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sEl nem hagyván a mi gyűle-
kezetünket, mint némelyeknek szo-
kása, hanem intvén egymást.«

(Pál levele a zsidókhoz tO. 1'., 25. v.)

Tisztelt Hitsorsosokl Kedves Testvéreinkl
Midőn szabadkai ágo hitv. evang. egyházközségünk mint bácsi

missiónak szabályrendeletét, valamint ev. gyámintézeti nőegyletünk
alapszabályait kezeitekhez juttatjuk, hiszszük és reméljük, hogy tí
méltányolni fogjátok nemes és magasztos czélunkat, melyet magunk
elébe tűztünk.

Törekvésünk az, hogy midőn egyrészt fokozott erővel ápoljuk
bensőnkben a Krisztus tiszta evangeliumában rejlő szeretet vallá-
sát, és a külső emberben nyilvánuló valláserkölcsi életet, másrészt
megkettőzött munkával fejleszszük a külső egyházat is, a Jézus
Krisztus eme társadalmi kertjét,

E nagy városban es missiói körünkben többen vagyunk mi
evangelikusok, mint ahogy azt gondolnók. Oe gyakran nemcsak
hogy a hitsorsosok nem tudnak egymásról, hanem még a lelki-
pásztor sem ismerheti mind az ő hiveit, mert azok hivatalánál csak
akkor jelentkeznek, ha bajba jutnak s igy mint oldott kéve -
pusztulunk, veszünk.

Szegény egyházaknál fő a lelkes összetartás s ezért kérünk
benneteket, jelentkezzetek, hogy ti is hozzánk tartoztok s az Ur
szőllőjének munkásai vagytok, ki-ki a szerint, a minő s a mennyi
tehetséget nyert az U rtól. .

Kérünk benneteket polgárok és katonák, hivatalnokok és föld-
birtokosok, iparosok és kereskedők, urak és szolgák, gazdagok és
szegények, férfiak és nők, kik ágo hitv. evangelikusok vagytok, hogy
szabályrendeletünk 5. §. értelmében jelentkezzetek, hogy tudhassuk
a bácsi missio hány ev. hivőt számlál; jelentkezzetek, hogya krisztusi
szellem lelkes hivőkben, egyháztagokban támaszokat nyerjen.

Vegyétek tudomásul, hogy-nem önző érdek, hanem egyházunk
felvirágoztatása, hitsorsosaink lelki boldogsága vezérel bennünket.

J elentkezzetek ezért minél előbb s ha tudomástok van arról,
hogy egyik vagy másik evangelikus ismerőstők missiónk területén
lakik s a lelkiekben szűkőlkődik, ugy jelentsétek őt is mielőbb lel-
készünknél, mert csak ugy leszünk képesek hiveinket összetartani
s minél erősebb és virágzóbb egyházközséget alkotni.

«Vigyázzatok, álljatok meg a hitben; ugy cselekedjetek mint
férfiak, legyetek erősek». 1. Korinth. 16. r. 13. v.

Szabadka, 1904. évi deczember hó 15-én.
Az egyháztanács.
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A SZABADKAI

Ao. HITV. EVANG. EGYHÁZKÖZSÉO

MINT BÁCSI MISSlÓNAK

SZA BÁL Y REN DEL E T E.
»De a léleknek gyümölcse ez: sze-

retet, öröm, békesség, békességes türés,
kegyelmesség, jóság, hit, alázatosság,
mértékletesség; akik ilyenek, azok ellen
nincs a törvény.«

(Pál levele Galatz. 5. L, 22., 23. v.)

1. fEJEZET.

1. §. A szabadkai ágo hit. evang. egyházközség, az egyházi
felsőbbség által ide csatolt szórványaival együtt egy egységes
egyházközséget, missiókört alkot, Szabadka székhelylyel. (E. A. 27. §.y'

2., §. A szabadkai missió egyház pecsétje:
»Ag. hitv. evang. Bácsi Missió Egyház Szabadkán.«
3'. §. Ezen egyházhoz tartozó minden önálló egyháztagnak

kötelessége a missió-egyház terheit arányosan viselni. (E. A.
13, 234. §.) .

4. §. A szórványhelyeken lakó egyházközségí tagok.csak azon
esetben birnak ugyanazon jogokkal, mint a Szabadkán lakó hivek,
ha az egyházközség missióterheinek viselésében arányosan részt
vesznek. (E. A. 29. §. Lásd e szabályrendelet 76., 79. §.)

5, §. Minden ágo hitv. evang. hitsorsos, mihelyt Szabadkán,
vagy a rnissióhoz tartozó szórványhelyeken letelepedett, köteles
azt hat héten belül a missió lelkészi hivatalnak bejelenteni, tnely
azt. az egyházi főkönyvbe beirja. (E. A. 34. §.)

6. §. Szintugy köteles minden egyháztag a missió egyházi
kőtelékéből való kiválását, elköltözését a missió-Ielkészi hivatal nak

• E. -A. ~ Egyház-Alkotmány.



bejelenteni s a netán hátralékos összes egyházi tartozásait be-
fizetni.

7. §. Ha valamely egyháztag lakhelyén kivül más egyház-
községben is viseli az egyházterheket, választási jogait csak egy
helyen gyakorolhatja.

8. §. Uj egyháztagok csak azon esetben gyakorolhatják sza-
vazati jogaikat, ha Szabadkán, vagy a missió valamely szórvány-
helyén legalább hat hét óta laknak s ha esedékes volt egyházi
tartozásaikkal hátralékban nincsenek. (E. A. 34. §.)

Az egyházközségi tag e szerint csak hat heti itt, illetve a
missió terül etén lakás után lép az egyházközségi tagság jogainak
tényleges gyakorlatába.

9. §. Régi egyháztagok szintén csak akkor gyakorolhatják sza-
vazati jogukat, ha az esedékes volt egyházi tartozásaikat lefizették.

10. §. Az egyházközségi tagok részt vesznek az isteni tisz-
teletben, élhetnek az egyháii kegyelem eszközeivel, igénybe vehe-
tik és használhatják a tennálló törvények értelmében az egyházi
hivatalokra és tisztségekre való' választást és választhatóságot,
vallásügyi jogaik sérelme esetén pedig megkivánhatják a fokozatos
egyházi hatóságok védelmeit. (E. A. 35. §.)

11. §. Az egyházközségi tagoktóI megkivántatik, hogy vallá-
sos és erkölcsi életet folytassanak, az egyház kegyelmi eszközei-
vel éljenek, az egyház javát ugy magaviseletükkel, mint kőzszol-
gálataikkaI előmozditsák s a reájuk ruházott megbizatásokat el-
vállalják; továbbá kötelességük gyermekeik vallásos neveléséről és
oktatásáról gondoskodni, az egyházi törvényeknek és rendszabá-
lyoknak s a törvényes egyházi felsőbbségnek engedelmeskedni és
az egyház fentartása czéljából reájuk vetett terheket pontosan vi-
selni. (E. A. 36. §.)

12. §. Az egyházközség kőtelékéből való kiválás akár elhala-
lozás, akár elköltözés, vagy áttérés utján történt az, a lejárt köte-
lezettségeket el nem enyészteti. (E. A. 37. §.)

Il. FEJEZET.

1. sza k a C' z,

Az egyházközségi közgyülés szervezete.

13. §. Az ágo hit. evang. egyházban minden hatalom az egy-
házközségből ered (E. A. 11. §.)

14. §. Az egyházközségnek kormányzó és képviseleti hatósága
az egyházi közgyülés. (E. A. 38. §.)

15. §. Az egyházközségi vagy missió közgyülés -tagjairól az
E. A. 41. §-a intézkedik, önálló v. vegyes házasságban élő - nők
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3. SZAKASZ.

A közgyülés ügyrendje.

19. §. A közgyülést rendszerint a lelkész és felügyelő, illetve
másodfelügyelő hivja össze. (E. A. 39. §.)

Ha az egyik elnöki állás betöltve nincsen, akkor a másik
elnök teszi azt.

Ha a két elnök a közgyülés egybehivására megegyezni nem t'

tud, az ügy az egyházmegyei elnökségnek bejelentendő, mely a
szükséges intézkedéseket megteszi.

20. §. A közgyülés egy héttel előbb a tárgyalandó ügyek
megnevezéséveI a rendes istenitisztelet alkalmával kihirdetendő,
azonkivül kapnak az egyháztagok nyomtatott meghivast-is.

Sürgős esetekben az összehivás legalább 24 órával előbb
csakis tagonkénti meghivással történik (E. A. 40. §.)

21. §. A közgyülésre ezen szabályrendelet 7. §-ának figye-
lembe vétel éveI az egyházközségen kivül lakó, de az egyházi ter-
heket viselő hitsorsosok, valamint az esetleges ide tartozó leány-
v. fiók egyházközségek, vagy a missió területén lakó tagjai szin-
tén meghivandók. (E. A. 40. §.)

22. §. A közgyülések nyilvánosak s azokban a többségnek
törvényesen nyilvánult akarata dönt. (E. A. 19. §.)

6

az egyházközség bármely férfitagja által képviseltetik magukat.
(E. A. 42. §.)

16. §. Oly tagok, kik politikai jogaiktóI valamely bűntény
miatt megfosztattak, vagy jogerősen, vád alá vannak helyezve,
illetve csőd alá jutottak, habár egyházi terheiket pontosan fizet-
fék is, .rnindaddig, mig jogaikat vissza nem nyerték, szavazati jogu-
kat nem gyakorolhatják.

17. §. A rendes közgyülés minden évben január közepe táján
hivancfó össze.

Ezenkivül annyiszor, amennyiszer azt a hatáskörébe tartozó
ügyek szükségess é teszik, 20 egyháztag irásbeli kérelmére az el-
nökség köteles rendkivüli közgyülést egybehivni.

2. SZAKASZ.

A közgyülés hatásköre.

18. §. A rendes közgyülés tárgyalja a zárszámadásokat (E. A.
273., 275. §.) a költségvetési előirányzatot, valamint az egyház-
tagok egyh. járandóságainak megállapitását czélzó javaslatot (E. A.
263. §.) szóval az egyházalkotmány 44. §-ában foglalt összes ügyeket.

•,
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23. §. A közgyülésen csak azon ügyek tárgyalhatók, melyek
a meghiváskor közzététettek.

Napirend elötti felszólalásnak csak rendkivüli fontos esetekben
s csakis akkor van helye, ha annak tárgya az elnökségnek. a gyü-
lés megkezdése előtt legalább két órával előbb bejelentetett s ha
az elnökség az engedélyt erre megadta.

Inditványok és interpellácziók a gyülés megkezdése előtt leg-
alább két órával előbb a tárgy megnevezése mellett irásban be-
adandók az elnökségnek.

24. §. A közgyülés határozatképes, ha a szavazati jogukat
gyakorolható tagok 1/4 ~e jelen van.

Ha a tagok határozatképes száma meg nem jelenik, nyolcz
napra uj gyűlés tartandó, mely tekintet nélkül a megjelentek szá-
mára, jogérvényesen határoz.

25. §. A szavazás felállással történik.
Névszerinti szavazást 20 tag kérhet, de az elnökség is elren-

delheti a névszerinti szavazást, ha annak szükségét látja.
Az elnökség intézkedésére, vagy 20 tag kivánságára titkos sza-

vazásnak is van helye.
26. §. Szavazategyenlőség esetén az elnökség szavazata dönt.

.Ha az elnökség nem ért egyet, a fenforgó ügy sorshuzás
által döntetik el.

27. §. Az elnökségafelszólalni akaróknak sorrendben en-
gedi meg a felszólalást.

Egy tárgyhoz minden tagnak csak egyszer szabad hozzászól ni és
az elnökség .azoktól, .kik ezt betartani nem akarják, a szót elvonhatja .

. Oe viszont az elnökség a körülményekhez képest megenged-
heti kivételesen. az ismételt hozzászólást is. .-

A zárszó joga az inditványozót, a határozati javaslatot be-
nyujtot illeti..

28. §. A· közgyülésnél hozott határozatok elleni felebbezések
nem az egyházi kőzgyüléshez, hanem egyenesen az egyházmegyei
közgyüléshez terjesztenelök be.

29 -. .§. Minden .közgyülésröl tartósan bekötött és lapszámozott
könyvbe jegyzőkönyv veendő fel, melyet az elnökség, vagyannak
helyettesei és két erre kinevezett hitelesitö aláir. (E. A. 20. §.)

Ill. fEJEZET.

1 sza kas z.

Az egyháztarrács szervezete.,

30 .: §.' A bácsi missió egyháztan ács hivatal szerinti és válasz.
tott tagokból áll.



"E hivatal szerinti tagok az E. A. 50. §-ban vannak felsorolva.
A választott tagok száma az egyházközségi tagok számára

való tekintettel 14 szabadkai és a több lélekből álló szórványok-
bór szükséghez képest közgyülésileg mindenkor megállapitandó
.f?gokból álL
/. A tiszteletbeli felügyelők szintén tagjai az egyháztanácsnak.

