
' i 
x\. "/Vr~^/\Jl 

ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ E\ ANG. EGYHÁZ 

j 
• • EVKÖNYVE 

AZ 

-r"' ISTO-ca-ils: ^vröl . 

( -A 

NEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

SZERKESZTI 

GYURATZ FERENCZ 

EVAXti. I.ELKKíSZ. 

A JÖVÖDELEM AZ EVANG. NŐEGYLET PÉNZTÁRAT GYARAPÍTJA. 

PAPÁN, 1880. 
A REFORM. FÖTANODA BETŰIVEL NY. D E B R E C Z E N Y K . Í H E L Y I S É G Ó - C O L L E G I U M 1 . 

- ^ Í - Z y ^ ^ ^ 

\ 



\ i i 
I. A pápai evang. gyülekezetben: 

Lelkész: Gyunilz Ferencz, seoédlelkész: Piilay Gábor. 
Feliipryelö: Lazányi Béla. 
Jeoryzö: Ajkay Miklós. 
Tiinitó: az anyagyülekezctbeii: Tompa Zsigmond; Takácsiban: Boross Károly; Acsá-

don ideiglenes tanitó: Sülő János; Békáson ideigl. tanitö: Szajky Péter. 
Gylil. pénzlárnok: MaUis György. 
Számvevő: Faá! íslván. 
L. segélyegyleli pénzlárnok: Brader Sámuel. 
Gyáminl. elnök: Perlaky Géza. 
Gondnokok: Szakács Dániel, Barcza íslván. IJ 
Az egyházlanács (Presbyterium) lagjai: Ajkay Imre, Berecz János, Brader Sámuel, j 

Bognár Gábor, Fodor íslván. Günlher Adolf, Horváth Dániel. Ilammer Károly, Kokas Ferencz, 
Kokas Elek, Dienes Lajos, Klugc Károly, 3Iaíus Károly, Poicz Pál, Payr Sámuel, Paál íslván. 
Perlaky Géza, Szenté Pongrácz, Tömből Ferencz, Ulreich JMihály, ilj. Vasváry János, Vid Ká- -jg^ 
roly, Teuílel Hlihály, Vermes András. ^ 

II. A gyülekezet népessége. 
Lélekszám: Pápán 750 

Takácsiban 400 
N. Acsádon 110 ^, 
Békáson 100 
aiezőlakon 100 
F. és A. Görzsöny 60 
Dáka, K. Lak, Aóráp, Kup, Ihászi. P. Gyimólh 60 

()sszesen: 1580 
Az 1879-dik évben az anya és leány gyülekezetekben: 

Kereszteltetett: 37 íi, 47 nő, összesen: 84 
Konlirmáltalott: 10 ü, 14 nő, összesen: 24 
Egybekeli: 9 tiszta, 7 vegyes pár, összesen: 16 
Az ur szent vacsorájával éli: 455 fi, 551 nő, összesen: 1006 
Meghalt 31 íi, 33 nő. összesen: 64 

Isteni tisztelet tartalik anyagyülekezelünkben vasárnap s ünnepnapokon délelőtt fél tiz 
órakor, délután kél órakor, hétköznap : télen reggeli 8, nyáron 7 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 Re-
formatió emlékünnepén. Advent első vasárnapján és Karácson első és második napján. 



III. Tanügyi viszonyok 1879-ben. 
Pápán, az anyagyiilekczel elemi iskoliijábaii tanult! 

Ki. I-S('i oszliílyban: 47 fi, 4í) Jeány. 
A Jl-dik osztályban: 30 fi. 21 leány. 

Összesen: 77 fi, 67 leány ::= 144 tanuló. 

Ezek közül más felekezetbeli növendék: 30. 
Takácsiban: 29 fi, 34 leány, Összesen: 63. 
JV. Acsádon: lí> fi. 15 leány, összesen: 27. 
Ezek közül más felekezetbeli: ö növendék. 
Békáson: 11 fi, 14 leány, összesen: 25. 
Ezek közül más felekezetbeli: 5 növendék. 

Pápán a gyülekezel iskolájában az alsóbb három osztályt: Tompa Zsigmond tanító, a 
felsőbb három osztályt a lelkész és a segédlelkész oktatják. 

A finövendékek a (eslgyakorlatl)ól hetenkiiit két órában a városi tornahelyiségben 
Magvassy Pál ur vezetése alatt nyernek oktatást. 

A leánynövendékek számára rendes nöimnnka-iskola van felállilva. Az oktatást Tompa 
Lina k. a. vezette ez évben is. Ezen iskola készítményeivel részt vett a székesfehérvári or
szágos kiállításon is. Kiállilott tárgyai a következők voltak: egy evőeszköz-kosár, két v irág-
lartó, kél lámpa-ellenző, egy zefir kosár, egy zefir íáicza, egy zefir vánkos, két kosár-lerilö, 
két minlaszalag, egy mérkölő minta, egy horgolt ujjas, egy pár harisnya, egy horgolt paplan, 
egy főkötő és egy gyermek-nyakkölö. 

Továbbá fenyőloboz munkák: egy ujságtartó, két gyöngykép kerettel, kél arczkép-
keret, egy óratartó, egy kulcstartó, egy dohánytarló, egy áliókeret. 

Végül Jombfürészmunkák: egy falikosár, egy levéitartó, egy faliállvány, egy lükör-
és egy lojáslartó. 

A kiállításon iskolánk bronz érmet nyert és e kitüntetésnek értékét csak emeli azon 
tény, hogy mint elemi tanoda, polgári s felsőbb népiskolákkal és több osztályokból álló nevelő 
intézetekkel versenyezve vívta ki az elismerés jelét. 

A szép eredményt teljes mértékben méltányolta a gyülekezet s a közgyűlés elha
tározta jegyzőkönyvileg is hálás köszönetei nyivánitani Tompa Lina kisasszonynak a leánynö
vendékek oktatása körül tanusilott példás buzgalmáért s avatott munkásságáért. 

Az ismétlő iskola a törvény rendelete szerint van szervezve; működésének eredmé
nyéről ez évben is nyilvános vizsgával adott számot. 

Az Írást, olvasást, történetet, magyarlion földrajzát, polgárjogot tanilolta: Tompa Zs. 
tanító «r; a vallást, irodalomtörténetet s általános földrajzot: a lelkész: a számtant, természet
tant, s írálygyakorlatot vezette: a segédlelkész. 

Örömmel jelentjük ez alkalommal, hogy a nehézségek, melyek az ismétlő iskolának 
megszilárdulását gátolják, gyülekezetünkben folytonosan enyésznek. Népünk mindig több érde
keltséget mulat iránta, egyre jobban méllánvolja ennek áldó hatását az iljuságnak mind értel-
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mére, mind erkölcsi éleiére. Az éledő részvél melleit sikeresen hinlegeli ezen iskola a műve
lődés magvait. Ébreszti a növendékekben a törekvést az önképzésre, s egyszersmind a teljesen 
díj nélkül kínálkozó könyvtár használata által nemesebb, szellemi élvezetek keresetére is szok
tatja őket. 

IV. Iskolai és népkönyvtár. 
Ezen könyvtárnak, a lelkész felhívására a közbuzgalom már 1873-ban rakta le alap

ját. Azóta részint a gyülekezel pénztárából utalványozóit segélyezés, részint evang. nöegyletünk 
gyámolilása s egyes jóltevők adományozása folylán rendszeresen gyarapul. Tartalma jelenleg 
már oly gazdag, hogy nem csak az ifjúság s a köznép szellemi szükségleteit kielégítheti ha
nem az érettebb kor s a müveit osztályok is feltalálhatják benne az ismeretek s a szellemi él
vezetek forrását. Hatásáról csak örömmel szólhatunk. Mindig nagyobb körben éleszti a nép kö
zölt az olvasási hajlamot, s igy terjeszti a művelődést, az ifjúság körében tovább folytatja az 
iskola által megkezdett munkát: a szív és érlelem helyes irányban fejlesztését. 

A könyytár az olvasó közönség számára hetenként háromszor állott nyitva, u. m. 
szerdán, csütörtökön és vasárnap d. e. 11 órakor. Használata a növendék ifjúságra s a gyüle
kezeti nőegylet tagjaira nézve díjmentes. A többi olvasó tagok havonként 10 krt fizetnek. 

Az 1879-dik év folytán, a következő munkákkal gyarapult a könyvtár; Az Inquisi-
lio, Fereáltól. Az Összetört ablak, Priggen Fer-töl. Tiz elbeszélés az állalvilágból, B. Ucker-
mann-tól. A magyar ifjúság könyvesháza: I. k. Az aranykeresők, II. k. Jáva pálmás partvidé
kein, ni. k. Az elefánlvadászok, IV. k. A vadonban, V. k. A matmoestrali ültetvényes, VI. k. 
A sziklás hegyvidék gyarmatosai. A magyar ifjúság könyvesháza; Jókai Mórtól: Rozgonyi Cz. 
Bacsó Tam. A Khámok utóda. Solimán álma. A Hasznos mulattató 7-dik évfolyama 2 kötetben. 
Lányok Lapja. Erdély aranykora, Jókaitól. Ifjúsági könyvtár: A rongyszedő fia, A varró leány, 
Bánfi Jánostól. Magyar olvasókönyv az algymnasium I-sö, ll-d. lll-d. osztálya számára Traul-
wein Jánostól. 

Hunyadi költemények, szerk Városi M. — Kisfaludy Károly minden munkái 6 kötet
ben. A Pártütők, irta Kisfaludy K. — Beöthy Zs. újabb költeményei. — Remek költemények: 
összegyüjlé: Andrási Jenő. — Pászlörtüzek, Pap Kálmántól. — Kalmár és Tengerész, Czakó 
Zsigmondtól. — Végrendelet ugyanattól. — Történelmi könyvtár: Assyria és Babilónia. A ke
resztes háborúk. Jerusalemi Endre. Erzsébet angol királyné. Az ozmán birodalom fénykora és 
hanyatlása. Khina és Japán. A népvándorlás. Il-dik Lajos és kora. IV. Béla és a talárjárás. A 
magy. nemz. írod. története, Szomor Károlytól. 

