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A pápai evang. gyülekezetben: 
Lelkész: Gyurálz Ferencz, segédlelkész: Pulay Gábor. 
Felügyelő: Lazányi Béla. 
Jegyző: Teuffel Mihály. 
Tanitó: az anyagyülekezelben: Kovácsics Gyula; Takácsiban: Boross 

Károly: Acsádon ideiglenes tanitó: Sütő János; Békáson ideiglenes tanitó: 
Szajky Péter. 

Pénztárnok: Matiis György. 
Számvevő: Paál István. 
L. segélyegyleti pénztárnok: Brader Sámuel. 
Gyámint. elnök: Periaky Géza. 
Gondnokok: Szakács Dániel és Barcza István. 
Az egyházlanács (presbyterium) tagjai: Ajkay Imre, Berecz János, 

Brader Sámuel. Bognár Gábor, Dienes Lajos. Fodor István, Giinlher Adolf, 
Horváth Dániel. Hammer Károly, Kokas Ferencz, Kokas János, Kluge Ká
roly, Németh János, Neubauer József, Payr Sámuel, Pelárgus József, Per
iaky Géza, Polcz Pál, Sipos József, Takács István, Ulreich Mihály, ifj. 
Vasváry János, Vid Károly, Vermes András. 

II. A gyülekezet népessége. 
Lélekszám: Pápán 1048 

Takácsiban 453 
N. Acsádon 136 
Békáson 100 
Mezőlakon 88 
F. és A. Görzsönyben 80 
Dáka. K. Lak. Nóráp. Kup, Ihászi, Puszta-Gyimóth 70 

Össszeen: 1975 
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37 li, 
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Az 1880-lk évben az anya és leány gyülekezetekben: 
Kereszlelleletl: 
Ezek között törvényes: 

törvénytelen: 
Konfírináltatott: 
Egybekelt: 
Az ur szent vacsorájával élt: 517 fi, 
Meghalt: 

Vadházasságok gyülekezetünk körében nem töretnek meg s nem is 
találtatnak. 

Isteni tisztelet tartatik anyagyülekezetünkben vasárnap s ünnepnapokon 
délelőtt fél liz órakor, hétköznap : télen reggeli S, nyáron 7 órakor. 

Az úrvacsora kiszolgáltatik Pápán: Újév napján. Böjt első vasárnap
ján, Nagypénteken, Húsvét első és második. Pünkösd első és második nap
ján, az aratási hálaadó ünnepén, a reformalió emlékünnepén. Advent első 
vasárnapján. Karácson első és második napján. 

Takácsiban: Húsvét első. Punkösd első napján, az aratási hálaadó 
ünnepén és Karácson első napján. » 

Megjegyezzük egyszersmind, hogy ezen ünnepeken kivül még a lel
kész, vagy segédlelkész minden ötödik vasárnap kimegy Takácsiba rendes 
isteni tisztelet végezésére. Folyó 1881-dik évben a következő vasárnapo
kon: január 9-én, február 13-án, marlius 20-án, april 24-én, május 29-én, 
július 3-án. augusztus 7-én, szeptember l l - é n , október 16-án, novem
ber 20-án. 

III. Tanügyi viszonyok 1880-ban. 
Pápán, az anya gyülekezet elemi iskolájában tanult: 

Akisebbek osztályában (I. II. és Ill-dik oszt.) 51 fi, 45 leány. 
A nagyobbak osztályában (IV. V. és VI. oszt.) 25 fi. 20 leány. 

Összesen 76 fi, 65 leány =^141 tanuló. 
Ezek közül más felekezetbeli növendék: 20. 
Takácsiban: 29 fi, 33 leány, összesen: 62. 
N. Acsádon : 12 fi, 17 leány, összesen: 29. 
Ezek közül más felekezetbeli növendék : 5, 
Békáson: 11 fi, 14 leány, összesen: 25. 
Ezek közül más felekezetbeli növendék : 4. 

Az anyagyUlekezet iskolájában a kisebbek osztályát: Tompa Zsig
mond tanitó. a nagyobbak osztályát a lelkész és a segédlelkész oktatták 
az 1879-80-d ik tanévben. 



Iskolánkban e lanév alatt a következő tantárgyakból nyertek oktatást 
a növendékek : 

A kisebbek osztályában: olvasás, írás, beszéd és értelem gyakorlatok, 
vallástan, továbbá a bazai földrajz s történet, természetlrajz, számtan első 
elemei és ének. 

A nagyobbak osztályában: az irás s olvasáson kiviil v a l l á s t a n 
(hit és erkölcstan s egybáztörténet), f ö l d r a j z : (Magyarbon s az öt v i 
lágrész ismertetése, továbbá általános földrajz), t ö r t é n e t : (magyarhon 
története kapcsolatban, irodalom s mivelödés történettel, továbbá a vi lág-
törlénethöl az ókor nevezetesebb népeinek rövid ismertetése), m a g y a r 
n y e l v tan szó elemezéssel és mondat szerkesztéssel, t e r m é s z e t r a j z , 
t e r m é s z e t t a n , p o l g á r j o g o k s k ö t e l e s s é g e k ismertetése, g a z 
d a s á g t a n , s z á m t a n , és ének. 

A finövendékek a testgyakoriatban a mint a kedvező tavaszi napok 
beállanak, hetenként két órában, a városi tornahelyiséffben, Magvassy Pál 
iir vezetése alatt tanilalnak. 

A leány növendékek számára nőimunka iskola van felállilva. Veze
tője ez évben: Tompa Lixka k. a. okleveles tanítónő volt. Az eredmény 
teljes mértékben kivivta a gyülekezet elismerését. A vizsgák alkalmával 
kiállitolt készítmények, — mint megannyi szép bizonyítvány — tanúskod
tak a növendékek szorgalmáról s a tanítónő avatott buzgalmáról. 

Az ismétlő iskola a törvény értelmében van szervezve, és jo siker
rel működik. Munkásságával ez évben is nyilvános vizsgával adott sza
mot. Az előadott tantárgyak a kíjvelkezők : írás, olvasás, vallástnn, ló id-
rajz, történet, polgárjog, természettan, számtan s irálygyakoriatok. 

Az ismétlő iskolában az oktatást a lelkész és a tanító vezetik. 
A rendes iskoláztatás szigorúan ellenőriztetik, u^y, bogy egyetlen 

gyermek sem nő fel gyülekezetünkben kellő oktatás nélkiíi. Oly növen
dékeket, kik szegénység, ruhállansáír miatt nem járhatnának iskolába, » 
nőegylet gyámolit ruhával, tanszerekkel. Véüül jo magaviseletű tanulók 
számára vannak ösztöndijak is, melyek a nyári vizsgák alkalmával osz
tatnak ki. 

