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(HELYISÉG Ó-KOLLÉGIUM.) 





I. A pápai cTaiig\ ^yiilekezctbcíi 1889'-beii. 
Lelkész:'Gyurátz Ferencz, segédlelkész: Szigethy Lajos. 
Felügyelő: Lazányi Béla. 
Jegyző: Tenftél Mihály. 
Tanitó: az anyagyülekozetben Kovácsics Gyula, Takácsin: 

Boross Károly, Békáson: Sáry József, Acsádon ideiglenes tanitó: 
Sütő János. 

Pénztárnok: Kluge Károh\ 
A teniplomalap pénztárnoka: Matus György. 
Számvevő: Paál István. 
Ellenőr: Bognár .Gábor. 
G3'ámintézeti elnök: Perlaky Géza. 
Gondnok: l'elárgus József. 
A prcsbyterium tagjai: Kluge János tiszt, presbyter, rendes 

tagok: Ajkay Miklós, Berecz János, Brader Gusztáv, Barcza Ist
ván, Balogh Mihály, Dienes Lajos, Günther Adolf, Hauptmann 
Sándor, Hauptmann István, Horváth Dániel, Hammer Károly, 
Kakas Ferenez Kluge Endre, Kluge Károly, Kovácsics József, 
Németh János, Neubauer József, Polcz Pál, Puzdor Gyula, Sipos 
József Schier Károly, Szakács Dániel, Szenté Márton, if j . Vasváry 
János. Vid Károlv. ^'crmes András. 

II. A pájNai ovaiig'. gyülekezet népessége: 
Lélekszám: Pápán . . . . . . . . 1008 

Takácsin 474 
N.-Acsádon 141 
Békáson . . . . . . . . 107 
Mezőlakon . . 144 
F. és A. Görzsönyben 100 
Borsos-Györött, Dákán, Nórápon, Kupon, Derecs
kén, Pápa-Kovácsin, Kéttornyulakon, Yaszaron, 
Ihászin és Puszta-Gyimóton együtt" . . . 170 

Összesen: 2144 



Az 18S7-ik évben született: 
Pápán 
Takácsin 
N.-Acsádon 
Békáson 
Mezőlakon 
Boi'sos-Györött 
Kéttorny alakon 
Dákán 
Vaszaron 

31 fi, 
1 „ 
3 „ 
3 „ 

' ^? 

3 „ 
1 r 
3 „ 
1 . 

22 
10 
— 

1 
2 
1 

— 
— 
— 

no összesen: 
)} 

)! 

« 
53 

n 

A. és F.-Görzsönyben 1 ,, 

53 
11 
3 
4 
2 
4 
1 
3 
1 
0 

Összesen 
A szülöttek között tör 

Meghalt: 
Pápán 
Takácsin 
Békáson 
Mezőlakon 
Borsos-Gj'őrött 
F.-Görzsönyben 
N.-Acsádon 
Dákán 
Vaszaron 

47 fi, 
^^én3 t̂elen 

21 fi, 
6 „ 
3 „ 
1 . 
3 „ 
1 „ 
2 „ 

:i 

1 r 

37 
2 fi, 

20 
12 
3 
2 
2 
1 
2 
2 

— 

nő 
5 nő 

no 
n 
:i 

5) 

« 
55 

55 

55 

•1 

Összesen: 
összesen 7. 

összesen: 
5) 

57 

55 

55 

5? 

» 
55 

55 

84 

41 
18 
6 
3 
5 
2 
4 
2 
1 

í̂ -. 

összesen 38 fi, 44 nő összesen: 82 
Konfinnáltatott az egész gyülekezetben 27 fi, 27 nő, ösz-

szesen 54. 
Egybekelt: 8-tisztán evangélikus 12 vegyes pár, összesen 20. 
Az Ur szent vacsorájával élt: 4G7 fi. 61'J nő, összesen 1086. 
Ist eni tisztelet tartatik az anyagyülekezetben vasárnap és ün

nepnapokon délelőtt fél tiz, délután két órakor, hétköznap reggeli 
nyolcz órakor. 

Az Úrvacsora kiszolgáltatik Pápán Újév napján, Böjt első 
vasárnapján. Nagypénteken, Húsvét első és második. Pünkösd első 
és második napján, az aratási hálaadó ünnepen, a rcformátió em
lékünnepén. Advent első vasárnapján. Karácsony első és második 
napján. 

Takácsi))an: Húsvét első. Pünkösd első napján, az aratási 
hálaadó ünnepen és Karácsony első napján. A sátoros ünnepeken. 
kivül a lelkész vagy segédlelkész minden ötödik vasárnapon ki-



megy Takácsiba, rendes isteni tisztelet végezésére; az 1888-ik év-' 
ben a következő vasárnapokon: Január 8-án, Február 12-Bn, Már-
czius 18-án, Április 22-én, Május 27-én, Július 1-én, Augusztus 
5-én, Septeniber 9-én, Október 14-én, November 18-án, Deczem-
ber 23 án. 

I I I . I s k o l a Ügy. 
Pápán a kisebbek osztályában (I. II. 

III. oszt.) beíratott . . . . 31 fi 61 leány-=92 
a nagyobbak osztályában (IV. V. VI. oszt.) 24 fi 39 ,, -=63 

Összesen 55 fi 100 leány =: 155 
Ezek közül más felekezetbeli 16 fi 19 ., =:: 35 

Takácsiban beíratott . . . 34 fi 47 ., = 81 
N.-Acsádon beíratott . . . 28 fi 22 ., = 45 

Ezek közül más felekezetbeli 6 fi 9 „ = 15' 
Békáson beíratott . . . . 14 fi 13 ., — 27 

Az an3'agyülekezetben* a kisebbek osztályát Kovácsics Gyula 
tanító, a nagyobbakét a lelkész és a segédlelkész vezették. 

A női munkában Tompa Karolin k. a. oktatta ez évben is a 
növendékeket és pedig a vizsgán bemutatott készítmények tanu-
sága szerint kitűnő eredmény nyel. 

A köznapi tankötelesek vizsgája iunius 19-én tartatott meg. 
Ez alkalommal a „Német Mihály" íéle alapból ösztöndijat kaptak 
László József, Gyömörey József, Adorján Lujza és Bocsor Marcsa 
3—3 frtot. Ugyanekkor többen részesültek kisebb nagyobb juta
lomdíjban. 

Az ismétlő iskolások vizsgája június 26-án tartatott meg. A 
tankötelesek mind bejártak az iskolába, s a törvény büntető ren
deletének alkalmazása nem volt szükséges eg}- iskoláztató szülő 
ellenében sem. Különben az iskolai neveltetés lehetőleg meg is van 
könnyítve a családokra nézve, a mennyiben a szegény gyermekek 
azon kivül, hogy a tandij fizetés alól felvannak mentve, még ré
szint az e czélra rendelt alapítványokból, részint a nőegyleti ta
gok s más jóltévők áldozatkészségéből hathatósan gyámolittatnak 
tanszerekkel, könyvekkel, ruhával s többen élelmezéssel is. 

Itt közöljük a népiskola növendékeinek névsorát az 1887/88-
diki tanévről: 



/. A liisebbek oszlályúban. 
Fiuk: 

Antal Lajos 
Antal László 
Babos János 

. • Balog- János 
5 Berta Mái-ton 

Buthi Mihály 
Czéh Gusztáv 
Dlenstmann Pál 
Fleinik ]iéla 

10 Horváth János 
Hoi-\'áth Károly 
Hujber Kálmán 
Kiss Lajos 
Kiss Kálmán 

— 15 Koczka László 
Kosztka Ágost 

Ács Ilona 
Áment Böske 
Áment Mari 
Baki Lidi 

5 Balog Zsófi 
Borbély Teréz 
Bolla Juli 
Bolla lióza 
Buthi Zsófi 

10 Csillag- Anna 
Csillag Mariska 
J )czső Jíóza 
Érsek Lina 
Farkas Teréz 

] 5 Fuchs ]\rári 
Gáspár Ilka 
Gyömöi-ey Ilka 
Horváth Anna 
Horváth Borbála 

20 Hor\-áth Böske 

Kovácsics József 
Krompachei' Károly 
Kőszegi Pista 

20 László Gábor 
László István 
Lukács Béla 
Matkovich László 
Martin István 

25 Németh Márton 
Pipók Sándoi' 
Soós József 
Szálai István 
Somogyi Sándor 

30 Varga .lózsef 
Varga József 

Leányok: 
Horváth Juli 
Horváth Lina 
Horváth Róza 
Hujber Irma 

25 Ihász Mari 
Kakas Gizella 
Kán Juliánná 
Kiss Máii 
Kiss Zsófi 

SO Kovácsics Lenke 
Kovácsics Zsófi 
Királv ^íarcsa 
Kőszegi Bóza 
Letenyei Lujza 

35 Letenyei Marcsa 
Molnár Lina 
Muray Mari 
Nagy Zsófi 
Nemes Jolán 

40 Németh Karolin 



Német Emma 
Németh Ida 
Neupauer Juliska 
Paulovics Teréz 

45 Paulovics Róza 
Pálfi Róza 
Pelárgus Emma 
Pickel Mili 
Soós Lidi 

60 Szakács Juli 
Schirkhuber Laura 

Stern Regina 
Tanczer Mariska 
Takács Róza 

55 'l^erelmes Marcsa 
Tóth Katicza 
Tömből Mari 
Téringer Katicza 
Téringer ^Mariska 

60 Varga Auna 
Vajda Zsófi 

//. A 

Adorján Gyula 
Balog Ferencz 
Bertaj Kálmán 
Braun Sándor ' 

5 Dingreve Nándor 
Fleinik Gyula 
Fris József 
Glatz Károly 
Geiling Gyula 

10 Horváth József 
Hoi'váth Károh^ 
Hujber József 

Áment Juli 
Babos Anna 
Balog Julcsa 
Bocsor Marcsa 

5 Boldács Lidi 
Brader Anna 
Cserkuti Böske 
Csillag Teréz 
Doktorics Torka 

10 Fábián Mari 
Farkas Róza 

nagyobbak oszlüli/ühai/. 
Fiuk: 

Illés Gyula 
Kis István 

15 Kis István 
Káldus Géza 
Krompacher József 
Lukács Géza 
Paulovics József 

20 Pipók István 
'Somogyi Sándor 
Szabó János 
Török Jenő 
Varga István 

Leányok: 
Gergyc Zsuzsi 
Káldus Lina 
Kalmár Eszter 

15 Kalmár Mari 
Kakas Margit 
Kőszegi Böske 
Kranier Elvira 
Letenyci Teréz 

20 Lukács' Mari 
jVIolnár Anna 
Paulovics Anna 

/ 



p.iíonai Teréz 
i:*ickel Katus 

üö Ilcinwald Teréz 
Ritter Kamilla 
Strassner Katicza 
Szász Jolán 
Szecsödi Máii 

30 Szili Adél 
Térineer Erzsébet 

Téringor Máii 
Töinböl Juli 
Vajda Erzsébet 

35 Varga Julcsa 
Vélsz Irén 
Vclsz Vilma 
Vermes Gizella 
Vinkóvics Julcsa 

IV. /%/ iskolai é!̂  iiépkő'iiyvtfár. 
E könyvtár tartalma öt osztályba sorozva: 

I. osztály ifjúsági iratok 
,. regénj'ok. elbeszélések 

költemények, színmüvek 
„ történeti munkák 

II. 
III. 
IV. 
V. vegyes művek 

301 kötet. 
420 ,, 
136 „ 
111 „ 
254 ., 

Összesen: 1222 kötet. 

A közönség használatára — felekezeti különbség nélkül — 
nyitva van szerdán délelőtt 11 órakor és vasárnap délután 2 óra
kor. A népiskolai növendékek s ezek családjai, valamint a nőegy
let tagjai is dijmentcsen használják. A többi olvasótagok havon
ként előre 20 krt fizetnek, ezenkivül minden újonnan belépő t<fg 
köteles megvenni a nyomtatott könj'vjegyzéket, melynek ára 30 
kr. — Az 1887-ik évben a könyvkivivők száma 1819 v'olt. 

Ez évben a könyvtárt ajándékaikkal gyarapították: Babos 
Károly egy kötettel, Bánfi János két kötettel, Kovácsics Lenke 
egy kötettel, Fördős Gyula egy kötettel, Tiedge Mária tizenhét 
kötettel, Haan Lajos egy kötettel és Boppi Mátyás hat kötettel. 

A tavai kiadott könyvjegyzék kiegészítéséül itt közöljük az 
ennek kinyomatása óta megszerzett művekne!<. sorozatát: 

\ y Ifjiisáyi könyvek. 

''"""'; Szerző neve í M u n k a c z i m e 
s/.iim j 1 

280 
281 
282 
283 

Hoffmann Fei-encz 
Dr. Csánki Dezső 

A pái'isi kis tentaárus 
Rajzok Mátyás király korából 
Jó könyvek 

Alt'ij'jelenési 
év 

1871 
1886 
1886 
1886 



SZÚIM 
Szeizö neve M u n k a c z i na e 

284 
285 

i Jó könyvek 

iiio5;ji')iMi;5'^i 

"1886 ^ 
1886 

28(i 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295a 
295b 
296 
297 
298 
299 
HOO 
301 

J. Swift 
Dolinay Gxula 

V ' ) 

Mavne Reid 

Louis Eousselet 
Bánfi János 
Győiy Vilmos 
Dolinav Gvula 

)) '5 

•n V 

Dolinav Gvula 

Gulliver utazásai 
Lányok lapja 
Hasznos mulattató I. 

„ n. 
A tűzföld 
Vasárnap 
Tigrisből-
Gyermekbarát 
Bimbócskáknak rózsaszálak 
Hasznos nnilattató 1. 

„ n. 
Lányok lapja 
Magyar ifjúság 
Jó könvvek 

T ) •)•> 

Magyar mesemondó 
Hogyan mehetsz előre 

1886 
1886 
1886 
1886 
188% 
1886 
1887 
1885 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 

s/áin 

385 

386 
387 
388 
389 
390 

391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
4(X> 
401 

B ) 

Szerző neve 

Petelei J. George de 
Perevbrune. 
Wilckie Collins 

.. 
Eckstein Ernő 
B. Bajza Lenke 
Mannel Fernande Y 

Gonzales 
Aidé Haniilton 
Hacklánder 

V 

Feuillet Octáv 
Abonvi Lajos 

n !) 
Jókai Mór 
Verne Gyula 
Káhnán Dezső 
Virágbaimi Ferencz 

n n 

lie(jétujek és besz-élt/elr. 

