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I. Történelmi visszapillantás.
1. Viradat.
A 16. század elején egy soha ki nem oltható fény derült
fel a keresztyén egyház borongó éjjelén; a meggyújtott gyertya,
az évangeliom mennyei világa újra felkerült a keresztyénség
nagy család-asztalára (Máté V. 15), midőn Dr. Luther Márton
1517. okt. 31. a vittenbergi templom ajtajára kiszögezett 95
tétele, mint fénylő villámlás, az ég alatt való egy tartományból
más tartományba — Magyar hazánkba is — átragyogott. (Luk.
17, 24.) A keresztyénség felett borongó lelki setétség éjjé varázsszerüleg eltűnt; a hitjavitás áldott művét Magyarországnak
vallás- és szabadságért lelkesült népe is, mint szomjas föld az üditő
esőt — általános örömmel fogadta, igy Vas- és Sopronmegyében
a Nádasdyak buzgó pártolása, a Csepregben virágzott iskolájuk
mellett fentartott könyvnyomdájuk által is — hathatósan
terjesztették azt. — Szakony egén is, mindjárt kezdetben, a
reformatio áldott napja fénylett.
2. Az éj.
A csak rövid tavaszi nap azonban ismét alkonyba borult,
midőn az 1591,. évben egybehivott »Csepregi collegium«, a
czélba veti egyetértés helyett inkább az egyenetlenség, kölcsönös gyűlölködés lángját lobbantotta fel az ágostai és helvéthitvallásuak között! Bizony nem kell csudálni, hogy II.
Ferdinánd vakbuzgóságának s a hatalmas Pázmány Péter,
prímás, ékesszólásának sikerült nemcsak számos főurakat ismét
a római hitre v i s s z a t é r e m , hanem ezek által az alattvalókat
vallásuk megtagadására kényszeríteni; még pedig annál biz-

tosabban, minthogy az evangélikusok között dúló egyenetlenség
s áldatlan viták, sokakban már-már azt az aggályt keltették,
vájjon az evangeliomi hit nem fog-e rövid idő multán, önmagában megsemmisülni?!
így állhatott be az a gyászos, majdnem 200 évig tartott
éjszaka, mely alatt Cseprey veszedelmével kezdődött az evangélikusoknak országos üldöztetése, lelkészeik elüzetése, templomaik s iskoláik elfoglalása, javaik elkobzása; — és hogy
annyi vérengzés és szenvedés hazánkban a
protestantismust
még sem irthatta ki és örök sirba nem temethette, ; ez szent
vallásunk isteni erejének és az örök igazság fényes diadalának
bizonysága.
3. Ujraébredés.
Szakony — még a 17. század elején is — mint virágzó
evang. gyülekezet emlittetik; de a Csépreggel együtt feldúlt evang. gyülekezetek hivei — köztük a szakonyiak is —
azontúl csak a később országos törvénybe czikkelyezett NemesJcéri anyagyülekezetben nyerhették vallásos szükségeik kiejiégitését.
Minthogy azonban a közbeeső helységek lakosainak
setét gondolkozása folytán sok méltatlan, sőt gyakori erőszakos
megtámadásnak is ki voltak téve, azért megbecsülhetetlen
drága kincs gyanánt fogadták József császárnak 1781. okt. 25.
kibocsátott »türelmi parancsát«, melynek következtében több,
uj életre kelt evang. gyülekezet példája (N.-Geresd—Bük).
Szakony evang. hiveire is buzditólag hatott; — s Bachmann
János, a pécsi tankerület kir. tanfelügyelője már 1789.
máj. 28. »a két szakonyi evangélikusok közönségével« oly
okmányt Íratott alá, melyben ezek arra kötelezék magukat,
hogy iskolát s tanitói lakot épitenek és tisztességes díjazással
rendes tanitói hivatalt is állandósítanak.

II. Anyaegyházzá alakulás.
Az ujraébredést csak nehezen követhette az önálló egyház életrelcelése; — mert midőn az evang. liivek jobbágyi
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hódolattal ar. iránt folyamodtak Esterházy herczeghez, hogy
mint földes uruk, nékik egy alkalmas iskola-telket jeleitessen
ki: ezen kérelmüknek — könnyen érthető okokból — sikere
nem lett, mígnem ügyöket csüggedetlen bizodalommal megfelebbezték a m. k. lít. Tanácshoz, honnan már 1790. jan. 27.
oly kegyelmes intézvéfíy érkezett »T. N. Sopron vármegye
közönségéhez «}>jnis2crint a földes uraság utasítandó nemcsak
a irrt iskola -»teleknek, hanem a szükséges épületfának is ingyen
leendó kiszolgálta fására!
Ennek foganatba vételét többé nem gátolhatván, »felsŐszakonyi plébános Uram < most azzal vélt boszut állani hitbuzgó elődeinken, hogy eltiltotta őket azon ö harangnak használatától, melyeket eddig mindkét f e l e k ^ e t egyenlő joggal s
szabadon használt. — Ez ügyben végre is á »Vármegyei congregatio« döntött oly megoldással, hogy a pápista atyafiak az
evangélikusoknak 120 ezüst forintot tartoztak kárpótlásul
kifizetni.
Ámde az ilv viszontagságok csak még inkább arra szolgáltak, hogy hitbuzgó elődeink, kitűzött czéljukat még teljesebb
mérvben törekedtek megvalógitani; — s már 1792. szept. 16.
az iránt folyamodtak »a Vármegyére, hogy engedtessék meg
nékik templomot építeni és rendes lelkészt hivni«.
Erre, a megyei küldöttség vizsgálatának eredménye —
(83 esalád, .411 lélek; mind az építkezésre 2006 frt, mind az
egyházi tisztviselők díjazására kimutatott »önkintes« ajánlatok)
elfogadhatónak találtatván, az építkezési engedély 1793. ápr. 24.
megadatott.
-Nem is késtek a munka megkezdésével. A templom
alapkövét május hó 22-én ünnepélyes isteni tisztelettel letették,
s azonnal rendes lelkész után láttak. — Julius 4. Tisztelendő
(lödör (iyörgy ordináltatott; ^s Főtisztelendő Hrabovszky
Sámuel Superintendens Ur Advent I. Vasárnapján deöemb. 2.
szentelte fel a templomot; melynek alapkövébe zárt latin
emlékirat jegyzőkönyvünkbe igy van megörökítve:

,,Lege et fIDeLItate regnante
FranCIsCo I-o, Rege Hung. et Bohém. ete.
EVangeLICI FeLső- et ALsó-Szakonylense.
Christo SaLVatorI, Orante Stephano BaChICh,
PreCante Emerlco Tatay YlgILanteqVe Stephano Chyte et Foro
•
Oharas has posVerVnt aras^
Superinspiciente perillustri ae generoso Domino Ladislao Horváth
de Mankó-Bük."

Ezen iratban látható római számjegyek a templomépítés
évszámát jelzik, az irat értelme pedig magyarul ez: »I-sŐ
Ferencz magyar királyunk törvényes uralkodása alatt, a Felsőés Alsó-Szakonyi evang. hivek, a megváltó Jézusnak emelték
ezen szent oltárt; Bachich István sz. beszédet, Tatay Imre
imát mondván; — mikor is Chyte István volt gondnok és
helység birája, Tekintetes és Nemes Mankó-büki Horváth
László ur egyházfelügyelő. •

III. Alapító családok
a) Felső-Szakonyban:
1. Varga Ferencz
2. Szántó István
Q
O. Szabó László
4. Boros Ferencz ifj.
5. Hidegh István <
6. Pócza János
7. Boros Ferencz ör.
8. Hasza István
9. Boros István ör.
10. Boros Mihály
11. Szabó György ör.
12. Csite László
13. Csithe József
14. Hasza Ferencz
15. Simon János ifj.
16. Simon István ör,

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tóth Sándor
Hidegh János
Chythe István
Simon János ör.
Simon István ifj.
Simon Ferencz
Kis György
Szántó Mihály
Molnár István
Büki Mihály
Kis Mihály
Boros István ifj.
Hasza Gergely
Büki Ferencz
Hasza József ör.
Hidegh Ferencz

33.
34.
35.
30.
37.
38.
39.
40.
41.