IV. Iskolai és népkönyvtár. 
Alapitatolt 1873-han. Azóta áldozatkész buzgalommal pártolva mind 

az egyház, mind a gyülekezeti nőegylet áital rendszeresen gyarapnl, s 
jelenleg már többet számlál 600 kötet könyvnél. 

Örömmel jegyezzük meg, bogy ezen könyvtár teljes mértékben meg
felelt a hozzá csatolt reményeknek. Olvasói folytonosan szaporodnak és 



számos párloló tagot számlál a gyülekezet körén kivül is. Éleszti az olva
sási hajlamot, és folytatja az iskola áltál megkezdett sziv és érdemfejlesztő 
munkát. Nem egysz,er hallhatni a nép köréből az elismerés azou nyilatko
zatát, hogy e könyvtár igazi áldás. A kivett könyvek olvasása megrövi
díti a hüsszn téli estéket, eguilt marasztja a házban a család öregét, 
apraját, s különösen a serdülő ifjakat leszoktatja a késő esti kóbor
lásról. 

A könyvtár a közönség használatára nyitva ál l : szerdán d. e. 10, 
vasárnap d. e. I I órakor. A tanköteles növendékek s ezek családjai, va 
lamint a gyülekezeti nőegylet tagjai is díjmentesen használják; a többi 
olvasó tagok havonként 10 krt. fizetnek s ezért hetenként tetszésük sze
rint vihetnek ki több kötet könyvet is. — Az 1880-ik év folytán a 
könyvkivivük száma 1100 volt. 

Könyvtárunk három lapot is járat: u. m. a ..Hasznos mulaltalót,"' a 
„Lányok Lapját** és a ..Vasárnapot.'* Ezeken kivül rendes előfizetője a 
Bánfi János által szerkesztett ..Ifjúsági könyvtárnak" is. 

Az 1880-ik évben a következő munkákkal gyarapull a könyvtár: 
Hazai beszély és regénytár: Jókai Mórtól. A vadon virágai, — És 

mégis mozog a föld. — Az arany ember, — Ak ik kétszer halnak meg,— 
A névtelen vár. Jókai Mórtól. Az elzárt gyámleány, Degré Alajostól. 
Szünidőre, üoliiiay (íyulától. A nyomorék. Tolnai Lajostól. Az arkanzaszi 
lókötők. Gerstácker Frigyestől. iMunka és jutalom, az ingoványok lánya, 
A tizenharmadik. A félszemű. Bánfi Jánostól. Hasznos mulattató. Lányok 
Lapja. Dolinay Gyulától. Két szinmű. Szász Károlytól. Losárdi Zsuzsanna, 
kiadta a Kisfaludy társaság. Garay János ujabb versei. Dunántúli hadjárat 
1704-ben. Thaly Kálmántól. A római nép története, angolból. Római ré 
giségek angolból. A fekete kutya. Abonyi Lajostól. A föld felfedezése. 
Egy chinai viszontagságai. Verné Gyulától. A magyar ifjúság könyvesháza, 
hetedik füzet, szerkeszti: Fésűs György. 

Az ..Iskolai és népkönyvtár*' meg van alapítva takácsi leánygyüleke-
zetünkban is. Kezelője: Boross Károly tanitó ur. 

V. A gyülekezet emlékkönyve. 
A gyülekezeti jóltevők neveit megörökitő ..Emlék"-könyvbe a lefolyt 

1880-dik évről a következő jótékonyczélu alapítványok jegyeztettek be a 
nemeslelkü adományozók neveivel együtt. 

1. Özv. Krompacher Józsefné, szül. Póczi .Anna asszony alapítványa, 
ki elhalt férje emlékének megörökítésére 100 frtol adott át gyülekezetünk-



nek, oly feltétellel, hogy ezen összeo^ az egyház alaptökeihez csalollassék 
s évi kamatjai templomi és iskolai czélokra fordilassanak. 

2. Tóth István görzsönyi lakos hagyománj'a, ki is végrendeletileg 
50 frtot hagyott a gyülekezet alaptökéinek gyárapilására. 

3. Rudi István, pápai lakos adománya, ki is egyházi és iskolai czé
lokra 10 frtot ajándékozott. 

4. Özv. Dingkreve Hernianné, születelt Rehfeld Amália elhall férje 
emléke iránti kegyeletből adott hasonló czélra 10 frtot. 

5. Főtiszt. Vánky József tanár iir, boldogult anyja: özv. Váiiky Já -
nosné emlékére adott 10 frtot. 

6. Néhai Bugovics Andrásné végrendeletileg hagyott jryülekezelünknek 
egyházi czélokra 10 Irtot. 

Ugyan ez alkalommal hálás tisztelettel jegyezzük be az egyház jól-
levöinek sorába, özv. Németh Mihályné, szül. Horváth Zsuzsanna asszony 
nevét is, ki takácsi leány gyülekezetünk templomának értékes — összesen 
140 frtra becsült — urvacsorai szent edényeket s oltári leritöket ado
mányozott. 

Végül szintén hálás köszönetlel jelentjük, hogy Doklorics Honor ki
sasszony — ki a megelőző évben anyagyülekezetünk számára telt 200 
frtos alapilványt, — most acsádi leány gyülekezelünkröl emiékezelt meg 
hasonlókép 200 frtos alapítvánnyal, oly fellétel mellett, hogy ennek évi 
kamatjai részben ösztöndíjul oszlassanak ki az acsádi iskola szorgalmas 
szegény növendékei közölt, részben egyházi czélokra fordilassanak. 

Áldja nu'g a mindenhaló a nemeslelkü jóllevöket, kik áldozatkészség
gel hordják össze az alapköveket a gyülekezet jövőjének bizlosilásához, 
kik szép teltekkel tanúsítják, hogy ama szent lelkesedés a vallásért, mely
nek annyi szivemelő áldozatait tárja elénk a múltból egyházunknak törté
nete, még ma is melengető lánggal ég a híveknek keblében. 