M u n k a c z i m e 

A fülemile, Az aranybajtü 
Nem I. 

„ n. 
Violán ta 
Saját kezébe 

Egv csontváz elbeszélése 
Az uri körökben 
A varázssziget I. 

n. Az özvegy. — Az utazó 
Magduska öröksége L 

:, n. Rab Rábv 
Utazás a föld körül 
Tarka világ-
Király védenczei 
Törökvilág Győrben 

1886 
1886 
1886 
1886 
1886 

1886 
, 1886 

1886 
1886 
1886 
1887 
1875 
1887 
1862 
1859 



lO 

könyvt. 
szám 

402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 

Szerző neve 

P. Szathmáiy Kár. 
Mikszáth Kálmán 
Tolnai Lajos 
Mikszáth Kálmán 
B. Bajza Lenke 

Í5 55 

Dahn Félix 
Jósika Miklós 

55 5) 

55 55 

55 55 

55 55 

Remellay Gusztáv 
Verne Gyula 

55 55 

55 55 

55 55 

B. Bajza Lenke 
55 55 

M u n k a c z i m e 

Balassa Bálint 
A fészek regényei 
A falu urai 
Frivol Akta. — Brezói ludak. 
Tévesztett utak I. 

.5, . :: n . 
Odhin vigasza 
Egy matjyar család a forrad, alatt I-II. 

TTT-TV 
55 57 55 55 55 J--'^-'-"-'- ' • V-VI 
55 55 55 55 55 ' ' • 

55 „ ^•"-^•"'-

55 55 55 55 55 - 1 - . ^ . - ^ ^ . 

Hunyady János I—II. 
A lángban álló szigettenger 
Dél csillaga 
Sándor Mátyás I. 
,. 55 55" n . 

0 az I. 
Ó az II. — Lydia 

megjeloiiúsl 
év 

1887 
1887 
1887 
1882 
1887 
1887 
1887 
1861 
1861 
1861 
1861 
1861 
1857 
1886 
1885 
1887 
1887 
1887 
1887 

135 
136 

C ) Költemémjeii és szinmúvek. 
Longfellov W. Henr Az arany legenda i 1886 

Hatszáz magyar nemzeti dal | 1886 

O ) Töiiéneti munkák. 
108 

109 
110 
111 

M. W. Duncker 

Visonta}^ János 
Hajnik Imre 
IVFacaula}' 

I 
219 
220 

221 
222 

223 
224 

Kisfaludy Károly 
Kari Németh 

Ahn Fr. 
Dr. Kiss Áron 

Czigány Károly 

Geschichte des Mittelalters 11. 
ter Theil. 

Magyarország történelme 
„ az Árpád királyok alatt 

Hampden. Fitt. Két politik. életr. 

í ) Vegyes műc^k. 
Aurora hazai almanach 
Elementar Lehrbuch der christ-

lichen Religion 
Franczia nyelvtan 
A nevelés és oktatás történet 

kézikönyve 
Lélek naplója 
Magyar Sálon 

1841 

1871 
1867 
1886 

1830 

1879 

1880 

1885 



I I 

k ó i í v v t 

225 
226 
227 
228 
229 
230 

^ 231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 

243 

244 

245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 

Szerző neve 

Haan Laios 
Orbók Mór 
Friedmami Bern át 
Klobmitzki Pcíl 

Dr. Hufeland 
Záray Ödön 
Dr. Özéll Lajos 
Gj'őry Vilmos 
Erdödi János 
P. Szatliniáry K. 
Bánhegyi és Eniericy 
Török János 

)7 V 

j ; V 

TI 5) 
• 

TI •,'! 

Harmos Zoltán 

Snjánszky Antal 

Mudrony Soma 

Gynrátz Ferencz 

Szathmári Károh' 
Dr. ]\Iaszn3'ik Endre 
Vargyas Endre 

n « 
?? T> 

V T 

Dr. Hajnóczy R. Józs 

M u n k a c z i m e 

Dürer x\lbert 
Paedagogiai Plutarch 
Hazai bányászatunk 
Gyermeknevelési szabályok 
Képes családi lapok 
Makrobiotika 
Magyar nyelvtan 
Életmentés és egészségtan 
Dr. Lntlier Márton kiskátéja 
Földrajzi vezérfonal 
Piros könyv 
Népiskolai tankönyv 
Egvet. magy. encyclopacdia 1. 

; ;, „ n. 
iií 

J) TI TI - L J - l . IV 
.V . 

A pápavidéki közmiivolődési 
cg5'esület felolvasásai 

Fényrajzok Jézus és az apos-
talok életéből 

Olvasókönyv alsóbb ipartanodák 
számára 

Jubileumi emkíklapok 
Keresztény népbarát 
Protestáns népkönj-vtár 
Az alföld és Fiume 
Luther élete 
Magyarok története 
Földrajz 
Magyar nyelvtan 
T er m észetraj z 
Alkotmánytan 

i i i e g j i ' l c i i é s i 

óv 

^^1878'"" 
1887 
1886 
1842 
1883 
1887 
1884 
1885 
1885 
1884 
1888 
1885 
1859 

55 

)7 

J> 

J? 

1887 

1847 

1882 
1887 
188*/̂  
1887 
1864 
1887 
1887 
1887 
1887 
1Ö87 
18S& 

V. Iskolai iiiuxeniii. 
Örömmel teszünk jelentést lolytonosan szépen gyarapodó is

kolai muzeumunkról. Ennek tartalma egy, a hátulsó iskola termé
ben felállitott nagy üveges szekrényben a következő: 1) 50 darab 
ásvány, 2) 23 darab kagN'ló, 3) 1 korallág, 4) 2 kókuszdió, 5) 11 
kitömött és praeparált állat, 6) 1 hamvveder töredék. 7) 1 "i'gi 
római mécs, 8") 1 régi római kulcs, 9) egy régi római íibula 10) 1 

2* 
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kisebb márvány szoborfö. 11) egy szobortalapzat, 12) számos darab 
régi pénz, 13) 1 delej tü. 

Az iskolai múzeum gyarapitására ajándékoztak: Vécso}' N. 
ásványokat, Török János kitömött madarakat. Vajda Péter kitö
mött mókust, Matus György kitömött madarakat, egy kókuszdiót 
és egy delej tűt, Kellner J. egy szép példány korallágat, Balassa 
Sándor n.-nyimótlii tanitó több darab római ezüst ós rézpénzt, 
szobor és liamvveder töredékeket, Kráemer L. honvéd-állatorvos 
egy sajátkezüleg praeparált lófejet, Günther Adolf kagylókat. Ka
kas József kitömött madarat és még többen régi pénzeket. 

Midőn a szives adakozóknak köszönetünket fejezzük ki, eg)--
uttal ajánljuk iskolai muzeumunk gyarapitását a tanügy minden 
barátainak jóakaró figyelmébe. Bárminő természetrajzi, vagy ré
gészeti érdekkel biró tárgyat, mint az iskolai tanitás hathatós se
gédeszközét a legnagyobb köszönettel fogadunk. 

TI. A gyülekezeti Enilékkő'nyv. 
Az 1887-ik évben a következő jóltévők neveit jegyezte be a 

hála gyülekezetünk emlékkönyvébe: 
1. Cser Sándor dabronyi születésű. Pápán elhalt molnársegéd 

végrendeletileg 100 frtot hagyományozott gyülekezetünknek egy
házi czélokra,' mely összeget az örökösök a gyülekezeti pénztárnál 
hiány nélkül le is fizették. 

2. G}'urátz Ferenczné szül. Matus Karolina és Matus György 
testvérek, boldogult szülőik: Matus Károly és Kluge Katalin em
lékére 300 frt alapítványt tettek iskolai czélokra. 

3. A Pápa városi takarékpénztár 25 frtot adott szegény isko- M. 
lai növendékek gyámolitására. • . 

4. A templomépitósi költségek fedezésére adakoztak: Kardos 
István öt forintot, Kardos József öt forintot, Özv. Baroza Zsig- /r 
mondnó négy frtot, N, N. 4 frt. . . ; 



13 

VII. A gyülekezeti pénztár. 
Az évi költségvetés az 1887 január 6-án tartott közgyűlésen 

lett m egállá pitva. 
Egyházi tartozásaikat — sorpénz — lefizették: 

Ajkay Imre 
Antal GáLorné 
Ács Károly 
Adorján Sándorné 
Antal Mihál}-
Ambrus István 
Bognár Gábor 
Brader Gusztáv 
Berecz János 
Balog Pál 
id. Barcza István 
Berta Márton 
Balog Ferencz 
Bercczky Károlyné 
Baronyai István 
Balog Mihál}-
Balog István 
Baronyai György 
ifj. Barcza István 
Bognár Lajos 
Balog Péterné 
Buti Béla 
Bárdosy Dániel 
Bolla Jánosné 
Bolla István 
Bogdán Péter 
Buti Mihály 
Bölcsi Pálné 
Bolla Ferenczné 
Barcza Lászlóné 
Bálint Józsefné 
Csizmadia Sándor 
Csete Imre 
Czirfusz Mátyásné 
Cserkuti Jánosné 
Csik Károly 
Dénes Lajos 
Doktorics Sámuel 
Dénes Miklós 
Dózsa István né 

frt kr 
2 0 -
1 0 -

2 -
160 
1 
2 

20 
14 
10 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

4 
2 
2 
1 
1 
8 
6 
2 
1 

• — 

—. 
— 
•— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-— 
80 
— 
— 

. . 

60 
50 
— 
— 
— 
— 
60 
60 
— 
60 
60 
75 
— 

— 
40 

— 
— 
60 

'IVt 1 kr 

Dezső Lajos 
Döbrönte János 
Dezső Adámné 
itj. Dömötör Istvánné 
Eöry Mihály 
Feigi Sámuelné 
Fejes Jánosné 
Forberger Lajos 
Fejes Mihály 
Fábján J(')zsef 
Ferenczi Lajosné 
Frauendienst Fei'enczné 
Faragó Ferenczné 
Francsics Ferenczné 
Günther Adolf 
Graaf Jánosné 
Graaf ]\Iihály 
Görög Pál 
(ruzmics Lajos 
Gáspár Alajos 
Gergye Sándor 
Gyomoréi Jánosné 
Göltl Mihály 
Özvegy Horváth Zsu

zsanna 
Hauptman István 
Hauptman Sándor 
Harmos Zoltánné 
Hannncr Károly 
id. Horváth Dániel 
Horváth József 
Horváth ^Filiályné 
özv. Hujber Lajosné 
Haubner Sándor 
Hauck Károlyné 
Horváth Imre 
Horváth János vendéglős 
Fücsök Horváth Józsefné 
iíj. Horváth Sándor 
ifj. Horváth Józset 

140 
1 -
1 -

—!60 
1 

10 
6 
5 
2 
1 
1 

— 
— 
— 
20 
10 
8 
6 
2 
2 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
8 
6 
5 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

60 

— 

— 
— 
60 
30 
60 
— 
— 
— 
— 
— 

60 
20 
— 

— 
— 

z 
— 
— 
— 
— 

• 

— 
-— 
— 
— 
— 
1— 

MMT 
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Hoi'vátli István 
Herczeg Dánielné 
Jánosa Károlyné 
ifj. Kakas Ferencz 
özv. Klnge Ferenczné 
Kakas József 
Kluge Károlv 
]vrompacher Józsefné 
Kovács Benőné 
Kálmán JMária 
id. Kakas Ferencz 
Kis Ernőné 
L)r. Klnge Endre 
ifj. Kovácsics József 
l-^ráinmer Alajos 
Kiss József 
Káldus András 
Gasteiger Kristófné 
Könye Tamásné 
Kis Gynlánó 
Kalmár János 
Könyüd Sándor 
Kovács János 
Kapcsándi Sándor 
Kovács Imrénó 
Kovácsics Jánosné 
özv. Kalmár Miliályné 
Kapa Istvánné 
Király Sándor 
Király IVIiklós 
Kőszegi Gáborné 
ifj. Kalmár Mihályné 
Keringer Jánosné 
Lazányi Béla 
Lnkács Dávid 
László Ferencz 
Leten3'ei Istvánné 
László Gábor 
László Albert 
özv. Matus Károlyné 
Matus György 
Mnsszer Károlyné 
Miklós Károlyné 
özv. Mész Ferenczné 
Major József 
Mész Péter 

frt i kr 

l l -
- 6 0 

20 
18 
l ( j 
10 
8 
8 
6 
7 
6 
4 
4 
4 

60 
— 

— 

— 
50 
• — • 

— 
— 
— 

2 — 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
12 
2 
1 
1 

— 
— 
• — 

60 
60 
20 
— 
— 

— 
— 
'_ 
—• 
-— 
— 
20 
60 
.— 
-— 
— 
— 

— 60 
— 
20 
8 
5 
4 
3 
3 
6 

35 
• — 

— 
— • 

— 
—• 
— 
— 

ifj. Mész Ferencz 
Miskei Sándorné 
Mészáros Ferenczné 
Molnár József 
Mórocz Ferenczné 
]\[ester Józsefné 
Nenbaner József 
Németh János 
Németh Imrénó 
Nemes Károlyné 
Nagy Dánielné 
Nagy István 
Németh János 
Neubaner Sámuel 
Németh Róza 
Nagy József 
Németh AEárton 
Németh György 
Nemes Istvánné 
Németh Józsefné 
Öcsön Károlyné 
Gsvald Józsefné 
Perlaky Géza 
Pa ál István 
Piizdor Dániel 
Pelárgus József 
Polcz Pál 
Pethő Péterné 
özv. Pelárgus Jánosné 
Polcz Ede 
Payr örökösök 
Pickel Jánosné 
Pankuch Gyula 
Répási Jánosné 
Ráth Jánosné 
Rumpold Venczelné 
Ritter Jánosné 
Szakács Dániel 
Schier Károly 
Seiííert István 
Soós Dánielné 
Sipos József 
Szánthó Mari 
Szánthó Péter 
Szenté Márton 
Schirkhuber Józsefné 

frt kr 
— 80 

160 
160 
1 
1 
1 

'10 
1 
:35 

20!— 
i o | -
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
— 
• — 

— 
14 
12 
10 

1 

— 
— 
60 
40 
— 
-—• 
— 

60 
60 
60 
60 
60 
— 
— 
— 

1 0 -
101 — 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
6 
2 
2 
1 

12 

— 
— 
— 
— 
40 
— 
— 

1 0 -
1 0 -
8 -
7 | -
6 | -
6 -
5 -
5-



ifj. Szenté Gábor 
Szakács Jánosné 
id. Szenté (xábor 
Siklósi Jánijs 
SzőUősy Miklósné 
Szabó Gábor 
Sclincller Lajos 
Simon Juliánná 
Szily Ignáczné 
özv. Szenté Józsefné 
Somog}'! Mihály 
Schreiner János 
Sülé .Tános 
Strassner Károly 
Szűcs József 
Szecsódi Józsefné 
Szabó Andrásnó 
Sinkó Pálné 
Schifíner Ferencznó 
Szász Dánielné 
Strobel Frigyesnó 
Szabó F erén ez 
özv. Szabó Pálné 
Szenté Zsigmond 
Simonics Mihályné 
Szalóki Imréné 
Szabó József 
Sági Istvánné 
özv. Szenté Gáborné 
Szccsödi Istvánné 
Szekér Istvánné 
Szubjász Péter né 
Szüts Lászlóné 
Sütöri Józsefné 
Tarczv Dezsőné 
Touífel Mihály 
Török Jánosné 
Tiedge Mária 
ifj. Téringer Györgyné 
Tóth József 
Tömből István 
ifj. Téringer József 
ifj. Téringer Mihály 
Takács Ferencz 
Tömből Ferencz 
Tóth József napszámos 

frt 
4 
4 
7 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
] 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