, 31. §. A választott tagokat az egyházközségi közgyülés vá-
lasztja', három évre, kik e három év lefolyása után azonban ujból
megválaszthatók.

32. §. Egyháztanácsi tagnak választható az egyházközség min-
den 24 évet betöltött, feddhetlen előéletü tagja, ha egyházi tarto-
zásaival hátralékban nincsen. (E. A. 52. §.)

33. §. A ki politikai jogaitól megfosztatott, vagy jogerős vád
alá helyeztetett, vagy csőd alá jutott, egyháztanácsos nem lehet.

Nem lehet továbbá az sem egyháztanácsos, ki keresztelések,
esketések, vagy temetések alkalmával az egyházi szertartásokat
melIőzi, vagy a ki gyermekeit más valIásn ak-..odaigérte.

34. §.Minden egyháztanácsos istenitisztelet alkalmával oltár
előtt fogadalmat tesz.,

..

2. SZAKASZ.

,Az egyháztanács hatásköre.

,35. §. Az egyháztan ács az elnökséggel egyetemben' őrködik
az egyházközség vallásos és erkölcsi élete, különöseri a felett, hogy
a nyilvános' istenitiszteletnél, a szeniségek kiszolgáltatásánál, a kon-
firrnatió, esketések és temetéseknél rend és illendő magaviselet
uralkodjék, a templom másra', mint egyházi czélokra ne hasznár-
tassék. ' , '

36~ §. felügyel a E. A. ,270. §. értelmében az egyház ingó
és ingatlan javára, jövedelmeire, azok hováforditására, különösen
pedig a kegyes alapitványokra s azon körülményre; vajjon kellő-
leg nyilvántartatnak-é azok? , _
, A pénztárba sannak számadásaiba, ahányszor aztszükséges-

nek 'fartja, betekint, váratlan rovancsolásokat eszközöl s azonkívül
számvizsgáló bizottsága által minden negyed évben megvizsgáltatja,
a \ izsgálat eredményét az illető számadási könyvbe előjegyezteti
s ha rendetlenséget vagy hiányt talál, azt a kár elháritása czéljá-
ból az egyházközség elnökségének bejelenti.

37. §. Számvizsgáló bizottsága által évenként egybeállitja az
egyház vagyonleltárát, azt felülvizsgálja és az egyházközgyülés
által történt jóváhagyása után két példányban az egyházmegyei
számvevőszékhez terjeszti. (E. A. 240. §.)



38. §. Számvizsgáló bizottsága által egybeállitott egyházköz-
ségi missió költségelőirányzatot felülvizsgálja s jóváhagyás végett
az 'egyhazközgyülés elé terjeszti. (E. A. 242-249. §.)

39. §. Eszközli az egyháztagok összes egyházi járandóságai-
nak kivetését (E. A. 262. §.) sjóváhagyás végett az egyházköz-
gyülés elé terjeszti.

40. §. Előkésziti a közgyülés elé terjesztendő összes tárgyakat.
41. §. Elintézi a sürgős ügyeket, az egyházközgyülés által ki-

szabott korlátokon belül és a közgyülés jováhagyásának reményében.
42. §. Elhatározhat és utalványozhat sürgős és okadatolt bár-

milyen természetű kiadásokat 200 koronáig, a közgyülés utólagos
jóváhagyásának reményében.

43. §. Az egyházi épületeket gyakrabban megtekinti és azok
fentartására minden költséget megszavaz.

Az épületeket tüzkár ellen, a kerület által meghatározott módra
s teljes értékben való biztosításával felelősség terhe mellett gon-
doskodik. -c,

44. §. Gondoskodik az egyházközség szegényeinek és árvái-
nak ellátásáról s e tekintetben mindenkor segitséget nyujt a hely-
beli evang. gyámintézeti nőegyletnek.

45. §. Egyszer s mindenkorra megbizza az elnökséget sürgős
és halasztást nem türő 100, egyszáz koronáig terjedő kiadások
azonnali teljesitésére, melyeket az elnökség azonban az egyház-
tanácsnak bejelenteni utólagosan tartozik.

46. §. Megbizza végre a lelkészt a közgyülés által megálla-
pitott fizetés mellett egyházfi felfogadásával. '

A felfogadás vagy elbocsátás azonban vz egyháztanács jóvá-
hagyását igényli.

3. SZAKASZ.

Az egyháztanács ügyrendje.

47. §. Az egyháztanács üléseinek ügyrendje jelen szabályren-
delet 24., 25., 28. és 29. §. kivétélével ugyanaz, mint a közgyülésé
(lásd 19-29. §.)

48. §. Az egyháztan ács negyedévenkint tart ülést, ezenkivül
annyiszor, amennyiszer a fennforgó és hatáskörébe-tartozó ügyek
azt' szükségess é teszik.

49. §. Az egyháztanács csak akkor határozatképes. haa szór-
ványokban lakóknak be nem számitásával legalább négy egyház"
tag van jelen.

A szavazás e szabályrendelet 25. és 26. §. értelmében történik,
de oly.módositással, hogy a névszerinti szavazást hat tag is kérheti:
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50: §. Az egyháztanács határozatai nyolcz napon belül az
egyházközségi közgyüléshez felebbezhetők.

. 5 L §. Az egyháztaná1s ülés ekröl tartósan bekötött és lapszá-
mpzott könyvbe jegyzőkönyv vétetik föl, mely az elnökség és két
az elnökség által felh ivott hitelesitő által hitelesittetik.

IV. FEJEZET.

Egy ház köz ség iti szt vis elő k.

. f 1. Az egyházi felügyelők.
52. §. Az egyházközségi missió felügyelő és másodfelügyelő,

akik az egyházközségi közgyülés által hat évre yálasztatnak, hiva-
talukba iktatáskor következő esküt tesznek: » En N. N. esküszöm
az élő Istenre, ki atya, fiu és szentlélek egy bizony Isten, hogy
felügyelői hivatalomban egyházam javát tőlem telhetőleg elősegiteni
fogom, egyházunknak és vallásunknak a hazai törvényekben gyöke-
rező jogai felett őrköd öm, az egyházi ügyekben igaz meggyőző-
désem és részrehajlatlanul törvényeink és szabályai nk szerint fo-
gok eljárni.

Egyházunk törvényeit és szabályrendeleteit, valamint egyházi
hatőságaink határozatait mind magam megtartom. mind más által '
megtartatom.

Isten engem ugy segéljen!«
53. §. Az egyházközségi felügyelők hatáskörét, jogait és kö-

telességeit az E. A. és az egy~ázközségi gyülések ügyrendje álla-
pitják meg. (E. A. 59., 60., 61. §.) .

i
I 2. Az egyházi ügyész.

54. §. Az egyházi qgyész az egyház jogügyeit látja el s kö-
vetkező 'esküt tesz le: »En, N. N. esküszöm az élő Istenre, ki
atya, fiu és szentlélek egy bizony lsten, hogy egyházi ügyészi
hivatalomban egyházam javát tőlem telhetőleg elösegiteni fogom
s kötelességemet hiven, lelkiismeretesen és szivesen teljesitendem.

lsten engem ugy segéljen!«

3. Az egyházközségi pénztáros vagyis gondnak.
55. §. Az egyház ingó és ingatlan vagyonának kezelője az

egyház pénztárosa, aki az összes számadásokat az egyházmegyei
számszék utasitása szerint vezeti.

Kiszolgáltatja a lelkész és az esetleges szolgák fizetéseit, ki-
egyenliti a szabályszerűen kiállitott és az egyhá~pecsétjével ellá-
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tott elnökségileg, illetve egyháztanácsilag kiutalványozott szám-
lákat.

Az ellenőr kőzrernükődésével vezeti a főkönyvet, a pénztár-
könyvet, az alapitványok nyilvántartási könyvét s egyáltalában az
összes számadási okmányokat. (E. A. 230. §.)

A számvizsgáló bizottsággal egybeállitja az egyházi leltárt és
évközben folyton kiegésziti és helyesbiti ezt. (E. A. 229., 240.,
241. §.)

Az egyházközségi zárszámadásokat, a vagyon mérlegét az el-
lenőr közremüködése mellett, minden év január hó 6-ig egybeál-
litja és felülvizsgálás czéljából bemutatja a számvizsgáló bizottság-
nak. (E. A. 273. §.)

A rendes egyházközgyülésben végleg megállapitott egyházi
járandóságokat az illetőknek teherként előirja, ennek megtörténte
után legkésőbb február hó 10-ig irásban értesit minden egyházta-
got az általa fizetendő összes egyházi tartozásokról, aláveti magát
minden törvényes ellenőr-zésnek~ és jövő év január hó 6-ig a mult
évi sáfárkodásáról beszámol a számvizsgáló bizottságnak, amely a
maga részéről a presbyterium nak jelentést tesz és ez, az évi egy-
házi közgyülésen az egyházi pénztárnoknak a felmentvény meg-
adását vagy megtagadását hozza javaslatba.

56. §. A pénztárnoknak nem szabad a reá bizott pénzeket
házánál tartani, hanem tartozik azokat az. erre rendelt és a hasz-
nálatra adott szekrényben azonnal a be szedés után a lelkészi hi-
vatalban elhelyezni.

Ugyanott tartja az általa és az ellenőr által vezetett összes
egyházi irományokat is.

Ezen szekrénynek két különböző kulcsa van, egyik a lelkész,
a másik a pénztáros őrizete alatt.

57. §. Az egyházi pénztáros a közgyülés által az elnökség
jelölése alapján választatik. .

A választásra, ez állásra az elnökség által három egyén jelöltetik.
58. §~Az egyházi pénztáros hivatalába iktatásakor ernigy es-

küszik: »En, N. N. esküszöm "az-élő Istenre, ki atya, fiu és szent-
lélek egy bizony isten, hogy ezen egyházközségtől pénztárossá, -
gondnokká választatván, példás jámborul élendek, az egyház va-
gyonát megőrzendem s lehetőleg gyarapitandom, a pénztárt hiven
kezelendem, a jó rendbentartásáról s a gyülekezet szükségeiről
gondoskodom, az egyházi épületeknek. mint magaméinak, gondját
viselendem, a hivatallal egybekötött fáradalmaktól nem vonakodan-
dom, szóval kötelességeimet, melyekkel megbizattarn, híven, lelki-
ismeretesen és szivesen teljesitendern,

Isten engem ugy segéljen 1«
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_. 4. Az egyházközségi ellenőr.
. 59. §. Az E: A .. alapján választott egyházi ellenőr gondot

fordit, hogy az egyházi tagok anyagi kötelezettségeiknek eleget
tegyenek, hogy az egyházpénztárba befolyt pénzek, valamint az
egyháztagok esetleges hátralékai, nemkülönben ez egyház összes
követelései szabályszerűen elkönyveltessenek s őrködik, hogy az
egyházi pénztárba befolyandó pénzek minél előbb és teljes összeg-
ben bMölyjanak. .

60. §. Tartozik az egyházi pénztárkönyvet, az egyházi főköny-
vet, . az> alapítványok nyilvántartási könyvét, valamint az összes
számadási könyveket, okmányokat minden naptári évnegyed első
napjaiban az egyházi pénztárossal megvizsgál ni, azaz önrovancso-
lást eszközölni s .ennek megtörténtét a pénztárkönyvben esetről-
esetre bejegyezni és azt lezárni.

61. §. Rend- és szabályellenes kezelés, valamint hiányos ellen-
őrzés és hiányos felülvizsgálat által okozott károkért nemcsak a
kezelő, hanem az ellenőr is felelős és kártéritéssel tartozik. (E. A. 226.)

6~. §. Az ellenőr következő esküt tesz:
-En N. N. esküszöm az élő Istenre, ki atya, fiu és szent-

lélek, egy bizony lsten, hogy egyházelIenőri hivatalomban egyhá-
zarn .javát tőlem telhetőlegelősegiteni .fogom, az egyház vagyoná-
nak kezelését, valamint az előirt könyvek, szám adások, nyilvántar-
tások helyes vezetését folytori ellenörzende=, a hivatalommal egybe-
kötött fáradalmaktól nem vonakodandom, szóval kötelességeimet,
melyekkel megbizattam, híven, lelkiismeretesen és szivesen teljesi-
sitendem.

lsten engem ugy segéljen.«

5. Az egyházközsegí jegyző.
63. §. Az egyházközségi jegyző hat évi időtartarnra válasz-

tatik az egyházközségi közgyűlés által és köteles minden egyház-
tanácsi ülésen és egyházközségi közgyülésen a jegyzőkönyvet szer-
keszteni, valamint a jegyzőkönyvi kivonatokat eszkőzőlni.: .

64. §. A jegyzői tisztet az egyháztagok kőzűl egyházias, hall-
gatag, megbizható éserre alkalmas egyénre kell bizni.

65. §. A jegyzőkönyvek és az összes iroínányok a lelkészi
irodában tartandók.