Takarékosság, Smiles után K. Tóth Kálmántól. Az Ásványtan elemei, Dorner József
től. Kalauz a gyümölcsfa ültetésben, Kovács Józseflel. 

Könyvtárunk három lapot is járatott: u. m. a „Hasznos Mulaltatót," a „Házi Kincs
tárt" és a „Lányok Lapját." 

A könyvtár a lelkész felügyelete és kezelése alatt áll, s jelenleg 580 kötetet szám
lál. Az „iskolai és népkönyvtár meg van alapítva takácsi ev. leánygyülekezetünkben is, Boross 
Károly tanító ur kezelése alatt ez is rendszeresen gyarapodik s egyre élénkebb használatnak örvend. 



V. A gyülekezet emlékkönyve. 
Ezen Emlékkönyvbe, melynek rendeltetése, az egyház jóltevöinek neveit kegyeletlel 

megörökíteni, az 1879-dik évről is jegyeztünk be jótékony czélu alapítványokat, a nemes lelkű 
adományozók neveivel együtt u. m. 

1. Özvegy Vinkler Jánosné, volt pápai, jelenleg soproni lakos, 200 frtot adott át 
gyülekezetünknek alapítványul, oly feltétellel, hogy ezen összegnek évenkénti kamatjai egyházi 
és iskolai czélokra forditassanak. 

2. Matus Károly pápai lakos, gyülekezeti presbyter, elhalt gyermekei: Matus József 
és János emlékének megörökitésére 300 frtnyi alapítványt tett le pápai evang. egyházunk alap
tőkéinek gyarapítására. 

Végül itt közöljük Németh Mihály pápai lakosnak, evang. presbylernek a gyülekezet 
számára tett alapítványáról szóló okiratát, mely az 1878-dik év utolsó napjaiban állitlalolt ki. 

Hiteles kiadvány. Közjegyzői okirat. Elöltem, Zárka Dénes, pápai királyi közjegyző 
előtt alulírott helyen és időben megjelentek: Németh 3Iihály ház és földtulajdonos úr és Gyu-
rátz Ferencz lelkész úr mint a pápai ágostai hitvallású evangelicus egyházgyülekezet képvise
lője, mindketten általam személyesen ismeri egyének, mint ügyfelek s Lazányi Béla ügyyéd és 
Sáray János, mérnök urak, általam személyesen ismert pápai lakosok, mint alkalmazott ügyleli 
tanuk együttes és folytonos jelenlétében a következő okirat felvételére kértek fel: Ajándéko
zási szerződés. 1. Én Németh Mihály vallásom- és egyházamhozi őszinte vonzalomból és r a 
gaszkodásból az alább előadandó jogfentartás és a kijelelendő kikötmények leljesilésének felté
tele alatt ezennel visszavonhallanul odaajándékozom a kápolnás takácsii 350. számú telekjegy
zőkönyvbe 1 — 2 sor s 593. 693. helyszinelési számok alatt kizárólagos tulajdonomul beirt 
fekvőségeimet és a kápolnás-takácsii 199. szániu telekjegyzőkönyvbe 1 s 3—7 sor és 290. 
594. 694. 592. 595. s 692. helyszinelési számok alatt beirt fekvőségekbőli birlokjutalékomat — 
mely utóbbi alatt nemcsak azon 24430 (huszonnégyezer négyszázharmincz) • ölnyi teriilet é r 
tendő, mely a nőmmel Horváth Zsuzsannával lefolytatott perben a veszprémi királyi törvény
szék, mint perbíróság ~]l'r szám alatt hozott s a perszüntelést tudomásul vevő végzése értel
mében az én illetményemül kijeleltelelt, hanem ehhez számítandó az 592. helyszinelési szám 
alatti, a gyulai uli dűlőben levő szántóföldből is még azon 8635 (nyolczezer hatszázharminczöl) 
• ölnyi részlet, mely határozottan engem illet, s melyhezi tulajdon jogomnak per utjáni iga-
zolhalását, illetőleg kereshetési jogomat a folyó 1878. évi június hó 26. — napján létrejött 
peregyezségben világosan fentarlottam — a pápai ágostai hitvallású evangelicus egyházgyUleke-
zetnek egyházi és iskolai czélokra, megengedvén, hogy a megajándékozott egyházgyülekezelnek 
a most körülírt s az ajándék tárgyát képező yagyonhozi tulajdon joga a jelen okirat alapján, 
minden további meghallgatásom nélkül bekebelezlelhessék. 2. Az ajándékozó fentarlja magának 
a jogot, hogy a most elajándékozott vagyont egész holtig ingyen használhassa; ennélfogva a 
megajándékozott egyházgyülekezet a birtok lényeges használatába csakis az ajándékozó halálá
val lép: másrészről azonban kötelezi magát Németh Mihály, hogy ezen időig a vagyon után 
járó közterhet viselni fogja. 3. Minthogy az ajándékozót a jelen jogügylet megkötésénél azon 
törekvés vezérelte, hogy adományával egyházgyülekezetén, illetőleg pápai hitsorsosai anyagi á l -
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lapolán segilsen — lekiiilve, hosry az odaajándéko/.oü vaoryont zálogjogilag' hizlosiloü tartozás 
terheli — Nénietli Mihály kötelezöleg meg-igéri. hogy az ajándéktárgyát képező vagyont lehelő-
Icf mielőbb lehermenlesitendi s a mennYÍi)cn ebbeli szándékát bekövetkező haláláiü' bármi ok-
ból netán keresztül nem vihetne: az egyéb vagyonában öröklő jogutódai lesznek kötelesek a 
fenálló terhekel a megajándékozott egyliázgyülekezet legcsekélyebb részbeni hozzájárulása nélkül 
kielégíteni, — s ha azok ebbeli kötelezettségöknek eleget nem lennének, a megajándékozott 
egyházgyülekezet jogosítva Icend őket erre peruiján is szorilani: határozottan kikötletvéii itt. 
hogyha örököseinek kijelelése az ajándékozó hirtelen bekövetkezhelő elhalálozása miatt, vagy 
bármi más oknál fogva eszközölhető nem lenne, vagy ha az egyliázgyülekezet érdekében telt 
jelenlegi kikötés végrendcielileg vagy bárn)i más módon kifejezés nem nyerne is. a most oda 
ajándéJiozott vagyonnak az ajándékozó örökösei állal leendő teliermenlesitésél a megajándéko
zott egyházgyülekezet fellétlenül követelheli. — 4. Az odaajándékozolt ingatlan vagyon .,Németh 
Mihály alapilványa'' néven örök időkre termeszeiben fenlarlandó lesz és el nem árusitható, — 
el nem cserélhető, sem másnemű ériékké át nem válloztalhaló. ezen ingatlan birtok miként le
endő jövedeímeztetése azonban a megajándékozott egyházgyülekezet szabad tetszésétől függend 
s csak a mennyiben netán e felelt egyetértés nem lélesülne. fog ez érdemben az esiyházi fel
sőbb hatóság végérvényesen határozni. — 5. Az ajándéktárgyát képező vagyon haszonélvezete 
fejében — természetesen csakis az ajándékozó halálától kezdve - köteles leend a megajándé
kozott egyházgyülekezel: a) évenként 20 (húsz) ágostai hiivaliásu gyermeket a szegénysorsuak 
közül a gyülekezet helybeli elemi tanodájában tanittatni olykép, hogy ezek helyett a landíjal 
fizetni s őket a szükséges tankönyvekkel ellátni tartozik; — b) a fenebbi pontban érinteti 20 
gyermek közül a 10 (liz) legszegényebbnek évenként egy-egy pár jó. új csizmát venni: c) a 
felsőbb oszlályokbóli 4 (négy) szegény, erkölcsös, jómagaviseletü és szorgalmas ágostai hitval
lású növendék mindegyikének évenként az iskolai zárvirsgák alkalmával 3 (három) forintnyi ju
talmat ..JNémeth 31ihály-féle ösztöndíj czim alatt kiosztani: d) az évenkénti gyülekezeti költség
vetés megállapításakor az általa kijelelendő 20 (busz) legszegényebb, elaggott, elgyengült gyü
lekezeti fizető tagot az egyházi tartozások fizetésének kötelezettsége alól felmenteni, illetőleg 
ezek helyeit a szokásos terheket viselni. — A mi ezen a) h) c) és d) hetük alatt felsorolt 
évenként visszaforduló terhek kielégilése ulán az ajándékozott vagyon jövedelméből fenmarad. 
az egyházgyülekezet által meghatározandó egyházi és iskolai czélokra fordítható. — 6. Azon 
esetre, ha a takácsii 199. számú telekjegyzőkönyvbe 5 sor — 592. helyszinelési szám alatt 
beirt szántóföldből az első pont alatt hivatkozóit peregyezség alapján hozott -rrn- számú tör
vényszéki végzésben kijelelt 2282 • ölnyi területen Inl engem illető 8635 • ölnyi hirlokrész 
kiadása iránti perem halálomig végérvényes itélellel illetőleg végrehajtással befejezhető nem 
lenne: most akkorra feljogosított az általam megajándékozott pápai ágostai hitvallású evangeli-
cus egyházgyülekezet, hogy a pert saját felperessége alatt folytathassa s befejezhesse s a kér
déses birlokrészhezi tulajdon jogát telekkönyvileg bekebeleztethesse. — Jóllehet ezen. kizárólag 
tudományi, közoktatási és közjótékonysági czélokra telt ajándékozás az 1868: XXIII. lörvény-
czikk 21. szakasza értelmében feltéllenül ilielékmenles. minélfogva nem keli allól tartani, hogy 
a jelen jogügylet ulán kincstári illeték követeltessék: mégis ha ez netán bekövetkeznék, kije
lenti Németh Mihálv, hogy ezt ő fogja kielégíteni. — 8. Én Gyurátz Ferencz, mint megajándé
kozott pápai ágostai hitvallású evangelicus egyházgyülekezet ez idő szerinti lelkésze, s mint 
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ilyen, annak képviselője, de iigy is mint ÍIZ egyiiázgyiilekczet képviselő leslületének ez érdem-
beni niegbizoUja Németh Mihály nrnak nemes szive jó sugallatából eredett adományát a neve
zett egyházgyülekezet javára s annak nevében hálás köszíiiiellel elfogadom s az ajándék tárgyát 
képező vagyont a megajándékozott egyházgyiilekezet tulajdonába ezennel álveltnek nyilvánítom. 
Mely ekkép Icirejölt szerződésről a jelen közjegyzői okirat felvételeit, — az ügyfelek előtt az 
alkalmazott ügyleti lannk együttes és folytonos jelenlétében egész terjedelmébe^ felolvastatott, 
tartalma kellőkép megmagyarázlatolt, s mintán kijelentetlek, hogy akaratukkal mindenben meg
egyez, általok előliem sajálkezüleg aláiraíolt. — Kelt Pápán, ezernyolczszázbetvennyolczadik évi 
deczember hó liarminczegyedik napján. — Németh 31ihály mk. Gyurátz Ferencz mk. Lazányi 
Béla mk. ügyleli lanu, Sáray János mk. ügyieli tanú, Zárka Dénes nik. kir. közjegyző. (P. H ) 

mc 

1 
2 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
Ití 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Az egyházi 
^állapítva: 