Szabó János
Hidegh György
Hasza József ifj.
Knorr Ferencz
Knorr Mihály
Szabó Ádám
Szarka István
Horváth Mátyás (molnár)
Czuczor Pál

42.
43.
44.
45.
4G.
47.
48.
49.
50.

Büki István
Hideg István
Kolonics István
Tóth János.
Tóth Lőrincz
Kánder Menyhárdné
Boros János
Büki Ferencz
Simon Ferencz

b) Alsó -Szakonyban:
].
2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
10.
17.

Sábján János
Szabó Ferencz
Büki István
Hidegh János ör.
Varga János
Büki László
Büki János ifj.
Baráth Mihály ör.
Mészáros Gergely
Büki József
Németh Ferencz ifj.
Baráth János
Baráth József
Baráth Mihály
Baráth István ör.
Hidegh János ifj.
Büki János ör.

18.
19.
2A.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Szabó Ádám
Szabó Ferenczné
Tóth János
Büki Mihály
Németh Ferencz
Kolonics János
Kolonics Ferencz
Istenes János
Hidegh Ferencz
Baráth István ifj.
Szabó József
Boros Gergely
Németh György
Pócza György
Mészáros István
Lnkáts Mihály.

IV. Az egyházközség igazgatása.
A protestáns hitélet a képviseleti rendszernek hódol; önkebelében sem hyerarchiat (papnralom), sem világi önkényt, meg
nem tür. Igen találóan fejezte ki ezt Pálfy József, ki 1855., a
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később hírhedtté vált »Patens« előkészítése végett Bécsben
ülésezett bizottság előtt a kettős elnökség fentartását pártolva
így végzé szavait: »a protestáns hyerarchia nem lenne egyéb,
mint miserarchia«.
Mig egyfelől ugyanis egészen természetes
dolog, hogy vallásos testület vezetője-elnöke, a lelkész legyen;
másfelől azonban az egyház anyagi érdekeit tekintve, nemcsak
méltányos, sőt szükséges, hogy a vezérszereplésben részük
legyen azoknak is, a kik mint vallásos és tekintélyes férfiak
képesek és készek amaz apostoli intés megvalósításán munkálkodni, hogy »a gyülekezetekben mindenek jó renddel és
ékesen találtassanak«.
Mivel pedig az egyházközség minden jogos tagjai a közgyűlésekre mindannyiszor össze sem hívhatók, valahányszor
azt akár hatósági rendeletek közlése, akár saját belügyeink
rendes elintézése megkívánja, ugyanazért a szakonyi evang.
egyházközség mindjárt alakulásakor igy intézkedett: Minden
egyházi dolgainknak jól elintézéséért 12 conventualis tag rendeltetett ; nevezetesen Felső-Szakonvban: Chyte István gondnok, Boros Ferencz, Hidegh István, Hasza József, Szabó
György, Varga Ferencz s Büki Mihály; Alsó-Szakonyban:
ör. Baráts István, Büki István, Hideg János, Tóth János,
Büki János.
Ezen, az őskeresztyénségből átöröklött gyakorlat szerint
minden kisebb jelentőségű ügyben az egyházközség ily törvényesen választott s időről-időre megújított képviselete, (Presbyterium) vagy egyháztanács, fontosabb ügyben pedig mindenkor maga a közgyűlés intézkedik, p. o. évi számadás, hivatalbéliek megválasztása, épitkezés és rendkívüli költségvetés.
Az egyháztanács ez idő szerint: Elnökök: Holbok »József,
lelkész s Schwarzmann Keresztély, felügyelő; Boros Hermán,
gondnok, Varga József, Simon Ferencz, Takáts József, Szabó
György, Boros István, Varga Sándor, gondnok, Büki Sándor,
Gáál János, Baráth József, Szabó Mihály-; a convent jegyzője:
Heiner Lajos, tanító.

V. Lelkészek.
A szakonyi evang. egyházban egy század óta máig a
0-ik rendes lelkész szolgál. A gyülekezet legelső lelkésze volt.
1. Gödör György, 1793—1796-ig; kiről jegyzőkönyvünkben ez olvasható: Elérkezvén jnlius 4. 1793. felszenteltetett a
prédikátori hivatalra Tisztelendő Gödör György Nemeskéren,
a gyülekezet kérésére sok nri és közrendből álló hallgatóság
és 8 rendes prédikátor jelenlétében, kik is voltak, Hrabovszky
Sámuel, főtisztelendő ur, Bachich István nemeskéri prédikátor
és Sopronvármegye alsó megyebéli seniora, Jelenik Mihály,
locsmándi prédikátor, Horváth Sámuel, n.-geresdi, Patyi Ferencz,
alsó-büki, Berzsenyi Lajos, vadosfai, Berki Mihály, simonyii
prédikátor és Hrabovszky István, nemes-dömölki II-od prédikátor.« »Utána julius 6-án lett T. G. Gy. urnák beköszöntő
predikátiója s az első isteni tisztelet H A S Z A G E R G E L Y pajtájában s ott folvtattatott is, mig szinte a templom felszenteltethetett, a mely 4 hónap múlva elkészíttetett.«
Az egyház első lelkésze 3 év múlva Urai-Újfaluba
távozván, helyébe:
2. /ábrák Dániel lépett, de ez is már 4^2 évvel később
Csikvándra ment;
3. Simonvi Hajas Károly lett utódja 1800—1808-ig;
kinek innen Nemes-Csóóba történt távozása után, a lelkészi
hivatal itt 2 egész éven át nem volt betölthető, valószínűleg
fegyelmi okból, de a melyről egészen biztos adatokat sem
jegyzőkönyveink, sem a legéhesebb hivek nem szolgáltatnak.
Mindamellett a jk. 33., 127. és 220. lapjain olvasható pontok szerint Ítélve, igen valószínű, hogv a gyülekezet egyházi
felsőbbségével jött coliisióba, minthogy a, reájuk kivetett »hadi
sarezot a lelkész évi járulékából vélte lerovandónak. Végre
inéit. Matkovich IMI főinspektor ur befolyásából GyőrSzemeréből nyertek
4. Vccsey Sándor személyében lelkészt 1810—1817-ig;
a ki innét Várpalotára költözvén helyébe

5. Kutasy György választatott, ki 1817—1800-ig volt
szeretett hiveinek lelki vezére s február hó 15-én bekövetkezett
halála után
6. Holbok József, volt körmendi helyettes lelkész lett az
egyház választottja, a kinek azóta legbuzgóbb törekvése
mindenkor oda irányul, hogy már az elődjeideiében jó hir s
névre jutott Szakony ama szép intésnek hódoljon: Tartsd
meg, a mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye tőled a te
koronádat! Jelenések III, 11.