6q. §.' Hivatalába való iktatásakor a jegyző ekképen esküszik:
-En, N. N. egyházkőzségi jegyzőnek megválasztatván, . eskü-

szőrn az élő Istenre, ki atya, fiu és szentlélek egy bizony lsten,
hogy a gyülések határozatait az elnök kijelentései szerint hiven
feljegyzem, a hitelesítetteken mit sem változtatok, a kivonatokat
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az llletőknek mielőbb kiadom, a jégyzőkönyveket és irományokat
hiány nélkül a levéltárba szolgáltatom, szóval minden jegyzői kö-
teles égemnek lelkiismeretesen eleget teszek.

Isten, engem ugy segéljen 1«

V. fEJEZET.

Egyházközségi szolgaszemélyzet. '

67. §. Az egyházfi' szolgálati viszonyai: .
aj az istentisztelet s a Jelkészí hivatali teendők körüli .szol-

gálatok teljesitésére egyházfi alkalmaztatik, ki e teendőkön kivül
harangozni, agyüléseket egybehivni, hivatalos pénzeket beszedni
s egyáltalában mindazt köteles teljesiteni, rnire a lelkés illetve az
egyház előljárói által utasittatik. , .

bJ Az egyházfi az egyházi közgyülés által meghatározott fize-
téssel a lelkész által fogadtatik fel, Jelfogadásához az egyháztanács
jóváhagyása szükséges. / ~ .

ej felfogad ása egy évre terjed; ,
d) kell, hogy jámbor és józan ernber legyen és köteles a lel-

kész, a felügyelők, az' egyházi pénztárnok, ellenőr, yalamint .az
egyháztanács meghagyásait lelkiismeretesen teljesiteni és fölebb-
valóit tiszteletben tartan);

ej ha teendőit hiven nem teljesíti, vagy botrányos életet foly-
tat, a lelkésznek jogában áll őt rögtön elbocsátani. ,

, 68. §. Az egyházfi esküje pedig ez: »En, N. N. esküszöm az
élő Istenre, ki atya, fiu és szeritlélek egy bizony lsten, hogy ezen
gyülekezet által egyházfinak felfogadtatván, példásan, jámborul
élendek, az egyház javát munkálandom s mindazt,. mi ezen, állá-
somban reám bizatik, minden zugolódás nélkül hiven teljesitendem.

lsten engem ugy segéljen 1«

VI. fEJEZET.

Szernélyl járandóságok 'és egyházi járulékok (adók).

69. §. A magyarországi ágo hitv. evang. egyház kötelékéhez
tartozó minden nagykoru, keresetképes, vagy vagyonnal biró egyén
tartozik azon egyházközség szükségleteinek fedezéséhez járulni,
melynek területén lakik, illetőleg egyen.es' államadóval van megter-
helve. (E. A. 234. §i) , , " ' "

70. §. Az egyházi rendes szükségletek fedezésére szolgálnak:
1. az egyházközség vagyonának jövedelme;
2. az egyháztagok önkéntes adakozása és esetleges segélyek;
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3. a kivetés. (E. Á. 248. §.)
71. §. Minden egyház v. missió tagnak szabadságában áll az

egyházi terhek viseléséhez lönkényt felajánlott évi összeggel hozzá-
járulni, az egyháztanácsnak, illetve az egyházközgyülésnek azonban
jogában áll az illető által felajánlott évi összeget vagyoni viszonyai
vagy társadalmi állásához mérten az E. A., illetve ezen szabályzat
keretén belül felemelni.

72 ', §. Amennyiben az egyházközségi vagyon jövedelme és
esetleg az egyháztagok önkéntes adakozásából és segélyekből be-
folyó összeg a szükségletek fedezésére nem elégséges, jelen sza-
bályrendelettel megállapitott kivetés eszközöltetik. (E. A. 256. §.)

73. §. Kivetés alapjául szolgál anagykoru, keresetképes egy-
házközségi tagok száma s az egyháztagokra kirótt egyenes állami
adó (E. A. 251. §.)

74. §. Munkára képes minden egyházközségi tag férfi v. nő,
ha önálló, illetve nagykoru személyi járandósággal terhelhető meg.
(E. A. 252. §.)

75. §. A személyes járandóság (személyi adó) kivetése az E.
A.! 252. és 259. §. értelmében történik és pedig olyképen, hogy
minimum nak tiszta házassági párok után évi négy korona, vegyes
házaspároknál. ha a férfi evang. három korona, yegyes házaspá-
roknál, ha a nő evang., két korona szedhető. Otven koronánál
magasabb személyi járandósággal nem terhelhetők meg az egyház-
tagok: (E. A. 253. §.)

76. A szórványokban lakó azon hivek, kik a papi fizetéshez
megállapitott rendes évi összeggel hozzájárulnak Szabadkán, nem
fizetnek rszemélyi járandóságot, azonban azon hivek, kik ezt nem
teszik, kötelesek fenti kulcs szerinti illetékeknek felét megfizetni.

A szórványokból befolyó személyi járandóságok az év végén
összeadatnak s annak fele készpénzben a lelkésznek kifizettetik.

77. '§. Keresetképtelenek s egyuttal vagyontalan tagoknál az
E. A. 254. §. intézkedik.

78. §. Ha a személyi járandóság (személyi ado) -czimén be-
folyó jövedelem az egyházközségi szükségletek fedezésére nem
elégséges, az egyházközség tagjai a kivetett egyenes állami adó
alapján is még megadóztathatók. (E. A. 255. §.)

79. §. Az egyházi járulékok kivetése (egyh. adó) az E. A.
256. és 259. §. szerint emigy történik:

10 koronáig egyenes állami adó után egyházi adó nem jár.
20 kor.-ig egyh. adó jár 5 kor. 300 kor.-ig egyh. adó jár 40 kor
50" """ 1O" 450" """ 50 "

100" """ 20" 600" """ 80 "
200" """ 30" 800" """ 120 "
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i000 kor.-ig egyh. adó jár 166 ker. ·2000 kor.-lg egyh. adó jár 300 kor.
1400" " " ,,200 " 2500" " " ,,350 "
1800" " " "250,, azonfelül " " ,,400 "

E kulcsnak módositása az egyházközségi közgyülés hatáskö-
rébe tartozik.

A missió székhelyén kivül, de a rnissiókör terül etén 'lakók e
kulcs szerint kivetett összegnek a felét, illetve negyedrészét : tar-
toznak[fizetni. (E. A. 256. §. egyh. m. utasitás . . . pont.)

Ugya személyi járandóság, mint az egyházi járulék évnegye-
denként előre fizetendő. (Lásd e szabályrendelet 85. §.)

81. §. Rendkivüli szükségletek czimén a missio területén ki-
vül lakó:hivekre külőn terhek nem róhatók.

82. §. Az egyháztagok egyházi járandóságainak és egyházi
járulékainak kivetését az egyház tanács eszközli, még pedig úgy,
hogy· a kivetést feltüntető részlet kimutatás (E. A. 262. §.) kőz-
gyűlésileg végleg megállapitható legyen.

83. §. Akivetést megállapitó egyházközgyűlés helye és ideje
az illetőknek eleve közhirré teendő. ,

,~ 84. §. Azon egyháztagok, kik az egyházközségi kivetést ma-
gukra nézve sérelmesnek találják, a kivetést végleg megállapitó
közgyűlés napjától számitandó 30 nap alatt, sérelmük orvoslása végett
az egyházmegyei számvevőszékhez felebbezhetnek. (E. A. 266. §.)

85. §. Azon egyháztagok, kik személyi járandóságaikat vagy
egyházi járulékaikat a kitűzőtt határidőre be nem szolgáltatják, 5%
késedelmi kamatot fizetnek, s kétszeri megintés után a polgári
hatóság által kötelességeik teljesitésére' szorittatnak. (L. e. szabály-
rendelet 80. §.) .

A késedelmi kamat kiszabása és fizetése csak a következő évi
január hó 1-ével kezdődik.

2. SZAKASZ.

Az egyházi közalap.--
86. §. Az egyházi közalap az E. A. 306 .. §. értelmében az

egyházi tagoktói behajtandó és a kitűzőtt időre rendeltetésére
beküldendő.

VII. fEJEZET.

A szám adások vezetése.

87. §. Az egyháztagoknak előirt terhek és az általuk teljesitett
lerovások nyilvántartására a főkönyv szolgál.

E könyvben minden egyháztagnak több évre szóló külön
lapja van.
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Az év vegen a Jerovások és az előirások egybevétetnek s al
esetleges tartozások a jövő! évre tehernek előiratnak.

88. §. Az összes bevételek és kiadások a pénztárkönyvben
tartatnak nyilván, mely a pénztáros és ellenőr által évnegyedenként
lezárandó.

E, pénztárkönyvbe a bevételek és kiadások azon a napon
könyveléndők el, melyen megtörténtek.

89. §. Az alapitványok nyilvántartásául szolgál az «alapitvá-
nyok nyilvántartási kőnyve.»

90. §. Azonkivül tartozik még a számadáshoz a leltár, a zár-
számadás. meg a vagyon-mérleg. .

Ezek kellő nyilvántartásához külön-külön e czélra szolgáló be-
kötött könyv szolgál.

·Az évi költségvetés annyiban tartozik ide, hogy a pénztáros
lássa milyen tételek vannak abban felvéve s hogy a számvizsgáló
bizottság az abban felsorolt tételeket a pénztárkönyvben tényleg
kiegyenlitettekkel egybevethesse.

VIlI. FEJEZET.

\ • Számvizsgálat.

. 91. §. A számadásoknak a megfelelő nyugtákkal és ellennyug-
tákkal való' egybevetése, higgadt és pontos felülvizsgálása a rendes
közgyűlés által megválasztott számvizsgáló bizottság által történik.

E 'bizottság három választott számvizsgálóból s az egyházi
· í

elnökségből áll s utóbbi hivatalból tagja a számvizsgáló bizottságnak.
Az egyh. pénztáros, valamint az egyh. ellenőr szintén jelen

vannak a számvizsgálásnál.
92. §. A számvizsgáló bizottság legelső sorban felülvizsgálja

a főkönyvet, megállapitja a f. évben befolyt összes személyi járan-
dóságokat, egyházi járulékokat, közalaphoz való -hozzájárulásokat
felülvizsgálja, vajjon nincsenek-e hátralékok s igenlő esetben elő-
irattak-e ezek az illetőknek tehernek.

93. §. felülvizsgálja a «pénztárkőnyvet- bevételek és kiadá-
sokra vonatkozólag és ezek alapján megállapitja a XII/31-iki pénz-
készletet vagy hiányt.

Egybeveti a bevételek és kiadások összegét a pénztárkönyv
bevételi és kiadási főösszegeivel s ha ezek megegyeznek, akkor a
pénztári siámadás helyes.

94. §. felülvizsgálja az alapitványok nyilvántartási könyvét.
95. §. felülvizsgálja, megállapitja és lezárja az egyház leltárát.
96. §. felülvizsgálja a zárszámadást és a vagyon mérleget és



az eredeti könyvekben történt aláirása után, beterjeszti ,azokqt ,az
egyhá2 i tanácshoz. . ' . .

97. §. Egybeállitja a jövő évi költségvetést., -,
98. §. Végre tartozik a felülvizsgálás eredményét az illető

okmányokkal felszerelve az egyháztan ácsnak, illetve kőzgyűlésnek
bemutatni. ' '

A szám adás hiteles másolata, az eredeti mellékletekkel együtt
további felülvizsgálás. végett az egyház megyei számvevőszék
egyházi elnökségének felterjesztendő. (E. A. 275.)

99. §. Szabályellenes kezelés, valamint hiányos felülvizsgálás
által okozott károkért a számvizsgáló bizottság egyetemleges fele-
lősséggel és kártéritéssel tartozik. (E. A. 226. §.)

IX. FEJEZET .

.100. §. A stólákat kitüntető táblázat. El lelkészi hivatalban ki-
függesztendő.

101. §. A harangozásdij következöleg van megállapitva:
Harangozási dijtételek :

1. skála 1/4 órai harangozásért 4 kor.
II." 1,'2" '" 5"
Ill." 314" " 6"
IV." 1" " 8 ,,'

Többszörös harangozás esetén az illető dijtétel annyiszor fize-
tendő, ahányszor a harangozás megrendeltetik.

A missió-lelkész által végzendő temetés idején a temetést ki-
kisérő harangozásért dij nem szedetik, ha külön kivánságra azon-
ban a harangozás egyedül a nagyharanggal a ,;Zion"-nal történik,
ezért negyedóránként 5 korona fizetendő, lévén ez a legünnepé-
lyesebb harangozás' - '.' " -

Kereset nélküli, teljesen szegény hiveink a harangozásért nem
fizetnek.

