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I. A pápai evaiig-. gyillckezctben lSS6-bai i : 
Lelkész: Gyurátz Ferencz, segédlelkész: Szigetliy Lajos. 
Felügyelő: Lazányi Béla. 
Jegyző: Tcviffel Mihály. 
Tanitó: az anyagyülekesetbcíi: Kovácsics Gyula, Takácsiban: 

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

Pénztárnok: Kluge Károly. 
A templomalap pénztárnoka: Matns György. 
Számvevő: Paál István. 
Ellenőr: Bognár Gábor. 
Gyámintézeti elnök: Perlaky Géza. 
Gondnok: Pelárgus József. 
A presbyterium tagjai: Kluge János tiszt, presbyter, rendes 

tagok: Ajkay Imre, Ajkay Miklós, Bei-ecz János, Brader Gusztáv, 
Bareza István, Balogh Mihály, Dienes Lajos, Günther Adolf, Haupt-
mann Sándor, Hauptmann István, Horváth Dániel, Hammer Ká
roly, Kakas Ferencz, Kluge Endre, Kluge Károly, Kovácsics Jó
zsef, Németh János, Neubauer József, Polcz Pál, Puzdor Gyula, 
Sipos József, Schier Károly, Szakács Dániel, Szenté Márton, líj. 
Vasváry János, Vid Károly, Vermes András. 

I I . A pápai CTaiig'. gylileiieKef népessége.* 
Lélekszám: Pápán a legutóbbi népszámlálás szerint • . 984 

Takácsiban 483 
N.-Acsádon 134 
Békáson 101 
Mezőlakon 149 

F. és Al. Görzsönben . . . . . 100 
Borsos-Győr, Dáka, Nóráp, Ihászi, Puszta-Gyimóth 170 

Összesen 2121 
1* 



Az 188G-ik évben született: 
Pápán 
Takácsiban 
N'-A Csádon 
Borsos-Győrött 
Békáson 
Dákán 
Mezőlakon 
Ihászin 
Alsó-Görzsönyben 
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Összesen: 33 fi 43 nő ossz. 76 
A^szülöttck között törvénytelen 3 fi, 4 nő, összesen 7.. 

Megbalt: Pápán 19 fi 20 nő ossz. 39 
Takácsiban 7 
N.-Acsádon 4 
Békáson 2 
Mezőlakon — 
F. és A. Görzsönyben 1 
I)ákán 2 
Borsos-Győrött •— 
Nórápon — 
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Összesen 37 fi 42 nő ossz. 79 
Konfirniáltatott az egész gyülekezetben 24 fi, 19 nő, ossz. 43. 
Egybekelt 12 tiszta és 17 vegyes pár, összesen 29. 
Az Ur szent vacsorájával élt 581 fi 736 nő, összesen 1317. 
Isteni tisztelet tartatik az anyagyülekezetben vasárnap és ün

nepnapokon délelőtt fél tiz, délutiln 2 órakor, hétköznap reggeli 
nyolcz órakor. 

Az Úrvacsora kiszolgáltatik Pápán Tjjév napján, Böjt első va
sárnapján, Nagyi^énteken, Hnsvét első és második, Pünkösd első 
és második napján, az aratási hálaadó ünnepen, a reformátió em
lékünnepén, Advent első vasárnapján, Karácsony első és második 
napján. 

Takácsiban: Húsvét első. Pünkösd első napján, az aratási 
hálaadó ünnepen és Karácsony első napján. — A sátoros ünne-



péken kivül a lelkész vag}' segédlelkész minden ötödik vasárnap 
kimegA' Takácsiba rendes isteni tisztelet végezésére; az 1887-ik év
ben a következő vasárnapokon: január 23-án, február 27-én,*apri, 
lis 3-án, május 8-án, junins 12-én, július 17-én, augusztus 21-én-
zeptember 25-én, október 30-án és december 4-én. 

IIf. Iskolaügy. 
Pápán a kisebbek osztályában (I. 11. Ill-d. oszt.) beíratott 

30 fi 60 leány = 90 
a nagj'obbak osztályában (IV. V. VI. oszt.) 28 fi 30 leány =•- 08 

Összesen 58 fi 90 leány — 148 
Ezek közül más felekezetbeli 5 fi 25 leány rz 30 növendék. 

Takácsiban beíratott az iskolába 38 fi 33 leány = 71 növendék 
N.-Acsádon 24 „ 28 „ = 52 „ 

Ezek közül más felekezetű 8 fi 9 leány = 18 növendék. 
Az anyagyülekezetben a kisebbek osztályát Kovátsits Gyula 

tanitó, a nagy óbbak ét a lelkész és a segédlelkész vezették. 
A női munkában Toni])a Karolin k. a. oktatta ez évben is a 

növendékeket, és pedig a vizsgán bemutatott készítmények tanu-
sága szerint kitűnő eredménnj'el. 

A köznapi tankötelesek vizsgája június 20-án tartatott meg. 
Ez alkalommal a ..Németh Mihály"-féle alapból ösztöndijat 

kaptak: Bocsor Marcsa 3 frt. Mészáros Róza 3 frt, Németh Zsiga 
3 írt, Böröcky Gábor 3 frt. - - A z Eősze és Rupprecht-féle alap
ból segélyben részesültek: Áment Marcsa, Aszner Teréz, Nagy 
Lujza, 1—1 frttal; Gáspár Ilona, Varga Julcsa, Császár Anna, 
Kis István, Pickel Katus, Gyömörey J(')zsef, Kopácsy Ilka 50—50 
krral. Adorján Lujza 60 kr és Udvardy Károly 75 krral. 

Az ismétlő iskolások vizsgája július 11-én tartatott meg. — 
A tankötelesek mind bejártak az iskolába, s a törvény büntető 
rendeletének alkalmazása nem volt szükséges egy iskoláztató szülő 
ellenében sem. Különben az iskolai neveltetés lehetőleg meg is van 
könnyítve a családokra nézve, a mennyiben a szegény gyermekek 
részint' az e czélra rendelt alapítványokból, részint a nőegyleti ta
gok s rnás jóltevők áldozatkészségéből hathatósan gyámohttatnak 
tanszerekkel, kön^'vekkel, ruhával, s többen élelmezéssel is. 
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IV. Az iskolai és iiépiiő'nyvtár. 
E könyvtár tartalma öt osztályba sorozva: 

I. osztály ifjúsági iratok 
II. „ regények, elbeszélések 
III. ,, történeti munkák 
IV. „ költemények, szinmüvek 
V. ,, vegyes művek 

Összesen 1151 kötet. 
A közönség használatára — felekezeti külömbség nélkül — 

nyitva van szombaton délelőtt 11 órakor és vasárnap délután 2 
órakor. A tanulók s ezek cf-aládjai, valamint a nőegylet tagjai is díj
mentesen használják. — A többi olvasó tagok havonként 20 krt 
fizetnek. — Minden újonnan belépő tag köteles megvenni a nyom
tatott könyvjegyzéket, melynek ára 30 kr, — az 1886-ik évben a 
könyvkivivók száma 2054 volt. 

Ez évben a könyvtár a következő munkákkal gyarapodott ré
szint vétel, részint ajándékozás utján: 

Névtelen: Genovéva, N.: Az állatvilág csudái, Hofiinan Fe-
rencz: A párisi kis tontaárus. Dr. Csánki Rezső: Rajzok Mátyás 
király korából (3 példányi, Jó könyvek (4 kötet), J. Swift: (xulli-
A'er utazásai, Dolinay: Lányok lapja 1886, Hasznos nuilattató 1886. 

Egyetemes Regénytár: I—XXVII. kötete. Ország Világ 1881, 
1882, 1883-ik évfolyamai, Vas Gereben: Nagy idők, nagy emberek, 
Hacklánder: \'arázssziget I—II. kötet. 

Longíelow W. Henrik: Arany legenda. 
Simons Tivadar: Az ős római időkből. Verne Gyula: Hires 

utazók, Osear Browning: A nevelés elméletének története, N.: Ma
gyar Pantheon, N.: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 
1886-iki évfolyamának I—XIII. kötete, Knigge Adolf: Érintkezés 
az emberekkel I—II. k.. Fillinger Károly: Az állatok természet
rajza. Ivörn3'ei János: Egyetemes földirat, Schiller: Goscliichte der 
Niederlande, Kuttner Sándor: Kis általános földirat, Kákái A '̂a-
iiyos: Még ujabb Árny és Fényképek, Kossuth Lajos: Irataim az 
emigrátióból I. II. III. k.- Somogyi: Magyar Lexikon I—XVI. k., 
Kisfaludy Károly: Aurora, hazai almanach 1830-iki évfolyama) 
Kari Németh: Elementar Lehrbueh der christlichen Religion, Ahn: 
Franczia nvelvtan, Dr. Kiss Áron: A nevelés és oktatás történet 
kézikönyve, Czigány Károly: Lélek naplója. 



\- A ^yülckezeií Eiiilékköiiyv. 
Az 188G-ik évben a következő jóltevők neveit jegyezte be 

egyházunk az Emlékkönyv lapjaira: 
1. Nagytiszteletü Dieaes Gábor, bakony-szent-lászlói lelkész lir 

végrendeletileg 60 frtot. 
2. Özv. Vinkler Jánosné, szül. Fuchs Erzsébet 60 Irtot ha

gyott gyülekezetünknek egyházi czélokra. 
3. Szakács Dániel presbiter és neje Simon Zsófia elhalt ked

ves leányuknak: Eizsikének emlékére 25 frtot adtak az egyházi 
alaptőkék gyarapítására. 

4. A pápavárosi takarékpénztár 20 frtot adott iskolai czélokra 
5. Szvoboda Venczel városi gazdasági tanácsos iskolai szük

ségletek fedezésérc, szegény gyermekeknek tankön}'vekre 10 frtot 
adott. 

6. Szakonyi István, Aolt egyházmegyei felügyelő ur , végreu. 
deletileg a pápai ev. templomra 100 frtot hagyománj^ozott, mely 
összeget örököse: Szakonyi Miklós eg3'házfelüg3'elő űr időközi ka
matjával együtt gyülekezetünknek lefizette 1886-ban. 

A templom építési költségek fedezésére adakoztak ez évben 
Ifjú Térínger József 4 írt, Teuífel Anna 2 frt, özv. Kardos Fe-
renczné 5 frt, Szakács Ferencz 2 frt. Borbél}' Jánosné 50 kr, Ká
rolyi Antal 3 frt, özv. Heuifel Jánosné 20 frt, Soproni ev. gyám
intézet 6 frt, Schírkhuber Laura 10 frt, Kraemer Lajos 1 frt, Ma-
gassi Ádám 5 frt. 

Az f«!̂ <$6-ik évi gyii lckezeli k(fUsé^¥c(és. 
Az egyházi tartozás ez évben a gyülekezet tagjaira nézve aí 

következő sorozatban volt megállapítva: 
Ajkai Imre 20 frt. Adorján Sándorné 1 frt 60 kr, Ács Károly 

2 frt, Antal Cxáborné 10 frt, Antal Mihál}^ 1 frt, Ambrus István 
1 forint. 

Buti Béla 1 írt, Balogh Péterné 1 frt 60 kr, Bárdosi Dániel 
1 frt, Balog Ferencz 3 írt, Balog Mihály 2 írt 80 kr, Bereczky 
Károly né 3 frt, Balog Pál 5 írt, Brader Gusztáv 14 frt. Balog 
István 2 frt, Buti József 60 kr, Berecz János 10 frt, Bölcsi Pálné 
60 kr, Bolla Ferenczné 60 kr, id. Barcza István 4 frt, Barcza 
Lászlóné 60 kr, Baronyaí István 3 frt. Bognár Gábor 20 frt, Bolla 
Jánosné 1 frt, Baronyaí György 2 frt, Bolla István 1 frt. Buti 



MiliAly 60 ki-, Berta Márton 4 frt, Bakos Jánosné 60 kr, if j . Bar-
cza István 1 írt, Barcza József 1 frt. 

Cserkuti Jánosné 1 frt 40 kr, Csete Imre 2 frt, Csik Károly 
1 frt, Czéh Adolf 2 frt, Csizmadia Sándor 2 frt. 

Dezső Lajos 1 frt 40 kr, Dénes Lajos 8 frt, Döbrönte János 
1 írt, Dezső Ádámné 1 frt, ifj. Dömötör Istvánné 60 kr, Dénes 
Miklós 2 írt, Dózsa Istvánná 1 írt 60 kr. 

Eöri Mihály 1 frt 60 kr, Érsek Dániel 1 írt. Egyed Györgyné 
60 ki-, Fábján József 1 frt, Fejes Jánosné 6 frt, Fodor István 2 
írt, özv. Feigl Sámuelné 10 írt. Fodor Lajos 80 ki-. Fejes Mihály 
2 írt, Ferenczi Ijajosné 1 frt, Franendienst Ferenczné 60 kr, Fran-
csics Ferenczné 2 írt. Kön\o Taniásné 2 frt, Forberger Lajos 5 
írt. Faragó Ferenczné 60 kr. 

Cíünther Adolf 20 frt, (laál Ferenczné 1 frt, Graaf Mihály 8 
írt, (xörög Pál 4 írt, (xuzmics Lajos 2 frt, Graaf Jánosné 10 frt 
(ráspár Alajos 2 frt, Gergye Sándor 1 írt 40 kr, Gyomoréi János 
1 frt 20 kr. 

()zv. Hnjber Lajosné 4 frt, Horváth Gábor 1 írt Horváth Dá
vid 1 írt, Hoi'váth Zsuzsanna 10 frt, Harmos Zoltánné 8 frt, Ham-
nier Károly 6 frt, Horváth Dániel 5 frt, Hauptman István 10 írt, 
Hauptman Sándor 10 írt, Horváth .József 4 frt, Horváth .János 1 
frt, Fücsök Horváth Józsefné 1 frt 60 kr, ifj. Horváth Sándor 1 
frt, Hoi'váth István 1 frt, Horváth Mihályné 4 írt, ifj. Horváth 
Pál 1 frt. Haubner Sándor 2 frt, ifj. Horváth József 1 írt, Hauch 
Károlyné 2 frt, Horváth Imre 2 frt, Horváth János 2 frt Horváth 
Istvánné 60 kr, Herczeg Dánielné 60 kr. 

Ihász Sándor 4 frt, Jezerniczky Pálné 60 kr, Jánosa Ká-
lolyné 60 kr, Jakab (íyula 1 frt. 

Özv. Kluge Ferenczné 18 frt, Kluge Károh'^ 10 frt, ifj. Kakas 
Fercncz 20 frt, Krámmer Alajos 4 frt. Kovács Imréné 1 frt itj-
Kalmár Mihályné 60 kr, Kálmán Mária 12 frt̂  Katona Sándorné 
1 frt, Katona Istvánné 60 kr. Kis Ernőné 4 írt, Krompacher .Jó-
Ktíefné 8 frt, ifj. Kovácsics József 5 frt, Kovácsics Jánosné 1 frt, 
Kiss József 2 írt. Kakas József 12 frt, özv. Kalmár Mihályné 1 
frt. Kardos Gergelyné 60 ki-, Kaldus András 3 frt, id. Kakas Fe-
rencz 6 írt, ICapa Istvánné 1 frt, Király Sándor 1 frt, Királj'^ Mik
lós 1 frt, Kőszegi Gáborné 1 frt, Kiss Gyuláné 1 frt 60 kr, Kal
már János 1 frt 60 kr, Könnyűd Sándor 1 frt, Kovács János 1 
íit, Kapcsándi Sándor 1 frt, Kovács Benőné 8 frt. 