VI. Felügyelök.
A szakonyi evang. egyház méltó és hálás kegyelettel
őrzi azon buzgó férfiak emlékét, a kik mint felügyelők, tekintéJyök és hathatós befolyásuk által, akár az újjáalakulás nagy
munkájában bölcs vezetői, tanácsadói s a magas kormánynál
szószólói voltak, akár azóta a külső és belső jó rend fenntartásában saját példás buzgóságuk és áWozatkészségök által,
a hivek vallásos buzgalmának vesztatiizét is ápolni ép oly
szent, mint nemes hivatásukaak ismerték. Mint ilyen első
helyen áll;
1. Mankó-büki Horváth László, 1793—1807-ig; Ő fogta
fel, vallásos szive melegével a szakonyi ev. hivek ügyét s lett
az elhagyatott kicsiny seregnek hrt és győztes vezére egész
1807. nov. 18-án bekövetkezett haláláig; Családi ezimertábláját a kegyelet a régi templomban őrizte, 1886. óta a lelkészlakban. Utánna
2. Mankó-büki Horváth István foglalta el az atya által
szép örökség gyanánt reá maradt felügyelői széket 1807—1830-ig;
őt viszont
3. Egyházas - Berzsenyi Berzsenyi László követte,
1830—1860-ig; ennek elhalálozása után
4. Guóthfalvai Guóth Ignácz alsóbüki földbirtokos lett
egyházunk felügyelője, 1860—1870. és 10 éven át igazán
meleg vallásos lelkesedéssel lobogtatta előttünk a felügyelet
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zászlaját, rajta a buzgóság ós áldozatkészség eme szellem feliratával »Utánnam!« S csakis így történhetett meg, hogy
ámbár még az 1859. évben épült lelkészlak költségeiből is
tekintélyes összeg maradt törlesztendő s az 1807. évi tűzvész
pedig alsó-szakonyi híveinket, lakházuk, gazdasági épületeik
és ritka áldásos aratásuk megsemmisítésével sújtotta; mindazáltal már 1809. évben a népnevelésnek egy uj — a régihez
képest — diszes csarnok emeltetett, mely a 80 tanulóra tervezett iskola-termen kívül 2 lakószobát, konyhát, kamrát és
gazdasági épületrészeket egyesit magában. 1871. évben a büki
gyülekezet felügyelőségét vállalván el, itt áldásosán gyakorolt
hivataláról — legnagyobb sajnálatunkra lemondott s ekkor
5. Vircsologi ifj. Rupprecht Jánost volt szerencsénk
egyházunk felügyelői hivatalára megnyerhetni; ez e hivatalt
15 éven át viselte annyi hűséggel és odaadással, hogy sem
távolság, sem idő viszontagsága, sem gyári, sem gazdasági
gondjai soha nem gátolták meg abban, hogy fontosabb közgyűléseinken és iskolai közvizsgákon meg nem jelent volna;
mig csak később — megrendült egészségi állapota miatt felügyelői tisztéről lemondott ugyan, de nevét, a szakonyi egyház »Aranykönyv«-ében végrendeleti lOOfrtos kegyadományával
is megörökité, s áldott emlékét kitörölhetetlenül őrzik hálás
szivekben az ő rendkívüli kegyadományaiban részeltetett hivek,
lelkészek és tanitók.
Utódjául a felügyelői székre szinte maga jelelte ki,
végleges lemondását megelőzőleg helyettes felügyelőnek kérvén
fel s ajánlá a gyülekezetnek:
0. Schwarzmann Keresztélyt, az időben még működésben
állott csepregi ezukorgyár intézőjét s szakonyi birtokost, a ki
1880. évi febr. 2. tartott közgyűlésben rendes felügyelőül
megválasztatván, már az ugyanazon évben eszközölt templomés torohy ujitds alkalmával érvényesité üdvös befolyását: a
közönyöseket ébresztgetve, a kishitüeket s csüggedőket bátorítva s az egész gyülekezetet lelkesítve; maga a megkezdett
munka csak ugy nyerhetett sikeres folytatást s juthatott
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szerencsés befejezéshez, hogy ő maga mindenütt jelen volt,
tanácsolva, kisegítve és a szükséges anyagoknak beszerzéséről
— a fáradhatatlan egyházgondnokokkal együtt — kellő időben
gondoskodván. Az ő széleskörű ismeretéről s jó Ízléséről
tanúskodik az a kül- és belcsin is, mely templomunkat —
protestáns egyszerűsége mellett — valóban előnyösen emeli
ki sok más falusi templomaink közül; s anyagi áldozatkészségének nyomai is eltörölhetetlenek maradnak.
Mint felügyelő leginkább azt sajnálja, hogy a magyar
nyelvben kevésbé lévén gyakorlott, felsőbb gyűlésekben,
egyházügyeink iránt érzett meleg érdeklődését nem tanúsíthatja ; itthon azonban tört magyarsága daczára is mindig
megértik a hívek — míg jót akar; engedje Isten, hogy sokáig
maradhasson a felügyeletére bízott egyháznak példás és buzgó
vezére!

VII. Tanítók.
Egy század folytán 12 férfiú volt hivatva arra, hogy
mint a zsenge nemzedék oktatói működjenek az iskolában,
mint az anyaszentegyház veteményes kertjében; s mint első
tanítója az uj alakuláshoz készülő egyházunknak:
1. Lőke Sándor volt 1790—1792-ig; ennek 3 évi szolgálata alatt — iskolája és lakása Felső-§zakonyban, Hidegh
Ferencztől bérlett házban volt, s elébb mint az iskola és
tanitóilak felépült, innen Pápára hivatott s távozott.
Tatay Imre, csak egy évig - maradt, s felsőbb tanulmányait folytatandó, külországba ment; utódja lett:
3. Takáts János 1794—1800-ig; ezt követte:
4. Vecsey Péter 1800—1806-ig;
5. Takáts János 1806—1820; ezután
6. Bors Imre 1820—1830-ig; s mint
7. Takáts István következett 1830—1839-ig;
8. volt Fekete György 1858-ig; ennek lemondása folytán üresedésbe jött állásra a Sopronban akkor szervezett
tani tó-h'íp ezdéböl nyert a mi iskolánk jeles képességű tanítót
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9. Bruck János személyében; kinek működéséhez fűzött
szép reményünket azonban 1863. szept. 27. bekövetkezett
kora halála meghiúsította.
10. Varga János nov. 18(53—1874. febr. l-ig töltötte
be nálunk szép hivatását; jeles képzettsége és buzgó szorgalma azonban innét Ujmalomsokra vitte; utánna következett:
11. Hajas Kálmán 1874. febr. 22.—1885. okt. 18-ig;
Iskolájában felmutatott rendkívüli sikerét bár Szakony is
méltányolva, lehető hálával jutalmazta, mindazáltal a büki népiskola felsőbb osztályának vezetésére meghivatván Szakonytól
általánosan megsiratva — búcsúzott el!
12. Heiner Lajos, jelenleg hivataloskodó tanitó az 1885.
évi novemb. havában foglalta el tanitói állását; ennek működését is méltó elismerésben részesitik a tanitói fáradozást
méltányolni tudó hivek.
Hogy iskolánknak mily fontos szerepe és minő sikere
volt általában már kezdete óta, ennek legmeggyőzőbb tanusága az a tény, hogy Szakonyban nem csak minden tanköteles
— kivétel nélkül — oskolai oktatásban részesül, hanem hogy
legidősebb hiveink között sem található, a ki legalább irni és
olvasni ne tudna.

VIII. Gondnokok és egyházfiak.
Ezen hivatalok — Szakonyban — minden dijazás és
kiváltság nélkül, pusztán tiszteletbeli állások; s annak daczára
mindenkor találkoztak és találkoznak oly érdemes és buzgó
tagok, a kik a feléjük irányult megtisztelő közbizalomnak
meghódolva készséggel és lelkiesméretes hűséggel hordozzák
az egyház kiil- és bei-jólétére nézve bizony nem csekély
fontosságú megbízatásuk terhét. Mint ilyen, első gondnok volt
Ns. CHYTK ISTVÁN, ki ugyan azon időben a helység-bíróságot
is viselte; oldala mellett, mint czéhmester vagy egyházfi Kis
(IVÖIMJY szolgálta az egyházat. — Az utánunk szolgált gondnokok nevei csak 1820-ik év óta mutathatók ki.
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a) Gondnoki tisztet viseltek ugyan is
Alsó-Szakonyban:

Felső-Szakonyban :

1820—

Boros János

1825-ig
1826—
1828—
1829—
1834—
1842—
1855—60.
1860—62.
1863—69.
1870—74.
1874—76.
1876—77.
1878—

Boros István
Kis György
Tóth István
Boros István
ifj. Boros István
Bögöthy Ferenez
Boros István
Id. Simon János
Tóth János
Szabó István
Hasza János id.
Varga József ifj.,

Boros István
1878—84. Boros István ifj.
85. Hidegh Sándor
1886—93. Boros Hermán

1820—
Baráth József
1821—
Büki János
1826—
Szabó József
1828—
Hidegh Ferenez
1836-ig
Tóth Pál
1837—
Büki Ádám
1841—
Gáál János
1851-ig
Baráth János
1857-ig
Hidegh János
1860-ig
1860—63. Gáál István
1864—66. Baráth József
1867—70. Kolonics Ferenez
1870—75. Boros Mihály
1875—76. Varga János
1877—78. Gáál János
1879—85. Szabó Mihály
1886—90. Baráth József
1891—93. Varga Sándor.

b) Egyházfi vagy czéhmesteri hivatalban fáradoztak
1820—
1821—26.
1827—
1829—31.
1832—35.
1836—40.
1841—44.
1845—46.
1846—51.
1857—60.
1860—62.
1862 —64.

