat kezelő bizottsággal együttesen tartott egyházkerületi presbi
térium a következő ügyekben tanácskozott:

1. Az egyházkerület felügyelőjének előterjesztésében tárgyalta a lő
rintei földbirtok bérbeadására vonatkozó jelentéseket. Kimondotta, hogy 
mivel a bérbeadás nem volt eszközölhető, a birtokon az egyházkerület 
saját kezelésében gazdálkodik. Megbízta a szükséges beruházások eszköz
lésével és a szükségszerinti kölcsön felvételével az elnökséget.

2. A malombérlőnek egynegyed évi bérét elengedte, a házban egy 
szoba megépítését elhatározta, a zsilip átépítését tudomásul vette.

3. Gózon Ferenc intézővel a birtok ellenőrzésére vonatkozó szerző
dést megkötötte.

4. A devecseri csereföldek után járó adóra vonatkozólag fenntartotta 
Jókay Ihász Miklóssal szemben követelését.

5. Tárgyalta a máriamajori épület gombátlanítására vonatkozó költ
ségajánlatot, azt elfogadta s a szükséges intézkedések megtételét az egy
házkerületi elnökségre bízta.
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6. Tárgyalta a líceumi Diákotthon építési tervét, azt elfogadta s fel
hatalmazást adott az építési bizottságnak, hogy 150.000 Pengő keretében 
a tervekre pályázatot hirdessen.

7. Tanítóképző intézetünk építési előmunkálatát megindította s az 
építő bizottságot megalakította.

8. Tárgyalta a püspöki titkár és másodlelkész pótlékának beszámítási 
ügyét.

9. Tárgyalta és elutasította Dégay Zoltán tanítóképző int. tanár visz- 
szamenőleges kártalanítására vonatkozó kérelmét.

10. Tárgyalta és elfogadta az egyetemes lelkészválasztási szabályren
deletet.

11. A gyülekezetek lelki munkájáról szóló részletes jelentéseket a lel
készek ez évben is felterjesztették s azokból örömmel állapítom meg, hogy 
gyülekezeteinkben lelkiismeretes lelkimunka folyik.

12. Az igehirdetési munka irányítása. Az 1939—1940. egyházi eszten
dőben délelőtti igehirdetésre a szász egyházi perikopa-rendszer ószövet
ségi textusait, a délutánira pedig ezen rendszer epistolai textusait tűz
tem ki.

Lelkészeinktől 1—1 prédikációt kértem be, hogy igehirdető szolgála
tuk evangéliumi szelleméről és hitvallásos hűségéről bizonyságot szerez
hessek.

13. A zsidó-törvény és egyházunk. Múlt évi Püspöki Jelentésem 14. 
pontjában ismertettem elvi felfogásomat a zsidótörvénnyel szemben. Ezzel 
kapcsolatosan bejelentem, hogy a vallás- és közokt. miniszter úr, f. évi már
cius hó 16-án kelt 1172/940. ein. számú rendeletével intézkedett a törvény
nek tanintézeteinkben való végrehajtásáról. A törvény rendelkezése szerint 
a vallásfelekezetek által fenntartott tanintézetek tanszemélyzetére is alkal
mazni kell a törvény rendelkezését s a törvény szerint zsidónak minősülő 
személyt a tanintézetekben nem lehet alkalmazni. Pályázásnál a származást 
igazolni kell.

A törvényes rendelkezés betartására iskoláinkat felhívtam.
A tanulók felvételénél a törvény alkalmazásáról külön rendelet intéz

kedett.
14. Sajtószolgálatunk. Hálával emlékezem meg egyházunk sajtóorgá

numainak szolgálatáról. Köszönetét mondok Farkas Sándornak, a Magyar 
Értesítő című kőnyomatos értékes és nélkülözhetetlen munkájáért. Espe
reseinket, lelkészeinket és igazgatóinkat ez alkalommal is kérem, hogy a 
Magyar Értesítő szolgálatát igénybe vegyék, tudósításaikat és közlései
ket neki beküldjék, hogy egyházunkat mentesítsük a téves hírszolgáltatás 
kellemetlenségeitől.

Köszönettel gondolok egyházkerületünk sajtómunkásaira. Örömmel 
jelentem be, hogy egyházkerületünkben alapított és fenntartott sajtóorgá
numaink ez évben is érdemes szolgálatot végeztek. A Harangszó 10.000,
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a Kis Harangszó 10,500, az Evangélikus Presbiter 3800, a Gyermekgyüle
kezet 800, a Wehr und Waffe 1800, a Harangszó Naptár 18.000 példány
ban jelent meg.

A Wehr und Waffe német evangélikus néplapunkra vonatkozólag 
megjegyzem, hogy azt hetilappá építettük ki.

A Gotthold Naptárt egyházkerületi Luther Szövetségünk átvette Scholtz 
Ödön nyug. tb. esperes-lelkésztől s azt mint Wehr und Waffe Naptárt je
lentetjük meg.

Kérem egyházi munkásainkat és egyháztagjainkat, hogy evangélikus 
sajtónkat s annak szerveit részesítsék messzemenő támogatásukban. Nem 
boldogulhat egyházunk, ha nem tudjuk megbecsülni evangélikus sajtónkat 
és nem érzünk érte felelősséget.

15. Lelkészképesítő vizsgálatok. A kijelölt egyházkerületi vizsgáló bi
zottság előtt első lelkészi vizsgálatot tettek: 1939 október 10-én Andorka 
Sándor, Buthi Dénes, Fliegenschnee Frigyes, Giczi Kálmán, Kiss Dezső, Pálfi 
Miklós, Pálffy Mihály, Pusztai László, Sághy Jenő, Szabó Kálmán, Wágner 
Aurél; 1940 május 19-én: Boros Lajos, Böröcz Sándor, Ferenczy Vilmos, 
Foltin Brúnó, Güttler Vilmos, Mihácsi Lajos és'Szende Sándor. — Máso
dik lelkészi vizsgálatot tettek 1939 október 10-én: Bonnyai Sándor, Kaiser 
József, Klenner Gyula, Loós János, Tóth Sándor és Veöreös Imre; 1940 
május 10-én: Buthi Dénes, Fliegenschnee Frigyes, Giczy Kálmán, Kiss 
Dezső, Magyarósy Gyula, Pusztai László, Wagner Aurél és Sághy Jenő.

Fliegenschnee Frigyes és Güttler Vilmos németnyelvű lelkészi szolgá
latra is képesítettek.

Isten áldását kérem egyházunk ifjú munkásaira.
16. Evangélikus áldozatkészség. Örömmel és hálás köszönettel soro

lom fel egyházunk azon tagjainak nevét, kik egyházi és iskolai célokra 
áldozatot hoztak.

a) önkéntes adományok (1000 P-n felüliek): A győri gyülekezetben 
különféle célokra befolyt önkéntes adományként 23,579.24 P, Pánczél 
■Jánosné nagybarátfalui lakos a győrsági lelkészlak- és templomtelekre 
1000 P-t, Horváth Jánosné Csöngén templomrenoválásra 1000 P-t, Mendel 
János és felesége Farkas Lidia, csöngei lakosok 6000 P értékű házat, Bara- 
nyás István Celldömölkön diadonissza alapra 2000 P-t, Nagy Lidia Farádon 
egyházfenntartásra 4446 öl földet, néhai Kovács Mihályné ugyanarra 1202 
öl földet, Von der Lühe Oszkár a jobaházai iskola és tanítólakás építésére 
1000 P-t, a jobaházai nőegylet ugyanerre 1000 P-t, a dunaföldvári nőegylet 
orgonára 1230 P-t, a szekszárdi hívek oltárképre 1815 P-t, a pálfaiak 
harang-alapra 1100 P-t, özv. Schaden Gusztávné a nemeskoltai gyüleke
zetnek egyházfenntartási öröktőkére 2959 P-t, a szombathelyi gyülekezeti 
kultúrházra a hívek 2055 P-t, Deli Lajosné Rábaszentandráson alapítvány
ként 600 öl földet és egyházfenntartási öröktőkére 4200 öl földet, Balogh 
Imréné Kővágóörsön alapítványra 1000 P-t, Hegyeshalmi Fischer Stefánia 
a vései gyülekezetnek földingatlant adományozott.
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A soproni gyülekezetben a különféle célra adott önkéntes adományok 
összege 16,453.67 P, a pécsi gyülekezetben 4000 P.

b) Egyházi épületeket nagyobb mértékben tataroztak, vagy újat épí
tettek: Bőnyrétalap a lelkészlakra 3092 P, Győr az iskolai zuhanyfürdőre 
2994 P, Lovászpatona az osztály-tanító lakására 7293 P, Győr lelkészlaká
sok átalakítására 8190 P, Lébény temetőkerítésre, villanybevezetésre 1326 
P, Mórichida egyházi épületekre 1065 P, Nagybarátfalu egyházi épületekre 
1160 P, Tárnokréti tanító lakásra 2000 P, Gyékényes iskolaátalakításra 
3700 P, Nagykanizsa új orgonára 7000 P, Surd templomrenoválásra 7330 P, 
Ágfalva villanybevezetésre 1565 P, lelkészlak renoválásra 1471 P, Harka 
villanybevezetésre 1400 P, Sopron renoválásokra 16,447 P, Jobaháza iskola 
és tanító lakás építésére 15,700 P, (államsegélyt kapott 10,500 P), a Tolna- 
Baranya-somogyi egyházmegye gyülekezetei renoválásra 27,643 P, Őri- 
szentpéter imaház építésre 1300 P, Szombathely kultúrházra 20,942 P, Alsó- 
dörgicse lelkészlak renoválásra 6370 P, Keszthely orgonaépítésre és oltár
képre 6000 P összeget fordított.

c) Adósságot törlesztettek: Bezi 1000 P, Bőnyrétalap 2743 P, Börcs 
1486 P, Csikvánd 1800 P, Győr 9416 P, Kispéc-Kajár 1970 P, Nagybarátfalu 
1497 P, Ujmalomsok 1000 P, Mihályi 1550 P, Harka 1500 P, Meszlen 1756 P, 
Acsád 1500 P, Szombathely 1200 P, Kővágóörs 3000 P-t.

d) Gyülekezeteink kifelé mutatott áldozatkészsége.
Bibliavasárnapi offertorium: Győri ehm. 63.34 P, Kemenesaljái ehm.

33.21 P, Somogyi ehm. 35.58 P, Soproni alsó ehm. 28.47 P, Soproni felső 
ehm. 29.19 P, Tolna-Baranya-Somogyi ehm. 77.16 P, Vasi közép ehm. 
62.04 P, Veszprémi ehm. 64.58 P, Zalai ehm. 7.93 P, összesen 401.50 P.

Fogházmissziói offertorium: Győri ehm. 18.26 P, Kemenesaljái ehm. 
31.72 P, Somogyi ehm. 19.72 P, Soproni alsó ehm. 22.12 P, Soproni felső 
ehm. 18.90 P, Tolna-Baranya-Somogyi ehm. 62.55 P, Vasi közép ehm. 
32.07 P, Veszprémi ehm. 40.16 P, Zalai ehm. 8.80 P, összesen: 254.30 P.

Sajtóvasárnapi offertorium: Győri ehm. 73.69 P, Kemenesaljái ehm. 
47.25 P, Somogyi ehm. 39.38 P, Soproni alsó ehm. 27.33 P, Soproni felső 
ehm. 50.77 P, Tolna-Baranya-Somogyi ehm. 101.90 P, Vasi közép ehm. 
46.90 P, Veszprémi ehm. 78.47 P, Zalai ehm. 8.31 P, összesen 474.00 P.

Kiilmissziói offertorium: Győri ehm. 88.29 P, Kemenesaljái ehm. 48.83 
P, Somogyi ehm. 41.39 P, Soproni alsó ehm. 28.98 P, Soproni felső ehm. 
71.98 P, Tolna-Baranya-Somogyi ehm. 164.87 P, Vasi közép ehm. 90.25 P, 
Veszprémi ehm. 94.06 P, Zalai ehm. 8.80 P, összesen: 637.45 P.

Dunántúli Luther Szövetség offertóriuma: Győri ehm. — P, Keme
nesaljái ehm. — P, Somogyi ehm. — P, Soproni alsó ehm. — P, Soproni 
felső ehm. — P, Tolna-Baranya-Somogyi ehm. 36.71 P, Vasi közép ehm. 
39.93 P, Veszprémi ehm. 44.22 P, Zalai ehm. 8.88 P, összesen 129.74 P.

A múlt évben befizettem az egyetemes pénztárba a fogházmissziói of- 
fertóriumból 214.98 P-t, a bibliavasárnapi offertóriumból 312.20 P-t, a 
sajtó offertóriumból 287.11 P-t, a Misszió-egyesület pénztárába befizet-
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tettem 574.98 P-t. A visszatartott offertóriumi összeget, a püspöki kar 
megállapodása szerint, egyházkerületi szükségletek kielégítésére fordítottam.

Hálával emlékezem meg áldozatkész gyülekezeteinkről, kik az adako
zásba bele nem fáradtak, továbbá lelkészeinkről, kik az offertóriumok 
szorgalmazásában egyházunk lelkiismeretét képviselték.

Rámutatok azonban arra, hogy a befolyt összeg nem felel meg a 
támogatásra váró célok fontosságának és sok esetben nem áll arányban 
a gyülekezetek anyagi erejével.

Karoljuk fel ezeket az ügyeket még nagyobb buzgósággal s a köte
lező offertorium tartást tegyük nevelő eszközzé gyülekezeteink életében, 
hogy szemünk megnyíljék egyetemes egyházi feladatok meglátására, szí
vünk pedig megerősödjék kötelességünk elvállalására és teljesítésére.

17. Üdvözlések és búcsuzások. Áldáskívánó imádsággal, szeretettel, 
hálával köszöntőm egyházunk azon munkásait, kik újabb munkára nyertek 
megbízást, avagy szolgálatukat pihenéssel váltották fel és akiknek mű
ködése megérdemelt megkoronázásban részesült:

Dr. Sztranyavszky Sándor ny. miniszter, a dunáninneni egyházkerület 
felügyelője, elérkezett egyházkerületi felügyelői szolgálatának 10 éves 
jubileumához. Egyházkerületünk meleg érzéssel és köszönettel áll az üdvöz
lők sorába s a kiváló egyházkerületi felügyelő további egyházi és nemzeti 
szolgálatára Isten gazdag áldását kéri.

A győri egyházmegye Szalay Istvánt újból felügyelőjévé választotta. 
A vasi közép egyházmegye megszervezett alesperesi állására Rónai B. Gyula 
uraiujfalui lelkészt választotta meg. Gyalog István lemondott a Tolna-Bara- 
nya-Somogyi egyházmegye főesperesi, Dörmer Frigyes pedig alesperesi 
állásáról. Az egyházmegye alespereséül dr. Schlitt Gyula rnajosi lelkész 
választatott meg. A főesperesi tisztséget helyettesképpen Fábián Imre bel- 
missziói esperes tölti be. A zalai egyházmegye Novák Elek kővágóőrsi lel
készt tiszteletbeli esperessé választotta.

Tompa Mihály kissomlyói lelkész 46 évi, Műhl Sándor gyönki lelkész 
40 évi szolgálat után nyugdíjba lépett. Nyugdíjba vonult Szabó József sop
roni lie. tanár 35 évi, März Konrád bonyhádi gimn. tanár 36 évi szolgálat után.

Prickler János soproni gyülekezeti felügyelőt a főméltóságú Kor
mányzó úr kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki. Kiss József soproni és 
Gaál Sándor mesteri tanítókat a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
nyugalomba lépésükkor elismerésben részesítette.

Lelkészi szolgálatra nyertek elhívást: Lukács István Kemeneshőgyész- 
ről Győrbe egyesületi lelkészi szolgálatra, Ittzés Mihály győri önálló hit
oktató a püspöki másodlelkészi, Váczy Dezső a kemeneshőgyészi, Szabó 
Lajos a kissomlyói, Schád Ottó a bábonymegyeri, Németh Géza a csikvándi, 
Jakab Sándor a gecsei, Veöreös Imre és Spiegel-Schmidt Frigyes az egy
házkerületi missziói másodlelkészi és Groó Gyula a győri önálló hitoktató- 
lelkészi szolgálatra.

A búcsúzoktól szeretettel, köszönettel és áldáskívánattal búcsúzom.
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A munkábaáliókat bizalommal üdvözlöm s életükre és működésűkre Isten 
megsegítő kegyelmét kérem. A kitüntetésben részesültek érdemeiről hálás 
szívvel emlékezem s tőlük további hűséges munkát kérek.

18. Szolgálataim. Az elmúlt közigazgatási évben saját gyülekezetem
ben végzett szolgálataimon kívül erőm és lelkiismeretem szerint igyekez
tem szolgálni egyházunkat egyházkerületünkben s azon kívül is.

Október 1-én Bükön felavattam az ifjúsági házat s az istentiszteleten 
igehirdetést végeztem.

3— 5-én elnököltem Kőszegen az egyházkerületi bizottságok ülésein 
és az egyházkerületi közgyűlésen.

6- án résztvettem Budapesten a Protestáns közös bizottság ülésén.
7- én tárgyaltam a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban.
10-én elnököltem Győrött az I. és II. lelkészi vizsgálatokon.
15-én beiktattam Győrött Ittzés Mihály püspöki másodlelkészt.
15-én Sopronban Isten igéjét hirdettem Töpler Kálmán temetésén.
22-én Mórichidán felavattam a renovált templomot és új orgonát.
28-án Budapesten tárgyaltam a vallás- és közokt. minisztériumban.
2 8 -  29-én Budapesten résztvettem a Protestáns Napok Nagygyűlésén 

és előadást tartottam.
30- án Budapesten az egyházzenei szakosztály-bizottság ülésén elnö

költem és résztvettem a szabályrendelet-szerkesztő bizottság ülésén.
31- én Budapesten a budai templomban rádió-istentiszteletet tartottam.
November 2-án Budapesten résztvettem és elnököltem az egyetemes

énekügyi bizottság ülésén.
4- én Győrött a sorozatos előadásokban előadást tartottam.
6- án Budapesten résztvettem a nyugdíjállamsegélyügyi és a nyugdíj

ügyi bizottságok ülésein.
7- én Budapesten résztvettem az egyházegyetem bizottsági/ülésein.
9- én Budapesten az Eposz részére evangélizáló konferenciai előadá

sokat tartottam.
10- én Budapesten elnököltem az egyházegyetem közgyűlésén.
10-én Budapesten az Orsz. Luther Szövetség Luther-serleg vacsoráján

ünnepi beszédet tartottam.
12-én Nyíregyházán igehirdetést végeztem és előadást tartottam.
19-én Sopronban lelkészeket avattam.
22-én Budapesten egyházi ügyekben tárgyaltam.
29- én és 30-án Budapesten tárgyaltam a földmív. és a Vkm. miniszté

riumokban.
30- án Budapesten tárgyaltam.
December 4-én Budapesten tárgyaltam a Vkm. minisztériumban.
15-én Budapesten tárgyaltam a vallás- és közokt. minisztériumban.
21-én Budapesten résztvettem az egyházegyetem tárgyalásain.
28-án Budapesten résztvettem és elnököltem a Protestáns Irodalmi 

Társaság közgyűlésén.
2
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1940. Január 10-én Sopronban elnököltem az egyházkerületi presbi
térium, birtokkezelő bizottság és pénzügyi bizottság közös gyűlésén, to
vábbá az egyházkerületi törvényszéken.

