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Az lHD6-ik év april hó 26-ik napja emlékezetessé 
lett a szili-sárkányi ág. lútv. ev. hívek előtt. E napon 
tisztelhette ugyanis keheiéhen szeretve tisztelt főpásztor át: 
Méltóságos és főtisztelendő Gyurdtz Ferencz püspök 
urat, aki egyházlátogatását teljesítette. A főpásztor már 
2o-én estefelé érkezett körünkbe Jobbaházáról, hova a 
hívek szép számmal elébe mentek és elkísérték ezen mi 
Sionunkba. 

April 2()-án reggel Ték, Bozzay Miklós egyház-
községi felügyelő űr lakásáról — mert a főpásztor itt 
volt szállva — kíséretével együtt megjelent a Parochián, 
ahol a lelkész a hívek élén s Tele. Mészáros Gyuláné 
a nő-egylet élén szíves üdvözlettel fogadták a főpapot. 
Főtisztelendő püspök úr meleg szavakban válaszolt a 
köszöntésekre s dzután az iskola megvizsgálására in-
dult. Innen a templomba vonult az egész gyülekezet 
kíséretében. Itt a lelkész elvégezvén oltár előtti funk-
czióját, a szószékre lépett és II. kor. 4. L1_18 alapján 
az alkalomhoz illő, jól átgondolt, rövid beszédet tartott. 

Ezután O méltósága lépett az oltár elé s a követ-
kező beszédet mondotta: 

Oltári beszéd. 
Áldlak titeket, kik az Ur házából valók vagytok. Amen! 
Keresztény hivek, testvéreim a Krisztusban! A zsidókhoz 

irt levélben hangoztatja az ihlett apostoli a j ak : „Mivel hogy 
atyámfiai szabadságunk vagyon az Isten szentséges helyére való 
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bemenetelre, azon uton, a melyet ő felszentelt nekünk s azért 
járuljunk tiszta szívvel és a mi hitünknek bizonyosságával. a 
gonosz lelkiismerettől megtisztult szívvel (Zsid. 10. r. 19 ±2. 1.) 
Midőn az ember a bűnbeeséssel .elvesztette az édenhez jogát: 
szent könyvünk szerint kiutasítva lett ebből a körből, a melyben 
zavartalan boldogság ölelte őt. — Eltűnt szivéből az Istennel 
való egyesség érzete, hütelen vendég lett nála az öröm: gyenge 
szeme előtt csak egy sivatag terült el. — E pusztaság volt a 
földi élet, bármerre lépett, bármerre tekintett, mindenütt csak 
tövis, bogácskóró fogadta. Hanem mégis nem jött egyedül; abból 
az édenből elkísérte az irgalom atyjától küldve mint őrangyal: 
a bit. Igen édes híveim, ez egy égi küldött, bár láthatatlan, de 
nélklilözhetlen kisérő. Ez oda állott a szenvedni, sirni megtanult 
földi vándor mellé, felemelte ha elesett, letörölte könnyét, gyógy-
írt hozott sebére, a bizalmat, a reményt. 

Erre támaszkodott az ember s csak egyedül ennek a jóságos 
útitársnak a karján bírta el a rá nehezült harczot. Volt hite egy 
felsőbb, örök hatalomban, de bűntől elhomályosult szemei sokáig 
nem találták meg az igaz Istent, és ezt keresve, igen sokszor a 
teremtett dolgokat állitá a teremtő helyébe. Midőn meggyőződött, 
hogy önerejéből nem juthat el az elvesztett édenhez, s gyarló-
sága tudatában uj kinyilatkoztatás után epedt: akkor az idők 
teljességében kibocsátá Isten az ő fiát, hogy minden aki hiszen, 
el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. 

Uj világosság támadt a lélekben. A hivő kebel a földre 
szállott igének: a Krisztusnak életében, tudományában megis-
merte az Istent, mint mennyei Atyát, feltalálta szent fiában az 
üdvözítő kegyelmet, mely minden embereknek megjelent. 8 ezzel 
keresztény hivek, lépett életbe az újszövetség, a mely megszün-
teti az elválasztó korlátot, a mennyei Atya és megtérő gyermekei 
között. Hitünk ez az áldott útitárs, ott a Krisztusnak szent evan-
géliomában, életében mutatja magasztos rendeltetésünket, bizta-
tókig tárja elélik földi küzdelmeinknek czélját is. A Krisztus s 
annak megváltó érdemére utalnak az apostol szavai: „szabad-
ságunk vagyon nékünk a bemenetelre az Istennek szentséges 
helyére." E nyilatkozatnak lélekemelő jelentősége van. 

Nézzük csak. testvérek az Urban, a földi életet, a tapasz-
talás szemüvegén át. Amit az hirdet, az magában nem vigasztaló. 
Az embernek, midőn születésével megkezdi a földi vándorlást, 
nyomába lép a balsors, uj és uj alakban kisérti, reményeit tép-
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deli. Minél tovább halad utján a halandó, annál többet vészit, 
annál több oka van panaszkodni, a szivét sebző csalódások felett. 
Mikor pedig az életgondok terhe alatt kifáradva leroskad, az 
utolsó ellenség: a halál várja az utolsó harczra, s ennek áldo-
zatát a koporsó fogadja. A sírhalomnál szétfoszlik minden földi 
ábránd, dicsőség, öröm. A temető hantjai alatt, hova az elhuny-
takat helyezik, az enyészet befejezi munkáját s mit ott a kere-
ső talál, az csak por és hamu. — Ez édes híveim tapasztalás 
szerint az ember sorsa. Kz azonban a gondolkodó lelket meg-
nyugtatni nem képes. Azért, hogy ott a sír elporlassza a mi testlinket; 
azért, hogy az enyészet dúlja, megsemmisítse éltünket s porainkat 
egykor szétszórják a szelek; azért születni nem volt érdemes. 

Hol talál az érező kebel menedéket a balsors, a halál ost-
roma ellen? A gyarlóság tudatáról levert embernek hű vigaszta-
lója a hit. Ez felemeli és biztatja, hogy szabadságunk vagyon a 
bemenetelre az isten szentséges helyére. Azaz oda járulhatunk 
az örök irgalomhoz; megnyitotta előttünk a mi egyetlen közben-
járónk: a Krisztus az utat a mennyei Atyához, a ki uj életet s 
menyországot adhat. Ez a hit a mi szebb jöoendönknek rombol-
hatatlan záloga. Ez adja az erőt, a meiylyel az ember betöltheti 
tisztének minden igazságát, béketűréssel hordozhatja a rá mért ke-
resztet. Itt a bujdosás mezején ugyan ottan-ottan meg kell Ízlel-
nünk az üröm poharát, a bölcs végzet eszy vagy más alakban kiméri 
mindenkinek a szenvedésből is osztályrészét. De megnyugtat a hit, 
hogy az istenfélőknek javukra szolgálnak mindenek, a hűségnek 
a jövendő boldogsággal adós. A hit fen tartja a reményt, hogy 
életünk napja bár előbb vagy utóbb lehull a sírnak éjébe, fel-
támad egy dicsőült, világban, a hol le nem alkonyul többé. Van 
bemenetelünk Isten szeniséges helyt re Lesz Isten népének szom-
batja. hol az l r eltöröl minden könyhullatást a hívek szemeiből. 
A véghatárhoz eljutva itt csak a romlandóságot vetjük le. a 
tőidnek csak azt adjuk vissza, a mit tőle vettünk. Az a neme-
sebb rész, mely bennünk gondolkodik, itél, szeret, remél, nem 
ennek a földi rögnek adománya, a sir azt nem is kérheti el tő-
lünk. azt az égtől vettük és az égnek adjuk vissza. Szent köny-
vünk sz rínt a lélek megtér ahhoz,aki adta volt azt. Tehát, túl a 
földön az ég, túl a halálon az örök élet. a siralom völgyén túl az 
Isten szentséges helye, az uj éden vár. 

Midőn ezt a tudatot ébreszti b mmink az apostol, egyszers-
mind azt is hozzá teszi: járjunk azért tiszta szívvel a mi bitünk-
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nek bizodalmával és a rosz indulattól megtisztult lélekkel. Vagyis 
a föld el ne szakítson bennünket az égtől, a bűn szolgálatával 
be ne szennyezzük amaz égi örökséget: a lelket. Szent köny-
vünk szerint a Krisztus meghalt mindenekért, hogy a kik élnek, 
ne éljenek maguknak, hanem annak, a ki érettük meghalt és 
feltámadott. Őt kövessük vezérül, az ő élete, szent tana pedig 
i g y i n t : „Légy hű mind halálig." Az igazság mindig szemed előtt 
és szivedben legyen, hű maradj ehhez ha szerencse mosolyg, ha 
nyomorúság üldöz, tudj éhezni, fázni ha kell, de az Isten aka-
ratját , a szent igazságot, el ne áruld, lelkedet, melyet a Krisztus 
megváltott, te magad el ne vesztegesd. Gondold meg: szabad-
ságunk vagyon a bemenetelre az Isten szentséges helyére, de 
ott vár küszöbön az Ítélőszék, hol számot kell adnod a rád bí-
zott talentomokról. Ha megtartjuk a hitet és a jó lelkiismeretet, 
akkor a mi földi vándor utunk nem lesz czéltalan, akkor a boldo-
gító remény kisér s megmutatja az utat az Isten országába. Jár-
junk igaz szívvel, a mi hitünknek erős bizodalmával. Ne ejtsük el a 
mi hitünknek bizodalmát, hű gyámolító ez ma is. Aki eltékozolja 
ezen útravalót, az megcsalja magát. Hol ennek szövétneke ki-
aludt, onnét a szeretet, a békesség angyalai eltávoznak, ott nincs 
semmi szent, nincs kegyelet, nincs háládatosság. Az Istentől el-
fordult gonosz embert igaz szeretet nem ölelheti, a szeretetből 
fakadó boldogság kútfeje az előtt elzárva marad. Ti apák, anyák 
ne felejtsétek el soha, hogy a földi vándornak nem csak ételre, 
italra, ruhára, vagyonra van szüksége, de egy másra is, a hitre, 
a mely a Krisztus Jézussal egyesit, mely az élet harczán erőt ad, 
a hűséget az igazsághoz megőrzi a szívben. Adjátok át ezt a hitet, 
a vallásos érzületet mint lelki örökséget a gondjaitokra bizott gyer-
mekeknek. Csak azon családban lesz áldott az élet, a mely megőrzi 
mint drága kincset a vallást, a melyben a kegyelet ápolja a szív-
nek oltárán az isteni félelmet, a hol a szülő példájából tanul Istent 
dicsőíteni a gyermek. Csak az a szülő biztosit magának szép 
emléket, a melyik elmondhatja: „én és az én házam mi tiszteljük 
az Urat". Az istenfélő gyermek megbecsüli az apának fejét akkor 
is, ha azon már ritkult ősz hajszálakat lenget a szél, az előtt 
drága az ő anyjának arcza akkor is, ha az meg hervadt és gond-
tol, időtől felbarázdálva van. 

A vallásos érzület a családban az egyetértésnek, boldogság-
nak egyik alapja. Az oly szülőt, a ki felejti ezt, a ki adós marad 
gyermekének a hittel, sajnálni lehet. Késő bánattal tapasztalja, 
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hogy a vallástalan gyermek háládatlan, önző. Szabadságunk va-
gyon a bemenetelre, az Isten szentséges helyére, ott van előttünk 
az ut, az Ur Jézus Krisztus s az ő evangéliuma, becsüljük meg, 
szenteljük az ő templomává szivünket, hajlékunkat is. Imádkoz-
zunk, hogy lakozzék a Krisztus Jézus a hit által a mi sziveinkben, 
akkor kicsinyek és nagyok, szülők és gyermekek egyek lesznek 
az isteni félelemben, a Krisztus példája követésében, akkor az a 
földi vándor-ut nem csak a temetőhöz, de az Isten szentséges 
helyéhez a menyországhoz is közelebb visz. Ha ő lesz az ut, ha 
őt követjük emberi rendeltetésünket betöltjük, a felebaráti szeretet 
lesz kísérőnk s életünk áldás lesz hozzátartozóinkra, embertár-
sainkra nézve. Az a szeretet, a mely mindeneket jóvá tesz, a 
mely nem örül a hamisságnak, örül az igazságnak, könyörülő, 
jóakaró, lefegyverzi a haragot az a szeretet, a mely Jézusnak a 
példáján ellenségeinek megbocsát s értük imádkozik: az a sze-
retet a menyei Atyának igaz gyermekét mutatja a halandó 
emberben. 

Ezért hirdetteti a mi szentegyházunk az evangéliumot későn 
és korán, alkalmatos és alkalmatlan időben, hogy ezzel élessze a 
hitet, mely az utat egyengeti az Isten szentséges helyére. A hit 
által tartatunk meg Isten kegyelméből, a hit által, a melynek 
alapja a Jézus Krisztusnak élete s evangélioma. Egyszersmind 
utánna is néz a mi egyházunk kötelességéből kifolyólag, valljon 
az egyes gyülekezetekben csakugyan ott lakozik-e a Krisztus a 
szivekben, a velevaló egyesülésben találják-e a hivek rendelteté-
sük betöltését? Ugyanolyan indulat van-e kicsinyekben, nagyokban, 
aminő volt a Krisztus Jézusban? Ezért jöttem énis tiközétek az 
egyház képviseletében, hogy tanúbizonyságot nyerhessek a ti 
közöttetek uralkodó munkás, élő hitről. Ott van szivemben a 
remény is, hogy a mit átvettetek örökségül, azt a drága kincset, 
az élő hitet, ti meg is tartjátok. Hisz szép bizonyság,-levelek 
szólnak e gyülekezet tagjainak buzgóságáról, az egyházért lelke-
sülő áldozatkészsége mellett ez záloga azon bizalmunknak, hogy 
itt épül Sión vára, hogy itt rést raj ta nem tört a hitközöny, a 
vallástalanság. Él reményünk, hogy itt tovább-tovább emelkedik a 
Krisztusnak országa, terjed a lelki világosság, éled a szivekben 
a hitszeretet, az Istennek békessége. Erre adja az ő áldását, 
kegyelmét a mindeneknek Ura, a jó Isten. Ámen! 



1 Néhány szó a mai egyházközség megalakulása előtti időről. 
Magyarhazánkban 1 Leopold uralkodása alatt (1057 170-")) 

élte a protestantismus leggyászosabb éveit. Ezen fejedelem papnak 
készülvén a jezsuiták nevelése alatt engesztelhetlen gyűlölettel 
telt meg a protestánsok iránt. Az ő uralkodása alá esik. a Wesse-
lényi-féle összeesküvés felfedezése következtében a protestánsok 
iszonyú üldözése, a pozsonyi rendkívüli törvényszék lelketlen 
működése; a protestáns lelkészek gálya-rabsága; a protestáns 
templomok és iskolák tömeges elfoglalása; Karaffa vértörvény-
széke ; szóval a protestánsok vallásszabadságát biztosító törvé-
nyeknek legdurvább megsértése. Mindazáltal a szill-sárkányi ág. 
hitv. evang. gyülekezet Leopold uralkodása alatt megtarthatta 
minden egyházi épületeit és birtokait; ami azt jelenti, hogy teljes 
vallásszabadsággal bírt. Néha-néha elődeink is ki voltak téve sok 
és kegyetlen zaklatásnak, de legszomorúbb napok III. Károly 
uralkodása alatt következtek be reájuk 1717. körül. 

Az 1715-ik évi 30-ik törvényczikk szerint ugyanis a protes-
tánsok sorsa teljesen a királyi kegyelemtől lett függővé; mi a 
klérust, különösen pedig a jezsuitákat a még meglévő protestáns 
templomok és iskolák elfoglalálására bátorította. Ekkor foglalták 
el a szill-sárkányi protestánsoktól is a jelenlegi kath. templomot, 
az összes paróchialis épületekkel és iskolával együtt. Ugyanis 
katonák és kapuvári hajdúk a templomon levő lakatot leverték, 
abba behatoltak; a védekező protestánsok közül többeket elfogtak 
s csak miután a kath. hitre tértek bocsátották őket szabadon. 
Nigrini J. lievü lelki atyát és a tanítót kiűzték a faluból; előbbinek 
minden vagyonát, asztagban levő gabonáját elkobozták, a parochiá-
hoz tartozó szántóföldeket és réteket eltulajdonították. A szill-
sárkányi ág. hitv. evang. gyülekezet, melynek ekkor Felső-Pásztori 
volt filiája, lélekszámra nézve is felülmúlta a községben lakó 
katholikusokat. A soproni országgyűlés előtt és után (1(>S1 april 2S) 
e faluban kath. lelkész nem is volt, amint ezt az 1721-ik év april 
5-én tartott hivatalos tanú kihallgatás alkalmával az összes, 
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számszerint lő tanú egybehangzó vallomása is megerősíti. Mégis 
most egyszerre megfosztatott minden vagyonától és jogtól; s 
vallásos szükségleteinek kielégithetése czéljából Vadosfához csat-
lakozott. de mind ennek daczára kénytelen volt a plébánosnak 
is egyházi adót fizetni. 

1717 körül még Némethi. Szili-Sárkány jelenlegi filiája is 
anyagyülekezet volt Potyond íiliával 

Jóllehet tekintetes és vitézlő Telekesi Török István ur a 
rábaközi két ekklezsiának, Szili-Sárkánynak és Némethinek sebeit 
kötözgetni igyekezet, s személyesen közbejárt mind a királynál, 
mind a helytartó-tanácsnál, hogy e gyülekezetek régi jogaikba 
visszahelyeztessenek, de mikor már egy vizsgáló bizottság ki-
küldetését is kieszközölte, magához szólította az ur. így e jó 
szivii ni- kegyes szándékának megvalósítását a halál megakadá-
lyozta, a szill-sárkányi hivek szorongatott helyzete pedig nem 
változott II. József uralkodásáig. 

2. II. József türelmi-rendelete és a szill-sárkányi ág. hitv. ev. 
gyülekezet ujra-alakulása. 

II. József szabad szellemű, nemesen gondolkodó uralkodó 
volt, ki népei jólétét igazán szivén hordta (1780—1790). Szép 
reményeket fűztek a magyarországi protestánsok az ő uralkodá-
sához s e reményeikben nem is csalatkoztak. Mindjárt uralkodása 
kezdetén rendithetlen akarata végetvetett a protestánsok zaklatá-
sainak. megszüntetvén a prot »stánsokat üldöző kath. missiókat, s 
a katli. hierarchia hatalmát megtörte. ..A kanczelláriát utasította, 
hogy vallási ügyekben enyhe és szelíd módon intézkedjék". A 
protestánsok felbátorodva a fejedelem nagylelkűségén ezy terje-
delmes emlék-iratban összefoglalták sérelmeiket s a fejedelem 
eh' járultak vele, minek következménye az lett, hogy a protes-
tánsok számos sérelmeit megszüntette. 1781. év október hó 20-én 
pedig kiadta hires türelmi rendeletét. II. József ezen rendelete 
korántsem volt még vallásszabadság, de az igazság győzelmének 
biztos hirdet tje. A szegény szorongatott prot >stánsok egészen 
megujultak e rendelet kihirdetésekor, úgy érezték magukat mint 
a hervasztó szárazságot követő csen les eső után a növényzet. 
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Majd alig tudtak hinni ily nagy kegynek. íme megvan engedve a 
protestánsoknak is mindenütt a magán istentisztelet; ahol száz 
család van együtt s hozzá elég erejük van, tarthatnak lelkészt, 
iskola tanitót, építhetnek templomot — habár csak torony és 
harang nélkül, — iskolát, tanitó- és paplakot. 