Knarr Ferenez
—
Hidegh Ferenez
Tóth László
Hidegh István
—
ifj. Szabó Ferenez
Boros János
—
Simon Ferenez 18381845- 46.
Tóth János
Simon Ferenez 1847 —
1853—
Szabó István
Boros János F 1858—
Hasza J. zs.-szegi 1860—

Szabó Ádám
Hidegh János
Büki Ádám
Baráth János
Gáál János
Hideg János
Baráth József
ifj. Büki István
Gáál István
Kolonics József
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Baráth József
1866—
1867—70. Rózsa János
Benesik István
1872—
Baráth József
1874—
Mészáros István
1879-ig
Kolonics Ferencz
1882—
Büki Lajos
1886—
Gáál Sándor
1891-ig
1891-től Büki Sándor
Ha netalán valaki a szives olvasók között, kicsinyes
vagy szükségtelen dolognak vélné, hogy akár az egyházalapitók,
akár az ily hivatalt viselők neveit ezen emlékiratba felveendőnek itélém, annak legyen szabad kegyes figyelmébe ajánlanom egyfelől azt, mily nagy áldozatkészség és vallásszeretet
lelkesitette azokat, kik utódaik számára egy év leforgása alatt
templomot, iskolát, lelkész és tanitói lakást épiteni nem vonakodtak, másfelől, ha meggondoljuk, mily igazi nemes lélekre,
önmegtagadásra, Jézusi szelidség és béketűrésre van szüksége
az utóbbiaknak, midőn időrabló, soha nem dijazott terhes feladatuk gyakorlása közben majd tudatlanság, majd roszakarattal s cngedetlenséggel kell találkozniok; ugy bizonynyal mindenki szivesen odaitéli nekik az érdem ama koszorúját, melyet
a sz. irás igy tartott fenn számukra: »A ki győzödelmes
lészen, el nem törlöm annak nevét az életnek könyvéből, hanem
vallást teszek annak nevéről az én Atyáin előtt és az ő
angyalai előtt«. Jelenések k. III, 5.
1865-- 7 1 .
1872-- 7 5 .
1876-- 7 8 .
1879-- 8 1 .
1881-- 8 4 .
1885-- 8 7 .
1887-- 9 0 .
1890-- 9 3 .

Knorr Ferencz
Szabó József
Németh János
Hidegh Sándor
Simon Sándor
Tóth Sándor
Tóth István
Szántó János

IX. Anyakönyvek s jegyzökönyvek.
I.A. hármas anyakönyv I-ső kötete 1793—1853-ig magába
foglalja: a) a keresztelések, b) az esketések és c) az elhalálozásokról vezetett bejegyzéseket: a I I . kötet ugyanily beosztással: 1853-tól máig.
Ezek szerint a letűnt évszázadban kereszteltetett 1895
lélek; házasságra lépett 534 pár, meghalt 1428.
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Egybevetve a kereszteltek és elhaltak számát a gyülekezet alakulásakor kimutatott lélekszámmal, mindjárt első
pillanatra feltűnik, hogy ma is csak 527 lélekből áll a két
szakonyi hivek létszáma!
A rejtély megfejtése azonban világos lesz előttünk, ha
meggondoljuk, hogy csak 1855. évben is 6—7 család Vasmegyébe, (Jákfára, Nádasdra) az utolsó évtized alatt is 3
Simon család, mind a legvirágzóbb, 7—8 tagot számláló családok Tótkereszturra, T.-Dörögdre, J.-Egerszegre költözködtek,
mások mint lelkészek, tanitók, orvos, állami hivatalnok, gazdászok s jelenleg is tanulók, és a n.-czenki czukorgyárban
kenyeröket kereső munkáscsaládok — mind azoknak számát
szaporítják a kik az idehaza maradtak létszámát csökkentik.
Hiába! Szakonyra nézve — Isten panaszul ne vegye —
nem dicsekedhetünk azzal a mit az irás 1 Móz. 26, 22 hirdet:
»Immár tágas határokat adott nekünk az Ur, hogy gyarapodhassunk e tartományban.«
2. A Confirmáltakat bejegyző könyv az 1847. év óta van
használatban. Az időtől kezdve máig confirmáltatott 270 fiu,
257 leány, összesen 527 növendék.
3. A gyülekezet számadó könyvei (II., H l . és IV. kötet)
hű képét adják az évenkint rendesen megtartott számvevő
conventek- és közgyűléseknek, s ezek által időről-időre hozott
határozatoknak. Mind bevételek, mind kiadások egymásután
következő sorrendben azonnal, s igy különösen minden egyes
perselyjövedelem vasárnaponkint és iinnepnaponkint Czélimester által kiolvasva, a főkönyvbe beirattatván, ez az eljárás
képezi alapját annak, hogy számadó gondnokaink mindenkor
kifogástalan hűséggel és elismerésreméltó pontossággal kezelhetik reájuk bizott hivatalukat.
4. A hatósági rendeletek, püspöki és egyéb körlevelek
bejegyzésére rendelt jegyzökönyveknek napjainkig már V. kötete
van használatban.
Igaz ugyan, hogy ez idő" szerint az érkező fontosabb
tartalmú körlevelek kinyomatva küldetnek meg; ám e telein-
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tetbeu kívánatos volna, hogy azok bekötésre alkalmas alak- és
mintákban közöltetnének, s hogy elszóródástól megóva czélszerüebben is kezelhetők lennének. Végül még van az iskola
számára:
5. egy kötet iskolai anyakönyv, melybe az 1820. évtől
kezdve az összes iskolai növendékeink neve és szüléik neve,
életkoruk, szorgalmuk és erkölcsi viseletük bejegyezve olvasható az évről-évre megtartott ünnepélyes zárvizsgák tárgysorozatával.

X. Oltári szent edények és ingóságok.
a

A templom-uj itás alkalmából közadakozás írtján szereztetett:
.
*
1. Egy oltári diszbiblia, hftzzá egy veres-bársony vánkos.
2. Egy gyónó-kehely, rézből, de jól aranyozvaÄily körirattal : Mankóbüki Horvátl^LászW és hütvöse '^odor Katalin
csináltatták 1793 .
, •"»
*
3. Egy urasztali tányér, rézből, jól aranyozva.
4. Egy kerek doboz (ostyatartó) rézből, már ismételten
njra ezüstözve — de nagyon megfiselt állapotban.
5. Egy nagyobb borkánna — czinből.
0. Egy kisebb borkánna, uj ezüstből Schwarzmanu K.
felügyelő ajándéka, 1887.
7. Beteg gyóntatás alkalmára szánt kisebb kehely éá" >
tányér; (rézből, aranyozása kopott, külön tokban).
8. Két oltári gyertyatartó, uj ezüstből; Gáál LajosnéBaráth 1 íermin és Varga Jánosné-Kovács Judit ajándékozás 1885.
9. Két oltár-gyertyatartót ujabban ajánlottak Boros
Hermán, Varga Sándor és Büki Sándor.
10. Van 4 oltár terítő, 1 kék kásmir, 1 piros bársony,
1 kék és 1 fekete posztóból, mindegyikhez való szószéki
teritővel. Amazok közadakozásból beszerezve; a 2 utóbbi
Schwarzmann ajándéka.
%
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11. Egy fehér kásmir, hímzett kehelyteritő s 1 fehér
csipke himzett (avult), 2 gyónó selyemkendő s 1 oltár előtti
padló-szőnyeg.
12. Egy templom-csillár, 12 karú, közadakozásból beszerezve 1869.