15- én Budapesten elnököltem a püspöki konferencián.
16—  17-én Budapesten tárgyaltam a vallás- és közokt., a belügyi- és 

pénzügyi minisztériumban.
21- én Budapesten a Protestáns Irodalmi Társaság kálvintéri Bach- 

hangversenyén előadást tartottam.
22- én Győrött a Háború című előadássorozatban előadást tartottam.
Február 2—4-én Budapesten a Magyar Prot. Irodalmi Társaság kül

politikai konferenciáját vezettem.
4- én Budapesten az evangélikus egyetemi ifjúság istentiszteletén pré

dikáltam.
5- én Budapesten tárgyaltam a vallás- és közokt. minisztériumban.
9-én Budapesten előadást tartottam a következő kérdésről: Az egy

házak feladatai a korszerű nemzetiségi szolgálat kialakulásában.
19- én Budapesten elnököltem az egyetemes vallástani tankönyvek 

albizottságának ülésein.
Március 8-án Budapesten az Országos Bethlen Gábor Szövetség köz

gyűlésén résztvettem és serlegvacsoráján ünnepi beszédet mondottam.
31-én Sopronban az Evangélikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 

országos konferenciáján előadást tartottam.
Április 1—2-én Sopronban iskolalátogatást végeztem a tanítóképzőben 

és líceumban.
3—4-én Sopronban iskolalátogatást végeztem a gimnáziumban.
9—10-én Kőszegen iskolalátogatást végeztem leánygimnáziumunkban.
16—17-én Soprpnban a soproni alsó és a soproni felső egyházmegyék 

lelkészei és tanítói részére közös körzeti konferenciát tartottam.
18-án Szilnémetiben Isten igéjét hirdettem Nagy Lajos tb. esperes 

koporsójánál.
18-án Budapesten résztvettem a Báró Baldácsy-alapítvány-bizottság és 

a Protestáns közös bizottság ülésein.
20- án Sopronban a Líceumi Magyar Társaság 150 éves fennállásának 

emlékünnepségén ünnepi beszédet mondottam.
25- én Budapesten vezettem egyházegyetemünk világnézeti konferen

ciáját.
26- én Budapesten résztvettem a MELE konferenciáján, este Győrött 

lelkészavatást végeztem.
28-án Komáromban a Protestáns Irodalmi társaság ünnepségén elő

adást tartottam, a délelőtti istentiszteleten pedig prédikáltam.
30-án Sopronban elnököltem az egyházkerületi pénzügyi bizottság, 

presbitérium és földbirtokkezelő bizottság együttes ülésén.
Május 2-án Budapesten rádió-istentiszteleten prédikáltam, délután pe

dig a győri Diákszövetség jubileumi ünnepségén előadást tartottam. _
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6- án Győrött a. Testvéri Szövetség alakuló értekezletén igét magya
ráztam.

7 -  8-án Győrött a győri és veszprémi egyházmegyei lelkészek és taní
tók közös konferenciáján elnököltem és előadásokat tartottam.

9- én Győrött elnököltem az I. és II. lelkészi vizsgálatokon.
10- én Budapesten résztvettem a nyugdíjintézeti bizottság ülésén és 

az elnökségi konferencián.
14—24-ig a somogyi egyházmegyében püspöki egyházlátogatást végez

tem. És pedig: május 14—15-én Gyékényesen,
16- án Szepetneken és Csurgón,
17- én Porrogszentkirályon és Porrogon,
18- án Nemespátrón és Liszón,
19- én Nagykanizsán,
20- án Pogányszentpéteren, Iharosberényben és Iharoson,
21- én Sandon és Paton,
22- én Szőkedencsen és Vésén,
23- án Kaposváron és Antalszálláson,
24- én Barcson.
29—30-án Bonvhádon a tolna-baranya-somogyi egyházmegye lelkészei 

és tanítói részére közös körzeti konferenciát tartottam.
31-én és június 1-én Bonyhádon iskolalátogatást végeztem.
Június 3—7-én Sopronban elnököltem a líceumi (gimnáziumi) érett

ségi vizsgálatokon.
8- án Budapesten egyetemes egyházi ügyekben tárgyaltam az egyház

egyetem felügyelőjével.
1 1 -  12-én Celldömölkön a kemenesaljai és vasi közép egyházmegyék 

lelkészei és tanítói részére közös  ̂körzeti konferenciát tartottam.
13—14-én Kőszegen elnököltem a leánygimnázium érettségi vizsgálatain.
17—21-én Sopronban elnököltem a tanítóképző intézet tanképesítő 

és kántorképesítő vizsgálatain.
24—25-én Gyenesdiáson előadást tartottam az evangélikus leány

konferencián.
26—27-én Nagykanizsán a somogyi és zalai egyházmegyék lelkészei 

és tanítói részére közös körzeti konferenciát tartottam.
26-án este Nagykanizsán lelkészavatást végeztem.
Július 12-én Győrött elnököltem a diakonissza intézet diakonissza

vizsgálatain.
19-én Budapesten tárgyaltam a vallás- és közokt. minisztériumban.
31-én Budapesten tárgyaltam az egyházegyetem felügyelőjével és a 

vallás- és közokt. minisztériumban.
Augusztus 8-án Sopronban elnököltem az egyházkerületi törvényszék 

ülésén.
24—27-én Tihanyban résztvettem az evangélikus intelligencia részére 

tartott evangélizáló konferencián s azon bibliatanulmányt tartottam.
2*
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II. Az egyházi élet.
19. Az egyházi élet általában. Az esperesi jelentések az egyházmegyék 

egyházi életét megfelelőnek mondják. Legtöbb helyen a vallásos élet meg
nyilatkozása hullámvonalat mutat, némelyik gyülekezetben emelkedés, 
másikban hanyatlás van. Az istentisztelet látogatása általában kielégítő.

Az úrvacsora szentséggel élők száma a múlt évihez képest némi apa
dást mutat. A múlt évben 79.424 hívő járult a kegyelem asztalához, ez 
évben 79.017, az apadás tehát 313.

Konfirmálásban részesült 3193 (3173), emelkedés 20.
Házasságot kötött 857 tiszta pár (795), emelkedés 62 és 424 vegyes 

pár (419), emelkedés 5. Házasságot kötött összesen 1281 pár (1214), emel
kedés 67. A vadházasságok száma 106 (122), apadás 16.

A halálozási statisztika szerint egyházi temetésben részesültek 2403-an 
(2566), apadás 163.

Az áttérési statisztika szerint egyházunkba áttért 148 (197), apadás 49. 
Egyházunkból kitértek 107-en (97), emelkedés 10. Reverzálist adtak egy
házunk javára 212-en (132), emelkedés 80, egyházunk kárára 128-an (81), 
emelkedés 47.

Az egyházi szertartást a keresztelésnél mellőzték 3 esetben, a temetés
nél 2 esetben, a házasságkötésnél 15 esetben (16), még pedig a somogyi 
ehm.-ben 3, a soproni felső ehm.-ben 1, a tolna-baranya-somogyi ehm.-ben 
9, a vasi közép ehm.-ben 1, és a veszprémi ehm.-ben 1 esetben. Az egyházi 
szertartást ez évben is vegyesházasok, szektáskodók, egyháziatlankodók, 
vagy idősebb párok mellőzték. Az egyházkelési szertartást városi gyüleke
zeteinkben a legtöbb esetben mellőzik.

20. Belmissziói munka. Belmissziói munkánk ez évben is egyházi éle
tünk szerves megnyilatkozása volt. Nemcsak annyiban, hogy abban egy
házunk lelki munka elgondolása érvényesült s azt lelkipásztoraink hivatás
beli kötelességeik keretében tartoztak elvégezni, hanem annyiban is, hogy 
az evangélikus egyházunk tényleges szükségleteinek kielégítésére töreke
dett s egyházunk szellemét erősítette. Ez a két szempont állapítja meg 
központilag irányított belmissziói munkánk értékét: az egyház aktiv munka
végzését jelenti és az egyház szükségleteinek kielégítését adja.

Az egyház aktiv munkáját kiterjesztette belmissziói tevékenységünk 
az iskolai és iskolánkívüli ifjúságra, a gyülekezet felnőtt tagjaira, a pres
bitériumokra. Az egyház szükségleteinek megkeresésénél figyelemmel vol
tam a keresztyén hit elmélyítésére (nagyheti áhítatok, böjti előadássorozat, 
általános vallásos előadások), az evangélikus hittudat és öntudat erősíté
sére (reformációheti előadássorozat, ünnepi előadások), az egyházi élet 
gyakorlati kívánalmaira ( egyes vallásos előadások), az elmélyülést kereső 
lelkek igényére (evangélizációs előadások). Ez a szükséglet-megállapítás 
érvényesül az ifjúsági munka különböző ágazataiban is.
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Kívánatos lenne, hogy belmissziói munkánk eme tervszerűségét fel
ismerjék a tervezet végrehajtói s megértéssel beleilleszkedjenek abba a 
munkába, mely különböző úton, eltérőnek látszó eszközökkel mindig egyet 
akar: hívő, hű, aktiv evangélikusokat nevelni az egyháznak.

Belmissziói munkánk alapját az elmúlt évben is az Egyetemes Bel
missziói Munkaprogramm képezte. Ürömmel állapítom meg a gyüleke
zetekből beérkezett jelentésekből, hogy ez az év is a hűséges belmissziói 
munka éve volt.

Az elvégzett belmissziói munkáról a következő részletes tájékoztatást 
nyújtom:

I. A népiskolai ifjúság számára a Hegyi-beszéd magyarázatának anya
gát folytattuk. A középiskolai Diákszövetségek és az Ifjúsági Egyesületek 
részére is bőséges anyagot adtunk, az utóbbi részére teljesen kidolgozott, 
részletes munkaprogrammal.

A felnőtt gyülekezeti tagok részére a reformáció hetében ez évben is 
előadássorozatot tartottak lelkészeink A reformáció és a nemzet — össze
foglaló címen. Az egyes előadások címei a következők: 1. A reformáció és 
a nemzet kapcsolata; 2. A reformáció és a magyar nemzet; 3. A reformáció 
és a nemzeti bűnök; 4. A reformáció egyházának prófétai küldetése a nem
zetben; 5. A reformáció egyházának szolgálata a nemzetek között; 6. Az 
Una Sancta Eccelesia, mint valóság és reménység. — Adtunk továbbá re
formáció-ünnepi emlékbeszéd-anyagot.

Bibliavasárnapra Isten beszéde a Bibliában címen, sajtóvasárnapra 
A sajtó evangélikus egyházunk szolgálatában címen, külmissziói ünnepre 
Ziegenbalg Bartolómeusz címen adtunk előadás-anyagot. Anyagot adtunk 
még a következő címeken: 1. A Protestáns Országos Árvaház 80 éves ju
bileuma; 2. Az első magyar népfőiskola jelentősége és szolgálata; 3. Az 
idők teljessége (általános); 4. Tegnap és ma (általános); 5. Kétféleség (ál
talános); 6. Az Ószövetség Ádventje összefoglaló címen: a) A nagy öröm; 
b) A nagy világosság; c) A nagy békesség; d) A nagy ítélet. 7. Sors, avagy 
Isten? (böjti); 8. Krisztus és a Kereszt (böjti).

Böjti előadássorozatot adtunk még: „Jézus szenvedésedről mostan el
mélkedem“ összefoglaló címen: a) Krisztus szenvedése miattam; b) Krisztus 
szenvedése helyettem; c) Krisztus szenvedése érettem — címeken.

Böjt nagy hetére hét előadást adtunk Jézus Krisztus a békesség szer 
zője öszefoglaló címen: 1. Békétlen világ; 2. Isten ellenségei; 3. A közben
járó; 4. Egy megbékélt ember; 5. A hit békessége; 6. A békéltetés szol
gálata; 7. Megbékélt világ.

Evangélizációs hétre az újjászületésről adtunk anyagot hat előadás 
számára: 1. íme az ember; 2. Az újjászületés szüksége; 3. Az újjászületés 
lehetősége; 4. Az újjászületés titka; 5. Az újjászületés ára; 6. Az újjá
születés célja.

A presbiterek részére: 1. Hitvalló egyház; 2. Az evangélikus hit; 3. A 
hívő ember; 4. A hitvalló gyülekezet címén nyújtottam négy előadást.



Munkánk számbeli eredményéről a következő adatok beszélnek:
A népiskolai ifjúsággal lelkipásztori szempontból 136 lelkész foglal

kozott. Gyermekistentisztelet 124 gyülekezetben volt.
Ifjúsági Egyesület 139 anya- és leánygyülekezetben működött.
Középiskolai Diákszövetség iskolaközi jelleggel 21 munkálkodott 14 

városi gyülekezetben és pedig a következő helyeken: Győr, Sopron, Szom
bathely, Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Szentgotthárd, Zala
egerszeg, Kőszeg, Veszprém, Bonyhád, Dombóvár és Pápa. A szövetség 
tagjainak száma 1869 volt. Tartottak 301 munka-összejövetelt, 44 ünne
pélyt, 9 kirándulást, önálló dolgozatot hozott 284 szövetségi tag, más 
szerző müveiből 91 munkát olvastak fel. A szavalatok száma 344, 
ének- és zeneszámok 109 volt. 9 szövetségnek voltak bibliaköri összejöve
telei, 6 szövetség tűzött ki pályatételeket és 11 végzett iratterjesztést. Az 
összejöveteleket mindig énekkel és imádsággal kezdették és fejezték be. 
A megkonfirmált tagok tanév elején és végén együttesen járultak az Úr 
asztalához. A szövetségek bevétele 4337.20 P, kiadása 3506.32 P volt.

A gyülekezetek felnőtt tagjai részére végzett munka is teljesen ki
elégítő. A gyülekezetekben 2674 előadást, a presbiterek részére 256 elő
adást tartottak. A vallásos előadások száma összesen 2930.

Nem tudok megbízható számadatot megállapítani az evangélizációs 
munkáról, holott azt a vallásos élet elmélyedésének szempontjából nagyon 
fontosnak tartom.

A Belmissziói Munkaprogramm végrehajtásának keretén kívül is érté
kes és eleven belmissziói munka folyt egyházkerületünkben.

Presbiteri és ifjúsági konferenciákat az elmúlt munkaévben is tartot
tak egyházmegyéinkben. A győri egyházmegye lelkészek és tanítók ré
szére közös konferenciát, az egyházmegyei ifjúsági vezetők részére, az 
egyházmegyei presbiterek részére s az egyházmegyei ifjúság részére tar
tott konferenciákat. A soproni alsó ehm. a soproni felső egyházmegyével 
együttesen Sopronban hat napos téli táborozást tartott az egyházmegyék 
ifjúsága részére, Nick mellett pedig egy másik táborozást rendezett. Fará- 
don, Csornán, Rábaszentandráson, Magyarkereszturon és Kisfaludon az 
egész gyülekezet számára heti előadás-sorozatot tartottak, minden este más 
lelkész-előadóval, melyeken a hívek tömgesen vettek részt. A vasi közép 
ehm. Szombathelyen tartotta meg 11. ifjúsági konferenciáját lelkész- és 
tanító-előadókkal, a kőszegi és szombathelyi gyülekezeti énekkarok, a 
körmendi, meszleni, őrimagyarósdi, répcelaki és szombathelyi ifjúsági-, 
illetőleg leányegylet, összesen több, mint 500 résztvevőjével. A veszprémi 
ehm. a presbiteri és ifjúsági konferenciákat az ösktin rendezett „evangé
likus nap“ keretében tartotta meg.

Isten áldása nyugodjék meg ezen a sok szálból összefutó belmissziói 
munkán és annak lelkiismeretes munkásain!

Az 1940/41. évre kiadott Egyetemes Belmissziói Munkaprogramm 
alapelvei meg vannak határozva a belmissziói munka céljában. Hívő, ön
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tudatos, aktiv evangélikusokat akarunk nevelni. Ezen általános célkitűzést 
eddig bevált szempontok alkalmazásával igyekezünk megvalósítani és pedig 
olymódon, hogy munkánkat a Károli Bibliára való jubileumi emlékezés 
mellett általában a Biblia szolgálatába állítjuk.

Az egyhámegyei és körzeti ifjúsági napok mellett a gyülekezeti ifjú
sági napok egy-egy gyülekezet ifjúságának voltak a megmozdulásai. Ilye
neket tartottak: Bük, Zalaistvánd, Kapolcs, Ujmalomsok, Bácsa és Gyé
kényes gyülekezetekben.

A Pro Christo Diákszövetség evangélikus ágának titkára, Foltin Brúnó 
Pápán, a bonyhádi gimnáziumban, Győrött, Pécsett, Kaposváron, Nagy
kanizsán, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Kőszegen evangélizációkat ren
dezett középiskolás fiú- és leánydiákok számára. A titkár jelentése szerint 
egész évi munkájuk igen nagy részben ezeken a konferenciákon épül fel. 
Évek tapasztalata, hogy a legtöbb indítást és a legtöbb munkást ezek 
által a konferenciák által nyerték, az ott kapott hatások voltak mindig 
a legmaradandóbbak.

A német anyanyelvű gyülekezetek ifjúsági munkájának végzésével 
megbízott Wagner Aurél ifjúsági egyleti titkár a következő német gyü
lekezetekben végzett ifjúsági és gyülekezeti munkát: Kéty, Felsőnána, Var
sád, Kistormás, Szentgotthárd, Alsórönök, Rábafüzes és Németzsidány. 
Egyházmegyei és körzeti ifjúsági napokat tartott a következő gyülekeze
tekben: Bábonymegyer, Tengelic, Bakonycsernye, Egyházaskozár, Sárszent- 
iőrinc, Győr, Murga, Felpéc, Öskü. Kétnapos ifjúsági napot tartott Nicken a 
soproni alsó és a kemenesaljai egyházmegyék ifjúsága számára, melyen 
82 ifjú vett részt. Az 1—2 napos ifjúsági konferenciák mellett táborozá
sokat rendezett, melyek az elmélyítés munkáját végezték. Egyhetes közös
ségben idő és alkalom nyílt arra, hogy a gyülekezet ifjúságának képviselői 
és vezetői számot vessenek önmagukkal, egyesületük munkájával, munka- 
módszerével s megvizsgálhassák az Ige tükrében falujuk ifjúságának kér
déseit és bűneit, az egyesületi munka kudarcának igazi okát és kitárhassák 
ebben az imádkozó közösségben lelkűk kérdéseit. Téli tábort tartottak 
Bonyhádon, 13 gyülekezetből 24 ifjúval, a reformátusokkal közösen Csur
gón, 10 gyülekezetből 49 ifjúval, Kőszegen, 19 gyülekezetből 44 ifjúval, 
Győrött 13 gyülekezetből 30 ifjúval, Sopronban németnyelvű tábort 7 gyü
lekezetből 13 ifjúval és 15 gyülekezetből 32 ifjúval, Celldömölkön 19 gyü
lekezetből 46 ifjúval. Téli táboraikon 101 gyülekezetből 246 ifjú vett részt.

Fonyódon vezetőképző nyári tábort rendeztek teológus-tanítóképző
sök részére, mellyel az volt a céljuk, hogy azok, kik hivatásuknál fogva 
a gyülekezeti ifjúsági munkának vezetői lesznek, testvéri közösségben 
egymásra találva, együttes erővel és hozzáértéssel végezzék munkájukat. 
A tíznapos konferencia 7 teológus, 12 segédlelkész és lelkész, 11 tanító- 
képzős és 22 tanító vett részt, összesen 52-en.

Nicken apród-serdülő nyári tábort rendeztek, melyen Kőszegről 31, 
Celldömölkről 5, Répcelakról 4 ifjú vett részt.
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Ez évi Egyetemes Belmissziói Munkaprogrammunkat a következőkben 
ismertetem:

A népiskolai ifjúság számára Kiss Samu nagybarátfalui lelkész Jézus 
példázatainak magyarázatát adja.