— 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
10 
10 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

kr 
• — • 

— 
— 
— 
-—• 
— 
• — 

— 
— 
40 
— 
— 
— 
50 
— 
— 
— 
20 
20 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
90 
80 
60 
60 
20 
60 
6Q 
60 
•— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 -
2 — 

iíj. Tömből Mihály 
Téringer István 
Tóth Lajos kömives 
Téringer Gergely 
id. Téringer Györgyné 
Tollár József 
Tiringer János 
ifi. Tóth Fcrenczné 
Tóth László kömives 
Terelmes Fcrenczné 
Terelmes Jánosné 
özv. Ulreich Miháh'né 
A^áczi Károly 
Vid Károly 
Vermes András 
Vélsz Mihály 
ifj. Vasvári István 
if]. Vasvári János 
Vizinger János 
Vélsz Károly 
Vinkóvics Antalné 
Vámosi János 
Vajda Péter 
Virág Józsefné 
Véholfer Györgyné 
Varga István 
Zárka András 
Zsirai Bálint 

összeg 

A számadús lezárása uláii 
jiz-ettek még: 

Herczeg Dánielné 
Murai Józsefné 
Tóth József lakatos 
Varga Sándor 
Németh Lajosné 
Jakab Gyula 
Tóth Lajos 
ifj. Szenté János 
Ács Károly 
Pankuch Gyula 
Szőllösi ^Miklósné 
Czéh Adolf 
Mész Ferencz 

frt kr 
3 — 
2 — 
ő ~ 
2 — 
1 — 
1 — 

1 1 — 
1 lL_ 

—'80 
-;6o 
- ' 3 0 
8 — 

10 — 
8;— 
8 — 
5 — 

lö!— 
5;— 
oi~ 
3 — 
4 
4 

— 
— 

1 — 
— 50 

120 
60 

3 — 
3'— 

960 45 

— 60 
ro5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

— 

50 
— 
20 
• — 

— 
— 
— 
50 

1!— 
4 -

80 
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Vélsz Károly 
Molnár József 
döröo' Pál 
Pap György 
Yirág Józsefi! é 
Németh (iyörgy 
Ritter Jánosné 
Patonai Dánielné 
Szabó Andrásné 
Horviith János vendéo-lős 

Hütralélibaii maradlak 
líárdosy Dániel 
P>arcza József 
Bolla Sámuel 
BoUa Fcrenczné 
iíj. L)('>mötör Istvánné 

frt 
3 

4 
1 

— 
1 

1 
2 

2 
1 
1 
2 

— 

kr 
__ 
90 
— 

50 
60 

40 
50 

— 

— 
— 
60 

Egyed Györgyné 
Fábján István 
Faragó Ferenczné 
Gáspár Alajos 
Gaál Ferenczné 
ifj. Horváth Dániel 
Mészáros Györgyné 
INIester Józsefné 
Németh János 
Németh Lajosné 
Szemerei Ignácz 
Schiíí'ner Ferenczné 
ifj. Szenté János 
Sági János 
Szabó József 
Sinkó Jánosné 
Terelmes Jánosné 
Vajda Márton 

napsz. 

frt} kr 
275 
1 — 

— 60 
2 — 

— 60 
1 — 

-{70 
— 80 

2 -
l i -
4 55 
3 -
110 
1̂ 20 

- ; 9 0 
2'— 

Megjegyzendő, hogy 20 szegény gyülekezeti tag helyett ez 
évben is a Németh Mihály féle alap fizette le a tartozást 25 frt 
15 krt. Továbbá elköltözöttek, elhaltak, teljesen vagyontalanok 
behajthatlan tartozása czimén leíratott 15 frt 10 kr. 

A leány és fiók gyülekezetek fizetései az 1887-ik évr( 
Takácsii gyülekezet 
N.-A csádi „ 
Békási ,, 
Mezőlak „ 
A. Görzsöny „ 
F. Görzsöny ,, 
Ugyanitt Ajkay Miklós 
Dákai gyülekezet 
Kupi „ . . 
Kéttornvalaki gvülekezet 
Borsos-Győri ,, 

455 frt 05 kr. 

z l«öí-iK ev 
200 frt 
54 „ 
54 „ 
54 „ 
16 „ 
20 ,, 
16 ,, 
10 „ 
4 ., 
2 „ 

23 ,, 

re. 
— kr. 

;•) 

60 „ 
60 „ 

;> 
!? 

V 

;5 

30 „ 
55 „ 

?? 

Hara»(joz-áséii fizetlek: 
Répási János . . . . 
Döbrönte János . . . . . 
Horváth Dániel . . . . 

5 frt — kr. 
1 ., 50 „ 



17 

Vasvári István 
(íáspár Alajos 
Nemes Kái'olyné 
Németh Márton 
Mórocz Lidi 
Forberger Lajos 
Király Miklós 
Mész Péter 
Csik Károly . 
Zsirai Bálint . 
Kiss József 
Ajkay Imréné 
Matus (iyörg3^ 
Pap György . 
Dezső Lajos . 
Vasvári István 
Téringer Mihály . 
Zárka András 
Horváth Lajos 

5 frt — kr. 
1 , 50 „ 
'* :•> ; ? 

1 „ 50 „ 
1 „ 50 „ 

• 3 „ - „ 
1 „ 50 „ 
1 „ 50 „ 
1 „ 50 „ 
3 „ - :, 
l „ 50 „ 

10 „ - :, 
10 „ - „ 

1 „ 50 „ 
1 ,. 50 „ 
1 „ 50 „ 
1 „ 50 „ 
1 „ 50 „ 
*^ 5? — :i 

Összeg: 70 irt 50 kr. 

Forgalmi kimuíafds. 

B e v é t e 1: 
Mait évi pénztári maradvány . . . . 559 
Helyi sorfizetésekből . . . . 
Fiók és leány gyülekezetekből . 
Harangozásokból 
Persely üritésekböl 
Iskola tandijjakból 
Váiosi segély . . . . . 
Kegyadományból 
Templomszckrényből , 
Alapítványi kamatokból 
Takácsi földhaszon bérlet . 

. 960 

. 455 

. 70 

. 76 
106 
484 

5 
3 

184 
260 

8167 

K i a d á s : 
Tiszti dijjakra . . . . . . 1935 
Állami és városi adókba . 69 

frt 
!) 
;i 

!7 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

frt 

frt 
55 

44 
45 
05 
50 
62 
80 
91 
— 
BO 
96 
— 

03 

kr. 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

57 

55 

55 

55 

kr. 

60 kr. 
71 55 
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Harangozónak 
Egj^házfinak 
Biztosításra 
Fa utalványra 
Gyámoldai pénztárba . 
Suplikánsoknak 
Egyházmegyei pénztárba 
Több rendbeli számlákra 
Adósság törlesztésre . 
Pénztári maradvány . 

120 
10 
16 
15 
15 
10 

132 
239 
45 

557 

frt 
« 
« 
H 

!> 
» 
?? 

;? 

» 
n 

— 
— 

43 
— 

52 
— 

60 
48 
— 

69 

ki 
j ) 

» 
;> 
!i 

;) 
:' 
» 
:? 

n 

1887. évben Bevétel 
1887. évben Kiadás 

3167 frt 03 kr. 
3167 „ 03 ,, 
2609 „ 34 „ 

1888-ra Pénzmaradvány 557 frt 69 kr. 

Az egyházi alaptőkék következőleg vannak elhelyezve: 
A gyülekezeti pénztárnál kölcsön . 
Az építészeti pénztái-nál . . . . 
Adóslevelekben 
Takarókpénztárban . . . . . 

. 700 

. 2365 

. 2242 
80 

5387 

frt 
57 

55 

15 

frt 

— kr. 
40 „ 
51 „ 

• • 55 

91 kr. 

Az egyházi Luther-alap 
1887-ík évi zárszámadás végén . . . 151 frt 14 kr. 

Az egyházi női iskola-alap 
1887-ík évi zárszámadás végén . . . 60 frt 42 kr. 

TIII. \ gyülekezeti nőegylet pénztára. 
Pénztári maradvány az előző évről . 
A nőegylet ivén bejött . . . . 
Az „Évkönyv" kiadásából tiszta jövedelem 
Karácsonfára . . , . 
Különböző czimeken . . . . . 

Összesen: 526 frt 60 kr. 

. 97 

. 73 

. 45 

. 41 

. 269 

frt 39 kr. 
5, 10 „ 
,5 03 „ 
55 2 0 „ 
55 8 3 „ 
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Kiadás: Békásnak 4 frt 30 kr. Acsádi iskolának 
4 frt 30 kr. Takácsi iskolának 1 frt 30 
kr. Eperjesi főtanodának 5 forint. Ker. 
gyámintézetnek 5 frt. Budapesti prot. 
árvaháznak 12 frt.= 31 frt 90 kr. 

Továbbá a gyülekezet kebelében egyházi, isko
lai czélokra, szegények segélyezésére 401 „ 20 ,, 

Összesen : 433 frt 10 kr. 

Az 526 frt 60 kr. bevételből levonva 
a 433 ,, 10 „ kiadást, marad !)ií fit 50 kr. 

U j a b b a n a d a k o z t a k : 
Matus Károlyné 8 frtot. Gyurátz Fercnczné 6 Irtot. Kluge 

Fercnczné. Antal Gáborné, Hoi'váth Zsuzsanna, Bognár Cáborné 
4—4 frtot; Tarczy Dezsöné 3 frtot; Török Jánosné, Neubauor Jó-
zsefné, Horváth Izabella, Ráth Lujza, Günther Irma 2—2 íitot; 
Kakas Józseíné 1 frt 50 krt ; Szakács Dánielné, Téringor .lúzsefné, 
Tompa Zsigmondné, Sipos Jozsefné, Payr Emilia, Kálmán Mari 
Krompacher Jozsefné, Hujber Lajosné, Neubauer Ilona, Porlaky 
Gézáné, T. M., Pelárgus Jánosné, Schirkhuberné, Répási Jánor.né, 
Feigl Sámuelné, Vermes Andrásné, Pelárgus Jozsefné, Soós Dá-
nielné, Paál Jolán, Kis Ernöné, Lazányi Ilona, Kovácsics OyulrUié 
1 — 1 frtot: ifj. Kakas Fercnczné 1 frt 50 kr. Major Jozsefné, Né
meth Imrénó 50 krt. Szánthó Ilona 40 krt. N. N. 20 krt. Ajkay 
Miklósné, özv. Horváth Mihályné 1—1 frtot. 

A vizsgák alkalmával szegény tanulók segélyezésérc ac^íkoz-
tak: Kluge Fercnczné 4 fi't: Oram Valter 3 frt; Matus KAiulynó 
2 frt; Kakas Ferencz, Schirkhuber Jozsefné, Hammo^- Káioly, 
Török Jánosné 1—1 frt; Paál István, Lazányi Béla, Sip-̂ -"- Jú • of 
50—50 krt. 

A nemeslelkü jóltevoknek itt is hálás köszönetünket n}ilvá-
nitjuk az egyház és az iskola nevében. 

A nőegylet és több más jóltevők áldozatkészsége ez évben is 
meghozta iskolánknak a kedves „Karácsonfát". 

Karácson előestéjén a templomban istenitisztelct tartatott. Ez
után a jelenvolt közönség s a növendékek az első iskolát erembe 
vonultak, hol több nöegyleti tag szives segédkezése mellett a gaz
dagon feldiszitett karácsonfa körül megkezdődött az adomú.. -ok 
kiosztása. 
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GO szegény gyermek kapott ruhanemíit, élelmiszereket, köny
vet, Írószereket. Sőt, hogy e nap az egész iskola örömünnepévé 
legyen, a többi növendékek is részesültek tanszerekben s a jólte-
vök által küldött gyümölcs és süteményféle adományban. 

Fogadják az iskola lelkes pártolói az egyház hálás köszöne
tét: legyen rajtuk és egész házukon a Mindenhatónak áldása. 

