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I.

Előszó.

Emlékezzetek meg a régi időkről! (V., Móz. 32.
r. 72.) A szentírás eme szavainak vélek eleget tenni,
midőn gyülekezetünk rövid történetét — egy kis füzetben
összeállítva — le akarom tenni szeretett hiveim asztalára.
De hát érdemes-e nekünk gyülekezetünk múltjára visszapillantani? Ha talán nem találunk is ebben országot érdeklő dolgot, világra szóló tetteket, de mindenesetre
találunk benne annyit, amennyi elégséges arra, hogy
tanulságul szolgáljon az utódoknak.
Látni fogunk gyülekezetünk múltjában oly tetteket,
melyek az evangy. buzgóságnak fényes hirdetői, melyek
kell, hogy bennünket örökösöket is fellelkesítsenek az
evangy. hithűség tetteire és látván majd a fiak, az unokák a mi jó cselekedeteinket, azok is dicsőítsék szép tetteikkel a mi mennyei Atyánkat.
Ha pedig a mult eleinknek nehéz küzdelmeit többszörös megpróbáltatását tárja fel előttünk, találjunk ebben
intést arra nézve, hogy az ur nem enged bennünket feljebb kisérteni, mint elszenvedhetjük, hogy az ur nem
hagyja el övéit.
„Emlékezzünk meg a régiekről," s ha látjuk a kishitüt, ki szorongató körülményei közben kész volna
azonnal a kétségbeesés karjai közé vetni magát, szégyenitsük meg, állítsuk fel előtte az emlékezetnek e felírással
ellátott kövét: „Mindeddig segítségül volt nekünk az ur!"
(I. Sam. 7 r. 12, v.).
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II. A gyülekezet története.
Anyagyülekezetünk két községből áll: alsó- és felső
Dörgicséből. Együtt képeznek egy gyülekezetet. Alsódörgicsét régen Boldogasszony-dörgicsének, felső-dörgicsét
Szt-Péter dörgicsének nevezték. Hogy mikor keletkezett, történeti okmányok hiányában, egész pontossággal meghatározni
nem lehet,de hogy keletkezése a legrégibb időre visszavihető, bizonyítja ezt Bárány György dörgicsei lelkésznek 1726-ban az
anyakönyvbe tett ezen bejegyzése: „A gyülekezet már közel
kétszázaddal ezelőttgyakoroltaszabadságát". Ugyanide vonatkozólag egy 1769-ben kezdődő számadási könyv előlapján ez
van feljegyezve: „a dörgicsei evang. eklésia legelső kezdetét
vette 1565-ik évben Maximilián magyar király uralkodása alatt".
De mivel a bejegyzés dátum és névaláírás nélkül van, sőt
az irás és tinta is későbbi eredetű irásra vall, hiteles okmányul nem tekinthető.
A gyülekezetnek adatokkal kisérhető története csak
1727-ben kezdődik, amikor anyakönyvünk kezdetét veszi.
Az anyakönyvekből részint a benne szétszórva tett jegyzésekből, ugy szinte két régi év nélküli, fennmaradt canonica visitacioból tudhatni meg a már emiitetten kivül,
hogy a gyülekezetnek temploma volt a gernyei hegyen
jelenleg romokban heverő templom egész 1754-ik évig,
amikor az arácsi reform, templomnak erőszakkal történt
elvételére a fürediek felzendülvén, a kiküldött katonaságtól
a dörgicseiek is megfélemlítve, önként lemondtak templomukról, átadván ennek kulcsát. 16 évig templom nélkül
maradtak, jobbára szabad ég alatt végezték isteni tiszteletöket. Az 1771-ik évben, az akkori lelkész Szita Péter
továbbá Domonkos Ferencz és Benkő Ferencz fáradozásuknak sikerült Drossig János bécsi ágens utján az akkori
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uralkodó, Mária Terézia királynőtől engedélyt nyerni uj
templom építésére.
1726-tól 14 lelkésze volt: 1. Bárány György 1729-ig.
2. Szent-Gróti Mihály 1729—1746. 3. Kajári István
1746—174§. 4. Horváth István 1748—1750. 5. Tóth
Mihály 1750—1769. 6. Szita Péter 1769—1781. 7. László
Sámuel 1781—1783. 8. Hajas Károly 1783—1801. 9.