Mikor e rendelet a vadosfai ecclésiában kihirdettetett, öröm-
könyeket sirtak a hivek s ihletett ajakkal énekelték: Isten 
téged áldunk", s Tisztelendő Kucsera Márton lelki atyának Apóst, 
cselekedetei 6. rész 7. versalapján tartott tanításából nagy vigasz-
talást merítettek. Hasonlítottak az egyptomi fogságból kiszabadult 
zsidókhoz, kikről azt mondja zsoltár író „Akkor nevetéssel betelik 
a mi szánk és a mi nyelvünk vigaszsággal" (126-ik zsoltár.) A 
szill-sárkányi hivek pedig felsóhajtottak „vajha arra léphetnénk, 
hogy az egykor közöttünk folyt, de megfojtatott istenigéjének 
evangeliomi világa a gyertyatartóra tétetnék s nekünk vallásunk 
értelme szerint világitana". Tehát önálló, anyagyülekezetté kíván-
tak alakulni; de féltek, mert bár meg volt a rendeletben meg-
határozott száz család s elég erősek is voltak, hanem a „plébánia 
adó" ólom sulylyal nehezült reájuk. Nem is csuda, hiszen minden 
pár után egy öreg mérő gabona, 7 kr, '/« szekér fa járt, s minden 
kézi és marhával való szolgálat; ezenkívül esketésért 50 krt, 
egyházkelésért 40 krt, temetésért 40 dénárt fizettek; az özvegyek 
szolgálaton kivül 7 krt fizettek. Mindazáltal Tekintetes Németh 
Mihály ur, ki a herczegi háznak és a vadosfai ecclésiának is 
inspectora volt, bölcs előrelátással észrevette, hogy ezen jogtalan 
terhes adó sokáig nem állhat fenn, azért buzdította, bátorította a 
sárkányiakat a gyülekezet megalakítására. E nemes szivü s 
vallásbuzgó felügyelő belát ta: mily épületes leszen a hívekre, s 
mily haszon árad az evang. anya-szent-egyházra, ha az Isten 
igéje itt Szil-Sárkányban is hirdettetik, azért addig nem nyu-
godott mig Szili-Sárkány, Némethi, Pásztori, Kis-Tata és R. Por-
dány nem egyesültek a gyülekezet megalakítására Szili-Sárkányban 
Ezen áldott emlékű, s elévülhetlen érdemű inspectornak unszo-
lására 1782. október hó 30-án be is nyújtották kérvényüket 
Sopronvármegyéhez, melyben, hivatkozva a fejedelmi türelmi 
rendeletre, templom s egyébb egyházi épületek épithetésére 
kértek engedélyt a helytartó-tanácstól. A helytartó-tanács által 
kiküldött deputatió minden áron akadályt akart gördíteni eleink 
szándéka elé, mikor azonban a hathatós közbejárás mellé vilá-
gosan, meggyőzően kimutatták, hogy ők egy ecclésia felállítására 
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s fentartására képesek, kérelmük jóváhagyatott. A bizottság 
1782. november hó 6-án megtartotta a vizsgálatot, minek alapján 
a helytartó-tanács 1783. november 19-én megadta az engedélyt, 
mit a vármegye ki is hirdetett. Az engedély itt is mint mindenütt 
oly feltétel alatt adatott, hogy a plébánosnak minden eddigi 
íizetés : stóla, pénz, gabonabeli és más járandóságok megfizetendők, 
az evang. mester pedig csak énekelhet a templomban, de a gyer-
mekeket ezután is a pápista mester tani t ja ; az evang. mester 
csak a prédikátor távol létében taníthatja a vallást. Mindezen 
megszorításokat II. Leopold 1791-ik év junius hó 10-én meg-
szüntette. 

A vadosfai ecclesia pedig, élén Tisztelendő Kucsera Márton 
lelkész és Tekintetes Németh Mihály inspector urakkal, miként 
a jó atya drága oktatásokkal s áldásokkal bocsátja el házától 
kiházasitott leányát, úgy bánt velük ezen lelki kiházasitásban 
Tiszt. Kucsera Márton lelkész ur öröm-könyek közt zokogó ajak-
kal, oktatással, intéssel, erősítéssel, áldással elbocsátotta szárnyai 
álól a szill-sárkányi gyülekezetté alakult híveket. A tek. inspector 
ur közreműködésére 100 frtot és egy ezüst kelyhet is kaptak 
elődeink Vadosfától. 

A gyülekezet ujraalakulásánál sok és nagy érdemeket sze-
reztek maguknak még Tekintetes Csáfordi Tóth Ferencz és 
ostfiasszonyfai Ostfy Mihály urak, kik mint megyei assesorok 
nagytekintélyben állottak és „einem mulasztották valahol csak 
lehetett és kellett a mellettünk való szószólást" nem marad ezek 
mögött érdemekben Tekintetes Baditz Zzigmond ur sem, aki bár 
evang. ref. vallású volt, mind jó tanácscsal, mind hathatós segít-
séggel volt. De hálátlanok volnánk, ha azon hívekről is meg 
nem emlékeznénk, kik éhezvén és szomjúhozván az Isten igéjét, 
még világi gazdálkodásukról is elfeledkezve, minden követ meg-
mozdítottak a szent czél megvalósithatása érdekében. Ilyenek 
voltak Szili-Sárkányból: Horváth Ferencz, Szalay Gergely, Illés 
László nemzetes nemes urak ; továbbá Nagy, Kovács, Koczor, 
Kiss és több nemes famíliák; agilisrészről: Pálfi, Berta és 
Pénzes családból valók; Némethiből: nemzetes László Ádám, 
nemes Nagy György, Németh István, Gámbó Márton, Németh, 
Farkas, Lukácsi és Simon családok; Pásztoriból: Gecsényi, Szele 
és Kovácsics nemesek; Kis-Tatából: Tatai, Szórádi és Sirai 
uraimék : R. Pordányból: Patyi, Baranyaiak, Hegedűsök és mások. 
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3. A szill-sárkányi evang. templom felépítése. 
Midőn elődeink a vadosfai ecclesiától elszakadtak, mindjárt 

megtartották az első nyilvános isteni tiszteletet 1783 október hó 
19-én és pedig, mivel templomuk még nem volt, Nemes Gecsényi 
Imre uram házánál. Ezen az isteni tiszteleten az egész Rábaköz 
örömkönyek között vett részt. S midőn elénekelték azon szép 
éneket „Dicsértessék Uram örökké szent neved". Főtisztelendő 
Perlaki Gábor superintendens. ur tartotta az első szent beszédet, 
Jósua 24. rész 1 4 - 1 5 versek alapján. Hangsúlyozta e beszédben 
„Jóllehet a helység neve Sárkány, ártó, rettentő, mérget öntő 
veszedelmes állat, melynek természetét levetkőzvén, mivel a szelid 
báránynak, a Jézusnak nyája vagyunk, öltözzük fel annak szelid 
és alázatos természetét s legyünk bárányok". 

A nyilvános isteni tiszteletek később is Ns. Gecsényi Imre 
uram házánál tartattak, a templom felépüléséig 1784. október hó 
19-ig. mert ő mind az ur papjának, mind az isteni tiszteletnek 
helyet adot. A gyülekezet papi teendőit Tisztelendő Yásonyi Sá-
muel nyugalomba vonult lelkész ur látta el mind addig, mig a 
főtisztelendő superintendens ur beleegyezésével meghívott Tisz-
telendő Mészáros Péter uram az akadémiáról megérkezett s annak 
rende szerint ordináltatott. 

Olyanok voltak ez időben a mi apáink, mint egykor Esdrás 
és Nehmiás próféták idejében a babyloniai és chaldeai fogságból 
visszatért zsidók, legelősször templomukat építették föl. A tem-
plom és paróchialis épületek számára a bizottság által kijelölt 
helyek közül a napkeleti soron levő házak kerteinek végében 
azon helyet választották elődeink, amelyen nevezett épületek 
ma is állanak. Hangya szorgalommal készültek eleink a nagy 
munkára, összerakosgatták filléreiket s boldog volt mindenki, ha 
valamely munkát végezhetett. A mennyire a tél engedte, meg-
hordták Yiczáról a fundamentomba való téglát, a még szükséges 
többi téglát pedig magok égették. Tekintetes Németh Mihály ur. 
ki a gyülekezetnek első inspectora volt, hivatalának magasztos 
tudatában épület-fáról gondoskodott oly formán, hogy o maga 
kifaragtatta a fát lékai ácsmesterekkel a berezegi erdőn s ide-
szállütatta a helyszínére. Minden szükséges anyag összegyűjtetvén 
1783-ik év márezius hó 23-án Tisztelen lő Mészáros Péter lelki 
atya, Isten szent neve segítségül hívásával, a hívek örömkönyei 
között letette az első fundamentum téglát az észak-keleti sarkon. 



13 

Ugyan e helyen valami irást és pénzt is helyeztek el. Segítségül 
volt az Ur! Folyt a munka, emelkedtek a falak, felrakattak az 
épület fák s már I7s4-ik október 19-én, tehát az első nyilvános 
istentisztelet évfordulóján, felszenteltetett e templom. A felszen-
telési beszédet és imát maga az akkori lelkész Tisztelendő Mé-
száros Péter uram tartotta. Buzgó elődeink a templom épités 
nagy és költséges munkájában nem lankadtak meg, hanem foly-
tatták lelkesedéssel a munkát, úgyhogy 178í>. májusig nemcsak 
az iskola, hanem az összes parochialis épületek is elkészültek. 
A templom tégla falon fazsindely tetővel, a többi épületek inoór 
rakásból vagy tömés földből nád és zsup tetővel épültek. 

A templomépítés czéljaira adakoztak: 
f i t kr. fr t kr. 

Tek. Németh Mihály u r . 100 Pénzes Pál . . . . 5 
Szalay Gergely ur . . 150 Pénzes Péter . . . 2 
Illés László ur . . . 100 Erdős Márton . . . . 3 
Nagy János ur . . . 50 Németh György . . . 3 — 
Baditz Zsigmond ur . . 50 Yadócz Mihályné. . . 30 
Horváth Ferencz ur . . 150 Öreg Kiss Mihályné. 2 
Gecsényi Imre ur . . 50 Koczor Márton . . . 25 
Török György ur . . 50 Kovács Imre . . . . 10 
Koczor György ur . . 20 Nagy István . . . . 10 
Kiss István 10 Nagy József . . . . 10 
ö reg Tompos István . 10 Németh István . . . 4 18 
Kovács Sámuel . . . ß Nagy Márton . . . . 30 
Kovács Sándor . . . 5 - Sorok György. . . . 10 
Nagy Pál 10 Berta István . . . . 10 
ifj. Tompos István . . 20 Borza László . . . 5 
ifj. Nagy János . . . 5 Márton János . . . 5 
Horváth István . . . 20 Varga György. . . . 3 
Csapó János . . . . 3 Simon Miklós . . . 10 
Pálfi Ferencz . . . . 50 Pénzes János . . . 10 
Berta István . . . . 15 Pénzes Is tván. . . . 10 
Varga János . . . . o Öreg Berta János 5 
Csonka J á n o s . . . . 10 Csonka Ádám . . . 5 
Berta Ferencz és János 10 ifj. Berta János . . 1 

N é m e t h i b ő l : 
Berta István . . . . 6 Szüts Mihály . . . . 4 
Horváth Márton . . . 5 Erdős Mihály . . . . 4 -
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frt kr. * f i t kr. 
Pálfi Zsigmond . . . 6 — Varga Mihály . . . . 4 
Földesi István. . . . 3 Nóvák István . . . . 3 

Összesen: 1144 jó pengő forintokat. 

4. A gyüelkezet lelkészei s a legrégibb lelkészi fizetés. 
A szill-sárkányi ág. hitv. evang. gyülekezet mindjárt meg-

alakulásakor Főtisztelendő P e r l a k i Gábor superintendens úrral 
egyetértve meghivta lelkésznek az akadémiáról Tisztelendő Mé-
száros Péter urat, ki 1783-ban foglalta cl hivatalát és 1786. 
május 7-ig viselte. 0 utánna az ajkai mestert, T. Horváth Márton 
urat szenteltette fel, ki 1786-ik év május '28-án foglalta el hi-
vatalát s viselte 1791-ig, ekkor Dabronyba hivták meg. Ő utánna 
20 hétig a már ismert Vázsonyi Sámuel ur végezte a papi te-
endőket, mig végre a nagy-alásonyi praedikátort, Tisztelendő 
Kovács Sebestyén András urat hivta meg a gyülekezet. 1799-ben 
e lelkiatyát szélütés érte, miért is á gyülekezet az universitásra 
készülő Jelenik Mihály urat rendelte segítségül. Később látva 
azt, hogy a beteg lelkész fel nem épülhet, Jeleniket akarták 
lelki tanitójokul ordináltatni, de Főtisztelendő Nagy István super-
intendens ur igen fontos okokra nézve, ebbeli kívánságukat nem 
teljesítette, így lett azután Tisztelendő Kiss Mihály ur, a csik-
vándi lelki tanitó meghiva, ki hivatalát 1799 1801-ig viselte itt, 
inert ez évben a nagy-baráti gyülekezet meghívását fogadta el. 
A pásztor nélkül való gyülekezet most Tekintetes Prusinszky 
József felügyelő ur ajánlatára a kandidátus Kalchbrenner József 
urat szenteltette fel Szent-Lőrinczen, hova Pálfi Ferencz és Nagy 
István uraimék kisérték le, Hivatalába iktattatott 1802. január 
21-én, Withinger János soproni praedikátor által. Hivatalát 1804-ig 
viselte. Ekkor a gyülekezet Tisztelendő Bongya János urat, a 
homok-bödögei praedikátort hívta meg, ki hivatalát 1804, augusz-
tus 29-én foglalta el s viselte haláláig, mi mellbetegség követ-
keztében, 1807-ben, édes anyjánál Palotán következett be. Hete-
dik lelkésznek Tisztelendő Horváth István urat hivta meg a dö-
mölki káplánságból, ez hivatalát 1807. november hó 3-án foglalta 
el és 1813-ig viselte, mikor a pápai gyülekezet meghívását fo-
gadta el. Utánna Tisztelendő Gáncs János ur, a vadosfai káplán-
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ságból hivatott meg s 1813-ik év deczember 23-án édes atyja, 
Gáncs József farádi praedikátor iktatta be. Ő alatta ünnepelte 
a gyülekezet a reformatio háromszázados évfordulóját. 1827-ben 
a malomsoki gyülekezet meghívását elfogadta s elköltözött, he-
lyébe Tisztelendő apáti Kiss Sámuel ur az akadémiáról hivatott 
meg, s 1827. junius 16-án fölavattatott, s szentháromság 2-ik 
vasárnapján hivatalába iktattatott. 1861. október 16-án meghalt; 
helyébe fia Tisztelendű Kiss Elek ur választatott, s hivatalába 
Quinquagesima vasárnapján (márcz. 2.) lett beiktatva. 1867-ben 
azonban hivataláról lemondott, s helyébe Tisztelendő Horváth 
Sámuel urat választotta még a-gyülekezet 1867. deczember 1-én. 
Ő hivatalát e gyülekezetben 1871-ig viselte, ekkor pedig a szent-
andrási lelkészi állásra hivatott meg, s azt elfogadta. Utódául 
Tisztelendő Tóth Sándor győr-szemerei lelkész urat választották 
meg a hívek 1871. deczember 1-én. Az ő idejében ünnepelte a 
gyülekezet 100 esztendős fennállásának emlékét. Hivatalát halá-
láig, 1893. deczember 8-ig viselte. Utánna hivatott meg ezen 
adatok összeállítója a győri segédlelkészi hivatalból. Hivatalába 
iktattatott Nagytiszteletű Laucsek Jónás vadosfai esperes-lelkész 
ur által 1894. május 4-én, s hivatalát viseli máig is. Karsay Imre, 
született Sopron-Tamásiban 1866-ik évben, egyszerű földmives, 
de buzgó prot. családból. Tanulmányait a soproni főgymnásiuin-
ban és theologián, továbbá a hallei egyetemen végezte 1893-ban. 
Halléban három évet töltött, de ezen idő alatt a berlini, lipcsei 
és jénai egyetemeken is hosszabb-rövidebb ideig hallgatott. Össze-
sen 13 lelkész. 