A középiskolai Diákszövetségek részére Ittzés Mihály Bibliai Kalauzt, 
Danhauser László pedig A Biblia és az ifjúság címen ad előadás-anyagot.

Az Ifjúsági Egyesületek részére Bonnyai Sándor K1E titkár, ez évben 
is részletes munkaprogrammot állított össze munkatársai közreműködésével.

A felnőtt egyháztagok számára vallásos előadások: Általános tartal
múak: a) Joób Olivér: Krisztus igénye; b) Báró Podmaniczky Pál: A Biblia 
harca a történelemben; c) Németh Samu: A Biblia harca a magyar törté
nelemben; d) Zászkaliczky Pál: Az imádság hatalma. — Ádventi előadás- 
sorozat összefoglaló témája: ígérettől a teljesedésig, a) Dr. Vető Lajos: 
Sóvárgó várás; b) Turmezei Sándor: Fájdalmas vajúdás; c) Dr. Győrffy 
Béla: Boldog találkozás; d) Nyírő József: Ujjongó befogadás. — Böjti elő
adások összefoglaló címe: A szenvedés a Biblia megvilágításában, a) Wolf 
Lajos: A szenvedés — zúgolódásunk oka; b) Németh Gyula: A szenvedés
— a sátán ütőkártyája; c) Lukács István: A szenvedés — hitünk próbaköve;
d) Büki Jenő: A szenvedés — a megtérés drága alkalma; e) Szántó Róbert: 
A szenvedés — Isten áldott ajándéka. — Böjt nagyheti előadássorozat: Vi
selvén bűneinket... a) Szabó József: Cserbenhagytuk; b) Scholz László: 
Kiszolgáltattuk; c) Kemény Lajos: Hamisan vádoltuk; d) Vitéz Balogh 
Ernő: Kicsúfoltuk; e) Vargha Sándor: Megtagadtuk; f) Takó István: Ki
taszítottuk; g) Beyer Pál: Keresztre feszítettük. — Reformáció hetének 
előadássorozata A Bibliáról: a) Ziermann Lajos: A Biblia — a reformáció 
ajándéka; b) Dr. Remport Elek: A Biblia — anyanyelvűnk kincsesháza; c) 
Groó Gyula: A Biblia — lelki műveltségünk bölcsője; d) Molitórisz János: 
A Biblia — egyházunk kútforrása; e) Németh Károly: A Biblia — örök re
formátor; f) Urbán Ernő: A Biblia — Isten levele; g) Fábián Imre: A Biblia
— az én könyvem. Bibliavasárnapra Dr. Sólyom Jenő: Károli Gáspár. — 
Külmissziói ünnepre Küldetés tudat címen. Március 15.-éré Kuszy Emil: 
A nemzet Jézus lábánál. — Sajtóvasárnapra Veöreös Imre: A Krisztus saj
tója és gyámintézeti ünnepre Nagy Miklós: Evangélikus vérszerződést! — 
Evangélizációs hétre vitéz Sréter Ferenc nyújt előadás-anyagot. — Biblia
körök részére Fábián Imre: A Biblia a Bibliáról. — Presbiterek részére D. 
Kapi Béla: A presbiter a Biblia megvilágításában.

Szükségesnek láttam néhány tanulmányban megvilágítani a belmisz- 
sziói munka különböző ágait. Remélhetőleg ezek a munkák céltudatossá, 
tervszerűvé teszik a lelkészek munkáját s hasznos gyakorlati útbaigazítást 
nyújtanak. Ezek a tanulmányok a következők: 1. Zulauf Henrik: Az egy
házi evangelizáció lényege és útjai; 2. Veöreös Imre: Egyházi férfimunka;
3. Spiegel-Schmidt Frigyes: A sajtóterjesztés útja; 4. Fábián Imre: A biblia 
körök szervezésének módja, vezetésének, munkájának irányelvei.

Isten áldását kérem egyházkerületünk belmissziói munkát végző leiké
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szeire, ifjúsági munkásaira és mindazokra, kik ebben az egyházépítő szol
gálatban munkát vállaltak. Kérem őket, hogy jövő évi munkaprogrammun- 
kat, mely egyházi és vallási életünk középpontjába a Bibliát állítja, vigyék 
keresztül és tegyék egyházépítő értékké.

21. Körzeti konferenciák. Isten megsegítő kegyelméből ez év tavaszán 
megtarthattam az öt helyre összehívott közös lelkészi és tanítói körzeti 
konferenciákat.

Az együttes körzeti konferenciák központi témáját így fogalmaztam 
meg: A Biblia és Krisztus szolgái.

Esztendők tapasztalatain okulva, a központi kérdés tárgyalását oly- 
képen építettem fel, hogy az alapvető első előadásokat, valamint a sze
mélyi vonatkozású utolsó előadásokat közös konferencia anyagává tettem, 
ellenben a lelkészi és tanítói hivatáskörbe tartozó szakkérdéseket külön 
tárgyaltattam a lelkészi, illetőleg a tanítói csoportokkal.

A körzeti konferenciák munkaanyagát s a konferencia szerkezeti fel
építését a következőkben ismertetem:

Krisztus szolgái és a Biblia.
Közös konferencián:

A Biblia Isten könyve.
A Biblia az egyház könyve.
A Biblia az iskola munkájában.

Lelkészek csoportjában:
A Biblia és az igehirdetés.
A Biblia az igehirdető műhelyében. 
Az Ószövetség és az igehirdető. 
A Biblia a lelkész pásztori munká

jában.

Tanítók csoportjában:
A Biblia a bibliatörténet tanításá

ban.
A Biblia a Kátétanításban.
A Biblia az egyháztörténet tanítá

sában.
A Biblia a bibliaolvastatásban.
A Biblia az iskolai kisgyülekezet 

munkájában.
(Az előadásokat mintatanítások kísérték.)

Közös konferencián:
A Biblia életformáló hatalma Krisztus szolgájának magán-, családi- 

és közéletében.
A Biblia a belső szobában.

Az előadásokat mindkét nap áhítat vezette és fejezte be. Az áhítat 
témái a következők: 1. Az ige jelentősége; 2. Az ige szolgálata; 3. Az ige 
követelése; 4. Az ige diadala.

A körzeti konferenciákat a következő helyen és időben tartottam: 
Sopronban a soproni alsó és felső egyházmegyék lelkészei és tanítói részére
1940. április 16—17-én; Győrött a győri és veszprémi egyházmegyék lelké
szei és tanítói részére május 7—8-án; Bonyhádon a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye lelkészei és tanítói részére május 28—29-én; Celldömölkön
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a Kemenesaljái és vasi közép egyházmegyék tanítói és lelkészei részére 
június 10— 11-én; Nagykanizsán a somogyi és zalai egyházmegyék lelkészei 
és tanítói részére június 25—26-án.

A közös konferenciákon részt vettek az egyházmegyék lelkészei, az 
egyetemi teol. fakultás tanárai, a vallástanárok, hitoktatók és tanítók.

Hálával gondolok mindazokra, kik előadás vállalásával munkatervem 
keresztülvitelében támogattak s lelkész és tanítótestvéreimre, kik nemcsak 
kényszerűségből, hanem lélek szerint is a koferencián velem együtt dolgoz
tak és imádkoztak.

22. Evangélikus nők evangélizáló konferenciája. Az elmúlt évben a 
papnék számára öt körzetben tartottam evangélizációs konferenciát erről 
a kérdésről: Papnék az életkút mellett. Több oldalról elhangzott kérésre 
elhatároztam, hogy jövőben általában a nők számára tartok evangelizáló 
konferenciát, de egyszersmind néhány külön konferenciai előadástartással 
gondoskodom arról, hogy a papnék, tanítónak egyházi hivatásával kapcso
latos feladatai megvilágítást nyerjenek s ennek végzésére ők lelkileg meg- 
erősíttessenek. A munkára felkészültem, sajnálatomra azonban a külpoli
tikai viszonyok és a közlekedési nehézségek miatt az elsőnek kitűzött bony
hádi konferenciát nem lehetett megtartani. Ezeket az evangelizáló konfe
renciákat tehát későbbi időre kellett halasztanom.

A nők számára tartandó evangelizációs konferencia középponti 
témája a következő lesz: A Biblia harca az emberért: 1. A világ és a Biblia;
2. Az egyház és a Biblia; 3. Az Isten és a Biblia; 4. Én és a Biblia.

Tervezetem szerint öt helyen gyűjtöm össze egyházunk vallásos el
mélyülést kereső nőtagjait. És pedig: Sopronban (Sopron, soproni felső és 
alsó egyházmegye), Győrött (Győr, Pápa, győri és veszprémi egyházmegye 
egyik része), Kőszegen (Kőszeg, Szombathely, vasi közép, kemenesaljai és 
veszprémi egyházmegye közeli része, Bonyhádon (Bonyhád, Pécs, tolna- 
baranya-somogyi egyházmegye), Nagykanizsán (Nagykanizsa, Zalaegerszeg, 
Kaposvár, somogyi, zalai egyházmegye).

A kegyelem Istene adjon erőt tervem megvalósítására.
23. Az evangélizációs munka fontosságára tekintettel, megbízást ad

tam Veöreös Imre egyházker. missziói másodlelkésznek, ki egyébként a 
püspöki hivatalban teljesít szolgálatot s a Gyermekgyülekezet c. lapot szer
keszti, hogy evangelizáló munkát végezzen a szolgálatát kérő gyülekeze
tekben.

Megállapított programmja szerint munkáját tavasszal a zalai egyház
megyében kezdette meg, de a tavaszi vízáradás miatt bekövetkezett közle
kedési nehézségek, később pedig táborilelkészi szolgálatra történt behiva- 
tása miatt azt nem folytathatta.

A németnyelvű gyülekezetek evangelizációs munkájának végzését 
Spiegel-Schmidt Frigyes egyházkerületi missziói másodlelkészre bíztam, ki 
ezenkívül szerkesztette a Wehr und Waffe című németnyelvű evangélikus, 
néplapot.



27

Evangelizációs munkát végzett a következő gyülekezetekben: Alsó- 
rönök, Rábafüzes, Kőszeg, Németzsidány, Szabadi, Csikóstöttős, Kapos- 
szekcső, Tarrós, Gerényes, Ág, Bikái, Nagyhajmás, Mekényes, Egyházas- 
kozár, Tófű, Győré, Izmény, Mucsfa, Majos, Váralja, Kismányok, Alsónána, 
Bikács, Pusztavám, Mórágy (Ref.), Bátaapáti (Kalchthali szórvány), Bony- 
hád és börzsönyi szórványa, a Mekényeshez tartozó kispusztai szórvány, 
Somogydöröc9ke, Gadács, Somogyszil, Szárazd, Belecska, Keszőhidegkút, 
Ecsény, Sérsekszőllős, Kalaznó, Murga, Kéty, Felsőnána, Kistormás.

Evangelizáló munkáját mindenütt sajtószolgálattal kötötte össze s ezen 
munka céljából meglátogatta a dunáninneni egyházkerülethez tartozó 
következő gyülekezeteket is: Levél, Hegyeshalom, Rajka, Oroszvár. Sajtó
munkája eredményes volt. Hetilappá fejlesztett Wehr und Waffe lapunk 
előfizetőinek száma volt nyár elején 1795, jelenleg 1709.

Hasonlóképpen áldásos volt Spiegel-Schmidt Frigyes evangelizáló mun
kája is, mely több helyen parlagon heverő egyházi területeket mozgatott 
meg. Belemélyesztette a szívekbe az ige ekevasát, megforgatta az elhanya
golt lélek földjét s meglazította ebben a bűn gyökérzetét. Ezeken a kon
ferenciákon a vágyakozó és ébredő szívek kerestek és találtak kielégülést. 
Sokan elindultak Krisztus keresztje felé. Egyébként is alkalom kínálkozott 
ellentétes érzelmek kiküszöbölésére és feléreértések elcsendesítésére. Köszö
nettel gondolok Spiegel-Schmidt Frigyes egyházépítő munkájára.

24. Egyházkerületünk szórványgondozása. A szórványgondozás mun
kája az elmúlt közigazgatási évben további fejlődést mutat.

A győri egyházmegyében Pér, Nagyszentjános, Bana, Bácsa, Öttevény, 
Szitásdomb, Győrszentiván, Győrság, Töltéstava és Győrszentmárton szór
ványokban tartottak istentiszteleket.

A győri egyházmegye f. évi közgyűlése elhatározta, hogy Győrság 
központtal missziói kört szervez. Ide tartoznék 12 szórványhely. A győri 
egyházmegyei Belmissziói Szövetség a szórványhívek részére 100 példány
ban járatta a téli negyedben a Harangszót, ugyancsak 100 példányban 
kedvezményes áron adta szórványhíveinek a Harangszó-Naptárt. „Vedd 
és olvasd“ címmel 42.000 példányban 3 röpiratot adott ki.

A kemenesaljai egyházmegyében Pusztaederics, Oroklán, Lenti, Zala- 
baksa, Nagylengyel és Nagykapornakon tartottak istentiszteleket és végez
tek hitoktatást.

A somogyi egyházmegyében a barcsi misszióban, Zákány, Ilike, Somogy- 
csicsó, Kaposvár szórványaiban, Porogszentkirály szórványaiban, Somogy- 
bükkösdön, Miháldon és Vése szórványaiban tartottak istentiszteleteket.

A soproni alsó egyházmegyében Gór, Alsószeleste, Mesterháza, Csér, 
Répceszentgyörgy, Felszopor, Ság, Simaháza, Markoshetye, Nagylozs és 
Szil fiók-, illetőleg szórványhelyeken tartottak istentiszteleket.

A Tolna—Baranya— Somogyi egyházmegyében 23 anyagyülekezet 54 
szórványközségében 325-ször tartottak istentiszteletet. Az egyházmegye 
belmissziói esperese a Balaton parti déli misszióban kétszer meglátogatta
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Kőröshegy, Szárszó, Boglár, Balatonszemes gyülekezeteket, melyekben 
megalakította a presbitériumokat s a presbitereket ünnepélyesen hivatalába 
iktatta. A siklósi misszióban meglátogatta Siklós, Bisse, Bogád, Mindszent 
és Harkányfürdő gyülekezeteket, a mohácsi misszióban pedig Mohács, 
Mohácssziget, Bátaszék szórványokat, továbbá Sárbogárdot és mindenütt 
igeszolgálatot végzett.

Megoldás felé közeledik Ecsény területén Raksi, Somodor, Babot na
gyobb szórványhelyek rendszeres gondozása. Sárbogárdon missziói segéd
lelkész működik.

A vasi közép egyházmegyében Zalalövőn, öriszentpéter szórványaiban, 
Szombathely szórványaiban: Vaskeresztes, Kámon, Ják szórványhelyeken, 
az egyházmegyei szórványmisszióban: Csákánydorockón, Egyházasrádócon, 
Molnaszecsődön, Nemesrempehollóson, Vasvár szórványközpontban és 
Farkasfán tartottak istentiszteleteket. Molnaszecsődön, Egyházasrádócon és 
Vasváron bibliaórákat vezettek be és Csákánytíoroszlón és Taródfán is meg
tartották az első evangélikus istentiszteleteket. Az egyházmegyének külön 
missziói segédlelkésze van.

A veszprémi egyházmegye szórványgondozási és missziói munkája fo
kozott kitartással folytatódott. A szórványhívek adójának rendszeresítése 
folyamatban van ama szempont figyelembevétele mellett, hogy azzal együtt 
kell járnia a lelkiismeretes szórványgondozási munkának. Az enyingi misz- 
sziói gyülekezetben s a szervezés alatt lévő csöglei, mezőlaki s takácsi 
missziói gyülekezetben biztató eredménnyel folyt a hűséges lelkipásztori 
és hitoktatási munka. Ugyanígy volt Zirc és vidéke gondozásánál, melyet 
a veszprémi alesperes-lelkész mellé helyezett segédlelkész végzett minden 
részletre kiterjedő gondossággal.

Kisbér központtal, ahol az evangélikus hívek száma 56, missziói gyüle
kezet csak a további fejlődés folyamán szervezhető, ha lehetségessé válik 
Ászár és esetleg Vérteskethely csatlakozása. Fehérvárcsurgónak missziói 
gyülekezetté szervezését megakasztotta az a körülmény, hogy a lelkész
tanító munkába állítása, mivel tanítói oklevéllel bíró lelkészünk nincs, — 
•ezidőszerint nem lehetséges. Kis- és Nagypiritnek Kertától Csögléhez csa
tolása, mivel azoknak hívei továbbra is a kertai gyülekezethez kívánnak 
tartozni, szintén megakadt. A várpalotai missziói munkaterületre sikerült 
a segédlelkészi állást megszervezni, amit külön is szükségessé tett a fűzfői 
egyházi munka megnövekedése.

A zalai egyházmegye a következő szórványhelyeket részesítette lelki
gondozásában: Balatonrendes, Gyenesdiás, Balatonmária, Balatongyörök, 
Balatonhenye, Nemespécely. Szükséges lenne Balatonfürednek missziói köz
ponttá fejlesztése.

Az esperesi jelentések nyilvánvalóvá teszik, hogy a szórványgondozás 
a legtöbb egyházmegyében külön embert követel. Csak néhány egyház
megye tudja ezt a munkát a paróchus-lelkészek szolgálati körében el
végezni. Helyesen oldotta meg ezt a feladatot a vas: közép egyházmegye,
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midőn külön egyházmegyei missziói segédlelkészt állított munkába s annak 
javadalmát az egyházmegye biztosította. Hasonló úton indul el a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegye, mely a balatoni missziói pontokra külön 
munkást állított be, sőt az egyházmegye missziói munkáját külön esperesre 
bízta.

Az esperesi jelentésekből megállapítom, hogy némely helyen a misz- 
sziói központ létesítését a csatolandó szórványhely vonakodása megnehe
zíti. Az egyháztagok, különösen pedig a már megnevezett helyek meghall
gatását szükségesnek tartom, de nem tartom megengedhetőnek, hogy állás- 
foglalásuk missziói szolgálatunkat lehetetlenné tegye.

Kívánatosnak látom, hogy a missziógondozást egy további lépéssé! 
előre vigyük. Munkaterv kidolgozással és munkaerő biztosítással kell gon
doskodnunk a szórványgondozás rendszerességéről. Az egyházi törvény
II. t.-c. 16. §-a kötelezi az egyházakat a szórványgondozási költségekről 
való gondoskodásra. A szórványbeli hívek egyházi adójából befolyó jöve
delmet ezen célra kell fordítani. Gondoskodnia kell az egyházmegyéknek 
ezen törvény végrehajtásáról. Jegyzékbe kell venni a szórványbeliek egy
házi adóját s ennek felhasználásával biztosítani kell a rendszeresen meg
tartandó szórvány-istentiszteleteket. Súlyosan vétkezünk egyházunk ellen, 
ha a szórványbeli hívekre kivetjük a terhes egyházi adót, ellenben nem 
gondoskodunk annak lelki ellenértékéről.

Szükségesnek és elkerülhetetlen sürgős feladatnak tekintem misszió 
munkásaink javadalmának rendezését. Szerénynek is nehezen nevezhető 
segédlelkészi javadalomban részesülnek, holott nem áll mögöttük termé
szetes segítőként a parochia s ők önálló hatáskörben szolgálnak s egyhá
zunkat méltóan képviselni tartoznak.