Szakonyi Mátyás
1801—1811. 10. Ágoston József
1811 1827. 11. Kalmár József káplán 1827—28. 12.
Ács János 1828—1855. 13. Pelárgus János 1855—1885.
14. Nyirő Károly 1886—.
Ez idő alatt az anyaegyházban a következő 23
tanitó működött: 1. Tóth Mihály 1726—1735. 2. Kállay
Ferencz 1735—1741. 3. Farkas Ferencz 1741—1742. 4.
Boros István 1742—1747. 5. Illés Sándor 1747—1769.
6. Kun Jeremiás 1769—1772. 7. Kozma Miklós 17721772. 8. Horváth György 1772—1781. 9. Tóth Mihály
1781—84. 10. Ricing Ádám 1784—87. 11. Kovács János
1787- 1797. 12. Búzás István 1797—1803. 13. Molnár
András 1803—1814. 14. Sebestyén Ádám 1814—1827.
15. Csengető Pál 1827—30. 16. Schriba László 1 8 3 0 1835. 17. Takács János 1835—37. 18. Hima István
1837 40, 19. Mesterházy József 1840—47. 20. Németh
Sándor
1847—54.
21. Bárány
Ignácz
1854—93.
22. Riczinger Ignácz 1 8 9 5 - 1901. 23. Kovács Sándor
1901—:
111. Az e g y h á z k ö z s é g terjedelme.
A dörgicsei egyházközség, az egymáshoz öt percznyi
távolságra fekvő Alsó- és Felső-Dörgicsékből áll. Együtt
képezik az anyagyülekezetet. Hozzá tartoznak: Akaii,
Kis-Dörgicse és Vászoly, mint leány gyülekezetek.
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IV. Háztartása.
Kormányoztatik elöljárói által, kiknek elnöke a lelkész. Ez idő szerint elöljárók* alsó-dörgicsén: Kovács
Lajos gondnok, Beke Dániel magtár gondnok, Kürtös
Sándor, Csabi Sándor, Vörös Márton, ifj. Szabó Lajos.
Dékán : Molnár János.
Felső-dörgicsén: Nagy Károly gondnok, Fülei István,
Hára Lajos, Bogdány József, Nagy Elek. — Dékán:
Papszt Károly. Magtár gondnok : Hára Lajos.
Kis-dörgicsén: Felügyelő: Sárffy János, Kiss Károly
gondnok, Sárffy Lajos, Vörös Sándor, Egyed János, Csőkör Lajos.
Dékán : Pintér Gyula.
Akaiiban: gondnok Mezricky Imre, elöljárók Kis Károly, Bethő István, Kis István, Szabó Lajos, Beke Gyula.
Dékán: Fintér Sándor;
Vászolyon gondnok: Sándor József, elöljárók: Nagy
Mihály, Sághy József, Dezső Péter.

V. Anyakönyvei.
Anyakönyve van négy, az első kezdődik 1726 ápr.
17-től s tart 1800-ig, a második 1800— 1827-ig, a harmadik 1828—1889, a negyedik 1890— máig. Kezdetben
a keresztelési anyakönyv 3 rovatból állt, melybe az apa, a
gyermek, a hónapszám s két férfi keresztszülő íratott be.
1744-ben kezdték az édes anya nevét is beirni. A falu
neve csak Akaiinál lett kezdetben beirva, de itt sem pontosan. Általában a beirás nagyon hiányos volt. így az
apa neve helyett eféle bejegyzés is található: N. N. gyermeke, István czigány fia, Sághi juhász gyermeke stb. A
törvénytelen gyermekek a sorrendből ki voltak hagyva,
az anyakönyv végén lettek beirva.
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Szita Péter lelkész alatt 1769-ben már rendesebben
vezettetett az anyakönyv. Nevezett lelkésztől következő
bejegyzések találhatók anyakönyvünkben:
1. „Ő felsége meghagyásából a szülöttek jegyzékét
jan. 1— nov. 29-ig, szolgabíró által át küldöttem Szabónak." Ki Volt e Szabó nevü nem tudni, de abból gyanítható hogy kath. plébános volt, mert a házasok anyakönyvében e jegyzet áll: nov. 27-én Ő felsége meghagyásából az egybekeltek számát átvizsgálta Vohlgang Szabó
rom. kath. lelkész.
. 2. Felséges II. József császár megparancsolta a ház
számát, — mely alatt a gyermek született, — beírni.