A legrégibb lelkészi fizetés, melyet biztosan ismerünk, 
1799-ben állapíttatott meg s a következőkből áll: 1) Pénzbeli 
summa 70 f r t ; 2) Őszi gabona, fele buza, fele rozs 70 pozsonyi 
mérő; 3) tavaszi 15 pozsonyi hiérő; 4) sütni-főzni 6 öl f a ; 5) 
minden pár ember egy pár kéve zsuppot fűteni; 6) négy szekér 
széna; 7) egy mérő kendermag vetés; 8) négy sátoros ünnep-
napi erszény jövedelem; 9) a malomba és az ecclésia szükségé-
hez tartozó fuvarok; 10) eskettetésér 50 dénár; 11) halotti el-
mélkedésért 50 dénár; 12) halottat énekszóval való kisérésért 20 
dénár; 13) keresztelő stóla mint más ecclésiában foly. 
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5. Felügyelök. 
A szill-sárkányi ág. hitv. evang. gyülekezet első felügyelője 

Tek. Németh Mihály ur volt. aki egyúttal a herczeg Eszterházy 
uradalmak és a vadosfai ecclésiának is inspectora, szill-sárkányi 
eompossessor, Sopronvármegye táblabírája volt. Hivatalát halá-
láig. 1791-ig viselte. Halála után a gyülekezetnek nem lévén fel-
ügyelője, rendetlenségek támadtak, melyeknek elintézésében és 
minden nehezebb dologban Tek. csáfordi Tóth Ferenez ur taná-
csával éltek, ki mindenkor szívesen munkált a gyülekezet javára. 
1795-ben Tek. Prusinszky József ur — Sopronvármegye tábla-
bírája, szill-sárkányi eompossessor, nőül vévén az első felügyelő 
özvegyét, dukai Takács Sára asszonyt — vállalta el a felügyelő-
séget, s mint ilyen buzgón működött 1803-ig. Ezután Tek. csá-
fordi Tóth Ferenez ur, Sopronvármegye táblabírája feliigyélős-
ködött 1803—1817-ig, mikor öregségi gyengélkedése miatt lemon-
dott, Öt követte Tek. csáfordi Tóth Lajos ur, haláláig 1817-től 
1820-ig. Ötödik felügyelő volt csáfordi Tek. Tóth Mihály ur 1839-ig, 
mikor lemondván, helyet engedett Tek. csáfordi Tóth Sámuel 
urnák, ki 1839—1849-ig viselte hivatalát Ekkor Sopronban szol-
gabírói hivatalt vállalt s igy a felügyelőséggel járó munkát tet-
szése szerint el nem végezhetvén, lemondott. A gyülekezet ekkor 
Tekintetes Baditz Imre evang. ref. vallású megyei főmérnök urat 
választotta meg, ki 1849—1858-ig viselte hivatalát, 1858-ban 
ismét Tek. Tóth Sámuel ur választatott meg s hivataloskodott 
1863-ig. Utánna Tek. ostfiasszonj fai Ostffy István ur 1863- 1866; 
öt követte Tek. Kiss Lajos ur 1866- 1875-ig, majd Tek. Kiss 
Géza ur 1875—84-ig, s Tek. Bozzay Miklós ur 1884-től máig, 
tehát összesen 12 felügyelő. Tek. Bozzay Miklós ur a gyüleke-
zet életében sok és nagy érdemeket szerzett. Ő mint felügyelő 
miudenben jó példával járt elő. A kormányzás mellett a gyüle-
kezet sebeit is kötözgette. Magtárt alapított, sőt az uj iskola-
épület is az ő nevéhez van kötve. 

6, T a n í t ó k , 
A gyülekezet jegyzőkönyvei, s egyébb iratai nyomán a 

tanítóknak csak ép a neveiket és a sorrendet állapíthattam meg, 
már hivataloskodásuk időtartamára nézve, kivéve a legutolsó 
tanítót, semmi biztosat nem tudunk. A tanítók sorrendben igy 
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következnek: 1. Fekete János ; 2. Sebestyén István; 3. Bors P á l ; 
-1. Kovács István; 5. Pelargus József; 6. ismét Bors P á l ; 7. Be-
nedek Márton; 8. Székely Ferencz; 9. Szabó József; 10. Varga 
Lajos: 11. Varga Antal 1849—1896. junius 30-ig. Ez nevelte úgy 
szólván a mai nemzedéket. Igazi hivatottsággal vezette iskoláját, 
Igazán a szó legnemesebb érteimélyen protestáns tanitó volt. Az 
énekügyet lelkesedéssel felkarolta, s hogy e téren minél szebb 
sikert érhessen el, az iskola számára egy harmoniumot akart 
szerezni. E czélból ő maga tett mintegy 45 ír t alapítványt. 

I G o n d n o k o k . 
A gyülekezet újra alakulásakor nem választottak a hivek 

mindjárt gondnokokat; mikor azonban az első, nemesszivű felü-
gyelő 1791-ben meghalt s a gyülekezeti jó rend felbomlott, akkor 
e rendetlenségek megszüntetése végett 1794-ben két godnok 
választatott. A gondnokok mellé segítségül — körülbelül a későbbi 
presbytérium hatáskörével, a következő gyülekezeti tagok ren-
deltettek : Szili-Sárkányból: Ns. Nagy Márton, Török György, 
Koczor György, Szalay Mihály, Öreg Berta István, Varga János, 
Pénzes Pá l : Némethiből: László Ádám, Nagy György, Németh 
István, Gámbó Márton; Pásztoriból: Ns. Gecsényi András és 
Ns Szele Ádám uraimék. 

A gondnokok pedig a következők: 
Illés László 1794—95. 
Pá Ifi Ferencz 1 7 9 4 - 9 5 . 
Szalay Ferencz 1795—97. 
Márton János 1795—96. 
Nagy Márton 1 7 9 6 - 9 8 . 
Pálfi Ferencz 1797—1800. 
Szalay Mihály 1797-1800 . 
Nagy István 1800-1802 . 
Koczor György 1800—1803. 
Szalay József 1802-1803 . 
Szalay Ferencz 1803—1804. 
Koczor Ferencz 1803—1807. 
Pálfi Ferencz 1804-1807 . 
Szalay Mihály 1807—1808. 
Kovács Imre 1807—1809. 

3 
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Sorok György 1808—1812. 
Pálfi Ferencz 1809—1811. 
Berta János 1811—1812. 
Ifj. Koczor Ferencz 1812—1813. 
Illés József 1813-1814 . 
Varga János 1813—1814. 
Kovács István 1814—1815. 
Borza Mihály 1814—1815. 
Illés József 
Kovács István } 1815—1817. 

Szalay Zsigmond \ 1 8 1 7 _ 1 8 o 0 

Kovács Imre I 
Pénzes Péter 1820—1824. 
Szalay István 1821—1822. 
Kovács István 1821—1824, ezen évben meghalt; 
Kovács János 1823—1828. 
idb. Koczor Ferencz 1824—1827. 
Gecsényi Imre 1827—1830. 
ifj. Pap Mihály 1828—1839. 
Szalay Zsigmond 1830-1833 . 
Szalay István 1833-1838 . 
Kovács Zsigmond 1838—1839. 
Gecsényi Zzigmond 1839—1843. 
Fichtner Mihály 1839—1841. 
idb. Kovács János 1841—1843. 
Koczor Ferencz 1843—1847. 
Fichtner Mihály 1843—1848. 
Ivovácsics Antal 1847—1856. 
Varga Mihály 1848-1850 . 
Kovács Sándor 1850—1856. 
Fodor László 1856—1858. 
Nagy György 1856—1858. Ezen gondnokok idejében követ-

tetett el azon helytelen cselekedet, hogy a református Baditz és 
Mészáros családokat erővel megakarták adóztatni a nagy-geresdi 
egyezségre hivatkozván. Ez által ezen két családot jó időre el-
idegenítették „ gyülekezettel szemben, pedig előbb sok jóval 
voltak gyülekezetünk iránt. Még jobban elmérgesitették ezen dol-
got a gondnokok, midőn a nevezett családok egyikében előfordult 
haláleset alkalmával, az akkori lelkész akarata ellenére, megta-
gadták a harangozást. De a megszégyenítés bekövetkezett rögtön, 
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mert a család kedves halottja felett a katholikus harangokat húz-
ták meg. — 1858-ban a gyülekezet ujjá szerveztetett, azért a 
szervezés idejére ideiglenes gondnokot választottak 

Kovácsics Antal személyében, aki ily minőségben szolgált 
1858. márczius 25-től április 11-ig. Ugyan ezen év junius 11-én 
pénztárost is választottak Tekintetes 

Ganács Antal urat 1858—1864-ig. 
Későbbi gondnokok: 
Kovács Gábor 1858-1861 . 
Gősi László 1 8 5 8 - 1 8 6 1 
Fodor László 1861—1864. 
Kovács Dávid 1861—1865. 
Kovács Sándor 1864—1871. 
Kovácsics Ferencz 1865—1871. 
Szalay János 1871—1877. 
Kiss Lajos 1871—1874. 
Kiss Gábor 1874—1879. 
Pap Mihály 1877-1879 . 
Nagy György 1879—1882. 
Varga Mihály 1879—1882. 
Gecsényi Ferencz 1882—1885. 
Szabó Ferencz 1882—1885. 

Pap Mihály | 1 8 8 5 _ 1 8 8 g . i g f ű t é s é r t , illetve oly föltétel 
Kiss Gabor > & ' J 

alatt vállalták el a gondnokságot, hogy ők minden egyházi fizetés 
alól fölmentettek. 

Kovácsics Ferencz 1888—1895, ezen évben meghalt. 
Szilvásy István 1888—1895. 
Kovács József i 

} 189o. maius. 
Simon Peter ' J 

Pásztoriban Pethő Pál. 

8. Templom és Torony. 
A szill-sárkányi ág. hitv. ev. gyülekezet a templom fölépí-

tésére vonatkozólag mindjárt 1783-ban megtett mindent s igy 
már 1784 október 19-én fel is szentelhette azt, bár a belső föl-
szerelés korántsem felelt meg a kívánalomnak. Nem volt oltár és 
keresztelő kő; hiányoztak még a legszükségesebbek is. De az 

2* 
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Ur most is gondot viselt! Tekintetes Németh Mihály felügyelő ur 
és neje saját költségükön egy keresztelő-követ készíttettek, mely 
még máig is megvan s rajta ezen fölirat olvasható: „Tettes 
Németh Mihály és neje Sáry Trézsia csináltatták 1784". 

Az 1789-ik évben oltárt és szószéket csináltatott a gyüle-
kezet és a templom északi részében helyezte el őket, két ölnyire 
a faltól. Dukai Takács Sára asszony pedig, Tek. Németh Mihály 
felügyelő ur második neje, szép és értékes fehérselyem oltár 
teritővel ajándékozta meg a gyülekezetet. Az oltár mögé eső 
helyet sekrestyének szánván fallal elrekesztették, jóllehet ezen 
czélra sohasem használták, hanem az ecclésiának és a prédikátor-
nak gabonáját tartották benne, sőt három esztendeig iskola gya-
nánt is szolgált. Ez a sekrestyének szánt hely nem volt lepadlásolva 
ép azért 1812-ben, hogy ezen disztelen űr ne legyen a szószék 
és oltár mögött, egy karzatot csináltattak fölibe, az 1895-ik évben 
a templom déli részében épült karral szemközt ; a szószéket 
fölebb emelték és menyezettel látták el. 

1796-ban Tek. Prusinszky József felügyelő ur egy még ma 
is használatban levő ostya-sütő és ostya-vágó vasat ajándékozott, 
továbbá egy bekötött könyvet a gyülekezeti számadások és fon-
tosabb gyűlési határozatok följegyzésére. 

1798. márczius 20-án tartott közgyűlésen elhatározták elő-
deink, hogy az isteni tisztelet emelése végett orgonát épittetnek 
s annak árát közadakozás utján gyűjtik össze. A szép határozatot 
még szebb siker koronázta. A hivek áldozatkészsége ugyanis 
lehetővé tette, hogy már 1799-ben valami Kleplad nevü soproni 
orgona épitővel egy hatváltozata orgonát állíttathattak fel a 
templom déli részében levő karzaton. Ezen orgona még ma is meg 
van, de nem használtatik. 

Az 1810 és 11-iki pénz-érték alászállása következtében a 
gyülekezet terhei igen megsulyosodtak, de azért őseink nem riadtak 
vissza az áldozatoktól, miket az önfentartás követelt. S hogy 
minden ékesszólásnál szebben czáfolják meg a róluk terjesztett 
álhireket, melyek szerint „a szill-sárkányi ecclésia nem birja 
meg a maga terheit", a megrongálódott templomtetőt, a megre-
pedezett déli tűzfal árokfelőli részét kijavíttatták és megerősíttették; 
északfelől a sekrestye fölé u j karzatot építettek. így állott a 
templom belső fölszerelése 1838-ig. Ezen évben mintegy három-
ezer forint költséggel a templom északi részében levő sekres-
tyénekfalát kibontották, mi által a templom belseje tágult ; a 
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két kereszt karzat helyett a keleti és nyugoti oldalon hosszában 
építettek két karzatot. Az oltár és szószék a templom felső vé-
géről az alsóra, az orgona pedig az alsóról a felsőre helyeztetett 
át. Továbbá a templom belsejében két oldalt a karzatig érő s 
még máig is létező négy-négy kőoszlop, a karzattól a padlásig 
ugyanannyi faoszlop állíttatott. így a templom bővülvén székekre 
volt szükség, miket a gyülekezet meg is készíttetett, sőt a meg-
levő többi székek helyett is nagyobbrészt ujak készültek. A temp-
lom északi végén a torony alapját lerakták s mintegy két öl 
magasra föl is emelték, de közbejött bajok miatt a tovább épités 
elmaradt. 

Az 1858-ik évben ismét renováltatott a templom oly módon 
hogy, teteje egészen újra födetett fazsindelylyel, belül pedig 
stukaturral látták el. A falak azonban ezen uj terhet nem bírták 
meg, néhány év múlva kezdtek repedezni, azért 1864-ben kény-
telen az ecclésia nagy költséggel a falakat köröskörül vassal 
megköttetni. 

1884-ben vaslemez tetőt tettek a templomra, de sajnos az 
elhibázott fölrakás következtében a gyülekezet nem érte el azon 
czélt, mely szemei előtt lebeget, t. i. hogy most egyszer kőit e 
tetőre de azután a jövőben jó időre biztosítva lesz minden ily-
nemű költségtől, mert ez óta is szakadatlan új költségeket igé-
nyel a te tő; sőt ma már ott állunk, hogy előbb-utóbb e tetőt 
le kell dobatni, mert annyira hullat, hogy e miatt fája és padlása 
is elrohad. Ugyancsak 1884-ben a templomtető déli részére kereszt 
tétetett a templom építésének évszámával (1784) ellátva. A tem-
plom belseje kiújittatott, új járdatéglával rakták le. 1884. julius 
2-án kellő vigyázat hiányában a gyertyák égve maradtak az 
oltáron, az ón gyertyatartók megégtek, így helyettük újak szerez-
tettek alpacca anyagból. 

1896-ban pedig egy nyolcz változatú orgonát építtetett a 
gyülekezet, Országh Sándor és fia cs. és kir. műorgona épitők 
által Budapesten. Ez orgonának teljes ára 1350 frt, mely összeg 
a lelkész ajánlatára jó részben önkénytes adakozás utján folyt 
be. (közel 1200 frt). 

Midőn 1786-ban megengedtetett a protestánsoknak a haran-
gozás, mindjárt megemlékeztek elődeink, hogy a ma is fennálló 
róni. kath. templom tornyában van egy harang, melyet néhai 
nemes Koczor György készíttetett saját költségén. E harang 
templomunk elvételekor a toronyban maradt ugyan, de azért 
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temetkezések alkalmával szabadon használták azt elődeink, s így 
ez alapon visszakövetelték e harangot. S midőn bebizonyították 
követelésük igaz és jogos voltát, királyi kegyelemből vissza 
kapták a harangot, de — fájdalom, csak hasadtan. Nemzetes 
Illés László és Márton János vették át a r. katholikosoktól e 
harangot. Nagy volt az öröm a régi örökség viszaszerzésén és 
ezen első örömben elhatározták, hogy ujraöntetik e harangot. 
De pénzük nem lévén, személy-szerint adakoztak a költségek 
födözésére tíz garasokat, így lehetett e drága örökséget Győrött 
újra öntetni. Felirata ez volt: „Gáspár Mendel Goss Mich in 
Raab". Súlya 217 font. Mire a harang megkészült haranglábokat 
is állíttattak föl 1786-ban, s ezeken helyezték el az uj alakot 
nyert ereklyét. Horváth Ferencz és felesége Potyondi Juliánná 
gondoskodtak, hogy a gyülekezetnek két harangja legyen. Saját 
költségükön öntettek egy hetven font sulyu kis harangot. Ezen 
harang azonban csak 1792-ik év pünköst második ünnepéig hívo-
gatta a híveket ezen alakjában az Isten házába, mert ekkor 
teljesen megromlott. Az adományozó házaspár újra akarta ugyan 
öntetni e harangot, de a folyton erősbbödő ecclésia azon óhajába 
is beleegyezett, hogy a meglevő nagy harangnál is nagyobb ha-
rangot öntetnek, melybe e kisharang beönthető. így készült el 
1793-ban egy három mázsás harang a soproni harangöntőnél, 
ily felírással: „A szill-sárkányi augostai vallásttartó szent Gyüle-
kezet számára isteni dicséret összehívása végett. Sopronban 1793. 
Johann Georg Köghel". Ezen harang ára is önkénytes adakozás 
utján folyt be. Az 1786-ik évben fölállított haranglábak 1820-ig 
szolgáltak, a mikor tölgyfából talpra és sindeles fedélzetre egészen 
ujak állíttattak föl. Vegre 1855-ben, mikor a fenti kisebb harang 
elhasadt, a gyülekezet megöntette a mostani nagyharangot 700 frt 
költséggel; ebbe az elhasadt harang is beleöntetett. Ily fölirással 
van ellátva: „Szeltenhofer Frigyes öntötte Sopronban 1854. A 
Szili-Sárkányi ev. Gyülekezet öntette." Súlya 4'/« mázsa. 1858-ban 
fölépült a torony is a már rég megkezdett alapon s a harangok 
ekkor benne helyeztettek el. 

9. Iskola s egyébb egyházi épületek. 
Őseink 1786. körűi építették föl az iskolát és tanító lakot. 

Egy hajtott épületet emeltek, melyen elől volt az iskola, útzára 



néző négy ablakkal; ezután következett a konyha sövény ké-
ményre, egy szoba tanító lakul, kamra, istálló, szintömés falon 
nád födéllel, az udvaron két ól s egy bodonyos kút. Az iskola 
azonban alacson}', szűk, egészségtelen, sötét volt, s nem sokára 
kezdett omladozni, úgyhogy 1810-ben, a pénzválság idejében, a 
tanító lakkal együtt úgyszólván teljesen újra kellett építeni. 
Ekkor az utza felől levő falat téglából rakatták meg. 1816-ban 
az ólakot építették újra. 

1847-ben a gyülekezet ismét az iskola házat javíttatta. 
1861-ben mintegy háromszáz forint költséggel padokat készíttetett. 
Ezen folytonos építkezéshez járult 1865. évi október 9-én délután 
a tanitó lakban kiütött tűzi veszedelem, mely a templomon kivül 
az összes egyházi épületeket elhamvasztotta. Az épületek ugyan 
biztosítva voltak, de mégis nagy csapás volt ez a gyülekezetre. 
Újra építeni kellett! Ekkor cserép tetővel födetett minden a ta-
nitó laknál is, csakhogy itt a tömésfalak a nehéz tető alatt meg-
repedeztek, űgy hogy a gyülekezet újra kénytelen volt az iskola, 
kamra és istálló falait terméskővel megrakatni, sőt a kamra és 
istálló fedelzetét náddal kellett fölcserélni 1877-ben. így áll ma is. 

A régi iskola azonban kicsinynek bizonyulván 1892-ben 
fölépítették az udvar éjszak-nyugoti sarkán a mostani iskolát, 
mely 2 ablakkal az útzára, két ablakkal az udvarra néz. Az is-
kola déli oldalán, az épület-testből kiszökellő kis előcsarnok félén 
át juthatni az elég tágas iskolába. Az északi oldalán, tehát az 
utza felöl ezen hibás felírás olvasható: „Ág. evang. népiskola. 
1891." Csak a hívek áldozatkészsége tette lehetővé, hogy ezen 
iskola mintegy háromezer frt költséggel fölépülhetett. 