XI. Külbirtok.
Az alsó- és felső-szakonyi evang. egyesült egyházközség
csupán a szőlőben bir */2 hold szántóföldet, mely a lelkész
javadalmazására szolgál. Ama 84 holdnyi, úgynevezett egyházfőidből az evang. vallású telkes gazdák századokon keresztül 65 holdat birtak ugyan, de a hazánkra nézve szomorú
emlékű Bach-korszak ezen birtoktól is megfosztotta őket a
kath. plébánia javára 1856-ban.
Az 1868. évben eszközölt tagosítás alkalmával a lelkész
javára 1 0 , 0 0 0 a tanitó javára 5400Q 0 s az alsó-szakonyi
evang. híveknek külön m. e. 1 '/2 hold földbirtok lett kimérve.
Ezenkívül Felső-Szakonyban néhány buzgó lelkű atyánkfia, — még pedig protestánsok és katholikusok — ritka szép
egyetértéssel, oly nemes elhatározásban állapodtak meg, hogy
az úgynevezett két malom közi dűlőben birt szántóföldjeikből
mintegy 10,500Q° területet, folyton növekvő egyházterheik
enyhítésére, az egyházak javára fentartanak, illetőleg ajándékoznak. Ezen birtokrész J/5 részben a kath., 4/5 részben az
evang. hivek javára kimérve, a közös megyén alkalmazott
határkő jelzésével majdnem 3 évtizeden át háborítatlan birtokukban volt — illetőleg van ma is; — dc minthogy ezen
birtok akár szándékos cselfogás — akár jóhiszeműség következtében, de minden esetre tévesen, egyház helyett község
nevére van telekkönyvezve, azért a felső-szakonyi Előjáróság:
biró, jegyző és a községi számvevő, mint a helységbe nem
rég beszármazott férfiak, mit sem tudva a régebben történtekről
— csak kötelességet véltek teljesíteni, midőn c birtokrészt a
község javára reclamálták; s így ez az ügy pár év óta per
alatt áll.
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Szerencsére azonban mind az adományozók közül, mind
az adományozásnál jelen voltak közül még többen is életben
vannak, s kik mint az ügyben érdektelenek, mindig készek
bizonyságot tenni s biznnk, hogy hazai jogszolgáltatásunk igaz
ügyünket végleges diadalra fogja juttatni.

XII. Egyházi teherviselés.
1. Az egyesült alsó- és felső-szakonyi egyházközség évenkinti szükségleteit a legpéldásabb renddel fedezi; még pedig
uj-inogalakulásától kezdve 1884-ig telekbirtok arányában 5.
osztályú kivetési kulcs szerint, vagyis: az 1, i / 2 , 1 / i és 1/8
telkes gazdák és lakók, oly arányban voltak megróva, hogy, a
birtok és lélekszám szem előtt tartásával — minden következő
osztályba sorozottak, körülbelül */3 részben kevesebbel voltak
terhelve az előző osztályba felvett egyes fizetők járandóságánál.
2. A jobbágy sági viszonyok megszűntével bekövetkezett
telekfeloszthatóság s birtokeldarabolás folytán a teherviselés
ama gyakorlata többé fentartható nem lévén, 1884. elején
egy bizottság választatott, melynek feladata volt: egy uj
fizetési kulcs kidolgozása; a mely elkészülvén az 1885. febr.
2-án tartott közgyűlés határozatával azonnal gyakorlatba is
vétetett. Felmerült ugyan egyes részről az az aggodalom:
váljon »megbontva igy a régi határt, melyet eleink csináltak«
(Példab. X X I I , 28.) nem mi magunk szolgáltatunk-e okot
arra, hogy a fizetési kulcs alapja, jövőre mindinkább ingadozóbbá váljék? De azóta örvendetesen tapasztaljuk, hogy a
régi >telek-birtok« helyett »az 1 0 0 0 Q 0 hold« igen helycsen
van alapul felvéve; miszerint minden 1000Q 0 birtok után
3*5 liter buza, 1 liter rozs és 1 liter árpán kivül 3'5 kgr.
széna is fizetendő; s minden háztulajdonos 1.20, lakóháza
után 60 krt s a lakók külön szinte 60 krt tartoznak fizetni.
A régi és uj költségvetés áttekintésére szolgál az alábbi
két táblázat:
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A szakonyi ev. egyház régi költségvetése 1793—1884-ik évig; telekbirtok szerint:
TelKes gazdáK
Ö s s z e s i t e t t
járan.d.ósá.g'ols
Osztály
vagy
telek:
|
te

SzaKony a

22

1

I. V. 1 t. 21 16 37

II. v. 1/2

III. v. 1/4 11
2 12

v. i/8 10

1

IV.

5-20

1460.94

á — 50 X 26 =
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98 | 124 |
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I
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127 j 44 101

v. lakó 11 15 26
j

j 127 J 441404.—

V.

Összes illetmény

|l31Va |

Átszámítva 0. é.

J e g y z e t : Az 1835. évi január hó'2(^án tartott közgyűlés ugy határozott, hogy minden uj birtok szerzemény
után járó illetmény is az egyháziak javadalmazására szolgáljon. Lásd az 1860. márczius 25-én kiállított lelkészi hiványt.
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Az uj költségvetés áttekintése;
életbe lépett 1885. évben; alap: 1000Q» =

150 tűzifa,
kültartozás,
kir. adó, lúzfcntartás
s egyebek

összes
járandóság

Őszi kivetés
616 lit. bor s
200 káposzta
szalma

rozs
a 1 liter

M

buza
á 3 5 liter

.Járandóság 1000 3 - ö l e s holdankint
N
bo>
bt)
c
£
C
N"
'S
co co
-S ®
hold szám

Fizető
családok
íilfrt20kr.
és 00 kr.

1 hold

Felsö-Szakouy 80 40 1272 44 52 12.72 12-72 44-52

62 42

192

888-38

Alsó-SzaKooy 58 20 757 26-49

62 26

128

57885

2 0 . » 20.,, 71-01 124 68

320

7-57

7-57 26-49

0. in. ért.
138(50
átszámítva

—

426. 00

81-16 60. 87

v>

13800 2029

-fx
CC

i
Együtt

124 68

320

—

1467-23

Ezen kulcs szerint Szakony kir. adójának m. e. 35°/0
fizeti egyházi adóba.
Éhez járul még a szokásos persely-jövedelem, a mi
évenkint rendesen 85—90 forintot tesz, valamint az 1886.',év
óta Szakony hoz csatlakozott »csepregi hitsorsos« vagy más
kiilbirtokos« és szórványban élő evang. hivcink részéről
befolyó illetmények; melyekről az egyház gondnokai a közgyűlésnek évenkint pontosan beszámolnak, a felesleget az
építkezéskor felhasznált tőkék pótlására megtakarítják.