Lazányi Béla 12 frt, László Ferencz 1 írt, Leteiiyei Istvániió 
1 írt, László Albert (30 kr, László Gábor GO ki-. 

Ózv. Mattus Károlvné 20 frt. Mattus (ryörgy 8 frt, ^fusszcr 
Károlyné 5 frt, if j . Mész Ferencz 2 írt. özv. Mész Forcnezné 3 frt. 
Major József B frt, Mész Péter 3 frt, Mendel Ádám 1 frt, ^lószá-
ros Ferenczné 1 frt GO kr, Mészáros Györgyné 1 frt, ]V[iskei .S;in-
dorné 1 frt 60 kr, Mórocz Ferenczné 1 frt, Marton József 1 frt, 
Mester Józsefné 60 kr, Molnár József 1 frt GO kr. ]'víennyórt Já 
nosné 1 frt, Mnray Józsefné 60 kr. Molnár Sándorné (iO kr. 

Neubaner József 20 frt, Nemes Károly 4 frt. Nemos Istvánné 
60 kr, Nagy Józsefné 60 ki-. Németh János 10 frt, Németh János 
1 frt 40 kr. Ncnbaner .Sámnel 1 írt, Németh R()za 1 frt, Nagy 
Dánielné 3 írt, Németh Lajosné 1 írt, ifj. Németh Ferenrz 2 frt 
Nagy István 2 frt 60 kr. Nagy József 1 frt, Németh Márton 1-
írt, Németh József 1 frt, Németh György (íO kr. 

Öcsön Károlyné 60 kr, Oroszi Ferenczné GO ki-, 
Pnzdor Dánielné 10 frt, Polcz Ede 4 frt, Paál István 12 frt, 

Perlaky Géza 12 írt, Pickel Jánosné 1 frt, Payr örökösök 4 frt 
Pelargns József 10 frt, Pethő Péterné 5 frt, Pap János 1 frt, Pap 
(iyörgy 1 frt, Patonai í)ánielné 40 kr, Péczi Ferencz 60 kr. Pau-
knch Gynla 2 írt, Polcz Pál 10 frt. 

Özv. Ráth Jánosné 2 frt, Répási Jánosné 6 frt, Rumpold 
V'enczelné 2 frt, R.itter Jánosné 2 frt, Jieiling József 1 irt. 

Szakács Dániel 12 frt, Schier Károly 10 frt, Schoinogyi Mi-
háh' 2 frt, Schreiner János 2 frt. Sülé János 2 íi-t, SchiíFner Fe
renczné 1 frt 60 kr, Sipos József 8 frt, Szenté (láborné 60 kr. 
ifj. Szenté Gábor 4 frt, Strobcl Frigyesné 2 frt. Szász Dánielné 
1 írt, Strasszner Károly 2 frt, Szakács Pálné 60 kr, Sági Istvánné 
80 kr, Szöllősy IVIiklósné 3 írt, Szűcs József 2 frt, Szecsódi Jó
zsefné 2 írt. Szántó Mari 6 frt, Schirkhnber Józsefné 3 frt. Szabó 
Ferencz 1 frt. Sink(') Pálné l frt 20 kr. Simon Jnlianna 3 út. 
Soós Dánielné 8 frt, Seiflfert István 10 frt. Szakács J;inosné 4 frt 
Szenté Márton 5 frt, ifj. Szenté János 1 frt. Szabó Istvánné 60, 
kr, Szabó Mihály 1 frt, Szilly Ignáczné 3 frt, Soos Jánosné 60 krj 
Szabó Pálné 1 frt. Szenté Zsigmond 1 frt, Szenté Gábor 4 frt, 
Szenté Józsefné 1 frt, Szecsődi Istvánné 20 kr. Szekér Istvánné, 
60 kr. Szabó Józsaf 80 kr, Sinkó Jánosné 60 kr, Szűcs Lászlóné 
60 kr, Sinionics Mihályné 1 frt, Siklósi János 3 frt. Szántó Péter 
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6 frt, Szalóki Imréné 1 írt, Schneller Lajos 3 írt, Sági János 1 
frt, Szabó Ciábor 4 frt, Szabó András 2 frt. 

Tarcz}' Dezsőné 10 frt, Török Jánosnó 5 frt, Tömbül Ferenc 
2 frt, Tótb József 3 frt. Tömből István 3 frt. Teuiiel Miliálv 10 
frt, özv. Téringer Ferenczné 2 frt. ifj. Téringer József 3 frt, Tóth 
József 2 h-t. Tóth Józset 4 frt. id. Tóringer József 5 frt. Takács 
István 2 frt, ifj. Téringer ^Mihály 3 írt, ifj. Tömből ^Mihály 2 frt, 
id. Téringer Györgyné 1 frt, ifj. Téringer (Jyörgyné 4 írt. Térin
ger István 2 frt. Tollár József I frt. Takács Ferencz 3 frt, Térin
ger János 1 frt, ifj. Tóth Ferencz 1 frt, Terelmes Ferenczné 60 
kr, Tóth László 80 kr, Tiedge Mari 4 frt, Terelmes Jánosné 00 
kr, Tóth Lajos 2 írt, ifj. Tóth Fei'enczné 1 frt. 

Özv. Ulreich Mihályné 8 frt. 
Váczi Károly 10 írt, Vid Károly 8 írt. Vermes Andi-ás 8 frt, 

Vajda Péter 1 frt, Vélsz Mihály 5 írt, Vélsz Károly 4 frt. N'elsz 
Béla 1 frt, ifj. Vasvári István 5 frt, ifj. Vasvári János 5 frt, Vin-
kovics Antalné 4 frt. Vajda ]\Iárton 2 frt, Vasvári György 1 frt, 
Vizinger János 5 frt, Vámosi János 4 írt. Varga Sándor 1 írt, 
Véhoíier Györgyné 60 kr, Szubjász Péternó 60 kr, Zarkíi András 
2 frt, Zsirai Bálint 2 frt. 

A leán}' és fiók g^áüekezetek tartozásai 1886-ik évre. 
Takácsi — — 
N.-Acsád — — 
Békás — — 
Mezőlak — — 
A.-Görzsöny — 
F.-Görzsöny — 
L^gyanitt Ajkai Miklós —• 
Dáka — — 
Kup — — 
Kéttornyú Lak — 
Boi'sos Gvőr — 

Bevétel. 
A múlt évi pénztári maradvány — 481 frt 68 kr. 
Az anyagvülekezetekben soríizetési bevétel Ü44 ., 35 „ 

— 
— 
•— 
— 
• — 

— 
— 
— 
— ' 
— 
— 

összesen 

200 
54 
54 
54 
16 
20 
16 
10 
4 
4 

44 
478 

írt 
;5 

•>•> 

TI 

V 

n 
r 

11 

?? 

?) 

!? 

írt 

• — 

• — 

60 
60 
— 
— 
— 
— 
30 
95 
— 

45 

kr. 
:^ 
•: 
:i 

:•> 

n 
!? 

;? 

)? 

5? 

» 
kr. 



Fiók leány gyülekezetekből bevétel 
Töke kamatokból — 
Németh Mihály féle alap haszonbére — 
Harangozás i dijakból — 
Persely gyűjtő láda — 
Iskolai tandijakb()l — 
Városi segély — — 
Ivegyadományokból — 

hidd ás. 

Tiszti dijjakra összesen — — J'J35 ír t (JO kr. 
Egyházkerület i , ((sperességi tartozás, egy-

házfiak dija. biztosítás, javitás, iskolai 
czélokra és törlesztés összesen — (J58 ., ir2 

— 

— 
e — 

— 
— 
— 

— 
— 

Összeg 

464 
212 
260 

49 
113 
120 
484 

23 
3153 

írt 
!5 

V 

n 
55 

>) 
TI 

•• 

frt 

35 
8(J 
— 

• — 

10 
11 
!»] 
30 
66 

11 

kr. 
!5 

;i 

;? 

)? 

v 
:? 

:^ 

kr. 

2594 írt 22 kr. 

1886. Bevétel — _ _ 3153 frt (ii; kr. 
Levonva a kiadást — — 2594 .. 22 ., 

1887-re pénztári maradék — — öö9 t i t 44 kr. 

A gyiilckezetnek még t'cnlévő követelései: 
J. A sorfizetési hátralékb(')l az 1887 íebr. 

2-án t a r to t t gyűlésen k'Aonatván az 
elköltözöttok, e lhal taknak t enmarad t 
s a Németh Mihály-léle alapitvány 
éi'telmében 20 szegény gyülekezeti 
t agnak elengedett tar tozása fejében 
98 írt 60 kr., marad begyűjtendő 
hátralék — — — 106 frt 70 kr. 

Pénztár i maradék és háti-alék követelés ü()(j frt 14 kr. 

Az- cgi/hiiz-i ulap'ökcli liOceíliezöley vaiiiutli clhefijez-re: 

1. A gyülekezeti pénztárnál kölcsönkép •— 
2. Az cpitési pénztárnál (templom alap) — 
3. Adóslevelekben — — — 
4. Takarékpénz tá rban — — 

Összesen 

74Ő 
1565 
2842 
.110 

5212 

frt 
j j 

:? 

5) 

frt 

— 
40 
51 
• — 

91 
2-

kr. 
» 
; j 

11 

kr. 
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Az- egyházi Luther alap 
188G. évi zárszáinadás végén . . . 141 írt 14 kr. 

Az egyházi nőiskola alap 
1886. évi zárszámadás végén . . . 58 frt 08 kr. 
A gyülekezeti pénztár számadása az 1886. febr. 2-án tartott 

közgyűlésen vizsgáltatott meg, Paál István számvevő jelentése nyo
mán, •— A gyűlés Kluge Károl}^ pénztárnoknak ügybnzgóságáért 
köszönetet szavazott s a további felelősség alól neki a felment
vényt megadta. 

VII. A iiöeg'ylet péiixtára/ 
Pénztári maradvány az előző évről — 130 frt 81 ki'. 
Nőegylet ivén bejött — — — 72 „ 15 „ 
Karácsonfára „ — = — 50 „ 05 „ 
Évkönj'v árában — — — 66 „ 80 „ 
Különböző czimeken — — •— 186 „ 98 ,, 

Összesen 506 frt 79 kr. 

Kiadás: Békási iskolának 10 frt, Takácsinak 1 
frt 50 kr, Acsádinak 1 frt 50 ki'. Vesz
prémi e\-. leik. gyámoldának 2 frt, Pi'ot. 
árvaháznak 12 frt, heh'ben a gyülekezet 
segélyezésére, iskolai czélokra, szegények 
íívámolitására . . 382 frt 40 kr 

Összesen 409 frt 40 kr 
Az 506 frt 79 kr bevételből levonva 
a 409 frt 40 kr kiadást marad — — 97 frt 39 kr. 

Igabban adakoztak: Gyurátz Ferenczné 6 frt. Kis Ernőné 1 
írt 50 ki-, Krompacher Józsefné 1 írt, Kovácsics Gynláné 1 frt 
Vermes Andrásné 1 frt, Horváth Zsuzsanna 3 frt, Ózv. Mattus 
Károlyné 5 frt, Xcnbauer Józsefné 1 írt 50 kr, Neubauer Ilona 1 
írt 50 kr, Soós Dánielné 1 frt, Özv. Kluge Ferenczné 4 frt, Antal 
Gáborné 4 frt. Bradcr Sámuelné 1 frt, Tompa Zsigmondnó 1 frt, 
Horváth Izabella 2 frt, 'l''arczy Dezsöné 3 írt, Tiedge Mária 1 frt, 
Schier Károlyné 2 frt. iíj. Vasváry Jánosné 50 kr, iíj. Téringer 
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Jüzscfné 1 frt, Kluge Károlynó 3 írfc, Paál JoJán 1 írt, Fcigl Sá-
muelné 1 frt 50 kr, Sipos Józsefné 1 frt, Payr Mili 1 frt, Bognár 
Gáborné 3 írt, Fejes Jáiiosné 1 írt. özv. Ulrcich Mihálync 30 kr, 
özv. Pt 'árgus Jánosné 1 frt 50 kr, Dienes Lajosné 30 kr. Ilittcr 
Vilma 2 írt, Schirkluilier Józseíné 1 írt, Képási Jánosiió l írt, 
Kakas Józsefné 2 frt. l íakas Feranczné 1 frt 50 kr. Török Jánosné 
4 frt, Perlaky (Jézánó 1 frt, Günther Irma 1 írt, Németh Iniréné 
1 frt, Peklrgus Józsefné 1 frt. Ajkay Miklósné l írt, özv. Dokto-
rics Jánosné 1 írt. 

A vizsga alkalmából szegény tanulók segélyezésére külön ada. 
koztak: Ifj. Kokas Ferenezmj 1 frt, Kluge Ferenczné 4 írt, Valter 
Oram 3 frt, Sipos Józseíné öO kr, Török Jánosné 1 frt, Doktorics 
Sámuel 50 kr, Paál István ö() kr, L. B. 50 kr. Hammer Károly 1 
frt,*iHauptmann István 1 frt. liépá.sy János 1 frt, Perlaky Géza 
50 kr, Neubauer Józsefné, I írt. Matus Károh-né 2 frt, Matu.s 
György 1 frt. Kis Ernöné 1 frt, X. N. 60 kr. 

A nőegylet áldozatkészsége és több gyülekezeti tag külön ado
mányai lehetővé tették, hogy ez évben is felállittassék a „Kará-
csonfa" iskolánk szegény g\ermekei részére. 

Karácsony előestéjén a templomban gyűlt össze az örvendező 
gyermek sereg, s velük együtt az érdeklődők nagy száma. — Is
teni tisztelet után megtörtént az első iskola termében a íénj'esen 
íeldiszitett karácsonfa körül az adományok kiosztása. 

A kiosztásnál többen a nőegylet kedves iíju tagjai közül szí
veskedtek segédkezet nN'ujtani. 

A szegén}' gyermekek ruhanemücket, élelmi szereket, könyve
ket és Írószereket kaptak. 

Sőt, hogy e nap az egész iskola örömünnepévé legyen, min
den gyermek részesült tanszerekben s a jóltevók által küldött gyü
mölcs ós süteményféle adományban. 

Az egyház és az iskola nevében e helyen is köszönetet mon
dunk azon jóltevőknek, kik kegyes adományaikkal örömöt szerez
tek, Ínséget oszlattuk 0I3' sok szivbeu és hajlékban. 

Legyen jutalmuk az édes öntudat, hogy ők méltóképen szen
telték meg a karácsonyt, mint a szeretetnek ünnepét. 