25. Balatoni nyári egyházi szolgálat. Örömmel jelentem, hogy ez év
ben is sikerült a Balaton-melletti nyári istentiszteleti szolgálatot megszer
vezni. Június 15-től szeptember 15-ig 31 fürdőhely részére összesen 186 
istentiszteletet tartottunk. Külön nyomtatványon közöltük a fürdőhelyekkel 
az istentiszteleti helyet és időt. A hirdetményt ez évben is megküldettem 
a fürdőhelyek igazgatóságának és a vasúti állomásfőnökségeknek, kik gon
doskodtak annak kifüggesztéséről.

Istentiszteleket tartottunk a következő helyeken: Akaii, Alsóörs, Bala- 
tonaliga, Balatonalmádi, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonföldvár, 
Balatonfüred, Balatonfűzfőfürdő, Balatongyörök, Balatonkenesei Fővárosi 
Üdülő, Balatonakarattya, Balatonkenese, Balatonkerîesei OTI Szanatórium, 
Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszabadi, Balatonsóstó, Balaton- 
világos, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszepezd, 
Balatonzamárdi, Fonyód, Gyehesdiás, Hévízfürdő, Keszthely, Balatonberénv, 
Révfülöp (Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Balatonrendes), Siófok, Balaton- 
újhely, Siófok-Tisztviselőtelep és Zánka.

Köszönetét mondok mindazoknak, kik egyházunk eme szolgálatában 
Isten igéjének hirdetésével résztvettek. Hálával gondolok a magyar állam



vasutak igazgatóságának s az egyes fürdőhelyek igazgatóságainak támo
gatására.

26. A Nagytarcsai Ifjúsági Missziói-Intézet. Egyházunk eme áldással 
elinduló munkás intézménye ez évben is értékes nevelő-szolgálatot végzett. 
Gazdasági, háztartási, egyházi és szociális képzést biztosított tagjainak 
és részükre tanfolyamot tartott. Az ősz folyamán pedig nők részére kíván 
tanfolyamot rendezni.

Dunántúli egyházkerületünk évi 160 P-vel lehetővé tette egy dunán
túli hallgató részvételét. Ez évben Szabó Lajos alsómesteri ifjú kapta meg 
egyházkerületünk ösztöndíját.

27. Az egyházkerületben végzett hitoktatás. Az 1939—40. tanévi nem
evangélikus iskolákba járt evangélikus tanulókról szóló helyzetjelentés a 
következő adatokkal szolgál;

Különféle típusú iskolákba járt összesen 5.609 tanuló; még pedig állami 
iskolákba 2.600, más felekezeti iskolákba 1.366, községi iskolákba 1.430, 
a többi társulati, érdekeltségi, avagy magániskolákba járt. A hitoktatást 
140-en végezték heti 807.5 órában, 750 csoportban. Az eredmény biztató. 
36 tankönyvíró 39-féle tankönyvét használták. A tanulók közül 455-en 
konfirmációi oktatásra is jártak. Huszonnégyen szereztek népiskolai tanítói 
oklevelet. A hitoktatók lakhelyükön kívül 137 helyre szálltak ki rendszere
sen akárhányszor gyalog is e fontos munka elvégzésére.

28. Püspöki egyházlátogatás. 1940. évi május hó 14-től 25-ig a so
mogyi egyházmegyében egyházlátogatást végeztem. Meglátogattam a gyé- 
kényesi, szepetneki, porrogszentkirályi, nemespátrói, nagykanizsai, iharos- 
berényi, sandi, vései, kaposvári anyagyülekezeteket, továbbá a porrogi, 
liszói, pogányszentpéteri, iharosi, páti, szőkedencsi, antalszállási leány
gyülekezeteket, a csurgói fiókgyülekezetet és a barcsi missziógyülekezetet.

Mindegyik gyülekezetben megvizsgáltam a tanító iskolai munkáját és 
meghallgattam a tanulók feleleteit. Az istentiszteleten meghallgatam a 
lelkipászornak, az általam kijelölt szent ige alapján tartott prédikációját, 
én magam is mindenütt hirdettem Isten igéjét. Megvizsgáltam a gyülekezet 
•épületeit, a lelkészi irodát, a gyülekezet anyakönyveit, iktatókönyveit s a 
tanító által vezetett nyilvántartási könyveket.

Megbeszélést folytattam a gyülekezet presbitériumával, majd közgyű
lésen letárgyaltam a püspöki egyházlátogatási kérdőpontokat.

Benyomásaimat, megjegyzéseimet s esetleges rendelkezéseimet nem
csak a gyülekezettel közöltem a közgyűlésen, hanem azokat szükség esetén 
az egyház munkásaival külön is megbeszéltem. Ezenkívül a Nagykanizsán 
tartott június 26. és 27. lelkészi és tanítói körzeti konferencián külön 
tanácskoztam az egyházmegye esperesével, lelkészi- és tanítói karával és 
összefoglaló tájékoztatást nyújtottam az egyházlátogatás benyomásairól és 
a szükségesnek látott intézkedésekről.

Örömmel gondolok vissza ezen egyházlátogató körutamra. Kevés ki
vétellel mindenütt hű munka bizonyságát láttam. A lelkipásztorok igehirdc-
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tését evangéliumi szellem és hitvallásosság hatja át. Emberi bölcselkedés 
helyett valóban Isten igéjét igyekeznek hirdetni. A gyülekezetek külső rend
jét is megfelelőnek láttam. A lelkipásztori munkát azonban néhány helyen 
kiépítetlennek találtam.

Az iskolák tanulmányi, számonkérő és fegyelmezési munkáját meg
nyugtatónak találtam. Tanítóinkat vallásos szellem hatja át s munkájuk 
a legtöbb iskolában határozott egyházi jelleget mutat. Az iskolai kisgyüle
kezetek életjelenségeit örömmel szemléltem s azok megerősítettek elgon
dolásom helyességében s azon reménységemben, hogy ez az inézmény 
valláspedagógiai céljaink szolgálatában áldással felhasználható.

Nem hallgathatom el, hogy két gyülekezetben szomorú, sőt aggasztó 
helyzetet találtam. Egyfelől éles ellentétek tusáját, másfelől régi mulasz
tások gyümölcsét, a belső széthúzás átkos következményét kellett szemlél
nem. Mindkét helyen elhagyatott a bűnbánati oltár, kiszáradt és erőtlen 
a vallásos lelki élet, laza az egyházi közösség. Mindegyikben pusztít az 
egyke. Isten igéjével szóltam pásztorokhoz és pásztoroltakhoz. Feddettem 
és kértem, korbácsoltam és gyógyítottam, hogy az örökséget tékozlók is 
Krisztushoz érkezzenek.

A gyülekezetek vizsgálata az egyházmegye ellenőrzését is jelentette, 
örömmel állapítom meg, hogy Horváth Lajos esperes kiváló buzgósággal, 
mindenre kiterjedő figyelemmel, kemény eréllyel és pásztori szeretettel 
gondozza, irányítja és ellenőrzi a gyülekezeteket. Pásztora tud lenni a 
lelkipásztoroknak és tanítója a tanítóknak. A gyülekezetek anyagi életét 
éppen olyan lelkiismeretesen vizsgálja, mint lelkiéletük megmozdulásait.

Hálás érzéssel gondolok dr. Ittzés Zsigmond egészségügyi főtanácsos, 
nyug. vármegyei t. főorvosra, az egyházmegye felügyelőjére, ki az egy
házi élet minden ágazatára kiterjeszti figyelmét s mélyhitű, vallásos egyé
niségével nemes példája az egyházért munkálkodó vezetőembernek.

Szeretettel mondok köszönetét az egyházmegye esperesének, a lelkész
testvéreknek, tanítóknak, felügyelőknek engem átölelő szeretetükért. 
Köszönöm a gyülekezetek, a parochiák, a tanítóházak és a hívek szeretetét. 
Köszönetét mondok az egyházmegye felügyelőjének és egyházi főjegyző
jének, kik útamon végigkísértek és László Miklós püspöki titkárnak, ki 
ezenfelül a jegyzői tisztség fáradalmait hordozta. Köszönettel gondolok 
a járások főszolgabíráira, városok polgármestereire s a hatóságok veze
tőire, kik mindenütt szeretettel fogadtak és kísértek.

Isten áldása nyugodjék meg a somogyi egyházmegyén, annak veze
tőségén és gyülekezetein! Isten áldja meg munkásait, kik templomban, 
iskolában, közigazgatási munkában anyaszentegyházunk építésére és Isten 
dicsőségére munkálkodnak.

29. Esperesi egyház- és iskolalátogatások. A győri, somogyi, soproni 
alsó, tolna-baranya-somogyi, vasi közép és zalai egyházmegyék esperesei 
az elmúlt közigazgatási évben egyházlátogatást nem végeztek. A soproni 
felső egyházmegye esperese ismételten meglátogatta Ágfalva, Balf és Sop-
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ronbánfalva gyülekezeteket és különösképen figyelemmel volt a soproni 
gyülekezeti életre. A veszprémi egyházmegye főesperese hivatalos egyház
látogatást végzett Veszprémvarsányban, Várpalotán és Kisbéren. A tolna- 
baranya-somogyi egyházmegye belmissziói esperese belmissziói egyház
látogatást végzett Alsónána, Felsőnána, Dombóvár, Bonyhád, Szárazd, 
Keszőhidegkút, Tengelic, Györköny, Bikács, Somogydöröcske, Sárszent- 
miklós és Kalaznó gyülekezetekben.

A somogyi egyházmegye esperese Szőkedencs kivételével az egyház
megye összes iskoláit meglátogatta, s ellenőrizte az idegen jellegű isko
lákban végzett hitoktatást, Beleznán, Csurgón, Kaposváron, Nagykanizsán, 
Nagyatádon és Zákánytelepen. A soproni felső ehm. esperese ellenőrizte 
a soproni közép- és középfokú-, az iparostanonciskolák, az erdei iskola, 
a brennbergbányai és bánfaívai állami iskolák hitoktatását. A hitoktatók 
mindenütt igen lelkiismeretes munkát végeztek. Az utóbbi két iskolában 
•kívánatos lenne a vallástanítási óráknak legalább heti 3 órára felemelése. 
A vasi közép ehm. esperese a hitoktatást ellenőrizte a katafai községi elemi 
iskolában, továbbá a kőszegi és szentgotthárdi különböző jellegű iskolák
ban. A hitoktatás eredménye kisebb részben jeles, nagyobb részben jó volt. 
.4 veszprémi ehm. főesperese Pápán elnökölt a ref. főgimnázium, a keres
kedelmi iskola és az állami tanítóképző intézet hittani és képesítő hittan
vizsgálatain. A hitoktatási munka egyházias szelleméről és a Diákszövetség
ben kifejtett tevékenységéről elismeréssel nyilatkozik. A zalai egyházmegye 
esperese és felügyelője meglátogatta a szentantalfai és felsődörgicsei isko
lákat s azokban nagyon szép és áldásos eredményt találtak.

30. A soproni Országos Fegyintézet lelkigondozása. Martos Ödön 
büntetőintézeti lelkész jelentésében közli, hogy a letartóztatottak számára 
minden vasárnap és ünnepnap reggelén és délutánján, a fegyőrök és csa
ládjaik részére délelőtt istentiszteletet, ádventben, böjtben pedig külön 
bibliamagyarázatot tartott. Az istentiszteletek látogatóinak száma kb. 1400, 
a bibliamagyarázatok és ádventi áhítatok résztvevőinek száma pedig kb. 
70 volt.

A letartóztatottak közül úrvacsorázó volt 346, magános és beteg úr
vacsorázó 3. Az intézetben heti 2 órában végzett hitoktatói munkát, ezen
kívül biblia magyarázatokat tartott.

Munkájának nagy részét a lelkipásztori munkaszolgálat képezi. Ez kü
lönösen nagy jelentőségű a kísérleti és fegyelmi zárkában elhelyezetteknél. 
A levelek ellenőrzési munkája szintén jelentékeny, 2774 érkezett és 1081 
elküldött levelet részesített ellenőrzésében.

Csoportonként hasznos tárgyú felolvasásokat is tartott az intézet lakói 
számára.

A büntetőintézet lelkésze köszönetét mond mindazoknak, kik az inté
zet karácsonyi szeretetünnepségén ajándékaikkal támogatták és könyv
tárát gyarapították.
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Isten áldását kérem a lelkipásztor nehéz munkájára s személyét és 
szolgálatát mindnyájunk imádságába és szeretetébe ajánlom.

31. A szektamozgalmak. Bőnyrétalap, Győr, Lovászpatona, Mórichida,
Tét, Nagysimonyi, Ostffyasszonyfa, Kemenesmagasi, Iharosberény, Kapos
vár, Sand, Vése, Farád, Sopron, Bakonycsernye, Öskü, Surd, Várpalota, 
Bakony tamási gyülekezetekben és a Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegye 
23 gyülekezetében adventisták, baptisták, pünkösdisták, názarénusok és 
methodisták vannak. A szektamozgalom azonban erősödést nem mutat.

Kapolcson évekkel ezelőtt több család felekezetnélkülivé lett. A lelki
pásztori munka következtében a f. év elején az utolsó család is visszatért 
egyházunk kebelébe. Ugyancsak visszatérnek egyházunkba Bakonycsernyén 
is a felekezetnélküliek.

32. A pünkösdisták felvétele egyházunkba. Néhány évvel ezelőtt tá
jékoztatást kerestek a pünkösdisták arra nézve, hogy milyen feltételek 
mellett találnak egyházunkba befogadásra.

Az 1938. évi október hó 20-án tartott püspöki konferencia foglalkozott 
a pünkösdisták beadványában közölt feltételekkel. Mivel ezek nem voltak 
egyházunk hitvallásos meggyőződésével összeegyeztethetők, megállapodás 
nem jött létre.

1940. évi január hó 15-én egyházunk püspöki kara újból foglalkozott 
a pünkösdisták kérelmével, melynek újabb előterjesztésére bizonyára indí
tást adott nekik a belügyminiszternek a szekták működését betiltó ren
deleté.

A püspöki kar a következő határozatot hozta:
„1. A püspöki kar helyesnek tartja, hogy az árván maradt s esetleg * 

éppen tapogatózva egyházunk felé visszainduló vagy meginduló pünkös- % 
dista-lelkeket a lelkészek pásztori szeretetben részesítsék, nem gördít *
tehát akadályt az elé, hogy a pünkösdisták egyházunkba vissza vagy 
betérjenek, nem tartja azonban kívánatosnak, hogy a papíron még a refor- 0 
mátus egyház kötelékébe tartozó pünkösdisták áttérjenek evangélikus *
egyházunkba és ezzel a két testvér-egyház között súrlódási felület tá
madjon.

2. Az áttéréseknél a törvény előírásait szigorúan meg kell tartani 
s minden betérőt, sőt minden olyan pünkösdistát is, aki papíron az evan
gélikus egyház tagja, megfelelő oktatásban kell részesíteni. Az egyház 
kötelékébe való felvétel csak az oktatás befejezése után történhetik meg.

3. Az egyház kötelékébe felvett pünkösdisták kell, hogy kötelezzék 
magukat az istentiszteleteken és bibliaórákon való részvételre, az egyház 
terheinek hordozására s gyermekeiknek megkeresztelésére, amint azt az 
Ágostai Hitvallás IX. cikke világosan előírja s amint ezen kötelességről 
Luther Márton Nagy Kátéja is teljes határozottsággal nyilatkozik.

4. Az Úrvacsora vételének ahhoz a feltételhez kötése, hogy csak az 
általuk választott lelkész kezéből hajlandók az Úrvacsorát elfogadni, ellen
tétben áll az Ágostai Hitvallás VIII. pontjával. A püspöknek azonban joga
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van hozzájárulni ahhoz, hogy az Úrvacsora szentsége vételénél más lelkész 
szolgálatát is igénybe vegyék, az egyházi felsőbbségnek a gyülekezet lel
készével történt megállapodása alapján.

5. Engedélyt kapnak a pünkösdisták arra, hogy az egyház jogi védelme 
alatt bibliaórákat tartsanak az egyház képviselőjének részvételével, ez 
azonban nem eshetik a gyülekezeti istentisztelet és bibliaóra idejére, azon 
semmiféle pünkösdista propaganda nem folyhatik és az nem lehet rejtett 
pünkösdista istentisztelet.

6. Ha a pünkösdista prédikátor egyéniségét és munkáját az egyházi 
felsőbbség erre alkalmasnak tartja, egyházi jogvédelem alatt bibliaórákat 
tarthat, Úrvacsorát azonban nem szolgáltathat ki. A prédikátor által tar
tandó bibliaóra csak a pünkösdistáknak átvétele, oktatásának és felvételé
nek befejezése után veheti kezdetét.

7. A lelkészek kötelesek különös gondot fordítani az egyházba fel
vett pünkösdistákra, s ha úgy látják, hogy egyházunkba való belépésük 
csak kényszerű külsőleges dolog, melyből hiányzik a lelki beolvadás kész
sége és az evangélikus hitmeggyőződés, avagy külön bibliaórájuk arra 
szolgálna, hogy egyház maradjanak az egyházban s esetleg nemzet és egy
házellenes munkát folytassanak, akkor arról azonnal tartoznak jelentést 
tenni a püspöknek, hogy egyházunk jogvédelme azonnal' megszüntethető 
legyen.

8. Egyébként is egyházunknak mindent el kell követnie, hogy a pün
kösdisták belépése teljes lelki beolvadást jelentsen s minden elválasztó 
külső közösségi vonásuk a gyülekezeti élet teljességében megszűnjék.“

A püspöki kar megállapodását bizalmasan közöltem egyházkerületünk 
esperesi karával, valamint a gyülekezeteikben érdekelt lelkésztestvérekkel. 
Közöltem velük azon álláspontomat, hogy a lelki missziói és adottsági 
okokból tett engedményekkel lehetőleg ne éljenek a betérő pünkösdisták, 
hanem egyházunkba belépésük összes következményeit vonják le magukra 
nézve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy lelki nehézségeik iránt ne tanúsít
sunk pásztori megértést. Hanem igenis jelenti azt, hogy egyházunk tör
vényen és hitvalláson alapuló egységének megőrzését lelkiismereti köteles
ségünknek ismerjük s védekezünk a gyülekezetek fegyelmének és hitbiz
tonságának veszélyeztetése ellen.

33. Lelkészavatás. Az elmúlt közigazgatási évben lelkésszé avattam 
Hódi Pál, Kiss Béla, Kovács Géza, Hammel János, Kiss Ferenc, Tompa 
Zoltán, Németh Zoltán, Tihanyi János és Weiler Henrik szakvizsgázott 
teológusokat.

Isten áldása nyugodjék meg a felavatott és szolgálatra kiküldött fiatal 
Timoteusokon!

34. Templomavatást ez évben nem végeztem, de részt vettem a Móric- 
hida-Árpási gyülekezet 150 éves templomának jubileumi ünnepségén 1939 
október 22-én, ugyanakkor ünnepélyesen felavattam a gyülekezet újonnan 
beszerzett orgonáját. Felkérésemre az egyházmegye illetékes esperese a



35

sopronkőhidi fegyintézet renovált templomát 1939 szeptember 3-án, a 
taliándörögdi 1. gyülekezet renovált templomát pedig október 3-án fel
avatta.

A győri gyülekezet megkezdte második templomának, Mersevat és 
Balatonalmádi templomának, Őriszentpéter és Somogyszob imaházának 
építését. A balfi gyülekezet ősi temploma mellé tornyot épített.

Templomépítésre készülnek Révfülöp, Pusztaederics, a mohácsi misszió, 
a siklósi misszió, Marcali, Barabásszeg és Kustyánszeg, a zirci misszió, 
Somogyvámos, Győrság, Kálchthal, Bácsa, Győrujfalu, Kapuvár, Hévíz, 
Sárbogárd, Alszopor, Egyházashetye, Nyárád leány- és szórvány gyüle
kezetek.