Ajkay Imre 
Ajkay Miklós 
Adorján Sándorné 
Áts Károly 
Adaniina Márlonné 
Anial Gáboriié 
Antal Miliályné 
Balog Pélerné a. v. 
Balog Péter f. v. 
Bognár Sándor 
Bárdosy Dániel 
Balog Ferencz 
Balog 3Iihály 
Bereczki Károlyné 
Balog Pál 
Balog Istvánné 
Brader Sámuel 
Balog István 
Buli József 
Berecz János 
Bölcsi Pálné 
Bocsor Gergelyné 
Bolla Ferenczné 

24 Borbély János 
25 
26 
27 

Barcza István 
Barcza Lászlóné 
Baronyai István 

VI. lOf 
tartozás 

20 
16 

1 
2 
(i 

10 
1 
o 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
5 

— • 

20 
2 

— 
5 

— 
— 
•— 

4 
4 

— 
4 

h: 

— 
•— 
— 
— 
— 
— 
40 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
60 
— • 

— 
60 
-
60 
80 
60 
— 
— 
80 
— 

a-iK 
az 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

anyngyülekezet tag 

Bognár Gábor 
Cscrkuli Jánosné 
Csoknyai Katalin 
Csele Imre 
Csoknyai Józscfné 
Czéh Adolf 
Csizmadia Sándor 
Dezsői János 
Dózsa istvánné 
Dömölör Istvánné 
Dezső Islvánné 
Dinkráver Ilcrman 
Dénes Lajos 
Döbrönlo János 

1 K 
jaira 

20 
1 

— 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 

10 
2 

42 Dezsöné Erdély Eszter 1 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Érsek Dániel 
Eöri 3Iihály 
Elbert István 
Fábján József 
Fejes Jánosné 
Fodor István 

1 
1 
2 
1 
() 
6 

Özv. FoigI Sámuelné 8 
Fodor Lajos 
Farkas István 
Fejes Mihály 
Gaal Ferenczné 
Gráf Mihály 

— 
3 
1 
1 
8 

uiibeyvt 
nézve a 

/•/-. 

— 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
60 
— 

• — 

—• 
— 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
— 

80 
— 
60 
— 
— 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

Görög Pál 4 — 
Guzmils Lajos 2 — 
Günlhcr Adolf 16 — 
Gráf Jánosné 8 — 
Györké Jánosné 1 — 
Gáspár Gyula 2 — 
lleulfel János 20 — 
Horváth József 4 — 
Horváth János 1 — 
Horválh Pál 2 — 
Ilaupman István 8 — 
Harmos Zollánné 4 — 
Ilaupman Jánosné 8 — 
ílaubner Sándor 2 — 
Horválh Mihályné 4 — 
ílorválli Dániel 5 — 
ífj. Horválh Pál 1 — 
Ifj. Horválh József 1 — 
Horválh Pál (molnár) 4 •— 
Horváth István I — 
Haveh Károlyné 2 — 
Hammer Károly 6 — 
Horválh Györgyné 1 — 

Horválh Jánosné Ihászi 5 — 
Horválh Imre 1 — 
Ihász Sándor 8 — 
Illés Károlvné — 60 
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82 Jezerniczky Pálné 
83 Kakas Ferencz 
84 Özv. KlugfeFer.-né 
85 Kluge Károly 
86 Kálniíín Mária 

frt 
— 
10 
18 
4 

12 
87 Krompaclier József 12 
88 Ifj. Kovácsics Józs. 
89 Kalber János 
90 Kovácsics János 
9! Kis István 
92 Kis József 
93 Kakas József 
94 Kalmár Mihályné 
95 Kardos Gergelyné 
96 Komjáli Sándor 
97 Kovácsics Józsefné 
98 Kaldus András 
99 Kakas Elek 

100 Id. Kakas Ferencz 
101 Kapa Islvánné 
102 Király Sándor 
103 Kakas János 
104 Lazányi Béla 
105 Lepossa Dániel 
106 Lederer Kovács Be

nőné 
107 László Ferencz 
108 Letenyei Istvánné 
109 László Gábor 
110 Mészáros János 
111 Malus Károly 
112 Malus György 

4 
1 
1 
2 
2 
6 
1 

— 
2 

• — 

2 
10 

6 
1 
1 
4 

20 
8 

8 
1 
1 
1 
1 

20 
4 

113 Mészáros Ferenczné 2 
114 Mendel Ádám 
115 Mendel Borbála 
116 Mész Péler 
117 Major József 
118 Blész Ferencz 
119 Miskey Sándorné 
120 Mórocz Ferenczné 
121 Modrach Anna 

1 
— 
4 
3 
6 
1 
1 
5 

kr. 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
60 
— 
• -

122 
123 
124 
125 
126 
127 

Német Lászlóné 
Német János vend 
Neubauer Sámuel 
Nagy Sándor 
Nemes Bálinlné 
Németh János 

128 Németh Mihály 
229 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 

Németh Rozália 
Nemes Károly 
Nagy Dániel 
Neubauer József 
Németh Lajosné 

frt 
1 
8 
1 
1 
2 
2 

10 
— 
3 
4 

20 
1 

Ifj. Németh Ferencz 3 
Özv.Nádasdy Ján-né 4 
Nagy István 
Nagy József 
Németh Ignácz 
Németh Mihályné 
Puzdor Dánielné 
Perlaky Géza 
Pickel János 
Payer Sámuel 
Poicz Pál 
Pintér Józsefné 
Pipók Sándorné 
Pelárgus József 
Paal István 
Patonai Dánielné 
Pethő Petemé 
Péczy Ferencz 
Ráth Jánosné 

2 
1 
6 

10 
10 
10 

4 
12 

8 
1 
1 
5 

12 
— 

5 
— 

5 
Rumpold Venczelné 1 
Reich Sámuel 
Ritler Jánosné 
Rudi István 
Schreiner János 
Sülé János 

4 
1 
1 
2 
1 

Schiflner Ferenczné 1 
Sípos József 
Szenté Gáborné 
Szakáts Pálné 

5 
— 
— 

kr. 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
50 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
60 
— 
60 
60 

frt. kr, 
163 Sági Islvánné — 80 
164 Szöllősi Miklósné 3 — 
165 Szüls József 2 — 
166 Szecsödy Józsefné 2 — 
167 Somogyi Károly 3 — 
168 Szeberényi Márton 5 — 
169 Szántó kisasszonyok 6 — 
170 Schirkhuber J.-né 4 — 
171 Szeibold Károly né 3 — 
172 Sinkó Pálné 1 — 
173 Simon Juliánná 3 — 
174 Schöpf Gyula 12 — 
175 Özv. Schiller K-né 2 — 
176 Schir Károly 
177 Soos Dánielné 
178 Szeifert István 
179 Szakáts Dániel 
180 Szakáts Jánosné 
181 Schöpf Sámuel 
182 Spuller József 
183 Szenté Márton 
184 Szenté Pongrácz 
185 Ifj. Szenté János 
186 Szakáts Ferenczné 
187 Szily Ignáczné 
188 Soos Jánosné 
189 Szenté Islvánné 
190 Szabó Pálné 
191 Szenté Zsigmond 
192 Szenté Gábor 
193 Szenté Józsefné 

10 
10 
12 
12 
4 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 

60 

60 
60 
60 

194 Szecsödy Islvánné— 60 
195 Szekér Islvánné — 60 
196 Szuh Lázár 1 — 
197 Teszák Gyula 3 -
198 Tömből Ferencz 4 — 
199 Tömből István 3 — 
200 Teulfel Mihály 10 — 
201 Téringer Ferencz 4 — 
202 Ifj. Téringer József 3 - -
203 Tólh József 1 60 



/;-/. kr. 
204 Török Jánosné 5 — 
205 Tóth József 4 — 
206 Id. Téringer József 6 — 
207 Takáts István 6 — 
208 Ifj. Téringer Mihály 2 — 
209 Ifj. Tömből Mihály 2 — 
210 Tíirczy Dezsőné 10 -
211 Tömből Pálné — 60 
212 Id. Téringer Gy.-né 1 — 
213 Ifj. Téringer Gy.-né 4 — 
214 Téringer István 1 60 
215 Tollár József 1 — 
216 Takáls Ferencz 2 — 
217 Torma Jánosné 1 — 

218 Téringer János 
219 Ifj. Tóth Ferencz 
220 Terelmes Fer.-né 
221 Tóth Ferencz 
222 Tólh László 
223 Tólh Sándorné 
224 Tidge Mária 
225 Terelmes Jánosné 
226 Ulreich Jlihályné 
227 Ulreich Mihály 
228 Zsírai Sándor 
229 Vid Károly 
230 Vermes András 
231 Vajda Péter 

/;-/. 
1 
1 

— 
— 
— 

4 
— 

8 
8 
2 
8 
8 
1 

kr. 
— 

60 
80 
80 
60 
— 
60 
— 
—-
— • 

— 
— 
— 

232 Vélsz Mihály 
233 V^asvári János 
234 Ifj. Vasvári János 
235 Vinkovits Antalné 
236 Vigand Tamás 
237 Varga Sándorné 
238 Vörös Antal 
239 Vélsz Károly 
240 Vajda Márton 
241 Vélsz Béla 
242 Vasvári György 
243 Visinger János 
244 Vajda Júlia 
245 Vajda József 

A leány és fiók gyülekezetek tartozásai 1879-re. 
Takácsi 200 frt 
Acsád 50 , 
Békás 54 , 
Mezőlak - hátralék : 17.40, f. évi 54.60 — 72 , 
A. és F. Görzsöny 56 , 
Borsos-Győr hátralékkal 28 , 
Kup . . ' 4 , 
Dáka 10 , 
Kéltornyu-Lak hátralékkal . . . . 3 
Ihászi 20 

— kr, 

m 

20 
30 

60 

B e v é t e l s k i a d á s . 
Befolyt: a) 1878-ki hátralékból 

b) 1879-ki sorfizetések czimén 
c) A leány s fiókgyülekezetekből 
d) Városi segély az 1879-dik év %-ére . . . 
e) Persely s ládák tartalma 
f) Ajándék 
g) Alaptőkék után kamat 
b) Zsindely s egyházi adó-könyvecskék árában . . 