A „Karácsonfára" adakoztak: Oram Walterné 3 frt. ^latus 
György, (íyurácz Ferencz, Rumpold Venczelné 2—2 frt, Lazányi 
Béla, özv. Pelárgus Jánosné, Répásy Jánosné, Tarcz\' Dezsőné, 
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Haiiptnionn Sándor, Bognár Gáborné, iíj. Kakas Ferenczné, Váczy 
Károlyné, Kakas Józsofné, T. M., Gráf Jánosné, Haptmann István, 
Horváth Zsuzsanna, (T! üntlior Irma, Blum Amália, Huiber Lajosnéj 
Kirchburger István 1—1 frtot: Kis Ernőné, Scliirkhuber'jJózsefné, 
Feigl Sámuelné, Soos DánieJné, Vermes Andrásné, Németh Imréné, 
í)0—GO kr, özv. üheich Mihélyné, Schier Károly, Farkas Károly, 
Krompachor Józsefné, Peilaky íiéza, Forberger Lajos, Paál Jolán, 
Fejes Jánosné, Könnye Tamásné, Németh János, Krámer Lajos, 
Pelárgus József, Hammer Károly, Poltz Pálné, N. N., Schneider 
Ilona, Sipos Józselhé. Sülé József, Horváth János 50—50 kr; 
Szenté Márton, Szakács Dániel, Vid Károlj^né, Vasvári Jánosné, 
Vinkovics Antalné, Aes Károly 40—40 kr; Berta Márton, V. M., 
Pankueh Gvuláné 30—30 kr: Kovátsits József 25 kr: Ráth Já-
nosnó, Tiringer József, Steru József, Sperg Elek, iíj. Szenté Gábor 
Nemes Károly, Dienes Lajos, Dienes jVíiklós, id. Kakas Ferencz, 
Haubner Sándor 20—2ü kr : Dingrcver Hermanné 10 kr. •— Ezen 
kivül adakoztak még Bcrecz János 10 palatáblát és 100 iróvesz-
szőt, Török Jánosné 3 kabátot, T. M. egy kosár gyümölcsöt, Klugo 
Ferenczné 50 röf nói luhakelmét, Brader Sámuelné egy kosár diót. 
Takács Ferenczné gyümölcsöt és ruhát, Huiber Lajosné ruhát, 
Geböck Gyula czukor süteményt, Neubauer József 20 darab pala. 
táblát és 100 db. pala\esszöt. Lazányi Ilona több ruhadarabot, 
Szily Ignáczné ruha darabokat, Wajdits Károly tanszereket, Schoss-
1)erger S. L. tanszereket és karácsonfa diszitményt, Gyurátz Fe
renczné egy téli ruha kelmét és két kendőt, Matus Károlyné egy 
felső ruhának való kelmét, 3 téli kendőt és egy kosár diót. Nagy 
István süteményeket, Szvoboda V^enczelné egy kosár süteményt, 
Puzdor Dánielné egy kosár diót, Perlaky Gfézáné egy női felöltőt, 
Poltz Pálné több darab ruhakelmét. 

Ugyanitt közöljük azon szives adakozók névsorát, kik az 
188r)-ik évről szóló „Évkönyv"' kinyomatási költségeinek fedezésé
hez hozzájárultak: Lazánvi Bél.a 2 frt. Gyurátz Ferencz 5 frt 
Paál István I frt, Günther Adolf 1 frt, Berecz János 1 frt, Né
meth János 50 kr. Horváth Zsuzsanna 2 frt, Vid Károly 50 kr, 
Neubauer József 1 frt. Török Jánosné 1 frt, Soós Dánielné 50 kr. 
Bognár Gábor 2 frt, Balogh Mihály 20 kr, ifjú Vasváry János 50 
kr, Simon Júlia 10 kr, Szakács Dániel 50 kr, Matus Károlyné 2 
frt, Teuftel Mihály 2 frt, Ajkay Inne 1 frt, Ozv. Horváth Mihályné 
50 ki', Hammer Károly 1 fi-t, Schneller Lajos 1 fit. Vélsz N. 50 
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kr, Krompaclier J. 30 kr, Hauptmann Istváa 1 frt. Fejes Jánosáé 
25 kr, Horváth Dániel 20 kr, Forbergor Lajos 5J kr, Harnios 
Zoltánné 40 kr. Vermes Andrásné 40 kr, Pelárgus Józset 40 kr, 
Perlaky Géza 33 ki', özv. Hujber Lajosné 30 kr, Szánthcj [Mari '20 
kr, ifj. Téringer József 10 kr. Kis Ernöné 40 kr, ifj. Kakas' Fe-
rencz 1 frt, özv. Uireich Mihályné 50 kr, Seifiért István 20 kr, 
Gráf Jáuosné 30 kr, Feigl Sámnehié 20 kr, özv. Brader Sámuelné 
30 kr, özv. Kluge Ferencznó 2 frt. Tarczy Dezsőné 1 frt. Dienes 
Lajosné 20 kr, öcbier Károly 30 kr, Kokas Ferencz 20 kr, Haupt
mann Sándor 50 kr, Barcza István 10 kr, Major József 20 kr. 

Begyült összesen — — — — 38 frt 10 kr. 
Az „Évkönyv'- árában pedig bejött — — 67 „ 40 ., 

Összesen 105 frt 50 kr. 
A nyomtatási költség volt 48 frt, s igy a tiszta jövödelem 57 

frt 50 kr, ezen összeg a gyülekezeti nőegylet pénztárába folyt be, 
mel}- ismét az egyház tartozásainak törlesztésére fordítatott. 

'̂Is ISSö-ről sz-őló écliöinjcéil fizelleli: 
5 forintot Br. Prónay Dezső, Rupprecht Lajos. 3 forintot Ma-

tus Károlyné. 2 forintot Wuiss F. Bernát, Ajkay Imre, Hutter 
Zsigmond, Nádassy Kálmán 1 forintot Farkas Mihály, Tóth Sán
dor, Tata}' Sámuel, Matus Gj'örgy, Bélák János, Hauptmann Ist
ván, Kluge Ferencznó, Török Jánosné, Tiedge Mária, Bognár Géza^ 
Ivánka Imre, Ihász Lajos, Szakonj'í Miklós, Kiss Károh', Ajkay 
Dénes. 1 frt 50 krt Kiss Lajos. 50 krt Forbergor Lajos, 
Günther Adolf, Harmos Zoltán. Hammer Kái'oly, Hauptmann Sán
dor, Kluge Károly, Kluge Endre, Nuubauer József, Puzdor Dáni-
elné, Paál István, Répássy Jánosné, Sehier Káról}-, Teutiél Mihály, 
Vermes András. 40 krt Kovácsics Gyula, Beretz János, Bognár 
Gábor, Kis Ernőné, Kovács Benőné, Lazán}i Béla, Németh János, 
Németh Imréné, Pelárgus József, Ritter Jánosné, Szántó Péter; 
Tarczy Dezsőné. László János. 30 krt Brader Gusztáv, Gráf J á . 
nosné, özv. Horváth Zsuzsániié, Kov;'icsics József, Káldus András' 
Krompacher Józsefné] Könye Tamásné, Polez Pál, Polcz Ede. Si-
pos József, Soós Dánielné, Szakács Dániel, Szenté Márton, \'inko-
vits Antalné, Vélsz Károly, Vélsz Mihály. Doktorics Jánosné. Vid 
Károly. 25 krt Balogh Pál, Acs Károly, Balogh Ferencz, Bara-
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nyay Cí}ürgy, Ba'o^h, Mihály, Balogh István, Fejes Jánosnó, Feigl 
Sámuelnó. Berta Márton, rjürög' Pál, (iíraf Mihály, id. Horváth Dá
niel. Haubner Sándor. Hauek Károlyné, id. Jvoka.s Ferencz, Nemes 
Károly. Perlaky Géza, Payr Emilia. Pethő Pétenié,Pankiich Gyula, 
Szántó Mária, Schirkhuber Józsefné, Simon Júlia, Szeiftert István, 
Szakács Jáno.sné. id. Szenté Gábor. ifj. Szenté Gábor, Siklósy Já
nos, Schifí'ncr Ferencz, Szily Tgnácz, Takács Ferencz, Vasvári Já
nos, if]. ^'as^'ári István, Vániosy Jáno.s, Dieues Lajos. Tompa Zsig-
inondné, Major József. Borsos Károh', Horváth Ignácz, iíj. Horváth 
Károly, Fejes János, Fejes Józ.sef" Lakács Dávid, id. Horváth Jó
zsef Csik Károly. A'örös ]\íih;ily. 20 krt Baicza István. 10 krt 
Simon Istvánnö. 

VIII. Iskolai fakfird'lipéiiKlcái'. 
Az iskolai takarékpénztárnak czélja a növendékekkel gyakor

lati utón is megkedveltetni a takarékosság erényét. — Ennek pár_ 
tolásával a növendék megszokja vágyainak korlátozását, az ön-
xiralmat. niogtaniilja a pénz értékének becsülését, vagyis, hogy ez 
nem an-a val<'), hogy a pillanat szeszélyének — sokszor az egész
ség rovására is — feláldozza, hanem, hogy a jövendő biztositá.sára 
H nemes czélok elérésére használja fel okosan. És az ifjúságnak ily 
irányban nevelése annál fontosabb, minthogy ki jókor megszerzi 
az önuralmat: arra nézve később neju lesz a pénz veszedelmes 
Ivisértő. mely ct a könnyelműség lejtőjén örvénybe sodorja; ki 
megszokta annak idején a munka mellett a takarékosságot is, az 
nem szoiiil a hazugság, csalás, s más vétek ösvénj'én kínálkozó 
szenn3'es nyereségre, mert megél a becsület utján is. 

Kilencz évi tapasztalat az iskolai takarékpénztár kezelésénél 
mind csak azt hirdeti, liogy ezen intézménynek jó hatása van 
nemcsak a növendékre, hanem családjára is. Még nem bánta meg 
egy szülő sem, hog\- gyermeke berakogatta filléreit az iskolai ta
karékpénztárba : de igen sokan j'tldották még ennek feltalálóját is. 

Az iskolai takarékpénztár pártolását jövőre is ajánljuk a gyer
meknevelő szülők figyelmébe. 

Jelenleg a lelkész kezelése alatt van 62 betéti könyvecske 
172 frt értékkel. 

Hogy az iskolai takarékpénztárak hazánkban rendszeresen 
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szaporodnak: ezt a .,XI-ik jelentés az isk. tak. pénztárakról Ma
gyarországban 1885'6-ban" következő adataival világosan bizonyítja. 
1876. évben alkalmazva volt 15 isk., niegtakaritott összeg 13,337 frt. 
1877. „ 
1878. „ 
1879. 
1880. 
1881. ,, 
1882. „ 
1883. ,, 
1884. 
1885. 
1886. 

11 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

b 
55 

55 

55 

., 

55 

5) 

!5 

55 

20 
36 
50 

141 
240 
365 
438 
458 
517 
581 

55 

55 

b 
55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

] 8,884 
30,416 
33.650 
54,647 
71.817 

114.734 
] 31,.580 
151,45] 
1 52,474 
113,264 

IX. Gryiilekezeti gyáiiiiiitéxol. 
Begyült: Takácsiban — — 

Acsádon — — 
Mezőlakon — 
Békáson — — 
Pápán —• — 
1) gyinnas. ev. ifjak adománj-a 
2) Elemi isk- növendékek gyűjtése 
3) íxyámintézeti láda tartalma 
4) Gyűjtő ivén bejött — 
5) Persely és sátoros ünnepi tán3'éroJi begyült 

Kiadás: Egyb. megj-ei gyámintézeti-e 
Leopoldianumra — -— 
Egyh. megyei lelkészi gyámoldára 
Gyűjtő dij — — 
Gyülekezeti czélokra — 

A gyűjtés e czélra a következő módon történik: 
1. Sátoros és más gyónó ünnepeken tánj-ér tétetik ki, vasár

naponként pedig gyűjtő láda. 

• — 

,— 
—• 
— • 

— 
— 
• — 

— 
---

begyült 
Összesen 

• — 

— 
— 
— 
— 

Összesen 

3 fit 
4 .. 
2 
1 '• 

-— ,, 
5 ., 
• i 5, 

8 .. 
31 .. 
30 ,, 

95 tVt 

50 írt 
'"j 55 

4 „ 
2 .. 

3.3 ., 

95 frt 

98 kr. 
15 ., 
10 „ 
80 „ 

55 

92 „ 
53 , 
40 „ 
55 ., 
48 „ 

21 kr. 

^- kr. 
55 

" 55 

' • ) " : , 

71 „ 
21 kr. 



18 

2. Húsvét másodnapján a persely ennek javára hordoztatik. 
3. Evenkint gyűjtő ivet köröztetünk mind az anya, mind a 

leánv e-vülekezetekben. 

X, A teiiiploiii alap. 
A templom alap j avá ra 

S-, 
sz. 1 

1 An ta l Cráborné 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Berecz J á n o s 
Baronyai Is tván 
.Baron3-ai György 
Balog JVIihály 
id. Barcza I s tván 
Balog P á l 
Balog Ferencz 
Brader Gusztáv 
Bolla I s tván 
Bei'ta ]\Iárton 
ifi. Bareza Istváji 

lo íJénes Miklós 
14 
15 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Debreczeny Károly 
Doktoi'ics Jánosné 
Dénes Lajos 
Dózsa I s tvánné 
Dezső Is tvánné 
Doktorics Honor 
Fáb ján Józscí 
Fodor Is tván 
Fejes József 
Fejes J á n o s 
Feigl Sámuelné 
Gyurátz Ferencz 
Günthe r Adolf 
(láspái ' Alajos 
( iörög P á l 
özv. Gi'af Jánosné 
H a m mer Károh ' 
Horvát l i Dániel 
i í j . Horvá th Dániel 
Hickman ('• l igyes 
Horvá th Zsuzsanna 
Horvá th Izabella 
ifj. Horvá th József 
özv. Horvá th Mihálynt 

ez 

frt 'kr 
1 2^40 

6 -
150 

- 8 4 
180 

— 70 
60 

120 
6 — 
1 70 
2 40 
ll20 

—J20 
2 8 0 

14J70 
—i75 

1 20 
- 1 4 0 

6 -
l '70 
5'40 
120 
li20 
4,80 

1 2 -
7I2O 
1.'20 
120 
2Í40 
4 | -
l '56 
120 
1 — 
7 20 
4 80 
105 

í 1 60 

év ben fizettek: 

s. 
,sz. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
|73 
174 

i 
Harnios Zol tánné 
ifj. Horvá th Sándor 
Horváth 1 )ániel Igiíj . 
Huiber Lajosné 
id. Kakas Ferencz 
Kovácsi cs Józseí 
ifj. Kun te J ános 
Kluge Káról}' 
Krouipacher Józsefné 
Kőszegi ( iáborné 
özv. Kluge Ferenczné 
Kovácsics Gyula 
ifj. K a k a s Ferencz 
Kakas József 
Koncz .Ián OS 
Kluge Endre 
Kis Ernőné 
Kovács J á n o s 
Lazányi Béla 
László Ferencz 
]\Iattus Károly 
]\íajor J()zsef 
Mórocz Ferenczné 
Mendl Ju l i 
Xemes Károly 
Német János 
Neubauer Alajos 
Neubauer Sámuel 
Nemes Ju l i anna 
Nagy József 
Németh István 
Németh Józseí 
Nagy Lajos 
(Jram Wal ter 

, P a ál Is tván 
Pcr lak} ' Geiza 
Pe la rgus József 

frt kr 

2 40 
— 50 
— 20 

2 4 0 
3 20 
1,80 
3|40 
240 
3 — 

—'50 
I 2 I -

1 ' -
4 8 0 
3 60 
l '20 
120 
2'40 
1-20 
720 
1-20 
6 — 
i;8o 
l '20 
120 

— 80 
6 — 
2 40 
120 

— 50 
— 40 

120 
120 
120 
6 — 
7 20 
6 — 
4 80 
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i 

]!» 