VI. Az 1880-ik évi gyülekezeti költségvetés. 
Az egyházi tartozás ez évben a gyülekezet tagjaira nézve a követ

kező sorozatban volt megállapítva: 

1 Ajkay Imre 
2 Ajkay iMiklós 
3 Adorján S.indorné 
4 Ács Károly 
5 Adamina JVIártonné 
6 Antal Gáborné 
7 Anial Mihályné 

/;-/. kr. 
20 — 
IH — 

1 — 
2 
6 -

10 — 
1 — 

8 Balogh Pélerné a. v. 
9 Balogh Péler f. v. 

10 Bárdosi Dániel 
11 Baloííh Ferencz 
12 Balogh Mihály 
18 Bereczki Károlvné 
14 Balogh Pál 

frt. kr. 
2 40 
1 — 
1 60 
3 — 
2 — 
3 -
5 — 



15 Balogh Islviinné 
1(5 Briider Sámuel 
17 Balogli István 
18 Buti Jüzsel' 
19 Berecz János 
20 Bülcsi Pálné 
21 Bolla Ferenczné 
22 Borbély János 
23 Barcza István 
24 Barcza Lászlóné 
25 Baranyai István 
26 Boiínár Gábor 
27 Bolla Jánosné 
2S Baranyai György 
29 Bánfi János 
30 Cserkuti Jánosné 
31 Csoknyai Katalin 
32 Csete Imre 
33 Czéh Adolf 
34 Csizmadia Sándor 
35 Dezsői János 
36 Dózsa Istvánné 
37 Dömötör Istvánné 
38 Dezső Istvánné 
39 Dingkreve Hermán 
40 Dénes Lajos 
41 Döbrönte János 
42 Dezső Adámné 
43 Dezső István 
44 Érsek Dániel 
45 Eőri Mibály 
46 Elbert István 
47 Fábján József 
48 Fejes Jánosné 
49 Fodor István 
50 Ozv. FeigI Sámuelné 
51 Fodor Lajos 
52 Farkas István 
53 Fejes Mihály 
54 Fülöp Sándor 
55 Ferenczi Lajosiié 
56 Fábi Sándorné 
57 Gaal Ferenczné 
58 Gráf Mihály 
59 Görög Pál 
60 Guzmics Lajos 

frt. 

20 
2 

— 
5 

— 
— 

4 
4 

— 
4 

20 
1 
1 
6 
1 

— 
2 
2 
2 
1 
1 

— 
1 
7 

10 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
6 
6 
8 

— 
3 
1 
1 
1 
2 

— 
8 
4 
2 

kr. 
60 
— 
— 
60 
— 
60 
60 
— 
— 
80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
.— 
— 
— 
— 
60 
60 
•— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
80 
— 
60 
— 
— 
— 
60 
— 
— 
— 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

kr. 
Günther Adolf 
Gráf Jánosné 
Györké Jánosné 
Gáspár Gyula 
Gáspár Alajos 
Ileuffel Jánosné 
Horváth József 
Horváth János 
Horváth Pál 
Hauptman István 
Ilauptman Jánosné 
Haubner Sándor 
Horváth Mihályné 
Horváth Dániel 
ifj. Horváth Pál 
ifj. Horváth József 
Horváth Pál (molnár) 
Horváth István 
Hauch Károlyné 
Hammer Károly 
Horváth Imre 
Horváth János 
Ihász Sándor 
Illés Károlyné 
Jezernyitczki Pálné 
ifj. Kakas Ferencz 
Özv. Kluge Ferenczné 18 — 
Kluge Károly 4 — 
Kálmán Mária 12 — 
Krompacher József 12 — 
ifj. Kovácsics József 4 — 
Kalbert János 1 60 
Kovácsics János és neje 1 — 
Kis István 2 — 
Kis József 2 — 
Kakas József 6 — 
Kalmár Mihályné 1 — 
Kardos Gergelyné — 60 
Komjáti Sándor 2 — 
Kovácsics Józsefné — 60 
Káldus András 2 — 
Kakas Elek 10 — 
id. Kakas Ferencz 6 — 
Kapa Istvánné 1 — 
Király Sándor 1 — 
Kakas János 4 — 

frt. 
16 — 

8 — 
1 ~ 
2 — 
2 — 

20 — 
4 — 
1 — 
2 — 
8 — 
8 — 
2 — 
4 — 
5 — 
1 -
1 — 
4 -
1 — 
2 — 
5 — 
1 — 
2 — 
8 — 

— 60 
— 60 
10 — 
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107 Király Aiilal 
108 Köszcg-i Giíbonié 
109 Komjáli (molnár) 
110 Lazányi Béiii 
11 I Loderer Kováls Benőné 8 
1 12 László Ferencz 
113 Leposía Józscfné 
1 14 Lelenyei Islvánné 
115 László Gábor 
116 Liiluíls Dávid 
117 3Ialns Károly 
118 Mnliis Gjörgy 
119 Mészáros Ferenczné 
120 Mendöl Ádám 
121 Mész Péter 
122 Major József 
123 Mész Ferencz 
124 Miskei Sándorné 
125 Mórocz Ferenczné 
126 Molnár József 
127 Jlészáros János 
128 Miilenherffer Józscfné 
129 Néinclli Lászlóné 
130 JVémelh János 
131 Neubíiuer Sámuel 
132 Nagy Sándor 
133 Nemes Jiili 
134 Némelh János 
135 Némelíi Mihály 
136 Némelli Rozália 
137 Nemes Károly 
138 Nagy Dániel 
139 Neiibauer József 
140 Némelh Lajosné 
14Í ifj. Némelh Ferencz 
142 Özv. Nádosdy Jánosné 
143 Nagy Islván 
144 Nagy József 
145 Némelh Ignácz 
146 Némelh Mihályné 
147 Niltcnaus András 
148 Öcsön Károly né 
149 Piizdor Dánielné 
150 Periaky Geiza 
151 Pickel János 
152 Payr Sámuel 

/;-/. kr. 
1 — 
- 80 
1 — 
20 -
í 8 -
1 — 
8 — 
1 — 
1 — 
2 — 
20 -
4 — 
2 -
1 — 
4 — 
3 — 
6 -
1 60 
1 — 
1 -
1 — 
1 -
1 60 
8 — 
1 — 
1 -
1 — 
2 -
10 — 
1 -
2 — 
4 — 
20 — 
1 — 
2 — 

. 4 — 
2 60 
1 — 
6 — 
10 — 
3 — 
~ 60 
10 — 
10 — 
4 — 

.12 — 

153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 

frt. kr. 
Poicz Pál 8 -
Pinlér Józscfné 1 60 
Pipók Sáidornc 1 — 
Pelargiis József 5 — 
Paal Islvár. 12 — 
Palonai Dánielné — 50 
Pclhö Pélerné 5 — 
Péczy Ferencz — 60 
Pankuch Gyula 2 — 
Rálh Jánosné 5 — 
Runipold Venczelné 1 — 
Reicli Sámuel 4 — 
Ritler Jánosné 1 — 
Rudi Islván I — 
Schrciner János 2 — 
Siile János 1 60 
Schilfner Ferenczné 1 60 
Sipos József 5 —• 
Szenie Gáhorné — 60 
Szakács Pálné — 60 
Sági Islvánné —• 80 
Szöllósi Miklósné 3 — 
Szlits J(')zsef 5 — 
Szecsődi Józsefné 2 — 
Szeberényi Marion 5 — 
Szántó kisasszonyok 6 — 
Sciiirkhiiber Józsefné 4 — 
Sinkó Pálné 1 — 
Simon Julianna 3 — 
Schópf Gyula 12 — 
()zv. Schiller Károlyné 2 — 
Schier Károly 10 — 
Soos Dánielné 8 — 
Szeifert István 12 — 
Szakács Dániel 12 — 
Szakács Jánosné 4 — 
Schöpf Sámuel 2 — 
Spüller József 1 60 
Szenie Márton 2 — 
Szenie Pongrálz 4 — 
ifj. szenie János 1 — 
Szakács Ferenczné 1 — 
Szily Ignátzné 2 — 
Soos Jánosné — 60 
Szenie Islvánné — 60 
Szabó Pálné 1 — 
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19Í) 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 