A házasultak anyakönyve szintén 1726 jul. 18-tól
kezdődik. Kezdetben csak a hónap, vőlegény, menyasszony
s a tanuk neve Íratott be. 1735-ben nő tanuk is .elfogadhattak.
A halottak anyakönyve 1726. ápr. 29^től kezdődik. A
halottnak csak neve s helye Íratott be s az, hogy halotti
predicátióval temettetett el, mi kevés kivétellel még a gyermekeknél is divatozott. A gyermek halottak beírásánál
«sokszor az apa állása szerepel a gyermek neve it helyett,
P. o. Akaii -mester egy hetes fia eltemettetett prédicátióval. „A komám gyermeke meghalt, eltemettük magna
ceremónia."
„Birkásné gyermeke, sine ceremónia." 1784-ig» a filiákba temetni kimenni tiltva volt. E tilalmat József császár szüntetta meg, mint azt László Sámuel lelkész e
jegyzete igazolja: „II. József császár engedelme s parancsa
szerint kimertünk menni a ftHális egyházba a halottak
eltakarítására, az elsőt temettem Kis-dörgicsért." Egy év
naul-va ismét ki lett adva afiliákban végzendő temetésre a
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tiltó rendelet s tartott 1787-ig, ekkor újra meg lett engedve,
mnit ezt László Sámuel jegyzete igazolja.
VI. T e m p l o m a i .
A jelenlegi alsó-dörgicsei templom, a már emiitett,
erőszakkal elvett gernyei dombon romokban heverő templom helyett építtetett 1771-ben.
Kezdetben falai besározott sövényből állottak, de már
1794-ben szétbontatván, kőből épült. E templom részint
a hivek, részint egyházkerületünk buzgóbb gyülekezeteinek s nemeslelkü tagjanak adakozásából épült. A szükséges fával, csekély ár mellett a . Szt.-Gáli reform, atyafiak
szolgáltak. A felszentelés 1794.., advent II. vasárnapján
történt. Ez alkalommal a prédikációt Murman Mihály esperes kővágóeörsi lelkész tartotta. Az oltári szolgálatot az
antalfai s helybeli lelkészek végezték. Ezen templom fenn
állott 1872-ig. De már annyira roskataggá lett, hogy viharos időben félni lehetett benne. Ennek következtében
1862-ben elhatározta a gyülekezet annak átalakítását. De
egy villám csapás folytán, fa zsindelylyel fedett tornya
elpusztulván s az egyik benne levő harang is hasznavehetetlenné válván a toronynak bádogra vételéhez fogott,
így a templom nagyobb mérvű átalakítása egy időre el
lett halasztva.
1872-ben ifjabb Csabi Dániel gondnokságában, részint birtok aránylagos kivetésből, részint az egyházkerülettől nyert 120 frt segélyből, egy nyár alatt — a falakat
kivéve, melyek szintén Va öllel feljebb emeltettek, — mintegy 2000 frt. költséggel átalakíttatott.
Harangja van kettő. Egyik 4 mázsás, az 1862-iki
villám csapás által megrepedt régiből öntetett Veszprémben,
Glogger harangöntő által. A következő irattal bír: „Ké-
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sőn korán, ha hallod e harang érez szavát, ember siess
imádni a mindenség urát." Pelárgus János dörgicsei ev.
lelkész. A kisebb harang 199 fontos. Körirata: „Kőszegen 1852. Pfistermeister Antal által," Továbbá: „Ha szivem ver, szivedre is verjen, verésemre idvességet nyerjen."
Tornyos temploma van Felső-dörgicsének is, mely
épült 1800. körül. Beboltozva lett 1839-ben, tornya épült
1863-ban. Harangja van kettő. Egyik 2ih mázsás, 1844.
készült ezzel a körirattal: „Engem öntött Selick János
Veszprémben." Az alsó párkányon ez olvasható: „Buzgóságra intem az élők szivöket, bus hangon kesergem elhunyt feleiket." A kisebb mintegy 75 fontos, minden felírás nélkül.
Akaii (1. gy.) a régi imaház helyén 1890-ben szép
tornyos templomot épitett körülbelől 2000 frt költséggel.
Ennek fedezésére volt a gyülekezetnek 1400 frtja, mit
évenkénti bor jövedelméből takarított meg, e mellett a
hivek tetemes áldozatot hoztak, csakhogy régi vágyuk az
uj templom felépítése megvalósuljon. Erre adakoztak:
Muray István 100 kor. Kiss Károly 200 kor. Muray Károly 60 kor. Beke József 100 kor. Pethő István 100 kor.