A „ K a r á c s o n f á r a " a d a k o z t a k : 
Gyurátz Ferenezné, Matus Károlyné, Oram Valter .'3—3 irtot; 

Gyurátz Ferencz, Matus György, Horváth Zsuzsanna, Kluge Fe
renezné, Tiedge Mária, Rumpold Venczelné, Puzdor Dánielné, 2 — 
2 irtot. Kis Ernöné, Lazányi Ilona, Kluge Károlyné, Antal Gá-
borné, Tarczy Dezsőné, Török Jánosné, Ritter Josefa 1 frt 50 — 
1 frt 50 kr. Hauptmann Sándor, ifj. Kakas Ferenezné, Kakas Jó-
zsefué, ifj. Szenté Gábor, Bognár Gáborné, Paál Jolán, özv. Pelár-
gus Jánosné, Kocsi Dávid, Hauptmann István, Günther Adolf, 
Farkas Dezső, Huiber Lajosné, Schirkhuber Józsefné, Soós Dá
nielné, Répásy Jánosné, Teufí'el Mihály, Hammer Károly 1—1 frt; 
Vermes András 60 kr; Schier Károly, Krompacher Józsefné, Per-
laky Géza, Németh Imréné, Horváth János, Györfty X. Kirchbur-
ger József, Gráf Jánosné, Hammer Károly, Kovácsics Gyuláné, 
Pelárgus József, Seitfert István, Krámer Elvira, Polcz Ede 50— 
50 kr; Farkas Karolja, Vinkovits Antalné, Pankuch Gyuláné, Sza
kács Dániel, Ulreich Mihályné, Könye Tamásné, Németh János, 
Reinvald Ferencz 40—40 kr: Dienes Lajosné, Vélsz Károly, Kál
mán Mária, Fleinik Miklós, ifj. Téringer József, ifj. Vasvári János 
Dingreve Hcrmánné, Vélsz Mihály 30—30 kr; Kovácsics József, 
Gerg3'e Sándorné 25—25 kr; Szenté 3Iárton, Berta Márton, ifj. 
Horváth Dániel, Brader Gusztáv, Káldus János, Balogh János, 
Szánthó Ilona, Varga József és István, Adorján Lina, Horváth 
Dániel, Ács Károly 20—-20 kr: id. Kakas Ferencz, Brader Sámu-
elné iO—10 krt. 

Ruhanemüeket, tanszereket és élelmiszereket adományoztak: 
Kluge Ferenezné 11 darab ruhának való kelmét és 6 darab kész 
szoknyíit, Polcz Pálné 9 darab ruhának való kelmét, Tiedge Má
ria két öltözet ruhát leányoknak és egy kosár gyümölcsöt, Haupt
mann Sándor 23 darab ruhát leányoknak. Krompacher Józsefné 
egy kabátot fiu számára, Szily Ignáczné egy öltözet ruhát, egy 
ujjast, egy kötényt és két kendőt. Török Jánosné 3 kabátot, két 
kötényt. Gyurátz Ferenezné egy öltözet ruhát, három téli kendőt. 
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Puzdor Dánielné egy kosár gyümölcsöt. Nagy István karácsonfára 
való süteményt. Takács Ferenczné egy kosár gyümölcsöt. Lazányi 
Ilona egy öltözet ruhát, egy szoknj^át, egy ujast. Kakas Ferenczné 
két kenyeret egj^ kalácsot. Wajdits Károly tanszereket. Tiringer 
lötvánné két kenyeret. Geböck (iyula ezukorkákat s gyümölcsöt. 
Schosberger S. L. tanszereket, karácsonfára való diszt. Kis Eruöné 
két ruha darabot. Ritter Jozefa két kalácsot. Berecz János 15 db, 
táblát és 100 darab pala vesszőt. Neubauer József 12 darab táb
lát és 100 darab palavesszöt. Szvoboda Yenczel egy kosár süte
ményt. Matus Károh'né egy öltözet női ruhának való kelmét, há
rom meleg kendőt. Matus György két kabátot és egy pár csizmát. 
A gyülekezet a Németh Mihály féle alapból 10 pár csizmát. 

Több család jótékon3^ság•ából 3 szegény gyermek lett élelme
zésben részesítve. Ezenkívül özv. Kluge Ferenczné asszonyság és 
Lazán}^ Béla gyűl. felügyelő ur egy-egy szegény árva gyermeket 
láttak el élelemmel az egész év folyamán. 

Az 1886-ról szóló „Évkönyvért" fizettek: 
Br. Prónay Dezső 10 frtot: Rupprecht Lajos 5 frtot; Matus 

Károlyné 3 frtot; Barcza Kálmán, Purgh ' Sándor 2—2 frtot; Ma
tus György 1 frt 60 krt; Debreczeny Károlyné, Scheííér Károly, 
Szigethy Dániel, Ajkay Imre, Kluge Ferenczné, Tidge Mária, Tö
rök Jánosné, Hauptmann Sándor, Kiss Lajos, Farkas Mihály, Kal
már Pál, Hofbauer Pál, Pulay Gábor, Bélák István, Nagy Sándor 
1—1 frtot; Bélák János, Bognár Gábor, Günther Adolf, Kluge 
Endre, Répásy Jánosné, Berecz János, Hauptmann István, Forber-
ger Lajos, Polcz Pál, Váczi Károly. Szalay Sándor, Sass Lajos, 
Tamáska Lajos 50—50 krt ; Kakas Józset 60 krt ; Kovácsics Gyula, 
Gráf Jánosné, Kis Ernőné, Schirkhuber Józsefné, Kovács Benőné, 
Schier Kái'ol}', Könye Tamásnó, Kálmán Mária, Szakács Dániel, 
Pintér Sándor 40—40 krt; Pelárgus József, Tömből István, Seiífert 
István, Soos Dánielné, Harmos Zoltánné, Doktorics Sámuel, Sza-
lóky Imréné, id. Szenté Gábor, ifj. Szenté Gábor, Brader Gusztáv, 
Siklósi János, Krompacher Józsefné, Vélsz ]VIihály, Rumpold Ven-
czelné, id. Kakas Ferencz, Vinkovits Antalné, Horváth Zsuzsanna 
Fejes Jánosné, Vermes András, Szánthó Péter, Szenté Márton, 
Pelárgus Jánosné 30—30 krt ; Vélsz Károly, Baranyai György, 
Dezső Lajos, Horváth Dániel, Kluge Károly, Gráf Mihály, Csik 
Károly, Sipos József, Pankuch Gyula, Haubner Sándor, Ritter Já-
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nosné, Csik Ferencz, Payr család, özv. Szenté Józsefné, Mórocz 
Ferenczné, Balogh Ferencz, Acs Károly, Schiffner Ferencz, özv. 
Horváth Mihályné, Borbély Sándor 25—25 krt; Simon Jnlia, Ti-
ringer József, Németh Róza, Perlaky Géza, Polcz Ede, Tarczy 
Dezsőné, Diénes Lajos, Diénes Miklós, Görög Pál, Berta Márton, 
Balogh Pál, Neubauer József, Tóth József lak., Kraemer Lajos^ 
Ozéh Adolf, Miskei Sándorné, Szőllősi Miklósné, Sinkó Pálné, Ba
logh István, Feigl Sámuelné, Kovácsits József, Takács Ferencz, 
Horváth Lajos, Borsos Lajos, Kiss Zsigmond, Horváth Istvánné, 
Horváth Ferencz, Illés Sándor, Horváth Józsefné, Sokoray János, 
Tóth Istvánné, Kiss Károlyné, Borsos János, Horváth Dénes, Hor
váth Sándor, Horváth Miháh^ Nagy Károly 20—20 krt; Major 
József, Pethö Petemé, Hiaiber Lajosné, Vasváry István 10—10 
kr t ; összesen: 61 frt 25 kr. 

Ugyanazon ,,E v k ö n y v" kinyomatási költségeinek fedezésére 
adakoztak: 

Gyurátz Ferencz 5 frtot; Matus Károlyné 3 frtot; Lazányi 
Béla, Horváth Zsuzsanna, Kluge Ferenczné, Bognár Gábor, Paál 
István 2—2 frtot; Hammer Károly, Schneller Lajos, Vélsz Mihály, 
Vermes Andrásné, ifj. Kakas Ferencz, Neubauer József, Török Já-
nosné, Berecz János, Tarczy Dezsőné, T. M., Kluge Károly, Teuf-
fel Mihály, Günther Adolf, Hauptmann István 1—1 frt; Haupt-
niann Sándor 60 krt : Schier Károly, özv. Pelárgus Jánosné, Kis 
Ernöné, Pelárgus József, Perlaky Géza, Németh János, Krompacher 
Józsefné, Brader Sámuelné 50 - 50 kr t ; Kálmán Mária, Szakács 
Dániel Szánthó Mari, Répáss}' Jánosné, Rumpold Venczelné, Feigl 
Sámuelné, Payr S. örökösei, Hujber Lajosné, Polcz Pál, Sipos Jó
zsef, Fejes Jánosné 40—40 krt ; Siklósy János 30 krt ; Soós Dá-
nielné 28 krt; Dicnes Lajos, Görög Pál, Vinkovics Antalné, Ko-
vácsics József, ifj. Vasvári János, Balogh Mihály, Major Józsefné, 
Nemes Károly, Horváth Dániel, Szeitfert István, Szenté Márton 
20—'20 krt : özv. Szakács Jánosné, özv. Téringer Györgyné, Hor
váth József, ifj. Téringer József. Simon Juliánná, Berta Márton, 
özv. Horváth Mihály 10—10 krt. Összesen 44 frt 78 kr. 

így az „Évkönyvért" befolyt 61 frt 25 kr.+44 frt 78 k r t ^ 
106 frt 03 kr. Ebből a kinyomatás költségeit: 61 frtot levonva, 
tiszta jövedelem 45 frt 03 kr, mely összeg a nőegylet bevételeihez 
lett számítva. 
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IX. Árvaalap. 
A részvét gyülekezetünkben egy „Arvaalap" emeléséhez is le 

rakta az első köveket. 
Az ezen alapra gyűlő adományok rendszeresen tőkésítetnek. 

Ha a tőke 300 frtra szaporodik, akkor kamatjai egy, a gyüleke
zeti nőegylet által o czélra kijelelt szegény árva gyermek nevel
tetésére forditatnak. Az alap a lelkész felügyelete alatt takarék-
pénztárilag kezeltetik. 

Gyarapítására eddig a következők adakoztak: 
Horváth Imréné (takácsi) 40 kr, Matus György 1 frt, Baldauf 

Károly 4 frt, N. N. 50 kr, Koníirmandnsok adománya 2 frt 25 kr 
Kráenzlein Mihály né 5 frt, N. N. 10 kr, Gráf Kálmán 2 íi t Hohl-
donner Jan. 20 kr, Bnndschuh Józsefné 1 frt, Szily Ignáczné 1 
frt, N. N" 15 kr. Borza Lászlóné 20 kr, Gergye Sándorné 40 kr, 
Osváth Józsefné, Szalay Lajosné, Nagy Sándorné, Sülé J. 20—20 
kr, Antal Gabriella 1 frt, Barcza Dezső 1 frt, Kosztka Ágost 30 kr, 
N. N. 25 kr, Kiss Zsigmondné 1 frt, Farkas Dezső 90 kr, Krámer 
Elvira 20 kr, Biczó Imréné 1 frt. Szakács Istvánné 60 kr, Gynrátz 
Ferenczné 2 frt, Kluge Jenő 16 frt. 

X, I$tko1ai takarékpénztár. 
Ezen intézménynek feladata, mint már többször jeleztük, a 

gyermekekben a takarékosság erényének fejlesztése. Megczáfolhat-
lan igazság, hogy ezen erény az egyén ngy mint a család jólété
nek biztos alapja s a függetlenségnek egyik záloga. Ez teszi a 
munkásra nézve áldotta a fáradalmat, s szerzi meg a szegénynek 
is a tehetséget arra, hogy leróhassa tartozását családja, egyháza 
és hazája iránt. Ki elveszte a hűséges ntitársat: a takarékosságoti 
az legyen bár munkás, értelmes, előbb-utóbb az adósság süppedé
kes ingoványában merül el, honnét a késő bánat már ki nem se
gíti. A tékozlás, mig egy részről a mulatság-vágynak, hiúságinak 
hizeleg; más felől útját egyengeti a házba ama paizsos férfiúnak: 
az Ínségnek, mely végre is szétszórja a család tagjait s dobra 
veti az ősök örökségét. Csak azon családnak van jövendője, a me-
Ij'ikkel a vallásosság és munkaszeretet mellett ott lakik egy fedél 
alatt a józan takarékosság is. Megérdemli azért a nevelésnél a fi
gyelmet a gyermekeknek a takarékosságra szoktatása is. 
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Iskolánkban a takarékpénztár már tiz év óta fenáll s hatása 
mind a növendékekre, mind a családokra nézve jónak bizonyult. 

Kezelése a következő. A tanulók ajándékban vagy jutalmul 
kapott filléreiket berakják a nevükre szóló betéti könyvecskékbe. 
Ha a berakott összeg az egy forintot meghaladja: a tulajdonos 
neve alatt külön könyvön a takarékpénztárba tétetik. 

Jelenleg a lelkész kezelése alatt van 63 betéti könyvecske és 
28 takarékpénztári könyv 210 írt értékkel. 

XI. <jJyiilekczcti Oyáiniiilézct. 
Begyült: Pápán: 

1) Tanulók adománya 
2) G5'ámint. láda 
3) Persel5% tányér 
4) Gyüjtöiv . 
5) Külön adomány 

Takácsiban 
Acsádon 
Békáson 
Mezőlakon 

Kiadás: Egyház megyei gyámintézetnek 
Leopoldiánumra 
Eperjesi főtanodának 
Zágrábi ev. templomra 
G34mer mathai templomra 
Békási iskolának 
Acsádnak 
Gyűjtő dija . 
Tőkésítve lett 

A gyűjtést a gyámintézetre a következő módon rendelte el a 
gyülekezet: 

1. Sátoros és más gyónó ünnepeken tányér van kitéve e czélra 
vasárnaponkint pedig gyűjtő láda. 

2. Húsvét másodnapján a persely ennek javára hordoztatik. 
3. Évenkint gyűjtő ivet köröztetünk mind az anj^a, mind a 

leány gyülekezetekben. 

Ossz esen 
aek 

• 
• » 

. 

. 
. 
• 
• 

Ossz 
.' 
esen 

4 
6 

36 
30 

2 
6 
8 
4 
2 

102 
50 

5 
5 
1 
1 

. 12 
5 
2 

. 21 

. 102 

írt 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

írt 
írt 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

írt 

15 
50 
72 
80 
20 
33 
62 
85 
20 
37 
— 
— 
-— 
— 
— 
— 
37 
— 
— 
37 

kr. 
5) 

55 

55 

55 

55 

5) 

55 

55 

kr. 
kr. 

55 

55 

55 

55 

5! 

55 

55 

55 

kr. 