8. 1 
sz. I 75 P a y r Sándor 
7C) Poppi Mátyás 
77 Ri t ter Terézia 
78 özv. Káth Jánosné 
79 Sipos József 
86 Szakács J )áiiiel 
81 SZÍ]y Ignáczné 
82 özv. Szakács Jánosné 
83 Schirt'ner Fercnczné 
84 Szántó Mari 
85 Sclireiner J ános 
8ö Sclincller Lajos 
87; Somogyi Pá l 
88 Soos])ánielné 
89Jf j . Szenté ( íábor 
90, Szakács János 
01 Szántó P é t e r 
92; Simon Ferencz 
93 Simon János 
94; Schier Knroly 
95 St rasner Károly 
96 Szakács J á n o s ifj. lg. 
97' Szakács ] )ániel ifj. lg. 
98 Szenté Márton 
99 Szabó János 

JÜO Takács Ferencz 
101: Tömből István 
102 Tér inger Mihály 
103 Tér inger István 
104 ifj. Tér inger Györgyné 
105 id. Tér inger ÍTyörgyné 
106 Tiboicz Lajosné 
107 Tiedge Maria 
108, Tarczy Dezsőné 
109 Teuffél Mihályné 
110 ifj. Tér inger József 
H l Tüske Gábor 

frt hu-
1 1 '60 

1 

1 

70 
40 
40 
60 

4 8 0 
1!20 

— iíK) 
— 30 

2^40 
li40 
2'40 
1,80 
120 

- , 8 0 
2ko 
2:40 
4|80 
3 60 
4 8 0 
1 '20 

-",50 
1 '20 
] 20 
120 

— 30 
120 

— 50 
1 (;o 
1 20 

— 60 
4 8 0 
120 
4 8 0 
3 60 
1 80 
1 20 

fS. 1 

sz. j 112 Tüske Mihály 
113' Tüske János 
I14í Tér inger Mihálv if j . lg. 
115: Tó th Lajos " ' '; 
11*) Vid Károly 
117' Vermes András 
118 ifj. ^'asvál•i János 
119; Vélsz KárólV 
120 \ 'arga, Dávid 
121; Vélsz Mihálv 
122 N'asvári lsr\;'in 
123, X'örös Mihály 
124 A'ajdits Jvároly 
125 Zárka Endre ' 
126' Xagy Károly 
127; T3uti Ferencz 
128 ]\lagassi László 
12í): Zámbó Lajos 
130; Kis P á l 
131, Sütő János 
132i Polgár Lnre 
133 J^ogtiár .ló/.sct 
134 Dávid Zsigmond 
135' Zsirai Pál ind 
136 Bogdán dózscí 
137í Sülé Is tván 
138 Piri Istviin 
139 Kaldus András 
1-10 Szabó .h')zset 
141: Horvá t dános 
142 Somogyi Mihály 
143 Gsöszi Gáboi-
144 Lukács Dávid 
145 Kovács Imréné 
146 Fodor -huios 
147, Rák István 

Irt kr 
1 1 
! 120 

120 
120 

- ;6o 
— 80 
e'so 
2 40 
160 
3 — 
5'40 
I J " 
110 
120 
l i -
3'60 
240 
240 
3 60 
2|40 
120 
I18O 
1:20 
120 
' ^ i — 
120 
lilO 

— 20 
2' 
2 40 
1 | -
2 2 0 
3'50 
2 4 0 
1:20 
120 
120 

i 

A Következő tagok: Bognár (íábor, Bermüller (jiyala, Ber-
müller Alajos, Hauptman Testvérek. Mattus György, Polcz Pál, 
Dr. Rechnitz Ede, Ulreich Mihálné: az előző évben eleget tettek 
ez idei tartozásuknak is. 

3* 
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Becélel s kiadás. 
Bevétel 

a) Mvilt évi pénztári maradvány 
b) Adományokból •— 
c) Székváltság dijakból 
d) A fent jelzett ajánlattevőktől 
e) Felvett kölcsönből •— 

K i a d á s 
Pápai takarékpénztárnál törlesztés 
Pápai takarékpénztárnál kamat íizctés 
Eösze árvák részére kamat fizetés 
Tompa Károlin részére kamat fizetés -
Kerületi pénztárba, törlesztés 
Templom alap gyűjtőnek a díja 
Egyél) számlái tételre — 

Bevételből -— — 
lovvmatván a kiadás — 
Pénztári maradvány — 

451 
262 

43 
356 
600 

írt 
» 
» 
!5 

V 

38 
58 
50 

— 

kr. 
j j 

55 

55 

55 

1714 frt 01 kr. 

1000 
150 

90 
24 

220 
36 

9 
1528 

1714 
1528 

frt 
55 

55 

55 

55 

55 

5! 

írt 

frt 
55 

62 
30 
92 

01 
92 

kr. 
55 

55 

55 

5? 

'5 

•5 

kr. 

kr. 
77 

185 írt 09 kr. 

A gyülekezet tartozik a felvett kölcsönök után még: 

Pápai takarékpénztárnak —• — 
Eősze ái'váknak — — •— 
Tompa Káiolinnak •— — 
Egyb. kerületnek — — 
íjiyül. alap pénztárnak — — 
Gyűl. alap pénztárnak — — 

6665 írt 40 kr. 

E pénztár számadása szinte ISS^ícbr. 2-án vizsgáltatott meg. 
Minden pontjában helyesnek találtatván a g}ülés Paál István 
számvevő jelentése íblj'tán a felmentést a további felelősség alól 
Matus Gvörgy templom-alap pénztárnoknak megadja s neki kö
szönetet szavaz. 

A templomalap pártolását ismételve melegen ajánljuk hiveink 

2000 
1500 
400 

1200 
600 
965 

frt 
5' 

55 

55 

55 

55 

• 

— 
40 

kr. 
11 

11 

11 

11 

55 
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buzgóságába. A segély, mi ennek nyomán egyházunk oltárára be
gyül, annál tiszteletreméltóbb, áldottabb, mert nem a követelés, 
hanem a szívből fakadó áldozatkészség révén jön össze s igy leg
szebb jele az evangeliomi egyháziasságnak. Ennek lelkes Iclkaio-
lása mellett biztos reményünk lehet, hogy egykáznnknak még 
fenlevö adósságát néhány év múlva letörleszteni, s a felhasznált alap 
tőkéket pótolni fogjuk. 

, 

A 
1 Varga Sándor 

Gyimóthi Pál 
1 Csösz}- Gáborné 

Somogyi Mihály 
Kovács Imréné 
Lukács Dávid 
Kalmár József 
Vajda Péter 
Barcza József 

templom ah 
havi 

?7 

n 
^^ 
?j 

;: 
}) 

!J 

<7 

id. Szenté Gábor „ 
Göltl Mihály 
Csik Károly 
Bogdán Péter 
Rák István 
Gaál Feienczné 
Csik Ferencz 

n 
j i 

J5 

7) 

JJ 

« 
Horváth Józs. (lakat.) ., 
Erdályi Károly 
Dávid Lajos 

1 Buti Sándor 
Kovács János 
Berkes István 
Horváth József 

?í 

7J 

» 

J! 

Székv 

•25 
10 
50 
20 
10 
20 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

áltsá 

i p i 

k i 
:7 

;» 
n 
n 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

75 

77 

go 

havi 
ajánlottak ujabban 

Sütő Imre 
Török Jánosné 
Visinger János 
Németh Róza 
Szenté Józseíné 
Fejes Jánosné 
Gvönge Lajosné 
GÍ-af Mihály 
Kiss József 
Nagy István 
(juzmits Lajos 
Dezssö Lajos 
Francsics Fer.-né 
Hauptmann Sándor 
Sinkó Pálné 
özv. Pelái-gus Ján.-né , 
Adorján Sándorné 
Vámosi János 
Pénzes Lőrincz 
Jiépási Jánosné 
Terehnes Jánosné 
Balogh István 
V.iczi Károly 

10 kr 
30 
8 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
42 
10 
20 
8 
8 
10 
8 
10 
10 
30 

77 
77 
7' 
7? 
77 
77 

77 
77 
17 
77-
77 
77 
:? 
7? 
75 
77 
!? 
57 
77 
7? 
J7 
77 

I. oszt. székért Könye Tainásné 10 frt, Szánthó Péter részlet 
5 frt. 

II. oszt. szókért Szőllősy Miklósné részi. 4 frt, Bolla Jánosné 
részi. 4 frt 50 kr. 

III. oszt. székért Takács Ferencz részi. 3 frt, Bocsor Gergely né 
részi. 3 fit, Horváth -lózsefné részi. 3 frt. 

VI. oszt. székért Szűcs József 3 frt, Bölcsi Pálné 2 frt. 
VII. oszt. székért Szakács Ferencz 2 frt. 



A takácsi eraiig'. leáiiy g^yíilekexct. 
Etíyházi jegyző: Eoros« Károly. 
(Gondnok: Kiss Zsiomond. 
Az egj'háztanács tagjai: Horváth Lajos (<y, Borsos Lajos, id. 

Hokoray János' Horváth Károly f. Horváth Dénes, Horváth János, 
kor., Horváth Sándor, HorA'áth (iálior kat., Illés Sándor és Mészá-
i-os (iáhor. 

Az iy8(i. Június (i-án tartott közgyűlésen a gondnoki száma
dás, a gyülekezet bevételei s kiadásairól, a következő kimutatást 
terjesztette elő. 

J. Levétel készpénzben. 
a) Múlt évi pénztári maradvány — .338 írt 10 kr. 
1)) Pörsöly pénz bevétel 
c) Sorpénz •— 
d) Tőke kamatok 
el Földhaszonbér 
f) Vegyes bevételek 

H. 
a) búza — — 
b) rozs — — 
c) árpa — — 
d) tengeri — 

— — 
— — 
— — 
— — 

Összesen 

Gabonából. 
— 
— 
— 
— 

51 „ 
190 „ 
320 „ 
148 „ 
241 ,. 

1290 li t 

19'/., 
- 75'/. 
— 4'', 
— 4 

96 „ 
16 „ 
35 „ 
10 „ 
93 „ 
60 kr. 

, mérő 
)i 

;? 

)i 

Összesen 103'/., m. gab. 

Kiadás 1. készpénzben. 
í\) Lelkészi évdij czimen a pápai gyüle

kezet pénztárába egy évi tartozás 
b) Tanitói fizetés •— — 
(•) Tanitói nyugdij Kiss Sándor nyűg. 

tanító urnák — — 
d) Harangozónak — — 
o) Egyházi adó — — — 
í) Egyházi épületek javítása —• 
g) Vegyes Kiadások — — 

Összesen 

200 
180 

150 
6 

43 
12 

282 

írt 
5? 

:^ 

?? 

!? 

„ 

5) 

— kr. 
; j 

' ;? 

r 
26 „ 
07 „ 
94 „ 

874 frt 27 kr. 
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II. Terményekben. 
a) Tani tn íizetós 

b) Harangozónak 

— 10 mérő búza 
52 mérő ro.sz 

3 mérő árpa 
— 7 mérő rozs 

Összesen 72 mérő e-abona 

A kiadások után fenmaradt 31 mérő vegyes gabona árból 
betolyt 98 frt 53 kr összeg a vegyes bevételeknél van elszámolva 

A bevételből _ _ _ 1290 írt 60 kr. 
levonva a kiadást —• — 874 ., 27 ., 
A pénztári maradvány 416 frt 33 kr. 

A számadás teljesen rendben találtatván, az illető gondnok 
a további felelősség alól felmentetett; egyszersmind a liivatalában 
tanúsított lelkiismeretes buzgalmáért a gyűlés jegyzőkönyvileg is 
elismerését njálvánitotta. 

Ugyanez alkalonnnal Kiss Zsigmond gondnok, egy számadási 
éven át viselt tisztéről lemoud\'án, hel3'ettc az 1886—87-ki szám
adási évre ifj. Horváth Aíiluily választatott meg egyhangúlag, ki 
is a bizalom előtt meghajoKa — a gondnokságot elfogadta s az 
esküt a gyülekezet előtt letette. 

A g y ü l e k e z e t m a g t á r a. 
A takácsi gyülekezetnek 1874-ben alapult magtára áll: 
a) Készpénzben 78 frt 27 kr. 
b) Terményekben 89 mérő 79 iteze rozs 

U>0 mérő 19 itcze árpa 

Összesen 190 mérő 18 itcze gabona. 

A múlt 1885-ben kimutatott 151 mérő 64 itcze rozs tőke, va
lamint ennek kamataiból is részint a gyülekezetnek ez évben tör
tént tetemesb kiadásai, részint a kivivők hián\'a fol^'tán egy jó 
rész eladatván — magtári tőkénk ncxezctes csorbulást szenvedett. 

I s k (j 1 a i t a k a r é k p é n z t á r. 
Ez országszerte mindinkább felkarolt intézmény iskolánkban 

1880-tól fen áll. Bár községünkben a gyűjtés, megtakarítás íbrrá-
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fiai gyérebben íakadnak. mint egyebütt — mindazáltal az ered
mény a A'árakozást igen megközcliti. Folyó 1886-ban ngyanis a 
megtakaritási íisszeg: 3S írt 54 krt tesz ki, mely megtakarítás a 
p;'ipai takarókpénztárban heh'cztotett el. 

()rvendetes mozzanatként euilitjük fel ez évről ama körül
ményt, mely gyülekezetünknek egy általánosan érzett óhaja meg-
valósnlásában nyilvánult. Ez óh.aj egy oly iskola felállítása volt, 
mely a mig a gyermekek közegészségére jótékony hatással van, 
addig a nevelést is sikeresbbé teszi, az egyház tekintélj'ét pedig a 
haladás, a nevelés bai'átai előtt nem kevésbbé emeli. 

A rég táplált i'iliaj. mint ige testté lón. Az új iskola íelállít-
hatására helyiség vétetett, melyre az alap több jelen volt gyüle
kezeti tag örömére letétetvén, az építési munkálat megkezdetett 
s Isten kegyelméből az iskolai év elejére be is végeztetett. 

Az iskola íelavatásáról felvett egyházi jegyzőkön}^' ide vo
natkozó pontját, van szerencsénk a következő sorok alatt nyilvá
nosságra hozni. 

A lahtícsii ec. iskola felavatásdt/ak ideje és módja. 