Halálozási esetekben a-jelhargngozás a kővetkező : férfi el-
halálozásakor az összharangozás előtt a Zion (nagy harang) huza-
tik meg egyedül (külön 3 versben), nő elhalálozásakor az össz-
harangozás előtt egyedül a ZioTJ, csak 2 jelharangozást ad (két
külön vers), még nem confirmált iskolaköteles fiu halálakor, az
összharangozás előtt a Oolgata (középharang) huzatik meg jel
gyanánt 3 külön rövid versben, még nem confirmált iskolaköte-
les leány halálakor az összharangozás előtt a Oolgata két külön
megszakitott rövid jelt ád, még nem iskolaköteles fiugyermek ha-
lálakor az összharangozást megelőzi 3 rövid jelcsendités, az » Imá-
hoz« kis haranggal, még iskolába nem járó leánygyermek elhalá-

2
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elöz; meglátás.ak6r az ősszharángozást, ésak·két ~Óvid jelcsendités
az '» lmához« kis haranggal.i

} A harangozó díja az
1. skálánál1kor.

a II. " 1 "
a Ill.. " 1 "

\: . '. ',a lV,' " ? "

mely neki a fenti beszedendő dijakbólfizetendő ki.

fill.
50 "
80 "

"

X. fEJEZET.

102. §. Jelen 'szabályrendelet jóváhagyás végett a legközelebbi
felsőbb egyházi hatósághoz 2 példányban felterjesztendő. (E. A.
16-48. §.)

103. §. Jelen szabályrendelet a jóváhagyást. követő év január
hó l-én lép életbe.

Kelt Szabadkán, 1903. évi január hó 25-ikén tartott egyházi
közgyülésben ..

,Weber Frigyes, .
, egyh. jegyző.

Korossy Emil,
ev. miss. lelkész.

(P. H.)

Lelbach János,
egyh. felügyelő.

[elen szabályrendelet a bácsi ágost., hitv. evang. egyházmegyének
1904-ik 'évi [unius ~3-án tartott közgyülése által jóváhagyatott.

Kelt Ujvidék, 1904. julius 4-én.

Rohon!ff. Gyula,
_egyhm. felügyelő. (P. H.) Belohorszky Gábor,

ev. főesperes.



19

Nyilt kérelem.
»A szentek segitségére való alamizs-

nára nézve pedig, mikép a galaciabeli
gyülekezetekben rendeltem, azonképen
cselekedjetek ti is: A hétnek minden
első napján mindenitek tegye el magánál,
amit az Isten ajándékából el akar tenni,
hogy ne akkor történjék annak szedése,
mikor már odajövök.«

(Pál ap. levele l. Kor. 16. r., 1-2. v.)

A szabadkai ágo hitv. ev. egyház kebelében 1897. évben ala-
kult meg a gyámintézeti nőegylet, mely mint az a közöltalapsza-
bályokból .látható, nemes czélt tüzött maga elé s igyekezett is,
hogy azt keresztül vihesse.

Az egylet még fiatal s szegény, szűkölködik az anyagiakban
s e rniatt a legjobb akarat mellett sem tehet annyit a kitüzött ne-
mes czél érdekében, a mennyit tenni óhajtana.

Szegény az egylet, az egyház, de azért ne csüggedjünk 1 Midőn
iskoláinkat, templomainkat elszedték, Isten segitségével ujakat épi-
tettek Atyáink. Hát ma nem volnánk-e képesek lsten segedelmével
segiteni önmagunkon s a nőegyleti alapszabályokban felsorolt
nemes czélokat valóságban is keresztül vinni, ha valóban akarnánk?

Protestánsok 1 Lépjetek be a szabadkai ev. gyámintézeti nő-
egylet tagjainak sorába 1 Segítsetek munkálni a kitüzött nemes czél
érdekében 1

Evangelikus férfiak 1 Ne vonjátok meg ti sem anyagi javaitok-
nak közlését attól az egyi ettől, mely oly nemes keresztényi czélt
tűzött ki maga elé. Lépjetek be az egylet rnűkődő, alapitó, V.

pártoló tagjainak sorába 1
Mit ér az, ha a magasztos czél érdekében csak egy-két lelkes

egyén küzd, a nagy tömeg pedig a nemtörődömségben tesped.
Embertársak 1 Istenben közös testvérek 1 kik a közös emberszere-

tet és jótéteményekben találjátok saját hitéletetek megnyilvánulását,
ime itt az alkalom a szenvedő ernbertársak felsegithetésére és
nyomoruk enyhithetésére; mert az ev. nőegylet könyörülö jóté-
konyságot gyakorol vallás és nyelvkülömbség nélkül: áldozati 01-
táráról «jót tevén minden emberekke\.»

Egyesült erővel többre megyünk - lépjetek tehát be!
Virágoztassuk fel a mi evang. gyámintézeti nőegyletünket 1.
«Jól cselekedjetek és kölcsönt adjatok, semmit abból vissza nem

v-árván ; és a ti jutalmatok bőséges leszen.» (Lukács ev. 6. L, 35. v.)
Szabadka, 1904. deczetuber hó 15-én.

Az egylzáztanács.
2'
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A SZABADKAI..

EVANOELIKUS OY ÁMINTÉZETI NŐ-EOYLET

ALAPSZABÁLYAI.

•• f'

> És ha egy (ag szenved, minden ta-
gok egyetemben bánkődnak.«

(1. Kerint. 12. r., 26. v.)

1. SZAKASZ.

Az egylet czime, czélja és eszközei.
'1 .: §. Czim és székhely: Szabadkai evang. gyámintézeti nő-

egylet., . "
2. §. Az egylet czélja: A keresztyén könyörülő szeretet és

jótékonyság gyakorlása, a vallás erkölcsi élet ápolása - az evang.
templomnak belső berendezése.

3. §. Eszközök: Az egylet czéljainak elérésére szolgálnak:
1. az egylet jövedelmei, tagsági dijak és önkéntes adományok,

·2. 'szegény betegek meglátogatása,
.·3. esetleges fölolvasások tartása, különösen nők részére.

•
' ..

Il. SZAKASZ.

Az egylet tagjai.
4. '"§. A tagokról általában: Az egylet tagjává lehet mindenki,

a ki a Jézus Krisztust Megváltójának tartja s az üdvözitő paran-
csolatainak teljesitésére' komolyan törekszik. - Férfiak azonban
csak alapító vagy pártfogó. tagjai lehetnek.

" 5. §, A tágok négyfélék:
1. alapitótag, ki egyszerre 'legalább 100 koronát egyszer és

mindenkorra fizet,
2. pártfogó' tag, ki évenként legalább 10 koronát fizet,
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3. rendes tag, ki évenként legalább 4 koronát fizet,
4. pártoló tagok, kik legalább évente 1 koronát. fizetnek.
A tagok kötelesek tagsági dijaikat pontosan befizetni s őrködni,

hogy az egyesület komoly, határozott keresztyén szellemben ve-
zettessék.

Kilépését minden tag a 3 éveItelte előtt az elnöknek beje-
lenteni tartozik- annak elmulasztása ujabb 3 évi tagdíjra kötelez.

6. §. A tagok jogai: A tagok általában a közgyűlésen tanács-
kozási és szavazati joggal birnak, de csak az alapitó, pártfogó és
rendes tagok választhatok.

ru. SZAKASZ.

Az egylet szervezete.
7. §. Az egylet szervezetéről általában: Az egylet ügyeit a

közgyűlés s az ezáltal választott igazgató választmány vezeti. A
választmány tagjai: 1. az:~elnök,2. az alelnök, 3. a titkár, 4. a: pénz-
táros, 5. az ellenőr és ezeken kivül még 12 választmányi tag. A
választmányi tagok száma a szükséghez képest a közgyűlés által
nagyobbra emelhető. A tisztviselők és a többi választmányi 'tagok
is a közgyűlés által három évre választatnak.

8. §. Az elnök és alelnök hatásköre: Az elnök vezeti a köz-
gyűlés és a válaszmány tanácskozásait, képviseli az egyesületet
más testületekkel és a hatósággal szemben s rendkivül fontos és
sürgős esetekben joga van a rendes közgyűlésen kivül is, közgyűlés
összehivására. . ,

Az alelnök, az elnök akadályoztatása esetén,< végzi az velnöki
teendőket. , _

9. §. A titkár teendője: A titkár vezeti a jegyzőkönyveket,
viszi az egylet mindennemű irásbeli munkálatait, az elnökkel egyet-
értőleg közzéteszi az egyesületre vonatkozó hirdetményeket és
gondoskodik alkalmas felolvasásokról.

10. §. A pénztáros és.iellenör teendője: A pénztáros átveszi
a járulékokat, a választmány, illetve az-elnök felhatalmazására végzi
a bevásárlásokat, kifizeti a kifizetendő összegeket s az egyesület
vagyonát biztos helyre elhelyezi. .

A pénztáros köteles évenként egyszer a közgyűlésnek, a
választmány kiván atára pedig az elnöknek bármikor a számadást
bemutatni.

Az ellenőr felügyel a pénztárta ..
11. §. A közgyűlésről : Közgyűlés rendesen évenként egyszer

tartatik; rendkivüli esetekben azonban ezen kivűl is tarthat, -al;
egylet közgyűlést,
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A tagok összehivása meghivók utján történik. A közgyűlés:
1. felülvizsgálja az egylet működését, vagyonának kezelését s'

a segélyezésekre vonatkozó intézkedéseket, valamint az igazgató-
választmány eljárását;

2. a választmány hatáskörét szzbályozza :
3. la választmány által eléje terjesztett ügyeket elíntézi, illetve

az elintézésre nézve határozatot hoz;
4~alapszabályokat, amennyiben szükséges, módositja. Az alap-

szabályok módositására vonatkozó határozat jóváhagyás végett a
belügyrniniszteriumhoz felterjesztendő. _

A kőzgyűlésen a jelenlevők többsége határoz.
A közgyűlés jegyzőkönyveit az elnök és általa felkért két tag

hitelesiti.
12. §. Az igazgató-választmányról: A választmány gyűlései nek

megtartására legalább öt tag jelenléte szükséges.
A választmány: f

1. határoz az eléje terjesztett kérvények -iöíött,
2. megvizsgálja a pénztárt s intézkedik akiadásokról,
3.' gondoskodik a kiadások fedezéséről s az egyesület vagyo-

nának biztos kezeléséről,
4. felveszi vagyalapos ok esetén elutasitja a jelentkező ta-

gokat, illetőleg kizárja azokat, akik az alapszabályokat meg nem
tart ják, sőt az egyesület jó hirnevét veszélyeztetik. A mennyiben
a választmány elutasitó vagy kizáró határozatot hoz, az esetleg
befizetett utolsó f'gy évi tagsági dij az illető tagnak visszaadandó.
A választmánynak az elutasitásra vonatkozó határozatai a közgyű-
léshez Ielebbezhetök.

A 'választmány jegyzőkönyveit az elnök és az általa fekért két
választmányi tag hitelesiti.

IV. SZAKASZ.

Zárhatározatok.

13. §. Feloszlás esetén az egyesület vagyona - a-szabadkai
ev'~ng. egyházra száll, azon megszoritással, hogy az egyház tanács
e vagyonnal valamelyik már fen álló egyházi czélu alapját szaporitsa.

A feloszlás azonban csak akkor érvényes, ha 1., a meghivón
világosan ki volt téve, hogya közgyűlés tanácskozásánák tárgyát
az egylet feloszlása képezi s ha 2., az illető közgyűlésen a tagok-
nak legalább fel- jelen volt.

Ha azonban a szabályszerűen kiállított meghivó szétküldése
után a tagok fele az illető közgyűlésre meg nem jelent, akkor az
elnöknek joga van két hét mulva uj közgyűlést hirdetni s e köz-
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gyűlésen a jelenlévők, bármily kevesen is, az egylet feloszlatása
és a vagyon hováforditása tárgyában is határoznak. Az e tárgyban
hozott határozat jóváhagyás végett a belügyminiszteriumhoz fel-
terjesztendő.

14. §. Azon esetben, ha az alapszabályokban meghatározott
czélt és eljárást, illetőleg hatáskörét az egylet meg nem tartja, a kir.
kormány által, amennyiben további működésének folytatása által az
állam vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, hala-
déktalanul felfüggesztetik és a felfüggesztés után elrendelendő
alapos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik, vagy
esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására különbeni fel-
oszlatás terhe alatt köteleztetik.

Kelt Szabadkán, 1897. április hó 8-án.

P. H. Korossy Emilne. .
elnök. ' . .

95660. szám
V-bo

Látta a m. kir. belügyminister.
Budapesten, 1897. október hó 13-án

a 'níinish~r' helyett:

P. H. Lq/kóéiy,
dllamtitkár.



»Urarn, szerétern a Te házadnak me-
nedékét és a Te dicsőséged hajlékának
helyét.« (Zsolt, 26. r. 8. v.)

"

",' '\ .\t" , '
Tudnivalók az istentiszteleti rendből.

Ev. templomunkban - a szórványokban tartatni szokott s a
szószékről esetről-esetre kihirdeteridő napok kivételével - minden
vasárnap délelőtt 10 órakor tartatik istentisztelet-

Októbertől pünkösdig minden vasárnap délután 3 órától és
minden csütörtök reggelI

/28 órától, könyörgő istentiszteletek tartatnak.
Az ima a háborgó és kesergő szivnek egyedüli gyógybalzsama.