SzeiKe Zsignioiid 
Szciile Giibor 
Szenle Józscfiié 
Szecsödi Islvdnné 
Szekér Istváiiiié 
Sziili Liizíír 
Szabó Józ«cf 
Slcincr Sándor 
Siiikü Jiíiiosiié 
Teszák Gyiiln 
Tömből FLM'CIÍCZ 
Tombol Islván 
Teulle! Miluily 
TcriiiírT FeríMicz 
lij. Teringor .lózsef 
Tóih Józscl" 
Török Jáiiosné 
Tóth József 
id. Teriiig'cr .lózsef 
Takács Islváii 
il'j. Tcriiiger Mihály 
il'j. Tömből Mihály 
Tarczy Dezsöné 
Tómból Pá Iné 
id. Teringer György 
il'j. Teringer György 
Teringer Llván 
Tollár József 
Takács Feroncz 
Terinaer János 

A leány és üók gyü 
Takácsi . . . . 

Békás 
Mezőlak . . . . 

Uáka 

Kéllornyn Lak liálral 
Borsos-Győr 6 frl 5 

/;-/. 
1 
2 
1 

— 
—-

1 
— 

1 
•— 
10 

4 
3 

10 
5 
• > 
1 
5 
4 
6 
6 
2 
2 

10 
—• 

lé 1 
lé 4 

1 
1 
2 
1 

kr. 
-
— 
— 
60 
60 
— 
80 
40 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

lekezelek ta 

, , 

ékkal 
kr. h álralé 

229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
215 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
250 
257 
258 

ifj. Tóth Terencz 
Terehnes Ferenczné 
Tóth Fereiicz 
Tóth László 
Tiedgc 3Iária 
Terelmes Jánosné 
Tollár Sándor 
Tiborcz Lnjosnó 
Uireich jAIiiiálvné 
Ulreioh Mihály 
Vid Károly 
Vermes András 
N'üjda Péter 
Vélsz 3liliály 
Vasvári János 
il'j. Vasvári János 
Mnkovics Antalné 
Vigand Tamás 
Varga Sándurnó 
^'cre3 Antal 
Vélsz Károly 
Vajda 3Iárton 
Vélsz Béla 
Vasvári (iyöi-üy 
N'isiiiger János 
Vajda Jnli 
^ áiikos János 
Vincze (íábor;!Ó 
Varira Sándor 
Varga Mihály 

rlozásai 1880-ra. 

. . 

kkal . 

. . . 200 frt 

. . . 51 ., 
• • • 0 •* »̂  

. . . 16 „ 

. . . 20 ., 

. . . 4 „ 

. . . 6 ., 
. . . 26 ., 

60 
60 

30 
60 

5 
— 

/;-/. 
1 

— 
— 
— 

4 
— 
1 
2 
8 

10 
8 
8 
1 
5 
5 
5 
4 
1 

— 
2 
4 
2 
2 
1 
5 

— 
() 

• — 

1 
1 

kr. 

11 

1" 

11 

kr. 
— 
60 
80 
80 
— 

60 
— 
—. 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
—-
— 
— 
80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
— 
60 
— 
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B e V ó l e 1 s k i n d ;i s. 

Befolyl: n) 3íiiil évi pénzlári nioríulviíiiy . . . . 156 frl 57'/^ kr 
b) Alaptőkék iititii komat lí)7 „ 8(5 ., 
c) A leány és li<)k iryiilekezelekből . . . 475 .. 56 ., 
(1) Az !S80-(!iki soríízelések czimén . . 857 ,, 15 „ 
e) Az 1&79-{liki liálralékhól 105 ,. 25 ,, 
f) Városi segély ^'^-ed évre 1880. év végéig- 624 ., 58 „ 
g) Persely s gyüjlü ládák tartalma . . . 83 ,, 60'/., „ 
li) Ajándék 68 ., 50 „ 
i) A Németh 3Iihályréle ioldalapitvány haszonbérc 240 „ — „ 
k) A 3Iilléiiyi féle kövelclésből perköltség 

ezimén - . 50 ., — „ 
1) Ideiglenes Kikölcsönzés után kamalfejében 2 ,. 80 ,, 
m) Alaptőkéből felvett kölcsön 250 ., — ., 

Összesen 3111 IVl 88'/^ kr. 

Kiadott: a) Tiszli dijakra összesen 1822 frt 60 kr. 
b) Egyházkeriileíi. esperességi tartozás, biz'osi-

tás. ad('i. javítások, iskolai szükségletek, slb. 734 ., 89 „ 

Összesen 2557 frl 49 kr. 

A bevételből 3111 frt 8 8 % kr. 
levonva a kiadást 2557 ,. 49 

Pénztári maradék 554 frt 39 ' / , kr. 
A gyülekezetnek még fenlevő követelései. 

1. Kamatokban 55 frl 48 kr. 
3. Fiók gyülekezetek hátraléka 1 ., 59 „ 
4. Sorsíizelési hátralék 224 ., 40 ,, 

Összesen : 286 frt 47 kr. 
Pénztári maradék és követelés összesítve: 840 frt 86 kr. 
A gyülekezeti alaptőkék a következőleg vannak elhelyezve: 
1. A gyülekezeti pénztárnál kölcsönkép . . . . 800 frl — kr. 
2. Adóslevelekben 3189 ., 3 „ 
3. Takarék pénztárban 446 ,, 94 ,, 

Összesen 4435 frt 97 kr. 
A számadási közgyűlés folyó 1881-dík év febrnár hó 2-án larlatoU 

meg. A számadás teljesen rendben találtatván, Malus György pénztárnok 
ur a további felelősség alól felmenlelell. 