118 frt 10 kr. 
809 „ 55 
457 „ 85 
360 „ — 
109 „ 11 
16 „ 40 
232 i í 

., 75 

Összesen 
Kiadatott: a) Tiszlidíjakra összesen 

b) Egyházkerüleli, esperességi tartozás, biztosítás, adó, j a 
vítások, iskolai szükségletekre 

2095 frt 56 kr. 
1822 frt 60 kr. 

657 frt 3 8 % kr. 

frt. kr. 
5 ~ 
5 — 
5 — 
4 — 
1 — 

— 80 
2 — 
4 — 
2 — 
2 — 
1 — 
5 — 

— 60 
1 — 

2479 frt 98'/j kr. 
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Ezen télelek szerint a kiadás meghaladta a bevételt: 384 frt 42'/^ krajczárral. 
E 384 frt 42 Vj kr deficit fedezésére szolgálnak a gyülekezetnek még fent levő követelései: 
1. Sorfizetésekböl összesen 239 frt 30 kr. 
2. Fiókgyülekezelektől 40 „ 85 „ 
3. Városi pénztárból 131 „ 75 „ 
4. Kamatokból 35 „ 54 ., 

Összeg: 447 frt 44 kr. 
A számadási közgyűlés folyó évi február 2-án tartatott meg. A számadás teljesen, 

rendben találtatván Matus György pénztárnok ur a további felelősség alól felmentetett. 

VII. A gyülekezeti ev. nőegylet pénztára. 
Tőke 147 frt 14 kr. 
Bevétel gyUjlés utján 279 frt 23 kr. 
Kiadás: Acsádi iskolának 9 frt 30 kr, békási iskolának 3 frt 30 kr, 

takácsi jskolának 2 frt, budapesti árvaházra 12 frt, kerületi gyámoldára 5 frt, 
Pápán betegek gyámolilására, szegény gyermekek nevelésére, az iskolai és 
népkönyvtár gyarapítására 247 frt 63 kr. Összesen 279 frt 23 kr. 

Fentartolt töke 147 frt 14 kr. 
Ujabban adakoztak nőegylelünk számára: Kluge Ferenczné 10 frt, Matus Károlyné 7 

frt, Gyurátz Ferenczné 6 frt, Schneller Lajosné 5 frl, Tarczy Dezsőaé 3 frt, Ajkay Imre 5 frl, 
Ajkay Miklósné 3 frt, Brader Sámuelné 3 frt, Feigl Sámuelné 1 frt 20 kr, Teufl'el Mihályné 
2 frt, Kálmán 3Iária 2 frt, Lazányi Bélánc 5 frl, Bognár Gáborné 1 fri. Kakas Ferenczné 1 
frt. Fejes Jánosné 2 frt, Schirkhuber Jozsefné 1 frt, Horváth Zsuzsanna 2 frt. Tompa Zsig-
mondné 1 frl, Lepossa Jozsefné 1 frt, Szánthó kisasszonyok 50 kr. Krompachar Jozsefné 1 frt, 
Payr Sámuelné 1 frt, özv. Rálh Jánosné 1 frt. Török Jánosné 3 frt, Schir Károlyné 1 frt, 
Sipos Jozsefné 50 kr, Hauptmann Jánosné 1 frl, Neubauer Jozsefné 3 frl, Szakács Dánielné 2 
frt, HeulTel Jánosné 3 frt, T. M. 2 frt. Kakas Elekné 1 frt. Vermes Andrásné 1 frl, Doklorics 
Sámuel 1 frl, özv. Thiringer Györgyné 50 kr, Brader Sámuel 1 frt, Paál István 2 frt. 

Ev. nőegyletünknek czélja: a neveles előmozdítása, bilrokonok s tehetség szerint más 
felekezetű szegények segélyezése, szóval a jóltevő evangeliomi szerelet gyakorlása. 

Mint a fentebbi kimutatás lanusilja, nőegylelünk ez évben is igazi áldozatkészséggel 
munkálkodott a részvét szent oltára körül. Sok szegénynyel jót telt, sok hiányt pótolt gyánio-
litó kezeivel a nevelés lerén. Jlidőn áldott munkásságára gondolunk, midőn látjuk szerető gon
doskodásának jeleit iskolánk szegény gyermekei körül, akkor méltán visszük meg az iskola és 
az egyház nevében a hálás elismerés koszorúját liszlelt nőegyletünknek. 

A nőegylet s a nevelés több barálainak szívességéből a múlt karácsonyi ünnepek al
kalmával is kaplak növendékeink „karácsonfát" különféle ajándékokkal, mint élelemszerek, ru
hadarabok, könyvek, tanszerek. Ezen karácsonfára a nőegylet pénztárán kivül adakoztak: Gyu
rátz F. négy koncz papír, 24 tollszár, 3 palatábla. Bánli János: több darab ruhanemű, tanszerek, 
s egy drb negyed forintos ezüstpénz. Farkas Mih. 2 koncz papír, 30 drb irka, 12 drb. toll. 
Gyurátz Ferenczné 1 frt s egy téli meleg kendő. Wajdils Károly 100 drb irka és egy doboz 
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irótoll. Kluge Ferenczné: három öltözet riiliakelme leányok számára. Scliöpf Gyula 2 frt. Paál 
István: 2 konc/, papír, 40 drb irka. Berecz János: tO drb palatábla. 100 drb irón. Malus 
György 1 frt, 1 doboz toll. Glintber Adolf 1 frt. Vid Károly 1 frt. T. M. 1 Irt, Gráf Jánosné 
Nitteiiausz Andrásné 40 kr. Szakács Dánielné 20 kr. Özv. Feje? Jánosné 40 kr. Perlaky Géza 
50 kr. Dienes Lajos 30 kr. Hauplmann István 50 kr. 

A „G y ü 1 e ke z e t i É v k ö n y v e t'- m e g v e t t é k 1879-ben. 
^ P * 2 forintért Ajkay Imre. Malus Károlyné. 1 frt 20 krért Kluge Ferenczné. 1 forintért 
Doktorics Samu, Kiss Béla. Matus György. Vélsz Mihály, Schöpf Gyula. Kálmán Mária. 80 kr
ért Németh Mihályné. 60 krért Günlher Adolf. 50 krért Brader Sámuel. Neubauer József. Payr 
Sámuel, Kakas Ferencz. Boiia Jánosné. Lazányi Béla. 40 krért Bognár Gábor. Ajkay iMiklós, 
Krompacher József. Pelárgus József. Horváth László. 30 krért Vermes András. Kakas János, 
Német János, Böröcz János, Szeberényi Márton. Vasvári János. Schir Károly, Soos Dánielné, 
Ihász Sándor. 20 krért Farkas Mihály. Thiringer Tberéz. Bognár Endre. Szalay Sándor, Szei-
fert István. Feigli Sámuelné. Polcz Pál. Vid Károly. Hauplmann Jánosné. Tiedge Mária, Kakas 
Ferencz, Gráf Jánosné, Sipos József. Szakács Dániel. Simon Ferencz. Horváth Mihályné, Ul-
reich Mihályné. Adamina 3Iárlonné, Bognár Gábor. 10 krért Ötvös Károly. Bélák János, Ko-
vácsics József, Thiringer János, Gáspár Alajos, Tóth József. Thiringer György, Böröczky Ká
rolyné. Dienes Lajos, Vörös Antal, Tóth Zsuzsi. Somogyi Károly. Szily Ignáczné, Pintér Józsefné. 
Szőllösi Miklósné, Farkas István, Simon Júlia. id. Vasvári János. Szánlhó 3Iária, Komjálhi Sán
dor, Buti Ferencz, Bognár József. Gyönge József. Polgár Imre. Dávid Lajos. Magasi László. 
Horváth Imre. Nagy Károly. Raksányi Jánosné. Kovács János, Kis Pál, Molnár József, Simon 
János, Baki Dánielné, Simon József, Simon István. Fejes Jánosné. Németh Mihály. Szűcs J ó 
zsef, Balog Pál. Nemes Károly, Dingkreve Hermán. Németh Lászlóné, Gráf Mihály. Lepossa Jó 
zsefné, Schirkuber Józsefné. Ulreich Mihály, Vánkos János. 5 krért Kis József. Simon Gergely. 
Simon Györgyné, Szabó István, Bolla István. Mész Péter, Nagy István. 15 krérl Nagy Dániel 
4 krért Tömből Mihály. Fodor István. Simon Gábor, Szabó János, Szabó Dániel. 

VII. Az egyházsegélyzöegylet pénztára. 
Ezen egylet 1870-ben alakult bold. Királyföldy Péter volt gyülekezeti felügyelő lel

kes buzdítása folytán. Czélja: hetenkénti gyűjtés, önkéntes adakozások s alapilványtélelek utján 
a pápai ev. gyülekezetnek nevezetesebb segélyt nyújtani, főleg annak leendő egyházi építkezé
seinél alapul szolgálni. 