A takácsii ág. evang. leány egyház fij iskolai épülete, mely
nek homlokzatán ezen felírás olvasható: „Az ev. elemi népiskola" 
az 1S86. év jvinius hó l-ével vétetett nmnkálatba az erre magokat 
szerződésileg lekötő nuirezaltői ^Mészáros János és Kiss Sándor kő-
mives mesterek által és bevégeztetett még ez év augusztus hó 
28-dikán. 

A munka bevégezése után Gyurátz Ferencz lelkész ur az uj 
iskola felavatásának ünnepét szejit. hő l2-érc tűzte ki. 

Az ünuepélyesnap elérkeztével, nevezett lelkész ur, nagyszámú 
helybeli és vidéki hallgatóság előtt, az egyháztemplomában, hatá
sos alkalmi szónoklatot tartott ezen kérdést fejtegetve: „Minek 
épít a prot. egyház lij iskolátV" ^lajd templomi l)cszéde után az 
egyház elöljárói s a hallgatóság kíséretében az új iskola épület
hez menve, egy, ez alkalonua választott bibliai mondat szivet, lel
ket érintő hangoztatása )itán, az épület ajtaját felnyíttatván, an
nak belsejébe lépett. Itt a: Jövel szent lélek úr Isten ez. egyházi 
s ismeretes ének első versének elzengedezése után ismét szót 
emelvén, igaz pásztori érzésektől áthatottan megáldotta az uj 



építményt, az egyház elöljáróit, ennek ki.sobb-nagyobh tagjait szó
val mindazokat, kik ez építmény felállitásái-a közre nuinkáltak. 
Ezen sokak szemébe könyeket ültető áldás ntán, a felavatási ün
nepélyt, a jelzett egyházi ének ntolsó versének elzengedezése re-
k észté be. 

A többször emiitett iskola, melynek íelállítására 2119 trt 37 
kr fordíttatott, átadatván igy hivatásának, benne az oktatás még 
ez évi sept. hó 15-én kezdetét vette. 

Az iskola építetésénél, osztály szerint a következő cgyházta-
gok teljesítettek egy és más mnnkálatot. 

I. osztályból: Horváth Lajos G}'., Boi'oss Lajos 7 - 7 : Kiss 
Zsigmond, ifj. Horváth Mihály, HorA'áth Sándor, Horvátli Dénes, 
Horváth János k. Horváth Károly ifjú, Horváth Ignácz. Illés 
Sándor, Illés Károly, Sokoray János, Horváth Ferencz b, Ü—0: 
Borsos János ifjú, Bortos Károly, Horváth Lajos k., HorviUh Ká
roly f, Horváth La,jos alsó, Horváth Gábor k., Kovácsics S.uidor 
p, Horváth Miklós alsó, Kiss Ádám 5—5; Nagy Lajos, Kov.'icsics 
íjábor, Kovácsics János, Horváth József b,, 4—4; Sokoray -Tózsof 
i3 fordulót szekérrel. 

A H. osztályból: Horváth Gábor szem, Keller .Jánosnó. 5—5 
Horváth Miklós sz., Horváth János sz. Mészáros ( iábor4- 4; Hor
váth Dániel, Kovácsics Sándor m.. Nagy József, Pintér Sándor 
3—3; Borsos Józscfné, Tóth Istvánné, László Lajos, Németh Bá-
lintné. Somogyi Sándor 2—2: Horváth Miklósné p, Kiss Károlyné 
p, Bóka Gáborné, Kalbert István, Lampert Gábor 1 — l fordulót 

A Hl. osztályból: Horváth Lajos m. ifjú 4, Prépost István 
3, Dombi János 2, Horváth Józsefné és Babos Imre 1- -1 lordulót 
szintén szekérrel. 

A IV. osztályúak közül Dombi ]\liklós, Kalbert ]>ánie], líéthi 
József öreg, Somogyi Ádám 5—5; Tóth Sándor m, Tóth Sándor 
p, Csapó Gábor, Réthi János, Kovácsi István k, Horváth Dénes 
A, Eéthi Jánosné, Dombi István 4—4; Csapó János. Eóri ls t \án. 
Kalmár István, Kovácsi Józsefné, Kiss Dániel, líéthi Istvánné, 
Acs József, Szabó Zsuzsanna, Pénzes György, Nagy Sáudoi-, Ko
vácsics Ferencz ifjú, Kalbert János öreg 3—3; Prépost Jiinos, 
Tóth Mihály, Farkas György, Körmendi János, Horváth Sándor 
zs, Kardos János, Rózsa Sándor, Kovácsi Sándor k, Kovácsics 
Ferencz, Marton Károly, Kalbert István 2 - 2 ; végül Babos Mar
ton, Kiss Sándorné n, Varga Jánosné, Uéthi Sándor, Vida Fe-
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rencz, Varga Sándor, Zsirai Ferencz, Kardos Imre, Győri János 
1—1 gyalog napszámot. 

Közli: 
Borosa Károly 

ev. tanitú. 

Ax acsádí I. gyülekezet. 
A számadási gyűlés 1887. febr. 6-án tartatott meg. 
Bevétel személypénzben s haszonbérben — 145 frt 24 kr. 
Mnlt évi pénztári maradvány — — 112, , 19 „ 

Összesen 257 frt 43 kr. 

Kiadás volt a pápai anya egyháznak — 54 frt — kr. 
Tanitó fizetés, javitás, biztositás stb. — 105 „ 18 „ 

Összesen 159 frt 18 kr. 
A bevételből a kiadást levonva, marad: 98 frt 25 kr. 
A számadás teljesen rendben találtatván, Nagy Károly gond

noknak a gyűlés űgybnzgóságáért elismerést szavaz és öt njra 
megválasztja számadó gondnokul. 

Ugyanez alkalonnnal újra aiakitatik a presbitérium is a kö-
vetkezző tagokból: Magasy László, Erdélyi Károly, Zámbó Lajos, 
Euthi Ferencz, Kis Pál , Dávid Lajos, Szabó József, Magasy 

A kimutatás 
nyéket mutat fel 

Búza 
Kozs 
Árpa 
Kukoric/ 

a 

5a 

Ös 

gyülekezeti 

— 
— 
— 
— 

iszesen 

15 
30 
89 

5 

inagtcí 

hectol. 
» 
V 

;: 
141 hectol. 

irról a következő eredmé-

99 lit. 
13 „ 
^^ „ 
53 „ 
42 lit. 

Az 1887-d. évre a gyülekezet három tagból álló bizottmányt 
választott a magtár kezelésére; u. m. Nagy Károlyt itt is mint 
gondnokot, Magasy Lászlót mint magtárfelűgyelöt, Zámbó Lajost 
mint magtári ellenőrt. E bizottmány felelősség terhe mellett ke
celi a inagtárt, de épen azért maga határozza meg, hogy kinek 
és mennyi gabonát lehet költsön adni. Szigorúan felügyel, hogy a 
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kivett gabona után ősszel a kíkölcsönzök a kamatot okvetlen be
szolgáltassák. — A számadás a gondnoki számadással egyidöben 
terjesztetik a gyülekezet elé a magtárról is. 

Ugyanezen gyűlés egyértelmüleg azon végzést Ijozta, liogy 
jövőre a gyónó személetenként eddig űzetett 70 kr, loszállitatik 
50 krra. Másfelől azonban minden családfő kötelezve lesz vagyoni 
állása szerint gabonatizetést is tcljesitni a gyülekezet javára. E 
végből négy osztály állapitatott meg. 

Az I-ső osztályba tartozók fizetnek 1 mérő gabonát. 
A II. „ „ 
A III. 
A IV. 
Az osztályokba a belyes arány szerinti sorakozást a presbi

térium ellenőrizi. Tartozását az illető leróhatja saját elhatározása 
szerint őszi vagy tavaszi gabonában. 

J5 

n 
n 

\ 
* 
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r 
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\'L a»»$7>oii.y és liivaiása. 
A biblia szerint a már megteremtett Ádám felett igy szólott 

az Ur: „Nem jó az embernek egyedül lennie, azért szerzek neki 
segitüt, ki szüntelen előtte legyen." Ádám a saját oldalteteméböl 
alkotott nőt, ugy íogadá, mint véréből való vért, csontjából való 
csontot, kiért a féi"fi elhagyja atyját, anj^ját, ragaszkodik hozzá, 
ngy hogy vele egy testté leszen. — így mái- a teremtésnél adott 
viszony kijelelte az irányt az asszony helyzetének s hivatásának 
megállapításához. 

Nézzük közelebb, hogy az ókor ismertebb népei mikép értel
mezték a nő jogait s állását a férfi mellett. 

A mivcltséget megelőzött korszakban leginkább csak a testi 
erő szerzett tekintélyt s biztosította az életfentartást. Folytonos 
harczban kellett állani a természeti akadályokkal s az élet a g3'ö-
zelemhcz volt csatolva. A tisztelet tárgyát azért első sorban az 
erő képezte; hol az ember leküzdhetlen hatalonu-a talált, ott ba
bonás félelemmel adózott, hol győzött, ott korlátlan líraimat kö
vetelt. A nő a férfinál kevesebb testi erőt nyert a természettől; 
lígy csekélyebb volt a tisztelet is, a melyre számot tarthatott. Ez 
időben nincs még tér, melyen a nő tehetségeit kifejtheti, nincse
nek társadalmi viszonyok, mel3'ek közt áldó hatást gyakorolhatnx 
az életre s igy kiérdemelhetné az egyenjognságot. A nő a férfinak 
leigázott rabszolgája, ki örcuntclen türelemben hordozza az élet 
terhét. A férfiak rendszerint adták s vették a nőket, mint tárgya
kat, kik a kialkudott összeg levonása után az áruba líocsátó atya 
hatalmából a térj birtokába kerültek. A legtöbb nép ős történe
tében a házasság több nejüséggel van kapcsolatban, mely viszony 
csak liátránA'os volt a családi boldogságra s gátolta a női méltó
ság érvén3're emelkedését. A miveltség terjedésével megszilárdult 
ugyan az egynejüség s ezzel vissza nyerte a nő <a teremtő által 
számára kijelelt azon tért, mel^'en egy család boldogitásával tisz
teletet szerezhetett nevének; helyzete azonban még ezután is so
káig a feltétlen függést nmtatá a férj hatalmától. Igy például az 
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indus rabszolgálói hűséget követelt nejétől. Neki íérje előtt még 
ennie sem volt szabad; és ha özvegyen maradt, szent kötelessége 
volt máglyája lépni és nyilvánosan megégettetni magát. 

Az izraelitáknál Mózes már törvényekkel szabályozza a nő 
állását: a családi életben erkölcsösséget, az erén}' iránt tisztele
tet követel és igy alkalmat nyújt a nőnek, hogy nemes tulajdo
naival közbecsülést biztosithasson magának. A régi okmányok 
mind azt tanusitják, hogy Palestinában az asszony már meglehe
tős befoh'ást gyakorol a ház vezetésére. Mint szerény, gondos, ér
telmes segitőt találjuk íerjc oldala mellett, mint hőst a veszély 
napjaiban a harcztéren. Iluth, Xaémi, Deborah, Joel a sunenii, 
abelai nőről adott tudósitások után itélve gyöngédség, szeszélyes-
ség, bátorság és honszeretet jellemzé az izraelita nőket. Mind e 
mellett itt is sokáig uralkodott azon szokás, hogy a íérfiu nejéért 
váltságdijt fizetett ipának. A menyasszonyt a vőlegény atj'ja, vagy 
ha ez már nem élt, anyja választá. A menyasszony váltságdija 
régi törvény által 30 ezüst pénz értékbon volt megállapítva, mely
nek felét tartozott a vőlegény készpénzben megfizetni. 

A mivelt görög népnél alacsony helN-zetben látjuk a nőket, mint 
a k i k i t t is sokáig adás vevés tárgyai voltak. Mindamellett vannak 
példák arra is. hogy a női erény a szűk korlátok között is, mellyel 
az örökölt előítélet körül vette, magasan felemelkedett s köztisz
teletet vivott ki magának. Pénelopé állhatatossága, ki a trójai há
borúba távozott férjét busz évig siratta és a tolakodó kérők os
troma daczára is megőrizte hűségét: Antigoné nemes elszántsága 
ki midőn pártcsatában elesett testvérének eltemetését a fejedelem 
halálbüntetés mellett megtiltá, ön élte íeláldozásávaj is megadta 
annak a végtisztességet: oly jellemvonások, melyekre évezredek 
múlva is csak kegyelettel lehet gondolni. 

A görög nők rendszerint igen korán férjhez adattak s majd
nem teljes zárkózottságban éltek a háznak számukra elkülönzött 
osztályában. Szövés, fonás, varrás volt szokott foglalkozásuk, eze
ken kivül ők ügyeltek fel a háztartásra, ők gondoskodtak a rab
szolgák ételéről, ruházatáról, ők voltak a házhoz tartozó betegek
ápolói. A gazdagok litkán távoztak házuktól, akkor is csak szol
gálóik kíséretében; nyilvános színjátékoknál s más mulatságoknál 
sohasem jelentek meg. Ha férfi vendég volt a háznál: akkor ők 
.saját lakosztályukban maradtak még az étkezés idején is. Hűség 
bázias.ság volt a fő erény, mit a görög nőktől megköveteltek. Egy 



történetiió nyilatkozata: „Az a legjobb asszony, kiről sem jót, 
sem rosszat nem beszélnek," hiven tolmácsolja a közvéleményt, 
mely munkát s szórakozást csak a ház lalai közt engedett meg 
a nőnek. 

E zárkózottság, niig egy részről bizalmatlanságot jelez: más 
részről megvolt az a jó hatása, hog}^ a nőt mintegy reá utalá, 
hogy családja boldogitásában ismerje legfőbb feladatát. Ha zárva 
voltak előttük a nyilvános mulatságok, szinházak ajtai: a közélet 
terén zailó szenvedélyek, csalódások is ritkábban sebezhették őket. 
Egy másik görög iró — Xenojihon — megható vonásokkal raj-
'Ao\]a egy ifjií házaspárnak közös buzgalmát a családi boldogság 
megalapításán. A nő örömét nyilvánitja a lelett, hogy övéire 
nézve áldássá teheti életét: a férj a hü gondoskodásért tiszteletet 
biztosit neki halálig. ,,Ha te — igy végzi intését a férj — a házi 
nő Kzorgahnát irántam s gyermekeid iránt szeretettel párosítod: 
ngy engemet is engedelmes szolgáddá tehetsz. Akkor nem kell 
félned, hogy aggkorodban kevébbé fogsz becsültetni, ellenkezőleg 
minél hívebben törekszel velem együtt a családi jólét előmozdítá
sán: annál inkább fog növekedni irántad a tisztelet, mert minden 
jót és szépet a házasságban, mint az emberi életben nem a testi 
bájak keltenek, melyek ugy meglehetnek a rósz, mint a jó embe
reknél, hanem csak az erény, mely egyedül a jóknál található." 