2* 
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Vii. A nőegylet pénztára. 
Tőke 147 Irt 14 kr. 
Bevétel 249 „ 29 „ 
Kiadás: Acsátli iskolának 3 frt. békási iskolának 3 l'rt. takácsi iskolának 
3 frt. budapesti prot. árvabáziiak 12 frt. dunántúli ker. gyánioldánnk 5 frt. 
Pápán szegények <ryániolitására, a nevelés előmozdítására, a gyülekezeti 
könyvtár gyarapítására 223 frt 29 kr. 
Összesen 249 frt 29 kr. 
Fentartotl tőke 147 ., 14 ., 

Ujabban adakoztak: Scbneller Lajosné 5 frt, Gyurátz l'erencziié 7 frt. 
Matus Károlné 8 frt, Brader Sáinuelné 3 frt, Schir Károlyné l frt, Kluge 
Ferenczné 5 frt, Antal Gáborné 3 l'rt, ozv. Doktorics Jánosné 2 l'rt, llor-
válli Zsuzsanna 5 frt, özv. Gráf Jánosné 1 frt, Tarczy Dezsöné 3 frt, 
Lazányi liélánc 5 frt. T. M. 2 frt. özv. Ulreicb 3Iihályné 50 kr. üzv. 
Rálh Jánosné 1 frt, ifj. Kakas Ferenczné 2 frt, Ulreicb .Aliliályné I frt, 
özv. Ilauptman .Jánosné 1 frt, özv. Molnár Gáborné 1 frt, Soós Dánielné 
1 frt, özv, Heull'el Jánosné 2 frl, Payr Sámuelné 1 frt, özv. Kroinpacber 
Józsefné 1 frt, Vermes Andrásné 1 frt, özv. Fejes Jánosné 2 frt, Tompa 
Zsigmondné 1 frt. Török .íánosné 3 frt, Szánlbó Friderika 50 kr, özv. 
FeigI Sámuelné 1 frt, Szakács Dánielné 2 frl. Bognár Gáborné 1 frt. 

Ev. nöegyletünk kitűzött czélja röviden ezen szavakba íbglalbaló 
össze: a jóltevö evangeliomi szeretet gyakorlása. 

Mig egyrészről összegyűjti a szeretet oltárára a részvét adományait, 
másfelöl ez oltárról gondos kezekkel gyámolilja a nevelés szent ügyét. 
Elküldi a vigasztaló segélyt az Ínségtől ostromolt szegény gunybóba a 
nyomorllnak beteg jigyáboz. Kiterjeszti résztvevő pártolását a sryülekezet 
körén kivül levő iskolákra, kerületi és egyetemes magyar protestáns in
tézményekre is. — Tekintve nemes czélját, áldásos működését, méltán 
nevezbetjük ezen egyletet, gyülekezetünk igazi ékességének. 

A nőegylet s az iskola több pártolóinak szívessége a nuilt karácsonyi 
ünnepek alkalmával is felállitolta növendékeink számára a .,karácsonfát" 
különféle ajándékokkal, mint élelemszerek, rnliadarabok, könyvek, tansze
rek. Ezen karácsonfára a nőegylet pénztárán kivül adakozlak: Gyurátz 
Ferenczné 1 frt 50 krf. és többféle tanszereket. Üzv. Kluge Ferenczné 
több öltözet rnhakelmét szegény leányok számára. Matus György 2 frt. 
Pulay Gábor 30 krt. és iró szereket. T. 31. 1 frt. Perlaky Géza 50 kr. 
Paál István 50 kr. Brader Sámuel 40 kr. Ozv. Pintér Józsefné két öltözet 
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ruliakelmét szegény leánykák számára. Ilammer Károly 1 frt. Takácli Ist
ván 1 frt. 3Iajor József 5 frt. Rudi István 20 kr. Hauplmann István 1 frt. 
Scliöpf Gyula I frt. Adamina 3Iártonné 40 krt. Pelárgus Józsof 40 krt. 
Sipos Józsefné 40 krt. Szakács Dánielné 30 krt. Malus Károlyné kél öl
tözet ruliakelmét, egy meleg kendőt s egy kosár almát. Polez Pálné lobi) 
öltözet ruliakelmét s kendőt leányok számára. Günllier Adolf tan- s ir()-
szereket. Bánli János négy kötet könyvel. 

A „ G y ü l e k e z e t i E v k ö n y v e i " m e g v e t t é k ISSO-lian. 

2 frion: 3Ialus Károlyné, I Irton: Ilorválli Zsuzsanna Tíirök .lá-
nosné, 3Ialus Györffy. Teull'el Mihály, Ajkay Imre. 3Iolnár (í.iborné, Scluiol-
ler Gyiiláné. 70 kron: Ilammer Károly. 60 kron: Iliiuplinann István, 
özv. Doklorícs Jánosné, 50 kron Scliöpr Gyula. Günllier Adolf. T. 31. 
Kakas Ferencz, I'elargus József, Lazányi Béla, Hi'recz János. Khige Károly, 
Antal Gábor, Ajkay 3Iiklós, cizv. Khiíre Ferenczné, Sciiir Károly. Sipos 
János, Dieues Gábor, Bognár Endre, Tarczy Dezsöné, 40 kron Soós ü á -
nielné, Adamina 3Iárlonné. Gráf Jánosné. N'elsz 3Iiliály, Kakas Elek, ozv. 
Ulreicli Miliályné, Payr Sámuel, Brader Sámuel. PuLiy (íábor, Riller Já
nosné, Doklorics Sámuel, 30 kron Polcz Pál, Kakas János. Ulreicli 3Iiliály, 
Krompaclier Józsefné. özv. Aádasdy Jánosné, Pcrlaky (iéza, Nenbauer 
József, özv. Lepossa Józsefné, Vélsz Károly. Vermes András, özv. Feigl 
Sámuelné. Vinkovics Anialné. özv. Gyöiiüe 3Iiliályné. Jakab (íyula. 20 kron 
Simon Júlia. Szeberényi 3Iárlon. Sziiy Ignáczué, id. Kaki«s Ferencz. Sipos 
József. Bognár Gábor. Dienes Lajos, Kiss Lajos. Szaiay Sándor. Kalmár 
Pál, Scbilliier Ferenczné. Xillenausz Andrásné, Scliöpf Sámuel, ilj. Tirin-
ger József, Czéli Adolf, (iörög Pál, Bullii Ferencz, Ács Károly. Adorján 
Sándor, Kiss J()zsef, Pipók Sándorné. Sznkács Dániel, Szenté Gábor. Hor
váth Dániel, Néniéül János. Szűcs László, Tóili János, 15 kron Gyönge 
Lajosné, Nagy Károly, 14 kron Nagy Dániel. 12 kron Spiiller József. 
10 kron Fejes Jánosné. Németh Riíza, Szánlhó 3Iár;a. (iraf 3Iiliály, Barcza 
István. Szenie Zsiomond. Pikkel János, 3Iiskei Sándorné. ilaubner Sándor, 
Apelesz János, Kis Pál, Polgár Imre. Simon Ferencz, Sülé Islván. Piri 
Péter, Piri János, Szabó János, Piri István, Szalx') (íyör<ry. Tiringer József, 
Csele Erzsébet, Szőllősi 3Iiklósné, .Siiikó Palné, Fejes József, Fejes János, 
Csöszi Gábor. Szabó János. Szabó István, id. Simon János. Simon Gábor, 
Csizmadia Sándor, 8 kron Horváth József, S/.enle 3Iiirlon. 7 kron Horváth 
István, 6 kron Horváth Pál, 5 kron Balogh Pál. Horváth Pál, Szabó György, 
Simon Vincze, Nemes Károly, 4 kron Pénzes Józsefné, Takács Ferencz, 
Balogh Ferenczné. 
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A iiűegylel mcgahikiill kűzclebb lakíícsi lciiii)'<ryiiiekezelüiikl)eii is. 
Czéliil legelső sorban az ogybázljaii imilulkozó biányok pólláíál liizle ki, 
s cdíiigi működése szép rciiiényekre jogosil. — Ezen évben ünkénles 
adakozásokból összesiyiijtöll. s leinplonii felszerelésekre kiadott 58 frlof. 