A lelkészlak szinte változáson ment keresztül. Ez eredetileg 
is hajtott épület volt, elöl két szobával. Ezután következett a 
konyha, hátulsó szoba, kamra, szin, istálló; egy födél alatt tömés 
falon. Az egész lakás alacsony, sötét volt; de azért szakadatlan 
ismétlődő foltozgatással megállt 1830-ig. Ekkor a cseléd-szobából 
kezdve hátrafelé (délnek) végig újra építtetett, pajtával együtt. 
1833-ban pedig az egész eleje döntetett össze s a hajlásban, utza 
felöl három szoba épült egymás mellett. A régi ólak helyett 
ujakat építtettek, melyeknek félöl mélységű alapja s félöl maga-
san a fala is terméskő; ezenfölül pedig égetetlen tégla. Ily alakban 
találta a lelkész lakot az 1865-ik évi tűzi-veszedelem, mely után 
az összes épületekre cseréptető tétetett. Ez időtől fogva a lelkész 
laknál nagyobb változás nem történt egész 189ö-ig, midőn a 
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nyitott folyosó, mely nyugotnak és délnek nézett, üvegfallal be-
záratott. Ekkor valósult meg tehát az 1820-ig évi superintendensi 
Visitation adott azon utas í tás : Zárja el a gyülekezet a nyitott 
folysókat, hogy oda a szél esőt és havat ne hordhasson be. 
Ugyancsak 1895. évben a régi, teljesen rozzant állapotban levő 
kut helyett, az udvarban hátrább uj kut készült, amint az ma is 
látható. 

10. Összes vagyon. 
Miután a gyülekezetnek úgy ingó mint ingatlan vagyona 

1895-ik év október havában leltároztatott, nem tartom szükségesnek 
azt mégegyszer itt részletezni. Mindazáltal mivel a leltár jóvá-
hagyása után is szereztettek be értékes tárgyak, ezeket a követ-
kezőkben ismertetem : A gyülekezet jelenlegi lelkészének indít-
ványára és kezdeményezésére elhatározta 1894. év november hó 
14-én, hogy uj orgonát építtet, s annak árát önkénytes adakozás 
utján szerzi meg. Ezen határozat következtében a lelkész s az 
akkori gondnok, néhai Kovácsics Ferencz megkezdették a csalá-
donként való gyűjtést, minek eredménye a már eddig befolyt 
1126 frt 30 kr, s a még künnlevő 35 frt 40 kr. Ily kedvező 
eredmény mellett gyülekezetünk mindjárt 1895. év tavaszán meg-
kötötte a szerződést hazánk legjelesebb orgona építőjével. „Országh 
Sándor és fia csász. és kir. múorgona készítők "-kel egy nyolcz-
változatú, kúprendszer szerint építendő orgonára, melyben két 
díszhalig: eolina és gamba legyen. 

Eg3*ébbként álljon itt ezen orgonának belső dispositiója: 
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiitititiriitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiniiiiiiirifiinmiiiiiiiiinr̂  

| Manuálban C-től F-ig 54 billentyű: f 
Principal . . 8 hang fok 42 czinnsip, 12 fasip, összesen 54 
Gamba. , . 8 42 „ 12 czinksip 54 
Ebiina . . . 8 42 12 , 54 
Bourdon . . 8 * 18 „ 36 fasip 54 
Tlauta Tibia . 4 54 » » 54 
Mictura 3 sor 162 » » 162 

| Pedálban C-től F-ig 12 hang, 18 billentyű: | 
| Subbass . . 16 hangfok, 12 fasip 12 | 
| Cellobass . . 8 „ 12 czinksip . . . . . •. 12 f 

Összesen 360 czinnsip, 36 czinksip, 69 fasíp 456 | 
~7iiiittiitiiiiiiiiiiiiiiiiiit}iiiiiiiiiiiifiitiiiiitiiiiiiiiiiiiitiitiltiiiiii»tiifiiitiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiiitliiiiiiinH 
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Nevezett czégnek az orgonát fel kellett volna állítani 1895. 
év október 31-ike előtt, hogy az orgona felavatását október 31-én 
teljesíthessük, azonban a czég nagymérvű elfoglaltsága miatt, 
továbbá mivel munkásainak egy része hadgyakorlaton volt. meg-
késett. Ez okozta, hogy az orgonát csaka189(J. évi január hó 26-án 
avathattuk fel, mely időt az orgonáért fáradozó gondnok már 
nem élte meg. Orgonánkat Ntű Kirchner Elek győri kántor ur 
vizsgálta felül, akinek kedvező nyilatkozata a későbbi tapasztalat 
által is helyesnek bizonyult. Az orgona 1350 frt költséggel épült 
s már ki van tizetve. Az orgona árához adakozók névsora: 

frt kr. frt kr. 
Varga Pál . . . . 2 — Tompos Pál . . . 50 
Kovács Bálint, gazda 1 50 Szalay János . . . 65 
Karsay Imre lelkész Bodács Zsigmond 1 

és neje . . . . 68 — 30 Tóth Elek . . . . 30 
Kovácsics Ferencz és Tóth Sándorné (lel-

neje 30 — készné) . . . . 6 — 

5 Kovács Dávid. . . 20 — Szalay Sándor . . 5 — 

Kiss Lajos . . . . 15 — Salkovich Józsefné . 50 
Varga Mihály. . . 10 Berta László takács 1 30 
Kovács Sándor . . 20 35 Pénzes Zsigmond 1 
Pénzes Imre . . . 2 — Kiss István cseléd . — 40 

10 Simon Péter . . . 5 — Nagy Sándor gazda. 6 
Bors Bálint , . . — 50 Szabó László . , . 1 
Pénzes István. . . — 30 Bödö János . . . 1 
Simon István . . . 2 — 40 Cziczvarek Yinczéné 50 
Kovács «József . . 25 — Szeidl János . . . — 50 

15 Kiss Zsigmond . . 5 Szabó Ferencz . . 5 
Berta Gergely . . 1 Baditz Imre ( re f ) . 10 
Berta Vendel . . . — 50 Kovácsics Boldizsár 15 - -

Varga Ferencz idb. . 20 45 Gecsé.iyi András 10 — 

Kiss Sándorné és ifj. Muzsay Pál . . . 20 — 

Varga Mihály . . 5 50 Buthy Zsigmond . . 5 — 

20 Varga Zsigmond . . o 30 Horváth Dávidné (lel-
Széles Lajosné . . 1 készné) . . . . 1 50 
Csehi Jánosné . . 3 ) Bors Fsigmond . . 4 — 

Kovács János . . . 1 50 Takács Istvánné . . 2 — 

Borza Bálint . . . 1 50 Németh István . . 1 li) 
25 Horváth Márton . . o Szabó István idb. . 1 — 

Németh György . . — 50 Németh Gábor . . — 20 
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frt kr. frt kr. 
Szabó István if j . . . — 75 Sárkány . . . . — 40 
Gősi Mihály . . . 4 — Kiss Imre . . . . 1 — 

55 Gősi Gábor . . . pf 5 — Pénzes János . . . 1 — 

Iván Sándor . . . 1 — Gecsényi Ferenez . 20 — 

Mészáros Gyuláné (ref.) 5 — Kiss Lajos, Némethi 5 — 

Mayer Imréné (neve- 90 Guoth Lajos . . . 5 — 

lőnő) 1 — Bereczky János nyug. 
Berta János . . . 1 50 tanitó 10 — 

60 Berta Lajos idb. 1 — Németh István . . 1 — 

Kiss Gábor és Bálint 15 — Szalay Sándor . . — 10 
Szalay Sándorné, . 1 — Nagy Gábor . . . — 50 
Borza László . . . — 50 59 Tompos Lászlóné . — 10 
Varga Péter . . . 1 — Szabó Ferenez idb. . 1 — 

65 Berta Ferenez . . 1 — Lukácsi Antal . . — 40 
Gősi László . . . 2 — Szabó János . . . — 60 
Kovács Imre . . . 1 — Németh Pál . . . — 20 
Németh Györgyné . 2 — 100 Nagy László . . . 1 10 
Milley István . . . 3 — Gacs Sándor . . . 1 — 

Bodács Pálné (tani- Jakab Sándor . . — 10 
tóné) 1 — Nagy Bálint . . . — 50 

Bozzay * Miklós, fel- Török Ferenez . . 1 — 

ügyelő . . . . 75 — 105 Szabó Zsigmond . . 1 — 

Lukácsi Gábor . . 1 50 Lukácsi Márton . . 1 — 

Bencze Mihályné — 10 Kovács István . . — 50 
Erdős Zsigmond . . 1 — Kovácsics Ferenez . — 30 

75 Szabó József . . . 5 — Tatai Sándor • . . — 20 
Szelle Adámné, Pász- 110 Török Sándor. . . 1 — 

tori 30 — Farkas Péterné . . — 60 
Szelle Juliska k. a. . 20 — Farkas Antal . . . 1 — 

Pethő Pál és neje . 50 — Farkas Bálint. . . 1 — 

Molnár Sándor . . 1 — Lukácsy Mihály . . 5 — 

80 Gecsényi Ignácz . . 10 — 115 Lukácsy Sándor idb. 10 — 

Gecsényi József . . 30 — Lukácsy György. . 1 — 

Gecsényi Ádám és Kovács János. . . 15 — 

neje 10 — Rosta István . . . 2 — 

Gecsényi Károly és Edvi Ferenczné . . 1 — 

neje 15 — 120 Edvi Lajos. . . . 1 — 

Káldy Zsigmond . . — 50 Szalay József. . . 1 . — 

85 Gáncs János, Szill- Szalay Bálint . . . 2 — 
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i _') 

frt kr. 
Bereczky Józse f . . 1 — 
Szabó István és neje 20 — 
Herta József . . . 1 50 
Szabó Ferencz (közép) 1 — 

frt 

Farkas J ános . . . 5 — 

Sárossy József . . 25 — 

Lukácsy József, ko-
vács 2 — 

130 Kiss Mihály . . . 2 — 

Nagy József . . . 2 — 

Simon György . . 10 — 

Gönye Bálint . . . 1 — 

Erdős István . . . 1 — 

135 Erdős József . . . 1 — 

Böjtös Józse f . . . 5 — 

Berta Márton, Pápa 2 50 
Erdős Imre, Némethi 2 — 

Nagy János (kis) 2 — 

140 Noszlopy Kristóf ta-
nító 1 — 

Rosta Sándor . . . 5 — 

Erdős Zsigmond . . 2 — 

Bencsik István . . 5 — 

Szórádi István, Kis-
tata 10 — 

14") Szórádi Mihály és neje 6 — 

Szórádi Pál . . . 1 — 

Gáncs Imre, Szillsár-
kány — 40 

Koczor Ferencz . . 5 — 

Gecsényi Ignácz . . 20 — 

150 Leinvalter János . . — 10 
Borovicza Jánosné . 1 — 

Berta László, felső . 1 — 

Simon Lidia . . . o — 

Simon János . . . 2 — 

155 Pap Mihály . . . 10 — 

Gecsényi család Fo-

100 
(lor László emlé-
kére . . . 

Berta Lajos ifj. 
Gősi Lidia . . 
Gősi Trézsi . 

1G0 Gősi Erzsike . 
Nagy György . , 
P. A. L. Budapest 
Ács Is tván. . . 
Széles Gábor . . 

165 Széles Samu . . 
Simon Zsófia . . 
Az előre begyült ösz 

szeg kamata . 
Gáncs József . . 
Berta László . . 

170 Berta Gábor . . 
Mészáros Trézsi . 
ifj. Lukácsy Sándor 

Némethi . . 
ifj. Nagy János . 
Bereczky László . 

175 Németh Pál . . 
Erdős Ferencz . 
Nagy Mihály . . 
Szalay József . . 
Lukácsy Pál . . 

180 Tóth Gyuláné, pápa 
Kiss Lajos . . . 
Kiss József. Budapest — 
Hegedűs Mihályné, 

Pordány . . . 
Hegedűs Sándor . 

185 Horváth József, róm 
kath. Csorna. . 

Nagy Dávid és Lajo 
Szili-Sárkány 

Nagy Ferencz 
Szilvási István 
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Ujabb időben vagyis 1896. évi april hóban Kovács Erzsébet 
felső, és Kovács Ilka hajadonok buzgólkodása következtében 81 
frt 18 kr gyiilt össze adakozás utján, oltár teritőre. De az oltár 
teritő, mely kék posztóból való ezüst hímzéssel díszítve, 67 frt 
18 krba került, a fenmaradt összegből egy feszületet 8 frt, egy 
china-ezüstből való keresztelő kannát, és egy aluminium keresz-
telő tányért 6 frtért szereztünk be. E czélra az összgyülekezetbeli 
nők adakoztak. 

11. Egyházi visitatiók. 
Jegyzőkönyi adataink szerint először Főtisztelendő Kiss 

János SLiperintendens ur látogatta meg gyülekezetünket 1813-ik 
év október 25-én. E látogatás alkalmával különösen arra se.ken-
tettek a gyülekezeti hívek, hogy a templomhoz és iskolához ve-
zető utat a falu főutzájától kezdve kavicscsal hordják meg, mivel 
minden esőzéskor, de különösen ősszel és tavaszszal a gyermekek 
az iskolát, az öregek a templomot nehezen látogathatják. Ily 
értelmű buzdítás a mi napjainkban is felette kívánatos. 

A második látogatást ismét Főtisztelendő Kiss János super-
intendens ur végezte 1820-ik év junius hó 8-án. Ez alkalommal 
felhívatott az ecclesia, hogy mivel a prédikátori ház pitvara nyu-
gatnak néz s a szél esővizet és havat hord be, e hiányosságot 
minél előbb orvosolja. Örvendetes tudomásul szolgált ez alka-
lommal, hogy a lelkész fizetést a már ismert vocatornál jóval 
íölebb emelték. (Készpénz lett 100 f r t ; a gabonát öt köböl bú-
zával. kollekta kukoriczával; két hold föld vetési, aratási, értetési 
megmunkálásával; egy szekér szénával emelték.) 

A harmadik látogatást ugyancsak nevezett superintendens 
tette 1830-ik év junius hó 3-án. Ekkor mutattatott be még a va-
dosfai ecclésiától kapott ezüst serleg, kehelyből készült ostya 
tartó, mely ma is megvan. Bejelentetett továbbá néhai nemes 
Németh Ferencz és néhai neje nemes Etidrédy Erzsébet l ' / 2 hold 
szántóföld s három rend rét hagyománya az egyháziak fizetésének 
javítására; továbbá hogy a pásztori határban 6'/2 rend rétet vett 
a gyülekezet örökbe. — Mivel pedig a némethi-i filiával folytonos 
súrlódásban élt az anya ecclésia, mert a filia nem akarta a reá 
eső adókat fizetni, vagy ha fizetett is rendetlenül fizetett, azért a 
sárkányi gyülekezet utasítva le t t : határozza meg milyen propor-
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ti óba tartozzék a németi filia a készpénz és gabona fizetésen 
kiv 111 való praestatiókat tenni? Főtisztelendő superintendens ur 
azon ajánlatát fogadták el egyhangúlag: a némethi-i filia '/4 rész-
ben hordozza a terhet, mivel erejéhez és a lélekszámához képest 
azt könyen megbírja. 

A negyedik látogatás 1847. szept. 17-én Főtisztelendő Haub-
ner Máté superintendens ur által rendeztetett; az ötödiket Nagy-
tiszteletű Kutassy György szakonyi lelkész, esperes ur végezte 
az 1858. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 38-ik pontja értel-
mében 1859-ik év junius hó 9-én. Ez alkalommal fogadta el a 
gyülekezet, hogy az egyháziak készpénzbeli fizetését ezüstben 
fizeti. Mivel továbbá a lelkész vocatora 1848-ban az átvonuló 
német katonaság által, kik a lelkész lakot is feldúlták, 
megsemmisíttetett, újból megállapittatott; melyszerint készpénz 
80 frt 0. é., buza 35 pozsonyi mérő, rozs 35 pozsonyi mérő, árpa 
20 pozsonyi mérő, nyolcz hold szántóföld, a pásztoriJhatárban 
3300 G-öl rét, 7-öl kemény hasábfa. Stóla: esketés 1 frt, ha a 
menyasszonyt kiviszik a gyülekezetből 2 frt, egyházkelésért 50 kr, 
két hosszúfuvarért 10 frt, 3 malom fuvarból áll. 

12. Kormányzás. 
A szill-sárkányi egyházközség eleitől fogva a felügyelő és 

lelkész ikerelnöklete alatt közgyülésileg kormányoztatott. Igaz, 
hogy 1794-ben gondnokokat és ezek mellé mintegy presbyteri 
hatáskörrel segédeket választott az ecclésia, de csak azért, mert 
felügyelője ez időben nem volt; mihelyt azonban felügyelőjük lett 
elődeinknek, azonnal visszatértek a közgyűlési kormányzáshoz, 
csak a legújabb egybázi törvények óta kormányoz a presbytérium. 
Egyébbként a gyülekezetben meglehetős rendben folytak min-
denek, csak Némethi filia okozott többször nehézségeket. így p. 
o. azután is, hogy 1834-ben iskolát építtetett s tanítót tartott, 
folytonosan vonakodott fizetési kötelezettségét teljesíteni. Különösen 
ellene szegült 1859-ben a toronyépítés költségeinek egy negyedes 
megtérítésének, habár az építkezés megkezdése előtt a Convent-
ben résztvett, s a költségek egy negyedrészének megfizetésére 
kötelezte magát. Ebből viszály támadt az anya és filia között, 
melyet az 1859-ik évi esperesi látogatás alkalmával elintézni 
nem tudtak, azért az egyházmegyei törvényhatóság elé kerülvén 
az egész ügy s ez az anyagyülekezet javára döntött. 
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Hogy a kormányzat megkönyittessék 1875. a sorfizetéseket 
rendezte a gyülekezet éspedig a templom-székek szerint. 

A gyülekezet tisztviselői: lelkész, felügyelő, jegyző és 
gondnokok. A közgyűlésen minden fizető férfitag maga gyakorol-
hatja tanácskozási és szavazati jogát, a nők pedig meghátalma-
zottaik által. 

Egész 1895-ig a gondnokok maguk készítették el a költség-
vetést, de ezóta teljesen uj törvényeink az irányadók. A gondnokok 
minden tekintetben az uj törvények keretén belül mozognak: 
Ok szedik be a törvényesen kivetett egyházi adókat; de minden 
polgári év végével — s nem mint előbb márczius 24-én — kö-
telesek számotadni sáfár kod ásukról. 