Egyik göiög államban Spartában szabadabban mozoghattak 
a nők. mint másutt. Itt maga a törvény is törekedett éleszteni 
bennük a részvétet a közügy iránt s ez által növekedett befolyásnk 
is a társadalomra. A spártai nő maga öltöztette fegyverbe harczba 
induló gyermekét: maga kötötte a kardot oldalára s adta át neki 
a paizst e szavakkal: „Vagy ezzel térsz meg győztesen, vagy ezen 
hoznak meg halva." Es az a fiií készebb lett volna százszor meg
halni, mintsem egyszer oda térni a gyávaság, vagy hűtlenség bé
lyegével anyja elé, ki ezért megátkozta volna. Pausaniás spártai 
király a perzsa királytól megvesztegetve kész volt elárulni hazá
ját: terve azonban még jókor felfedeztetvén, számadásra vonatott. 
Az elfogatás elől egy közel templomba menekült. Ekkor éhhalálra 
Ítéltetett és a tanács elrendelte a templom befalaztatását. A végre
hajtásnál a hősnek saját édes anyja volt az első, ki követ vitt 
áruló íiának élve eltemctéséhez. 

A rómaiaknak — míg náluk az erkölcsi hanyatlás be nem 
következett — tisztább, szigorúbb fogalmaik voltak a két nem 
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közötti viszonyról, mint a keleti pogáay népeknek és a görögök
nek. Róma a szüzesség istennőjének: Vestának templomot emelt s 
oltárán a papnők, mint a szűzies tisztaság képviselői, az'örök tűz 
táplálásával tisztelék az istenséget. E veszta-szüzok nagy tekintiíly-
h'el birtak; a nép, ngy mint a tisztviselők a legmélyebb tisztelet
tel szóltak rókik. Általános volt a régi rómaiaknál az a bit, liogy 
még a természet is kegyeletet tannsit a női tisztaság szentsége 
iránt: liogy p. o. a legvadabb állatok megszelídülnek a szüz-leán}-
tekintete előtt, a íérgek, ártalmas rovarok elvesznek a mezőn. ba. 
eg\' tisztakeblii nő mezctlen átbalad rajta. 

Becsületes nők rágalmazása kemény büntetést vont maga 
után. A női nemes tulajdonok elismerésre találtak, igy az asszony 
helyzete itt már emelkedettebb. A római nő valósággal a háznak 
asszon3'a, jogai a miveltség teijedésévcl csak szaporodtak; nem 
volt házi körébo zárva, tisztelet kisérte bárhol jelent meg. így ha
záját ismerte s gj-ermekeit is lelkesíteni tudta érette. A szal)i]ii 
nők fordaló pontot idéznek elő Róma történetében, midőn l)átor 
fellépésükkel lecsendesítik a kitört polgárharczot. Eg}' római pat
rícius nejének: a nemes Lucretiának családi szentélyét galádul 
feldúlta az uralkodó ház egyik tagja. A becsületében megtiport 
nő megölte magát; a mej'éiiyleten felzúdult nép pedig kikergette 
a városból örökre az egész királj'i családot. A hires vezér: Koriolán 
sértett hiúságból zsoldos sereget vezet hazája ellen s nincs erő, 
mely visszatarthatná. Es im Róma kapuinál anyja: a tisztes Vc-
turin jön ki elébe és lázadó fiának kezéből szemrehányó tekinte
tével kiveri a kardot. 

Majd azonban, midőn a folytonos hóditó hadjáratok a kin
csek egész özönét terelték Rómába: a régi egyszerűség helyett 
hallatlan mérvben kifejlődött a fényűzés s ennek nyomán roha
mosan teijedt az erkölcstelenség. Az általános romlás, ránj'omta 
sötét bélyegét az eddig szeunytelen női erényre is. A divat bál-
ványözása és a mulatság lett a nővilág nagy részének életteladata. 
A vallásos érzelem kihalt s ezzel elnénuilt a lelkiismeretnek jóra 
intő szava: a külső törvények hasztalanul iparkodtak gátot vetni 
a nők pazarlásának és ledér magukviseletének. Ily viszonj'ok mel
lett a családi kötelék is meglazult és a házastársak elválása napi
renden volt, még a jobb családok körében is. A keresztyén Ter-
tullián azt irja a pogány rómaiakról, hogy náluk: „a házasság 
első gyümölcse az elválás." Martial emlit egy nőt, kinek egymás 
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után tiz férjo volt. Szent Jeromos pedig egy liitelcs példát hoz 
lel, mely szerint Rómában egy r>ö élt, ki huszonháromszor ment 
íérjhez és utolszor oly í'éi'jjel szövetkezett, kinek ő volt a liuszon-
11 egyedik neje. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy még a hanyatkls korá
ban is feltalálhatók a női erény ragyog(') példái. Számos családok 
n.sszon3^ai voltak ekkor is a szorgalom, háziasság és erkölcsi hű
ség mintaképei. Mallonia, egy patricins neje, midőn a zsarnok 
Tiberius elakarja vitetni, tőrt ragad és szivébe mártja: inkább 
meghal, mintsem f'éijét elhagyva női hűségén szcnyet tűrjön el. 
jNlegható a nemes Arria esete. Férjét: Paetnst a fejedelem, hogy 
nejét magáévá tehesse, ai'ra Ítélte, hogy önmagát végezze ki. 
Paetus boldog férj volt s megborzadva, a kegyetlen ítéleten, in
gadozott. Arria megértve a íejedelem czélját gyilkot üt önkcblébe 
és azután mosolyogva nyújtja azt Aérétól csepegve térjenek e 
szavakkal: „Paetus nem fáj a vas." 

Az idők teljességében fellépett a történet szintei'én a keresz
tyén vallás, meh^ uj erkölcsi elveket hirdetett s iránya kárhoztató 
Ítélet volt a kimerült s önmagával meghasonlott pogán}' világra. 
A keresztyénség az élet végczélját a túlvilágba helyezte át s 
érette a földön lemondást kcivetelt. A hivők visszavonultak a po
gányok féktelen mulatságaitól; előttük nem a mulandó öröm volt 
a fő czél, hanem az íuök üdv, melyhez a hit, remén}', szeretet a 
türelem utján vezettek. A szűzies tiszta életet a legnagyobb tisz-
tcilet koszornzta és helyesen mondja egy iró: Bauer F. „Minél na
gyobb becsben állott a keresztyének előtt a szűziesség és erkölcsi 
fegyelem, annál szentebbnek kellett lennie a házasság kötelékének 
is. A házasságnak bizonyos vallásos színezete volt és már korán 
szokásba jött az egyház áldása nélkül házasságot nem kötni." 
IMennyire elismerve és tisztelve volt a családi élet jelentősége a 
keresztyénség befolyása alatt, erről szép bizonyságot nyújt Ter-
tuUíán egyházi atyának e nyilatkozata: „Mikép irjam le a házas
ság boldogságát, melyet az egyház helyben hag^'ott, melynek pe
csétjét az angjalok hirdetik és a menyei atya érvényesnek mondja! 
minő szövetsége ez két hívőnek, kik együtt szolgálnak, együtt ván
dorolnak, mint két testvér, kik testben, lélekben teljesen egyek. 
Együtt imádkoznak, együtt vannak az Isten házában, együtt a 
szenvedésben és örömben. Egyik sem titkolódzik a másik előtt,' 
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egyik sem sérti meg a másikat. Hol ketten jelen vannak, ott van 
a Krisztus és a hol ő van oda nem férhet a gonosz." 

Jézus szent tudománya testvériséget szeretetet hirdet s azt 
tanitja, hogy érdemre nézve nincs különbség férfi és nő között. 
Ez által biztosította a nők helj'zetének méltányos emelkedését, a 
társadalom s az egyház tiszteletét hivatásuk hü betöltéséért. A 
ker. vallás hatása alatt a nő becsülve volt mint háziasszony. Ott
hon a konyha gondos vezetésével, fonás, varrás, hímzéssel s más 
házi teendők rendezésével foglalkoztak szorgalmasan még a palo
ták női is. A fénj'üzés nem szaporította a gondolcat, igy a csa-
ládalakitási hajlamot kevesebb akadály korlátolta és a nőknek 
épen nem kellett attól tartaniok, hogy férjre nem találva támasz 
nélkül maradnak az élet mezején. 

A történet tanúsága szerint a miveltség terjedésével s a val
lási fogalmak tisztulásával párhuzamban javult a nők hel3'zete s 
emelkedett azon áldó hatás is melyet ők hivatásuk hü betöltésé
vel közvetve a társadalmi életre is gyakorolnak. 

Azon kéi'désnél: vajon értelmi és erkölcsi jelentőségre 
nézve egy színvonalon állnak-e a nők a férfiakkal ma is vannak 
eltérő nézetek. Némelyek hajlandók az értelmi képességnek nem 
csak ugj-an azon, de a férfiénál még magasb fokát is tulajdonitni 
a nőknek. így Huber: egy német iró azt állítja, hog}^ semmiből 
sem bizon3'itható be a férfiaknak szellemi fölén3'c; sőt az alsóbb 
osztályokban, nevezetesen a földmivesek között, a nő rendszerint 
értelmesebbnek mutatja magát mint a férfi. Mások rangban ala-
csonj'abb fokot mutatnak ki a nő számára, mint p. o. a hires né
met bölcsész: Schopenhauer. 

Ugy hisszük, hogy az igazságnak legjobban megfelel azon, 
a bibliára is támaszkodó nézet, hogy az ember fogalmában csak
ugyan nincs rangkülönbség férfi és nő között; a mint azonban 
szellemi és erkölcsi tulajdonokról beszélünk; az értelmi erő a férfi 
az erkölcsiség a nő részén mutatja a fölényt. Hogy észtehetség^ 
tekintetében a férfiak nagyobb alkotó erővel birnak, ezt bizonyítja 
azony tény is, melj' szerint a tudomány, művészet ágaiban min
den nagyobbszerü vívmány a férfiak nevéhez fűződik és igen 
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csekély azon nők száma, kik e téren figyelemre méltót létesíthet
tek. Másrészről azonban felyül múlják a nők a férfiakat erkölcsi 
tekintetben. Hogy a jó elem többséget képez a társadalomban; 
ebben minden esetre nagj érdeme van a nőnemnek. A nő jellem
vonásai: gyöngédség, hivebb i-agaszkodás az erkölcsiség szabáh^ai-
hoz, tisztultabb szeméremérzet vagy is a szűziesség gondolatban 
szóban, tettben és ezekkel tagadhatatlanul sokat tett arra. hogy 
a férfinemnek hajlama a nyerseségre korlátoztassék, érzelme fino
muljon, erkölcse nemesbüljön. Figyelmet érdemel a két nemnek 
az erkölcsi törvényekhez alkalmazkodására nézve a statisztika ki
mutatása is, mely szerint ugyanazon számarány mellett majdnem 
hatszorta több vétkes kerül ki a férfiak, mint a nők soraiból. Azt 
sem fogja tagadni senkisem, hogy a társalgás jó lelkű, mivelt 
hölgyekkel nemesbiti a férfiak Ízlését, gondolkozásmódját. Sok 
igazság van azon különben póriasán hangzó franczia közmondás
ban: „Az emberek nők hián^^ában rosszul vakart borjukhoz ha
sonlítanának." 

A nők szivében élénkebb a könyörület érzete mások iránt, 
szemeikben könnyebben fakasztja fel mások szenvedése a részvét 
könyüit, mint a férfiakéban. Az önfeláldozási készség kedveseiért, 
a gyöngéd gondoskodás a hozzátartozókról szinte jobban ki van 
fejlődve a nőben, mint a férfiban. Elfoglalt körében a nő fárad-
hatlan a gond s türelemben; örömest lemond az élvezetről, kész
séggel meg von minden lehetőt önmagától, csak hog}' az övéinek 
eg}' boldog órát szerezhessen. Ha a férfi nagyobb bátorsággal 
küzd a viszontagságok ellen: a nő önmegadásával harczol kitar
tóbban s türelmével képes kifárasztani az ellenséges sorsot. 

A nőnem e szép erényeit gyakian épen a sorsüldözés napjai 
mutatják legragyogóbb fényben. Mikor a férfi a csapásokkal szem
ben végre is elcsügged s vagy fegyvert emel önmaga elén, vagy 
a vétek útjára hanyatlik: a női hűség mellette az őrangyal, ki 
az elcsüggedtnek kezéből a gyilkot kicsavarja és őt a vétek kar
jaiból kiragadja. 

A férfi az életharczok vívására van hivatva a nyilvános té
ren; a nő a boldogság megteremtésérc a családi körben. És épen 
e viszon3'-ból folyólag, a nő, miután nem rcménylheti, hogy a köz
ügy terén kivívott fényes sikerrel felejtesse egykori botlásait: ha
tározottabban is van utalva arra, hogy szigorúan óvakodjék oly 
lépéstől, mely környezetére csak egyszer is árnyat vethetne. „A 
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nö — Szókács szerint — rosszul cselekszik, ha . . . tiszta keblére 
téve kezét a világgal és véleményével dacolni akar. A férfi élete 
nj'ilt, kinyomatott könyv; a nőé kézirat, melyet csak avatottak 
olvasnak. Amaz nyitva áll, tárva az Ítéletnek, s homályosabb he
lyet elfeledtetik velünk ragyogóbb lapjai. De jaj a nőnek és csa
ládjának, ha a gyanú logkissebb árnyéka szállt rá; fel lesz dúlva 
élete, a kézirat lapjai titkos könyek nyomait viselendik." 

A férfi képviseli mintegy- .a törvényt, kötelességet, gondolatot: 
a nő az erkölcsiérzést, szeretetet, kcdéh't. E tulajdonoknak a há
zasságban szép összhangzattá egyesülése képezi n földön az igaz 
boldogságot. Mint Helps mondja: „Ha kérdőre \-onnának, hogy 
mutassam ki Isten hozzánkvaJó jóságának legdöntőbb bizonysá
gát, alig hozhatnék fel egyhamar mást, mint a férfiúi és női szel
lem közt létező bájos különbséget, mert csak igy alakulhatott 
az a szövetség, meh'nél édesebbet s boldogitóbbat maga a képzelet 
sem varázsolhat elő." 

A nőt mint már jeleztük, feladata első í-niban egy család 
boldogitására utalja. A családi kör reá nézve azon kagyló, mely
ben lelke igaz gyöngyöket teremhet. Talán csekélynek találná 
valaki e hivatást, e kört? Ne kicsinyeljük. A családok boldogsága 
a közüdvnek jelzője, jólétük az ország hatalmának alapja, erköl
csiségük a polgárerények neiuzője, s a nemzeti nagyság záloga. 

A családi körben a nő úgy teljesiti hivatását mint a férfi hű 
szövetségese, másodszor mint gondos háziasszony, végül miirt 
édesanya. 