A Ia2rs;i<íi díj ill sines niegliatározva, kiki saját tetszése szerint nieg-
állapiloll adománnyal róhalja le évi tartozását. 

Isten áldását kérjük ezen eírylelre is. mini az e<ryliáziassá< ,̂ a nemes 
rész.vél éledésének eiry ujabb szép jelenségére. 

VII. Az egyházsegélyzö egylet pénztára. 
Ezen egylet ISTO-ben alakult bold. Királyföldy Péler volt gyülekezeti 

feiiigyelő lelkes buzdítása iblylán. Czélja: ,.lielenkinli gyűjtés, önkénles 
adakozások s alapilványlélelek alján a pápai ev. gyúlekezelnek iievezele-
sebl) segélyt nyiijlani. loleg annak leendő épilkezéseiné! alapul szolgálni.'"' 

Az egylet pénzlárával a következő tételek adnak kimutatási: 
1. Az 1879-dik év végén voll betáblázott adóslevelekben lakarék-

pénzlárban készpénzben 8929 frt. 78 kr. 
2. Befolyt kamat 651 „ 87 ,, 
3. Beléli könyvecskék ulán begyült 142 ,, 43 ,, 
4. Adomány 1 .. 34 .. 

(•)sszegl 9725 írt. 42 kr. 
K i a d á s vo l l az e g y l e t n e k 1880-ban : 

A könyvvezetési dij 20 frl. a gyüjlő évdija 40 frt. adó s könyvbe
szerzés 21 frt 82 kr. összesen: 81 frt 82 kr. E kiadást levonva a be-
vélelből. az eo-ylcl tőkéi jelenleg: 9643 frl 60 kr. érlékel képviselnek. 

Ezen egylet liz évi időtarhunra levén alapiUa. miulán ez időszak le-
járl. működését liefejezle. Tiz év alall, niiul a fentebbi kinuitalás tanusilja. 
9643 frt 60 krt. gyiijtöll. Jlindeneselre szép eredmény, mely melleit csak 
őszinte bálával gondollialunk e nemes ezélu egyletnek mind kezdeménye
zőjére, mind lelkes pártolóira. 

Az egyliázsegélyző egylet, csak az anya gyülekezetben niuködölt. 
Itt a sorfizelés niegállapilásánál évenként körülbelöl 250 önálló fizető fag 
(családfő) jön számításba, s igy a gyűjtőit összegből egy-egy önálló fize
tőre állag 38 frl. esik. A lervezelt templomépilés költségei szakértői szá-
inilás állal 9000 friban vannak megállapilva. Ezen összeg egybegyűli az 
egymást érő sanyarú evek daczára önkénles adakozásokból, s magában 
az anyagyülekezelben. E lény szintén világosan bizonyítja, hogy népünk
ben mosi is van áldozatkészség a vallás, egyház iráni: és hogyha az 
áldozatok nem folynak be mindenütt a kivánl mértékben a szent ügy ol-
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liírára, eiinek oka nem annyira a liivek jóakaralában, mint inkább az ál
talános vagyoni hanyatlásban, a rohamosan terjedő elszegényedésben ke
resendő. 

VIII. Iskolai takarékpénztár. 
Betéti könyvecskéje van 47 növendéknek, összesen: 201 iVt 6(5 kr. 

értékkel. A 47 közül külön takarékpénztári könyvet bir 30 tanuló. 
Ezen iskolai takarékpénztár a növendékeket filléreik niegíakaritására, 

s egyszersmind vágyaik korlátozására szoktatja. Tanilja őket a pénz 
meghecsiilésére, mi ismét Iiatliaíósan gátolja a könnyelmű lékozlá>ra való 
hajlam fejlődéséi. 

Vezetéséről a következők szolgáljanak ielvilágositásul: 
Ila a növendék ajándékul nyert, mi'glakaritoll filléreit az iskolai ta

karékpénztárba akarja adni, az összeg — lényen az bár néhány, vagy csak 
egyetlen krajczár is — beiralik, egy az ő nevével ellátóit gyűjtő köny
vecskébe, melyet mindannyiszor elhoz m:igával az iskolába, valahányszor 
betenni való pénze van. A mint az összeg az egy forintot meghaladja, 
headatik a növendék nevén a helybeli takarékpénztárba kuniatozás végett. 
A berakott összegekről pontos naplót vezet a kezelő lelkész, s az ő fei-
üíiyelete alatt vannak a rendes takarékpénztári könyvek is. A betelt 
összeg kivevése a takarékpénztárból csak azon esetekben engedtetik meg 
a növendéknek, ha a gyülekezet kórébői eltávozott, vagy ha a meglaka-
rilolt pénzt a gyermek családjában a beállott szükség nélkülözhelleiinc 
(eszi. 

Az iskolai takarékpéztár, mint a gyermekekre nézve, mind anyagi, 
mind erkölcsi tekintetben szép hivatásu fontos intézményi, melegen ajánl-
jnk minden családnak pártoló figyelmébe. 

IX. Magtárak. 
A szükséges gyülekezeti alaptőkék emelése végett, takácsi, acsádi és 

békási leány — illetőleg fiók gyülekezeteinkben magiárak alapitatlak. 
1. A lakácsi I. gyülekezel magtára 1874-ben alapitatolt. Időközben 

tartalmából 100 mérő gabona eladatott, s ára mint alaptőke kezeltetik a 
számadó gondnok állal. 

A magtár értéke jelenleg: gabonában: 146 mérő 
pénzben 411 Irt. 

2. Az acsádi 1. gyülekezel magtára . 108'/^ mérő 
3. A békási ltok gyülekezet magiára 24 mérő. 
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X. Gyámintézet 
Gyiilekozeli gyámitilézeliiiik gjüjlnlt 1880-l)an az anya és leány ille

tőleg- fiók gyiiiekezelekben összesen: 54 frt 61 kr. 
Kzen összegből az esperességi gyániinlézelliez kiiildölt 35 l'rt — ,, 
A ..Lepoldiánumra'' megszavazott 5 ,, — ., 
A helybeli isk. és népkönyvtárra 14 ., 01 „ 
Isméiéivé jelezUik már a muIt években is a gyámintézelnek magasz

tos czélját. 
Ezen intézmény egyházi eleiünk mezején egy igazán pólolhallan áldás, 

üsszegyiijli a részvét adományait, gyiilekezelenkint, esperességenkint és 
keriilelenkénl. s azután leslvérkézzcl osztogat segélyt a sorscsapástól súj
tott egyházaknak. Segédkezeik a gyöngébb erejű híveknek a templom s 
iskola építésénél, s nj éleire kelti hamvaikból a vésztől lerombolt gyüle
kezetekel. 
A magyarhoni ev. gyámintézelnek összes bevétele és kiadása volt 1880-ban: 

a bányakeriilelben 2131 frt 76 kr. 
a diinániniieni kerületben 1762 ,, — ,, 
a dunánüili kerületben 2631 ., 39 , 
a tiszai kerületben 2236 ,, 94 ,, 
az egyetemes pénztárnál , 5375 ., 81 .. 