Az egylet a sanyarú idők daczára is szép sikerrel működött ezen évben is. — A 
pénztár jelen állapotát a következő télelek mutatják: 

1. Az 1878-dik év végén voll betáblázott adóslevelekben taka
rékpénztárban, készpénzben 7955 frt 04 kr. 

2. Adóslevelek ulán befolyt kamat 714 „ 30 „ 
3. Takarékpénztári betét után kamat 19 „ 56 ,, 
4. Betéti könyvecskék utján begyült a tagoktól 320 „ 58 ,, 
5. Spilzer Benő ur adománya 1 „ — ,, 

9010 frt 48 kr. 
2* 

m 
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Kiadása volt az egyletnek 1879-ben: a könyvvezető évi dija 40 frl,— a pénzszedő 
évi fizetése 40 frt,— számla: 60 kr. Takarékpénztári könyvecske: 10 kr. — Összesen 80 frt 70 kr. 
Ezen kiadást levonva a fent kimutatott bevételből, az egylet tökéi jelenleg: 8929 frt 78 kr 
értéket képviselnek. A gyülekezet folyó 1880. év febr. 2-án tartolt számadási gyiiiése alkal
mával terjesztetett elő a kimutatás a t. segélyegylet évi működéséről is. A gyűlés Brader Sá
muel segélyegyleti pénztárnok urnák gondos buzgalmáért elismerő köszönetet szavazott; könyv
vezetőnek a körünkből eltávozottt T. Farkas Mihály ur helyébe, T. Pulay Gábor ez idöszerinli 
káplán urat választotta meg. 

IX. Iskolai takarékpénztár. 
Jelenleg betéti könyvecskéje van 40 növendéknek, összesen 216 frt 44 kr értékkel. 

Megjegyzendő, hogy a betéti könyvecskével biró növendékek közül ezen évben többen eltá
voztak részint más vidékre, részint felsőbb tanodákba. Ezeknek takarékpénztári könyveik ki
adattak összesen 115 frt értékkel. Ha ezt hozzáadjuk a fentebbi összeghez; az eredmény azt 
mutatja, hogy három év alatt 331 frt 44 krt gyűjtött össze az iskolai takarékpénztár. 

A takácsi ev. elemi iskolában betéti könyvecskéje van 12 növendéknek 30 frt értékkel. 

Czélja ezen intézménynek, a takarékosság erényét ébreszteni a növendékekben s arra 
nevelni a fejlődő nemzedéket, hogy filléreinek megtakarításával jókor törekedjék gondoskodni 
jövendőjének biztosításáról. 

Vannak sokan, kik az iskolai takarékpénztárt nem pártolják, azt állilván, hogy ennek 
kezelése czéltalanul szaporítja a tanitó elfoglaltságát, másrészről a növendékeket fösvénységre, 
kapzsiságra szoktatja. 

Ezen ellenvetésre röviden a következőket válaszoljuk: igaz; hogy ezen intézmény 
vezetésének gondja egy új teher a tanitó vállain, ezt azonban egy kis ügybuzgalom — tapasz
talás után mondhatjuk — igen könnyen elviselhetővé teszi, sőt hordozását meg is édesíti azon 
tudat, hogy a boldogulás egyik alapfellételének terjesztésén fáradozik. 

Hogy a gyermek kedélyére káros hatást gyakorolna az iskolai takarékpénztár, azt ha
tározottan tagadjuk. 

ítéljünk elfogulatlanul. Ha igaz azon állitás, hogy az erényre is szoktatni kell a nö
vendéket, ha elismerjük, hogy a takarékosság egy szép és tiszteletre méltó erény; akkor egy
szersmind be kell vallanunk, hogy az iskolai takarékpénztár, mely a gyermekben hathatósan 
ébreszti a takarékosságra való hajlamot, teljes mértékben megérdemli a nevelés s a közjólét 
pártolóinak figyelmét. 

Azon állításra, hogy az iskolai takarékpénztár irigységre indilaná a szegényebbet a 
vagyonosb ellen, ki többet irathat be könyvébe, röviden csak azt jegyezzük meg, hogy ha 
ezen nézet alapos volna, akkor hasonló indokból elkellene tiltani az iskolában a csinosabb ruha 
viselését, mert ez is irigységre kelthetné a szegényebb sorsuakaf, kíkellene küszöbölni a nö
vendékek köréből mind azt, mi jobb sorsra emlékeztet. Valyon lehetséges és tanácsos volna ily 
eljárás az iskolában? 

Azon nézetet sem fogadhatjuk el, hogy a takarékosság sürgetése fösvénységre nevel. 
A takarékosságot szép jellemvonásnak ismeri mindenki, s örömmel látja gyermekében minden 
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értelmes szülő. Ha néha a takarékos ember túlzásba esik és fösvénynyé lesz, ez csak annyit 
bizonyít, hogy visszalehet élni minden áldással, a vagyonszerzéssel is, e mellett azonban még 
sem jut eszébe egyikünknek sem, hogy gyermekeit a szerzéstől elidegenilse. Megtörténik, hogy 
a jó nevelésben részesült gyermek eszét, tudományát később csak roszra használja; és ily 
egyes szomorú példák daczára sem szűnünk meg folyton hirdetni, hogy a jó nevelés, a kiművelt 
lelkitehetség szép örökség, melyet — mennyire a viszonyok engedik — minden szülőnek szent 
kötelessége biztosítani gyermekei számára. 

Azon véleménynyel szemben, hogy a takarékosság dicséretes tulajdon az ifjúságban 
is, de nem tartozik az iskola feladatához ennek gyakorlati utón fejlesztése, — a következőket 
lehel megjegyezni. 

Az iskolának hivatása a vallás-erkölcsi érzék ápolása mellett, a serdülő nemzedék 
értelmi tehetségének kiművelése, hivatása azon ismeretek birtokába juttatni a növendéket, a me
lyek megkönynyitik számára később az életmezején a versenyt, a menynyiben jókor felhívják 
figyelmét az önfentarlás fontos eszközeinek megválasztására s helyes alkalmazására. Ezért ta 
nítjuk az iskolában nem csak a történelet, hanem a természettant, a gazdászat, kertészet leg
szükségesebb elemeit — a mennyire lehet gyakorlati ulon is, — ezért sürgetjük a számtannak 
alapos oktatását is. Szóval az értelem kiképzésével s hasznos ismeretek szerzésével életrevaló 
embereket akarunk nevelni. 

Senki sem tagadhatja azonban, hogy a tehetségek, ismeretek gyakorlati alkalmazásá
nál épen a takarékosság biztosítja a sikert minden életpályán. Nem elég a boldogulásra, hogy 
az ember a maga köréhez szükséges ismeretekkel bírjon, sőt az sem elég, hogy szorgalmas 
munkás legyen; szükséges ide még, hogy a jövőre gondolva jókor megtanulja becsülni mun
kája gyümölcseit, vagy is, hogy korán megszokja tisztelni a takarékosság parancsát. E megszo
kásnak nagy hatása van még a jellem alakulására, az erkölcsiségre is. Helyesen mondja egy 
iró, hogy a takarékosság: „az eszély leánya, a mértékletesség testvére s a szabadság anyja." 
A ki tékozol az ön jövendőjének ássa meg botor fővel a sírt. Ki a gondviselés által kezeihez 
juttatott vagyont könynyelmüen szórja, az egyszersmind pazarolja az időt, egészséget, s utóbb 
áruba bocsátja szabadságát, becsületét is. A tékozló nem lehet önálló, megbízható ember. 

Csak a takarékosság — szövetségben a kitartó munkával — biztosíthat jólétet, füg
getlenséget. Ez teszi az embert képessé arra, hogy jót tehessen, nemes czélokra áldozhasson s 
közbecsülést szerezhessen magának. 

Ha elismerjük ezek után, hogy az iskola hivatva van nem csak tanítani, hnnem ne
velni is, és hogy a nevelésnek egyik szép feladata a takarékosság erényét oltogatni a növen
dékek szívébe, akkor az iskolai takarékpénztárak felett, melyeknek czéljuk az ifjúságot gyakor
latilag is takarékosságra szoktatni, bízonynyal nem fogunk hidegen pálczát törni 

Nyíltan kimondjuk ugyan e helyen, hogy a gyermekeknél nem az anyagi eredményre 
helyezzük a fősúlyt, hanem azon erkölcsi hatásra, melyet a takarítás megszokása idéz elő az 
ifjú kebelben. 

A gyermek nagyon hajlandó a könnyelműségre; kíváncsisága élénk, s hamar a sze
szélyek rabja lesz, midőn hiányzik mellÖlle az őrködő figyelem. És pedig, bírjon bár a legra
gyogóbb tehetséggel, szerencsétlen lesz egész életében, ha csak meg nem tanulja annak idején, 
vágyait korlátozva, a józan ész szabályait fogadni el írányadókul. 
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Az iskolni takarékpénztár egy ioen alkalmas eszköz, e szép tulajdonoknak: az ön-
mérséklésnek és takarékosságnak fejlesztésére. A "-yermek. vagy ajándékozásutján. vagy némi 
szolgálaltételért ottan-ottan néhány fillérhez jut. Ismételten hallva a (igyelmeztelést a takaré
kosságra, pénzecskéjét a helyett, hogy valami haszontalan nyalánkságért odavetné, most meg
takarítja. A jövü haszonért lemond a pillanatnyi élvezetről. Megtanulja zabolázni önvágyait. 
megszokja nem a szeszélyes indulat, hanem a józan gondolkodás vezetése mellett kezelni a 
reá bizott dolgokat. Először megtanulja becsülni a pénznek értékét, azután megszereti a mun
kát, melynek jutalma a vagyon, s megbecsüli az időt. mely alkalmat nyújt a munkára. így ki
csinyben kezdve a takarékosságot, később örömmel látja annak az egész életre kiható fontos 
eredményéi; mert nagy igazság rejlik azon állitásban, hogy ahoz, ki a krajczárokat is meg
szokta becsülni, szívesen gyülekeznek a forintok is. 

Fordulnak elő többször esetek, midőn a növendék közvetlen is tapasztalja a lakaré-
ság áldását. 