Szt. Ágoston egyházatya találóan jellemzi a férj és neje kö
zötti viszonj't, midőn azt mondja: „Ha Isten a nőt a férfi urává 
akarta volna teremteni, akkor fejéből alkotja vala; ha rabszolgá
jává szánta volna: hihetőleg lábából alkotandotta; de mivel olda
lából vette ki, bizonyos, hogy társául rendelte." A magyar nép is 
szép nevet adott a nőnek, midőn öt a férj feleségének nevezte. 
Ebben ki van mondva azon vallomás, hogy hű nő nélkül a férfi 
minden törekvésével a boldogulás utján csak valami fél rész s 
hogy a dicsőség minden kivívott sikerért fele részben nejét illeti. 
Az asszony páh^atársa a férfinak s lelkének másfele a szó igaz 
értelmében, kinek ez mint boldogítójának s az erkölcsi nemesb 
érzés ápolójának tisztelettel adós. Azt sem fogja senki tagadni, 
hogy a törvény csak az erkölcsiség ellenőrzése, támogatása mel
lett felelhet meg feladatának; és pedig mig a férfiak a törvénye-
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ket alkotják: a társadalmi erényeket, a ragaszkodást a jó erköl
csökhöz a nők szivvilága szüli meg. 

Az asszony hűségével biztos támasza is a férjnek. Az élet 
mezején a munka megvisel, a tapasztalt sikertelenség lever s a 
csalódás hideg komorsággal tölti el a rokonérzettül nem melen
getett kebelt. Kell lenni egy heh'nek, meW a fáradalom után nyu
godalmat igér, és ez a hel}': az otthon, melyet a hü feleség tesz 
kedvessé. A nyilvános téren sokszor sebet vág a férfinak szivén 
a hálátlanség, irigység, és a magára hagyatott folyton [csak az 
elkeseredést táplálva lelkében mind jobban vissza vonul azon meg
győződéssel, hogy nem érdemes a jó tettre az ember, nem méltó 
áldozatra a közügy. Az asszony a hű támasz, ki szelídségével, re
ményével felderít, megtanít újra bizni és örülni. A lerfi a család 
élet ölén azon meggyőződést meriti, hogy még sem oh'an haszon
talan az élet, nem oly gonosz a világ, mint azt a gyűlölettől köl
csönzött szemüvegen át nézve gondolja az ember. Van a munka 
után pihenés, a harcz után drága jutalom, van nemes czél, mely 
méltó nagy áldozatokra. E derűt a ború után a férfi lelkében a 
női szeretet kelti fel. Joggal mondhatjuk, hogy a férfira nézve 
megbecsülhetlen kincs az oly feleség, ki előtt bizalommal feltár
hatja keblét, kinek szive az övével egybeforrt, vele együtt érezi 
együtt örül ós sir. Ennek köréből a férfi az élet mezejére mindig 
bizalmat ós uj erőt visz el, és ezért maga az emberiség mond ál
dást és méltán a női hűségre. 

Nagyjaink közt mindenik nyilatkozatában — kik boldog csa
ládi kört alkottak — feltaláljuk azon vallomást, hogy ha győzték 
a munkát, ha sikert mutathattak fel; mind ezéi't a köszönet a hű 
féleséget is megilleti. 

Thököly Imre a magyar szabadsághős nyiltan bevallotta, hogy 
az életviharok közt mindig legtöbbet építhetett nejének a szép 
emlékű Zrinyi Ilonának támogatására. Mikor végül a hősnek szám
űzetésbe kellett vonulnia, két elfogott hírneves tábornokért a bécsi 
udvar mindent igért neki, ő egyedül letartóztatott nejét követelte 
vissza. — Kiadatván, szent hűséggel követte szerencsétlen férjét 
e nemes nő az idegen földre, hol számukra csak nyomorúság ter
mett. Sok csapás érte e nőt magát is. Ö is hazát vesztett, apja 
vérpadon halt el, anyja megörült, két kedves gyermeke kebléről 
letépve maradt vissza tőle. És mind e veszteségnek kinzó emlékeit 
eltudta szivében temetni. Arcza derűit volt; mosolyt hordott- aj-
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kain, a remény hangján beszélfc szebb jövőről, csak azért, hogy a 
vidámság sugarával elverje férje lelkéről a kétségbeesést. O volt 
valóban, mint hü feleség, a földre sújtott hősnek —- kit elhagyott 
minden — utolsó őrző angyala. 

Toquille hires iró többször nyilvánította azon meggj'őzödést, 
hogy a jó természetű s nemes lelkű nőnél nem is választhat az 
ember biztosb támaszt. Ugyan ő irja egy barátjának: „Istennek 
reám árasztott legnagj-obb áldása szerintem az, hog}^ számomra 
Máriámat mutatta ki. 0 tudtomon kivül őrködik felettem, csillapít, 
nyugtat, biztat, oly aggodalmak közt is, melj^ek engem felzaklat-
nak; de az ő derültségét meg nem zavarhatják. 

Hódoló tisztelettel emlékszik Széchenyi István is jó feleségé
ről. Beismeri, hogy a családi tűzhely melegénél s neje szerelmében 
talált erőt, lelkesedést a nyilvános élet harczaira. „Ö volt az, — igy 
szól nejéről végrendeletében — kinek szép lelkéből mindig erőt és 
szil'irdságot merítettem, mert ő sohasem tudott kételkedni őszin
teségemen, mikor félre ismerve kiáltott átkot ellenem a vak hév, 
sőt nem egy nemes kedély is elfordult tőlem kételkedve s ilyes 
vajmi erősen rágódik az életen." 

Lelke másfelét, boldogító élettársát ismerte nejében Gróf 
Batthányi Lajos is, a magvar szabadság egyik vértanuja. Midőn 
a hadi törvényszék halálra Ítélte, igy búcsúzott utolsó levelében a 
hű feleségtől: Ismétlem tehát e sorokban mélyen érzett kijelenté
sét legforróbb hálámnak és csudálatomnak a te tiszta szerelmed' 
mindazon kincsei iránt, melyeket megérdemelni sohasem tudtam, 
s oly igaz, amint a halál küszöbén állok, az bennem a hibának 
egyetlen tudata, mit magammal a sirba viszek." 

Lorántlfy Zsuzsannát, I. Rákócz}' Gy. nejét ug}^ jellemzi Szi
lágyi Sándor. „Soha nő több hűséggel nem viszonozta férje sze-' 
relmét, több gyengédséggel nem használta fel befolyását reá, s 
több buzgalommal nem igyekezett azon, hogy haragját csillapítsa, 
szigorát enyhítse, s szivét a szerencsétlenek iránt részvétre, az el
esettek iránt könj'örűletre indítsa, mint ezt Rákóczyné tette." 

De nem csak a palotákban, az egyszerű hajlékokban is ugy 
találjuk, hogy a hü nő igaz Isten áldás, s az életharczok között 
a leghívebb szövetséges, ki jó szivével képes az alacsony hajlékot 
is a megelégedés, boldogság templomává tenni. Templommá, is
mételjük, mert egy tiszta keblű nő mindig nemesbitő hatást gya
korol környezetére. A becsületes férj talán ép azért ragaszkodik 
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oly föltétlen bizalommal jó nejéhez, mert annak erkölcsi szépsé
gében ön lelkének nemesebb részét tekinti, s annak imáiban ő is 
közelebb hiszi magához az Istent. Hogy azonban a nő, mint a 
férj páh'atársa, szép feladatát betölteni képes legyen, szükséges, 
hogy szerelmet s becsülést vigyen magával mindenekelőtt férjé
hez. A szerelem teszi öt a béke, a szelidség, az áldozatkészség lát
ható angyalává. Ezen érzésnek hatalma nagy. Smiles szerint: „E 
nemes szenvedéh' tartja folyvást üdén és ifjan e széles világot. 
Ez az emberiségnek soha el nem haló dallama. Fénysugárt áraszt 
az ifjnságra, dicskoronával övezi az aggkort. Visszaverődött sugár-
tengere megdicsőíti a jelent, előre lövellő fényözöne bevilágítja 
jövőnket. A becsülésből származó szerelem nemesbitő hatással van 
a jellemre, feloldoz az önösség békóiból." Hogy feladatának betöl
tése örvendetes kötelesség legyen reá nézve: a nő soha ne nyújtsa 
kezét oly férfinak, ki iránt becsülést, vonzalmat nem érez. 

Fontos hivatás vár másodszor a családban a nőre, mint házi 
asszonyra. 

A boldoguláshoz anyagi jólét is szükséges, ha még oly kis 
mértékben is. A vagyont pedig gyűjti a munka, fentartja a taka
rékosság: adhatja a sors, de igazán élvezetessé csak a rendszeres 
házvezetés teheti. És joggal mondhatjuk, hogy mig a munkának, 
gyűjtésnek a férfi, a házias rendnek, a takarékosságnak képvise
lője a nő. Ezeknek egyetértve kell közreműködniök, hogy a vagyon 
a családi üdv egyik alapköve maradhasson. 

A nőnevelésnek fontos feladata azért jókor ébreszteni s foly
ton ápolni a leány keblében a rendszeretetet, s a szorgalmat. Csak 
az ily irányban nevelt nő lehet valóban a háznak lelke, kit a férfi 
minden jóakarat s tudománnj'al is hasztalan törekednék pótolni. 
Mint Stem L. mondja: „A barátságos rend a házban nő nélkül 
nem godolható: a mit a nő e téren övéinek ad, azt a gazdagság, 
ízlés ki nem pótolhatja. A rend hatalma nagy! Épen azért adjunk 
leányainknak a mit adhatunk és akarunk, de legyen az bármi 
sohase feledjük, hogy a legszebb, legértékesebb hozomány a köte
lességérzet amaz élő tudata, hogy a szigorú mindennapi rend, a 
háztartás iránti tisztelet csakis munkával tartható fen." Ugy ne
veljük a nőt, hogy ne csak puszta külcsillogás legyen czélja, ha
nem hajadon virágkorával megérlelődjék keblében a tudat, misze
rint egy tér vár reá, mely felett őrködő gond, szigorú rend s ta
karékossággal kell uralkodnia, „E tér a ház, a nő tulajdonképeni 
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országa." A ház boldogsága, a nö dicsősége: de ugyancsak ő reá 
neliezül a felelősség terhe, ha a rendetlenség tanyát üt a házban, 
s ennek fol^tln az elveszti vonzó erejét. 

A rend s munka szeretet testvérül kívánja maga mellé a ta
karékosságot, a női erénj'ek koszorújának egy másik szép virágát. 
A férfinak hivatása, hogy' begyűjtse a házba az életfentartás té
nyezőit, a nőnek feladata aztán, hogy a házban rendszeres beosz
tással ugy gazdálkodjék, miszerint a bevételből takarékos kezek
kel a kétes jövő biztosításához is folyton rakhassa az alapköveket. 
A munkás, takarékos nő egy cherub a családi éden ajtaján, ki 
őrködő gondjaival a lángpallosnál hatalmasabban védelmezi a há
zat ama leskelődő ellenség: a zord inség ellen. 

Hogy pedig a hajlam a takarékosságra czélhoz is vezessen, 
ugy kell még irányozni a nő növelését, hogy megtanuljon helye
sen számitni, mindent a maga helyén s idején ügyesen beosztani. 
A helyes számitás az okszerű gazdálkodás egy nélkülözhetlen fel
tétele. — Sok helyen hgyehneu kivül hag^'ják ezen igazságot, több 
gondot fordítva arra, hogy a leány ragyogó öltözékével, sima ar-
czával szerezhessen bámulatot s azután az eredmény, hogy férj
hez menve a nő idegennek érzi magát az elfoglalt téren, beáll a 
háztartás vezetésében a rendetlenség, egymást éri a fenakadás, 
nyomorultság, ennek nyomain az elégedetlenség s kesei'itő viszály, 
Steln L. szerint „A szám kérlelhetlen hideg kezét a szerelem és 
boldogságra egylránt ráteszi s az első köny az első fizetetlen szám
lára hull." Sokszor hangoztatott kifogás a nőnevelés ellen, hogy 
az inkább ébreszti a hajlamot a csillogásra, mint a tűzhely rend
ben tartására, s több gondot fordit a divat bálványozás terjeszté
sére, mint a rendes házvezetés betanítására. Pedig az a ház, mely
hez egy család boldogsága van kötve, teljes mértékben megér
demli, hogy vezetése legyen irányadó a nő nevelésnél, az a ház 
megkívánja; hogy az asszony ne csak a vendégek fogadásánál le
gyen elbájoló, ne csak estélyeket tudjon ügy-esen rendezni, hanem 
a részletekbe kiható számítással értse a szükségletek s a teendők 
oly nemű beosztását, hogy a ház vezetésében bevétel s kiadások 
közt ez utóbblaki'a nézve terhelő aránytalanság ne támadjon. 
Szükséges, hogy a nő jól kitudja számítani mindenben, hogy a 
háznál ml a nélkülözhetetlen, hol kezdődik a kényelem, s mi volna 
már a felesleges! Tudnia kell, mennyire terjeszkedhetlk minden egyes 
tételekben anélkül, hogy a kormánya alá tartozó ügyekben zavar 



40 

állana be. Meg kell értenie végül, hogy a liázi szükségletek kéiielliet-
len rangsorozattal birnak, melyet a nő sohasem téveszthet szem elől. 

Az okszerű házvezetésre rendszeresen kell nevelni a nöt, hogy 
gondos számítása uralkodni tudjon a részletek felelt s elhasson 
a fillérek értékéig. 

„Nincsenek — mondja a fent idézett iró — mindenféle női 
képezdéink és leányiskoláink, a melyekben egyáltalán legkcvésbbé 
sem hangzanék furcsán, ha azt követeinők, hog}' egy 16 éves le
ány nem csak arra a kérdésre, hogy a húsban és kenj^érben, a 
i'épa és cukorban mennyi az éleny és a légeny, — hanem arra 
a kérdésre is feleletet adna, mennyit használhat fel egy család 
átlag ebédjéi'e, kávé, vajra stb., ha a férj évenkint körülbelül 1200 
vagy 2400, vagy ha csak 800 frt jövödelemmel bir? Vagy pedig 
mibe kerül a világítás eg}' télen át, vagy mennyi ruházatot igé
nyel a ház, mennyi tüzelőt öt személyre? Avagy nem lenne ez a 
tudomány a neveléshez méltó?" Ha a házban emelkedik a jólét; 
ezért a nőnek is tisztelettel tartozunk. E mellett tanúskodik azon 
gyakran megújuló jelenség is, hogy az elhalt a férj által itt ha-
g3'ott terhes adósságot a nőnek szigorú takarékossága eltávolítja 
a családtól, mint tavaszi napsugár a tél után vissza maradt jeget. 
De más részről az is áll, hogy az olj'an házhoz, inelynek asszonya 
gondatlan, ki csak hiúságra, uraskodásra szoktatja példájával 
övéit; könnj'en utat talál a végrehajtó s hamar megszólal előtte 
az árverező dob. Régi igazság, hogy pazarló feleségnek férje, 
ha még annyit dolgozik is, munkájával csak rostába mer vizet, 
és nem tud ann3-it hordani a gazda négy ökrös szekéren az ud
varra, mint a mennyit az asszony onnét a köténye alatt ki
hordhat. 

A nő számitó képessége pótolhatlan kincs a házban. A jó 
házi nő takarékossága valóságos gyűjtés, mindenhová kiterjedő 
gondja, mely a hiányt azonnal észreveszi s mig csekélyebb, addig 
orvosolja, biztosítja a tartósságot minden, kormányzása alá tartozó 
eszköznek. Rendszerető kezelése mellett minden tárgy 9 nap he
lyett 10 napig, 9 év helyett 10 évig tart. így a jövedelem felhasz
nálásában tiz százalékot takarít meg mindenben a nő, mit a férfi 
megtakarítani nem képes. 