Összesen: 14637 irt 90 kr. 
Ezen összegből folyó költségre fordítatott . . . 608 frt 21 kr. 

tükesilelelt 4075 „ 44 „ 
Segélyül kioszlaloll 9951 „ 35 „ 
A magyarhoni 609 ev. anya és 561 leány gyülekezel közül segélyért 

folyamodóit ezen évben: 96 anya és 18 leányegyház. A némelhoni Gusz
táv Adolf egylet küldölt folyamodó egyházaknak és iskoláknak: 12923 frl 
59 krt. A gyáminlézet kiosztott a fentebbi tétel szerint: 9951 frt 35 kr. 
Így a Gusztáv adolf egylettől és a gyámintézettöl 205 egyház és intézel 
nyert összesen: 22874 frt 94 kr. segélyt. 

1861 óla magyarhoni ev. egyházunkban a gyámintézet gyűjtött 
összesen 235,339 frt 45 krt. 

Ebből segélyül kiosztott 152,883 „ 19 „ 
Tőkesitelett összesen 47,870 ,, 53 „ 
Folyó költségre s más gyámintézeti czélokra 

kiadóit 34,585 ., 73 „ 
Ezen kimulalás meggyőző erővel hirdeti a gyámintézet áldásos mükö-



17 

(lését. És az eredmény, inig egy részről hálára indit hennünkel a 3[inden-
iialó iránt, ki ennyire segitell, s szent lelkével tovább ferjeszté a jóltevö 
szeretetet: másrészről azon meggyőződést érleli meg minden érező kebel
ben, hogy e nemes czélu intézményt lelkesen felkarolni mindnyájnnknak 
szent kötelességünk. - Ennek áldozatkész pártolásával adunk mélló bi
zonyságot a köztünk munkálkodó Jézusi szeretetről, ezzel teljesítjük ama 
szép apostoli intést: ..Egymásnak terhét hordozzátok, és ugy töltsétek be 
a Krisztus törvényét." (Galat. 6. r. 2. v.) 

Gyülekezetünk körében a gyámiiitézetre a következő módon történik 
a gyűjtés: 

31inden sátoros- és más gyónó ünnepeken az isteni lisztelet végez
tével tányér tétetik ki e czélra a templom elé. 

A reíormátió emlékünnepén a persely tartalma a gyáminlézeté. 
Végül évenként egyszer gyüjlő ivet köröztetünk ugyanezen czélra 

mind az anya, mind a leány, illetőleg iiók gyülekezetekben. 

XI. Nevezetesebb mozzanatok gyülekezetünk körében. 
j\lint már az 1879-iki évkönyvben közöltük, Némelh 3Iihály pápai 

lakos ev. gyülekezeti tag és presbiter, egyházunk jövőjének biztosítására 
egy nevezetes — 50 hold szántóloldböl álló — alapítványt lett, és ezzel 
az esryház legelső jóltevőinek sorában bi/.tositoll magának szép helyet. 

A gyülekezel e nairylelkü j()llevője rövid betegeskedés után meghalt 
1880-ik év márlius 'i(>-án. s leieméi ugyan e hó 28-án adatlak át köz
részvét mellett a vég nyugalomnak. 

Áldozatával az egyház oltárán maradandó emléket állított magának. 
Porhüvelye a sir • fenekén szétomlik ugyan, de neve fenniarad. élni fog 
jótékony alapítványában. Míg a pápai evang. siyülekezcl l'enáll, s ez ala
pítványnak mini egy gazdasj előfának áldott gyümölcseit szedi, szent kö
telességének tekinti mindenkor a hála virágaiból font koszorúval adózni 
a hitbuzgó jóltevő emlékének. 

Béke lengjen az elhunytnak hamvai felett! 
Az alapító okirat értelmében a gyülekezel Xémelh 31íhály urnák el

hunytával a fent jelzett alapítványból (hét hold még peralatl levén) 43 
holdnyi földbirtoknak haszonélvező tulajdonosa lett. 

A gyülekezet mindenekelőtt elhatározta a bírtok rendezés által szük
ségelt intézkedések foganatba vélelet. Hidakat készítetett, védő és vízleve
zető árkokat vonatolt a birtokon. Összesen 170 frl. beruházási költségei 
fordított reá. Ezután haszonbérbe adta hat évre ejry Takácsiban lakó bir-

3 
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(okosnak. A l)érlel évenkéiil 200 Irt. liszln jövedelmei bi/losit a gyüleke
zel nek. 

A gyülekezel, a mint az alapilváiiy liaszonélvezelébe lépelt, egy
szersmind kölelességéiiek ismerte a hozzá esalolt fellélelek lelkiismeretes 
leljesitésél is. — Ennek lolyláii már az 1880-dik év véaén alig félévi 
haszonélvezet nlán elengedletett 17 legsze<rényel)h guilekezeli lagnak 
egyiiázi tartozása valamint 20 szegény lank()lel('s növendéknek a tandíj 
fizetés a i880/l-ik tanévre. Számos sze<rény gyi^'inek kapott nem csak 
lábbelit, hanem más rnhadarabokat is. A négy — ',) IVtos — ösztöndíj a 
folvó tanévei bezáró vizsgák nlkaimával foff kioszlatni. 

2. Boldogult Kiráiyföldy Péter ur végrendeletében nevezetes alapít
ványi leli a dunántúli ev. egyházkerület <ryámintézetére is. Ezen alapít
ványnak első évi jövödelmét: 205 frtol. a kerületi gyámintézel az 18S0-ik 
év aug. 17-én Kőszegen lartotl közgyűlésén pápai cv. egyházunknak 
szavazta meg alaptőkéi gyarapítására. 

Midőn e szép adományért hálás köszönetünket nyilvánítjuk a gyáni-
inlézelnek. egyszersmind áldási kérünk a nagylelkű alapílványozónak em
lékére is. ki kegyeletes gondoskodásával a gyámintézetröl. egy jótékony 
forrást nyílolt meg a szükséggel küzdő gyülekezetek előtt. 