Kiss István 50 kor. Kiss János 100 kor. Szabó Lajos
100 kor. B. Kis Márton 30 kor. Kis Dánielné 30 kor.
Szentes János 30 kor. Szabó József 20 kor. Szabó Sándor
20 kor. Szabó Károly 20 kor. Sövény Ferenczné 20 kor.
Szentes Sándor 10 kor. Borbély István 10 kor. Gold M.
10 kor. Redli A. 10 kor. Szabó Dániel 8 kor. Berta István 10 kor. özv. Szabó Józsefné 4 kor. Púpos Gy.
4 kor. Murai György 4 kor. O felsége kegyes adománya
200 korona.
Mura István és neje kelyhet ajandékeztak 50 kor.
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értékben. Felszentelve lett 1890. okt. 19-én a mikor az
oltár előtt a felavató beszédet Nt. Tóth Gyula esperes ur
Nagyvázsonyi lelkész tartott, a szószéken pedig Nyirő
Károly dörgicsei lelkész méltatta a templom magasztos
voltát.
A kis-dörgicsei 1. egyháznak szintén tornyos temploma van két haranggal. Egyik harangja 317 fontos, a
másik 219 fontos. 1869. készült Veszprémben Glogger
által. Egyiken ez a felírás van: „A hányszor szómat hallhatod, égre függeszd gondolatod." A másikon ez: Hangom hallatára, buzduljá imára." Pelárgus János ev. lelkész.
A vázsolyi 1. egyházban imaház van, mely 1827-ben
épült. Haranglábja van két haranggal.
Az alsó-dörgicsei templomnak kezdetben külön tornya
volt s ott állt az urasági lak előtt, a mostani kath. templomnál. A mostani torony épült 1830 és 31-ben. Nt. Ács
János lelkipásztori hivataloskodása alatt, N. Nagy András
gondnoksága idejében. Bádogtornya 1862-ben a haranggal
együtt mintegy 1030 forintba került, mihez a hiveken kivül Akaii, de különösen Kis-dörgicséről egyes hivek tetemes összeggel járultak. A torony építéséhez, mint az alábbi
anyakönybe történt jegyzet mutatja, aránylagosan járult:
„1830. márcz. 30-án tartott közönséges konventben, a
felső-dörgicsei hivek azon pénzbeli költség helyett, mely
az alsó-dörgicsei torony építésére tőlük, mint felestársaktól
megkívántatnék, azon szőlőbeli jussukat engedték örökösen
az alsódörgicsei hitsorsosoknak által, melyet néhai Istenben
megboldogult T. T. Ágoston Jószef prédikátor úrtól testamentom szerint nyert az eklesia, agyaglikon."
Alsó-dörgicse 1895-ben szerzett meg1
bői szép harmoniumot 400 frtért.
k
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VII. Jótékonyság.
Az Ur oltára a hivek által ajándékozott kendőkkel
szokott leterítve lenni. Alsó-dörgicsén 1886. adventben lett
elsőben oltárteritő szerezve a hivek nagyobb részének
ajándékozásából. 1896-ban egy kék bársony, 1899-ben
pedig egy piros bársony oltár és szószékteritőt, az 1896tól fennálló nőegylet ajándékozott, Felső-dörgicsén 1888ban Rumi Károlyné, Antal Lajosné és Henn Antalné
közösen horgolt oltár és szószékteritővel ajándékozták meg
templomunkat. 1897-ben pedig egy megyszin bársony
szószék és oltárteritővel ékesítette fel a felső-dörgicsei
nőegylet az urnák oltárát s a szószéket. Az oltári kelyhet
és tányért Alsó-dörgicsén 1885-ben Nt. Pelárgus János és
neje szül. Horváth Karolin ajándékozták. Felső-dörgicsének
pedig 1893-ban a gyámintézet ajándékozott egy 25 frt.
értékű kelyhet és tányért.
Alsó-dörgicsén 2 czin gyertyatartót 1773-ban győri
Balázs János ajándékozott 7 frt értékben, a másik kettőt
alsó-dörgicsei Antal Imre ajándékozta.
Felső-dörgicsének 1889-ben Bogdány János és Potó
János ajándékoztak négy szép gyertyatartót, gyertyákkal
ellátva 36 frt értékben.