És ez igen is figyelemre méltó eredmény. Stein L. számítása 
szerint ha a nő által megtakarított százalékot csak 5 írtra be
csüljük is, ez az osztr, magyar birodalomban 6 millió házi asz-
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szonyt véve fel évenkint 33 millió frtot tesz ki, mi a férfinak 
gondja mellett veszendőbe menne. 

Szóval a rend s takarékosság a házban nagyon is fontos té
nyezők, s ezek első rangú képviselője a nő. Nő nélkül a liázban 
nem lehet igazi lend, hián^-t mutat minden, hidegebb ott még a 
levegő is. A ház, a család, csak jól nevelt nő által lehet igazán 
boldog. „A nőt — mondja Tompa —• egy férfi sem pótolta ki 
soha. A derék nő gondjai alatt megújul, átalakul a ház. A ren
detlenség és zavar lassan-lassan eltűnnek, a közjó gyarapszik: fá-
radhatlan kitartása, gyöndég tapintata, éber goi.djai felkeresnek 
minden hiánj't, behegesztenek minden sebet. A jó nőben meg-
szentül a ház, a férfi. Mig a' férfi a család esze, a szelid nő annak 
szive, mely az egészért dobog, melyen átmennek annak minden 
örömei és fájdalmai: a férfi tesz, a nő rendez: a férfi sebez, a nő 
gyógyit Szelid lelke iránj-t ád a férfi erőnél.." 

Végül a gyűjtött s megtakaritott vagyon is a házban csak jó 
liáziasszony kezelése mellett lehet igazi öröm lorrásává. Életre 
való nő gondoskodása tudja lebilincselni a vidámságot, boldog 
megelégedést. Ennek keze alatt lesz a tűzhel}^ varázsműhelj'lyé 
melynek ügyes vezetésével fel kelti a maga körében a jó kedvet, 
szívélyes vonzalmat s hálás elismerést. Készséggel bizalmat szava
zunk az oly nőnek, mint az emberiség igazi jóltevőjének, ki he
lyes gazdaasszonykodás által a takarékosság mellett is családját 
folyton jó és egészéges ételekkel táplálja. Mint Jókai mondja: „a 
férfi kedélye és egészsége mindig az asszonynak érdeme. Ha egy 
férj sokat keres, ha nagy jövedelme van, abból még nem követ
kezik, hogy meg is fog gazdagodni, a vagyonosodásnak fő esz
közlője a ki megtakarít: a feleség." 

Szép feladatot teljesít a nő, mint a férjnek hü élettársa; 
nag)' felelősséget hord vállain, mint a reiid, takarékosság képvi
selője: de még is, legmagasztosb hivatását mint anya végzi, a 
gyermek nevelés és jellemképzés által. 

Az otthon teszi az embert emberré. A mil}'̂  irányt a csemete 
fejlése első szakában nyert, attól később is nehezen tér el. A mily 
szokást beolt az otthon a gyönge gyermek keblébe, rendszerint 
az lesz vezére az ifjúnak, sét a férfinak is. Az otthon az első leg-
Iratásosb nevelő iskola: „gyermek szobából kerülnek ki a nemze
tek" mondja egy iró . . . a honnan azok, kik a gyermekek jársza-
lagját tartják kezükben, aligha nagyobb hatalommal nem rendel-
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kéznek, mint azok, kik az államigazgatás gyeplüjót kormányozzák." 
Az otthon pedig a nőnek birodalma. 

Az anya ad a gyermeknek életet: annak keblén találja fel a 
csecsemő a legédesb táplálékot, a leghűbb ápolást. Már kezdettől 
fogva ösztönszerűleg ugy vonzódik hozzá, mint első jóltevőjéhez, 
s mint ilyennek intő szavát fogadja legtöbb bizalommal. És azért 
ha a g3'ermeksziv egy tiszta lap: az édes anya irja arra az első 
életszabályokat. Ha a földi lét vándor út: az anyai szeretet ezen 
az első irány mutató. 

Épen azért anj'ja iránt érez a gyermek legőszintébb vonzó
dást, ehhez csatolja őt a leggyöngédebb szeretet. És nem csak a 
gyermeket, még az ifjat is folyton arra buzdítja a tiszteletteljes 
érzelem, hogy nemes törekvésével örömöt szerezhessen a szülői 
háznak. Az édes anya képe mosódik el legnehezebben a g3'ermek 
lelkéből; a gondolat reá, mindig a kebel legbensőbb hiírjait rázza 
meg. Még az ifjú is, ki az életzivatarok közt elfásult: megindul s 
elérzékenyül az édes anyának emlékén. Még az a férfi is, ki hi
deg daccal jár a vérrel ázott téren, hol a halál tart gazdag ara
tást: felfakadni érzi szemében a könyüt az egyszerű sirhalom előtt, 
mely felett jó anj-jának nevét olvassa. 

Mindez mutatja azt a benső viszonyt, mely anya és gyermeke 
között van, s egyszersmind azt a maradandó hatást mit az anya 
gyakorol a gyermek nevelésnél. Nem lehet tagadni , hogy az 
anyának keze hinti a gyermekekbe a jónak vagy rosznak termő 
magvait , az ő lelke azon nap , mely sugaraival az erény vi
rágait, vagy az átok töviseit nevelheti a gyönge kebelben. 0 az 
első nevelő, kinek gondja rávezetheti a fejlő lelket a helyes 
irányra. Koszorús költőnk. Tompa, igen szépen mondja: ,,bölcső-
nél kezdődik a nevelés: az anyatejjel kell a szülöttnek beszívnia 
a kifejlődés, idomulás ama finom s légszerü elemeit, melyek a le
endő alak magasságára, szépségére, jelleme és színezetére hatha
tón és döntőleg befolynak. Ritkán, vagy a sors izzó tüzének leg-
magasb hévfokán veszti el szinét, a jellemnek itt nyert zománca; 
a csorbát, a tévesztés nyomait pedig, mint a disztelenitö anya 
jegyet holtig elhordja az ember." 

Szép a nőnek anyai hivatása, méltó hogy neki szentelje gond
ját, szivét és lelkét. 

Megérdemli a fáradalmat az az áldás, melylj-el a jól nevelt 
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gyermekért tisztelve koszorúzza meg a föld és az ég a jó anyát. 
Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy az anyák, ha ne
mes jellemet akarnak teremteni gyermekeikben, ennek képzéséhez 
a SZÚ mellett a legmélyebb hatásn a példa. A gyermekek éles fi
gyelői és birálói a szülök mindennapi tetteinek. Azoknak ]nodora 
viselete a folytonos látás, haMás folyton méhben lenyomódik a be
fogadásra legalkalmasb gyermeki kebelbe. Egy fövény, vagy por
szem, magában csekéh'ség: de a hova szaka'i'J an hordja a szél, 
végül halmot emel belőle. Hasonlóan a lendesen megnjnló pél
dák utoljára a megszokás hatalmává nőnek, körülhálózzák a f'ejló 
lelket, saját irányukr?. terelik a cselekvési hajlamot, beszéd gondolko
dás módot, szóval megalkotják a jellemet. — E lélektani igazságon 
alapulnak a közéletben használt ily féle megjegyzések: gyermekéről 
Ítéld a szülőt; nézd meg az anyját, vedd el a leányát. Nagyon találó 
Cowley állítása is, mely szerint a korai példák s intések a g3'er-
mekre hasonlók a fiatal fa héjjába metszett betűkhöz, melyek a 
fával együtt folytonosan nőnek s szélesbednek. A korai behatások 
kiirthatlan nyomot hagynak maguk után vissza. Az első példák 
s tapasztalatok végzetes hatásából következik azon fontos köteles
ség a szülőre nézve, hogy gyermekét ue csak szeresse, de tisz
telni is tudja: — az az gyermekei jelenlétében szigorúan óvakod
jék oly m.aga viselet, oly tettektől, melyeket tilt a tisztelet s a 
miknek felujulását szeretteiben nem örömest látná. Ne felejtse az 
édes anya, hogy gyermekének fejlő kedélyvilága egy tükör, mely 
hiven meg'rzi a belevetett képet. Azért oh' nemes, oly tiszteletre 
méltó legyen mindig, a milyennek óhajtja felnövekedő gyermeké
nek szivét. G3'ermekciben újra él, s önmagát ismerteti az anya; 
azok viseletének fénye vagy árnya visszavetődik az otthonra s 
első sorban az anyára. Mint Szász Károly mondja: .,illctlen maga
viseletű, vásott gyermekek anyja gyönge, ki mindent megenged 
nekik, s vagy majomszeretetből, vagy . . . jellemhiányból nem képes 
jó és határozott irányt adni gyermekei modorának és szokásai
nak. Hanyag, rendetlen és léha gyermekeket látva bizton követ
keztetheted hogy anj-juk is olyan vagy egészen cseléd kézre van
nak bizva. De ha bátor, nyilt képű, barátságos és mégis illemtudó 
gyermekekkel találkozol: nézz körül, anj^juk nem lehet messze s 
tekints gyöngéd tisztelettel reá, mert okos s szeretetteljes as^szony 
bizon5'Osan." Az anya olthatja legkönnyebben a gyermek szivébe a 
szép elveket a jónak, igaznak szerétét. 0 képezheti ennek keblét 
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igazán szentéllyé, melyben józan vallásos érzelem s nemes ember
baráti szeretet lakozik. 

A vallás egj' drága útravaló földi vándorlásmikban. Az isten
félelem, mit ez ébreszt, legerősb támadéka az erkölcsiségnek; a 
remény, mit ez ápol, alapja a béketürésnek, fentartója az erőnek 
és biztos záloga a szebb jövendőnek. — E kincset, mint szent örök 
séget a szülői lakból kell elhoznia a gyermeknek, és kinek hiva
tása ezt az ő száűic'^n, biztosítani: az az édes anya. Ez knlcsolja 
először imára a kisdednek ártatlan kezeit, ez oltogatja keblébe 
először az istenfélelem s szeretet magvait, s tanitja meg őt igy 
jókor arra, hogy kerülje a rosszat és keresse az igazságot. 

Ha van az anyában nemes sziv, melyet a hit, a gondviselés 
ben dobogtat: ugy gyermeke is az élet mezejére bizalmat visz el 
magával az igazság, az erény iránt. Ott gyújtja, emeli lelkét a 
remény a jövőben, a hit az emberiség erkölcsi rendeltetésében s 
tud lelkesülten áldozni a közüdvért akkor is, ha közvetlen jutalma-
tövis koszorú lesz. 

Ezen állítást igazolják a nemes elvekért harczolt nagy féfiak 
nj'ilt vallomásai is. így csak azok nevezhetik a nőt alsóbb rangú lény
nek, kik előtt elvesztette az erkölcsiség igaz értékét. „Megengedjük 
—Írja de Maistre József—hogy a nők nem teremthettek remekmüvet, 
nem találtak fel távcsövet, gőzgépet, de tettek más olyat, mi min
dennél jóval nagyobb és nemesebb, mert térdeiken ők ringatják 
a tiszta lelkű erényes férfiakat és nőket, a világ eme legremekebb 
teremtménj'eit! — Megragadó a kép, melyben Castellár E. festi 
az anyát. ,,Van egy lény, ki megédesítheti fájdalmainkat, ki ellen-
sul3'0zhatja a ba^.sors kemény csapásait: ez az anya. Isten azért 
adta őt nekünk, hogy tiszta csókjával, egy-egy csép mézzel éde
sítse az élet keserűségeit. Isten őt bölcsőnk mellé küldé, hogy ha 
felnyitjuk szemeinket, szeretetének szárnyaival rejtse el előttünk 
azt a homályos láthatárt, melyben küzdeni fogunk az élettel. . . . 
Isten akai'ata, hogy az ő kezei kulcsolják első imára kezeinket, 
és hogy az ö mosolya legyen hajnala réménekeinknek. 0 az erény, 
a szeretet, a sziv legérzékenyebb része, az ártatlanság halhatlan 
alapja, mely örökké megmarad ugy, hogy még a legborzasztóbb 
jellem vonásai közt is felismerhető. Ha jó sugallatot érzesz szived
ben, ha vágyat érzesz letörölni a szenvedők könyüit, segitni a sze
rencsétlent, utolsó falatodat megosztani az éhezővel: fordulj meg 
és mint őrangyalodat, ki a jó gondolatokat súgja szivednek, anyád-
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nak szeretett árnyát találod oldaladnál. Az elme, a könyvek, az 
iskolák és az atya oltják belénk az eszméket: az érzelmeket min
dig anyánktól nyerjük, a jellemet az anyák alkotják." 

Köviden összevonva, a család azon kör, melyhez a nőt szép 
hivatása mindenekelőtt csatolja. Ez reá nézve azon tér, melyet a 
béke, a szeretet s remény áldásaival betölthet: ez nagyságának, 
dicsőségének pályatere. 

Ha e páh'atéren a hivatás hű betöltéséért tisztelet koszorúzza 
meg őt: ugy haladattal tekinthet az égre. mert ha mi édest, ha 
mi áldást a földi lét nyújthat, azt elvette ő legteljesb mértékben. 

Eljárhatnak az évek, lépve, szaggatva életfájának lombjait; 
ennek legszebb ékeit, a gyermeki kegyeletet és férje szeretetét 
tiszteletben tartják még ezek is. 

Midőn a férfi az aggkor borongó őszéről visszatekint, felme
rülnek lelke előtt a múltnak képei, felmutatják előtte a szép, ked
ves leányt, a kit oltárhoz vezetett, önkénytelen is összehasonlítja 
a multat és jelent. Akkor és mos t . . . I Aztán önmagában elmondja: 
igaz, rég volt, mikor feleségemet, mint viruló hajadont megkértem, 
azóta sokat változott minden. Igaz. nem oly karcsú, mint akkor, 
szemei nem oly ragyogók, arczrózsái légen lehervadtak, a diis haj
tekercsek helyett, a miket akkor ugy bámultam, most gyérült 
fehérlő fürtöket hord fején. Mozgása nem oly bájos, hangja nem 
oh' dallamos. És tudja az Isten! én mégis ugy érzem, hogy job
ban szeretem becsülöm őt mostan, mint akkoron. Szive, lelke, mel
lyel boldogított, az nem változott, most is ugyan az. Vissza pil
lantva, ha multamból szép, örvendetesen vigasztaló emlék mosolyg 
felém, az mind a feleségemre utal, az mind ö hozzá csatol . . . . 
Megöregült, meggyengült, de igy is legszebb én előttem . . . Szép 
volt az ifjúság ragyogó szakában, mikor udvaroltam neki. . . . De 
százszorta szebb, mikor mint asszon}', házam boldogitásán fárado
zott, mikor ott virrasztott halványan gyermekeim beteg ágya 
mellett. A mi benne nemes és boldogító volt, az megmaradt. Mi 
szeretjük becsüljük egymást . . . Minden fohászunk az éghez egy 
hálaadás, azért, hogy egymásnak adott bennünket. 

Gywálz iPl 
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