A presbyterek, kik szinte az ujtörvények értelme szerint 
választattak, egyúttal az iskolaszéki teendőket is végezik, min-
denben felelősek a közgyűlésnek. A presbyterek a következők: 
Az egyházközségi elnökök, jegyző, s gondnokokon kívül idb. 
Szilvássy István, Gecsényi Ferencz, Szalay János, Kiss Lajos, 
Kovácsics Boldizsár, Felső Berta László, Nagy Sándor, Kovács 
Sándor, Gecsényi Ignácz, Varga Mihály, Kiss Gábor, Pap Mihály, 
Kovács Dávid, Pethő Pál, Németh György, Szabó Ferencz, Kiss 
Bálint. 

Miután Némethi 1834-ben filiává alakult, külön egyházta-
nácsa van, mely közös ügyekben a szill-sárkányi egyháztanácscsai 
közösen gyűlésezik s intézkedik. 

13. Gyámintézet. 
A gyámintézeti teendőket az egyháztanács végezi. A gyám-

intézetnek külön tőkéje nincs, mivel az évi gyűjtések egy negyed-
része is mindenkor kiosztatik valamely jótékonyczélra. A szill-
sárkányi gyülekezet, mint az ezen rövid történetéből is kitetszik, 
sok viszontagságon ment keresztül, majdnem szakadatlanul épült, 
tűzi veszedelem is érte, s a legutóbbi években is ezereket költött 
építkezésre, mégis segélyt soha nem kért a gyámintézettől, sem 
valamely más forrástól, hanem mindig önmagára, híveinek áldo-
zatkészségére támaszkodott, s ezért mindég rendületlenül állott, 
sőt mikor legnagyobb veszély fenyegette, akkor tudott igazán 
áldozni az egyházért. Bár sokszor küzdött az anyagi szegénység 
ellen, mégis nincs életében év, mikor legalább tiz forintot meg-
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haladó összeget ne adott volna nyomor enyhítésére, sebek kö-
tözgetésére. Saját sebeit maga gyógyította; csak az utóbbi 
évtizedekben több árváját maga gondozta s nevelte. 

14. M a g t á r . 
Van, illetve volt a gyülekezetnek magtára is, melynek alapját 

1884. aug. 23-án jelenlegi felügyelő, Tekintetes Bozzay Miklós 
ur, vetette meg tiz mérő gabonával, melyhez a hivek közül töb-
ben adakoztak. E magtárból azonban a hivek gabonát nem igen 
lehet mondani sohasem kölcsönöztek, azért a gabona állományt 
pénzzé tették, mely jelenleg a százforintot valamivel meghaladja. 

15. N ö - e g y l e t . 
A nőegylet gyülekezetünknek legifjabb, de vallásos buzgósága 

mellett ékesen tanúskodó egyesülete. Megalakult 1896-ik év april 
hó 19-én a következő tisztikarral: Tekintetes Mészáros Gyuláné el-
nök, Tekintetes Bozzay Miklósné alelnök, Tisztelendő Karsay Imré-
né pénztáros, Tekintetes Gáncs Antalné számvevő, Karsay Imre lel-
kész, jegyző. Van egy nyolcztagu választmánya ezen egyletnek, 
mely a közgyűlés határozatait a tisztviselőkkel együtt végrehajtja. 
E választmány tagjai a következők: Nagytiszteletű Horváth 
Dávidné, Nagytiszteletű Tóth Sándorné, T. Szalay Jánosné, T. 
Kovács Józsefné, T. Gecsényi Ignáczné, T. Kiss Bálintné, T. Ko-
vácsics Boldizsárné, T. Szigethy Sándorné. A nőegylet eddigi 
működéséről nem igen szólhatunk, czélja pedig körül van írva 
alapszabályaiban. (Lásd: Függelék.) 

16. Anyakönyvek. 
Van a szill-sárkányi gyülekezetnek 7 darab anyakönyve. 

Ezek tanúsága szerint gyülekezetünkben az első keresztelés 
1783. évi november hó 15-én történt. Az első keresztelt volt 
Börötzky László. Börötzky Péter és Nagy Zsuzsánna némethii 
lakosok fiai. Az első esketés 1783. november hó 4-én történt. A 
házasfelek: Sipos János legény, morczidai; Rosta Juliánná leány 
szill-sárkányi. Az első hallott volt: Berta János 1783. november 
hó 28-án. 
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A szülöttek az I. könyvben 1803 deczember 6-ig, az uj 
házasok 1803. april 17; a meghaltak 1803. deczember 6-ig vannak 
bejegyezve. A II. kötetben ügy a szülöttek mint a házasultak és 
holtak is 1839. végéig; a III. kötetben 1894. végéig; a IV. kö-
tetben a confirmáltak és áttértek 1884. — máig vannak bejegyeve. 
Az V. kötet három külön szakaszból áll, s 1895. január 1-től 
máig tartalmazza a születési házasságkötési és halálozási esetek 
bejegyzéseit. 

il Hagyományok. 
Hagyományaik által a következők örökítették meg neveiket 

a gyülekezetben: Illés József 1814; Szeniczey Emilia kisasszony 
1836; néhai Gáncs János ur özvegye, Szalay Eszter 1867; László 
Ádám 1867; Fichtner Mihályné Koczor Katalin 1867; Fichtner 
Istvánné Nagy Erzsébet 1870; Szalay Zzigmomd 1872; Berta 
Mihályné Csik Mária 1873; Tek. Hőgyészy Gyula ur, róm. kath. 
1875; Kovácsics Antalné Koczor Erzsébet 1831. T. Gáncs Antal 
ur családja; Szelle Ádám ur ; Kovács Gáborné asszony; Tek. 
Tóth Sámuel ur, Nagytiszteletíí Tóth Sándorné boldogult férje 
emlékére; Gecsényi Ignáczné, Tek. Bozzay Miklósné Grünwald 
Teréz úrnő, Méltsgs. Ostífy Pál u r ; Berta Ádám; Varga Antal 
tanító úr ; Szelle Ádámné asszony és még többen kisebb adomá-
nyokkal, kiknek nevei a gyülekezeti „Arany könyvben" föl van-
nak jegyezve. 

Van a gyülekezetnek jelenleg 1772 korona iskolai alapít-
ványa, melynek kamatai a szegény iskolás gyermekek tanszerei-
nek beszerzésére és egyébb iskolai czélokra fordítandó, 1400 
korona templom-alapitványa, melynek kamata a templom szük-
ségleteinek fedezésére fordítandó, a töke csak uj templom épí-
tésre, vagy nagyobb mérvű templom javításra használható fel ; 
680 korona oltár-alapja; 103 korona harmonium-alapja; 200 ko-
rona nő-egyleti tőkéje, szegény iskolás gyermekek segélyezésére. 
Ezen 200 korona az alapító intencziójának megfelelőleg, az 
ujabban megalakult nő-egylet számára kiutalványoztatott, s ez 
által kezeltetik. 

A szill-sárkányi ág. hitv. evang. egyházközség ezen rövid 
története világosan mutatja, hogy hiteiben a protestáns öntudat, 
mely a pátens ellen való tiltakozásban is megnyilatkozott, élt 
mindig és él ma is. Ezen protestáns érzület teszi képessé a hí-
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veket minden áldozat meghozására. S ez nemcsak külsőleg, ha-
nem belsőleg is megnyilatkozik az Istennek igaz tiszteletében. 

A vasárnapi és ünnepi istentiszteleteken kiviil egész esz-
tendőn át tartatik reggeli könyörgés, a nyári hónapokat kivéve, 
Advent és böjt idején reggeli irásmagyarázatokkal. Az iskolai év 
tartama alatt minden vasárnap délután katekizáczió, néhányszor 
pedig gyermek isteni tisztelet tartatik, az 1895. év óta. A hivek 
különösen ez utóbbi esetekben igen szép számmal seregeinek 
össze Isten házába isteni tiszteletre. 

Ezekben kivántam a szill-sárkányi ág. hitv. evang. egyház-
község történetét röviden vázolni, s most azon imaszerű forró 
óhajtással fejezem be: Adja a mindenható Isten az ő szent lel-
két és hathatós segítségét e gyülekezetnek és minden tagjának, 
kicsinynek és nagynak, szegénynek és gazdagnak egyiránt, hogy 
az ősök nemes példáján tudjanak föllelkesülni és önzetlen, szép 
cselekedeteik által magukat méltó utódoknak bizonyíthassák! 

J e g y z ő k ö n y v . 
Fölvétetett az 18!)6-ik évi april hó 26-án Méltóságos és 
Főtisztelendő Gyurátz Ferencz püspök ur elnöklete alatt 
Szili-Sárkány anyaegyházközségben tartott egyházlátoga-

tási közgyűlésről. 

J e l e n v o l t a k : 

Méltsgs. és Főtiszt, püspök ur elnöklete alatt Ntű. Laucsek 
Jónás esperes, egyházmegyei felügyelő képviseletében Tekintetes 
Molnár Béla egyházközségi felügyelő, Dr. Ajkay Béla egyház-
megyei világi jegyző, Ntű. Karsay Imre lelkész, Tek. Bozzay 
Miklós felügyelő, T. Varga Antal tanitó, Kovács József és Simon 
Péter gondnokok, idb. Szilvásy István, Gecsényi Ferencz, Szalay 
János, Kiss Lajos, Kovácsics Boldizsár, Berta László felső, Nagy 
Sándor, Szalay Sándor, Kovács Sándor, Gecsényi Ignácz, idb. 
Varga Mihály, Kiss Gábor, Papp Mihály, Kovács Dávid, Pethő 
Pál, Kiss Bálint és Németh György presbyterek, Gecsényi András, 
Buthy Zsigmond, Gősi Gábor, Gősi László, Muzsay Pál, Koczor 
Ferencz, Horváth Márton, Szigethy Sándor és még számos 
egyházközségi tag. 

3 
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Főtisztelendő püspök ur szívélyesen üdvözölve az egyház-
megyének valamint az egyházközségnek jelenlevő mélyentisztelt 
elnökségét, az érdemes egyháztanácsnak, a gyülekezetnek tagjait 
s a bennünket megjelenésükkel szerencséltető tisztelt vendégeket. 
Isten áldásának óhajtásával jelen egyházlátogatási közgyűlésünket 
megnyitottnak nyilvánítja. 

Ezekután Ntű lelkész ur felolvasta a gyülekezet múltjáról és 
jelen állapotáról szóló jelentését. 

A közgyűlés a lelkészi jelentést, mely a jóltevőknek valóban 
szép sorozatát tünteti fel, örvendetes tudomásul veszi és Ntű. 
lelkész urnák annak gondos szerkesztéséért jegyzőkönyvileg hálás 
elismerését nyilvánítja. 

Főtisztelendő püspök ur indítványára elhatározza a köz-
gyűlés, hogy a jelentést egész terjedelmében kinyomatja. 

Főtiszt, püspök ur, a közgyűlés érzelmeit is tolmácsolva 
igaz örömmel üdvözli az imént megalakult nőegyletet és annak 
munkálkodására Isten áldását kéri. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul Ntü. lelkész ur azon 
jelentését, hogy minden harmadik vasárnap gyermek isteni tisz-
teletet tart és neki tapasztalt Iigybuzgóságáért köszönetét és 
elismerését nyilvánítja. 

Örömmel értesül a közgyűlés a jelentésből arról is, hogy a 
gyülekezeti magtár alapját 1884-ben Tek. Bozzay Miklós ur a 
gyülekezet ügybozgó felügyelője tiz mérő gabonával megvetette. 

A közgyűlés örvendetes tudomásul veszi Ntű. lelkész urnák 
azon jelentését, hogy jelentékeny hátralék nincs, ami van az 
nagyobbrészt régi, behajthatatlan tartozás, melyet törülni kell. 
Főtisztelendő püspök ur hathatósan lelkére köti az egyházközségi 
elöljáróságnak, hogy jövőre is őrködjék szigorúan a felett, hogy 
a hátralékok föl ne szaporodjanak. 

Gondnokok jelentik, hogy az egyházi épületek az egyház-
kerületi rendszabályok értelmében tűzkár ellen biztosítva s jó-
karban vannak, kivéve a templomtetőt, amely sürgős javítást 
igényel. Főtiszt, püspök ur felhívja a gyülekezetet, hogy a tetőt 
szakértő által megvizsgáltatva tegyen költségvetést, hogy körül-
belül mennyibe kerülne a templomnak fazsindelylyel való befedése, 
ami sokkal czélszerübb lenne a mostani bádogtetőnél. 

Főtiszt, püspök ur, felhívja a gyülekezet figyelmét arra is, 
hogy amint pénzügyi viszonyai engedik, építsen sekrestyét. A 
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közgyűlés belátva ennek szükségét, a sekretyének mielőbbi fölé-
pítését a gyülekezet ezéljául kitűzi. 

Xtű. lelkész urnák azon jelentése, hogy a templom, úgymint 
az iskola felszerelése teljes, csak physikai szereket kell pótolni, 
és az elkallódott földgolyó helyett újat beszerezni, hogy továbbá 
van iskolai szekrény, melyben a tanszerek tartatnak, s az iskolai 
könyvtár alapja is megvan vetve, örvendetes tudomásul szolgál és 
Főtiszt, püspük ur különösen felhívja Ntü lelkész urat és a nő-
egyletet az iskolai könyvtárnak különösen vallásos tartalmú, 
egyházunk szellemében irt könyvekkel való gyarapítására, valamint 
a hiányzó tanszerek mielőbbi beszerzésére. 

Ntü lelkész urnák azon jelentése, hogy a gyülekezetben a 
vallásos tartalmú könyvek olvasása igen terjed s a hívek közül 
többen egyházi lapot is járatnak, mint örvendetes jelenség, he-
lyeslő tudomásul vétetik. 

Ntü lelkész ur jelenti, hogy a gyülekezeti levéltár a lelkész-
lakban őriztetik s egyúttal sajnálattal jelzi, hogy sok régi ok-
mány a nedves templomban elkallódott. Főtiszt, püspök ur me-
legen ajánlja a gyülekezetnek rendes levéltári szekrény készít-
tetését, melyben az okmányok nincsenek az idő viszontagságai-
nak kitéve. 

A közgyűlés megbízza a presbytériumot ily levéltári szek-
rény beszerzésével, valamint azzal is, hogy gondoskodjék oly 
helyiségről, ahol az okmányok a megromlás veszélyének kitéve 
ne legyenek. 

Ntű lelkész urnák azon jelentése, hogy a jóltevők emlék-
könyve 18S3. óta rendesen vezettetik, örvendetes tudomásul szol-
gál és Főtiszt, püspök ur ajánlja a jóltevők neveinek valamely 
ünnepnapon a szószékről való felolvasását, hogy emlékezetük 
ébren tartassék. 

Ntű lelkész urnák azon jelentése, hogy a számadási köz-
gyűlések évenként pontosan megtartatnak, — hogy továbbá a 
gyülekezetnek meghatározott czélu alapítványai a kitűzött czélra 
fordíttatnak, hogy végül a temető felekezeti, kellő rendben van 
tartva, körülárkolva s a holtak iránti kegyelet megóvásáról ott 
gondoskodva van, helyeslő tudomásul szolgál. 

Ntű lelkész ur jelenti, hogy a lelkész és tanitó terménybeli 
illetményét a gondnokok szedik be és pontosan beszolgáltatják, 
panasz sem a mennyiség, sem a minőség ellen nincs, mely je-
lentést a közgyűlés örvendetes tudomásul veszi. 

3* 



36 

Xtü lelkész urnák azon jelentése, hogy az ismétlő tanköte-
lesek rendesen oktattatnak a vallási tantárgyakban is, és éven-
ként nyilvános vizsgát tesznek, helyeslő tudomásul szolgál, és 
Főtisztelendő püspök ur egyben figyelmeztet arra, hogy egyházi 
rendszabályaink értelmében az ismétlő tankötelesek vallásokta-
tását jövőben Nt. lelkész ur lesz hivatva vezetni. 

Főtiszt, püspök ur melegen figyelmébe ajánlja Ntű lelkész 
urnák az ifjúsági egylet és énekkar megalakítását, ki is kész-
séggel igéri, hogy meg fogja kisérleni ennek megalakítását. 

Ntű lelkész urnák azon jelentését, hogy a házi ájtatosság 
a hivek körében gyakoroltatik, és hogy minden családnál föllel-
hető a biblia, énekes és imádságos könyv, — a közgyűlés kiváló 
örömmel veszi tudomásul. 

Főtiszt, püspök ur a szülők figyelmébe ajánlja, hogy el ne 
mulaszszák gyermekeiknek a confirmátió alkalmával valami aján-
dékot — legczélszerűbben vallásos tartalmú könyvet adni, mi 
által e fontos aktus reájuk nézve emlékezetessé tétetik. 

Ntű lelkész urnák azon jelentésére, hogy a confirmátió ed-
dig a bevett szokáshoz képest mindig nagycsütörtökön tartatott, 
Főtisztelendő püspök ur ajánlja annak valamely ünnepnapra való 
áttételét. 

Ntű lelkész ur jelenti, hogy-az egyházi adónak legmagasabb 
foka 16 frt, a legkisebb 50 kr. 

Ezek után Főtiszt, püspök ur a közgyűlést buzgó imával 
bezárta. 

A közgyűlés végeztével tartott gyámintézeti offertorium 7 frt 
46 krt eredményezett. 

Kelt Szili-Sárkányban, 1896. april hó 26-án. 

Gyurátz Ferencz, s. k. 
püspök. 

(P. H.) 

Laiicseh Jónás, s. k. 
esperes. 

(P. H.) 