A czinkannát Alsó-dörgicsén az ^Ur oltárára 1775-ben
győri Balázs János ajándékozta. 1896. decz. végén a hivek
önkéntes adományából ó év estére egy függő gyertyatartó
és 11 kettős gyertyatartó vétetett.
A jóltevők részére 1896. előtt külön emlékkönyv
nem volt. Az anyakönyvek s jegyzőkönyvekben lettek itt
ott megörökítve azon hivek nevei, kik evangyeliumi buzgóságtól áthatva koronként letették áldozatukat az Ur oltárára. Ez bár hiányos, de mégis elég szép kópét mutatta
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elénk annak az egyházszeretetnek, mely eleink keblét áthatotta. 1896. jun. 14-én történt püspöki látogatás alkalmával Főt. méltóságos Gyurácz Ferencz püspök ur elrendelte, egy a jóltevők emlékének megörökitésére szolgáló
„Arany könyv" beszerzését. Erre azonnal szívesek voltak
vállalkozni Beke Dániel és id. Csabi Sándor egyházi elöljárók, kik 13 korona értékben megrendelték egyesült gyülekezetünk számára a szép kiállítású emlékkönyvet. Tartalmáról ezúttal beszámolok: Özv. Nyúlási Gáborné a néhai
Nyúlási Gáborné szül. Pintér Zsófia hagyatékából az alsó
felső-dörgicsei gyülekezetnek 1896. decz. 23-án 50—50
frtot lefizetett.
1896-ban, egy ,az alsó-dörgicsei templomba
zendő függő gyertyatartóra ajándékoztak:

beszer-

2 frt.
Molnár Sándor és neje Nagy Zsófia
Nagy Imre
„
„ Csemez Teréz 2 „
Kis Lajos
„
„ Szabó Mária
10 „
„ Isó Lidia
Lengyel Ferencz „
1 „
Nyirő Károlyné sz. Szűcs Lenke
2 „
Vörös Márton
és neje Kis Zsuzsanna 3 „
Id. Szabó Lajos „
„ Fülöp Mária
2 „
„ Kis Zsófia
Csabi Pál
„
3 „
„ Varga Julianna 3 „
Beke Dániel
„
„ Beke Matild
Kiss Sándor
„
2 „
Özv. Tóth Jánosné sz. Csabi Lidia
1 „
Id. Csabi Dániel
1 „
4 „
Id. Csabi Sándor
Ózv. Nyúlási Gáborné sz. Király Lidia
1 „
Kürtös S. és neje Poór Tini
3 „
Vörös József és neje Gáspár Zsófia
1 „
Özv. Leiss Józsefné sz. Horváth Lina
1 „
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Ifj. Szentes János és neje Vörös Ágnes
Szentes Márton
tfj Szabó Lajos és neje Vörös Lidio
Kovács Lajos
Csabi Márton
Id. Szentes János
Nagy Sándor és neje Rózsás Lidia
Csabi Péter és neje Csete Erzsi

2
1
2
1
1
3
2
1

Kis Lajos és neje Szabó Mária alsó-dörgicsei lakosok
a íelső-dörgicsei templomba beszerzendő függő gyertyatartóra 15 frtot adtak 1896-ban.
Az alsó-dörgicsei nőegylet templomunk számára egy
kék bársony oltár és szószékteritőt ajándékozott 1896.
karácsonyára.
A bpesti evang. női gyámintézet 1897. jan. 7-én 50 frt.
ajándékozott a íelső-dörgicsei templom harmónium alap
javára.
Id. Szentes János 1897. jun. 7-én, az alsó-dörgicsei
templom részére egy, gyónás alkalmával használandó, selyemkendőt ajándékozott.
1897. máj. 26-án Nagy Lmréné sz. Csemez Terézia két
virágcsokrot ajándékozott
az alsó-dörgicsei
templom
részére.
1897. aug. 17-én Nagy lmréné sz. Csemez Teréz
két virágtartót ajándékozott az alsó-dörgicsei templom
oltárára.
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1898. máj. 6-án az alsó-dörgicsei gyül. a Nm.
földmivelési minisztériumtól az egyház és lelkésze szőlejének permetezésére egy permetezőt kapott ingyen, ugyancsak egy hordó szénkéneget és egy sznékénegező gépet.