X I I . A U^nploGSi-alai). 
Templomalap iavára ez évben fizettek: 

Anta l (Táborné 
Ács Károly 
Anta l Mihály 
Ambrns Is tván 
Bereez János 
l ' ognár (xábor 
Baionyai IstA-án 
]3alog ^íibály 
id. Barcza Isítván 
Balog Pá l 
Balog Ferencz 
Bolla Is tván 
BermüUer Gyula 
ilj. l íarcza Is tván 
B>ogdán József 
Bareza József 
Bogdán Pé te r 
Balog Is tván napsz 
Bolla Jánosné 
Csete Imre 
Csik Károly 
Csik Ferencz 
(^zéli Adolf 
Doktorics Sámuel 
Uebreczen}' Károly 
Dénes Lajos 
Dezső István 
l)ozsö Lajos 
Erdéli Károly 
Eöri Mihály" 
Fábján József 
Fejes József 
Fejes János 
Fejes Jánosné 
Fejes Mihály 
Fides Frigyes 
( iyurátz Ferencz 
ÍTünther Adolf 
(xörög P á l 
Gyimóti P á l 
(:íaal Ferencz 
í h-af Mihály 

fi-t Ik r 
: 2'40 
i 1 

— 

6 

1 
196 
96 

1 

30j— 
r2o 
1:80 

— 20 

1S20 
i;2o 
6 -
120 
120 

- | 2 0 
l i — 
l!20 
360 
1,20 
1,08 

— 30 
—i90 
e ! -
280 

— 
1 
1 
1 
1 

1 

90 
20 
20 
20 
20 
50 
20 

120 
1120 

- ! 9 6 
3l60 

12 
7 

— 
1 

— 
20 
30 
— 
30 

lálvné 

180 

í iergj 'e Hándor 
H a m m e r Károly 
id. Horvá th Dániel 
iíj. Horvá th Dániel 
Hie]<;man Frigyes 
Horváth Izabella 
ifj. Horvi'ith József 
üzv. Horvá th ^li 
Harmos Zoltán né 
H a u p t m a n n Sándor 
Horvá th Sándor 
Huiber Lajosné 
Horvá th János 
H a u p t m a n n Is tván 
Hauch Károlynó 
Horvá th Imre 
id. Kakas Ferencz 
Ivovácsics József 
ifj. Kun te J ános 
Kluge Károly 
Krompacher Józsefné 
Kőszegi Gáborné 
özv. Kluge Fcrenczné 
Ivovácsics Gyula 
Könnyűd Sándor 
itj. Kakas Ferencz 
Kakas József 
Koncz János 
dr. Kluge E n d r e 
]vis E rnőné 
Kovács János 
Káldus András 
Kovács Imréné 
Kis József 
Kis (.iyuláné 
Király Miklós 
ifj. Ka lmár J ános 
Kovács Benőné 
Lazányi Béla 
László Ferencz 
Lukács Dávid 
Matus Károly 

ifrt 
2 
2 
4 
1 
1 
4 

1 
9 

kr 

40 
42 
20 
20 
80 
30 
20 
40 

50 
140 

18») 

96 
96 
60 
80 

2^40 
40 

60 
1 2 -

1 -
2 -

7 
1 
1 
2 

2 
1 
1 

1 

2 

J 

:80 
20 
20 
20 
40 
60 
20 
20 
20 
96 
10 
96 
20 
60 
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Mészáros Ferenczné 
Matvis Gj'örgy 
Major József 
Mórocz Ferenczné 
Magasi László 
Molnár József 
Mendel Ádám 
Miskei Sándorné 
Kémes Károly 
Németh János 
Nagy József 
Németh István 
Németh József 
Nagy Lajos 
Nagy Károly 
Nagy István 
Németh Róza 
Nagy üánielné 
Németh Imrén é 
Paal István 
Pcrlaky Géza 
Pelargus József 
Pavr Sámuel örökösei 
Poícz Pál 
Polcz Ede 
Pelárgus Jánosné 
dr. Rechnitz Ede 
özv. Rmnpold Venczelné 
Répási Jánosné 
Sipos József 
Sülé János 
id. Szakács Dániel 
Szil}' Ignáczné 
özv. Szakács Jánosné 
Szánthó Mari 
Schneller Lajos 
Soós üánielné 
if). Szenté Gáhor 
Szánthó Péter 
Simon Ferencz 
Simon János 
Schier Károly 
Strassner Károly 
IQ. Szakács János 
Ifj. Szakács Dániel 
Szenté Márton 

frt 
— 
3 
1 
1 
1 
1 

— 
1 

— 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
4 
7 
6 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

kr 
60 
— 
80 
20 
20 
80 
08 
— 
40 
— 
20 
20 
20 
20 
80 
20 
20 
96 
80 
20 
— 
80 
40 
60 
80 
40 
40 
— 
— 
40 
80 
80 
20 
20 
40 
40 
20 
40 
40 

480 
360 
480 
1 
1 
1 

60 
20 
20 
90 

Sütő János 
Sülé István 
Szabó József 
Somogyi Mihály 
özv. Szenté Gáhorné 
id. Szenté Gábor 
Sinkó Pálné 
Szenté Józsefné 
Siklósi János 
Simon Juliánná 
Szecsödi Józseíné 
Szöllösi Miklósné 
Szász Dánielné 
Strobel Frigyesnó 
Seiífert István 
Siinonics Mihályné 
Szalóki Imréné 
Ritter Terézia 
Szabó Gábor 
Schierkhuber Józsefire 
Takács Ferencz 
Tömből István 
Téringer Mihály 
Téringer István 
ifj. Téringer Györgyné 
id. Téringer Györgyné 
Tiedge Mária 
Tarczy Dezsöné 
Teutíél Mihály 
ifj. Téringer József 
Tüske Gábor 
Tüske ]Mihály 
Tüske János 
Téringer Mihály ifjl. 
Török Jánosné 
Tereimes Ferenczné 
id. Tóth József 
Télinger Gergel 
özv. Tschepen Józsefné 
Tömből Mihály 
Téringer János 
Walter Órám 
Vélsz Károly 
Vermes András 
Varga Dávid 
Vélsz Mihály 

frt 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 

— 
1 

2 
1 

— 
1 

— 
1 
1 

— 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

— 
1 

— 
— 
— 
— 

6 
— 
4 
1 
1 

kr 
20 
20 
20 
40 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
60 
28 
48 
20 
20 
80 
20 
80 
40 
20 
40 
20 
30 
20 
20 
60 
20 
80 
60 
80 
20 
20 
20 
20 
60 
96 
20 
56 
40 
96 
96 
— 
60 
80 
20 
80 
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Yörüs Miháh' 
Wajdits Károly 
Vajda Péter 
A'ámosi János 
Visinger János 
Zárka András 
Zsirai Bálint 
i>zv. Tóth Fcrencznó 

frt kr 
120 
l|20 
l'20 

—'96 
— 
— 

1 
1 

96 
60 
80 
— 

Ajkay Imre 
Kardos Istvánné 

A számadás lezárása alán 
fizetlek: 

özv. Horváth Zsuzsanna 
Neuhauer József 

lű-t i kr 

i 4 0 ! -
1 > — 

7 20 
6 — 

Becéiel s kiadás. 

B e v é t e l : 
a) Múlt évi pénztári maradvány 
h) Régebbről elmai-adt tags. dijakból 
c) Folyó évi tagsági dijakból 
d) Adománj-okból 
e) Szék váltság dijakból 
f) Kamatokból 
g) Egyebekből 
h) Kölcsönből 

K i a d á s : 
Pápa takarékpénztárnál törlesztés 

., „ kamat fizetés 
Eösze árvák részére „ „ 
Egyh. ker. pénztárnál törlesztés 
Tompa Karolin részére kam. fizetés 
A „Templom-alap" gyűjtőnek dija 
Egyéb számlái tételekre 

Bevételből 
levonatván a kiadás 

Pénztári maradvány: 

185 
28 

447 
30 
85 
12 

3 
800 

frt 
:•> 

!) 
!) 
!) 
:•> 

09 kr 
24 
28 
50 
50 
16 

1591 frt 77 kr. 

1000 frt 
105 ., 
90 :, 

234 ., 
24 „ 
47 „ 
12 ., 

— kr. 

20 
1512 

. 1591 

. 1512 

frt 

:5 

;s 

72 
77 
72 

kr. 
» 
n 

79 frt 05 kr. 

A gj-ülekezet tartozik a felvett kölcsönök után még: 
Pápai takarékpénztárnak . . . 1000 frt -
Egyh. kerületnek . . . . 966 „ — 
Eősze árváknak 1500 ., •— 

' 4 ' 

1;-.. 
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Tompa Kai'olinnak . . . . 400 ,, — 
Gyűl. alap pénztárnak . . . 2365 ,, 40 

6231 írt 40 kr. 

A „Templom-alap" pénztára 1887. feb 2-án lett megvizsgálva. 
A számadást minden pontjában helyeslő számvevői jelentés nyo
mán a közgyűlés Matus György pénztárnok urnák a felmentést a 
további felelősség alól megadja s a hivatalában tanúsított ügybuz-
góságáért köszönetet szavaz. 

A .,Tomplom-alap"-ra felajánlt összeg havi részletekben is fi
zethető. E czélbül a gyülekezeti pénzgyűjtő köteles minden hó
napban a pártoló tagoknál jelentkezni s nekik a lefizetett összegről 
a nyugtául szolgáló -szelvényt átadni. 

Ezen alap pártolása szép bizonysága a gyülekezetben az egy-
háziasságnak, protestáns áldozatkészségnek s egyszersmind záloga 
azon reménynek, hogy egyházunk az építkezésekből fennmaradt 
adósságait rendszeresen törlssztheti s az alaptőkékből kölcsönkép 
felhasznált összeget is pótolni fogja. Ezúttal is melegen ajánljuk 
minden gyülekezeti tagnak buzgó részvétébe. 

Székváltságot fizettek ujabban: 
I. oszt. székért Kocsy Dávid 10 frt. 
II. oszt. székért Siklósy János első részi. 8 frt, Somogjd Pál 

első részi. 4 frt, özv. Pelárgus Jánosné 8 frt, özv. Nemes Károlj'né 
8 forint. 

III. oszt. székért Haubncr Sándor 12 tVt. 

X I I I . A iakác$«ii ev. leány gyülekezet. 

Egyházi jegyző: Boross Károly. 
Gondnok: Horváth Mihály, 
Az egyház tanács tagjai: Horváth Gy. Lajos, HorváthF. Ká-

rol}', Horváth Dénes, id. Sokoray János, Illés Sándor, Boros Lajos, 
Horváth János kor., Horváth Ferencz b., Horváth Ignácz, Hor
váth Gábor kat. Mészáros Gábor, Horváth Sándor. 

Az 1888. év január hó 6-án tartott közgyűlésen a gondnoki 
számadás, a gyülekezet bevételei s kiadásairól a következő kimu
tatást terjesztette elő. 
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Bevétet. 

I. K é s z p é n z b e n 
a) Múlt szánaadási pénztái 
h) Persely-pénz . 
c) Sorpénz . 
d) Töke kamatok 
e) Föld haszonbér 
f) Munka váltságdíj . 
g) Sorgaboua ár 
h) Visszafizetett tőke 
i ) Iskola építési alap. 
j ) Vegyes bevételek . 

i maradvány 

Összesen 

II. G a b o n á b ó l 
a) Búza . . . . . 
b) Rozs 
c) Árpa 
d) Tengeri . , 

• • • 

316 
70 

126 
326 
148 
lUl 
164 
445 
358 

40 
2097 

38 
155 

10 
1'^ 

frt 

15 

:i 

;? 

11 

frt 

4(5 kr. 
43 „ 
99 „ 
09 ., 
25 „ 
12 „ 
26 ., 

57 

45 „ 
53 ., 
58 kr. 

mérő 
:) 
57 

Összesen: 204'/.^ wi- gabona. 

Kiadás. 

I. K é s z p é n z b e n 
a) Lelkészi évdij czimén a pápai gyülekezet 

pénztárába egy évi tartozás 
b) Tanitói járandóság két évről 
c) Tanitói nyugdij Kiss Sándor urnák 
d) Iskola épitetés utó kiadásai . 
e) Kamatok a pápai takarékpénztárba 
f) Iskola helyiség vételára (részben) 
g) Magtár berendezés 
hj Tanitói orsz. nyugdij adó 
i ) Tanitói lak javítás 
j ) Országos adó 
k) Vegyes kiadás 

Összesen 

200 
360 
187 
146 
115 
40 

114 
53 
82 
60 

261 

frt — kr. 
!5 57 

55 50 „ 
,7 3 7 „ 
77 65 ., 

7 7 ' • 77 

„ 70 „ 
:, 04 „ 
•7 77 

7, 91 „ 
„ 54 „ 

1621 frt 71 kr. 



II. T e r m é n y e k b e n 
a) Tanítói járulék két évről . . 20 mérő búza. 

„ „ „ „ . . 1 0 0 „ rozs. 
„ „ „ „ . , 10 „ árpa 

b) Harangozói illeték két évről. , 14 „ rozs. 

Összesen: 144 mérő gabona. 

A kiadások után ténmaradt 60'/^ mérő vegyes gabona ár 
164 fit 26 kr. a készpénz bevételeknél föntebb beszámolva van. 

A bevételekből 2097 frt 58 kr. 
Levonva a kiadásokat 1621 „ 71 ,, 
A pénztári maradvány 475 frt 87 kr. 

Az ekép teljesitett számadás teljesen rendben találtatván, fen
tebb nevezett gondnok, a további felelősség alól felmentetett, 
egyszersmind a hivatalában tanusitott lelkiismeretes buzgalomért 
neki jeg5'zőkön3'vileg köszönet nyilvánitatott. 

Ugyan ez úttal Horváth Mihály gondnok hivataláról lekö
szönvén, heh-ette az 1888-iki számadási évre Sz. Horváth Gábor 
egyhangúlag gondnokká választatott, ki is hivatalos esküjét azon
nal a gyűlés előtt letette. 

A gyülekezet magtára. 
A takácsii gyülekezetnek 1874-ben alapult magtára áll 

a) Készpénzben . . . . . 69 frt 70 kr. 
b) Terményekben a) 142 mérő 41 icze rozs. 

b) 156 mérő 49 icze árpa. 
Összesen: 299 mérő 10 icze gabo

nából, mely is kamatozás végett újból és csorbítatlanul kiadatni 
határoztatott s már f. 1888. év febr. első hetében ki is adatott. 

Iskolai takarékpénztár. 
Ezen lígy anyagi, mint szellemi tekintetben is a nemzet gya

rapodását czélzó intézmény egj'házunkban ma is fenáll s habár 
nem mutathat is fel oly meglepő eredményt, mint hazánk egyes más 
helyein, mindazáltal nem szűnt meg akarata azt ápolni, tovább 
is fejleszteni. Az iskolai tanulók közül ezen utóbbi években a 
megtakarítók száma 16, a megtakarított összeg pedig 35 forintra 
megy, mely összeg külön könyvecskékre a pápai takarékpénztárba 
van betéve. 