Jegyezte: 

Dr. A jkay Béla, s. k. 
egyházmegyei világi jegyző. 
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M e g n y i t ó - b e s z é d . 
Mondotta Méltóságos és Főtisztelendő Gyurátz Ferencz 
püspök ur az 1896. évi april hó 26-án Némethi leány-

egyház látogatási gyűlésén. 
Szeretett Testvérek a Krisztusban! Az apostol a kolosse-

beliekhez irott levelében hangoztatja ezen intést : „Istennek bé-
kessége uralkodjék a ti sziveteken, amire hivattatok is egy test-
ben ; legyetek kedvesek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti kö-
zöttetek, nagy bőséggel tanitván és intvén egymást zsoltárokkal, 
éneklésekkel, dicséretekkel, nagy kedvvel énekelvén a ti szivei-
tekben az Urnák; s akarmit cselekesztek, mindent az Ur Jézus 
nevében tegyetek." (Kol. 3.5—ig). Egy gyülekezethez intézi az 
apostol ezen tigyelmeztetést. Nem arany, ezüst, nem földi muló 
öröm az, amit a hiveknek kíván, hanem az Istennek békessége. 
Az Isten békessége emberi tisztünk hű betöltésének tudata drága 
kincse a léleknek. Az egyesség a mennyei Atyával és akit elbo-
csátott, a Krisztus Jézussal azon alap, amelyen a mi boldogsá-
gunk épül. Ha ez megvan, megnyugtat a tudat, hogy velünk van 
az Isten, a kitől jő minden jó adomány, aki szent segedelmével 
támogat s bajainkban nem hagy feljebb kisértetni annál, mint 
elviselhetjük. Ha ajkunknak keserű az ürömpohár, akkor is biz-
tat a hi t : az Úrtól jött a meglátogatás, aki örök szeretet, örök 
bölcsesség, azért mind jó, amit Isten tészen. Mikor a halál szedi 
az adót, a hü kebel akkor is igy imádkozik: „Az Ur adta, az 
Ur vette el, áldott legyen az ő szent neve." — Az Isten békes-
sége az embernek az örömben ékessége, a bánatban menedéke. 
De az Isten békessége a mi boldogságunknak alapköve, keresz-
tyén hivek, csak ugy áll meg szilárdan, ha ott van aki ezt ne-
künk meghozta, a Megváltó Jézus. Ezért mondja az apostol: a 
Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek nagy bőséggel. A 
Krisztusnak beszéde az ő evangélioma összefoglalva: hit, szere-
tet, remény; ez őrzi az emberben az Isten békességét. A hit a 
mindentudó, igazságos Istenben, ki számadásra vár, elűzi a rosz 
gondolatokat, elnémítja a szennyes vágyakat. Hol a Krisztusnak 
igéje, az igaz szeretet, mint őr a léleknek nyugalma mellett, ott 
betölti az ember a maga kötelességét Isten, ember i rán t ; az a 
szeretet megtanítja az embert, mikép kell engedelmeskedni, meg-
hajolni a mennyei Atyának akarata előtt, miként kell munkál-
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kodni, hogy áldássá tegye életét hozzátartozóira, embertársaira 
nézve. Hol a szeretet tartja együtt a sziveket a hajlékban, legyen 
az egyszerű alacsony ház, a boldogság, a békesség mégis drága 
vendégek ott. Ahol ott van a Krisztusnak igéje, a szeretet, áldás 
ott az élet. Ott a nélkülözések terhét is elbirja az az erő, mely 
a kölcsönös szeretetben vagyon, megkönnyebbül a gondok ke-
resztje, megédesül még a keserű pohár is. Hol a hit mellett a 
szeretet őrködik: ott vannak jó szülők, jó gyermekek, akik együtt 
imádkoznak, örülnek és sirnak. A szeretet sokat kipótol, de ahol 
ez hiányzik, nincs ami kipótolni tudna. Ahol hiányzik a Krisztus 
evangéliomának lelke : a szeretet, ott dúl a viszály, hangzik a 
panasz, a zúgolódás, s ezek száműzik a házból a megelégedést, 
az örömet. Ott hervad idő előtt a házastársnak arcza a csalódás 
keserűsége miatt. Ott a gyermek a szülők példájából csak dur-
vaságot, boszut gyűlölséget tanul, s ha felnő, csak rosz indulat-
tal, hálátlansággal adózik. Azért ha óhajtjuk, hogy az Isten bé-
kessége, a mi boldogságunknak alapja ott legyen keblünkben, ne 
felejtsük a Krisztus beszédét, ápoljuk a hitet, szeretetet, reményt. 
A Krisztus őrködik a mi békességünk felet t ; Ő hiv, magához 
akar gyűjteni. Térjünk hozzá, szent nevében tanitván és intvén 
egymást zsoltárokkal, lelki énekekkel magasztalván az Urat. — 
Ezen tisztét teljesiti a keresztyén, mikor hat napon át ott a 
munka mezején fáradva, hordozza a nap hevét és terhét, s a 
hetediken hétköznapi ruhájával együtt leölti a nehéz anyagi gon-
dokat, megérti a vallás szavát: ember szállj magadba! ez a nap 
a te Urad Istenednek napja! Megkondul a harang, ebben Jézus 
szava hangzik: „Jöjjetek én hozzám," s felmennek a munka 
mezőről a templomba a hivek. Ott zeng a szent ének, az evan-
géliom igéi hullanak mint jó mag a szivekre, buzgó ima fakadoz 
az ajkakon és az egyesült buzgóság szárnyain a föld rögei közül 
kiemelkedő lélek az angyalokkal való rokonságát tanusitja, kik 
az Istent dicsőitik. Szép jelenség, mikor otthon a család tagjai 
is megemlékeznek Jézus szavairól: Ahol ketten, hárman együtt 
lesztek az én nevemben, ott leszek veletek, és a szülők maguk 
köré gyűjtik gyermekeiket, együtt zengnek el egy-egy szent 
éneket. Bizonnyal ahhoz a hajlékhoz, amely tiszteli az Urat, közel 
van Istennek kegyelme, a Jézus Krisztusnak szent lelke. A 
Krisztusnak beszéde lakozzék azért közöttetek — amit cselekesz-
tek, az ő nevében tegyétek, vagyis ott legyen mindig Jézus sze-
metek előtt, sziveitekben. Ot kövessétek a hűségben az igazság-
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hoz, a megnyugvásban Isten akaratján, a szeretetben az emberek 
iránt. Ő benne, ő általa keressétek a megigazulást, az Istennek 
üdvözítő kegyelmét, mert ő az ut, az igazság és az élet. Csak 
ha őt követitek, juthattok el a mennyei Atyához. Erre tanit az 
apostol s méltó, hogy szavait figyelembe vegyük ma is. Legyen 
a Krisztus beszéde kedves, drága előttünk, ekkor gyüjtünk olyan 
kincseket itt, melyeket a rozsda meg nem emészt, ekkor vár-
hatjuk a földön túl az eget, a halál után az uj, dicsőbb életet. 

Testvérek az Urban! A mi szentegyházunk elejétől fogva 
főczéljának tekintette a Krisztus Jézust, az ő életét, az ő evan-
géliumát hirdetni, ü vele törekszik az egyesülést mind jobban 
előmozdítani, a híveket ő hozzá, mint lelkünk főpásztorához el-
vezetni. Őbenne van. a mi életünknek főczélja. Egyházunk egy-
szersmind felkeresteti ottan-ottan a kisebb-nagyobb gyülekezeteket 
is, hogy bizonyságot nyerjen, váljon ott lakozik-e a Krisztus a 
szivekben, kedves-e az ő szent beszéde a hivek előtt? Nem 
irtja-e ki náluk a hitnek virágát a földhöz tapadt alacsony önzés ? 
Epül-e igazságban, szeretetben az Isten országa? — Ezért jöttem 
én is hozzátok édes hiveim, az egyházkerület nevében, hogy az 
élőhitnek, az evangéliumi szent buzgóságnak tanúbizonyságát 
láthassam a ti gyülekezetetekben. Kérem a mindenható Istent, 
legyen itt az ő kegyelme s az ő szentlelke ihlesse meg sziveiteket, 
hogy valósággal e gyülekezetnek élete legyen egy bizonyságlevél 
Krisztusnak itten munkálkodó lelkéről. Ámen. 

A némethi-i evang. leányegyházközség rövid története. 
Ir ta: N o s z l o p y K r i s t ó f , ev. tanító. 

A némethi ev. fiilia, mint ez az 1721-ik april 5-én tartott 
tanúkihallgatásból világos, a soproni országgyűlés (1681.) előtt és 
még után is önálló anyagyülekezet volt Potyond filiával. Templomát, 
iskoláját az összes egyházi épületekkel együtt szabadon használta. 
Azonban a protestantizmus e gyászos idején a némethi-i gyülekezet 
sem örülhetett sokáig vallásszabadságának, mert 1717. körül 
vármegye katonák, tamási-i lakosok segítségével erőszakkal el-
foglaltak minden protestáns középületet és közvagyont. Az egyházi 
hivatalnokok megtudván a fenyegető veszélyt elmenekültek, csak 
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egy preceptor maradt hátra, akit azután mindenétől megfosztva 
Kapuvárra hurczoltak fogságba. így lett az egykor virágzó prot, 
gyülekezet rövid uton megsemmisítve. — Ezentúl ev. lelkész 
semmiféle funkcziót nem végezhetett-e községben, hanem kény-
telenek voltak a plébánoshoz fordulni, s ennek kötelesek voltak 
— ép úgy mintha katholikusok lettek volna — minden adót fizetni; 
ami pedig annyival is inkább visszatetsző, mivel a község lakosai 
nagyobbrészt evang. voltak, a kevésszámú kath. liivek vallásos 
szükségleteit egy Tóth-Kereszturról átjáró Gálya nevű plébános 
elégitette ki. 

Az 1681. 25 és 26. t.-cz. értelmében Sopronvármegyében is 
csak két templom engedélyeztetett; ezek közül az egyik a hozzánk 
elég közelfekvő Vadosfán. Természetes tehát, hogy a némethi-i 
evang. lakosság miután önállóságától — mint gyülekezet — meg-
fosztatott, csatlakozott Vadosfához, s egész 1783-ig odatartozott. 

1783-ban azonban egyesülve a szill-sárkányi, pásztori-i, por-
dányi és kistatai evangélikusokkal, megalakították őseink a 
szill-sárkányi evang. gyülekezetet. Ez időtől fogva tehát a né-
metinek osztoztak Szili-Sárkány minden örömében és bánatában. 
Közös volt minden, még az iskola ügyet sem véve ki. E szerint 
története is azonos a szill-sárkányi evang. eg}*házközség történe-
tével 1834-ig, a mikor iskolai ügyeit maga rendezte. 

A szill-sárkányi ev. gyülekezet újraalakulása óta ugyanis 
a némethi-i hivek, hogy gyermekeik az evang. szellemében 
nevelkedjenek, kénytelenek voltak gyermekeiket télviz idején is 
Szili-Sárkányba küldeni. Bizony ha tekintetbe vesszük azon 
körülményt, hogy az utak mily szegényes állapotban voltak akkor 
még, nemis számitva a sok kemény hideget, rosz időt, be kell 
látnunk, hogy méltán törekedtek őseink — gyermekeik érdekében, 
iskolát építeni. Czéljukat Isten segítségével megvalósították. 

Ugyanis az 1834-ik évi Szt.-György hava 21-én tartott köz-
ségi gyűlés irományai I — IV. pontjai szerint, mely pontok a 
Sopronvármegye levéltárából 697. sz. alatt kiadattak, a némethi-i 
evangélikusok a kathoükusokkal a következő egyezségre léptek: 

„Alulírottak a Tekintetes, Nemes Vármegyének folyó 1834-ik 
é< i Böjtelő Havának 24-ik[Napján tartott kisgyülésében a' Jegyző-
könyvnek 251-ik Száma alatt költt kegyes Végzésének következésé-
ben alázatosan je lent jük: Hogy Németi Megyebéli Helységnek 
Evangélica Vallason lévő Nemes, és Nemtelen lakosai által, a' Ne-
mes Vgyére benyújtott folyamodásnak, melyszerint a Helységben 
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felállítandó oskola ház részére a közös gyöpből egy alkalmatos 
fundust kiszabni kívánnak, megvizsgálása és elintézése végett 
folyó évi Böjt más hava 20-ik Napján Németi Helységben kimenvén 
a folyamodásnak tárgyát Ns. Csonka József Helység Hadnagyának 
Nemes Kováts Bálind, Ns. László Ádám, Ns. Pogány Gáspár, 
Rosta Pál, Lukátsi István, minnyájan Nemes Közbirtokosoknak, 
még is Simon Pál bíró, Gyalókai György, s több Nemtelen 
lakosoknak jelenlétekben megvizsgálás alá ve t tük : Mely alkal-
matossággal a jelenlevő Catholieus Lakosok részéről elő adatott, 
hogy ők ezen folyamodásra okot nem szolgáltattak, sőt a kívánt 
Oskola Ház fundusának kimetszetése iránt ugyan folyó Esztendőben 
a két rendbéli felekezetek egymás között már inegis egyeztek, 's 
azon Egyezség írásban tétetvén, mind a két részről aláíratott, s a 
Helység petsétjével megerősitetett: Ellenben az Evangelicus Lako-
sok elől mutatván •/• alatt ide csatolt egyező Levelet, azt részekről, 
azon okból, mivel a közös gyöpből ki szabattandó Oskola Ház 
fundusa helyett egy hold szántó föld a Helység földjeiből volt 
kötelezve, terhesnek lenni allétották és kinyilatkoztatták; hogy 
azt meg nem álhat ják; ezekhez képest a kiküldöttségnek közben 
vetésére következendő ujabb Egyezségre léptek : 

1-ör A Catholieus Lakosok megajánlották, hogy ők a közös 
Gyöpből az Evángy. Oskola ház számára elegendő fundust ki-
metszeni készek oly feltétel alatt. 

2-or Hogy mivel a mostani Catholieus Oskolaház régi időtől 
fogva mint a Parochia által, Németiben bírt fertál sessionak belső 
tartozandósága követeltetett, s őtt ennek fejében, a Németi 
Lakosok némely munkabéli szolgálatokat is tettek, ugyan ezen 
alkalommal a Cath. Oskolaház számára is hasonló fundus, a közös 
Gyöpből metszettesen ki, és a kiszabottandó kétrendbeli Oskola 
ház fundusára nézvést, a Cath. Lakosok az első választást az 
Evangélikusokk engedték, melynél fogva 

3-or. Az Evangelicus Lakosok választottak oskola Ház fun-
dust Simon Pál Eszterházy Herczegség Jobbágya Házának nyu-
gotról. keletről a' közös Gyöp Szomszédságában, tészen ezen fundus 
az ö terjedésében 83 öleket hosszában, és 9 öleket Szélében; a' 
Cath. Oskola Ház számára pedig Nemes László, Ádám puszta 
fundusa délről. Éjszakról a közös Gyöp Szomszédságában elvá-
lasztatott, mely hasonló Terjedésben úgy mint 83 öles hosszúsá-
gában. és 9 öles Szélességében log kimérettetni. 

4-er Ellenvetés t-t; etvéu az Evang. Lakosok részéről abban is, 
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hogy a Helység kebelében a' Catholikusokk Pap fundusok, úgy 
templomjuk is vagyon, melyre a Catholikus Lakosok már most 
előre azt ajánlották, hogy ha az Evangelcus Atyafiak Praedicatort 
és Ecclesiát álléttani fognak, szinte hasonló terjedésű fundust a1 

közösből e czélra engedni és kiszabni fognak. Mely ekképpen 
előttünk történt Egyességről teszük a T. Ns. Vmegyének ezen 
alázatos Tudositásunkat. Kolt Sopronba Április 24-én 1834. — 
Konkolyi László 2. Ali Ispány, (s. k.) Pöttyondy Imre Szolga-Biró, 
(s. k.) Baditz András, (s. k.) Tiszti Ügyész. 

Kiadta Nemes Sopron Vármegyének Levél Tárából 

Thalabér Ignácz(s. k.) 
(P. H.) Levél Tárnok és tisztb. Fő Jegyző. 

Ezen egyezség levél értelmében az ev. lakosok papfundust 
kaptak is a tanitó-lak közvetlen keleti szomszédságában. 

Az iskola és tanitólak helye igy meglévén, hozzáfogtak 
eleink az építéshez s Isten segedelmével még 1834-ben be is 
fejezték azt. 

Miután a tanitó fizetését mintegy 385 frtban megállapítot-
ták, meghívták Székely Pált tanítónak, — ki a hívek teljes tisz-
telete között megelégedésre 16 évig viselte hivatalát. Az 1850-ik 
évben nyugalomba vonult. 

Az igy megüresedett állásra Bereczky János dabronyi taní-
tót hívta meg a gyülekezet, ki a meghívást elfogadván, 1850-ik 
év őszén elfoglalta állását s 18 éven át hivataloskodott. Mivel 
elgyengült, azért tanítóskodásának utóbbi idejében másodtanitót 
tartott, s midőn 1868. október végén lemondott, a nála levő má-
sodtanitót, Noszlopy Kristófot választotta meg a gyülekezet ideig-
lenesen, ki ily minőségben 1869. junius hó 12-ig hivataloskodott, 
Ekkor rendes tanítóvá választották meg. Ez alkalommal a kellő 
ellenőrzés hiánya következtében igen méltatlanul, sőt helytelenül 
járt el a gyülekezet. A régi tanítói fizetés-levelet (vocatort) meg-
csonkította, illetve leszállította, mintegy 290 frtra, ezenkívül kikö-
tötte, hogy a tanítói fizetésben kikötött birtokot egy évig a gyüle-
kezet használja, a rendes tanítói fizetés csak eg}T év múlva, szept. 
1-én veszi kezdetét. Addig a tanitó kap 50 frt készpénzt, fűtést, 
tandijat, temetési dijat, szállást és házankénti kosztolást fárad-
sága dijául. Ezen tanitó hivatalát viseli még ma is. 
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Bizony ha meggondoljuk azt, hogy a tagosztály alkalmával 
a gyülekezetnek tanítói fizetésre jutott 4 (ezerkétszáz négyszög-
öles) hold földet az akkori buzgó hivek, mint az itt következő 
kimutatás bizonyítja, tehetségükhöz mérten még gyarapították, 
most pedig az utódok kapzsisága azt másra fordította, be kell 
látnunk, hogy a némethi hivek ez alkalommal méltatlan utódok-
doknak bizonyultak. 

A tagosztály alkalmával László Ádám gyülekezeti tag s az 
akkor itt működő mérnök Tek. Batsy János ur lelkes buzdítására 
a tanítói fizetés javítására a következő önkénytes adakozás 
történt: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22 

23. 

Tek : László Ádám ur ajándékozott — — 300 ü-öl földet 
Farkas János — — — — — — — 30 
Kovács Bálint — — — — — — — 20 
Lukátsy István — — — — — — 35 
Farkas Bálint — — — — — — — 15 
Szalay László — — — — — — — 10 
Nagy Györgyné — — — — — — 10 
Hegedűs János — — — — — — 10 
Bors Pál — — — — — — — — 10 
Lukátsy Ferenczné — — — — — — 12 
Rosta Pál né — — — — — — — 12 
Böröczky Mihály — — — — 
Rosta István — — — — — 
Lukácsy Mihály 
Lukácsy Márton — — — — — -
Böröczky László — — — — — — 3 
Horváth István — — — — — — 3 
Nagy János — — — — — — — 3 
Lukácsy János — — — — — — 
Rosta György — — — — — 
Böröczky János — — — — — 
Tótkereszturi Tek. Horváth Károly főszolga-

bíró ur — — — — — — — — 
Egy ismeretlen — — — — 

3 
3 
3 

25 
25 

Összesen: 552 ü-öl földet. 

Ujabb időben ezen tanítói lizetés a lelkész kezdeményezésére 
142 frt évi államsegélylyel négyszáz forintra van kiegészítve. 
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A gyülekezet hitéletéről tanúskodik az a körülmény, hogy 
minden családi tűzhelyen feltalálható a Szt. irás, az énekes és 
imádságos könyv. E tény arra enged következtetni, hogy a házi 
isteni tisztelet még több helyen meg van. Vasár- és ünnep na-
pokon, továbbá Advent és Böjt idején tartatni szokott reggeli 
könyörgéseken szép számmal résztvesznek. A vasárnap délutáni 
isteni tiszteletek után pedig vallásos iratok, evang. családi lapok 
olvasása által szórakozik a nép egy része. 