\ Az Ur szent vacsorája kíszolgáltatik az alábbi napokon:
advent l-ső vasárnapján,
karácsony l-ső ünnepén,
bőjt l-ső vasárnapján,
nagypénteken,
husvét vasárnapján,
pünkösd vasárnapján, (konfirmatio)

i Szentháromság 14-ik vasárnapján.
Az este tartandó (télen 5 órától, tavasszal ö-töl) liturgikus

istentiszteletek ideje esetről-esetre a szószékről adatik tudtul..
Anémet anyanyelvű hívek részére úrszentvacsora kiosztással

egybekötött német nyelvű istentiszteletek tartatnak a következő
vasárnapohon. u. rn.: Advent 4., Invocavit, Quasimodogeniti, Trini-
tatis 7. és a reformatio ünnepet megelőző vasárnapori," '-
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A szabadkai ágo hitv. ev. egyház mint bácsi missió-
nak a jelen,J904. évben müködő egyháztanácsa.

x Legeltessétek az Istenne k seregét,
rnely a tí gondviseléstek alatt vagyon,
gondot viselvén arról nem kényszerű-
ségből, hanem örömmel; nem kiván-
van éktelenül a nyereséget, hanem kész
indulattal. Sem pedig ugy, mint ural-
kodván az Urnak örökségén, hanem
ugy. mint kik az lsten seregének tü-
körei legyetek.«

(Péter 1. levele 5. r. 2. v.)

sze~9l!2f~~.dojf, Korgss:t, ~I1Ji.ll,an-r77.ek .e-z-:~
Iványi István, Dr. Novák József,

tiszteletbeli felügyelők.

Wéber Frigyes,
egyh. jegyző.

Bayer György,
Berzeviezy Gyula,
Czéner Andor,
Düsing Miksa,
Emieh János,
Fuehs Géza,

Laekner János,
egyh. pénztáros.

Beek Ottó,
egyh. ellenőr.

Lelbaeh János,
felikyelő.

Dr. Tausz fülöp,
egyh. ügyész.

Dr. Purgly Sándor,
zalai egyházrn. íelügy.

Dr. Roxer Gyula,
Wünsehendorfer B.,
Zalán Béla,
Zvarinyi Dezső,

Helyi gyámintézeti bizottság:
Korossy Emil,

egyházi elnök.

Fussganger Benő,
Kirst János,

Gerber Jakab,
Hofbauer Vilmos,
Koreek Antal,
Krempe Róbert,
Ma ye r -j.áJ1.D.S.,_

egyházi tanácsosok.

Szegő Fülöp. Adolf,
világi elnők,

Czéner Andor,
jegyző.

Beek Ottó,
pénztáros.

Maas Károly,
Szanitter Tivadar,

bizottsági tagok,

Sziller Károly,
Wünschendorfer B.,



26

-'

Az\'evangelikus hitközség fejlődése Szabadkán.
Iványi Istváníól.

1.

Protestánsok már régebben telepedtek le városunkban, azon-
ban mindig oly csekély számban voltak, hogyegyházzá nem
alakulhattak ; némelyek meg éppen a katholikus egyházhoz szoktak,
s idővel a maguk vallásáról is megfeledkeztek, gyermekeiket ka-
tholikusoknak nevelték, mig a többiek elenyésző csekélységök ér-
zetében jobb idők után sopánkodtak, a midőn nekik is egyházzá
alakulniok sikerülni fog.

Az első mozgalom ez iránt 1863-ban történt. j unius hó 14-én
Simon József reform. ifju végrendeletében 40 forintot hagyomá-
nyozott egy Szabadkán alakuló reform. egyháznak: junius 19-én
Sárai Szabó László egy gyermeke, keresztelése alkalmából 10 frtot
adott ugyan ezen czélra. Szilády Aron ref. lelkész Halasról, a ki
a temetést és a keresztelést végezte, a fáradsága dijául kapott 22
frtot is e czélra ajánlta fel s igy a Szabadkán alakulandó reform.
egyház alaptőkéjét 72 frtra szaporitá.

E re junius 29-én a helybeli reform. és ágo hitv. evang. hivekből
többen tanácskozásra összegyültek és egy szabadkai egyesült pro-
testáns egyházzá alakulni határoztak ; a mig azonban rendes egy-
házzá lehetnek s külön lelkészt .tarthatnak, addig Szilády halasi
reform. lelkész rendeleteinek vetik alá magukat. Elnökül megválasztják
Tóth Lajost, je'gyzőnek Mihó Miklóst. Egyházi tanácsnokok lettek:
I1gen jános, Dobel Károly, Bayer György, Zvarinyi Antal, Mortenson
Márton az ágo hitv. evangelikusok részéről és Bartek István, Hatvani
józsef, Kálmán Károly, Simon [ános.. Lakatos Ferencz református
részről.

, Az eképen megalakult egyesült protestáns ~gyháznak 1863-ik
aug. lő-án tartá az első isteni tiszteletet Szilády Aron a «Pestvdros»
szálloda nagytermében, a hová a kiváncsiság sok katholikus hall-
gatót is csalt. Ez alkalommal Kálmán jános kéretett fel a tanitó-
ságra, a mit ez szivesen és fizetés nélkül vállalt magára; de a
szülők némi javadalmazást helyeztek kilátásba. Simon János pedig
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egy szobát adott iskolai helyiségül és Seres Gáspár a hitközség
körüli szolgai teendőket vállalta el szintén dijtalanul, s igy hitbúz-
góságból tett mindenki, a mi és a mennyi erejétől kitelt. Es a
hitközség szép csendben élte le első napjait. .'

Kálmán János tanitó azonban megbizásán és hatáskörén tul-
menvén katholikus gyermekeket is fogadott be a Fűzfás-utczában
levő iskolájába, a környékben lakó szülőknek könnyebbitésére és

.költség kimélésére, mint mondá. - Emiatt Flatt Endre polgár-
mester 1865. ápr. l l-én a községi tanácsot arra utasitotta, hogy
ezen, a hatályban levő szabályokkal meg nem egyező önkény
meggátlása végett ezen zugiskolát azonnal bezárassa, a tanitót
pedig engedély nélküli iskolatartástói eltiltsa. A IV. köri tariács-
nokság ápril 17·én maga elé idézte Kálmánt, a ki magát még a
«Bécsi Hiradó- május 13·iki számában is védelmezte. A zugiskola
czimet visszautasitja, mert az egyházi hatóság rendeletéből műkö-
dik; s azért az iskolának bezárását is csak karhatalommal engedné
meg, nehogy a felelősség ő reá, hanem a végrehajtó hatóságra
nehezedjék; mert az erőszak által a protestáns egyház országos
törvények által biztositott jogaiban érzékenyen meg volna sértve.
Biró Antal városi főkapitány e kellemetlen ügyet ugy intézte el,
hogy felsőbb utasitásig ne folytassa a tanitást ; de i Szilády . Aron
közbelépésére május 21-én ismét megnyilt az iskola. Azonban
deczember 15-én Schisler Gyula főelemi iskola igazgató,' Duhek
rendőr-alkapitány és egy pandur kiséretében az iskolát ujra bezárta
és a tanitót kiutasittatni rendelé. Ez ellen felsőbb fórumnál is
tettek lépéseket. mig a m. kir. helytartótanács a tanítást megen-
gedte, de kizárólagosan csak prot. gyermekekre nézve. Erről Kálmán
1866. jan. 8-án egy polgármesteri átiratban értesittetett, mire a
tanitás másnap reggel ismét elkezdődött.

Ezentul semmi sem háboritotta a helybeli prot. egyházat. S
talán épen ez volt oka annak, hogyahitbuzgalom fogyott, és a
különben is csak prekárius életű egyházközség semmi életjelt nem
adott magáról. Csendes álomba merült a protestánsok ügye, melyet
az egyházi fölebbvalóság sem mozgatott, s rnelyet egy-két egyén
buzgalma sem volt képes feléleszteni. A következő 14 évben a
hitközségi élet teljesen szüneteIt, isteni tisztelet 'soha nem tartatott.
Ha keresztelés vagy haláleset fordult elő,' kath. papok vonakodtak
a törvény, által is kötelességökké tett funkcziókaf 'végezni, vagy
éppen meg is tagadták azt. Némelyek a görögkeleti papokhoz 'for-
dultak, s itt kevesebb ellenszenvet tapasztaltak ; mások meg nagy
költséggel Szegedről, Halasról, Pacsérról voltak kénytelenek pro-
testáns papot hozatni, ami bizony sulyos teherként nehezedett az
egyesekre. ~ Ehhez járult még az is, hogy az 1880. szept, 1. óta
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ujabb országos törvények ama vallási funkcziók végzését még in-
kább megneheziték, más vallásu papokat ilyenektől éppen eltiltván,
minek következtében városunknak időközben nagyobbrészt intelli-
gens elemekkel felszaporodott prot. lakossága önmaga volt kény-
telen helyzetén segiteni.

Némi tapogatódzás és próbálgatás, kisérletezés czélhoz nem
vezetvén. végre Thomay József ágo hitv. ev. lelkész Szegedről
átjött ,", az alakulást előkészitvén, 1880. nov. l-én isteni tiszteletet
tartott Itten a polgári leányiskola egyik osztályhelyiségében, melyben
a reform. hitsorsosok is részt vettek. Ennek végeztével tartott érte-
kezletben az evang. lelkész megigérte, hogya szabadkai hiveket
évenkint négyszer (febr. 2., jun. 6., szept. 8., nov. 1.,) fogja meg-
látogatni és isteni tiszteletet tartani; erre a helybeli hivek egyházi
ügyei vezetésére felügyelőnek Chobot ferencz, jegyzőnek Iványi
István és pénztárosnak Dobel Károly választattak meg. A jelenvolt
reformátusok a már sokszor óhajtott egyesülést is felemlitették;
ezen ügy azonban az értekezlet jog- és hatáskörén túlesvén. ők a
maguk illetékes egyházi fórumához utasittattak. Minthogy azonban
maguk az ágo hitv. ev. hitsorsosok is pártoltak az egyesülést, mely
e különben ismét csak kétséges életű gyönge egyházat egyedül
képes megszilárditani: az 1881. szeptember 8-án tartott gyülés
megbizásából Iványi István felkérte Kármán Pál torzsai reform.
lelkészt rnint esperest, hogya két protestáns felekezet kiván atára
egy egyesült prot. egyház szervezésére átjönni sziveskedjék.

Azalatt az ágo hitv. ev. kis egyház már kelyhet is kapott, és
a lelkész utiköltségei megtérítésére aláirás utján kis pénzössz:eget
is gyüjtptt és a hivek ősszeírását is munkába vette.

1881. nov. l-én az isteni tisztelet után tartott közgyülésen az
egyesülés a hivek részéről újra kimondatván, elhatároztatott: hogy
ezentúl az ágo h. V. lelkész csak kétszer, a reform. lelkész pedig
szintén kétszer fog átjönni isteni tisztelet tartása végett, s erre a
szegedi reform. lelkészt fogják felkérni. Továbbá aláirási ivet kö-
röztettek, melyben a mindkét hitfelekezetüek magukat- a .szükséges
költségek közös viselésére némi: pénzösszeggel kötelezik. Az evang.
pap továbbra is átjött azóta egyéb papi funktiókra is, de a reform.
nem hivatott meg, s igy meg sem jelenhetett. Végre 1882. nov.
20-án tetté lett az egyesülés. Thomay József szegedi evang. lelkész
és Kármán Pál torzsai reform. lelkész mint a dunamelléki reform.
egyházi kerület megbizottja jelenlétében az egyesség a teljes egyen-
joguság alapján meg is kőttetett és aláiratott.

Ezen okmány egyes részei: a szabadkai egyesült protestáns
egyház reform. részről a dunamelléki reform. egyházkerületbe, evang.
részről pedig a bányai ágo hitv. ev. egyházkerület fenhatósága alá



fog tartozni. Amazok Halashoz, ernezek Szegedhez tartozzanak.
Az isteni tisztelet magyar nyelven fog tartatni, anémet ajku idő-
sebb hivek kedveért negyedévenként egyszer németül is. .Az első
lelkész helvét hitvallásu legyen, mert a helvét hitvallású hivek ké-
pezik a többséget; a következő ágost. hitvallásu legyen s igy
felváltva, mig az egyesült prot. egyház fennáll. Az egyházi felügyelő,
ha a lelkész reform., evang. lesz és viszont; ily viszonosság legyen
a pénztáros és jegyzöte nézve is. Végre 4 -4 presbyter válasz-
tassék.: Ezen' megválasztott egyházi előljáróság átveszi az előbb
fennállott egyesült prot. egyház vagyonát, amelyet pedig Szabó
László őrzött meg; és erre valamint jövőben is minden adomány
s alapitvány jogi természetét megóvja. A vagyon, a mig az egye-
sülés tart, közös lesz, elválás esetében pedig ama jogi természet
szerint szétosztandó lesz. Az egyházi szükségletek fedezésére
Szabadka város közgyülése is felkéressék, hogy az egyesült prot.
egyházat állandó segélyben részesitse. A hivek eg I leendő helybeli
lelkész számára 400 frtot biztositották évi egyházi adóban. Végül
megállapittatott a papi stóla is.