így közelebb iskolánkban egy szegény fiúnak, ki gondosan megtakarította az íijándék-
ban, vagy szolgálatért kapott filléreket, pár év múlva néhány forintnyi Összeg volt beírva köny
vecskéjébe. Az utóbai sanyarú tél. mely oly sok családba vezette be, mint hívatlan vendéget. 
az utolsó ínséget, súlyos teherré tette a gyermek szegény özvegy anyjára nézve is az önfen-
larlás gondját. Jött a lakbér fizetésének ideje. Fizetni nemtudott, s így lefoglalták csekély bú
torzatát házbér fejében. Ki volt léve a veszélynek, hogy mint hazátlan koldus szórassék ki az 
ulczára. E nyomorúságtól a szegény özvegyet, fiának megtakarított pénzecskéje mentette meg. Elég 
volt házbérre s még maradt valami élelemszerre is.— Mily hatással lehet a fejlő gyermeki kedélyre 
azon édes tudat, hogy szegény anyját takarékosság.íval a végső szükségtől mentette meg ! 

Egy másik gyermek három éven ál lassankint 10 forintot gyűjtőit össze. Atyja, kö
zelebb meghall, s a vagyontalan családnak nem volt költsége az elhunytnak eltakarítására. — 
Kénytelen lett volna, vagy uzsorára venni fel pénzt, vagy valami bútort, ruha darabol eladni. 
A szegény özvegyei kísegíletle a bajból jó gyermekének takarékossága. Ennek összerakott pén
zecskéjéből lelt eltemetve a halott, és a gyászolóknak mini maguk mondák egy megnyugtató 
vigasz volt azon ludat, hogy a szeretelt családfői, nem idegen ..drága" pénzen, hanem saját 
gyermekének megtakargatotl filléreiből temethették el. 'Sem buzdítja-c, ily eset mind a gyer
meket, mind a család többi tagjait továbbra is a gondos takarékosságra ? . . . . 

Joggal mondhatjuk végül, hogy midőn a takarékosság elvét terjesztjük az ifjú nem
zedékben, akkor nemzeti érdekel is szolgálunk. Es nagyon is ideje már. hogy a takarékosság 
erényéi nálunk minél nagyobb körben tiszteljék s kövessék. Jelenleg naponként halljuk meg-
íijulni a panaszt, hogy népünk anyagilag hanyallíL hogy az elszegényedés rohamosan terjed. — 
Ez szomorú igazság. Miben keressük ezen hanyatlásnak okát? Népünk értelmi erőre nézve bár
melyik nemzeltel kiállja a versenyt és dolgozni is tud Megvannak benne a baladás e fontos 
tényezői: a természetes józan ész és a dologképesség. A jóléthez azonban, mint már említet
tük nem csak az érlelem és munka szükséges, hanem a takarékosság is: és épen ez hiányzik 
nálunk a legtöbb cselben. Népünk neni'szerel a jövőre gondolni: e mellett nasv hajlama van 
a könnyelmű költekezésre, s a hiu fényűzésre. 

Ezen hibákban találjuk annak okát. hogy a magyar gazdák rendre az adósság súlyos 
Lckóiba hullanak, hogy annyi ház előtt megszólal a dob, s a sírva költöző nőt és gyermekeket 
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az árverezők zaja kiséri ki az udvarból. A vélkes tékozlás jullat annyira igen sokakat, hogy 
koldusbottal kezükben kénytelenek odahagyni az ősi lelket, az apák szerzeményét. 

A jelen nehéz viszonyok közölt valósággal életkérdés népünkre nézve, hogy meg
szokja a szigorú takarékosságot. — Csak a számiló gondoskodás a jövőről, fogja újélelre ke l 
leni a haldokló közjólétet, csak ez fogja megritkilani az adósság miatt árverező dobszót. 

És mikor az iskola felöleli gondjai közé a takarékosság terjesztését, s ez irányban s i 
keresen munkálkodik a takarékpénztárak behozatalával, legyünk méltányosak és valljuk be, hogy 
szép feladat teljesitésén fárad. 

Az iskolai takarékpénztár jövőben is fenlarlatik iskoláinkban. A tiszteli szülőket b i 
zalommal felkérjük, hogy mint hasznos intézményt pártolják s gyermekeiket figyelmeztessék, 
hogy ajándékul, vagy munkabérül kapóit pénzecskéjüket e takarékpénztárba beadják. 

X. Magtárak. 
A lakácsi, acsádi s békási leány, illetőleg fiók gyülekezetekben az egyház alaptőké

jének emelésére a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva magtárakat alapítottunk. 
1. A takácsi leány gyülekezel magtára 1874-ben alapitatolt. Tartalma végre 209 

mérő gabonára szaporodván, ebből a gyülekezet 100 mérőt közelebb pénzértékre változtatottal. 
E szerint a magiárnak értéke jelenleg: gabonában 109 mérő 

biztos adóslevelek mellett elhelyezeti pénzben: 411 Irt. 
2. Az acsádi leány gyülekezel magtára, jelenleg 87 mérő gabona. 
3. A békási fiók gyülekezetnek 1878-ban újra alapított magiára 20 mérő. 

Xl. Gyámintézet. 
Gyülekezeti gyáminlézetünk gyűjtött 1876-ben: 

Acsádon . 8 íVf 30 kr. 
Takácsiban 4 „ 24 „ 
Mező-Lakon 2 „ 20 „ 
Békáson 1 „ 56 „ 
Pápán . . . 46 ., 78 .. 

Összesen 63 frt 08 kr. 
Ezen összegből az esperességi gyámintézelhez küldölt . . . . 35 frt. 
A ,,Leopoldianumra" megszavazott ö frt. 
A helybeli iskolai és népkönyvtárra 23 frt 08 kr. 
A gj'áminlézetnek czélja: „már lélczö egyházaink s laninlézeleink felscgélése s aho l 

kivánlalik újaknak felállilása: s e czélt a hivek kényszerilése nélkül, egyedül a keresztyén sze
relet önkénytes áldozatai által kivánja megvalósitani." 

A gyámintézet működése az evangeliomi szerelet egy szép nyilatkozata. Már majd 
kél évtized óta áldott hatással munkálkodik magyarhoni ev egyházunkban; és azóta sok sze
gény gyülekezetet emelt fel a nyomorúságból, számos tanintézeteink nyerlek ennek gyámoliló 
kezeiből hathatós segilségel 

Tekintve nemes czélját, egyházunk felvirágzásáért hozoll áldozatait teljes mértékben 
méltó arra, hogy minden gyülekezet, minden lelkes protestáns egyházlag szerclellel felkarolja. 
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GyüleUezelüiikben a gyáminlézelre a következő módon történik a g-yüjtés: 
Minden sátoros- és más gyónó ünnepeken az isteni lisztelet végeztével-tányér tétetik 

ki e czéira a templom elé. 
A reformatio emlékünnepén a persely tartalma a gyámintézeté. ^ 
Végül évenkint egyszer gyiijtöivet köröztetünk mind az anya, mind a leány, illetőleg 

fiók gyülekezetekben ugyanezen czéira. 

Xli. Függelék. 
1879. február 16-án a gyülekezeti közgyűlés osztatlan bizalommal megválasztotta T. 

Paál István urat számvevőnek. A körünkből eltávozott egyházi jegyző T. Lepossa Dániel úr 
helyébe szintén egyhangúlag T. Ajkay Miklós urat választolta meg gyülekezel! jegyzőnek. 

Ugyanezen gyűlésen megválasztatlak Hammer Károly és Bognár Gábor urak conventi 
tagoknak. Barcza István úr pedig gondnoknak. 

A gyülekezetnek még egy nevezetes intézkedése emlitendö meg az 1879-dik évről. 
A közgyűlés ugyanis halározalképen kimondotta, hogy a templom újraépítéséi megkezdi az 
1883-dik év tavaszán. E határozatból kifolyólag a templomsegélyzö egylet künn levő pénzei 
felmondattak oly megjegyzéssel, hogy 1882-dik év szept. végéig az illető adósfelek kötelez
tetnek a náluk levő összegekel teljesen lefizetni, tetszésükre bízatván, hogy azon időig részle
tekben is törleszthessék adósságukat. 

Az újra építendő templom terve már meg van: készilelle T. Hencz Antal építész úr. 
Az építési költségvetés — torony s harangok nélkül - kílenczezer s néhány száz 

forintban van megállapítva. 
Az anyagyUlekezetben a ,.L. Egyházsegélyző egylet'' által e czéira gyűjtött összeg: 

8929 frl 78 kr. Ujabb adakozások és a tőke kamatoztatása mellett ezen összeg 1883-ig leg
alább is 11,000 forintra emelkedik. 

Hogy felvétessék-e az építési tervbe a torony is hozzá való harangokkal, mint ezt 
a hívek közül többen óhajtják, ez iráni egy későbbi gyűlés fog a közelebbi években dönteni. 

A toronyépítésnél mindenesetre égetőbb szükség egy új fanterem felállítása. Iskolánk 
minden évben szűknek bizonyul, s a túltömöltség nevezetesen gátolja a sikeres oktatási, s más
részről az egészségre nézve sem kedvező. E hiány egyre sürgetőbben hívja orvoslásra az ál
dozatkészségét, s a gyülekezet nem is késhetik soká a megfelelő változtatással. 

Ezen ügyben a Icgczélszerübben intézkedik a gyülekezel, ha a létező két tantermet 
egygyé alakítja és egy új tágas tantermet épílet. 

Az 1879-dik évben az esperességi gyűlés Veszprémben tartatott, s ezen gyülekeze
tünket a lelkészen s inspectoron kívül Brader Sámuel és Matus György urak képviselték. 

A kerületi gyűlés pedig aug. 13 és 14-dík napjain Pápán gyülekezetünk keblében 
tartatott Főtiszt. Karsay Sándor szuperintendens és Méltóságos báró Prónay Dezső felügyelő 
urak elnöklete alatt. 

Magyarhoni evang. egyházunk egyetemes felügyelője Nagyméltóságú Zsedényi Eduárd 
1879-dík év febr. 20-án meghalván, gyülekezetünkben ugyanezen év márczius 30-án tartatott 
emlékére gyász ünnepély. 
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A boldogult a hadának kiváló tehelségU polgára, az egyháznak áldozatkész ieikes fia 
volt. A vallás és a nevelés ügy körül taniisilotf buzgalmával s jólétiéivel hervadatlan érdem-
koszorut szerzett magának. 