A confirmálandó gyermekek vallásbeli oktatását a tanitó 
végezi Böjtben Szteló András vallástanni könyve nyomán, de 
hetenként kétszer a szill-sárkányi templomban jelennek meg s az 
ottani növendékekkel együtt a lelkész által oktattatnak. 

A gyülekezetnek anyagi viszonyai elég kedvezőek. Van 
300 fr t tőkéje adós leveleken; van továbbá magtára, melynek 
alapját a következő tagok vetették meg ajándékaikkal: 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 

Szabó István adott 99 klgr. búzát, 91 klgr. rozsot, 
Kiss Lajos „ 48 „ „ — 
Lukácsy Sándor id. 73 „ „ — 
Sárosy József adott 98 „ „ — 
Noszlopy Kristóf, 

tanitó adott . . — „ „ 24 
Kovács János adott 50 „ — 

50 

11 ' ' . 
12'/o 
117, 

6 

Farkas István 
Tatay Sándor 
Erdős Imre 
Rosta István 
Gönye Bálint 
Kovács István 
ifj. Lukácsy Sándor 67'/2 

Bereczky Ferencz — 
Török Sándor adott — 
Lukácsy József, k. 

kovács adott . . 6 
Török Ferencz adott— 
Bors László „ — 
Lukácsy György „ — 
Nagy Gábor „ 6 

12 

Összesen: 539 132Vfl 

— klgr. 
22 „ 

árpát. 

10 

o 
20 

6 

63 
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Ezen magtár 1885-ben alapíttatott, az itt kimutatott ado-
mányoknál jóval kisebb mennyiséggel és ma már van 1168 klgr. 
búzája, 333 klgr. rozsa, 190 klgr. árpája és 8 frt 58 kr. kész-
pénze, mi jelenleg is gyümölcsözőleg van elhelyezve. 

A gyülekezet kormányzása a legújabb törvények értelmében 
történik a presbytérium által, mely egyúttal az iskolaszéki teen-
dőket is végzi. De évenként legalább kétszer közgyűlés is tar-
tatik, a költségelőirányzat és a zárszámadás tárgyában. Minden 
gyűlés a lelkész és felügyelő ikerelnöksége mellett tartatik. 

A gyülekezet összes presbytereinek és gondnokainak jegy-
zékét, a régebbi jegyzőkönyvek hiányossága miatt nem adhatjuk, 
azért csakis a jelenlegi presbyterek nevei álljanak i t t : 

idb. Lukácsy Sándor, 
ifj. Lukácsy Sándor, 
Szabó István, 
Farkas János, 
Kovács János, 
Gönye Bálint, 
Rosta Sándor, 
Erdős Imre, 
ifj. Nagy János, 
Sárosy József. 

A gyülekezet legelső gondnokai voltak: 

Lukácsy István, 
Németh István. 

A legelső egyházfi: 

Horváth Ádám. 

Jelenleg gondnokok: 

Kiss Lajos, 
Böjtös József. 

Jelenleg egyházfi: 

Lukácsy Ádám. 
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J e g y z ő k ö n y v . 
Fölvétetett az 18196'. évi april hó 26-án Mélt. és Főtiszt. 
Gyurácz Ferencz püspök ur elnöklete alatt, Némethi 
leány egyház községben tartott egyházlátogatási köz-

gyűlésről. 
J e l e n v o l t a k : 

Mélt és főtiszt, püspök ur elnöklete alatt. Xt. Laucsek Jónás 
esperes, egyházmegyei felügyelő képviseletében Tek. Molnár Béla 
egyházközségi felügyelő, Dr. Ajkay Béla egyházmegyei világi 
jegyző, Nt. Karsay Imre lelkész, Tek Bozzay Miklós felügyelő, 
T. Noszlopy Kristóf tanitó, Kis Lajos és Böjtös József gondnokok, 
id. Lukácsy Sándor, ifj. Lukácsy Sándor, Szabó István, Farkas 
János, Kovács János, Gönye Bálind, Rosta Sándor, Erdős Imre, 
ifj. Nagy János és Sárosy József presbyterek, Guoth Lajos, 
Lukácsy György, Simon György, Horváth József, Bors László' 
Erdős István és még számos egyház tag. 

Főtiszt, püspök ur szívélyesen üdvözölve az egyházmegyei és 
egyházközségi elnökséget, a megjelent gyülekezeti tagokat s 
vendégeket, a közgyűlést megnyitottnak nyilvánítja. Ezekután Nt. 
lelkész ur felolvassa a filia múltját és jelen viszonyait tárgyazó 
jelentését. 

A közgyűlés Nt. lelkész urnák gondos jelentésének szerkesz-
téséért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz, és Főtiszt, püspök ur 
indítványára elhatározza, hogy a jelentést az anyaegyház község 
jelentésével együtt kinyomatja. 

Gondnokok jelentik, hogy az egyházi épületek meglehetős 
karban vannak, lényegesebb jelentést igénylő hiba nincs, a jelentés 
helyeslő tudomásul szolgál. 

Tanitó jelentéséből kitűnőleg az iskola felszerelése nem teljes 
különösen hiányzik az öt földrész térképe valamint természettani 
eszközök sincsenek. 

A közgyűlés Főt. püspök ur indátványára utasítja a presby-
teriumot az öt világrész térképének beszerzésére. 

Jelenti továbbá tanitó, hogy az iskola fűtéséről a gyülekezet 
gondoskodik, mely jelentést a közgyűlés helyeslő tudmásul veszi. 

Jelenti továbbá tanitó, hogy a tanszerek megőrzésére egy 
vakablakban levő szekrény szolgál, az iskolai könyvtár alapja nincs 
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megvetve, szegény gyermekek számára 25 db. tankönyv van 
beszerezve. 

Főtiszt, püspök ur melegen ajánlja a gyülekezetnek iskola 
szekrény beszerzését és az iskola könyvtárnak mielőbb megala-
pítását. 

Tanitó azon jelentésére, hogy aranykönyv külön a filiára 
nézve nincs Szabó István, buzgó egyháztag annak megszerzésére 
5 frtot ajánl fel, mely szives áldozatkészségét a közgyűlés hálás 
köszönettel fogadja. 

Tanítónak azon jelentése, hogy terménybeli illetményeit a 
gondnokok szedik be, s pontosan beszolgáltatják, panasz sem a 
minőség, sem a mennyiség ellen nincs a közgyűlés örvendetes 
tudomásul veszi. 

Tanitó jelenti, hogy az ismétlő tankötelesesek rendes okta-
tásba részesülnek mint egyebekben, ugy a vallási tantárgyakban 
is, és évenként Nt. lelkész ur jelenlétében nyilvános vizsgát 
tesznek, a jelentés helyeslő tudomásul szolgál. 

Főt. püspök ur lelkes szavakkal buzdítja a gyülekezet nő-
tagjait a nőegylet megalakítására. 

Tanitó előadásából örömmel értesül a közgyűlés arról, hogy 
a hivek közt a házi istentisztelet gyakoroltatik és Főtiszt, püspök 
ur melegen ajánlja a híveknek azon kegyeletes szépszokásnak 
buzgó ápolását a jövőben is, valamint figyelmezteti őket arra, hogy 
egyetlen igaz evangélikus családnál sem szabad hiányozni a bib-
liának, énekes és imádságos könyvnek, és felkéri őket, hogyha 
valahol mégis ezeknek egyike, vagy másika hiányoznék, fordul-
janak Nt. lelkész úrhoz aki szives készséggel közvetíti annak 
beszerzését. 

Főtiszt, püspök ur hathatósan figyelmébe ajánlja itt is a 
szülőknek a confirmátzió ajándékok adását, melyek a gyermeknek 
élete további folyamán mint egy útravalóul szolgálnak. Nt. lelkész 
ur jelenti, hogy az egyházi adónak legmagasabb foka (gabonával 
együtt) 25 frt. adóforint után 11 kr. vettetik ki, legkisebb személy 
után kivetve 50 kr. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul azon jelentést, hogy 
hátralékok kisebb összegben csak a régibb időből maradtak fenn, 
— melyeknek egy részét mint behajthatlant — törölni kellett, 
az utóbbi időkben az egyházi tartozások mindig pontosan befoly-
tak. — Főt. püspök ur hathatósan figyelmezteti az egyházköz-



48 

ségi elöljáróságot, hogy teljes erővel odahasson, hogy a hátralé-
kokat teljesen leszorítsa. 

Ezek után Főtiszt, püspök ur a közgyűlést buzgó imával 
bezárta. 

Kelt Némethi, 1896. april hó 26-án. 

Gyurátz Ferencz, s. k 
püspök. (P. H.) 

Laucsek Jónás, s. k. 
esperes. 

(P. H.) 

Jegyzetté: 

Dr. Ajkay Béla, s. k. 
egyházmegyei világi jegyző. 



Hivatalos tanu-hallgatás a németi-i és szill-sárkányi Sopron 
megyei evang. templomok, iskolák stb. erőszakkal történt elfoglal-
tatásáról 1721. april 5. 

Infrascriptus Inelytae Tabulae Regiae Judriae Juratus 
Nótárius, et apud Speetabilem ac Generosum Dnum Magistrum 
Franciscum Szluha de Iklad, Suae Maitis Ssae Consiliarium et 
Protrium Palatinalem Scribam Agens recognosco praesentium 
per vigorem: Quod cum die et Anno infra Scriptis virtute antelati 
Domini Magistri Protrii mihi impertitae exmissionis et simul 
commissionis ad legitimam Jurique et aequitati consonan In-
stantiam Nobilium aeque ac Ignobilium Augustanae Confessioni 
addictorum in Possionibus Németi et Szili-Sárkány Cottu Sopronién 
Districtuque Fluvii Rábaköz existen' habit' degentium penes 
Excellmi Dni Comitis Palatini Pceptor Compulsoriare Mandatum 
pro peragenda Snbinserta Testium Iuquisitioni in et ad facies 
Pfatarum Possionum exivissem. Et tunc a Testibus infranotatis 
talem sub Stricto eorund' Juramentó prouti sequitur juxta 
subsequen' De eo utri Puncta inquisivi, recepi et expertus sum 
meram, plenam, atque omnimod' certitudinis Veritatem. Quorum 
quid De eo Utri Punctorum tenor sequitur in haec Verba. 

De eo Utrum. 

Primo. Tudja-é nyilván és bizonyosan hallotta-é a Tanú, 
hogy ezen Németi és Szil-Sárkányi nevü helységben levő templom, 
és közönséges imádságnak háza miolta tudniillik a Tanú emlé-
kezhetik maga életinek idejére, nevezet szerént az Sopronyi 
Ország Gyűlésének idejekor, melynek negyven esztendei vagyon, 
mindenkor az Augustana Conféssion lévő, vagyis a mint hiják 
Lutherános lakosok szabados bírásában volt-é ? és abban minden-
kor annak előtte azok részérül szabad Isteni szolgálatnak szolgá-

') CoiupuUon. ac e. h. CompulsoriUt;, 

4 
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lata gyakoroltatott-é közönségesen, és azokhoz tartozott légyen-é' 
mind Parochiális házzal, és Scholával egyetemben. 

Secundo. Tudja-é a Tanú, és jól emlékezhetik-é reá ezen 
helységbéli Templom és Imádságnak Háza, kik által vétetett ell, 
kik akarattyábul, vagy ki parancsolattyábul micsoda időben, 
erőszakossané, micsoda erőszakkal, és mindgyárt kiűzetteté a 
Praedikátor és mester s azok javokat el vették-é, vagy mi kárt 
tettenek és keménységet követtenek-é el vélek, és kicsodák, 
el vették-é midjárt az Parochialis és Oskola házokat is azon 
alkalmatossággal, mi formában occupáltak, vagy pedig ha Mester 
megmaradott-é, és ugy gyakoroltatot részekrül való Isteni szol-
gálat továb. 

Tertio. Emlékezék-é reá a Tanú és tudja-é nyilván vagy 
hallotta-é bizonyosan, azon meg irt vallások szabados gyakorlá-
sának folytatásában háborgattattak-é, mikor, és most háborgattat-
nak-é, kik által, mi formán, ki parancsolattyábul és az egész 
helységbeliek büntettettek-é megh, kik által, minemű büntetéssel, 
vagy valamely lakos magánosan személyében büntettetett-é megh, 
ki nevezet szerént, meképpen, és hány ézben. 

Quarto Tudgya-é bizonyosan á Tanú és hallotta-é az nevezet 
helységekk lakosi közönségessen, vagy ugyan ottan némellyek 
magán személlyében kénszerététték-é kik által, s micsoda fenége-
tésékkél, és büntetésék alatt, s mikor á Catholika, vagyis Papista 
hütnek állására s azon büntetésekét megh vették-é közönséges-
sén, az helységén, vagy válamellyék lakoson, hányszor azokon, 
kik tudniillik Pápistákká nem letténék. 

Quinto. Tudgya-é bizonyossan, hallotta-é a Tanú, hogy ezen 
helységek lakosi kénszerittetének-é a Papista Búcsúkra, vagyis 
Processiokra, kérészt csokolásokra, vagy más vallásokkal, és 
hütökkél ellenkező Cérémoniákra, hogy személlyék szerént megh 
jelennyenék magok, vagy cselédekkél egyetemben, mind helysé-
gestül, vagy néméllyek közülök, büntetis alaté, és micsoda biin-
tetisnék nemi és nevezeti alatt, és már afféle büntetést megh 
vettek-é rajtok, hány izben, ki által desummáltatot, vagy Pten-
dáltatot azon büntetés. 

Sexto. Emlékezik-é reá á Tanú, és tudgya-é bizonyosan, 
hogy az helységekk Evangelicus Lakosi azaz Augustana Confession 
lévők, vagyis amint hiják Lutheranos lakosok tilalmaztattak-é, 
más helységékbén részekrül lévő Templomokban, és Imádságnak 
Házaiban való szabados méneteltül, ott való gyuntatástúl, és 
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kereszteléstül, és á szent Házassági Esküttetéstül, és Preadiká-
torokat, a betegek kévánságokra azokhoz szabados meneteltül, 
kik által, micsoda büntetés alatt és efféle dologért büntettek-é 
megh, kiket nevezet szerént, hány ézben, azon büntetist ki ren-
döltö, ki erejével és micsoda hatalommal. 

Septimo. Tudgya-é, vagy hallotta-é á Tanú, hogy á Catho-
licus vagyis Papista Plébános által ezen helységbéliék közül, 
vagy házasuló, akár terhez menő személy az hiteztetések idején 
különbén ösvő néni adattanak, vagy á midőn kereszteltetnyi kéván 
valamely lakos, különben megh nem kereszteli á gyermekeket, 
sem az Gyérmék agyos Asszonyt bé nem avattya, hanem ha 
Papistaságra kötelezék magokat, nem külömbén halálának idején 
a betegh erőszakossan kénszeritteték-é a Papistaságra megh 
gyonnyi. 

Octavo. Tudgya-é a tanú, hogy ezen helységben sokkal töb 
az Evangelicus, vagy á mint hiják ;Lutheránus lakosok és hány 
lehét, a Pápista is hány, és tudgya-é azt is hogy tilalmaztatik á 
Praedikátor azon Lakosok közé mennyi, micsoda tilalommal, 
annyivalis inkáb valami religiójához tartozó functiojának, és hiva-
talak végbén vételétül, ugy mint kereszteléstül Esküttetéstül, 
Gyóntatásiul, és Temetésiül kemény fenyegetések alatt. 

Nono. Tudgya-é a Tanú, hogy a Papista Plébános az hely-
ségbéli Evangelicus lakosokon is keménységgel szedi á fizetést, sőt 
sem keresztelést, Esküttetést, halót temetést azok részérül, á 
midőn végbén nem vész is erőszakossan, ha szépségh szerént 
nem akarják, megh fizetnyi bizonyos Pénszt és fizetést desumál, 
á kik megh nem adgyák kemény büntetéssel, és ménémövel 
bünteti mégh. 

Deciiiio. Tudgya-é a Tanú, hogy minden kis Innepek ell 
mulasztásáért megh büntettetnek az Evangelicus lakosok, kik 
által, micsoda büntetéssel, s Parancsolat mellett-é, kik büntettek 
megh ez illyén dologért, és hány ézbén büntették megh a la-
kosokat. 

Undecimo. Tudgya-é a Tanú, vagy hallotta-é bizonyossan, 
hogy a midőn a Papista résziül szolga Birí Uram az esküttetést 
végben vétté és az személlyeket megh kérdezte, akkor Papi 
személy jelén volt-é a Házban, és szobában, hallgatta-é azon 
Papi személy a Tanuk feleletét, ne talán maga kérdezté a Tanu-
kat, és maga is irta valásokat. Hova való Plébános volt az ki 
jelen volt, és szollot-é a Tanúnak valamit. 

3* 



52 

Rescitae verő Veritatis Series sequitur in haec verba : 
Primus Fatens Libertinus Michael Csonka in Posse Tamasi 

Cottu Pfato Sopronién' habit' degens Annor cir' 73. J. E. F. est 
Augustanae Confessioni addictus Ad I mum tudgya nyélván ezen 
Fatens hogy Németi és Sárkány névő helységekbén levő Temp-
lomokat a Soproni Országh Gyűlésének alkalmatossáágval, s 
azután is mindenkor szabadon és békességesen bírták Parochialis 
és schola házzal egyetembén az Augustana Confession levő lako-
sok. Ad Secundum nihil, ad reliqua non interrogatus. 

Secundus Fatens Nobilis Petrus Thott in Possione Csáford 
degens, Inclyli Cottus Sopronién' Jurassor Annor' circit' 75 Sub 
ea qua Inclyto Cottui adstrictus fide fassus est. August. Ad pri-
raura vallva hogy Németi és Sárkány névő hélységékben soha 
sem emlét egyebét, hanem mindenkor Lutherános Praedikatort, 
vagy Mestért, Ad Secund' Németi templomot peniglén ez előt 
circit' négy eöt esztendővél, vették éli, Sárkányit péniglén ez 
előt circit' hétt. s nyTolc esztendővél, de reliquo ad hoc Punctum 
nihil, ad reliqua non interrogatus. 

Tertia Fatens, Honesta Mulier Maria Andrási in Posse 
Tamasi Cottu Pscito Sopronién' existen' habit' commorans Liber-
tini Joannis Heg^i Conthoralis Annor circit' 60. J. E. f. est 
August. Ad primum uti primus Ad Secund' tudgya. hogy ez előt 
circit' négy esztendővél vették el a Németi Templomot, s azon 
alkalmatossággal penigh tudgya, hogy az ott lévő Pceptort kü-
tözvö kapuvári fogságban vétték de reliquo ad secund, punctum 
nihil ad reliqua non interrogata. 