XIII. Egyházi épületek s templomi felszerelés.
Sopron megye délnyugoti határán települt 2 szakonyi
község evang. hivei 1789-től kezdve 3 éven át még csak
bérházban adhattak tanítójuknak lakást és iskolateremül szolgáló szobát. Az 1793. évben azonban már fennállott a
templom cseréptetőzettel, tornyában 2 haranggal; éjszak felől a
paplak, de — »helyszűke miatt« — az iskolaháznak a »templom
háta megett kellett rejteznie. Ezt a 3 épületet, 83 család,
(411 lélek) egv év alatt emelte, hogy vallásos buzgóságuk
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örököseivé tehessék a hithű utódokat. De ép ezért a jelen
nemzedék sem érezhette magát felmentve nagyobb mérvű egyházi áldozatoktól; sőt korunk igényeinek megfelelni s a buzgó
apák és nagyapák szép példáját hiven követni a fiak és unokák
is elutasithatlan feladatuknak esmérték. í g y már az 1859. évben
1. Uj lelkészlak
állott a régi, zsuppfedeles, rozzant papház helyén, melyre a
hivek fuvar és kézi szolgálaton kivftl 4908 frtot áldoztak.
2. Uj iskola és tanitói lak.
Ámbár még a lelkészlak építési költségeiből is 802 í r t
57 kr. csak a hatvanas évek elején lett tisztázható; mindazáltal a lelkész és Bruck János tanitó már 1862. évben megszerezték a templom szomszédságában eladásra kínált 300Q Ü
területű szántóföldet Mészáros István asztalostól 300 forintért
azon biztos tudatban, hogy ezen telekrészre okvetlen szüksége
van az ujonan épülendő iskolaháznak. Eljárásunkat az egyházhivek köszönettel tudomásul — s ÍI telekszerzeményt örömmel
örökségökbe vették, oly czélból, hogy oda a régi, a »templom
háta mögött« mostoha gyermekkint rejtéző, alacsony, szűk,
setét és roskadozó iskola helyett, az utczára szolgáló homlokzattal — egy »Uj iskola« és korszerű tanitói lakás épülhessen.
Ebben is segedelmünk volt nékünk az Isten, mert 1869.
aug. 29-én örömmel szenteltünk iskolaavatási örömünnepet. S
igazán örömünnep volt az Szakonynak, mert mig egyfelől
kellemesen tapasztalta, hogy az építkezési költség teljesen
fedezve lett (3450 és később a kamara költsége 440 f r t = 3890 frt)
de másfelől szinte büszke önérzettel tekinthetett a csak
aggódva megkezdett, mégis szerencsésen befejezett munkájára.
3. Templom- és torony-ujitás.
Az iskolaszentelés örömünnepének fényárja mellett, ott
borongott már a buzgóbb hivek előtt egy árny i s ; ez az árny
azt jelzé, hogy az uj papház és uj iskola között, ott gubbfeszt

— 23

=

még az Istenháza«, szerényen, elhanyagoltan; az az árny azt
jelezte, hogy a már sok vihart látott s nagy ünnepek alkalmával szűknek bizonyult templom nagyobbitásra, roskadozó
tetőzetével ujabb áldozatot vár; a gyakori feltöltések folytán
földbe sülyedt falakkal együtt a tornyot is emelni kell; a
csorba és repedt harang ujjal felcserélendő; az el-elakadó
oryonánli és díszítésre váró oltárunk, mind nagyon — de igen
nagyon érthetően figyelmeztették a jobb belátásuakat arra,
hogy még csak ezután kell igazán nagy munkára vállalkozniok,
ha a buzgó apák emléke és példája mellett, mint méltatlan
utódok pirulni nem akarnak.
De — hála Istennek — az az árny lassankint elvonult,
s az a hit, hogy a gyülekezet, fennállásának 100 éves emlékünnepét már az uj templomban fogja megszentelhetni — ez a
reménység nem is szégyenített meg. Mert bár egyik legbefolyásosabb hivünk ily csiiggesztően szólt: »Nem fáj abban
az én fejem«; s egy másik, talán legbuzgóbb, de higgadt
gondolkozású Atyánkfia pedig egyenesen az irás szavait idézte
hogy >a ki tornyot akar építeni, leülvén, számlálja meg költségét, hogy minek utánna a fundamentumot felvetette és el
nem végezhette, meg ne csúfolják őtet mindenek, ezt mondván:
ez az ember elkezdette volt az építést s nem vihette véghez.«
(Luk. 14, 28—30.) és a kis gyülekezet szegénységére utalt; —
mindazáltal újra buzdítva, újra áldozva fillért-fillérre gyűjtve s
évről-évre meggazdálkodva — a mit csak lehetett, már 1886.
jul. 12-én megkezdődött a nagy munka, és 4 hónap multán a
templom J/3 részében meghosszabbítva, uj padokkal felszerelve,
köztere czementlapozva, sekrestyével is ellátva; a falak s
torony felemelve, 2 uj harang beszerezve s mind ezek igényelte
költség — a rendes évi költséggel együtt 7370 frt teljesen
fedezve — templomszentelési ünnepünket is megtarthattuk
november 31. Az ünnepély fényét emelték a zord idő daczára
vidékről is számosan összesereglett hivek.
Főtisztelendő és Méltóságos Téthy K A R S A Y S Á N D O R
püspökünk akkor betegeskedvén, az avatási funkeziót személyesen
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ugyan nem teljesíthette, de főpásztori áldás kivánata mellett
Nt. Zongor E. büki lelkészt s esperest felkérte, hogy ez mint
püspöki megbizott teljesítsen avatási tisztet; a mi az oltárnál
elmondott szép s hatásos beszéddel megtörténvén, azután a
helybeli lelkész mondott egy oltári alkalmi imát.
A lelkészi karból jelen voltak közül T. Bejek Gy.
nemeskéri lelkész epistolát olvasott, Nt. Laucsek J. vadosfai
és Hutter Zs. esöngei lelkészek egyházi szónoklatot tartottak;
az ünnepély zárpontját gyónás és úrvacsora - osztás képezte,
mely szent cselekményt T. Farkas Mihály n.-geresdi lelkész
kenetes buzgósággal végzett.
4. Uj orgona.
A templom- és torony-ujitás fenn jelzett költségeinek
kifizetése után összes pénztáraink (alsó-felső-szakonyi és közöspénztár) még 417 frtot mutattak fel készletképen; ebből az
uj orgona-alap javára 174 f r t azonnal tőkésittetett. Ezt az
alapot 1882. évben f.-szakonyi id. Boros János 50 frtos kegyadományával kezdeményezte s a csepregi czukorgyár 20 írttal,
Schwarzmann Kercsztély 50 frttal, Carstanjen S. 2 frttal,
Csepregi J. 1 frttal, Szopory J. 5 frttal, Büki S. biró 5 frttal,
és az ezek után befolyt kamatok gyarapítván, hatályos buzdító
eszközül használtuk fel arra, hogy ezen uj orgona-alap további
adományok és megtakarítás által 1890-ben már 500 frtot
meghaladó összegre emelkedhetett, midőn ezt a közös- és
magánpénztárak 1250 frtra kiegészítek, az Angster J . pécsi
orgonakészitŐ által felállított uj orgona ára is azonnal fedezve
volt; s ugyanaz évi október 26. ujabb fénypontja: orgonaavatási örömnapja lett Szakonynak.
5. Uj oltár.
f Hideg Julia, alsó-szakonyi hiviink Istenházához
szeretetéből »Oltáralap«-ra hagyományozott 100 f r t o t ;
ennek 1875-től számítandó kamatai, valamint az 1886.
uj oltár-képre befolyt 85 frtnvi összeg és legújabban
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kegyadományok képezik ez uj oltár alapját; melynek összes
költségeit a »magán-pénztárak« pótolják.
Ezzel,
az Ur szolgájának s buzgó híveinek egyik leghőbb vágya is
beteljesedett, midőn a nagy munkát, melyre vállalkoztak —
Isten segítségével bevégezve, áldozatkészségüket ez uj oltár
felállításával megkoronázhatták.