Ezen egyezségi okmány mindkét rész egyházi felsőbb ható-
ságához kűldetett fel megerősités végett.

A dunamelléki reform. egyházkerület 1882. nov. 22-én Buda-
pesten tartott közgyülése örömmel adta beleegyezését az egyesü-
lésre, sőt a lelkész fizetésének nagyobbitására évenkint 200 frt
segélyt is megszavazott.

1883. jan. 3-án nyomtatott felhivás menesztetett a szabadkai
prot. hivekhez, mely őket adakozásra, illetőleg rendes egyházi
adónak aláirására szólitja, hogy ama felajánlott 400 frt lelkész
fizetés s egyéb egyházi költségek fedeztethessenek.

Erre 1883. febr. 2-án az isteni tiszteletnek és az urvacsora
kiosztásának végeztével Thomay József evang. lelkész és Vörös
Pál pacséri reform. segédlelkész, a hová a szabadkai uj egyház
még egyelőre tartozott, és Skultéty János ideigl. felügyelő elnök-
lete alatt megtartatott az oly r.ég_ óhajtott alakuló közgyülés, és
megválasztattak az egyesült egyház előljárói: Iványi István felügyelő,
Sárai Szabó László pénztáros, Ringhofer Lajos· jegyző és 4-4
presbyter, s azonnal le is tették a hivatali esküt. Agyülés lefolyá-
sáról mindkét egyházi felsőbb hatóság jegyzőkönyvileg értesittetett
és Szabad ka városa is a prot. egyesült egyház alakulásáról hiva-
talból tudósittatott.

Az uj egyháztanács rnost buzgóan hozzá látott teendőjéhez
és hetenkint tartott gyüléseiben az egyház függő kérdései felett
tanakodott.

Minthogy a lelkész részére felajánlott 400 frt a hivek alá-



írása által már biztositva volt, és a reform. egyház kerület is 200
frtot szavazott meg e czélra, és a Szabadka város részéről az
eddigi ideigl .. hitoktató szál ára (Solmossy Lajos) utalványozott 100
frt (a gymnasiurn, polgári és elemi iskolák után) ugyszintén az
állami tanitónőképző intézet után évenként járó 50 frt hitoktatásdij
is ezentul a rendes lelkészt fogja illetni; sannak e szerint a stólán
kivül 750 frt évi jövedelme van biztositva, a melyért (minthogy az
iskolák. itt mind községi ek) tisztán csak az egyházi dolgokat és a
tanuló ifjuság hitoktatását keIl végeznie: 1883. febr. 15-én feIkér-
ték a torzsai lelkész-esperest, Kármán Pált, hogy most már a vi-
szonyokhoz alkalmas lelkészt küldessen ide. Minthogy külön tem-
plomi helyiségűnk nem volt, és szegénységünkben ilyent bérelni
sem tudtunk, az isteni tiszteletek helyéül megtartottuk ezentul is a
polgári leányiskolának egy osztály-helyiségét. A felügyelőnek Török
Pál reform. superintendenssel ez ügyben váltott néhány levele után
végre jan. 4-én azt jelenté a reform. esperes, hogy Török Lajos
reform. lelkész küldetett le Szabadkára, s hogy -ezen egyház ezen-
tul Halashoz affiliálva a kecskeméti esperességbe fog tartozni.

Hasonló sikerrel jártunk a városnál, amelytől az 1868. évi
53. törv. czikk 24. §. értelmében némi áIlandó segélyt kértünk. A
kérvényt márcz. 6-án egy 3 tagu bizottság adta át Mukics János
polgármesternek, és az ápril 25-én tartott közgyülés meg is sza-
vazott e czélra 20 láncz szántóföldet aradonováci közlegelőből.
Ezen földet akiküldöttek 1883. okt. 9. a helyszinén Malachovszky
László gazdasági tanácsnok és Karvázi Pál városi mérnöktől át is
vették, nov. elején pedig a presbyterium 10 évre bérbe adta, a
jövedelmet egyházi czélokra a közös pénztárba tették.

Nem oly sikerrel végződött a harmadik ügy.
A bányai evang. egyházkerület t. i. a két prot. hitfelekezet

helybeli egyesülését az evang. hivek többszöri sürgetése daczára
nem sietett megerősiteni. Hasztalan tette át pártolólag ez ügyet az
1883. máj. 16. Szarvason tartott evang. békési esperességi gyűlés
a kerülethez, amely 1883. okt. Budapesten volt közgyülésén ezen
ügyet előbb. véleményadásra Szeberényi Gusztáv superinténdensnek
adta ki..

Ezalatt Török Lajos reform. lelkész 1883. junius végén érke-
zett városunkba mint első helybeli prot. pap. Az egyházi tanács
egy építendő templom- vagy imaházra is megkezdette a gyűjtést
a hivek között.

r Szépen haladtak az ügyek, csak az egyesülésnek evang. részről hi-
ányzó megerősitésevagy jóváhagyása agga~ztá a kedélyeket. A super-
intendensnek deczember hóban Szilády Aron, halasi lelkészhez irt
leveleiból az tűnt ki,hogy az ágo h. evang. egyházi hatóság az



ügye! még halasztgatni akarja. Ily helyzetben telt le még egy év.
Ekkor tartatott Budapesten 1885. okt. hóban a bányaí ev. egyház-
kerület közgyülése, amely 50. sz. alatti határozatában a szabadkai
hivekkel is foglalkozik, a kiknek ügyét Achim Adám békési főes-
peres melegen ajánlotta a közgyülésnek. Az erre kimondott hatá-
rozat az itteni viszonyokból tabula rását csinál, Szabadka és a vasut
melléki helységek részére egy év alatt u. n. utazó lelkészséget fog
szervezni; a szabadkai evang. hivek addig is egyelőre a szegedi
anyaegyházhoz való viszonyukban meghagyatnak.

Ezen határozat alapján a helybeli reform. hivek, a mint nem
is cselekedhettek másképen, 1885. decz. 8-án külön tanácskozmányt
tartottak, a melyben az egyesülést felbontottnak jelentették ki, ha-
tározva, hogy lelkészüket a mostani javadalmazással továbbra is a
maguk részéről megtartják. 1885. decz. 13-án tartott tanácskoz-
mányban pedig mint «szabadkai reform. egyház» alakultak meg és
Sárói Szabó Lászlót választották meg gondrioknak, illetőleg világi
elnöknek, továbbá presbytéreket és egyházi jegyzőt.

E változásról a felsőbb egyházi hatóságok és a város közőn-
sége is tudósittattak. Decz. 24-én Iványi Istvánhoz is küldetett ér-
tesités, (mint volt felügyelőhöz és most az ágo h. ev. hivek kép-
viselőjéhez) annak kifejezésével, mennyire sajnálják, hogy az ügy
ily fordulatot vett.

A teljes elváláshoz az anyagiak elkülönitése is kellett még,
ami az 1885. decz. 31. napon volt állapot szerint végre 1886. okt.
16-án szintén megtörtént, amidőn t. i. az evang. hivek képviselői
az evang. részt illető pénzeket összesen 441 frt 94 krt. és tárgyakat
átvették, ellenben az eddigi egyházi iratokat átadták.

A várostól kapott 20 láncz föld egész jövedelme a reform.
egyház kérelmére őket illeti, mig az evang. hivek is nem fognak
egyházat alakitani, a mely esetre a városi közgyülés 1886. ápril
28-án annak egyenlő részekre való felosztását határozta. A reform.
egyház felebbezésére a ministeri határozat a város végzését helyben
hagyta és a városi közgyülés L887. ápril 27-én a további intéz-
kedést, illetőleg az elosztást a tanácsra' bizta.

Az elválás után az evang. részt illető pénzösszeg, ama 20 láncz
fele e1nyerésének reménye és némi egyházi adózás iránti bizalom
rábirta az evang. hiveket, hogy ügyöket ismét maguk karolják fel
és lelkészt kérjenek. Miután 1886. ápril 26-án az elválásról hiva-
talos tudomást szereztek, egyházi ügyeiknek további vezetésére
ismét Iványi Istvánt kérték fel. Ez az evang. bácsszerémi főespe-
ressel érintkezésbe lépett és a helybeli evang. hivek ügyének végle-
gezését kérte; mire az esperességnek jun. 22-én. Ujvidéken tartott
közgyülése jkönyvének 8. pontja alatt bizottságot küldött ki Sza-



32

badkára, a mely szept. 8. csakugyan eljőtt és annyit tudott meg,
hogy a helybeli evang. hivek készek egy utazó lelkész fizetéséhez
400 frttal járulni. A szabadkai evang. hivek azonban kivánják, hogy
az illető lelkész Szabadkán lakjék s innen látagassan át Zomborba
és Apatinba és ahol még teendője leend. A most összeirt hivek
40 családot képeznek mintegy 100 lélekkel és a lelkész fizetésére
egy évre 400 frtot helyeznek kilátásba a stólán és a várostól és állam-
tól kieszközölhető, a vallás tanitásért nyerendő tisztelet dijakon kivül.

II.

Erre Belohorszky Gábor főesperes nov. 9-én értesiti a hiveket,
hogy Szabadkára ideigl. minőségben /(orossy Emilt mint missionarius
lelkészt küldi ki, aki azután 188ó. decz. 15-én személyesen meg
is jelent és az evang hivek vezetését átvette, a miről minden
illetékes felsőbb hatóság tudósittatott.

1886. decz. 25-én tartotta a lelkész beköszöntő beszédét. Isteni
tisztelet után megtartatott az alakuló gyűlés, melyben megválasz-
tattak : felügyelőnek Iványi István, főgymnasiumi tanár, pénztárnoknak
Dobel Károly czukrász, egyh. jegyzőnek Néber Frigyes adótiszt.
presbytereknek Scultéty János telekkönyvvezető, Eidenmüller Adám
aljárásbiró, Graff Károly törvényszéki biró, idősb Néber Fülöp
molnár, Báyer György bőrkereskedő, Reiszenberger Gusztáv pénzügyi
titkár, Lelbach Antal nagybirtokos, Ringhofer Lajos kir. alügyész. -
Az igy megválasztott egyházi előljárók 1887. jan. 2-án tartott isteni
tisztelet alkalmával tették le a hivatalos esküt.

A lelkész a hitközségtől nyert évi 400 frton kivül a várostól
is 100 frtot kap hitoktatásért járó tisztelet dij czimén, melyet az
1887. jan. 26-án tartott városi közgyülés szavazott meg számára.

Az' isteni tiszteletek még mindig a polgári leányiskola egyik
osztályában tartattak meg, mely azonban a czélnak éppenséggel
nem felelt meg, miért is a gyüjtés egy imaház és paplak építésére
már megkezdetett. A lelkész jelenleg bérelt lakásban lakik, melyet
saját ugy is csekély fizetéséből kénytelen fizetni.

. Mindjárt megérkezése után a derék evang. lelkész i6gondját
képezte a hivek pontos összeirása és személyes utánjárásának meg
is volt óhajtott eredménye; mert nem csak kétannyi lélek-számot
volt képes felmutatni, hanem a hivek buzgóságát is még fokozta.

A hitközség vagyana is sikeres előhaladást mutatott fel. Az
1887. évi esp. közgyülés engedélye folytán a hitközség az espe-
resség német egyházaiban könyöradományokat gyüjtött s ez által
pénz-vagyona jóval szaporodott. A mult évi számadás szerint be-
vétel volt 1132 frt és 56 kr. A kiadás 514 frt 38 kr. A tiszta
maradék tehát 619 frt 18 kr. Ennyiből állott az evang hitközség
egy évi pénzszerzeménye.



Miután a szabadkai evang. hitközség meggyőződött arról, hogy
buzgó, a szent ügyért lelkesülni .tudó lelkész vezetése alatt, annak
fennállása és felvirágozása a jövőben biztositva van, ezért a bács-
szerémi főesperesség által ideigl. minőségben Szabadkára' kűldött
Korossy Emil utazó lelkészt 1.888. jan. 8-án tartott közgyülésének
5. pontjában - miután előlegesen annak feláldozó buzgóságát
jegyzőkönyvileg kiemeli, - felkéri, hogy ezután nem csupán mint
esperességileg kinevezett, hanem mint a hitközség által egyhangulag
óhajtott s megválasztott lelkész maradjon meg kőzöttük, s a lelkész
iránti szeretetöknek az által adnak kifejezést, hogy 400 frtos csekély
fizetését az 1888: évre 500 frtra emelték fel.