1898. jun. 27-én a felső-dörgiesei gyül. szőlejének
permetezéséhez gépet, továbbá egy hordó szénkéneget
és szénkénegező gépet kapott Nm. földmivelési minisztériumtól.
1898. aug. 6. Kerekes Lajosné sz, Török J-ulianna
a felső-dörgicsei templom oltárára 2 szál gyertyát ajándékozott.
1899. okt. 9. Alsó-dörgicse a gyülekezet s lelkésze
szőlője szénkénegezésére 2 mm. szénkéneget kapott a
földmivelési minisztériumtól. Felső-dörgicse a gyülekezeti
s tanitói szőlő szénkénegezésére szintén 2 mmázsát.
1899. nov. 15. Felső-dörgicse a bpesti ifjúsági gyámegylettől 20 forintot kapott harmónium alapra.
1900. jan. 28-án az alsó- felső-dörgicsei iskola [számára a nagymélt. Vall. és közokt. Minister Ur — természettani s természetrajzi ábrákat, továbbá szemlélési
gyűjteményt a méter rendszer megismertetésére ingyen
adni kegyes volt. Ezenkívül adott 30 drb gazdasági
szemléltető képet, egy db méter mértéket, egy, a föld
különböző részeit ábrázoló térképet.
1-900. nov. 29. Idősbb Szentes János az1 TO oltárára
négy szál gyertyát ajándékozott.

15.
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1901v jun< 4-én a budapesti gymnasiumi gyámegylet
első-Dörgicsének harmónium beszerzésére 60 kor.-át adott.

1901. jul. 14-én Császár : János két szál gyertyát
íjándékozott a felső-dörgicsei templom oltárára.
1901. okt. 12-én a zenepártoló egyesület gyülekeze:ünknek egy Chorál könyvet ajándékozott 8 kor. értékben.,
1901. okt. 23-iki értesítéssel a Nagymélt föidmivelési
Minister ur alsó-dörgicsei gyülekezetnek 150 klgrm szénkéneget, a felső-dörgicsei gyülekezetnek 2 mm. szénkéne^et ingyen utalványozott.
Az egyesült dörgicsei gyülekezetnek Nt. Pelárgus
János volt dörgicsei lelkész ur, egy a gyülekezet birtokában levő alapítvány levél szerint, Jolán nevü kis leányának
elhunyta alkalomából 50 frtos alapítványt tett oly czélból,
hogy kamatjából szegény iskolás gyermekek részére tankönyv vétessék.
Kis-Dörgicsén 1883-ban elhunyt Kis Dániel a gyülekezetnek 100 frtot hagyott.
Az 1896. évi püspöki látogatás alkalmával Nagysgs.
Ihász Lajos egyházmegyei felügyelő ur kegyes volt a
kis-dörgicsei gyülekezetet egy Aranykönyvvel 13 korona
értékben megajándékozni.
V11L I s k o l á i .
Az egyesült dörgicsei gyülekezetnek iskolája FelsőDörgicsén van. Miután iskolája s tanitó laka a czélnak
nem megfelelő s az egyházmegyei hatóság által már több
évvel ezelőtt sürgetve lett egy u j iskolának építése, 1889-
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ben elhatározta Felső-Dörgicse közgyűlése, hogy az építéshez szükséges tőkéről gondoskodik, s az építésre alkalmas
fundus után néz, mert a jelenlegi, ennek a czélnak nem
megfelelő. Hogy tőkét teremtsen magának a gyülekezet,
O felségét, a Királyt is megkereste 1889-ben kérő szavával,
s 0 felsége kegyes is volt magánpénztárából 100 frtot
engedélyezni. A hivek is siettek a tőke megteremtéséhez
önkéntes adományaikkal járulni. így Orbán Sándor 15
frtot, Kovács Károly 5 frtot, Fülei Sándor 15 frtot, Fülei
István 5 frtot, Héra Péter 5 frtot, Kovács Pál 15 frtot,
Bogdány József 15 frtot. Gáspár Imre 2 frtot, Rumi Károly 5 frtot, Lengyel József 2 frtot, Hegyi Márton 10 frtot,
Héra István 5 frtot, Potó János 5 frtot, Fülei Gábor 4
frtot, Böhm János 3 frtot, Töreki József 4 frtot, Bogdány János 50 frtot adtak.