I 
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A takdcsn nőegylet. 
Leányegyházunk nőegylete, az apóstól eme buzdításától át

hatva: „Mindenekkel jót tegyetek, de kivált a ti hitetek sorsosai-
val," a rendelkezése alatt álló töke kamataiból ez évben már több 
könyvvel gyarapította, az iskolai könyvtárt, hogy az egyes tanulók 
ezek olvasása folytán szellemileg gyarapodhassanak. Hogy jóté
konyságát a nevelés téren tovább gj'akorolhassa, óhajtandó, hogy 
ez egylet minél inkább gyarapodjék létszámban s hogy czélja, 
nemes irányú törekvése minél többeknél elismerésre, támogatásra 
találjon. 

A meglevő 148 írt 05 kr alapot az 1886- és 87-ik évben a 
következő nőtagok nevelték: 

1886-ban: 

Nt. Gyurátz Ferenczné 
Borsos Lajosné 
Horváth Gy. Lajosné 
Kovácsics Gáborné 
Horváth Józsefné k. p. 
ifj. Borsos Lajosné 
Horváth Györgyné 
ifj. Hoi'váth Károlyné 
ör. Horváth Károlyné 
iíj. Sokoray Jánosné 
Horváth Ignáczné 
Kiss Adámnó 

Borsos Lajosné 
Horváth Gy. Lajosné 
Horváth Józsefné k. p. 
Sokoray Jánosné 
ifj. Horváth Károlyné 
ör. Horváth Károlyné 
Horváth Ignáczné 
Horváth Miklósné 
Kiss Károlyné 
Kovácsics Sándorné 
Gyurátz Ferenczné 

! 

1 frt 
4 
2 
2 
1 

1 

kr 
50 

— 
— 
— 
• — • 

— 

, 
- — • 

— 
— 

Horváth ].)ánielné 
itj. Borsos Jánosné 
Nagy Lajosné 
Korodi Pálné 
Kovácsics Sándorné M. 
Horváth Gáborné Sz. 
Dömötör Gáborné t. 
Mószái'os Károh'né 
Dombi Jánosné 
id. Kovácsics Istvánné 

frt 
1 

összesen 

1887-ben; 
frt 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
— 
4 

kr 
— 
— -
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• — • 

50 
70 

1887 összesen 
1886 

21 

frt 
16 
21 

kr 

50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
20 
25 

1886 és 1887 évben 
Ebből isk. könj'vtárra 

adatott 

37 

4 

65 

j kr 
!20 
Í65 
185 

Marad | 33 
A fentebb irt alap 148 

az egész összeg tesz 481 
Kamatozás alá ki van 

adva 180 
1887. év végével készpénz! 

maradvány 1 

70 
15 
05 
20 

20 



XV. A iiagy-íícsiuli leány gyüleUczeí. 
A számadási küz,e,yü]és 1888. január 29-én tartatott meg. Ez 

alkalommal a gondnoki jelentés alapján megállapitatott, liogy a 
niult 1887-ik évben a gyülekezetnek 

Bevétele volt szeméh'pénzben és haszonbérben 243 frt 46 kr. 
Ehhez hozzászámitva az előző évi pénztári ma

radványt , . . . . . . 98 „ 15 „ 
az összes bevétel tesz 341 frt Gl kr. 

Kiadása volt a pápai anyaegyház j'észóre . 54 „ — „ 
Tanitófizetés. javítás, biztosítás stb. fejében . 247 ., 79 ,, 

az összes kiadás tesz 301 tH 79 kr. 
A bevételből a kiadást levonva marad a pénztárban 39 fo

rint 82 ki-. 
A számadás teljesen rendben találtatván, Nagy Károly gond

noknak a gyűlés ügybnzgóságáért jegyzökönj'vi köszönetet szavaz. 
Ugyanekkor az eddigi gondnok hivataláról lemondván, he

lyébe Magassy Károh* választatott meg, ki is az esküt a gyűlés 
szine előtt letette. 

A presbyterium tagjai: Magassy László, Erdéh'i Kái'oly, Zámb''-
Lajos, Bnthi Ferencz, Kis Pál, Dávid Lajos, Szabó József, Nag^ 
Károly. 

A gyülekezeti magtár, leszámítva belőle a tanitói fizetés fejé
ben kiadatott 12 mérő gabonát, — jelenleg tartalmaz: 

Búzában 27'/., mérőt. 
Rozsban 56' j, „ 
Árpában 177'/^ „ 
Kukoricza 13''/v, 

összesen 274'/^ mérőt. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez összegben nincs benn 

foglalva a foh'ó évre várható kamat, mely is előleges számítás 
szerint 68''.^ mérő. 

Az 1888-ik évben a magtár kezelő bizottság tagjai: Magassy 
Károly, mint gondnok, Buthy Ferencz mint magtárfelügyelő és 
Zámbó Lajos mint magtári ellenőr. E bizottmány felelősség terhe 
alatt kezeli a magtárt, de épen azért maga határozza meg, hogy 
kinek és mennyi gabonát lehet kölcsön adni. Szigorúan felüg \ 
hog}' a kivett gabona után ősszel a kamatok rendesen befolyja" ''". 



33 

KL\. Békáéi IcáiiygytíleUezct. 
Horváth Gábor gondnok által beterjesztett számadások sze

rint az 1887-ik évben a gyülekezet 

I. Készpénzben 

11. Gabonában: 

B é v é t 
a) sorpénzből 
b) házbérből . 

a) búza 
b) rozs 
c) árpa 

e l e volt: 
. 
. 

Összesen: 

• • . 
. 
? • 

54 
28 
82 

, 
• 
• 

írt 40 kr. 
!? •: 

frt 40 kr. 

10 mérő 
10 „ 

o ., 
Összesen: 25 mérő. 

K i a d á s a volt 
I. Készpén5!,ben: a) lelkészi évdij czimén a pápai 

anyagyülekezet pénztárába fizettetett 54 frt 60 kr. 
bj egyházi épületek javítása, 

adó, s egyéb kiadások . . . . 18 ,, 71 ,, 
(Jsszesen: 7B frt 31 kr. 

II. Gabonában: tanítói fizetés fejében az összes begyült 
gabona 25 mérő 

A bevételekből 82 frt 40 kr. és 25 mérő gabonából levonva 
a kiadást 73 „ 31 ,, és 25 mérő gabonát 
marad 9 frt 09 kr. 

A inagtár tartalma volt 1887-ben: 
a) búza •. . 2 mérő. 
b) rozs . . 7 „ 
c) árpa . . iV^ ,, 

Előirányzat szerint az 1888-ik évben a magtár összes tartalma 
18'/^ mérőt fog kitenni. 

A számadás rendben találtatván a gondnok a további fele
lősség terhe alól felmentetett s neki buzgóságáért köszönet sza
vaztatott. 

5 
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mcfczctcsebb mozzanatok. 
Presbyterinmunkat ez évben érzékeny veszteség érte. 
Ugyanis Ajkay Imre presbyter \n; egykor gyülekezetünknek 

s a veszpr. ev. egyházmegyének is szeretett felügyelője meghalt 
1887. okt. 15-én. A megboldogult buzgó protestáns volt, egyházának 
ügyét szivén hordta s áldozatkészségével mindig a legelső sorban 
állt. Áldott legyen emléke. 

Másrészről Günther Adolf ur, másfél évtized óta egyházi elöl
járó a megyénél válalván hivatalt, ennek folytán városunkból 
Veszprémbe tette át lakását. Az evangeliomi hitbuzgóságnak az 
egyházi czélok iránti nemes részvétnek szép emlékét hagyta ná
lunk. Áldásunk kiséri a távozót s azon reményben vettünk tőle 
bucsut, hogy a mivel a mi körünkben kivivta a köztiszteletet: azt 
az egyháziasságot, protestáns élőhitet, feltalálja benne a veszprémi 
evang. g3'ülekezet. 

Az egyházmegyei közgyűlés 1887-ben Veszprémben tartatott 
meg Nagytiszteletu Tatay Sámuel esperes és tekintetes Purgly 
Sándor egyházmegyei felügyelő urak elnöklete alatt jun. 16-án. 
Az 1888-ik évben pedig az egj^házmegye Pápán tartja közgyűlését. 

Dunántúli ev. egyházkerületünk 1887-ben aug. 24-ik és kö
vetkező napjain Győrött tartotta évi közgyűlését. E gyűlésnek be
vezetése egy megható ünnepély volt: Főtisztelendő és Méltóságos 
Karsay Sándor Püspök ur lelkészi munkásságának ötven éves ju
bileuma. 

A köztisztelettől s szeréttől környezett püspök 1814-ben mar-
tius 15-én született Győrött. Iskoláit a soproni ev. főtanodában 
végezte, az egyetemi tanfolyamot pedig Bécsben. Ezután két évig 
gr. Za}^ Károly gyermekei mellett volt nevelő. Lelkószszé lett 
avatva 1837. ápril 12-én Kiss János superintendens által s mint 
segédlelkész Mencshelyen nyert alkalmazást. Itt a hivek ugy meg
szerették a jeles tehetségű itjut, hogy még ugyanazon évben el
hunyt főnöke helyére egyhangúlag őt választották meg rendes 
lelkészüknek. Másfél év múlva a tekintélyes téthi egyház — Győr 
megyében •— hivta meg lelkészül. 1858-ban a győri egyházmegye 
esperesnek, 1866-ban pedig a dunántúli ev. egyházkerület supe-
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i'intendensnck választotta meg. 1867-bcn elfogadta a gyön gyüle
kezet meghívását s jelenleg is ott visel lelkészi hivatalt. 

A szeretett Püspök eleitől fogva jó pásztora volt a reábízott 
Dvájnr-k, hű munkása az TJr .szőlőjének. Elő hite kizár minden 
habozást, kétkedést, mi oly sok embernél sikertelenné teszi a mun
kát. Ö a gondviselésbe helyzett bizalomnak s a becsületes törek
vés sikerének reményével harczolt és győzött. Ha a hivatás int: 
akkor még most is, hajlott korában, háttérbe szorvil előtte minden 
más érdek, ugy hogy élete hű megvalósítását mutatja ama férfias 
jelszónak: ..első a kötelesség!" Idejét, tehetségét mindig igaz buz-
galonnual hordta áldozatul az egyház oltárára. 

Ötven óv óta alig merült fel egyházkerületünkben oly üdvös 
eszme, melynek egyik diadalra segitő apostola nem ő lett volna. 
Sokat köszönhet neki a nevelés, az iskola ügye. 0 volt kezdemé
nyezője annak a nemes czélu gj-ámoldának, mely a lelkészek s 
tanitók özveg5'einek nyugdijat biztosit s jelenleg már százezer fo
rintot meghaladó alaptőkével rendelkezik. Benne tiszteli egyik út
törőjét, megalapítóját s éveken át birta elnökét is az a szép hiva-
tásu gyámintézet, mely összegj'üjti a részvét adományait, hogy 
azokból a szegény gyülekezeteket gyámolitsa, templomok, iskolák 
építésénél segédkezet nyújtson. 

Kai'sayt, mint embert tetteiben a felebaráti szeretet vezérli 
örömét találja abban, ha másokon segíthet. Meggyőződéséhez hű 
és tiszteli a másét. Kémes jelleméért valláskühnibség nélkül szere
tik s tisztelik mindenek. 

Engedje a Mindenható, hogy az érdemkoszorus Püspököt, a 
jeles szónokot, a lelkes honpolgárt még sokáig üdvr)zölhessc az 
egyház ép erőben a közügyek terén. 

Az egyházkerület nevében méltóságos Káldy Ciyula felügyelő 
ur a jubileumi ünnepen egy értékes diszkötésü bibliát nyújtott át 
Püspök urnák tisztelet jeléül. Az e czélra a kerületben önkéntes 
adakozás utján begyült 259G írt 78 krajczárból fenmaradó összeg 
az ünneplő Püspök által 2500 frtra kiegészítve az ö nevét viselő 
gyámoldai alapitványkép tétetett le. 

Ugyanezen alkalommal az ünnepélyen résztvevő győrmegyei 
főispán: mélt. Batthányi Lajos iir legfelsőbb megbízatás folytán 
kijelentette O Felségének, a Királynak határozatát, mely Püspök 
urat érdemeinek elismeréséül magyar nemességgel tüntette ki 
„Téthi" előnév adományozásával. 

Ezután sorban üdvözölték Püspök urat a gyűlés színhelyén 
5* 
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Br. Prónay Dezső egyetemes, Káldy Gj-ula kerületi felügyelő, 
Czékus István a tiszai ev. egyházkerület püspöke, Pap Gábor a 
dunántúli ref. egyházkerület püspöke, az esperesek nevében Tatay 
Sámuel esperes, a felügyelők nevében Kiss Sándor egyházmegyei 
felügyelő, Zeleuka Pál egyetemes gyámintézeti elnök, Antal Gábor 
pápai ref tanár, Müllner Mátyás soproni liceumi igazgató, Feuch-
tenberger Ede mencsheli segédlelkész, Matisz Károly kispéczi lel
kész. Pereszlényi János győri ref lelkész, Horváth Sámuel téthi 
ev. lelkész, Izsó Vincze győri ev. lelkész. Számos helyről jöttek 
levélben, táviratban is üdvözletek. 

A boldogulás útja. 

A vágyót a boldogság után magával hozza e világra a sziv. Minden em
ber törekszik oly helyzetre, a melyben megóvhassa magát a nyomorúság sebző 
töviseitől, mindenki óhajtja, hogy lakótársai békesség, megelégedés, kisérői köz
becsülés és a jó szerencse legyenek. 

Ezen óhajtásnak azonban igen sokszor ellenkezőjét mutatja a valóság. 
Annyi panasz hallható, oly sokféle alakban jelentkezik a baj minden lépten
nyomon, hogy a komoly gondolkodó is jogosultnEk vallja ama régi állítást, 
mely szerint e földi élet a siralomnak völgye. 