Az utazó lelkész buzgósága, Ivánka Imre szabadkai orsz.
képviselő szives közbenjárása és Kálay Albert főispán meleg tá-
mogatása folytán a nagym. belügyminister 1888. évre megengedte
a szabadkai evang. hitközségnek, hogy édes magyar hazánk terü-
letén imaház és paplak épitési czélra könyöradományokat gyüjthessen,
amely gyüjtés azonban az árviz és tüzkárosultakérti egyidejü országos
gyüjtes rniatt csak kevés eredménynyel végződött.

Hogy mennyire fontos a szabadkai evang. hitközségnek, rnint
a bácsi missio központjának fennállása s felvirágzása, azt mutatja,
a hozzá csatolt környék terjedelmessége. Mert a bács-szerérni fő-
esperesség 1203. számu rendelete folytán a központhoz a. nagy
Bács-Bodrog vármegyének több mint harmadrésze csatoltatott 50
helységgel, melyek mindegyikében vannak evang. hivek, s melyekből
főleg Szabadka, Zombor, Apatin és Zenta városok ernlithetők fel.
A kerület körülbelül 80 ,""] mérföldet tesz ki, ebből a szabadkai
határra 16 I~I mérföld esik. Az e területen lakó ágo evang. hit-
vallásuak 1000-nél több lelket számlálnak. A tények mutatják mily
fontos, hogya bácsi missió székhelyén. Szabadkán legalább kis
imaház épittessék, hogy a környékből bejövő hivek egy a jámbor
kedélynek megfelelő helyiségben hallgathassák a már oly hosszu
időn át nélkülözött isteni igét s érezhessék annak balzsamos ha-
tását; ugyszintén paplak is épittessék, hogy a lelkészt- felkereső
vidéki hivek ne legyenek kénytelenek-sokáig kérdezősködni és ke-
resni, mig lelkészüket - kinek oly fontos müködési tér nyilik itt
- valamely félreeső magán házban, gyakran változó lakásán feltalálják.

.* Az egyházmegye által a lelkész fizetése következőkép. állapit-
tatott meg: a szabadkai hivek fizetnek évenként 400 forintot, a
zombori hivek 300 forintot, végül az apatini hivek 100 forintot.
Bérelt lakását a lelkész maga fizette, utazási költségeiről sem volt
gondoskodva. A szabadkai hivek csak megfizették az első évben
a 400 írtot, sőt a második évben a lelkész évi fizetését már 500

* -tói itta Korossy Emil helyi lelkész.
3



forintra emelték: A zömbori 'hivek azonban csak 200 forintot birtak
összehozni s ebből is, kezdetben 170 frtot később 200 frtot
imaházbérletre kellett elfizetni, miután ott az iskolák felekezeti ek
lévén, protestáns istentisztelet tartás czéljára tantermet nem lehetett
kapni, az akkor uj állami gymnásiumban pedig az igazgató nem
engedte meg a hivek gyülekezését. Az első istentisztelet a város-
háza kistermében tartatott meg, utána két izben Gallé Emil ottani
buzgó egyházfelügyelő saját ebédlőjét adta e célra, végül a bérelt
s imahazzá átalakitott lakás szolgált a hivek e szent czéljául. Apatin
fizetés dolgában szintén : nem birta teljesiteni az egyházmegye
határozatát s igy a lelkész évente csak 500, később 600 forintot
kapott, melyből lakását bérelte 8 éven át s a szórványokba tett
utazá~okat is fizette.

Ily viszonyok között természetesen a központra, Szabadkára
esett a főgondozás. Lelkész és hivek vállvetve buzgólkodtak. Az
istentiszteletek itt minden másodvasárnapon, a város által e czélra
- de csak ünnepnapokon - átengedett községi iskola egy tan-
termében tartattak, mely szük voltánál fogva és gyermekek részére
készült kis padjaival a szent czélnak megfelelő nel)1 volt. A lelkész
saját maga által bérelt kis lakásban huzódott meg. Egető szükséggé
let az imaház és paplak épitése. A hivek megerőltették anyagi
erejüket, a lelkész gyüjtéseket rendezett. Eleinte asztalteritőt (oltár-
teritő helyettesitöt), fekete fakeresztet 4 fagyertyatartót, urvacsora
és keresztelő edényeket szerzett be az egyház; majd pedig a
gyámintézet és a Gusztáv Adolf-egylet hathatós anyagi támogatá-
saival a megalakulástói szarnitott 10 év után, 1894-ben a szerit
czélnak teljesen megfelelő helyen a város központjában sikerült a
most már lélekszámban is erősen megnövekedett egyháznak imaház.
és paplak épitésére tel ket venni 9500 forint költségen. Zelenka
Pál püspöknek akkori egyetemes gyámintézeti egyh. elnöknek,
különösen az Orosházán tartott gyámintézeti gyülés alkalmával.
nyujtot bölcs tanácsának s ösztönző buzditásának köszönhetik a
hivek saját további fokozottabb ügybuzgóságrkat s elég gyorsan
emelkedő haladásukat. A telken álló alacsony nádfedélü" ház lett
ettőlfogva a paplak, rnelybe a lelkész 1895 ápril 24 költözött be.
Mennyi hála szállt a hivek és lelkészök ajkairól az égbe!

Szomoru veszteség érte a még mindeddig csak a létért küzdő
egyházat Iványi István buzgó felügyelőnek szembaja miatt 1897 -ben
önként történt lemondásával, kinek érdemeit az egyház jegyző-
könyvileg méltatva, őt egyhangulag tiszteletbeli örökös felügyelő,
jének választotta meg.

Ugyanezen közgyülés választotta meg egyhangulag Dr. Novák
József szabadkai körorvost az egyház helyettes, majd .. egy. évvel



később rendes feíügyeÍőjévé, ki jóleső buzgósággal srnunkakedvvel
viselte, e megtisztelő egyházi hivatalt.

I Ezen idő alatt a gyüjtés nagy erővel tovább folyt, sőt most
már szélesebb körben országszerte, sőt Németországban és Angliá-
ban is. Maguk a hivek tovább is lelkes buzgósággal hozták össze
fillérei ket, a Gusztáv-Adolf egylet és gyámintézet nem szüntek meg
támogatni e fontos missioi góczpontot s igy vált lehetővé, hogy
1899 aug. 20-án nagy ünnepséggel letétetett az első gyámintézeti
missio templom és paplak alapköve e magyarországi katholikus
Rómában, hazánk lélekszámra nézve harmadik városában. Az alap-
kő letételnél a magyarhoni ev. gyámintézet képviseletében nagyt.
Fammler Gusztáv Adolf, jelenlegi bányakerületi gyámintézeti egy-
házi elnök vett részt.

Az alapkőbe egy 25 cm. magas és 14 cm. átmérővel biró
kerek pléhdoboz helyeztetett, belül -egy üveggel, mely az akkor
érvényes pénzdarabokon és Kukulik j ózsefné egy Krisztus képével
ellátott ezüst melltüjén kívül (utóbbi az illető kegyeletérzetéből té-
tetett bele) egy Czapff Vilmos által beirt pergament-ivet tartalmaz

. a következö felirattal:
«Az atyának, a fiunak és a szentlélek Istennek nevében.» 6

császári és királyi Felsége I. Ferencz józsef apostoli király ország-
lása, 6nagyméltósága Széll Kálmán miniszterelnöksége idején, 1899
év augusztus hó 20-án tétetett le a szabadkai ágo hitv. ev. rnissio
egyháznak az épülö templom és paplaknak alapköve .. Ez időben
bányakerületünk püspöke volt: őméltósága Sárkány Sámuel pilisi
Ielkész. Kerületi felűgyelőnk őméltósága Zsilinszky Mihály vallás-
és közoktatásügyi miniszteri államtitkár. Főesperesünk: főtisztelendő
Belohorszky Gábor ujvidéki lelkész. Egyházmegyei felügyelőnk:
nagyságos Rohonyi Gyula ujvidéki ügyvéd s országgyülési kép-
viselő. A magyarhoni evangelikus egyetemes egyház gyámintézet
kiküldött je : nagytiszteletü Fammler Gusztáv Adolf egyházmegyei
gyámintézeti elnökünk, torzsai ev. lelkész. A szabadkai ev. egyház
tisztviselői ezek: lelkész: Kor~LEmil, felügyelő: Dr. Novák j ó-
zsef városi tiszti orvos, pénztárnok: Czapff Vilmos ügyészségi
hivatalnok, jegyző: W éber Frigyes főispáni titkár, ügyész: Dembicz
Lajos ref. vallásu városi alügyész. Egyháztanácsnokok: Báyer György
bőrkereskedő, Czéner Andor vas uti rnérnök, Gerber jakab eszter-
gályos, Grantze Oszkár magánzó, Hitsik András kalaposmester,
Lackner jános vasuti hivatalnok, Mayer jános szerkovácsmester,
Ringhóffer Lajos kir. ügyész, Scultéty jános ny. telekkönyvvezető,
Tasmer Hugó villanyos-vasuti igazgató, Véssey józsef-gyógyszerész,
Zvarínyi Dezső magánzó. Az épitészeti bizottság tagjai: Korossy
Emil lelkész, Dr. Novák józsef felügyelő, Ringhóffer Lajos kir.
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ügyész,' Scultéty jános riy. telekkőnyvvezető, Czapíf viimos kir.
ügyészségi hivatalnok, Wéber frigyes főispáni titkár, Czéner Andor
vasuti mérnök, Tasmer Hugó villanyos-vas uti igazgató, Eberhardt
Miliály szobrászrnester, Orantze Oszkár magánzó, Véssey József
gyógyszerész, Agnelli Lajos mázoló-mester. Szabadká szabad ki-
rályi város főispánja ezidőszerint : méltóságos Schmausz Endre.
Polgármestere : Mamuzsits Lázár ügyvéd. A város épitészéti bizott-
ság elnöke: Dr. Bólits József vár. tiszteletbeli főjegyző. Epitésün-
ket ellenőrző városi közeg: Vály Oyula épitészeti mérnök. Egyhá-
zunk által, megbizott müvezetőnk: Berezeller Lipót mérnök. Tem-
plorn és paplakunk tervezője: Koncz Pál hód-mező-vásárhelyi
épitész. Vállalkozó épitész: Molczer Károly szabadkai lakos. Egy-
házszolga : Szediák Sámuel. Ez okmányaláiratott 1899 év augusztus
hó 20-án.»

A szabadkai hivek által tervezett imaház helyett modern kis
templom épült fel. A kereszt feltüzése a toronyra ugyanez év no-
vember hó 12-én történt Abrasich Mihály szabadkai <, bádogos-
mester által, több ev. lelkész egyházi szertartása mellett. A kereszt
magassága 1.40, szélessége 9/12 cm. A keresztalatti gömb átmérője
60 cm. A keresztfeltüzést megelőző áhitatos szép imát nagyt.
Taubinger Rudolf bajai ev. lelkész rnondotta, mely után a helybeli
lelkész a keresztet a következő szavakkal szentelte fel: «Felszen-
tellek :immár - keresztyén evang. egyházunk toronykeresztjét. A
közszolgálatnak adván át téged, megáldalak az atyának, a fiunak
és a szeritlélek egy igaz Istennek nevében. Szolgálj az egy élő
igaz Isten dicsőségének hirdetésére. figyelmeztesd hiveinket s
minden ernbert, felekezet és nyelvkülömbség nélkül, kik reád föl-
tekintenek, az emberiség megváltásának nagy és dicső isteni mü-
vére. Ints és figyelmeztess mindnyájunkat saját földi keresztünk
türelmes viselésére s hirdesd a Krisztus megmásithatlan tiszta
evangéliumát, kegyelmes megváltó müvét és keresztyén evangeliumi
egyházunk lételét, fennállását e szab. kir. városban, de főként a
keresztyén felebaráti szeretet gyakorlását minden ~mbertárssal
szemben. Mi pedig ihletett ajkakkal valljuk a Krisztus nevében ma
és mindenkor: Erős vár a mi Istenünk - Amen'»

A kereszt feltüzését, mely alkalommal Abrasich bádogos-
mester több jól sikerült verset mondott a magasból, nagy nép-
tömeg nézte végig, kik kőzül sokan csodálkozva hangoztatták
«hát ezek is keresztyének P»

A szabadkai ev. nőegylet által 4155 korona költséggel beszer-
zett 3 harang felszentelése és a toronyba való felhuzása 1900.
julius 7-én ment végbe. E napon kondultak meg először az evan-
gelikusok harangjai Szabadkán. Orömkönnyek kisérték a hivek ég
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felé emelkedő imává vált hálaérzelmeit. A soproni Szeltephoffer
czég - hol aharangok öntettek, remekeit, mert sokan ugy véle-
kednek, hogya szabadkai összes harangok közűl az ev. egyház
harangjainak ősszhangzása a legszebb. A harangok összhangja O
durban van tartva.