35. Üj anyagyülekezetek ez évben nem alakultak. Az enyingi, továbbá 
a kihelyezett segédlelkész gondozásában lévő mezőlaki, takácsi és a Barcs- 
Nagyatád-somogyszobi missziói gyülekezet is kérte önálló gyülekezetté 
alakulásának elismerését. Ugyanezt kérelmezte már előbb Alsóság, de 
kérelme eddig nem nyert elintézést. Győrság központtal missziói gyüle
kezet készül megalakulni. Bábolnapusztán a földmívelésügyi tárca terhére 
közös protestáns segédlelkészi állást szerveznek, melyben az evangélikus 
és a református segédlelkészek 3—3 évenként váltakoznának.

36. Az Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézet anyagi helyzetét az alábbi 
számadatok szemléltetik: nyugdíjintézetünknek 1939 december 31-én 
339.569.62 P hátráléka volt. Ebből a dunántúli egyházkerület gyülekezetei
nek hátráléka 31,319.83 P, a lelkészeké 39,217.67 P. A hátrálékból fejen
ként esik egyházkerületünkben a fenntartókra 510 P, a tagokra 530 P. 
A hátrálékból fenntartók és tagok 1940 június 30-ig befizettek összesen 
16,735.01 P-t.

A bányai egyházkerület gyülekezeteinek és tagjainak hátráléka volt 
1939 december 31-én 208,964.30 P, melyből, június 30-ig befizettek 23,967.54 
P-t, a dunáninneni egyházkerület hátráléka volt 1939. december 31-én 
12,723.46 P, melyből befizettek június 30-ig 4,037.30 P-t, a tiszai egyház- 
kerület hátráléka volt 1939 december 31-én 45,550.78 P, melyből befizettek 
június 30-ig 8,101.69 P-t.

A befizetések pontossága tekintetében egyházkerületünk a négy egy
házkerület között a második helyen van, az 1939. évi hátrálékát kifizette 
a fenntartók 59%-a, a tagok 48%-a.

Az egyházmegyék espereseinek eddigi eljárása bizonyos mértékű ered
ménnyel járt. Saját hatáskörömben tett intézkedéseimnek szintén volt 
eredménye. Mégis meg kell látnom a közölt számadatokból, hogy a nyug
díjintézeti hátrálékok rendezése nagy egyházi érdeket képez, melyben ter
mészetszerűleg egyesül a személy, a gyülekezet, a lelkészi kar és az egy
házegyetem érdeke.

Újból hangsúlyoznom kell, hogy a hátrálékok befizetését a legnagyobb 
eréllyel szorgalmaznunk kell. Éppen azért egybegyüjtettem a személyi 
és gyülekezeti hátrálékokra vonatkozó kimutatásokat s gondoskodni fogok
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arról, hogy a gyülekezetek az előírt törlesztési összeget az évi járulékkal 
együtt költségvetésükbe felelősség terhe mellett feltétlenül felvegyék s 
azt évenként beszolgáltassák, nemkülönben arról is, hogy a személyi hát- 
ráiékok megállapított törlesztési terv szerint az évi járulékokkal együtt 
szintén befizettessenek.

Mivel az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet a tagdíjakon épül fel s 
a hátralékok veszélyeztetik az egész intézményt, mindenkinek meg kel! 
értenie, hogy a nyugdíjintézet a legszigorúbb eszközöket kénytelen alkal
mazni a hátrálékaikat nem rendező tagokkal szemben.

37. Egyházközigazgatás. Az elmúlt egyházközigazgatási évben is to
vább fokozódott hivatalos munkánk. Elintézést nyert 6100 ügy 10,160 
irattal.

Köszönettel gondolok nemcsak közvetlen munkatársaimra, kik a 
püspöki hivatalban megfeszített erővel és hűséggel végzik szolgálatukat, 
hanem az esperesi karra, a tanintézetek igazgatóira, Hanzmann Károly 
egyházkerületi főszámvevőre s az egyházkerületi pénztár tisztviselőire, 
kik lelkiismeretes, pontos munkájukkal egyházközigazgatásunk rendjét 
fenntartani segítettek.

38. Lelkészegyesületek munkája. A Magyarországi Evangélikus Lel
készegyesület elnöksége az elmúlt munkaévre is tűzött ki közérdekű kér
déseket megvitatásra. Ezek a következők: 1. Mit vár a lelkészi kar az 
Egyetemes Aggendától? 2. A hitmélyítés, más szóval az evangélizáció 
munkájának módja, tere és kötelessége, 3. A Luther-Szövetség munkaköré
nek megállapítása és a Szövetség beállítása az egyház életébe, 4. A lelké
szek szolgálati szabályzata, 5. Megállapítandó a konfirmáció keletkezésé
ből kifolyólag, annak története, jelentősége, a keresztség szentségéhez 
való viszonya, a tanítandók tartalma, anyaga, célja, valamint tudományos 
és gyakorlati alapon való tisztázása.

Az egyházmegyei egyesületek és az egyházkerületi Lelkészegyesület 
foglalkoztak is ezekkel a kérdésekkel s véleményüket összefoglalva az 
egyetemes Lelkészegyesület elé terjesztették. De letárgyaltak több más 
kérdést is, melyek a lelkészeket hivatalos munkájuk közben foglalkoztatják.

Az egyházmegyei Lelkészegyesületek az 1939/40. munkaévben 21 
értekezletet tartottak, amelyeken összesen 74 előadás, illetve felolvasás 
hangzott el.

39. Tanítóegyesületek munkája. Egyházkerületünk tanítósága az el
múlt évben is a körzeti konferenciák, szemináriumok és különféle egyház- 
megyei tanítóegyesületek keretében építette ki tanítói és népnevelői hiva
tásával járó szakképzettségét. Minden alkalmat felhasznált arra, hogy az 
állandó önmívelés által tökéletesebbé tegye iskolai és iskolánkívüli mun
kásságát. Szakelőadások, vázlatok, mintatanítások és szakmunkák kapcsán 
metodikai és didaktikai kérdések nyertek megvitatást. Foglalkozott még 
a tanítóság az új Egyházi Törvények ama rendelkezéseivel, melyek a 
népiskolai ügyet és a tanítóságot közvetlenül érintik.



37

Az általános érdeklődés központjában állt a nyolcosztályos népiskola 
megvalósítása és az ezzel kapcsolatos tanterv, tanmenet kérdése, továbbá 
a körzeti konferenciák, Iskolai Kisgyülekezetek munkája, a Leszakítós 
Naptár és az ősszel Budapesten tartandó X. Egyetemes Tanítógyűlés elő
készítésének a kérdése.

A Kőszegen tartott kerületi tanítógyűlésen előadást tartottak a követ
kezők: Lengyel Ferenc székesfővárosi gyak. el. isk. tanító „Gyakorlati 
fogások a földrajztanításban“, Szász András mencshelyi kántortanító: „A 
tanító a szebb magyar jövendő szolgálatában“, Kertai János kőszegi igaz
gató-tanító: „Az egyházi énektanítás módja“ címen.

Foglalkozott még a tanítóság anyagi ellátásának a kérdéseivel és a 
Hévízen létesítendő Gyógyház ügyével. Sürgette a tanítói sérelmek orvos
lását, különösen a lévitai, kántori és tanítói javadalom szétválasztását és 
a tanítói javadalomnak megfelelő államsegéllyel való kiegészítését, az 
eredeti fizetéseknek teljes visszaállítását és az arra érdemes tanítóknak 
a hetedik fizetési osztályba való kinevezését. Kérelmezte a Máv. kedvez
ményes utazást és az OTBA-val kapcsolatban a szabad orvosválasztást.

A zalai egyházmegyei Tanítóegysület november 28-án Mencshelyen 
ünnepelte fennállásának századik évfordulóját.

40. A Gusztáv Adolf Gyámintézet 1939. évi munkálkodásáról és a mun
kára hullatott isteni áldásról az Ózdon tartott közgyűlés jegyzőkönyve 
alapján Ziermann Lajos egyetemes egyházi elnök a következőket jelenti:

„A gyámintézet egyházmentő munkáját az 1939. évben is tovább foly
tattuk. Isten kegyelme a fokozottabb lelki munkát gazdagabb aratással 
áldotta meg. Mind a négy egyházkerületben jelentős gyűjtési eredmények
ről számolhatunk be.

A bányai egyházkerület gyűjtése 7,138.69 P. (-f 1,144.35 P.)
A dunáninneni egyházkerület gyűjtése 1,634.63 P. (-(- 386.25 P.)
A dunántúli egyházkerület gyűjtése 13,004.81 P. (-f- 3,101.78 P.)
A tiszai egyházkerület gyűjtése 2,625.01 P. (+  1,064.17 P.)
(A zárójelben lévő számok az előző évi gyűjtéshez viszonyított több

letet mutatják.)
A németországi Gusztáv Adolf Egylet 20,000 P értékkel jött segítsé

gére szegénységgel küzdő gyülekezeteinknek és intézményeinknek.
Varsányi Mátyás dr. budai lelkész 30 éves papiszolgálata évfordulóján 

500 pengőt küldött a G. A. Gyámintézeten keresztül segélyre szoruló 
gyülekezeteinknek.

A németországi G. A. Egylet segítő munkáját az elkövetkező eszten
dőkben teljesen leköti a régi Austzria, Szudétaföld és Lengyelország evan
gélikus gyülekezeteinek támogatása s a finn föld rombadőlt egyházi épü
leteinek felépítési gondja. A közel jövőben, egy jó darabig alig számíthat 
magyarhoni G. A. Gyámintézetünk számbevehetőbb segítségre a G. A. 
Egylet részéről. így évenként kb. 14,000—15,000 pengővel lesz kevesebb 
gyámintézeti bevételünk! A szükség pedig nem kevesbedett, hanem inkább
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még ijesztőbb lett. Horniét tudjuk pótolni az elmaradó külföldi segítséget?
Különösképpen meg kell szívlelnünk az Ür kemény felszólítását: Szánt

satok új ugart! .. . Meg kell ragadni minden lehetőséget, ki kell használni 
minden kínálkozó alkalmat. Magyar evangélikus egyházunkban a szépen 
nekilendült missziói munka vetésében fonnyad el a Gyámintézet támogatása 
nélkül' Szántsatok új ugart! Kitartó gyámintézeti munkára van szükség. 
Néhanapi nekilelkesedésre nem lehet építeni! Néhai Sztehló Andor mon
dotta egyik gyámintézeti gyűlésen: Mikor szegény gyülekezeteink gondja 
mered elénk, nyúljunk jó mélyre a zsebünkbe, mert aki maga magát segít
hetné és nem teszi, az nem érdemes arra, hogy rajta mások segítsenek! 
Iskoláinkban, nőegyleteinkben, a lelkészi és tanítói munka szerteágazásá- 
ban annyi alkalmat ád Isten gyámintézeti munkára. Isten bizonyára magyar 
földön is meg akarja mutatni, hogy a kicsi nagyra nő, és a kevés ezerre 
szaporodik.“

Ziermann Lajos egyházi elnök az ózdi templomban a gyermekistentisz
teleten elmondott prédikációját megjelentette és felhasználás céljából 
mind a négy egyházkerület iskoláihoz eljuttatta.

Az egyházi elnök javaslatai alapján az egyházkerületi elnökök a gyám
intézeti munka kiszélesítése és a Gyámintézet ügyének állandóan a lelkűn
kön való hordozása érdekében az elmúlt közigazgatási évben is több fel
hívást intéztek a Gyámintézet hivatalosain keresztül evangélikus népünkhöz.

Egyházi lapjaink közül a Harangszó, az Evangélikus Élet és a Wehr 
und Waffe közölt a Gyámintézet-érdekében eszméltető cikkeket.

A Gyámintézet munkamezején is egyre világosabban mutatkozik meg 
az Ige igazsága: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.. . kérjétek azért 
az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába!“

A Gyámintézet munkájával kapcsolatosan jóleső érzéssel állapítom 
meg, hogy egyházkerületünk gyámintézeti gyűjtése kielégítő. Mindenek
előtt örvendetes az, hogy a gyűjtés az elmúlt év eredményénél 3,101.78 
pengővel több. De egyébként is kielégítőnek látszik a gyűjtés eredménye, 
mert 1,602.48 pengővel több, mint a többi egyházkerület gyűjtése együtt
véve.

Mégis arra kérem lelkész-tanító-munkatársaimat, hogy a Gyámintézet 
munkáját tegyék szélesebb sugarúvá és mélyebbé. Tegyék azt az egész 
gyülekezet közös ügyévé. Ébresszék fel iránta híveink érdeklődését, felelős
ségérzetét és szeretetét, hogy ne egyes buzgólkodók magán munkája, ne 
is gyülekezeti közpénztárak fizetett hivatalnoka, hanem minden evangé
likus és az egész evangélikus egyház misszió szolgája lehessen Gyámin
tézetünk s benne egyházunk szíve, lelkiismerete és tettrekészsége szólal
jon meg.

Ennek a változásnak elsősorban egyházunk közvetlen és az első sorban 
munkálkodó tagjainál kell bekövetkeznie. Évtizedek óta fájdalommal ta
pasztalom ugyanis, hogy Egyházkerületi Gyámintézetünk gyűlésein a 
résztvevők nagyobbik hányadát az érdekeltek képezik, az ügyért, a munká-
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ért és az eredményes dolgozás hogyanjáért érdeklődők kevesebben vannak. 
Már pedig gyülekezeteink gyámintézeti érdeklődése és áldozatkészsége 
a mi lelkünk és lelkületűnk szerint alakul ki.

Egyházkerületünk Gyámintézete Nagy Miklós zalaegerszegi lelkészt 
ültette az egyházi elnök székébe. Azzal a kívánsággal kérem működésére 
Isten gazdag áldását, hogy necsak a teheráthárító szükség, hanem egy
házunk mentő és hódító terjesztése következtében lássa megnagyobbodni 
a kérvnyezők számát s velük együtt növekedjék munkatársainak serege 
és a szívvel, imádsággal, két kézzel adakozók tábora.

III. Iskolai ügyek.
A) N é p i s k o l a i  ü g y e k .

41. A népiskolák működése. Az esperesi jelentések szerint népiskoláink 
vallásos, hitvallásos és hazafias szellemben működnek, egyházunk tanul
mányi és nevelési célkitűzéseit becsületes igyekezettel szolgálják. Iskoláink 
munkájának felépítése és módszere is támogatást nyújt hivatásának be
töltésére. Egységesen irányított reggeli áhítattal kezdik munkájukat, va
sárnaponként külön istentiszteleten vesznek részt. Kötelező iskolai kisgyü
lekezetünk keretében hetenként foglalkoznak az egyház gyülekezeti, egye
temes, missziói és világhelyzeti kérdéseivel. Tanítóink egyházias szelleme 
állandóan növekszik, egyházi életünkbe beilleszkedése erősödik, a mi iskolai 
és egyháztársadalmi munkájukon is meglátszik.

Elismeréssel és köszönettel emlékezem meg tanítóink elvégzett mun
kájáról és buzgóságáról.

A kisebbségi iskolák szintén eredményes munkát végeztek, amint ezt 
az egyházi hatóság elismerően megállapította. A vallás és közokt. minisz
ter kiküldöttje által szintén felülvizsgáltatta munkájukat s megállapította, 
hogy az „valláserkölcsös és hazafias szellemben folyik, az értelmi-, érzelmi- 
és akaratvilág gondozása és erősítése a tantervi célkitűzések irányvonalá
ban halad és eredményében általánosságban kielégítők. Az iskolák helyi 
hatóságai a tanerőkkel a legtöbb helyen azon fáradnak, hogy ezek az is
kolák a tantervek és törvényes követelményeknek minél jobban megfelel
jenek és a nemzetnevelést és az állampolgári nevelést minél eredménye
sebben szolgálják“.

Az egységes oktatási rendszerre való áttérés a kisebbségi iskolák leg
többjében megtörtént. Amely iskolákban az áttérés kérdésében, a mód
szeres kezelés dolgában, vagy a nevelés-tanítás általános vonatkozásaiban 
még nehézségek, illetve fogyatékosságok mutatkoztak, ott az iskolai ha
tóság a vele közölt irányítás szerint igyekezett azokat megszüntetni.

Nem hallgathatom el azonban azon érzett aggodalmamat, hogy taní
tóinkat különböző hatóságok rendelkezése kivonja egyházi hatóságaink 
jogköréből és olyan munkák végzésére kötelezi, melyek csak egyházi szol-
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gálatuk háttérbe szorításával teljesíthetők. Nem szólok katonai szolgála
tukról, bár rendesmenetű időben ez is összhangba lenne hozandó az is
kolai munkával, de megemlítem leventeoktatói munkájukat, azután igény
bevételüket a népszámlálási, közélelmezési stb. ügyekben. Iskolatermeinket 
sok helyen szintén felhasználták különböző célokra. Természetesnek tar
tom, hogy rendkívüli időben mindegyikünknek rendkívüli szolgálatot kell 
végeznünk, mégis aggódva nézem ezen kedvezőtlen munkarendszer kiala
kulását s szükségesnek látom annak a kérésnek hangsúlyozását, hogy 
hagyják meg a tanítót tanítónak s tegyék lehetővé, hogy az evangélikus 
tanító evangélikus egyházát szolgálhassa!

42. A népiskolai tantervi Utasítás. Beérkezett és megjelent bírálatok 
rámutattak az egyházunk által kiadott tantervi Utasítás fogyatékosságaira 
és hátrányaira. A fogyatékosság abból származik, hogy időközben minisz
teri rendelkezések és tantervi változások új feladatokat állítottak elénk. 
Ezenkívül számolnunk kell a VII. és VIII. osztály tananyagmegállapításá
val, mely eltolódást jelenthet az alsóbb osztályok tananyag beosztásánál 
is. Hátránya pedig abból támad, hogy a megállapított terv szerint az ál
lami Utasítás kiegészítésében látta feladatát és így rövidségre törekedett, 
a mi azonban tulajdonképeni feladatának erős korlátozására vezetett.

Azon meggyőződésre jutottam, hogy népiskoláink tantervi utasítását 
revízió alá kell vennünk. A fentjelzett átdolgozáson és kiegészítésen kívül 
a revízió lényeges feladatát abban látom, hogy az összes tantárgyak taní
tásánál érvényesítse egyházunk tanulmányi, hitvallási és vallásnevelési 
szempontjait, s tanítóink kezébe olyan tartalmú és szellemű segédkönyvet 
adjon, melynek irányításával iskoláink evangélikus egyházi karakterét ki
dolgozhatják.

Ezen kérdésre vonatkozólag az egyetemes tanügyi bizottság tesz majd 
javaslatot az egyetemes közgyűlésnek.

43. Az Iskolai Naptárt az 1939—40. tanévre kiadtam s azt minden is
kolánk használatba vette. A könyvalakban megjelent Naptár a tanév min
den napjára megadja a reggeli áhitat anyagát. Köszönettel és hálával gon
dolok Nagy Miklós zalaegerszegi lelkészre, ki felkérésemre az Iskolai 
Naptár szerkesztését nagy hozzáértéssel elvégezte s munkatársaira, kik 
odaadó munkával a terv keresztülvitelét lehetővé tették. Iskolai Naptárunk 
áldott munkával egybefogja egyházkerületünk népiskoláit. Reggelenként 
ugyanazon időben ugyanaz a szentige és ének zendül népiskolai ifjúsá
gunk ajakán s ugyanazon áhitat vezeti őket Istenhez. Nyugodjék meg ezen 
munkán Isten áldása!