Emlékbeszéd, néhai Zsedényi Eduárd felett. 
Alapigék: János jelenés. 3 r. 11 —12 v. 

..íme eljövök hamar, tartsd meg azt, a mi 
ná'ad vagyon, hogy senki élne vegye a te koro
nádat.'* 

„A ki gyözödehnes lészen. azt mívelem, 
hogy az én Istenemnek templomában oszlop le
gyen, és többé onnét ki nem jő : és ö reá fel
irom az én Istenemnek nevét, és az én Iste
nem városának nevét: azaz az nj Jenisalemnek 
nevét, mely menyországból száll alá. az én Iste
nemtől, és az én uj nevemet is." 
K. H. A valiásnak, az egész életre kihaló fontosságát el nem vitathatja senki. A val

lás az emberiség egyik legdrágább kincse. 
Ez fejleszti ama nemesb érzelmeket, melyek kiemelik az embert az állatok sorából, 

ez éleszti a lélekben a felsőbb származás magasztos tudatát, s tanit igy tisztelni önmagunkon az 
Isten szent képét. 

A vallás őrködik fogyhallan hűséggel a teltek rugói: az indulatok felett. Ez nevel 
törvénytiszteletre, s biztosítja igy a társadalmi élet fenállását. IIol a nép kebelében fen lobog 
még a vallásos érzületnek lángja, olt a közügy szilárd alapon áll: mig ellenben, hol a vallás
tól a nép szive hidegen elfordul, olt a féket vesztett szenvedélyek irtó harczot keltnek a rend 
s törvény ellen, ott a társadalom. — mintegy nehéz álok súlya alatt roskadozva inog sarkaiban. 

A vallás a mívelödés első magvelője. Ez vezette be szerető karján az életbe az is
kolákat : a tudományok, művészetek ápoló dajkáit. 

A vallás továbbá egy jóltevő, hűn segilö barát, kire itt alant, bölcsőtől a sírig, min
dig szükségünk van. 

E földi lét a változások, veszteségeknek színtere, hol az öröm a szentírás szerint is 
igen gyakran szomorúságra szokott fordulni. A fény után az árny, a bölcső nyomán jár a 
koporsó. Mig élünk temetünk, reményt, időt kedveseket, mignem végül eltemetnek minket is. 
Ezernyi alakban születik itt újra és dul a szenvedés, ugy hogy nehéz volna meg mondani; 
valyon harmat száll-e több alá az égből, vagy pediglen fájdalomköny a sorsüldözöttek sze
méből ? 

És mi teszi mégis elviselhelökké az élet terheit? 
lm, nézzétek, ott jár a szenvedés után mint egy mentő angyal a jóltevő vallás. Ez 

tördeli a bú nyilán az élt; ez ültet örömvirágot a bánat tövisei közé. Ahoz, ki tört remények 
omladékán vívódik a kétségbeeséssel oda megy mint égi küldöll, a hit balzsamával gyógyítja 
sebeit, s kivezeti a fájdalom csülaglalan sötét éjjeléből. Hol alacsony gunyhóban, elhagyott sze-

3 
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gény ö'ívegy árva kesereg ínségtől leverlen, s nincs a világon senkié, kire támaszkodjék, — 
mint hű védő jelenik, meg olt is segélyre a vallás. Ott virraszt hiven a beteg ágya mellett; 
letörüli hő könnyűit a lelki vigasszal, segélyre hívja az áldott részvétet s így kelti a boldog
talant uj életre, uj reményre ismét. 

A vallás áll ott bálorilva a végharczot küzdőnél. Elfödi a sir rémeit, a bontakozó lé
lek előtt megnyílt eget mutat, s iigy altatja el a haldoklót, hü karján egy szebb élet hitével. 

Igen, ott van mindenütt a fájdalom ikertestvére : a vallás, hol érező szív dobog. E 
szent talízsmán az emberiség reményeinek forrása, iialadásának záloga, boldogulásának alapja. 

K. H! A vallásnak — mint fentebb jeleztük — ápolója, hordozója az egyház : azon 
társulat, melyet Üdvözítőnk a „Szentek egyességének" nevezett. Sléltán mondjuk azért, hogy 
egyik legszebb feladat egy keresztyénre nézve az egyházat híven szolgálni, hogy igazi dicső
ség kiérdemelni az egyház jóltevöjének nevét. Másrészről azonban ez nem csak szép, hanem 
áldozatra intő hivatás is, A dicsőség magaslatára az ut sokszor szirteken át, tövis közölt vi-
szen. Ki óhajtja az egyház oszlopának koszorúját, arra nagy felelősség vár. 

K. H! Ez alkalommal boldogult Zsedényi Eduárdnak — ki mint ev. egyházunk egye
temes felügyelője meghalt folyó év febr. 20-án - emlékére szentelünk gyász ünnepélyt. Ha
lálát méltán siratja az egyház, mert benne sokat vesztett. Midőn azonban gyászolva megállunk 
sirja felett mi is, s letesszük a kegyeletnek könnyüktől ázott koszorúját, emléke vigasztalva ulal 
az egyház szolgálatában szerzet érdemek ragyogó sorára. Vissza tekintve életére, a felolvasott 
álapigék nyomán megtaláljuk a választ e fontos kérdésre: 

Mi avat fel egy prot. kereresztyént az egyház oszlopává ? 
A v á l a s z í g y h a n g z i k : 

I. A valódi hitbuzgalom. 
II. A törhellen ígazságszerelet. 
III. A jóltevő áldozatkészség. 

I. Az egyház oszlopává mindenek előtt a valódi hitbuzgalom avat. 
A hit varázserő, mely nem egyszer lehetővé teszi azt, mi a számító értelem elölt le

hellennek látszik. — Tűzláng, mi az ostromló szélben ki nem alszik, hanem még magasbbra 
csapkod. Egy lelkesítő vezér, ki széttöri a nyomorult szolgaság bilincsét, s utat készít minden 
akadályon át az igéret földére. A hit alkotó halalom, mely a megdőlt réginek helyébe uj vi
lágot teremt. A hit a mindenhaló Istenhez emel; annak segélyével biztat, tanít harczolni, tűrni 
s vezet győzelemre végül. 

Ki az egykáz mezején vezérszerepre áll, annak ihletve kell lennie a hit szent láng
jától. A vezérnek hite ama világító fáklya, mely a népnek irányt mutat. Ha élete igaz vallásos 
érzületet hirdet, népe újra tanul hinni, reményleni tőle s a hit és reményben örökli egy szebb 
jövő biztos zálogát. Az ily hitbuzgalmat ápoló vezérhez hangzik lelkesítve az írás ezen szava : 
„Tartsd meg a mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat." 

Gondoljunk a nagy törvényhozóra : Mózesre. Mi avatta őt fel népe és egyházának 
dicső oszlopává? Épen amaz erős, lángoló hit, melylyel Istenre épített, s mely csudákat mivel! 
A hit varázsával szivében meni a zsarnok elé bátran s követelt szabadságot népe számára. 
Ezzel hatolt át a tengeren •• és győzött a sivatag ezernyi vészein. Ott a kietlen pusztában is 
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mint üldött bujdosó felállitá a szent sátort, az imádság hajlékát, és merített hő imában uj erőt, 
uj reményt, Dicső példája megragadta végül népét i s ; ez örökölte a nagy vezér hittbuzgalmát 
s ezzel alkotott magának szabad, boldog hazát. 

Emlékezzünk az apostolokra. Ez egyszerű, szegény halászokat a világ gúnymosoly-
lyal s majd gyilkos haraggal fogadta, a midőn egy keresztre vert Üdvözilöröl beszéltek. De im 
ök fegyverül a hitet, a vallást hordozzák, ezzel harczolnak a pogányság hatalma, bálványai e l 
len. Szenvednek, vértanukká lesznek, de az utókor kegyelettel tiszteli bennük a Krisztus evan
géliumának halhatatlan emlékű, dicső bajnokait. 

Protestáns egyházunknak múltja is mulat ily hitbuzgó oszlopférfiakra. A Thurzók, Bocs-
kayak, Bethlenek s ama törhetlen hilü lelkészek, kik vallásukért ott pusztultak s hallak el rendre 
a börtönben s idegen gályák bilincsében, mindannyian méltán viselik az egyház oszlopainak szép 
nevét, mert a hitbuzgalom tüzét élesztek a népben szóval, téllel és szenvedésekkel is. Az a 
vallásszerelet, mit ők megszilárdítanak, védte meg az egyházat a bukástól az ellenséges táma
dások kereszttüzében, és vezette el sok átküzdölt vihar ulán győztesen a békésb idők rév-
parijára. 

És valyon ma, találunk-e vezérekre, kikben ily hitbuzgalom lakik ? Oh, hisz oly sok
szor hangzik fel a panasz, hogy korunkban földhöz tapadt a sziv ! Az alacsony önzés a vezér, 
ez azon aranyborjú, mely elölt a többség tömjénez. Az apák vallásos buzgósága hamvadóban ; 
a nagyobb rész az Írásban kárhoztatott se hideg, se meleg dicstelen szerepére törpült. 

De nem, nem aludt ki mindenütt az a szent tűz még sem. Vannak, kik hiven meg-
őrzék, mint drága ereklyét, elődeik vallásos érzetét. 

Ezt hirdeti nyíltan közelebb egyházunk egyetemes felügyelőjének, boldogult Zsedényi 
Eduárdnak nemes emléke is. A megdicsöüllnek ifjúsága óta egy hiven őrzött kincse volt a val
lás, melynek első magvait a felejhetlen édesanyai gond ollotla keblébe. 

E kincset nem veszté el sem az ifjúság örömzajában sem a férfikor küzdelmei kö
zölt. Nem feledte el soha, hogy az Istenfélelem a bölcseség kezdete, hogy a vallás a vigasa 
s az üdvnek forrása. Leplezetlen őszinte vallásossága, párosulva kiváló értelmi fölény nyel v e 
zérszerepre hivla ől az egyházi téren. Az egyesült bizalom előbb kerületi, majd a magyarhoni 
evang. egyház egyetemes felügyelői székébe emellé, s önérzettel számí>á az egyház oszlopai 
közé. Mint vezér is példájával mind végig hiven éleszté hilsorsosi körében a ragaszkodást az 
egyház iránt. S mikor meghalt nyugodt lélekkel mondhalá el az apostollal: ..Én ama nemes 
harczot megharczoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam." 