1892. az egyetemes gyámintézettől 25 frt segélyt
kapott, Nagyságos Ihász Lajos egyházmegyei felügyelő
úrtól 50 frtot.
A tőke bár lassan, de mégis a gyülekezeti szőlőnek
pár év óta értékésitett termésével 2800 koronára felszaporodott. De ez is még mindég nagyon csekély ahhoz,
hogy a gyülekezet iskolát s tanitó lakot építsen. De illetékes helyen birunk már Ígéretet az iránt, hogy szegény
gyülekezetünk a magas kormánynál ajánltatni fog nagyobb
mérvű államsegélyre, s igy reméljük,, hogy a gyülekezetnek 11 éves óhaja — az iskola felépítése — megvalósul.
Ennek az iskolának tanítója: Kovács Sándor, ki született Répcze-Szt.-Györgyön 18.80-ban; gymnasiiimi, mint
képezdei tanulmányait Sopronban végezte. 1901. aug.
25-én választatott meg a dörgrcsei egyesült gyülekezet
által tanítóul. Állását szept. 15-én foglaltadéi, a- mikor is
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innepélyesen hivatalába iktattatott. Tanuló van mindeníapi 35, ismétlő 17.
Kis-Dörgicse tanítója: Bereczky Antal, született Nénetiben (Sopron m.) 1837-ben. Iskoláit Sopronban végezte,
i 855-ben Takácsiban, 1856-ban Nagy-Szőlősben volt
;egéd-tanitó, innen 1856-ban Kis-Dörgicsére hivatott taniónak. Tanuló van mindennapi 15, ismétlő 11.
Akaii tanítója: Kovács József, született Acsádon. A
;anitó képezdét Sopronban végezte, honnan 1900-ban
tanulmányok végeztével meghivatott az akali-i tanítói
állásra. Tanuló van: 12.
Vászolyon a tanítói állás ezidőszerint üresedésben
van. Az iskola 16 év óta egyesült protestáns, mivel külön
sem az evangyélikusok sem a reformátusok nem voltak
képesek rendes tanítót alkalmazni. Tanuló 4.
Az anya egyház iskolájának 1897. óta van könyvtára,
ahhoz az alapot az 1896-ik évben tartott ünnepély tiszta
jövedelme adta. Azóta gyarapította az iskola könyvtárát a
Felső-Dörgicsén feloszlott olvasókör által adott néhány
kötetnyi munka, továbbá az alsó- felső-dörgicsei nőegyletnek 40 füzet koszorú adománya, s a gyülekezet lelkésze
által ajándékozott 3 kötet az ifjúság gondolkodásának
megfelelő munka.

IX. Magtárjai.
Magtárja van mindegyik gyülekezetnek. Czélja, hogv
a tőke kamatai — a mikor a közgyűlés szükségesnek
látja — az egyházi tisztviselők fizetésébe fordittassék.
1. Az alsó-dörgicsei magtárban van árpa 14 hl. cs
32 liter, rozs pedig van 46 hl. és 42 liter.
2. A felső-dörgicsei magtárban van árpa 96 hl.,
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rozs pedig van 38- hl. és 40 liter. Készpénze is van
94 korona 72 fillér.
3. Az akali-i magtárban van 972 liter rozs és 972
liter árpa.
4. Kisdörgicsei magtárban van 23.81 liter rozs,
20.03 liter árpa.
5. Vászolyi magtárban van 18.77 árpa.

X. Nőegyletei.
Nőegylete van Alsó-, Felső- és Kis-Dörgicsének. Bár
egyik sem számlál sok tagot magában, mégis a jótékonyság gyakorlása mellett is, mindegyik egylet teremtett
magának már oly tőkét, melynek kamataival áldólag munkálkodhatik. Áldja meg az ég azon nőtestvéreket, kik
megérték az idők jeleit, tudnak áldozni, áldozatkészségükkel másokat is buzdítani. Nem is hagyja el az Ur
övéit! A kik érte, vele, az ő lelkével cselekesznek, arról
biztosítja őket, hogy velők marad a világ végezetéig.
Akaiiban most van alakulóban a nőegylet.
Soraimat most már befejezem azon ígéretem mellett,
hogy 5 év multán, — mely idő kétségtelen nyújt ismét
egy kis füzetre való anyagot — ha Isten is ugy akarja,
újból megszerkesztem gyülekezetem történetét.

Nyomatott PÓSA ENDRE könyvnyomdájában, Veszprém
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