44. Az Iskolai Kisgyülekezetek megalakításáról, szervezetéről és cél
járól szóló 1937. évi alapiratomat szükségesnek láttam magyarázó irattal 
kiegészíteni. Ebben részletes munkairányt adtam az iskolai kisgyülekezet 
munkájáról, megállapítottam a munka állandó kereteit s gyakorlati útba
igazító tanácsokkal is szolgáltam.
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Az alapiratot és magyarázó iratot tartalmazó füzetet egyházkerüle
tünk minden tanítójának megküldöttem s ugyanakkor az iskolai kisgyü
lekezet osztályonkénti megszervezését és munkába állítását kötelezővé 
tettem.'

Az iskolai kisgyülekezetek munkájáról annak vezetői évenként június 
hó 30-ig jelentést tenni tartoznak.

Az iskolai kisgyülekezet kötelezővé tételekor pásztorlevelet intéztem 
a kisgyülekezetekhez, mely megérezteti célkitűzésünket, munkánk irány
vonalát és lelkét. Éppen ezért beiktatom azt jelentésembe.

A Dunántúli Evangélikus Iskolai Kisgytilekezeteknek áldás és békesség!
Szeretett Gyermekeim!
Első szavammal megáldlak titeket s a mi szerető mennyei Atyánk 

gondviselő kegyelmébe ajánlom testeteket és lelketeket.
Örvendező szívvel szólok hozzátok, mert titeket, iskolai kisgyüleke- 

zeteket, komoly munkára hívott el az Isten.
Munkátok nem olyan játék-munka, mint mikor kemény papírból ké

szített várral játszadoztok, melynek bástyafalait ólomkatonák védelmezik, 
vagy kóccal kitömött babát ringattok karotokon. Rátok az iskolai kis- 
gyülekezetben komoly munka vár. Ebben a közösségben élitek vallásos 
életeteket és előkészültök a nagy-gyülekezetben reátok váró áldásos és 
hívő életre. Ebben a kicsi közösségben megtanuljátok, hogy milyen drága 
nektek a Biblia, milyen boldogság örvendező szívvel hallgatni Isten igéjét, 
milyen kedves nekünk az énekeskönyvünk, milyen békességet jelent, ha 
imádságunkat Isten elé vihetjük. Megtanuljátok nemcsak szavakkal, hanem 
áldozatos cselekedetekkel is szeretni egymást. Megtanultok távolbanézni 
és sok mindent meglátni, amit szemeitekkel nem láthattok. Meglátjátok 
a templomnélküli szórványnépet, a Krisztus után vágyakozó pogány kínait 
és a didergő, éhező szegény magyar testvéreket.

Bizony ez nem játék, hanem komoly munka, melyre Isten szólított el 
titeket!

Ezt a komoly munkát nem is végezhetitek el saját erőtökkel. Hiába 
szíszoljátok értelmeteket, hiába gazdagítjátok szíveteket, hiába áldoztok 
lemondással. A ti erőtöknek forrása egyedül Isten kegyelmében van. Ak
kor lesztek erősek, ha Jézus kezét fogjátok és benne hisztek.

Nem külső eredményekért dolgoztok. Nem az a fontos, hogy egyitek- 
másitok szerepeljen, vagy nevét emlegessék, hanem egyedül az a fontos, 
hogy Isten nevének adassék dicséret és dicsőség a ti iskolai kisgyüleke
zetek munkája által is.

Ezért kövessétek bizalommal lelki-tanítótokat. Énekeljetek vidám szív
vel, imádkozzatok hívő lélekkel, hallgassátok Isten hozzátok szóló izenetét 
és igyekezzetek jó munkát végezni. Akkor azután a ti iskolai kisgyüleke- 
zetetek öröme lesz a nagy-gyülekezetnek, Ígérete az anyaszentegyháznak 
és kegyelemből lesz az iskolai kisgyülekezetből az Isten gyülekezete.
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Imádságomban Istenhez viszem az iskolai kisgyülekezet lelki tanítóját 
és minden tagját! Az Ür kegyelme legyen veletek!

Megjegyzem, hogy az Iskolai Kisgyülekezetek munkájának irányítá
sára és azoknak munkaanyaggal való ellátására Gyermekgyülekezet címen 
havonként megjelenő külön lapot alapítottam, melynek szerkesztését 
Veöreös Imre egyházkerületi missziói másodlelkészre bíztam.

45. A nyolcosztályú népiskola. A törvényhozás elfogadta Hóman Bá
lint vallás és közoktatásügyi miniszter által előterjesztett törvényjavas
latot s megteremtette a nyolcosztályú népiskolát.

A nemzeti kultúra kiépítését szívén viselő minden magyar ember örül 
ennek a szükséges kultúrális emelkedésnek, mely népünk szükséges szel
lemi emelkedését kívánja biztosítani.

A kerettörvényben megjelenő alkotás azonban majd a végrehajtási 
utasításban válik élővé. Ez az utasítás tárja majd fel az alkotás előnyét, 
hátrányát és pedig nemzeti és egyházi szempontból is.

Azt már most megállapíthatjuk, hogy még a VI. osztályú iskolarend
szer sincsen teljesen kiépítve, hiszen még mindig 2859 tehermentesítésre 
váró túlzsúfolt iskola van. Megértjük tehát, hogy az állam az új népiskola 
kiépítésével kapcsolatosan csak bizonyos időn túl hajlandó anyagi terhet 
elvállalni. Ez azonban egyházunk szempontjából kedvezőtlen helyzetet te
remt, mert iskolafejlesztési vágyát és kötelességét beleütközteti az anyagi 
tehetetlenség sziklájába.

Jogos aggodalommal nézem a nyolcosztályú népiskola megvalósítá
sának elgondolását: a szűkített tanév gondolatát, tanítóink újabb meg
terhelését, a két tagozatban tanítás rendszerét. De egyházi szempontból, 
kisebbségi helyzetünkre gondolva, különösen aggodalmasnak tartom a 
felső tagozatnak más iskola felső tagozatával történő egyesítését, a mi 
kicsi népességű evangélikus népiskoláinkban azt jelenti, hogy népiskolai 
ifjúságunk éppen a legszükségesebb és legalkalmasabb időben kikerülhet 
egyházunk nevelő kezéből. A problémák mellékhajtásaként jelentkezik a 
konfirmandusokkal foglalozás idejének kérdése, mely a népiskola ;felső 
tagozatának szűkített szorgalmi ideje következtében nem történhetik az 
eddigi időszakban.

A nyolcosztályú népiskola tehát új feladatok elé állítja egyházunkat 
s arra kötelezi, hogy a benne elrejtett kultúrális emelkedést egyházunk 
érdekének szem előtt tartásával igyekezzék megvalósítani nemzetünk és 
egyházunk javára.

46. Protestáns Tanítók Internátusi Alapjából az 1939/40.-ik tanévre 
a segélyek április elején kerültek kiosztásra. Segélyben azok a tanítók ré
szesülhettek, akik házon kívül, különösen pedig evangélikus internátusok- 
ban több gyermeket taníttatnak. Egyházkerületünkből az első kategóriá
ban 11, a másodikban 21 több gyermeket taníttató tanító-szülő részesült 
segélyben.
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47. Tanítók előléptetése. Egyházkerületünk tanítói karából ez év ja
nuárjában három tanítót nevezett ki a vallás és közoktatásügyi miniszter 
a VII.-ik fizetési osztályba: Garan János ménfőcsanaki, Marosi Mihály 
suri és Németh Kálmán rigácsi tanítókat.

48. Igazgatói címmel felruházott tanítók. A népiskolai igazgatók Szol
gálati Szabályzatának H) pontja alapján igazgatói címmel az elmúlt évben 
Balikó József liszói, Felki Irén soproni, Gecsényi Lajos szilsárkányi és 
Cseplák János bakonycsernyei tanítókat ruháztam fel, kikre e helyen is 
Isten áldását kérem.

B) K ö z é p isk o lá k  é s  ta n ító k é p z ő - in té z e t .

49. A középiskolák Tantervi Utasítása. Iskoláink hitvallásos evangé
liumi szellemének biztosítása céljából szükségesnek látom külön Tantervi 
Utasítás kidolgozását, mely az összes tantárgyak tanításánál, nevelési cél
kitűzésénél és munkájánál érvényesíti evangélikus egyházunk lelkét. Ezt 
a kérdést az egyetemes tanügyi bizottság veszi tárgyalás alá.

50. Iskolalátogatások. Az elmúlt tanévben soproni tanítóképző inté
zetünkben és líceumunkban folyó évi április hó 1-én és 2-án, soproni 
gimnáziumunkban április hó 3—4-én, kőszegi leánygimnáziumunkban áp
rilis hó 9—10-én s bonyhádi gimnáziumunkban május hó 31-én és június 
1-én végeztem iskolalátogatást.

Ezenkívül elnököltem a soproni és kőszegi középiskolák érettségi, 
a soproni tanítóképző-intézet tanítóképesítő és kántorképesítő vizsgá
latain.

Iskoláink tanulmányi, fegyelmezési és nevelési munkája mindenütt 
megnyugtató. Tanáraink hűséges kötelességteljesítéssel töltik be hivatá
sukat. A tudományos anyag felett rendelkeznek, szakemberek a katedrán, 
a padsorok közt melegszívű nevelők, az életben pedig követendő példa
képek. Igazgatóink biztos kézzel fogják össze a szaktanárok tanári mun
káját, biztosítják a szaktárgyak egyensúlyát s az egész nevelői munka 
vallásos szellemét.

Megvizsgáltam mindegyik tanintézetben az önképző munkát. Öröm
mel állapítom meg, hogy középiskoláink eme történelmi örökségünket 
ma is híven őrzik, értékelik s azt az ifjúság nevelésére gazdagon felhasz
nálják.

Ezen a helyen emlékezem meg soproni líceumunk Magyar Társasá
gának 150 éves jubileumáról. Bölcsője felé egykor egy nemzet remény
kedő vágyódása szállott s benne a régen áhított és nélkülözött magyar 
irodalmi és tudományos kisakadémiát látta. Lelkes alapítóinak és mun
kásainak nemes törekvésében a nemzet szellemi vezérei felismerték mű
velődésünk legfontosabb eszközeit. Bár nemzeti életünk későbbi megerő
södése szűkebb korlátok közé szorította a Magyar Társaság működését, 
homlokán érintetlenül hagyta a történelmi babérkoszorút, melyet az ifjú-
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ság önképzőmunkájának hűséges szolgálatával ő maga állandóan gazda
gított.

51. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlása. Intézeteink tanulói 
vallás tekintetében az elmúlt tanévben a következőképen oszlottak meg: 
soproni gimnáziumunkban 309 tanuló közül 263 evang., 20 ref., 18 róni. 
kát., 1 gör. kát., 1 baptista és 6 izr. vallású volt. Kőszegi leánygimná
ziumunkban 180 tanuló közül 96 evang., 27 ref., 44 róm. kát., 1 unit. és 
12 izr. vallású volt. Soproni tanítóképzőnkben és líceumunkban 121 tanuló 
közül 97 evang., 2 ref., és 22 róm. kát. vallású volt. A bonyhádi gimná
ziumban 348 tanuló közül 144 evang., 33 ref., 148 róm. kát., 1 gör. kát., 
3 gör. kel. és 19 izr. vallású volt. Tanintézeteinkre ez évben is körlevél
ben hívtam fel a gyülekezetek figyelmét s felkértem lelkészeinket, fel
ügyelőinket és tanítóinkat, hogy a tanulóifjúságot evang. iskoláinkba irá
nyítsák.

52. Kőszegi leánynevelő intézetünk és leánygimnáziumunk. Kőszegi 
leánynevelő intézetünk és leánygimnáziumunk jövőjének kérdése nem
csak az egyházkerület Elnökségét foglalkoztatja, hanem élénk érdeklő
dést váltott ki egyházkerületünk társadalmának szélesebb körében is.

Az egyházkerületi elnökség, az 1938. évi közgyűlés megbízása alap
ján, beható vizsgálat alá tette az intézet életkörülményeit és fenntartásá
nak feltételeit Kőszegen, valamint a Sopronba való áhelyezés szükséges
ségét, s a megvalósítás lehetőségét. Ennek során a következő megállapí
tásra jutott: Ha Kőszeg városában az intézet további létfeltételei állandóan 
biztosíthatók, ez esetben a fenntartó egyházkerület nem fogja figyelmen 
kívül hagyhatni az intézetnek Kőszeg városához fűződő négyévtizedes 
múltját. Ha azonban az intézet jövőjének elengedhetetlen feltételei Kősze
gen nem volnának biztosíthatók, ez esetben kénytelenek lennénk az inté
zetnek Sopronba való áthelyezése mellett állástfoglalni.

A kérdés alapos tanulmányozása nyilvánvalóvá tette, hogy az intézet 
Kőszegen csak az esetben tartható fenn, ha egy, legalább 120 növendéket 
magábafoglaló korszerű internátussal rendelkezik és az iskola és inter- 
nátus egyaránt oly magasabb színvonalat képvisel, amely messzeható vonzó
erővel biztosítja a növendékek kellő létszámát. E megoldásnak kettős fel
tétele: egy új internátusi épület emelése, és iskolának, valamint interná- 
tusnak a mostaninál korszerűbb berendezettsége. Mindkettő lényegében 
anyagi kérdés, melyet az egyházkerület a maga erejéből megoldani kép
telen.

Ezért az egyházkerület nevében Kőszeg várostól nagyobb összegű 
építési segély, továbbá állandó évi támogatás megszavazását kértem. Közel 
két évi hosszas, részben nehéz tárgyalások után Kőszeg város képviselő
testülete 1940. évi szeptember hó 5-én tartott közgyűlésén helyt adott az 
egyházkerület nevében előterjesztett kérelemnek. 1941. évi január 1-től 
kezdődőleg évi 4600 pengő állandó segélyt és egy újonan építendő inter- 
nátus költségeinek 25%-át — de legfeljebb 100 ezer pengőt — szavazott
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meg intézetünk Kőszegen való további fejlesztése és megtartása érde
kében.

Kőszeg város e nagylelkű áldozatkészségét az egyházkerület bizo
nyára hálás elismerésének és köszönetének kifejezésével fogadja, s miután 
ezzel biztosítható az intézetnek Kőszegen való további fenntartása és fel
virágoztatása, bármennyire méltányolja is a soproni gyülekezet törekvé
seit, kénytelen lesz az áthelyezésről lemondani és az intézetnek Kőszegen 
való megmaradása mellett döntve, az intézet további fejlesztését munkába 
venni.

A fejlődés számára a folyó iskolai évi beiratások igen kedvezőek. 
A beírt tanulók száma 189, csak néhánnyal marad alatta a három évvel 
ezelőtt elért 192 maximumnak. Osztályok szerinti megoszlás: I. 34, II. 35,
III. 31, IV. 29, V. 20, VI. 10, VII. 15, VIII. 15. Felekezeti szempontból: evan
gélikus 101, református 30, r. kát. 49, izr. 9. Az internátus létszáma a fenn
állás óta első ízben haladta meg, igaz ugyan csak eggyel, a 100-at. Közü
lük evangélikus 71, református 21, r. kát. 5, izr. 4.

A vallás és közoktatásügyi miniszter folyó évi június hó 14-én kelt 
61.752/1940. V. 2. számú rendeletével újra szervezi a leányok háztartási 
és gazdasági oktatásának és nevelésének intézményeit. Ezek között érett
ségit tett leányok számára is szervez egyéves háztartási-gazdasági tovább
képző tanfolyamot. Előterjesztést tettem a vallás és közoktatásügyi mi
niszter úrhoz egy ilyen tanfolyamnak kőszegi intézetünkkel kapcsolatos 
megszervezésére, felajánlva a tanfolyam céljaira az intézet gazdaságát, két 
tanerő átengedését, valamint felszerelési államsegélyt kértem. A tárgyalá
sok kedvezően haladnak előre. Kőszeg város polgármestere már kilátásba 
helyezte, hogy az új internátus megépítéséig e tanfolyam céljaira meg
felelő épületet fog rendelkezésünkre bocsátani.

Tekintettel a bennlakó növendékek számának folyó évi újabb emel
kedésére, szükségesnek látszik az internátus férőhelyeinek bővítése még 
annak az átmeneti időnek tartamára is, amikorra az új internátus meg
építhető lesz. Az idevonatkozó tervek elkészültek és az egyházkerületi 
közgyűlés jóváhagyó engedélyezését várják. Arról van bennük szó, hogy 
a tornaterem korszerű átépítésével egyidejűleg a tornaterem fölé 5 kisebb 
hálóhelyiség épüljön, ahol 20 tanuló nyerhetne elhelyezést. Ez lehetővé 
tenné a további létszám-emelkedést, ennek elmaradása esetén pedig az évi 
3000 pengő költségbe kerülő externátus megszüntetését.

Örömmel közölhetem még, hogy evangélikus női társadalmunk is 
megmozdult a kőszegi intézet mellett. Az érettségi vizsgálatok alkalmával 
a volt növendékek küldöttsége keresett fel Dr. Bertha Benőné és Küttél 
Dezsőné vezetésével s bejelentették a volt növendékek szövetségének meg
alakítására irányuló szándékukat.

Hálával gondolok a kezdeményezők szeretetteljes elgondolására és 
sok reménységgel nézek mozgalmuk jövő kifejlődése elé.
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Összefoglalva mindezeket kőszegi intézetünk helyzete jelenleg nem
csak megnyugtató, hanem az intézet egy oly szinte korszakot alkotó fel
lendülés előtt áll, aminőre akkor, amikor ezzel a kérdéssel az utolsó Pápán 
tartott egyházkerületi közgyűlésen foglalkoztunk, gondolni sem lehetett.

53. Soproni líceumunk és tanítóképző-intézetünk helyzete.
1. A líceum szervezése. Az 1938:XI1I. t. c.-kel életbeléptetett 4 osztályos 

gyakorlati irányú középiskolák közül a régi tanítóképző-intézetek alsóbb 
osztályait felváltó líceum az 1940/41. iskolai évvel már a harmadik év
folyamát nyitotta meg. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1939. évi 
június hó 10-én kelt 133.864/1939. IX. ü. o. sz. rendeletével kiadta a líceu
mok és leánylíceumok Tantervét és az Utasításokat s kötelezővé tette a 
líceumok számára is az 1939. évi május hó 2-án kelt 133.848/1939. IX. ü. 
o. sz. rendeletével megállapított gimnáziumi és leánygimnáziumi Általános 
Utasításokat. 1940. január 16-án kelt 167.164/IX. ü. o. sz. rendeletével 
oedig kibocsátotta a líceum és leánylíceum számára készített Érettségi 
Vizsgálati Utasítást is.

A líceum fokozatos kiépítése ezen alapvető rendeletekkel megszabott 
keretek között folytatódik. A szervezés körül még vannak tisztázandó 
kérdések és tennivalók; így alkalmas időben gondoskodnunk kell egy
házunk sajátos szükségleteinek megfelelő munkálatok elvégzéséről, az 
állami törvényekben biztosított jogaink érvényesítésére, — többek között 
saját líceumi rendtartásról, a tanterv és utasítások és az érettségi vizsgálati 
utasítás megfelelő kiegészítéséről. A líceumok számára sorban jelennek 
meg az új tanterv szerinti tankönyvek; ezeket egyházunk arra illetékes 
szerve felülbírálja és az engedélyezés kérdésében dönt.