A hitbuzgalom hatalmas erő az egyházi téren, de csak addig jogosult, addig áldott, 
mlg igazság szerelet kiséri. Ennek folytán : 

II. 
Méltán mondjuk továbbá, hogy az egyház oszlopainak, vezéreinek is épen e szép 

erény : az igazságszerelel képezi hervadallan, dicső koszorúját. 
K. H! Mind annak, mi az életben kedves, az igazság adja meg valódi értékél, E nél

kül minden csak hiu álarcz, csalárd külszín, mely nem tiszteletre, de megvetésre kelt. A fényes 
rang, magas polcz, ha tiprott igazság felelt emelkedik, nem más, mint csillogó keret, melybe egy 
rul, visszalaszitó kép szorult. A hatalom, ha nem igazságon épül, csak átok hordozója, a mely 
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alatt végül is leroskad. A nagy ész, tudomány hogy ha nem vezérli igazságszeretet, csak visz-
szaélés az ég ajándokával, s ezért méltán sújtja ítéletével a világ. 

Épen igy a hitbuzgalom is, ha elhagyta az igazságszeretet akkor vakbuzgósággá lesz 
és mint ilyen, nem áldás az életre, de rettenetes csapás, mert csak viszályt, gyülölségel szül 
és ez által sirásója leszen a közboldogságnak. 

A vallásosságnak igazságszerelett képezi valódi ékességét. E szép erénynj'el szivében 
a vallásos ember szem elött tartva a nngy parancsolíifot: ..a mit nem kívánsz magadnak, ne tedd 
azt embertársadnak.'"^ — mig a maga egyházát szereti, a másét is tiszteli. Nem éleszti, hanem 
olíja a vagbuzgóság tüzét, nem gyaláz, nem bánt más felekezetet, sőt örömmel látja más egy
házban is a szeretet vallásának emelkedését. Tudja, hogy ha bár különböző templomokba j á 
runk is, egy Istent imádunk, ugyanazon mennyei Atyának vagyunk gyermekei, és igy testvérek, 
kik egymásnak lelki szabadságát, hitét tisztelni tartoznak. 

Mig azonban egy lelkes prot. keresztyén más nézetUek iránt méltányos, más részről 
szent feladatának ismeri az igazsághoz, a meggyőződéshez rendülellen ragaszkodni végig. ,,Én 
azért jöttem — mondja Üdvözilőnk. — hogy az igazságról bizonyságot legyek."' 0 az igazsá
gért élt, halt ; s példája hasonló hűségre inti követőit mindig. És hivatásuk főképen a népve
zéreinek az egyház jogát, a vallásszabadságot s ebben az igazságot bátran védni mind a 
vakbuzgóság. mint a kullámadások ellen : harczr.i készen állni Sión falainál s ha kell éltet, vért 
is áldozatul vinni a dicső elődök szent örökségéért, az evangeliomért. Az ő példájuk kiáltó 
szó, a mely messze elhat, törekvésük egy zászló, melyre sokan néznek. Ha hitbuzgalmukat 
ígazságszeretel kiséri, akkor ébresztik a lelkesedést a magasztos eszmék iránt, építik az Isten 
országát s igazán szent ügyért harczolnak. És épen ily nemes harczra utalva mondja az egyház 
nemtője a vezérekhez e szivemelő szavakat : ..A ki győzedelmes leszen, azt mivelem. hogy az 
én Istenemnek templomában oszlop legyen.'" Az igazság, sok akadályba ütközik, minden lépten 
nyomon, ki ennek lobogóját hordja, önfeláldozással is meg kell állania helyét, minden vészek 
között. Hogyha hü maradt hnlálig. mint győztes vezérre emlékeznek mindenkor a hivek kegye
lettel, s tettekben nyilvánult dicső erényei, tiszta jelleme, még a késő unokák elött is, az egy
ház egy erős oszlopát mutatják benne. 

K. H ! Zsedényi Eduárd élete egy ily szép jellemű, igazságos ember képét tárja elénk. 
Szerelte lángolón saját egyházát, de a másét nem bántotta soha. A hitbuzgalom nem fojtá el szi
vében a méltányosságot: nem oltá meg, sőt csak éleszté lelkesedését a társadalom közjó-
léte iránt. 

Az igazság, a jog védőjére talált benne minden terén. Ugyanazon ingatlan hűséggel 
állott őrt a haza, mint az egyház szent oltára mellett. Lelke egy keretben egyesítve horda a 
vallásos buzgóságot és a honszerelmet, s e szép jellemvonás díszévé tette, mind az evang. prot. 
egyháznak, mind a niagyarhazának. 

A meggyőződés embere volt mindig. A mit igaznak elismert, altul el nem verte semmi 
akadály : sem a népszerűség csábos mosolya, sem a fenyegető ellenség kivont fegyvere. 

Mikor húsz év elölt meg lettek lámadva egyházunk alapjogai s a pátenssel akarlak e l 
nyomni önkormányzati jogunkat, Zsedényi volt az egyik legelső, a ki zászlót emelt és véde
lemre kiállt. Kész voll az igazságért feláldozni mindent: szerencsét, szabadságát, s kimondá, 
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hogy meggyőződéséi eltudja vinni, ha kell a vérpadra. Igazságszereiele kivivla számára ország
szerte a köztiszteletei, s mikor meghall, együtt gyászolt koporsója felelt a prol. egyház és 
a haza. 

A hitbuzgalom és igazságszeretet tiszteletre kellő erények a vezérférliakban, de ezek 
mellé a prot. egyház megkívánja oszlopembereilől még 

III. 

a jóltevö áldozatkészséget. 
Protestáns egyházunknak egy nélkülözhetlen lámodéka a hivek áldozó részvéte. Minden 

intézményeink, templomaink, iskoláink, a hivek jóltevö szeretetének szóló tanúi. A közügy szent 
oltára, hogy ha áldozatot keres, csak egy forrásra hivatkozhatik: a hivek lankadatlan részvé
tére ma is. Itt nem elég a puszta hang. a szóval hirdetett buzgalom : ki méltó tagja akar lenni 
az egyháznak, annak tettekben is kell igazolnia vallásos érzületét. 

És főképen a vezéreknek hivatása ismét, mint olthatatlan tüzet hordani lelkükben az 
áldozatkészséget. Az ö példájuk segili halhalón megvalósulásra ama szép, evangéliumi intést: 
„Egymásnak terhét hordozzátok és ugy töltsétek bé a Krisztus törvényeit." Az ő vezérielük 
alatt egyesült nemes részvét vethet még szilárdabb, mélyebb alapot egyháznak és iskolának. 

És lehet-e dicsőbb feladat mini a jóltevö szeretetet éleszteni, s a testvéri érzületben 
egybeforrt hivek seregél vonzani jó példával áldozatra a jótékony czélok szent oltára köré ? 
Hisz a szeretet munkáiban, a jótékonyságban Isten képét mutatja önmagán az ember. A köz
boldogságért lelkesülő, jótleni szerelő vallásos emberre utalva mondja lelkesítő hangon a szenl 
iró : , , . . . . felirom reá az én Istenemnek nevét."" 

K. H! Boldogult egyetemes felügyelőnkre hálás érzelemmel tekinthetünk ugy is, mint 
ily igazán áldozatkész támaszra. Hálás fia volt az egyháznak: hol leginkább fenyegetett a szük
ség, ott volt ő mindig, mint lelkes gyámolító. Mikor 1875-ben a közbizalom megválaszlá egye
temes felügyelőnek, így szólt: ,.En már megvénhedtem, de ha egyházam int szolgálatra, én 
készséggel engedek még most is. Dicsőségnek tarlom, életem meghajolt alkonyát is az egyház
nak szentelhetni, melyei úgy szerettem mindig."" 

Ez alkalommal egyszesmind húszezer frlnyi összegei lelt le a nevelés oltárára. Áldo
zott azóta is folyton, s mikor meghalt, végrendeletében százezer forintot hagyott iskolai és egy-' 
házi czélokra. 

És ez a jóltevö részvél az egyház iránt, csak még szebb fényben tűnik elénk, ha* 
a boldogultnak életét tekintjük. Zsedényi Eduárd, egy komoly, fáradhatlan munkás ember volt; 
a takarékosság egy igazi apostola. Azok közé tartozóit, kik a takarékosság erényében : „az 
eszély lányát, a mértékletesség testvérét s a szabadság anyjál*" ismerik s tisztelik. Munkássá
gával szép vagyont szerzett, s e mellett a fényűzést csak híréből ismerte. Viselete, életmódja 
maga volt a teljes egyszerűség. E szigorú takarékosságnak azonban nem fösvénység, hanem 
magasabb elv volt a rugója. Jól tudta ő, hogy „takarékosság nélkül senki sem lehet nemes 
szívű : nem vehet részt a könyörületesség magaszlos áldozataiban." 0 lakaritott, nélkülözött is 
azért, hogy szent czélokra annál többet áldozhasson. Mind e lények tiszteletet parancsolva mu
latják benne az egyház hű támaszát, ki telteiben még holla után is „egy oszlop leszen az Ur
nák házában." 
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K. H! Oda lesziik a kegyelet koszoniját az ciliunvt nemes vezérnek nevére. Míg egy
részről fájdalommá! gondolunk elköltözésére, másrészről vigaszt tíilálunk azon iiifben. hogy a 
szent elvek ily bajnokának halála maga a megdicsőülés, és haladattal áldjuk a Mindenhatót, ki 
i ly sziv s lélekben gazdag életet adott egyházunknak. 

Nyugodj békén kifáradt bajnok a hosszú életharczok után! Hü oszlopa voltál egy
házadnak.. Sirod felett oszlop most az egyház, mely tisztelettel koszorúzva őrzi emléked. 

Elköltözött nemes lélek ! hitbuzgalmad, igazságszereteted, jötelteid jutalmául legyen ha
zád az örök dicsőség. Ámen. 

^ 

--=€=~e*®=í!253«t^=^?;^?-=£-

K 