Igaz, hogy mint a mezürol a tövis, az életből sem irtható ki tökéletesen 
a fájdalom; meghozza ezt egyszer másszor minden halandó számá.ia a változás 
törvénye, melynek alávetve van a természet és mind az, mi éhez kapcsolódik. 
De másrészről azt sem lehet tagadni, hogy igen sok bajnak szülő oka az em
beri gyarlóság. Az ember tévedésével számtalanszor maga készíti azt a tőrt, 
melyben a boldogság után iparkodva elakad. Hajlandó ugyan rendesen mások
ban keresni csalódásainak okát, de valahányszor a józan ész és erkölcsi törvé
nyek ellen vét, mindig önmagában találhatja fel azt. Ki rósz vezetőt választ, az 
magára vessen, ha máshova jut, mint a hová akart. Ki a nemes czélhoz vivő 
útról letér s a rósz indulatot: e bolygó lidérczet követi, az ne csudálkozzék, ha 
távol az óhajtott eredménytől a szégyen és nyomor ingoványában merül el. 

Ha boldogulni akarsz: hallgass a józan ész s lelkiismeret szavára, jól vá
laszd meg az utat mint a vezetőket a kitűzött czélhoz. 

A bün ki verte egykor az édenből az embert, de a teremtő adott neki 
tehetségeket, a melyeket bölcsen felhasználva sikerrel egyengetheti az oda vivő 
utat. A boldogulásnak ezen útja a vmnkássng. 

A munka nagy hatalom. Ezt bizonyltja azon különbség is, mely a mivelt 
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munkás és másrészről a miveletlen, még csak a természettől önkényt nyújtott 
gyümölcsből, vadászatból, halászatból élő népek között létezik. A kalászos me
zők, a gyümölcsös kertek, a hegyek szőlőkoszorui, a falvak, városok s mind a 
mi ezekben az élet fentartására, kellemessé tételére összegyűjtve van, a fóld-
mivelés ipar c/.ikkei, a művészet tudomány vívmányai mind a munkának gyü
mölcsei. Munkával hódítja meg az ember a természetet. A hol e hatalom tért 
foglal, ott uj alakot ölt és viruló édenné, gazdag éléstárra lesz a vidék, honnét 
elköltözik ott ismét pusztaság, kietlen vadon képét ölti fel. A melyik nép mi-
velödésre törekszik, munkás, tevéken) : az gazdag és hatalmas; a melyik mun
kátlan, a miveltségben hátra marad: az szegénytégbe és szolgaságba sülyed. 

Igen természetes, hogy a munkának nagy értéke van nem csak a nemze
tek, hanem az egyes ember boldogulására nézve is. 

A rendszeres munka fejleszti az embernek testi és értelmi erejét, ez által 
hiven támogatja azon a téren hol a tiszteletért és a jólétért folyik a verseny. 
Oda vonza a házhoz a megelégedést s messze üzi onnét azt az ólálkodó ellen
séget: az Ínséget. Megédesíti a nyugalmat, a verejték jutalmául meghozza a ke
belnek a kötelesség hü teljesítésének édes érzetét. A szorgalmas ember családja 
boldogságának fentartó oszlopa épen ezért övéinek szeretete mint folyondár a 
fát öleli; a társadalomnak hasznos tagja és azért mindenütt a közbecsülés 
üdvözli. 

Nagy befolyása van a munkásságnak az erkölcsiségre is. A tevékenység 
a hivatás mezején egyik őre az erénynek. Ki el van foglalva kötelességével: az 
nem ér reá kaczérkodni az ördöggel. Érzi hogy boldogul a becsületes törekvés 
által is, igy nem szorul a sátánnak a lélek árán ígért támogatására. Joggal 
mondhatjuk, hogy elégedett, csak a feladatát buzgalommal végező igaz em
ber lehet. 

A görögök legelső hőséről: Heraklesről beszéli a rege, hogy midőn fiatal 
korában pályaválasztásról elmélkednék magában: két túlvilági lény jelent meg 
előtte női alakban. Az egyik, kinek tekintete komoly volt, de arczán, homlo
kán tiszteletet parancsoló fenség ült, igy szólt : „Az én nevem Erény, ösvényem 
a munka. Kövess engemet ; sokat kell ugyan faradnod, de nem bánod meg, 
mert a küzdelem után megdicsőülés vár." Az ut, melyre mutatott tövises szik
lás volt, mintegy előre hirdetni látszék, hogy áldozatul sok verejtéket kivan, 
de minél tovább nyúlt, annál feljebb emelkedett, mignem az égbe ért. A másik 
egy szép ledér nő volt, ajkán csábitó mosolylyal, ki e szavakkal ragadta meg 
az ifjúnak kezét, hagyd a gondot, veszödséget másnak; jer én utánam. Nézd 
az én pályám tovls helyett virággal van boritva, ez nem fáradalmat, hanem 
kényelmet, minden nap uj gyönyörűséget igér." Útja egy darabig csakugyan 
rózsákkal volt szegélyezve, azonban a mint tovább húzódott, nem fel felé irá
nyult, hanem mélyedni látszott s végül egy ködlepte völgyben szakadt meg-
Azon kérdésre, hogy nevezik és hova vezet, türelmetlenül igy válaszolt: „Ne 
kérdezd nevemet, ne gondolj a jövendővel, csak szómra hallgass és kövess." 
»Hah! — szólt az ifjú tőle visszalépve — te nevedet szégyenled; akkor te 
vagy a bün s a tétlenség sima utján a késő bánat pokoltüzébe csalogatsz. Tá
vozzál tőlem!« Aztán lelkesülten nyújtja karját az első nő felé: »A te követőd 
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leszek, a munkának lesz szentelve életem, mert nem sülyedni, hanem emel
kedni akarok.a A rege elmondja azt is, hogy Heraklest, midőn közhasznú mun
kában, harczokbn gazdag életét befejezte: a halál révéről az Isten felemelte s 
oda helyezte az égre, mint ragyogó csillagot. 

E^.en rege azon igazságnak ad kifejezést, hogy a munka nemesit, emel és 
boldogít, mig a csak mulatság után sóvárgó renyheség elkorcsosit s a köteles
ség mulasztás vádjával óidökli a lelket. Mint a kőnek tűzbe kell jutnia, ott ol
vadnia, hogy kiváljék belőle a fényes arany : az embernek folytonos tevékeny
ségre, az akadályok által keltett küzdelemre van szüksége, hogy lelkének szép 
tulajdonai világosságra jőjenek. A használaton kivül maradt szántóvasat a kamra 
szegletében rozsda lepi: az a melyik a föld kemény rögeit szegdeli, fényes. 

Ki megszokta a munkát s örömét találja benne, azért is szerencsés, hogy 
mig egészsége van, ezen örömforrást a legkönyebben feltalálja. Egy öreg csa
ládfő, gyermekének, ki öt arra inté, hogy eleget dolgozott eddig, most már 
nem kénytelen vele, engedjen nyugtot magának, igV felelt: »Fiam, nekem az 
Isten imádása után a munka szer.-íett legtöbb örömet; azért tőle, mig az Ur 
erőt ád nem szeretnék megválni. líagyj munkálkodnom annak idején tehetségem 
szerint; nyugodni elég időm lesz majd a . . . temetőben.« 

A munkának sokféle ága van ; de akár melyiket válassza az ember, akár 
a mezőn izzadjon, akár a műhelyben, akár fejét, akár kezét törje: a család s a 
társadalom érdekében kifejtett munkásság mindenütt becsülést érdemel. Maga a 
Teremtő nem a külső helyzet, rang, hanem a kötelességben tanúsított hűség 
után itél. A két talentomos szolga az utolsó számadás napján csak ugy beme
gyen az ő Urának örömébe, mint az a ki öt talentomot nyert. 

A jelen időnek bölcs felhasználása magvetés, mely után a velő egykor a 
boldogság kalászait aratja. A görögök szerint az alkalom a boldogulásra köz-
ben-közben mindenkit felkeres, csak érteni kell a megfogását. Ugyanők ugy 
rajzolák a szerencsét mint egj- gyors lábakon futó lényt, kinek elől dus fürtjei 
omlanak le fejéről, hátul azonban kopasz. Az értelme.«, tevékeny ember, kit a 
nemes törekvés előrelátásra, tevékenységre szoktatott jókor felismeri s megra
gadja ü.stökét. A renyhe, balgatag későn veszi észre s mikor már hátat fordí
tott, hasztalan kapkod tar koponyájú után. Mindenki biztositni óhajtja jövendő
j é t : az öregkorra a békét, a szükséges vagyont. Vajha ne felejtenék sokan, 
hogy az a biztosítási dij, mit ezért a sors követel: a hivatás betöltése, a munka! 
minden halandó magával hordja mint útiköltséget a reményt. De gondoljuk meg 
jókor, hogy a végzet csak annyiban váltja be. a mennyiben reá ütötte a lanka
datlan munkásság is a maga bélyeget. Munka nélkül a remény Icgtobbnyire 
hamis pénz, melyet a sors visszavet, hiu ábránd, melyljel az ember önmagát 
ámítja. 

Azért, ha boldogulni akarsz, ha óhajtod, hogy becsűlés környezzen s a 
megelégedés vánkosára hajthasd le fejedet: akkor ne kerüld, hanem keresd a 
munkát. Dolgozzál buzgalommal a reád bízott körben, ugy jó utón vagy a ki
tűzött czélhoz. A pénz maga szerezhet hízelgőket, fizetett magasztalókat, de 
igaz tisztelet, boldog önérzet csnk a lelkiismeretes munkásságot, az érdemet 
koszorúzza. 
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A munka az embernek Istentől elébe tűzött kötelessége, a munkátlansHg 
vétek Isten rendelése ellen, Időnk, egészségünk, tehetségeink mind talentomok, 
melyekről csak ugy adhatunk nyugodt lélekkel számot, ha hiven kamatoztattuk 
őket a munka mezején. 

A dologkerülő ember hálátlan a család az egyház és a haza iránt, melyek 
öt nevelték, mert nem rója le tartozását azok jólétének emelése által. Hasonló 
az élősdi féreghez, mely csak más állatok vérén táplálkozik s igy élete másokra 
nézve csak teher. Az ilyen nem ismeri sem a testi nyugalmat, melyet a munka 
tesz édessé, sem azon boldog önérzetet, melyet az akadályokon kivívott győ
zelem szül. Nem síámithat hálára ^cm a család, sem a társadalom részéről, 
mert egyiknek sem oszlopa, hanem keresztje,. Sajnálni lehet, nem irigyelni az 
olyan embert, ki azon kérdésre, hegy iniért él? — csak ezt felelheti: azért 
hogy mindennap huszonnégy óráig henyéljen. Pusztán ezért nem érdemes em
bernek születni. 

A tétlen ember az i3őt tékozolja, tehetségeit — mint az evangeliomi rest 
szolga a talentomokat — elás.sa s ezért bűnhődés vár reá. A renyheségnek 
testvére az unalom, leányai a szégyen és a szűkölködés. Ki ifjú korát elhe
nyélte: vén korában az irgalom kenyerére szorul. Dologtalansággal sem vagyont 
sem tisztességet, hanem csak koldusbotot szerezhet az ember. 

Veszedelmes a tétlenség azért is, rneit ez a rósz gondolatoknak meleg
ágya. Ha kertedet nem ásod, kapálod, nem vetsz bele jó magot: akkor felveri 
azt a gyom s gyümölcs helyett ti'vist, bojtorjánt hoz. Ha nem foglalod el 
magadat tisztességes munkával: felk^i'^s a sátán s kezei között szived az erény 
temploma helyett a bűn tanyája lesZ- Istenfélelem és munkás elet a legjobb ol
talom a kísértések ellen. Mély értehne van ama gazda feleletének, ki esős idő
ben, más munka hiányában egy kalüpácscsal a kocsikerék sinszegeit ütögetve 
az ennek czélja felól kérdező szoms/édnak azt monda: valamit tenni kell, ne
hogy az ördög henyélve találjon és szolgálatába fogadjon. A bün leginkább a 
henye és pazarló emberek soraiból szerzi rabjait. 

A munkásság egyik záloga a boldogulásnak, de meg kell jegyeznünk, hogy 
igazán áldássá csak ugy lesz, ha a mel le t t az ember megőrzi az duuralmat, 
vagyis, ha a józan ész szavára hallgat é s megtartja a kellő mértéket min
denben. 

A munka nem czél, hanem esZ-köz a tökéletesbülésre; Istent kisért, ki vele 
— túlzásba esve — visszaél. Még a vasból készült gépeket is pihentetik néha.; 
mennyivel inkább reászorul erre a sokkal gyengébb alkatrészekből álló emberi 
tes t ! A ki a hirtelen meggazdagodás vág;yától, vagy a hiúságtól hajtva mérték 
nélkül szakadatlan munkában öli erejét, nem gondol pihenésre, nem ismer ün
nepet; az hasonló azon utashoz, ki türelmetlenségében agyon zaklatja lovát, 
ugy hogy az még távol a czéltól kidől s lovagját is maga alá temeti. Ila túl
feszítik a legerősebb hur is elpattaO- Mitiident a maga idején tegyünk, akkor se
honnét sem késünk el. A nyugalom arra való, hogy a test feldolgozott erejét 
ismét összegyűjthesse. Ha a pihenésre szükséges időt megtagadod magadtól, 
erődet hasztalanul pazarlód, s egészségedet gyilkolod. Nem különbözöl attól a 
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balgatagtól, ki mind a két végén meggyújtja a gyertyát és későn bánja, hogy 
erőltetésével nem hasznot, de kárt tett. 

Kétségkívül szüksége van az embernek a testi lelki üdülésre, joga van an
nak idején a tiszta örömökhöz. Csakhogy mikor az öröm poharát kezedbe ve
szed: akkor se feledkezzél el 2, mcrtckletesscgrSl: uralkodjál indulataidon nehogy 
a zabolátlanság bűnébe essél s vesztedre használd azt, mit az Isten boldogitá-
sodra adott. Az öröm csak akkor áldás, ha a gondnak, munkának jutalma, ha 
a józan észt nem botránkoztatja meg s a lelkiismeretet nem szennyezi be. Ke
rüld a túlzást: takarékoskodjál még az örömmel is. 1£1 ne vakítson a mulatság 
v-ágya, ne hogy ugy járj, mint a ki hosszú útra indul és az útiköltséget a leg
első korcsmában elveri az utolsó fillérig. A dorbézolás után csak a szégyen 
marad meg száraára; ezzel lesz kénytelen végig koldulni az utat. 