Minden reményünk meg van arra, hogy a líceum, amely nemcsak a 
tanítóképző-akadémia előiskolája, hanem amelynek érettségi bizonyítvá
nya mindazokra az állásokra és tisztségekre képesít, amelyek elnyeréséhez 
az 1883 : I. t. c. vagy más jogszabály értelmében középiskolai érettségi 
vizsgálat szükséges, — korunk módosult élet- és kultúrszükségleteinek és 
szemléletének megfelelően biztos és szép fejlődés előtt áll.

A líceum középiskola s ebből a mivoltából következik, hogy a jövő
ben nagyobb tanulólétszámra kell számítanunk. Az átszervezéssel fenntar
tási terheimk is bizonyos mértékben növekedni fognak, de növekednek a 
tandíj- és internátusidíj bevételek és elvárjuk az állami támogatást is 
olyan mértékig, ami ma a gimnáziumokra nézve érvényben van.

Az 1939. évi közgyűlés elé terjesztett Püspöki Jelentésem 53. pontjá
ban foglalkoztam soproni tanintézeteink elnevezésének kérdésével. Mivel 
a „líceum“ név országszerte mindjobban ismertté válik és a magyar tör
vényhozás által megállapított iskolatípust jelöl meg, azért az egyházkerü
letnek az 1908. évi közgyűlési jegyzőkönyv 75. pontjába foglalt jogával 
és kötelességével élnie kell és a közeljövőben ismét foglalkoznunk kell 
tanintézeteink nevének megállapításával, hogy az eddig is már tapasztal
ható zavarokat elkerüljük és a kérdésben végleges rendet teremtsünk.
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Líceumunk eddigi benépesülése kielégítőnek mondható, sőt az 1940/41. 
iskolai évre annyi tanuló kérte felvételét, hogy jelentkezőket vissza is kel
lett utasítanunk. A tanulók felekezeti megoszlása országos viszonylatban 
is kiváló, mert a líceum I. és II. osztályú tanulóinak 82.33%-a volt evan
gélikus vallású. Százalékosan is, de abszolút számokban is e tekintetben 
a soproni líceum vezet.

Rá kell azonban mutatnom egy aggasztó jelenségre. E jelenség rész
ben szórványhelyzetünkkel, de másrészt a róm. kát. egyház céltudatos 
szervezkedésével magyarázható. 8 állami líceumban (a budapesti német
nyelvű és az ungvári koedukációs magyar-ruthén nyelvű líceumok be
számításával) az evangélikus vallású tanulók aránya az elmúlt iskolai évben 
csak 4.75% volt. (A lévai és a pápai áll. líceumok adatai a számításban 
nincsenek benne.) Ha ez a helyzet állandósulna vagy még romlik, akkor 
fokozatosan fogyni fog a líceumi érettségi vizsgálatot tett evangélikus 
vallású értelmiségi foglalkozásúak száma. Ez a jelenség kenyérkérdés is. 
Mindent meg kell tennünk, hogy értelmiségünkben az evangélikusság ne 
szoruljon hátra és legalább is a számarányánál fogva őt megillető helyet 
a magyar társadalomban elfoglalhassa. Meg kellene éppen ezért találnunk 
a módját még új líceumok és más, gyakorlati irányú középiskolák felállí
tásának. Két férfi líceum u. i. szükséges az evangélikus tanítószükséglet 
biztosítására, de kevés az evangélikusságnak más értelmiségi pályákra való 
hozzájuttatására. A róm. kát. és ref. líceumokra éppenséggel nem számít
hatunk, mert az elmúlt iskolai évben az ezekbe járó evangélikus vallású 
tanulók száma alig több 0%-nál.

2. A tanítóképző-akadémia szervezése. Az 1938 : XIV. t. c. szervezte 
a líceumi érettségire épülő 2 évfolyamos, főiskolai jellegű tanítóképző- 
akadémiát. A törvény egyházunknak két akadémia felállítását biztosította.
1939. évi július hó 1-ig kellett nyilatkoznia a hitfelekezeteknek, hogy hol 
óhajtják akadémiáikat megszervezni. Mivel egyházunk tanító-szükségleté
nek ellátására még a trianoni Magyarországon is két férfi akadémiát 
okvetlenül fenn kell tartanunk, de viszont lehetőleg a tanítónőképzés lehe
tőségét és jogát is fenn kell tartanunk, egyházegyetemünk arra kérte a 
kormányt, hogy legalább három evangélikus akadémia fenntartását tegye 
lehetővé. Az azóta bekövetkezett felvidéki és kárpátaljai területgyarapodás 
és a várható örvendetes erdélyi országnagyobbodás kérelmünket feltét
lenül jogosulttá teszi annál is inkább, mert az állam sem térhet ki a tör
vényben megszabott állami akadémiák számának felemelése elől, sőt máris 
újabb állami líceumokat nyitott meg. Kívánatos kérelmünk mielőbbi ked
vező elintézése s a jelenlegi bizonytalanság megszüntetése. Vitán felül áll 
azonban, hogy a soproni tanítóképzőnek líceummá, ill. akadémiává való 
átszervezése elsősorban megokolt, amint ezt az egyházegyetem és egyház- 
kerületek elnökségeinek tanácskozása egyhangúlag megállapította, — s 
azért minden szükséges intézkedést ebben az értelemben megtettünk. Az
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akadémia első évfolyamát az 1942/43. év szeptemberében meg kell nyita-- 
nunk.

Elhangzanak olyan aggodalmak is, hogy a líceumi érettségi bizonyít
vánnyal rendelkező tanulóifjúság nem fog majd kellő számban jelentkezni 
a tanítóképző-akadémiákra és tanítószükségletünket a reformált tanító- 
képzés nem tudja biztosítani. E tekinteben az állam sem lehet más hely
zetben, mint a hitfelekezetek s ezért nyugodtan nézhetünk a jövőbe. Nép
iskolai tanítóra feltétlenül szükség van és szükség lesz s ha e tekintetben 
aggasztó hiány mutatkozna, akkor az államhatalom is hatékony intézkedé
seket kénytelen foganatosítani a tanítószükséglet biztosítására. Addig is 
azonban kellő előrelátással lehetővé kell tennünk, hogy tehetséges és való
ban az evangélikus tanítói pályára méltó tanulókat irányítsunk líceumainkba 
s majd az akadémiákra. Ezért emelte fel egyházkerületünk a líceumi tanu
lóknak adható kedvezmények mértékét. Javulni fognak a lehetőségek 
akkor, ha az Ihász Lajos-féle lőrintei alapítvány számottevő jövedelmének 
10%-át az alapítólevél értelmében valóban tanítói pályára lépő tanuló- 
ifjúság segélyezésére fordíthatjuk.

3. A tanári testület és az intézet személyzete. A tanári testület az el
múlt iskolai évben teljes volt. Azonban a tanítóképző-intézetek és líceumok 
különleges tanulmányi rendje, egyes tárgyak csoportokban történő okta
tása miatt csaknem minden tanárnak a köteles tanári óraszámon felüli 
állandó elfoglaltsága van. E tekintetben a gimnáziumok sokkal előnyösebb 
helyzetben vannak. A rendkívüli idők az elmúlt iskolai évben sok munka- 
többletet hoztak a tanári testületnek.

Szervezve van 8  tanári (ebből 1 igazgatói), 2 gya'korló-iskolai tanítói 
és 1 iskolaorvos-egészségtantanári állás. Ezek közül jelenleg 3 tanári és 
az iskolaorvosi állás után nem kap az iskola-fenntartó államsegélyt. Karde- 
ván Jenő tanárt a miniszter úr az időközben visszavont fizetéskiegészítő 
államsegélyek pótlására 1933-ban szolgálattételre intézetünkhöz rendelte; 
azonban 1940. február 1-től a szolgálat érdekében intézetünktől elhelyezte. 
Kérelmeztem az állami beosztott tanár helyett 2 nem államsegélyes taná
runk számára fizetéskiegészítő államsegély biztosítását. A kérelmemet a 
miniszter úr méltányosnak találta, azonban a jelenlegi helyzetben még nem 
intézkedhetett s így a kérdés döntés alatt van. — 1939. évi szeptemberétől 
1 évi időtartamra megbízást adtam dr. Barcsai Tibor tanárnak az externá- 
tus nevelő-tanári teendőinek, 8  tanítási órának az ellátására és az irodai 
teendőkben való segédkezésre. Dr. Barcsai Tibor e megbízatásáról 1939. 
évi december végével lemondott. — Az elhelyezett Kardeván Jenő tanár 
helyett Csoknyay József gyakorló-iskolai tanítót, oki. tanítóképző-intézeti 
tanárt bíztam meg a líceumban és tanítóképző-intézetben való tanítással, 
Major László oki. tanítót pedig Csoknyay Józsefnek a gyakorló-iskolában 
való helyettesítésével. Kardeván Jenő helyett tanárt kell választanunk s 
Csoknyay József helyett gyakorló-iskolai tanítót.
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A tanítóképző-akadémia felállításával szükségessé válik majd a tanári 
állások szaporítása.

Az internátusi felügyeletben, a növedékek lelkipásztori gondozásában 
és az irodai munkában való segédkezésre Baráth József segédlelkészt kül
döttem ki. — Az intézetnek csupán egy altisztje van. Az átszervezés és új 
épület emelése szükségessé fogja tenni nevelői állás rendszeresítését, az 
internátusi felügyelő-személyzet és az altiszti állások szaporítását, továbbá 
feltétlenül szükséges a volt intézeti kertészi állásnak újból való betöltése, 
mert ez utóbbi nélkül a tanítóképző-akadémia fokozott mező- és kert
gazdasági oktatása nem vihető keresztül.

4. Üj épület emelése. Ennek a kérdésnek nagy fontosságát az utóbbi 
évek püspöki jelentései nyomatékosan kiemelik. Új épület emelése lét
kérdése az intézetnek és tanítóképzésünknek. A legszükségesebb termek 
és szertárhelyiségek, továbbá az internátus és gyakorló-iskola befogadó- 
képessége minimális. Nincs az intézetnek torna-, rajz-, kézimunka-, zene- 
és természettudományi előadóterme. Nincsenek megfelelő szertárhelyiségei. 
Bérelt épületekben kellett elhelyeznünk a gyakorló-iskolát és az exter- 
nátust. Újabban nem tudjuk felvenni férőhely hiányában a jelentkező 
tanulókat.

A kultuszkormány által megállapított 300.000 P építési államsegélyből
100.000 P rendelkezésre áll saját folyószámlánkon. Az államsegély további 
részleteit a kultuszkormány akkor utalványozza, ha a Sopron város részé
ről kért hozzájárulás vagy egyházkerületi részről biztosított összeg lehe
tővé teszi az építkezés megkezdését. Sopron várostól kértük a régi épület 
és telek megvételét és a vételárnak 350.000 pengőre való kiegészítését, 
így a tulajdonképpeni városi hozzájárulás nem is volna viszonylagosan 
nagy összegű, mert az egyházkerület értékes, nagy ingatlanát fordítaná 
az építkezésre. Sopron város polgármesterével folytatott tárgyalásaimon 
meggyőződtem, hogy a város polgármestere elvileg hajlandó kérelmünket 
teljesíteni. A város képviselőtestülete legközelebb tárgyalja segélyezési 
kérelmünket s megfelelő összegű városi hozzájárulást biztosít és pedig 
részben a néki átadandó épület és telek vételára fejében, részint tényleges 
segélyként s az építkezés megkezdésekor ebből azonnal rendelkezésünkre 
bocsát egy összeget. A város kilátásba helyezett anyagi támogatása nagy 
hálára kötelezi egyházkerületünket s újból megerősíti és öregbíti egyház- 
kerületünknek hozzáfűző történelmi kapcsolatait.

Az új épület telkének ügyében az 1939. évi egyházkerületi közgyűlés 
már határozatot hozott. A telekkérdést és az építkezés fontosabb előkészítő 
lépéseit (helyiségszükséglet, 2 részletben való építkezés lehetősége, tervek 
elkészíttetésének módja stb.) a minisztériummal elintéztem. Megalakítot
tuk az építési bizottságot Prickler János kormányfőtanácsos, gyülekezeti 
felügyelő, bankigazgató elnöklésével. Elnöktársammal egyetértőleg meg
bízást adtam Winkler Oszkár soproni építészmérnöknek a tervek elkészí
tésére. Mindent el kell követnünk, hogy 1942. szeptemberére legalább az



épület internátusi része teljesen berendezve rendelkezésre álljon, mert 
különben a kötelező bennlakással egybekötött akadémia megnyitásának 
szinte leküzdhetetlen nehézségei lesznek s ezzel tanítóképzésünk is válságos 
helyzetbe kerülhet. Az egyházkerületnek és az arra hivatottaknak meg kell 
találnia az eszközöket ezen most már égetően fontos kérdés elintézésére.

5. Az intézet nevelő és oktatómunkájáról részleteket nem emelek ki. 
A nyomtatásban megjelent Évkönyv fejezetei a szükséges beszámolókat 
tartalmazzák.

Rá kell azonban mutatnom az egyetemes egyház által a Theológus 
Otthonnal kapcsolatban szervezett egyházi németnyelvű és tótnyelvű tan
folyam múlt évi működésére. A német tanfolyamot Kaiser József segédlel
kész, egyetemi lektor, a tót tanfolyamot dr. báró Podmaniczky Pál egye
temi ny. r. tanár vezették. A résztvevők száma 5, ill. 7 volt. E csekély 
számok elfogadható okokkal magyarázhatók. A líceumban és tanítóképző
ben u. i. kisebbségi németnyelvi tanfolyam működik, melynek '38 részt
vevője volt. A tanfolyamot végző tanulók kiegészítő tanító-képesítő vizs
gálaton képesítést nyernek német nyelvű népiskolákra. Tótnyelvű terület
ről intézetünkbe aránylag kevesen járnak. Ezideig az egyházi német- és 
tótnyelvi tanfolyam résztvevői a tanfolyam elvégzéséről bizonyítványt nem 
nyertek s munkájuk eredményét nem rögzítette valamiféle jogosítvány 
elnyerése. A csekély létszám legfőbb oka azonban a líceumi és tanítóképzői 
tanulók annyira nagyfokú elfoglaltsága, hogy további túlterhelést már nem 
bírnak el.

6 . A gyakorló-iskola és a 8 osztályos népiskola. A 8  osztályos nép
iskola bevezetése közelről érinti tanítóképzésünket és főképpen gyakorló- 
iskolánkat. Elvi és gyakorlati szempontból egyaránt szükséges volna a 
gyakorló-iskolának 8  osztályúvá való fejlesztése és a gyakorló-iskolai 
tanítói állások szaporítása. Ha azonban e követelmények megvalósításának, 
a gyakorló-iskola megfelelő benépesítésének nagy akadályai lennének, 
akkor gondoskodnunk kell olyan megoldásról, amely a tanítójelölteknek 
a népiskola felső tagozatában való gyakorlati kiképzését biztosítja. Szükség 
esetén a soproni nagylétszámú és sok tanerős 8  osztályú evangélikus nép
iskolában kell ennek megtörténnie.

7. Előadások hallgatása a hittudományi karon. Az elmúlt iskolai évben 
a tanítóképző-intézet V. osztályú növendékei résztvettek a hittudományi 
karon a katechetikai gyakorlatokon két csoportban, heti 1—1 órában. A 
gyakorlatokat Jánossy Lajos dr. egyet. ny. r. tanár vezette. A jövőben a 
tanítók teológiai tájékozottságának elmélyítése céljából a tanítójelöltek a 
lehetőséghez képest elméleti órákra is bejárnak a hittudományi karra, hogy 
teológiai alapvetésük megerősödjék.

Hálával és köszönettel gondolok teol. fakultásunk értékes szolgálatára, 
mellyel tanítóképzésünk egyházi szellemét és tartalmát gazdagabbá teszi.

54. A Soproni Líceumi Diákotthon internátusi és pedagógiai munkája 
és élete az elmúlt hat működési évben kialakult programm keretei közt



51

folyt. Az intézet ebben az évben is a teljes ötvenes növtndéklétszámmal 
végezte hivatását. Egy református növendék kivételével valamennyi evan
gélikus volt. Egyházkerületi megoszlásuk szerint dunántúli kerületünkből 
43, a dunáninneniből 5 és a bányaiból 2 növendék iratkozott be intéze
tünkbe.

Az intézetet vitéz Magassy Sándor igazgató vezette, akit 1939. évi 
egyházkerületi közgyűlésünk első hat éves igazgatói mandátumának letelte 
után 1940. évi április hó 1 -ével jelen minőségében újabb hat évre válasz
tott meg: Az igazgató nevelői munkatársai Bárdosi Sándor (1939. dec. 1-ig), 
Tóth Ferenc (1939. dec. 1-től máig) nevelőtanárok, Pusztai László (1940. 
április 27-ig) és Kiss Dezső (1940. ápr. 27-től máig) nevelő-lelkészek, dr. 
Lipner Pál intézeti orvos és a diákotthon bizottsága voltak. A nevelőknek 
a tanév folyamán történt személyi változása az intézet munkáját nem be
folyásolta. Épp így nem jelentett hátrányt az intézetre nézve az sem, hogy 
Tompos József portás 6 éves intézeti szolgálatától 1939. okt. 15-én meg
vált és hogy helyét Koczor Józseffel töltötte be az intézet felügyelő bizott
sága. Személyváltozás történt a diákotthon felügyelő bizottságában is. 
Meghalt dr. Töpler Kálmán, kinek helyébe D. Dr. Prőhle Károlyt válasz
totta a bizottság.

Az intézet teljes hűséggel igyekezett' megvalósítani a múlt évben maga 
elé tűzött nevelői munkaprogrammot: a magyar lutheránus ifjú jellem
alakítását. E munkájában csupán az az újszerűség volt tapasztalható, hogy 
az egyházias nevelés gondolatkörében az „ecclesia militans“ fogalma és 
gyakorlati következtetései jóval erősebben jutottak kifejezésre, mint a 
múltban. Ügy látszik, az intézet éber szemmel figyeli a rohanó világtör
ténelmi eseményeket és nem mulasztja el azok lényegét a Hitvallási Iratok
ban kifejezésre jutó Igével megvilágítani és gyermekeink jövője és egy
házunk érdekében hasznosítani. A házi áhítatokba iktatott 31 írásmagyará
zat, az egyénenkénti lelki foglalkozás és a diákhivatásra való naponkénti 
eszméltetés ennek szemelőtt tartásával történt.

A kitűzött nevelői munkaprogramm figyelemre méltó eszközeként 
jelentkezett az a törekvés is, hogy az intézet a büntetések pszihológiai és 
erkölcsi tapasztalatait a keresztyén magyar jellemmé alakításra használta 
fel. Az intézet kizárólag a saját tapasztalatai alapján igyekezett komolyan 
felelni arra a kérdésre, hogy a testi fenyíték vájjon hozzátartozik-e a gyer
mek neveléséhez? Az intézet nevelői itt arra a megállapodásra jutottak, 
hogy a testi fenyíték pillanatnyi hatását az ember nem akkor ítéli meg 
helyesen, amikor azt önmagában nézi és minősíti a belőlük kiváltott lelki 
megmozdulások élményében, hanem amikor a gyermek korábbi életét állítja 
szem elé. A fenyíték értékét vagy értéktelenségét tehát nem a szülők és 
nevelők szubjektív benyomásai adják meg, hanem az a körülmény, hogy 
milyen életet és hogyan élt azelőtt a gyermek. Főleg itt látta hasznát 
az intézet a növendékeiről évek óta vezetett tanulmányi, lélektani és egész
ségi krónikájának, valamint a szülőktől szerzett információknak. A jövő
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szempontjából nemcsak érdekesnek, de fontosnak is látszik, hogy az intézet 
ezzel a problémával külön is foglalkozik és észrevételeiről jegyzeteket is 
készít.