3. Ugyanezen év oki. 10-én tarlotl sryülekezeti közuyülésen t. Ajkay 
Miklós ügyvéd ur megbizollja által bejelentette lioffy lakását Pápáról Gör-
zsönybe levén át. ennek következtében kényleien lemotidani egyházi jegy
zői lisztéről. 

A gyülekezel öszinie sajnálattal velie tudomásul ejeleiilésl. A távozás-
állal teljesen indokolt lemondást elfogadta: de egyúttal kifejezést adott 
liálás elismerésének szeretelt jegyzője iránt, ki feladatát — megválasztása 
óta — kiváló pontossággal s ügybuzgalommal teljesitelte. 

A gyűlés a megürüli jegyzői székre l. Teulfel jMibály helybeli ügy
véd urat választotta meg közbizalommal. 

Üdvözüljük az uj jegyző úrban is az avaloll tehetséget, s a protes
táns áldozatkészségét. 

4. A karácsonyi szent napokat ez évben gyászolva ünnepié gyüle
kezetünk. A halóit. — ki felett gyászolt, közbecsülésben állott tanítója: 
Tompa Zsigmond ur volt. Meghalt egy napi nehéz halálharcz után decz. 
25-én. — Karácsony első ünnepén. 

A gyülekezet méltó fájdalommal kisérte el a temetőbe a hu tanítói. 
ki harmincz évnél tovább működőit körében becsülellel a nevelés lerén. 

Tonjpa Zsigmond ur szülelelt 1825-bcn Szil-Sárkányban. Az elemi 
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oszliílyoka! szülő lielységéhen. elvégezvén további kiképezlelés végeit a 
soproni ev. iVilaiiodiiba viteleit. Itt laiiult 1841-ig. ílkkor az alig 16 éves 
ifjú inegliivatoll. s a meghivásl el is fogadia a lukorcsi ev. tanilói állo-
inásra. Innét azonban csakhamar Xagy-Gercsdre ment segédtanilónak azon 
c'zélból. liogy egy lapaszlall derék lanitó körében gyakorlati utón is tovább 
képeziiesse mag;it. 1848-ban a pápai ev. gyülekezel liivia meg helyettes 
lanitónak elaggott tanilitja: Takács 1. mellé, ennek elhunyta után pedig, 
niegválaszlotta 1850-ben rendes lanilónak. Ilarmincz évig ninnkálkodolt 
ezen állomásán, bű buzgalommal fáradozva a népnevelés zászlaja alatt 
egé<z azon napig, melyen a halál liivta el az utolsó harczra. 

Pár év előtt súlyos betegség leple meg, ebből felépült ugyan, de 
egy gyengébb roliamu szélhüdésnek nyomai lettek mindig világosabban 
észlelhetők rajta. Kötelességét ennek daczára biven teljesilelle tovább is 
mind a templomban, mind az iskolában. Még a múlt Karáasony előestéjén 
maiia vezette a növendékeket a számukra felállilolt ..Karácsonfa*' köré, s 
együtt zengte velük az alkalmi szent éneket: ..Krisztus Urunknak áldott 
születésén . .!" Ez volt utolsó hivatalos munkája. A következő szent nap 
reggele már halálos ágyon, estéje pedig ravatalon találta. Hidegült arczát 
özvegyének s árva gyermekeinek bő könyüi áztaták . . . 

A gyülekezet hü lanitóját — ki életét az egyház és az iskola szol
gálatára áldozta, holtában is magáénak valloHa. Kötelességéhez hiven gon
dolkodóit tisztességes ellemetleiéséről. saját pénztárából fedezve minden 
idetartozó kiadásokal. 

A háznál íioporsója előli a rendes lelkész tarlóit gyászbeszédet, a 
temetőben pedig Pulay (iáhor segédlelkész mondott sirja felelt meghaló 
imát. Végül a lanitói kar nevében Bánfi János, a iielybeli polg. leányiskola 
igazgatója intézett az elköltözötthöz emelkedett szavakban utolsó ,.lstcn-
hozzádat.*' 

A megboldogult nem dicsekedhetell széleskörre szóló hírnévvel. Ö 
egyszerű, szerény munkása volt hivatásának. Mint ilyen azonban az átér
zett kötelesség buzgalmával törekedett leljesitni feladatát az utolsó napig 
azon körben, melyei reábizoll a gondviselés. Tiszta jellemeéri becsületes
sége és jó szivéért szerették minden ismerősei. — Lelkiismeretes munkás 
szerelő férj. hü családa])a és vallásos ember volt. 

A munkatérről elhivatva, megérdemli, hogy az őszinte lisztelet koszo
rúja kisérje sirjáha. 

Legyen könnyű a föld siri álma felelt! 
Találja fel a hü munkás méltó jutalmát az üdvözöllek örök honában! 

3* 
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ő. A megürtill lanitói hivalal belöltéáóre sryiilekezetiinli — az ..Kffy" 
házi rendszer" érlelmébeii — meglévén a kellő inlézkedéseket, a 1". év 
január 29-én mesílarlott válaszlói közgyűlésen eiryhangiilag megválaszlolla. 
Kovácsics Gyula lápió-szeli lanitó urat, ki a liiványl elfogadta, s marlius 
6-án ünnepélyesen beiktattatolt hivatalába. 

Őszintén óhajtjuk, hogy azon szép eredmény, mellyel Kovácsics Gyula 
lanitó ur eddigi munkaterén kivívta, nem csak iryiilekezetének, hanem az 
esperesség söl a kerületnek is teljes elismerését, legyen biztos záloga egy
házunkban is az iskola jó hirnevének. 

Kötelességünknek tartjuk még köszönetünk nyilváiiilása molielt meg
jegyezni, hogy uj lanilónk székfoirlalásáig a kissebbek oszl;iiyában az ok
tatást Tompa Lizka k. a. vezette hiváló buzgalommal és jó sikerrel. 

6. A számadási közgyűlés inesrtartalván, az Eayházi rendszer utasí
tása szerint a '24 presbiter közül 12 kisoroltatott.. Az újra kiegészitést a 
2-ik lapon kiirt névsorozat mutatja. A megválasztott tisztviselők, presbi
terek a gyülekezet szine előtt a len)plomban telték le a hivatalos esküt. 

A feni jelzeit sryülésen l. Lazányi Béla ur is lemondott nyolcz évig 
viseli egyházfelügyelői lisztéről. A gyülekezet azonban nem tudóit megválni 
szerelett felügyelőjétől, ki számos éveken ál s válságos időkben oly nemes, 
protestáns buzgalommal, bölcs belátással és áldozatkészséggel állott helyi 
az egyház kormánya melleit. Közfelkiállással újra megválasztotta, s ő en
gedve az osztatlan bizalomnak elfogadta ismét a felügyelői tisztet. 

Engedje az ég hogy. még sokáig viselhesse egyházunkban boldogan 
s tisztelettől koszoruzoltan a vezér szerepet. 