Vannak munkások, kik nappal csak azért fáradoznak, hogy estére legyen 
mit eltékozolniok. Vannak, kik ha kézhez kapják heti keresményüket, addig 
nem is nyugosznak, mig könnyelmű társaságban el' nem fecsérelik. Náluk a 
vasárnap nem a léleképülés, hanem a lélekrontás napja ; kerülik a templomot, 
keresik a tivornyát és a dőzsölésben kimerülve az uj hetet mámorral teli fejjel 
és üres zsebbel kezdik meg. Az ilyenek a mit a vámon gyűjtenek a réven el
vesztegetik s dolgozzanak bár 30—40 éven át, eredményül nem tudnak mást 
felmutatni, mint kopott ruhát, megrongált egészséget és koldustarisznyát. Ha
sonlítanak a görög rege ama szerencsétlen hőséhez : Szizifushoz, kinek az volt 
a végzete, hogy egy csúcsos halomra egy nagy követ hengerítsen fel. Miután 
azonban a tetőn nem készített neki biztos alapot, a mint egyik felől nagy fá
radtsággal felhajtotta, a másik régzen ismét legurult a völgybe s így a boldog
talan sohasem érte el czélját, 

A ki boldogulni akar: annak a munkával egybe kell kötnie a takarékos
ságot. Flzen erény építi föl a munka gyümölcseiből a jólétnek azt a <'onzó haj
lékát, melyben boldog családtól környezve, a világtól tisztelve jó lelkiismerettel 
mondhatja a múlt emlékei felett: „nem éltem hiában !•' Takarékosság nélkül a 
legszorgalmasabb munkás is lyukas hordóba mer vizet, a mint az üres, ugy 5 
földhöz ragadt szegény marad örökké. Őrizkedjél a tékozlásra hajló könnyelmű
ségtől ; e szenvedély már sok, reményteljes életnek készített kora és gyalázatos 
véget. A mulandóság tengerén az élet egy hajó, kormányosa a józan ész, az in
dulat a szél. Ha a kormányos elhagyja helyét: a hajó a szelek játéka lesz s 
vagy a kétségbeesés szikláin zuzik szét, vagy a bűnnek örvényébe merül. Hogy 
biztosan evezhess az óhajtott révparthoz, kövesd, mint útmutatót, vezért a jó
zan észt. Ez megvéd a kicsapongástól, melyben a féktelen indulat kiöli a szív
ből a nemesebb érzelmet, a testből az erőt, s a szégyen sarával együtt vesze
delmes nyavalyák csiráit szedi fel. A könnyelműségtől elragadt ember vesztét 
keresi, mint az a részeg kocsis, ki a tüzes lovaknak botorul oda veti a gyeplüt. 
Ezek megvadulva rohannak árkon bokron át s végre a kocsi szerte hull s a 
kocsist összetört tagokkal szedik fel, ugy hogy nyomorék marad halálig. 

A józan ész továbbá azt is mondja: ne légy telhetetlen még a szerzésben 
sem. Csak a megelégedett ember lehet boldog; a telhetetlenség pedig száműzi 
a megelégedést a szívből, a házból. 
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Vannak embereW, kiknek a Ictezo sohasem elég a megclhetcsrc. Mindig 
több után sóvárognak, mindent össze akarnak halmozni. Csak egyetlen gondo-
latjuk, vágyuk van: a pénz, ez azon arany borjú, melyet imádnak, a melyért 
készek feláldozni a becsülelet, elárulni a lelkiismeretet. A fékezetlen birvágy 
fukarokká teszi uket; sajnáljak maguktól a betevő falatot, irigylik más'.ól még 
a napsugárt is. liheznek az áldás mellett; olyanok, mint a láztól gyötört be
teg, ki a lobogó tüz közelében is fázik. Soha sincs nyugtok, mindig aggódnak, 
mindig remegnek s a boldogságtól örökké távol maradnak. 

A telhetetlenséget gyakran veszteség is követi A birvágyó csakhogy hh'-
telen gazdagodjék, erejét meghaladc vállalatba rohan, ü g y akar szerezni, hogy 
— a vak szerencsére számítva — adósságba veri magát s mielőtt észrevenné: 
;i kölcsön pénzen vett szerzemény felemészti régibb vagyonát is. l gy j.ir, mint 
az a ragadozó, mely szájában egy konczczal úszik át a vizén. Anirak tükrében 
.saját képmásánál is látván a darabot; vak ösztönnel utána kap s e közben el
ejti fogai közül a biztot. zsáXmányt is. 

Hogy az ember boldognak érezhesse mngát, ahoz nem szükséges óriás 
birtok, hanem kevéssel kielégíthető igény, melyet nem háborgat sem iiigység, 
sem nagyravagyás. A boldogság nincs oda kötve a fényes palotákhoz; megfér 
ez az alacsony szalma fedeles házban, az egyszerű asztalnál is. Boldogok azok 
kiknek lelkiismeretük nyugodt, kik betöltik hivatásukat s helyzetükkel meg
vannak elégedve, habár selyem helyett darócz ruhát hordanak s napi munkájuk 
után pástétom helyett főtt burgonyából s barna kenyérből álló estebéd várja is 
őket. Hogy igen csekély vagyon mellett is lehet megelégedett életet folytatni, 
ezt akarja bizonyitani a következő keleti rege is. 

Egy fejedelem a szakadatlan mulatságokban kifáradva kedély betegségbe 
esett. Elvesztette mindentől a kedvét, megunta magát az életet is. Orvosai 
hasztalan tanácskoztak, töprenkedtek, nem találtak orvosszert a nyavalyára. 
Végre egy távolról odahívott hírneves tudós megvizsgálván a beteget, oda nyi
latkozott, hogy a fejedelem meggyógyul, ha magára veszi legboldogabb alatt
valójának ingét. Nosza, ki lett adva azonnal a parancs, szétküldve az udvari 
szolgák, hogy keressék fel azt a boldog halandót, ki teljesen meg van elé
gedve sorsával. A küldöttek sorba vették a városokat, falukat, de minden ház
ban hallottak panaszt, mindenkinek volt valami kivánni valója. Hónapokon át 
kutatták a keresett embert hiában. Utoljára egy igénytelen völgyben egy jám
bor pásztorra akadtak, ki 8 — lO darab kecskéből álló nyáját legeltette. Ez a 
hozzá intézett kérdésekre oly értelemben válaszolt, hogy őneki megvan mindene 
a mi szükséges; boldognak érzi magát és nem kivan senkitől semmit. Menten 
felnyalábolták s diadallal vitték a szerencse fiát a fejedelmi palotába. Megörült 
az egész udvar, maga a király is; de mennyire meglepetve lett mindenki mi
kor kisült, hogy a birodalom legboldogabb polgárának nincs és nem is volt 
i n g e , , . . Mindenesetre figyelembe veendő, hogy a ke'eti, melegebb égöv alatt 
nincs az a fontossága a ruhának, mint nálunk a hűvösebb tájak lakóinál. Ott a 
szegényebb osztály tagjai fényűzési czikknek tekintik az inget s mint ilyet 
könnyen nélkülözik. E rege azon igazságot tolmácsolja, hogy a fejedelmi fény 
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mellett is tanyát üthet a boldogtalanság, másfelől a szegény sorsban is kisér
heti az embert a megelégedés. 

A szorgalom, takarékosság, mértékletesség azonban hogy az embert bol
dogíthassák még mint szövetséges társra: a sr^cretetve várnak. 

A keresztyén vallás magasztos tana szerint az Isten szeretet s ez alapja 
azon hitnek, hogy mir.den öröm, üdv a szeretetből fakad. A szeretet az életben 
az, mi a természetben a nap. Ha az elfordulna a földtől, s megvonná tőle su
garát: ugy itt az élet országát menthctienül a halál rideg sivatagja váltaná fel. 
Szeretet hozott az égből Megváltót e világnak. E szent érzemény azon angyal 
ma is, ki mint részvét, irgalom bejárja a földet; letörli a fajdalom könnyűit 
behegeszti az inség által vágott sebeket, oszlatja a bánatot, menedéket nyújt az 
elhagyottnak, szóval csüggedetlen harczol az emberiség ősi ellensége: a nyo
morúság ellen. A kölcsönös szeretet teszi a házat a békességnek áldott hajlé
kává. Ez erős támasza az egyetértésnek, megosztja s igy kevesbíti a fájdalmat 
megsokszorozza az örömöt. A szeretet inditja a szülőt hü gondoskodásra gyer
mekéről, ez fakasztja a magzat szivében a hala virágait. Ez táplálja testvérek, 
atyafi ik között azt a szívességet, jóakaratot, melylyel egymást boldogulásuk
ban li'i\en támogatják. Szeretet által lesz az ember övéire nézve áldás, ez bol-
dogilj t őt magát is. Nem az a valóban szerencsétlen ember, kinek pénze nincs, 
hanem az, kinek fásult lelke senkit sem szeret s a kit szivtelensége miatt senki 
sem sztret. Ennek keble hasonló a földalatti üreghez, melybe melengető nap
sugár nem hat s igy örökké zordon, sötét marad. 

A szeretetben gyökeredzik minden más erény; minden törekvés csak any-
nyiban nemi s, tiszteletre méltó, a mennyiben rugója az igaz szeretet. Egy bölcs 
egyházi atya szerint maga az erény is nem egyéb, mint helyes irány követő 
szeretet, mely arra ösztönöz, hogy szeressük azt a mit szeretni kell s gyűlöl
jük azt, a rni gyűlöletet érdemel t. i. a bűnt. 

Csak az, kinek szivét emberszeretet dobogtatja, végzi jól a földi pályát; 
csak az lehet jó családtag, hü felebarát, hasznos honpolgár. A szeretet meg
áldja, megszenteli az egész életet; ezért nevezte ezt Üdvözítőnk is az első és 
legnagyobb paiancso'atnak a törvényben. 

Mol nincs helye a szeretelnek, onnét elköltözik a béke is. Ott a viszály 
fergetege dul, a szivet gyűlölség szakgatja, a szemet a keserűség könyüí töltik 
meg, az ajkon átok fakadoz, a nyelv éles fegyverré lesz, mely sokszor mélyebb 
sebet vág a kardnál. Szeretet nélkül az ember hasonló a tűskebokorhoz, mely 
minden hozzá közeledőt megtép. Érzelmei mind jobban elvadulnak, zsarnoka 
lesz környezetének s mig maga körül mások örömét legázolja: kietlen pusztává 
teszi saját életét is. 

Az einl>ernek önmaga iránti tartozása is ezt mondja: szeresd felebarátodat^ 
mint önönmagadat. Légy béketűrő, igazságos; ne boszuval, hanem nagylelkű
séggel fegyverezd le ellenségedet. Tiszteld másnak jogát, meggyőződését. Légy 
könyörülő a nyomorultak iránt, törekedjél tehetséged szerint könnyíteni mások 
terhét, védelmezni a méltatlanul üldözöttet, megbocsátani az ellened vétőnek. 
Tudj ..örülni az örülőkkel és sírni a sírókkal.'- Igy az Isten békessége és em-
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beitársaid tisztelete jár veled egy utón s ha meghalsz: áldás kiséri koporsódat 
a földbe, lelkedet az égbe. 

Végül azonban az embernek, mig a boldogulás utján törekszik előre, nem 
szabad felednie, hogy a mienk csak a munka, az áldás Istentől jön. ü t kell 
azért mindenek előtt keresnünk. Az a szent kötelek pedig, mely ő hozzá csatoU 
az a hü kalau/;, mely biztosan vezet az üdvösség felé : a liit. K láthatlan hata
lom midőn a?, cg és föld Uraho/. emel: egyszersmind benne gondviselő Atyán
kat ismerteti meg velünk, ki az igazakat el nem hagyja, a hűséget végre is 
megdicsöiti. 

Az ember magára hagyatva gyönge, sokszor csalódik a világban, számítá
saiban. Ha nincs mellette ez őrangyal: a hit, akkor a küzdelemben hamar ki
fárad, csüggedés fogja el s képtelen lesz becsülettel meghordozni az élet ter
heit. Oly sok az akadálj' a boldogulás utján, oly gyakran tűnik fel a sértő 
ellentét a szerencse és az erény között, hogy csak a vallás karján juthat el az 
ember a vég-határra ugy, hogy onnét nyugodtan tekinthet vissza a nemesen 
megvívott harczra. Mert abban is nyilváiiul a hitnek dicsősége, hogy még a 
szenvedésekben is a sorsunkat intéző jo Istennek bölcs czéljait mutatja, s igy 
őket elviselhetőkké teszi. Földi bajaink nevelő eszközök a mindenható kezében 
a melyekkel megóv a testi vágyak rabszolgaságától s lelkünket az örökkéva
lókra irányozza. A fájdalmakban Istent keresni késztet a vallás s igy vigasz
talja a béketűrő hiveket: ..A kik vetnek könyhullatassal, nagy örömmel arat
nak/- A hit még a halállal is leölteti rémalakját s ugy mutat reá mint a túl
világ követére, ki a megváradt vándort göröngyös útjáról az örök béke hónába 
vezeti. Igy lesz a hit világánál minden szenvedés, még a sirhalom is lépcső a 
menyország felé. 

A hit nélkülözhetlen ugy is mint az erkölcsiségnek éber szövetséges társa. 
Istenakaratjára emlékeztet, mindenben az igazságra utal s ugy int: .-Légy hii 
mind halálig!" Már az ó szövetség azt hirdeti: az Urnák félelme, a bölcsesség 
kútfeje. Teljesen igaz. Ki az Istent féli; az nemcsak ismeri, hanem meg is tartja 
szent parancsait; jól felfogja emberi hivatását, jo és balsorsban tisztán megőrzi 
lelkiismeretét s az erkölcsi tökéletesbülés utján halad. Csak azon népnek, csa
ládnak van jövendője, a melyiknek ép, erős hite van. Csak azon egyén hagy 
maga után szép emléket, ki az Istent féli. 

Legyen azért hited drága szent örökség, melyhez rendületlen ragaszkodói 
a sors minden változásaiban. Kövesd ezen intést: ,JmádkozzaI és dolgozzál!-' 
Az imádság meghozza ma is, mint Noé galambja aggódó szivednek a remény 
olajágát, éleszti erődet a kötelességnek mezején. Imádd őt lélekben és igazság
ban. Aztán a benne helyzett bizalommal munkálkodj buzgón, használd józan 
ésszel idődet, tehetségedet a magad s mások boldogitasára. A szeretet jó tet
teivel téoy tanúságot élő hitedről: ugy lelked nyugodt, boldog lesz s bátran 
elmondhatod: „Az Isten van velem, ki lehet ellenem!" 
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