A növendékek egészségi állapota a múlt évben is kielégítő volt. Ragá
lyos betegség egyszer sem, baleset egyszer fordult elő. Az intézeti orvos 
a növendékeket időnként gondos vizsgálatnak vetette alá. A fogorvosi 
ellenőrzés és kezelés is kifogástalan volt.

Az intézet bővítési munkálatainak első lépései megtörténtek. Elké
szültek a folytatólagos épület tervei, melyeket a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr is jóváhagyott, az Otthon építő bizottsága és az egyházker. 
elnökség elfogadott. Az építkezés 150.000 P összeg keretében megkez
dődött.

55. A bonyhádi gimnáziumi Diákotthon az elmúlt tanévben 63 tanuló
nak nyújtott hajlékot. A vezetőség minden eszközt felhasznált arra, hogy 
a növendékek valóban második otthonuknak tekintsék az intézetet. Gon
doskodik a növendékek testi és lelki szükségleteinek kielégítéséről, de nem 
téveszti szem elől azt sem, hogy a Diákotthon munkásságának előteré
ben a vallásos, jellemképző nevelés áll. Ezért szerető gonddal törekszik 
arra, hogy az ifjúság nevelése vallás-erkölcsi és hazafias alapon álljon.

A Diákotthon növendékei lakást, fűtést, világítást, mosást és fürdőt 
kapnak. A felügyeletet három tanár végzi. Étkezés a tápintézetben van.

56. Elnöki megbízatások és iskolalátogatások. Soproni gimnáziumunk 
és kőszegi leánygimnáziumunk általános tanulmányi felügyeletével az el
múlt tanévre is Dr. Balogh Ányos tanügyi tanácsost, tanítóképző intézetünk 
tanügyi felügyeletével Tóth Antal kőszegi állami tanítóképző-intézeti igaz
gató, tanulmányi felügyelőt, gazdasági szaktanulmányi felügyeletével pedig 
Dr. Gulácsy Sándort bízta meg a miniszter. A fiú tanítóképző intézetek 
testnevelésének felügyeletével újból Kócza Géza orsz. testnevelési felügyelő, 
a kisebbségi németnyelvű tanfolyam felügyeletével pedig Lux Gyula orsz. 
tanulmányi felügyelő bízatott meg. Meglátogatta tanintézetünket Grész 
Leó mennyiségtani tanulmányi felügyelő is.

Soproni gimnáziumunk szeptemberi érettségi vizsgálataihoz kormány- 
képviselőül Dr. Kardeván Károly, a f. évi júniusi és szeptemberi érettségi 
vizsgálatokhoz Dr. Hittrich József tanulmányi felügyelő, kőszegi leány- 
gimnáziumunk júniusi érettségi vizsgálataihoz Dr. Gaal István, egyetemi 
magántanár, Nemzeti Múzeumi igazgató, a bonyhádi gimnázium érettségi 
vizsgálataihoz Kengyel Miklós c. igazgató, a soproni tanítóképző intézet 
képesítő vizsgálataihoz kormányképviselőül Dr. Kontarik Gyula tanügyi 
tanácsos küldetett ki.

A soproni gimnázium m. évi szeptemberi érettségi vizsgálatain az elnöki 
teendőkkel Budaker Oszkár soproni lelkészt, a bonyhádi gimnázium érett
ségi vizsgálatainál Gyalog István főesperest bíztam meg.

Dr. Balassa Brúnó székesfehérvári tankerületi főigazgató helyét 1939. 
év végén Dr. Koch Nándor főigazgató foglalta el.



53
IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak.

57. Egyházkerületünk pénzügyi helyzetéről kiadott számadásunk és 
költségelőirányzatunk nyújt tájékoztatást. Szükségesnek látom azonban 
egy szemléltető, rövid helyzetkép megrajzolását, mert közgyűlésünknek 
ismernie kell anyagi helyzetünket és pedig nemcsak önmagáért, hanem 
azért az egyházi munkáért, melyet anyagi erőnkkel szolgálni tartozunk.

A lezárt 1939-ik esztendő tele van pénzügyi nehézséggel. Költségveté
sünk megállapítása után kötelező és elháríthatatlan terheket kellett el
vállalnunk, ilyen például a családi pótlék felemelése, a rendkívüli viszo
nyok szükséglete. Mellőzve a Pénztári Kimutatásban feltüntetett részlete
ket, megállapítom, hogy tülkiadásunk összesen 9.496 pengő volt.

Gyülekezeteink nagyrésze lelkiismeretes pontossággal eleget tett fi
zetési kötelezettségének. Járulékhátralékunk 1939. december 31-én 18.531 
Pengő volt. Tanintézeteink hátraléka szintén számottevő összeg.

Ezzel a szomorú helyzetképpel szemben nehéz egyházkerületünk fo
kozódó szükségleteiről beszélni. Pedig ezek a szükségletek szinte paran
csoló követelésképpen lépnek elénk. Anyagi támogatásra szorulnak szer
vezés alatt álló missziói-gyülekezeteink, mert különben életrekeltő meg
szervezésük boldog reménységét fájdalmas pusztulásuk követi. Áldozatot 
követel tanítóképzésünk, mert e nélkül nem lehet biztosítani a tanítómun
kára alkalmas nemzedéket a jövendőnek. Erősítést követelnek összes tan
intézeteink, mert különben lerongyolódott felszerelésükkel elvesztik ver
senyképességüket.

A helyzetképhez kiegészítésül közlöm, hogy egyházkerületünk lőrentei 
földbirtokának bérbeadása csak kisrészben sikerült, annak nagyrészét saját 
kezelésbe kellett vennünk, ami a mostani gazdasági viszonyok mostoha- 
sága miatt a szokásosnál is nagyobb anyagi feladatot jelent.

Hálával és meleg köszönettel gondolok elnöktársamra, Dr. Mesterházy 
Ernő egyházker. felügyelőre, ki birtokunk ügyeit hihetetlen munkaválla
lással és bölcseséggel intézi s ezzel egyházkerületünket forró hálára kö
telezi.

Hálával és köszönettel gondolok egyházkerületünk pénzügyi politi
káját irányító, ezen munkát hűséggel és lelkiismeretességgel intéző egyház
ker. pénzügyi bizottságunkra, annak elnökére: Szalay István egyházmegyei 
felügyelőre s egyházkerületünk fáradhatatlan főszámvevőjére, Hanzmann 
Károlyra.

58. Lelkészek anyagi helyzete. A vallás és közokt. miniszter úr a leiké 
szék korpótlék államsegélyének összegét, mely az idevonatkozó rendelke
zések szerint a köztisztviselők fizetésének leszállításakor szintén lecsök
kentetett, — f. évi január hó 15-én kelt 6159/11/940. számú rendeletével 
f. évi január hó 1-től újból 50%-ra emelte fel.
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59. A lelkészek OTBA tagságának kérdésével a múlt évi egyetemes 
közgyűlés 13-ik jegyzőkönyvi pontja foglalkozott. A kérdésben való ha
tározathozatal jogát az egyetemes presbitérium hatáskörébe utalta.

A vallás és közokt. miniszter úr 7470/11/939. számú leiratában közölte 
az egyetemes felügyelővel a lelkészek felvételének anyagi feltételeit és 
az igényjogosultak névszerinti kimutatását kérte a járulékok alapjául szol
gáló javadalmak feltüntetésével.

Megállapítást nyert, hogy a biztosítottak létszáma 1706 lenne, mely
ből dunántúli egyházkerületünkre 545 tag esnék a nyugdíjasokon kívül.

A hozzájárulás másfél %-os lenne, aminek fejében az OTBA az ösz- 
szes kedvezményeket biztosítaná.

Az OTBA kérdést egyházkerületi közgyűlésünk fogja tárgyalni.
60. A segédlelkészi kongrua-pénztár helyzete. Az állam hosszú idő óta 

átalányösszeget ad egyházunknak a segédlelkészi államsegély fedezésére. 
Az egyház természetes fejlődése, az új missziógyülekezetek, szórványpon
tok megszervezése következtében ez az átalányösszeg elégtelennek bizo
nyult. Az eddig jelentkező fedezetlen hiány az egyetemes egyház egész 
területén 25.000 pengő.

Egyetemes egyházunk felügyelője rendkívüli államsegélyt kért ezen 
hiány fedezésére. A jövőre nézve gondoskodnunk kell arról, hogy a misz- 
sziógyülekezetek és misszió-szolgálatot végző segédlelkészek javadalma 
egyházi forrásból biztosíttassák, nehogy egyházunk fejlődése veszélyez
tessék.

61. A Baldácsy-alap közgyűlésének határozata szerint az 1940. évre 
az egyházkerületek 6 .0 0 0  pengő jutalékban részesülnek.

62. Személyváltozások. A lelkészi karban a következő személyválto
zások történtek: A püspöki másodlelkészi állást Ittzés Mihály eddigi győri 
hitoktatóval töltöttem be, kinek helyébe Groó Gyulát küldöttem ki ön
álló hitoktatónak. Veöreös Imrét és Spiegel-Schmidt Frigyest egyházkerü
leti missziói másodlelkészeknek neveztem ki. Lukács István a kemenes- 
hőgyészi lelkészi állásról lemondott s Győrött a Harangszó szerkesztői és 
a Diakonissza Anyaház lelkészi állását foglalta el. Helyébe Kemeneshőgyé- 
szen Váczy Dezső választatott lelkésszé. A bábonymegyeri gyülekezet Schád 
Ottó helyettes lelkészt, a gecsei gyülekezet Jakab Sándor helyettes lelkészt, 
a kissomlyói gyülekezet Szabó Lajos helyettes lelkészt választotta lelké
szévé.

A felügyelői karban a következő változások történtek: A bezi gyüle
kezet Tschurl Ernőt másodfelügyelővé, a zalaegerszegi dr. Boleraczky 
Gyulát, a nemespátrói gyülekezet dr. Záborszky Jenőt, az iharosberényi 
Cseresznyés Jánost, a kaposvári Andorka Gyulát és dr. Bányai Lajost 
felügyelővé, a nagygeresdi gyülekezet dr. Mesterházy Istvánt másodfel
ügyelővé, a nemeskéri gyülekezet báró Solymossy Zsigmondot felügyelővé, 
a soproni gyülekezet Riemler Pált és dr. Hering Zoltánt, a mohácsi misz- 
sziói gyülekezet Lipták Gábort másodfelügyelővé, a szentgotthárdi gyüle
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kezet a lemondott Schleifer Károly helyébe Luthár Lajost, a szombathelyi 
az elhunyt Laki Kornél helyébe Schleifer Károlyt, a várpalotai gyülekezet 
ifj. Purgly Pált, a bakonycsernyei dr. Heiczinger Jánost, a mezőlaki Czipott 
Rezsőt, a takácsi dr. Horváth Károlyt felügyelővé, az ajkai gyülekezet 
vitéz Halászy Sándort másodfelügyelővé, a sopronbánfalvai Rátz Egont fel
ügyelővé választotta. Id. Kiss Károly marcalgergelyi felügyelő elhunyt, 
Petrovics György kapolcsi felügyelő állásáról lemondott.

A tanítói karból nyugalomba mentek: Tóth Lajos kispéci, Gaál Sándor 
mesteri, Gimes Lajos rábaszentandrási, Horváth János vadosfai, Nagy Kál
mán nagygeresdi, Frühwirth Margit soproni, Gálos Gyula veszprémi, Fülöp 
József vanyolai, Balogh István külsővati tanítók.

63. Megüresedett tisztségek és bizottsági helyek. Az egyházkerületi 
presbitériumi tagságról lemondott Gyalog István választott tag.

Az egyházkerületi törvényszéken megüresedett dr. Zimmermann Artur 
jegyző helye.

64. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok. A más helyeken 
közölt adatokon kívül, a belmissziói mozgalmakra, vallásoktatásra és gyü
lekezetek vagyoni helyzetére vonatkozólag az esperesi jelentések alábbi 
összesített adatait közlöm:

Egyházmegyei Belmissziói Egyesület van az egyházkerületben 9, gyü
lekezeti helyi Gyámintézet 105 (109), Egyházi Énekkar 8 8  (117), Ifjúsági 
Egyesület 166 (156), Nőegylet 158 (178), Lelkészi Naplót 144 (137), Arany
könyvet 209 (206) helyen vezetnek.

A lelkész vallásoktatást végzett 12 helyen, ismétlő iskolában az anya
gyülekezetekben mindenütt. A konfirmandusokat az anyagyülekezetben 
mindenütt, a leánygyülekezetben is sok helyen a lelkész oktatta.

Az egyházmegyék összes bevétele 57,064.70 P, kiadása 48,497.12 P, 
pénztári maradványa 8,567.58 P.

Az egyházközségek összesített számadása az 1939. évben a következő 
volt: összes bevétel 2,071,583.92 P, kiadás 1,944,409.05 P, pénztári marad
vány 126,219.21 P. Egyes egyházközségek pénztári hiánya 13,170.91 P. El 
nem használható- alapítványok összege 444,058.26 P, alapok összege 
268,010.75 P, örök-tőkék összege 919,062.43 P. Gyülekezeti magtárak 
száma 77. Tőkéjük gabonanemüekben van.

*  *  *

Püspöki jelentésem végén köszönettel gondolok munkában fáradhatat
lan, hitben és egyházi öntudatban erős, felelősségérzetben példaadó elnök
társamra, kit nemcsak megértésben, hanem munkában is mindig magam 
mellett érezhettem.

Köszönettel gondolok az esperesi, lelkészi, igazgatói, tanári, tanítói 
karra, világi munkatársaimra, a bizottságok elnökeire és tagjaira, egy
házmegyék, gyülekezetek felügyelőire, elsősorban közöttük is egyház-
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kerületünk főszámvevőjére, s mindazokra, kik bármily munkatéren velem 
ugyanazon cél szolgálatába állították munkaerejüket.

A Filippibeliekhez írt levél első szavaival hálát adok az én Istenemnek 
mindenkor rólatok való emlékezésemben, mindenkor minden én könyör
gésemben mindnyájotokért nagy örömmel könyörögvén, mivel hogy részt 
vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mind ez ideig. Szí
vemben hordozlak titeket s azért imádkozom, hogy velem együtt a Krisz
tus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat és meg ne félemedjetek 
az ellenség előtt. Mert nektek adatott az a kegyelem a Krisztusért, hogy 
necsak higyjetek Ö benne, hanem hogy szenvedjetek is ő  érette! Megis
métlem az utolsó szavakat: necsak higyjetek Ö benne, hanem szenvedjetek 
is ö  érette!

Nekem pedig ugyanezen helyen kötelezésül és Ígéretül izeni Isten, hogy 
az evangélium oltalmazására azért rendelt engem, hogy meg ne szégye
nüljek, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal magasztal
jam Krisztust az én testemben, akár életem, akár halálom által. Megismét
lem az utolsó szavakat: akár életem, akár halálom által!

Evangélikus egyházunkat Isten kegyelmével őrzi s a Krisztusért szen
vedők életével erősíti.

Győr, 1940. évi szeptember hó 6 -án.

D KAPI BÉLA s. k.
p ü s p ö k .
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d) Egyházkerületünk belső lelki helyzete és feladatai — 7

4. Országos konferenciák — — — — — — — — — 9
5. A német kisebbségi egyezmény — — — — — — — — 9
6 . A Károli Biblia jubileuma — — — — — — — — — 9
7. Országos Protestáns Napok — — — — — — — — 10
8 . Sírhalomra tett babérág — — — — — — — — — 10
9. A Teológiai Fakultás — — — — — — — — — — 11

10. Az egyházkerületi presbitérium — — — — — — — 11
11. A gyülekezetek lelki munkájáról — — — — — — — 13
12. Az igehirdetési munka irányítása — — — — — — — 13
13. A zsidó-törvény és egyházunk — — — — — — — — 13
14. Sajtószolgálatunk — — — — — — — — — — — 13
15. Lelkészképesítő vizsgálatok — — — — — — — — — 14
16. Evangélikus áldozatkészség — — — — — — — — — 14
17. Üdvözlések és búcsúzá-ok — — — — — — — — — 16
18. Szolgálataim — — — — — — — — — — — — 17

II. Az egyházi élet.
19. Az egyházi élet általában — — — — — — — — — 20
20. Belmissziói munka — — — — — — — — — — — 20

Körzeti konferenciák — — — — — — — — — — 25
22. Evangélikus nők evangélizáló konferenciája — — — — — 26
23. Az evangélizációs munka — — — — — — — — — 26 •
24. Egyházkerületünk szórványgondozása — — — — — — 27
25. Balatoni nyári egyházi szolgálat — — — — — — — — 29
26. A nagytarcsai Ifjúsági Missziói Intézet — — — — — —=3 0
27. Az egyházkerületben végzett hitoktatás — — — — — — 30
£8 .  Püspöki egyházlátogatás — — — — — — — — — 30
29. Esperesi egyház- és iskolalátogatások — — — — — — 31
30. A soproni Országos Fegyintézet lelkigondozása — — — — 32
31. A szektamozgalmak — — — — — — — — — — 33
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32. A pünkösdisták felvétele egyházunkba — — — _ _ _ 33
33. Lelkészavatás — — — — — — — — __ _ _ _ 34
34. Templomavatás — — — — — — — __ _ _ _ 34
35. Üj anyagyülekezetek — — — — — — — __ _ _ 35
36. Az Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézet — — — — — — 35
37. Egyházközigazgatás — — — — — — — — __ _ 3 6
38. Lelkészegyesületek munkája — — — — — _ _ _ 36
39. Tanítóegyesületek munkája — — — — — — — — __ 36
40. A Gusztáv Adolf Gyámintézet — — — — — — — __ 37

III. Iskolai ügyek.
A) Népiskolai ügyek.

41. A népiskolák működése — — — — — — — — — 3 9
42. A népiskolai Tantervi Utasítás — — — — — — — — 40
43. Az Iskolai Naptár — — — — — — — — — — — 4 0
44. Az iskolai Kisgyülekezetek — — — — — — — — — 40
45. A nyolc osztályú népiskola — — — — — — — — — 42
46. A Protestáns Tanítók Internátusi Alapja — — — — — — 42
47. Tanítók előléptetése — — — — — — — — — — 43
48. Igazgatói címmel felruházott tanítók — — — — — — — 43

B) Középiskolák és tanítóképző-intézet.
49. A középiskolák Tantervi Utasítása — — — — — — — 43
50. Iskolalátogatások — — — — — — — — — — — 43
51. Intézeteink tanulóinak felekezeti megoszlása — — — — — 44
52. Kőszegi leánynevelőintézetünk és leánygimnáziumunk helyzete — 44
53. Soproni líceumunk és tanítóképző-intézetünk helyzete — — — 46
54. A soproni Líceumi Diákotthon — — — — — — — — 50
55. A bonyhádi gimnáziumi Diákotthon — — — — — — — 52
56. Elnöki megbízatások és iskolalátogatások — — — — — — 52

IV. Anyagi ügyek, segélyezési mozgalmak..

57. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete — — — — — — — 53
58. Lelkészek anyagi helyzete — — — — — — — — 53
59. A lelkészek OTBA tagsága — — — — — — — — — 53
60. A segédlelkészi kongrua-pénztár helyzete — — — — — — 54
61. A Baldácsy-alap — — — — — — — — — — — 54
62. Személyváltozások — — — — — — — — — — — 54
63. Megüresedett tisztségek és bizottsági helyek — — — — — 55
64. Az egyházkerületre vonatkozó statisztikai adatok — — — — 55

Befejezés.
Tárgymutató.

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája) Győr.
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