Ouartus Fatens Nobilis Gregorius Kecskés in Posse Kiss 
Tata Cottu Pfato Sopronién' existen' habit' dégéns Annor' circit" 
57. J. E. f. est Catholicus, Intuitu Ecclae in Németi vallya hogy 
ezen Németi névő helyiségbén nem emlitt sohais Papista Pleba-
nust, se peniglen hogy az itt való Templomot a Paptista lako-
sok birták volna, haném mindenkor Lutherános biestert, hon-
néndis ez élőt circit' ött esztendővél exturbáltatot a Mestér. 

Quintus Fantes Libertinus Stephanus Tálos in Posse Tamási 
Cottu mentionato Sopronién' existen' habit, dégéns Annor" circit' 
49. J. E. f. est August. Ad primum tudgya nyélván s bizony os-
san, hogy miulta ezén faténs einlékezék mindenkor szabadon és 
békességéssén birták Németi és Sárkány névő helységekben lévő 
Templomokat az Lutherános lakosok, Parochialis házzal, és 
Scliolával egyétémbén. Ad secund' vallya, hogy Németi helység-
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bén lévő Templomot ez előt circit' négy eaztendővél, az *) Vár-
megye katonai és Tamási lakosok vették ell, eő Fölséghe Paran-
esolattyábul, Praedikátor és Mester ugyan már akkoron, hogy 
ide jöttek, ell távoztak, és ell hordozoskodtak, hanem egy Prae-
eeptor lévén itt, aszt, megh kötözték, s megh kötözvö kapuvári 
fogságban kiildötték, onnénd péniglén hogyan s méként szaba-
dult ki nem tudgya, ennek péniglén köpönyégjét s könyveit és 
és más afféle ruházattyát ell vétték, ad reliqua non interrogatus. 

Sextus Fatens Providus Petrus Szabó in Posse Szil Sár-
kány Cottu Pscito existen' habit' degens Egregii Sigismundi 
Pottyondi Colonus Annor, circit' 69. J. E. f. est Cath. Ad pri-
mum vallya hűti után, hogy Sárkány névö helységben nem emlét 
sohais egyebét Praedikátornál, kihez is mindenkor íilialisul Pász-
tori névö falut bírták. Ad Secund' vallya ugyan, hogy nem régen 
vették éli ezén Sárkány névö helységbén lévő templomot a kapu-
vári hajdúk erőszakossan, tudniillik retesz lévén a Templom 
ajtaján á lakatot rola le verték ugy mentek bé á Templomba 
de mely esztendőben ki akarattyábul, s Parancsolattyábul vették 
ell, s kik voltak mind jelen nem tudgya, hanem tudgya aszt, 
hogy azontúl a Praedikátor, és Mester is kiiizettetett a Praedi-
katornak peniglen azon alkalmatossággal asztagbéli Gabonáját a 
Plébános occupálta és S. V. sörtéles marháját is, más egyéb 
háznál találandó mobiliákkal edgyütt ell vette. Ad tertium, 4 tum 
5 tum 6 tum 7 mum 10 -um et 11 -um nihil, Pter ad sextum 
vallya, hogy Praedikátorokatt itt való Gyuntatástul, keresztelés-
tül szent-házassági Esküttetéstul, és a betegek kévánságokra 
azokhoz szabados menetelektől tilalmazta a Plébános, de micsoda 
büntetis alat nem tudgya. Ad octavum annyi á Lutherános lakos 
ezén Sárkány névö helységben, mint a Papista, Ad nonum á 
Lutherános lakosokon is megh veszi á Plébános á füzetist. 

Septimus Fatens Providus Joannes Varga ibid' degens 
Egregii Michhelis Ostffy**) Colonus Annor: circit' 50 J. E. f. est 
Cath. Ad primum vallya hűti után, hogy á Soproni Országh Gyű-
lésekor ezen sárkány névö helységben levő Templomot s ezután 
is a Lutheránus lakosok birták Parochialis, és Schola házzal 
egyetemben, hanem tudgya, hogy á török háború után volt valami 
kevés ideig Plébános, Szilrul peniglen járt ide szolgálatot tennyi, 
de ha a Sopronyi Országh Gyűlése előtt járt-é, vagy utánna, 

•) H. Várra. e. b. X. Várra. 
••) Pnttfff e. h. Osrffy. 
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nem tudgya. Ad secund' ut immediate Pcedens addito vallya, 
hogy ezen Fatenst akkoron (Lutherános lévén, azon okbul, hogy 
a Templomot nem akarták engedni) megh fogták, s megh kötöz-
ték. meghkötözvö L á n z e r b a n vétték, s ott raboskodot tizén 
égy hetigh, nemis bocsátották mind addig ki, valameddigh Pápis-
tává nem lett. Ad relíqua De eo utri Puncta partier uti imma-
diate Pcedens. 

Octavus Fatens Providus Joannes Poor ibid dégéns Egrebii 
JoanniseVighelius Colonus annor' circit' 48. J. E. F. est Catho-
licus Ad 1-mum nem emlékezék ugyan, hogy a Soproni Országh 
Gyűlésekor kik birták ezén Sárkány névö helységbén lévő Tem-
plomot, de azután tuggya, hogy mindenkor Lutheránosok birták, 
hanem a török háború előtt volt valami kevés ideigh Plébános, 
és hogy mégh ezén Plébános élötis járt volna idé valami Ondodi 
névö Plébános hallotta. Ad secund' ut immediaté Pcédens, addito 
vallya, hogy ezén Fatenst is hasonlóképpén megh fogták, és 
mindaddig Tömlöcbén tartották, valameddigh á Pcédenst. Ad 
reliqua parit; ut immediaté Pcedens. 

Nonus Fatens Providus Stephanus Kobor ibid' degeos Eg-
regii Sigismundi Pottyondi Colonus Annor' circit' 35. J. E. f. est 
Cath. Ad secund' ut immadiaté Pcedéns Ptér, hogy á midőn á 
Templom ajtajárul le verték á lakatot, s bémenték, csak ötöd 
magával volt akkorbéli Szili Plébános, kinek is hetedik esztendei, 
azután péniglén minthogy megint nem akarták engedni a Tem-
plomot, ezen Fatenstis valamint á két Pcédenst megh fogták ad 
reliqua non interrogatus. 

Decimus Fatens Nobilis Joannes Szarándi in Posse Németi 
Cottu Pfato Sopronién' existen' habit' degens Annor circit 4G. 
J. E. F. est Cath. Ad secund' uti quintus, ad reliqua 11011 inter-
rogatus. 

Undecimus Fatens Providus Joannes Horvatth, ibid' degens 
Nobilis Joannis Kiss Colonus, Annor' circitj 78. J. E. f. est Cath 
Ad secund' ut immediate Pcedens, Ptér nem tudgya ki Paran-
csolattyábul vették ell ezén Nemeti Templomot, hasonloképpén 
az Praeceptornak vették-é ell valamiit, vagy sém. Ad octavum 
vallya, hogy több az Lutherános ezen Németi névö helységbén, 
mint á Papista. Ad nonum vallaya, hogy az helységbéli Evangé-
likus Lakosokon is megh veszi á Plébános á füzetist, ad reliqua 
n interrogatus. 

Duodecimus Fatens Honesta Mulier Catharina Bella ibid' 
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degens Providi Stephani Juhász Conthoralis, Annor' circit' 42. 
J. E. f. est Cath. Ad primum vallya hűti után, hogy miulta ezen 
fatens emlékezhetik maga életének idejére mindenkor Luthera-
nosok bírták ezén Németi helységbén lévő Templomot, Ad se-
cund' uti decimus Pter nem tudgya ki Parancsolattyábul vették 
ell, és ha Thamásiak voltak-é azon fegyveres Emberek, vagy 
máshová valók nem tudgya. Ad tertium 4 tum 5 tum 6 tum, 7 
mura, 10 mura, et 11 mum nihil, Pter ad 6 tum vallaya, hogy 
a Praedikátorokat itt Németi hélységben való Gyuntatástul, és 
más effélekk véghez vételétül tilalmazza a Plébános, de micsoda 
büntetis alatt nein tudgya Ad 8 ura, vero, et nonum ut imme-
diaté Pcedens. 

13 tius P'atens Providus Joannes Lukácsi ibid' degens Spec-
tabilis, ac Maggfici Comitis Josephi Eszterházy Colonus, Annor1 

circit' HO. J. E. f. est Agust. Ad 1-mum, et secund' uti quintus 
Pter nem tudgya ki Parancsolattyábul vették éli az Templomot, 
Ad reliqua veró ut immediaté Pcedens Intuitu veró Ecclae in 
Possione Sárkány existen' Ad primum De eo utri Punctum uti 
primus, Ad reliqua veró rationi istius non interrogatus. 

14 tus Fatens Providus Joannes Feketé in Possione Bo-
gyoszlo Cottu Sopronién' existen' habit' degens Spectabilis ac 
Maggfici Comitis Josephi Eszterházy Colonus Annor' circit' 78. J. 
E. f. est Catholicus. Ad primum tudgya nyilván ezen Fateus, 
hogy a Soproni Országh Gyűlésekor s azutánis mindenkor ezen 
Németi helységbén lévő Templomot az Lutherános lakosok bk ták 
Parochialis, és Schola házzal egyetembén, Pottyond hélységet is 
ide birták, Ptér vallya, hogy a Soproni Országh Gyűlése előtt 
járt ide Kereszturrul egy Gálya nevő Plébános valami keves 
ideigh, Ad secund' nihil, ad reliqua non interrogatus. 

15 tus Fatens Providus Jacobus Mészáros ibid' degens et 
ejusd' Colonus Annor' circit' 56. J. E. f. est Cath. per omnia ut 
immediate Pcedens Pter nem tudgya, ha azon Galya névő Plé-
bános az Soproni Országh Gyűlése előtt járt-e ide, vagy utánna. 

Super qua modo Pvio facta, et exacta mentionator' Testan-
tium fassione, et attestationi Presen' Literas meas manus propriae 
Subscriptione, et Sigilli usualis mei appositione roboratos Jurium 
memorator' Exponen' futuram, uberioremq Cautelam necessar' 
extradedi Testimonialés. Datum in Pfata Possione Németi die 
quinta men' Április Anno Dni Millesimo Septingentesimo Vige-
siino Primo. Alexander Skerlec, m. p. (L. S.) 



A szill-sárkányi evang. nő-egylet 
alapszabályai. 

i. 

Az egyesület neve: Szill-Sárkányi Evang. Nő-Egylet. 

II. 

Czélja a nő-egyletnek: 
1. A szill-sárkányi evang. templom belső felszerelése és 

külső diszitése. 
2. Szegény ev. gyermekek ruházása s minden, a gyülekezet 

kebelén előfordulható nyomor enyhitése. 
3. Szegény gyülekezeteknek s a gyámintézetnek segélyezése. 
4. Az egylet — ha szükségét látja — a fent nevezetteken 

kivül másra is áldozhat. 

III. 

Az egylet szervezete. 
1. Az egylet tagja lehet minden gyülekezetben tisztességes 

nő, aki az egylet által megszabott s önként elfogadott évi tag-
sági dijat befizeti. 

2. A tagsági kötelezettség három évre terjed. 
3. A tisztviselők három évre választatnak. 
4. Vidéki gyülekezeti nők is felvétetnek az egyletbe, kik-

nek az adakozás tetszésükre bizatik. 
5. A nő-egylet tisztviselői. 
A.) Elnök, ki a gyűlést összehívja s ezen elnököl. A gyűlés 

határozatait a választmánynyal együtt végrehajtja. — Sürgősen 
szükségelt segély esetében az egylet pénztárából segélyt nyújt a 
közgyűlés jóváhagyása reményében. 

B.) Alelnök, ki az elnök akadályoztatása esetében ennek 
tisztét végezi. 
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C.) Pénztáros, ki a tagsági dijakat beszedi, a közgyűlés 
Vagy az elnöknő által meghatározott czélokra az utalványozott 
összeget kifizeti nyugta mellett s minden évben a január hóban 
tartandó gyűlésre számadását benyújtja. 

I).) Számvevő, ki a pénztáros számadását átvizsgálja s erről 
a január havi gyűlésben Írásbeli jelentést tesz. 

E.) Jegyző, ki a közgyűlések alkalmával a jegyzőkönyvet 
vezeti s az egylet minden intézkedését jegyzőkönyvbe iktatja. 

F.) Nyolcz tagból álló választmány, mely a közgyűlésnek 
határozatait a tisztviselőkkel együtt végrehajtja. 

6. Az elnök, vagy akadályoztatása esetén az alelnök, a köz-
gyűlést annyiszor hívhatja egybe, a hányszor szükségesnek látja, 
de évenként kétszer, január és julius hóban okvetlenül össze-
hívja. 

Az összehívásra az egyházfit használhatja, ki ezért két forint 
évdijat kap. 

7. A nő-egylet minden harmadik év julius havában alakuló 
gyűlést tart s tisztviselőit újonnan választja. 

8. A nő-egylet csak pártolás hiánya miatt, illetve a tagok 
számának megfogyása esetén közgyülésileg szüntettetik meg. 

* 
* * 

A nő-egylet nemes munkásságát azzal kezdette meg, hogy 
az iskolába egy diszes harmoniumot szerzett, mintegy kétszáz 
forint költséggel. A harmónium árát önkénytes adakozás ut ján 
szerezte meg. — Adakoztak: 

t'rt kr. 

1. Varga Antal ny. tanító ur alapítványa — — — 52 10 
2. Karsay Imre lelkész és neje — — — — — 25 — 
3. Bozzay Miklósné ö nsga — — — — — — 10 — 
4. Szalay Jánosné asszony — — — — — — 10 — 
5. Szelle Adámné asszony— — — — — — — 4 — 
l>. Pethö Pálné asszony és Szelle Juliska kisasszony — 5 — 
7. Gecsényi József ur — — — — — — — 5 — 
8. Gecsényi Károlyné asszony — — — — — 5 — 
9. Gecsényi Ignáczné asszony, Pásztori — — — — 4 — 

10. Kovácsics Ferenczné asszony — — — — — 3 — 
11. Gecsényi Ignáczné asszony — — — — — — 1 — 
12. Kiss Lajosné asszony — — — — — — — 1 — 
13. Nagy György ur — — — _ — _ _ _ 3 _ 
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14. Simon Péterné asszon}- — — — — — —1 — 2 — 
15. Gáncz Antalné urnő — — — — — — — 2 — 
16. Varga Mihályné asszony — — — — — — ] — 
17. Szigethy Sándorné asszony — — — — — — J —-
18. Kovács Józsefné asszony — — — — —. — 2 — 
19. Mészáros Gyulánó ő nsga és leánya Erzsi Janka kis-

asszony — — — — — — — — — — 5 — 
20. Buthy Zsigmondné asszony — — — — — — 3 — 
21. Iván Sándorné asszony — — — — — — — 50 
22. Kovács Dávidné asszony — — — — — — 1 — 
23. Kovács Sándorné asszony — — — — — — — 50 
24. Kovácsics Boldizsárné asszony — — — — 2 — 
25. Pap Mihályné asszony — — — — — — — 1 
26. Gecsényi Ferenczné asszony és leánya Erzsébet — 3 — 
27. Kiss Bálintné asszony — — — — — — — 2 — 
28. Gecsényi Andrásáé asszony — — — — — — 2 — 
29. Muzsay Pálné asszony — — — — — — — 2 — 
30. Horváth Dávidné urnő — — — — — — — 2 — 
31. Tóth Sándorné urnő — — — — — — — 2 — 
32. Gecsényi Erzsébet (felső) — — — — — — — 50 
33. Milley Istvánné asszony— — — — — — — — f»0 
34. Széli s Lajosné asszony — — — — — — — — 20 
35. Kiss Istvánné asszony — — — — — — — — 10 
36. Nagy Ferenczné — — — — — — — — 05 
37. Horváth Mártonné — — — — — — — — — 10 
38. Tompos Pálné— — — — — — — — — — 10 
39. Bors Zsigmondné — — — — — — — — — 50 
40. Pénzes Istvánné — — — — — — — — — 15 
41. Simon Istvánné — — — — — — — — — 10 
42. Pénzes Jánosné — — — — — — — — 15 
43. Németh Gáborné — — — — — — — — — 10 
44. Idb. Szabó Istvánné — — — — — — 10 
45. Varga Péterné— — — — — — — — — 10 
46. Berta Ferencz— — — — — — — — — — H) 
47. Erdős Zsigmondné — — — — — — —- — — 10 
48. Szabó Józsefné asszony — — — — — 50 
49. Varga Ferencz — — — — — — — — 05 
50. Kovács Bálintné — — — — —- — — — — 10 
51. Kovács Jánosné — — — — — — — — — 05 
52. Mészáros Trézsi — — — — — — - 10 
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53. Sipos Józsefné — — — — — — — — — 10 
54. Varga Zsigmondné — — — — — — — — — 30 
55. Gáncs Jánosné — — — — — — — — — 05 
5P>. Németh György né — — — — — — — — — 10 
57. Kiss Ferenczné — — — — — — — — — 15 
58. Varga — — — — — — — — — — — 3 0 
59. Berta Lászlóné — — — — — — — — — 10 
fiO. Bödö Jánosné asszony — — — — — — — — 20 
f>l. Szilvásy István — — — — — — — — — 20 
62. CziczVarek Vinczéné asszony — — — — — 20 
63. Szabó Ferenczné asszony — — — — — — — 50 
64. Ifj. Cziczvarek Vineze — — — — — — — — 20 
65. Németh István — — •— — — — — — — 05 
66. Kiss Iinréné — — — — — — — — — — 10 
67. Gősi Mihályné asszony — — — — — — — — 30 
68. Berta Lajosné asszony — — — — — — — — 15 
69. Simon Zsófia — — — — — — — — -— — 10 
70. Koezor Ferencz — — — — — — — — 1 — 
71. Tek. Kiss Kálmán ur —. — — — — — — 5 
72. Tek. Kiss Elek ur — — — — — — — — 
76. Nagyságos Ostfty István ur — — — — — — 5 — 
74. Kiss Judit — — — — — — — — — — 5 0 
75. Kovácsics Teréz — — — — — — — — — 25 
76. Kovácsics Etelka — — — — — — — — — 25 
77. Gősi Lászlóné asszony — — — — — — — — 20 
78. Koezor Ferenczné asszony — — — — — — — 50 
79. Kiss Sándorné asszony — — — — — — — 1 50 
80. Szalay Sándorné asszony — — — — — — 1 — 
81. Kovács Mihályné — — — — — — — — — 10 
82. Nagy Sándorné asszony — — — — — — — 50 
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