XIV. Örökhagyományok s kegyadományok.
A szakonyi ev. egyházhivek között, ngy látszik, elejétől
fogva hagyományos szokás, hogy »Isten ditsőségére« áldoznak, ez által is, az apostoli intésnek hódolva, egymásnak
terhét hordozni segitik s ugy töltik be a Krisztus törvényét
Galat. 6, 2. A régibb időből — nincsenek ugyan biztos adatok
rendelkezésemre; de az 1820-ik év óta a következő hagyományozok neve van jegyzőkönyveinkben megörökítve:
Boros János . . . .
50 frt
Boros Istv. v. gondn. 200 frt
Hasza Gergelyné . 25 »
Szabó Adámné . . 10 »
Szabó József bognár 200 »
Büki Józsefné . . .
40 »
Szabó Miklósné . . 50 »
TóthJ.(harangalapul) 171 »
Horváth István . . 200 »
Büki 1.20,B. Anna 10 30 »
de ezek, valamint több kisebb-nagyobb összegű hagyatékok az
18'")í). évben épített lelkészlak költségeire felhasználtattak.
Az 1860. évtől kezdve azonban egy külön »Emlékkönyv«
volt hivatva, hogy abban minden, még a legcsekélyebb adománynak is nyoma legyen! Ezt az »Emlékkönyvet« 1882. évben
egy díszesebb u. n. »Aranykönyv« váltotta fel, a minővel
+ Viresologi Rupprecht Lajos egyházmegyei felügyelő ur, egyházmegyéje mind a 9 gyülekezetét megajándékozá. Fényes
bizonysága ez az »Aranykönyv« a vallásos áldozatkészségnek;
mely kitűnik az itt felmutatandó kegyadományok sorában:
A legelső hely egyházközségünk »Jóltévői között« Viresologi
R U P P K E C H T J Á N O S néhai felügyelőt illeti, kinek áldott emléke
sokáig él a hálás szivekben ; összes kegyadományai 750 frtra
rúgnak; H I D E G H G Y Ö R G Y , egy félhold szőlőföldjét hagyó-
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mányozta, ezért 5 0 0 frtot kapott egyházunk; SCHWARZMANN
K E R E S Z T E L T egyházfelügyelő 2 8 5 forintnyi vegyes adományával és jótéteményével tűnik k i ; néhai Kis L A J O S ajándék
czimén éltében adott 65 frtot, kisebb-nagyobb összegenkint;
halála után özvegye M E S T E R H Á Z Y E R Z S É B E T asszony, 1 0 0 frtos
alapitványnyal örökitette meg emlékét közöttünk; T Ó T H J Á N O S
nevét 160 frtnyi kegyadománya hirdeti; Locsmándi F Ä C H E R
J Á N O S (id.) 5 0 frtos iskolaalapitványán felül 1 0 0 frtot kegyadományozott; G Ü Ó T H IGNÁTZ volt egyházfelügyelőnk neve
130 frtot meghaladó ajándékkal van bejegyezve Aranykönyvünkbe ; Özv. Szabó Ferenczné szül. MÉSZÁROS J U L I A
templom-alapra 1 0 0 f r t o t ; H I D E G H J U L I A oltár-alapra szinte
100 forintot hagyományozott; Hidegh Ferenezné született
SZABÓ A N N A 8 0 frtot, F B R U C K J Á N O S szinte 8 0 frtot hagyományoztak iskola-alapra; SZÁNTÓ K A T A L I N 6 0 f r t o t ; H I D E G
J Ó Z S E F 5 0 , R U P P U E C H T - R Á C Z K A R O L I N A 5 0 , KOLONICS-SZABÓ
J U L I A 5 0 , SZABÓ F E R E N C Z

id.

és

BOROS

JÁNOS id.

frttal gyarapiták kisded-egyházunk pénztárát.

HASZA

50—50
JÓZSEF

4 0 f r t ; PÓSZA J Ó Z S E F 3 0 f r t ; B Ö G Ö T H Y F E R E N C Z i d . 2 5
BARÁTII

JÁNOS

id.

25

frt, Tiszt.

BÜKI

ÁDÁM

25

frt;

forintot

ajándékoztak.
Egyenkint 20 frt Jegyadományt adtak: Boros Ferencz,
Boros Hermán, Boros-Hasza Borbála, Boros Mihály, Boros
Lajosné, Carstanjen Pál, id. Hidegh István, Holbok József,
Mészáros István, Müller P., Répczevidéki takarékpénztár,
Szabó György, özv. Szabó Lajosné, Varga Sándor, VargaTóth Julia.
Szabó István id. 17, Boros István 16, Vircsologi
Rupprecht Kálmán 15, Pacher Sámuel 15, Boros János és
leányai 15, az alsó- és felső-szakonyi »Dalkör« 14, Szőke
Bálint 12 frtot ajándékoztak.
Tiz-tiz forintot áldoztak: gróf Pejachevich Márkné szül.
Bethlen grófnő, Hidegh-Pócza Anna, Németh János, Szabó
Mihály, Hideg Sándor, Heiner Lajos, Varga János id., Gáál
János, id. Kolonits Ferencz, Hideg János, Rózsa György,
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id. Kolonics Sándor, id. Baráth József, Szabó János, Baráth
.József utódai, Bögöthy János, Szopory József, Abrahám-Hasza
Borbála, özv. Bögöthy-Szabó Ida, Barát-Hasza Fáni, Simon
Ferenez, Szabó Ferenez gyermekei, Hideg-Baráth Zsuzs.,
Knarr Anna, Varga József, Weisz F. ós Zongor Endre.
5 5 frtot áldoztak: Alsó-szakonyi ifjúság, Baráth-Hasza
Erse, Bögöthy-Kovács Krisztina, Boros Ferenez, Boros JánosKarolina, Dr. Bruck Béla, Büki János, Büki Sándor (presb.),
Carstanjen Jenő, Fürdős Károly, Gáál István id., Gáál Lajos
id., Hasza-Pócza Julia, Hofmann S., Heiszier János, ifj.
Kolonics Ferenez, id. Kolonics Sándor, Kolonics József,
Mészáros-Büki Julia, Pfeiffer Sámuelné, Rózsa János, Rózsa
Jánosné, Pócza Katalin, Szabó-Bruck Karolina, özv. Szántó-Boros
Julia, Szekér-Boros Eszter, Szedenics Eszter, Tóth-Büki Anna,
Sehwarzmann Liszka (5 frt és 3 fi-t 50 kr.), Varga János (soproni).
4—4 forintot adott: Büki Ilka, Horváth József, TóthHideg Julia, Tóth Sándor, Szabó Lajos leányai, Simon-Kis
Rózi, özv. Pfeifer-Boros Zsuzsanna, Büki Lidia, SzedenicsBaráth Trézsi, Heitler Manó.
3—3 forintjával adakoztak: Balázs S., Boros Jánosné
özv., Boros-Kutsi Erzséb., Bögöthy-Szabó Zsuzsámul, Csepregi
János, Fleischhacker J., Gáál-Rózsa Zsuzsánna, Guzmits
Ferenez, Hasza Fáni gyermekei, Ilideg-Némcth Samu, HidegBüki Zsuzsánna, Hidegh-Szabó Karolin, Knorr Ferenez eml.,
Varga Lidia.
2—2 forintjával áldoztak: özv. Baráth-Szabó Bábi,
Baráth-Tóth Rózi, Boros-Boros Julia, Boros-Rádl Erse, BorosTóth Eszter, Boros-Szántó Zsuzs., Büki-Gáál Rózi, Büki Irma,
Büki Sándor (Hatvan), Csaplovics-Szabó Rózi, Gáál-Boros
Karolina, Gáál-Büki Rózi, Gut Mihály, Hidegh-Ján Zsuzs.,
Hidegh-Szabó Zsuzsánna, Kolonics-Kolonics Zsuzsánna, Kolonics Sándor, Kolonics-Szabó Anna, Kovács-Ilidegh Zsuzsánna,
Lukáts Anna, Meder F., Resetárits Mihály, Simon-Lukáts Éva,
Simon-Pető Julia, Szabó Ferenezné, Szabó-Szabó Zsuzsánna,
Szabó-Szabó Julia, Szabó-Németh Julia, id. Szabó-Hideg
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Zsuzsánna, Szulzbek D., Tompa Sámuel, Varga Sándor ifjú,
Varga-Schreiner Mária.
Még 1—1 forintot ajándékoztak: Alsó-büki NémetUdvardi Lidia, Baráth-Büki Lidin, Baráth Rózi a), Bögöthy
Karolina (confirmand), Böhm Emilia, Bögöthy Eszter, BorosBögöthy Zsuzsanna, Boros Eszter, Boros Fáni, Boros-Kolonics
Zsuzsánna, özv. Csithe-Szabó Kat., Dancz Ilka, FrühwirthSimon Zsuzsánna, Gáál-Nemeth Léni, Gáál-Gyurácz Lidia,
Gáál Lidia, Gáál-Mészáros Rózi, Gáál Rózi, Gáncs-Büki Zs.,
özv. Hasza-Szabó Anna, Hasza-Lurmon Julia, Hidegh János
(confirm.), Hidegh György, Hideg-Boros Anna, özv. HidegBüki Anna, Hideg Sándor a. sz., Holbok Ede, Horváth-Nemeth
Zsuzs., Huszár-Hidegh Karolina, Jóós-Szabó Lidia, Kis-Szántó
Anna, Kolonics Lidia, Kolonics-Tóth Rózi, Lukáts Anna,
Mészáros Lidia, Németh Sándor, Pauer László, Rózsa-Boros
Katalin, Rózsa Kati, Szabó-Pungor Eszter, Szántó-Jóó Eszter,
Schmidt, erdész, Tóth Anna, Tóth Jánosné özv., Tóth-Kovács Zs.
Ezek szerint e kicsiny egyház nemeslelkü vezérférfiai és
buzgóbb tagjai a reájuk kirótt évi tartozásukon és az évenkint (néha ismételve is) eszközölt segélygyüjtéseken felül, a
legközelebb lefolyt három évtized alatt— 1860. év ó t a — 4 0 0 0
forintot jóval meghaladó összeget áldoztak »kegyadományok«
czimén. Az Ur áldása legyen továbbra is c buzgó egyházon!
a kik pedig — akár kedvezőtlen körülményeik, akár buzgóságuk hiányában — »a szeretetben munkás liitct« nem gyakorolhatták, cselekedje az Ur azokkal is, hogy jövőre ők is ne
csak akarják, de véghez is vihessék a jó dolgot. Filippi
levél I, 0. és Rómaiakhoz 7, 18; hogy e részben is teljesüljön
amaz ígérete: Eu veletek vagyok mind e világ végezetéig.
Máté 28, 20.

XV. Beszámolás.
A szakonyi evang. egyház a legközelebb lefolyt 8 évtized
alatt teljesített uj építkezéseire 17.041 frtot áldozott, s ha az
egyházfentartás rendes évi kiadásait — az egyháziak föld-
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haszonvétele nélkül — 1400 frtbau felvéve összeszámítjuk,
kitűnik, hogy e maroknyi népnek a jelzett idő folytán, nem
kevesebb — mint 00,000 frtba került hitéletének hű ápolása.
— — — Bizony, nem csekély ára ez ama legdrágább kincsnek : a vallás és leikiesméret szabadságának!
De nem mondja senki, hogy mindez talán csak a
hiúság műve; ellenkezőleg: annak az összefogó jóakaratnak
munkája, mely szerint nálunk a szégyen bélyegét érezné homlokára sütve az, a ki magát »kihuzónak« mutatná; nyilvánulhat bár egy-egy ellenkező vélemény, azonban a józan többségnek
rendesen sikerül módját találni annak, hogy jól cselekedvén
megzabolázzák a balgatagok tudatlanságát. I. Pét. II, 11.
Azt se mondja senki — hiába mondaná — hogy »könnyű
Szakonynak« ! . . . Igen? . . . talán azért, mert csupán 500 és
egynéhány lélekből áll? vagy azért, mert a két szakonyi evang.
híveknek összes tulajdonát csak 2,029 irva kétezerhuszonkilencz hold (1000n°-vel számítva) földbirtok képezi?
De — a nehezet« is lehetségessé tudja tenni ez a nép azzal,
liogy kis birtokát későn-korán, fáradhatatlanul művelve, jövedelmét szorgalmával és korszerű gazdálkodásával fokozza; a
lélekszám csekélységét pedig a hívek buzgalma és vallásszeretete
pótolja: a mennyiben a fiak, az atyai örökséggel együtt az
atyák által gyakorolt kötelességeket is készséggel átveszik.
. . . S ha mégis volt — bár csak egyetlen egy eset —
midőn felsőbb tekintély közbejöttére lett szükség (s ezt is
szívesen a felejtés fátyolával fedeznénk), de az igazság érdekében meg kell itt jegyezni azt, hogy az illető vidékről
származott be hozzánk, s a jelzett esetben épen nem ugy
találta, hogy a szakonyiak egyházi adó-terhe »könnyű« volna;
különben nem igyekezett volna azon enyhíteni.
Végül ne mondja senki — hiába mondaná — hogy »a
mit tesznek, csak önmagukért teszik« ; . . . vajha megtenne hát
minkenki, akár csak önmagáért annyit, mennyit megtehetue:
bizonynyal el fogna némulni az az áldatlan panasz, hogy
»szegények vagyunk«.
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Azonban Szakony nem »csak magáért« tesz, hanem a
mellett mindenkor kész amaz apostoli intés követésére is:
»Mig időnk van, mindenekkel jól tegyünk, kiváltképen pedig
a mi hitünknek cselédeivel. Gal. 6, 10.
Nemcsak közintézeteink, főtanodák, gyámintézet s
Leopoldianum, Luther-társasági egyletek ügye van sziviinkhez
nőve, hanem együtt örülünk egyházunk »jubilált« jeleseinek
örömünnepén s a nagyobb elemi csapások által sújtottak könyeit
is lehetőleg szárítgatni igyekezünk. így az utóbbi 3 évtizedben
nyújtott jótékonysági segélyadományaink összege 700 frtra
rug; s mig ez a segélyzetteknek jól esett, ugy bizonynyal
minden még élő adományozó ma is csak édes öntudattal mondhatja magában: boldogabb az, a ki adhat, mint a ki kér; s
hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. I I kor. 9, 7.

XVI. Zárszó.
Egy most letiint század végén s az ujabb század küszöbén
megállva, ki nem érezné, hogy »hatalmas dolgokat cselekedett
az Ur mivelünk; azért vigadunk«. Szálljon fel hát a buzgó
szivekből s zengjen az örvendő hivek ajkáról a 115. Soltárban
kifejeztt érzelem »Nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a
te nevednek adjad a dicsőséget, a te irgalmasságodért« ! Mert
egyedül azt illeti a hála és ditsőités, a kinek »ereje erőtlenség
által végeztetik el«. I I kor. XII, 9. •
Az egyház fennállásának 100-os ünnepén érzett szívbéli
öröm s hála találjon méltó kifejezésre az által is, hogy a
harangok ércznyelve j("»vőben ne csupán a nyilvános isteni
tiszteletet, a halottak iránti kegyeletet s az ünnepélyesebb
eseményeket jelezze, hanem az általánosan bevett szép szokáshoz képest a szakonyi á. h. ev. keresztyén egyházközség is
elhatározta, hogy ez örömünnep emlékére — az ő harangjai
is — reggeli, déli és esti imára fogják buzdítani a híveket,
kik mindenkor imádkozván, tapasztalhassák, hogy »Magáldja az
Ur azokat, kikőtet félik, kicsinyeket é snagyokat«. Solt. 115, 13.