A nagyharang O hangu és 592 klg. súlyú 1480. számmal ~
ellátva. Felirata: «Erős vár a mi Istenünk» A felavatáskor «Zion»
nevet nyerte. A középső harang H hangu, 288 klg. nehéz 1481.
számmal. Felirata: «Krisztus az én életern.» A felavatáskor «001-
gota» nevet kapta. A kis harang D hangu, 167 klg.-os 1482.
számmal. Felirata: «Jövel szentlélek Ur lsten.» Miután istentiszte-
letek alkalmával a «Miatyánk» ima alatt e harang hangja tudatja
a kintlévőkkel, hogy most imádkoznak oc\abent, ennélfogva a fel-
avatáskor azon intő nevet kapta, hogy «Irnához.» A jelzett fel-
iratokon kivül mindhárom harangon még az adományozó egylet,
valamint a készitő harangőntö czég nevei is olvashatók, u. m.:
«A szabadkai ev. gyámint. női "egylet adománya» és «Seltcnhoffer
Frigyes Fiai cs. és m. k. udvari harangöntök Sopronban 1900.»

. E harangok felszentelését a helyi lelkész végezte a következő
szavakkal: «Beszentelern immár szabadkai ev. keresztény egyházunk
harangjait és a közszolgálatnak átadván azokat, megáldom őket, az
atyának, a fiunak és szentlélek egy Istennek nevében, hogy szol-
gáljanak lsten dicsőségének hirdetésére. .

Te legnagyobb harangunk, a te feliratod : «Erős vár a mi
lstenünk.» Légy ami erős várunk, hasonlóan ahhoz, mely ott
állott Dávid az istenfélő nagy zsoltáriró Zion hegyén. Zion ez
azon hegy, melyről az összes ótestamentomi próféták mint lsten
földi zsámolyáról lelkesülten zengenek az ótestamentumban. Zion
azon vár, melyben Dávid király élő Istenének pengette hárfáját.
Zion nevében összpontosul az óvilág egy élő istenét imádó óegy-
ház. Zion nevével jelzik a próféták az eget, a földet, a minden-
séget. Zion hegyéről adatott a 10 parancsolat. Legyen tehát a te
neved «Zion» ... Zion! na -érczhangod megkondul, emlékeztess
bennünket az egy élő Istent imádó óvilági ősökre, a szentirás
nagyjaira, az isteni törvény tiz parancsolatjára.

Te középső, a te feliratod : «Krisztus az én életern.» Az óvilág
prófétái által fennen hirdetett egyszülött lstenfiu, kit elküldött a
mennyei Atya, hogy az égiekről világosságot adjon a földieknek s
végül a Oolgota dombon megváltsa az emberiséget. Golgota, ez
azon magaslat, a melyen Jézus Krisztus a mennyei Atya akarata
szerint kereszt halálával mennyei megváltónkká lett. Oolgotán szü-
letett meg a kereszténység; legyen tehát a te neved »Oolgota« ...
Oolgota! ha érczhangod megkondul, jusson eszünkbe evangeliumi



t;.gyházunk sarkköve, a fiu Isten, Jézus Krisztus: emlékeztessen az
O szavaira: «Arról ismernek meg az emberek, hogy az én . tanit-
ványaim vagytok, ha szeretitek egymást. ,>

Végül, te 'kis harang. feliratod, «Jövel szentlélek Ur Isten.»
Ima ez,.: . a mi imánk is, hogy megszenteltessünk a hit, remény
és szerétet által. Ha érczhangod megszólal, a léleknek harang
hangja kend az. Istentiszteleteinken, feledve testünk sanyaruságait
s aggód'0 gondteljes földi terheit, érzelmeink s gondolataink fel-
szállnak a lélek szárnyain Isten mennyei trónjához, térdet hajtunk
s ugy imádkozunk .. «Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben ... »

ekkor a te érczhangod figy~lmeztesse otthon maradt kedveseinket,
hogy ... most imádkoznak. Erezhangod hivja imára őket is, ezért
legyen a te neved «Imához.»... Imához! ha érczhangod megszó-
lal, akkor .. .hallod ember, térdet. hajts és imádkozz te is az atya,
fiu és szentlelket egyesitő, teremtő, megváltó és megszentelő egy
élő örök Istenhez. _

Együttesen pedig hivogassátok a hiveket az Úr hazába; int-
setek minden halandót az lsten keresésére, figyelmeztessétek az
itélet nagy napjára s érczhangjaitokkal mélabusan kisérjétek drága
halottainkat a földi nyugalom álmára.

'ITi fölöttetek pedig őrködjék az Ur kegyelme. Minden veszély
ellen' védjert áldó karjaival, hogy tűz meg ne emésszen s ha ve-
szedelemre hiv vészt jelző hangotok, fűzzön össze bennünket a
szeretet egy lánczczá, egy testté s ha az ősök dicső halála vagy
martit halál várna reánk, hogy vérig, hogy halálig hivek maradjunk
s tántorithatatlanul valljuk s hirdessük: «Erős vár a mi lstenünk»,
«Krisztus a mi életünk», «Jőjj el - légy velünk - szentlélek Ur
lsten» - Amen.

A kész templomot Sárkány Sámuel bányakerületi püspök
1900. évi szeptember 23-án szentelte be, mely ünnepségben a
gyámintézet részéről Dr. Baltik frigyes püspök, az egyetemes
gyámintézet egyházi elnöke vett részt, 200 koronát ünnepi aján-
dékul hozván az ünneplő egyháznak a gyamintézef részéről és 600
márkát a Gusztáv-Adolf egylettől. Az ünnepi beszédet Kruttschnitt
Antal vad kerti lelkész mondta, ugyanaz, ki 1886-ban a Szabadkán
megjelent egyházmegyei bizottság tárgyalása alkalmával az azt
megelőző istentiszteletet tartotta. Taubinger Rudolf bajai lelkész
az oltár előtt végzett imát. Czipott Aron rókusi lelkész eskette
Braun Jakab és Magasházi Vilma jegyespárt. Ritter István óbecsei
lelkész megkeresztelte Liptay József és fekete Julianna, valamint
Tembel Pál és faragó Lidia szülők (két fiu) gyermekeit, az elsőt
János, a másodikat József névre. A helyi lelkész az úrvacsorát
osztotta, végül Sárkány püspök osztotta az áldást. A harmóniurnot



játszotta Rőder Károly cservenkaikántortanitó. A felavatási ünne-
pél}1en fényes közönség, a város eliteje is részt vett valláskülönbség
nélkül. Közelről és távolról érkeztek vendégek, küldöttségek. A
lelkészi karból 13 ev., 2 ref., 2 gör. kel. ·Ielkész és 2 izr. rabbi· vett részt.

A templom oltára dilletans munka lombfűrészetből, melyet a
lelkész sajátkezűleg mintázott és készitett, neje és unokaöcscse
Korossy György segitségével.

A templom és paplak telekbeszerzés és berendezéssel együtt
70000 korona költséget igényelt, melyből a telek 19000, az : épit-
kezés 43000, a templom berendezése 8000 koronába került.

Daczára a sok oldalról nyert segélynek és a hivek megeröltető
áldozatkészségének, a szükséges összeg még sem folyt be teljesen,
minélfogva még ma is az építkezésből fönmaradt 16346 korona
98 fillér teher nyomja a missió hiveit. Sulyos teher ez, mely való-
szinűleg évtizedekig tartó törlesztési gonddal lesz összekötve.

A templom berendezése nagy részben az 1897 -ben itt meg-
alakult buzgón és áldásosan működő evang. nőegyletnek köszönhető.
SeItenhoffer czégtől -- 10 évi törlesztésre -- 3 harangot,' továbbá
oltárkép et, szőnyegeket, csillárt, 6 oltárgyertyatartót, oltárkeresztet,
keresztelőkővet, fűtésre gázkályhákat, a villamvilágitást a nőegylet
szerezte be; de már tulterhelte magát és orgonára nincs pénze,
hanem vett egy kis harrnoniumot, hogy ennek" kisérete mellett
zenghessék el a hivek Istent dicsőitő énekeiket. Ot év elötti meg-
alakulása óta e munkás nőegylet 9271 koronát szerzett s adott ki
ugy a templom berendezésére, valamint szegénységben nyomorgó
öregek, betegek és gyermekek segélyezésére. Most egy ev. öregek
menházának felállitását tervezi.

1902-ben Dr. Novák József a felügyelőségről önként lemon-
dott, melyet 5 éven át a hitbuzgó sziv teljes melegéveI viselt
nehéz időkben, terhes viszonyok között. Az egyház 1902. február
9-én tartott rendes évi közgyűlésében jegyzőkönyvileg is, méltatva
addigi munkásságát, őt egyhangulag örökös tiszteletbeli felügye-
lőjévé emelte. - ~_

Ugyanezen közgyűlés most már - a zsinat által alkotott
törvényeknek megfelelően - az első felügyelői állás mellett a
másodfelügyelői állás betöltését is elhatározta. A választás meg-
ejtetvén, lelkesült közfelkiáltással megválasztattak első felügyelőnek
a hitbuzgóságával és áldozatkészségével is kivált Lelbach János
nagybirtokos, és másodfelügyelőnek Szegő Fülöp Adolf jelenlegi
m. kir. postafelügyelő, ki Szabadkára való áthelyezése előtt az
óbecsei ev. egyháznak volt lelkes és munkás felügyelője, s kit volt
egyháza az elismerés jeléül diszoklevéllel tűntetett ki s az örökös
tiszteletbeli felügyelőséggel tisztelt meg.
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Ezen közgyűlésben felolvasott lelkészi évi jelentésből az alábbit
találom szükségesnek e történetben való megörökitésre. Szóljon a
jelentés maga: «Meglévén templomunk az elmult 1901. évben
először tartottunk esti liturgikus istentiszteleteket s való tény, hogy
ezek a hitélet fejlesztésében nálunk is jó hatásuaknak bizonyultak.
Meghivtuk az egyházmegyei gyámintézeti közgyűlést, hogy 1901.
évi közgyűlét a mi körünkben tartsa meg. Az elnökség, nagyt.
Fammler Gusztáv Adolf egyházi és tekint. Scultéty Jenő világi
elnökök szivesen fogadták meghivásunkat s 1901. junius 19-én tőbb :
egyházmegyei ev. lelkész és világi képviselővel körünkben megje-
lenve itt tartották meg a gyám intézeti közgyűlést, mely alkalommal
nagyt. Róth Béla óverbászi lelkész adakozásra buzditó lelkes szónoki
beszédet mondott.

A gyám intézet szent czéljaira ez alkalommal templomunkban
gyüjtött offertorium összege 41 kor., 1 arany és 47 fillért tett ki.
Ezenfelül egyéb adományok is hozattak a gy<Lmintézet oltárára:
ezek között Horváth Mariska a confirmánsok nevében szép kis
beszéd kiséretében 10 kor. gyüjtést nyujtott át az elnökségnek.

A szabadkai egyház, mint a bácsi missiónak központja, nehéz
anyagi küzdelrnei között sokat köszönhet a gyám intézetnek. Ezért
nem elégedhetett meg azzal, hogy az egyházmegyei gyámintézetet
vendégelte meg hálás érzelemmel, hanem két évvel későbben a
magyarhoni egyetemes gyámintézetet is meghivta, dokumentál ni
óhajtván ezzel, hogy mennyire mélyen érzi a lekötelezettséget, a
hálát. E meghivás folytán az egyetemes gyámintézet dr. Baltik
Frigyes püspök elnöklése alatt 1903. szept. 20-án a szabadkai" ev.
egyház körében tartotta meg 43. évi rendes közgyülését, valamint
a Luther-társaság is Zsilinszky Mihály államtitkár elnöklete alatt
itt tartotta igazgató-tanács ülését, közgyülését pedig egy nappal
későbben a közel fekvő Torzsán. Az egyetemes gyámintézeti köz-
gyülés előtt megtartott istentisztelet alkalmával a gyámintézet
jótékonyczéljaira gyüjtött offertoriumba 104 korona jött össze. -
A közgyülést követő diszebéd a "Bárány" szállodában tartatott, a
hol az országos hirü Lichtnecker-konyha izletes és kitünően tálalt ételei
kerültek a diszes társaság asztalaira. A diszebéd alkalmával a püs-
pök ur felhivására az ev. nőegylet elnöknője, Korossy Emilné,
szintén a püspök ur által mellérendelt Geyer Henrik földbirtokos
kiséretében vitte körül az illusztris vendégek között a gyámintézet
ezüst serlegét, 130 koronát gyüjtve egy szegény egyház részére.

A történeti igazság megörökitése czéljából álljon itt a helyi
lelkész évi közgyülési jelentéséből a következő részlet: "Nem hagy-
hatom emlités nélkül azt a jóhatásu fényt és szeretetet, melyet
felügyelönk, Lelbach János a vendéglátás első napján fejtett ki az
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általa a vendégek részére saját udvarában felállitott fejedelmi sá-
torb n nyujtott bőséges és fényes ebéddel, ahol a vendég igazán
nem tudta, hogy most már mit is csodáljon meg jobban i .a reme-
külszervirozott gazdag ételeket, vagy a háziasszony előkelő finom-
sággal párosuló, minden vendégére kiterjedő szivélyes figyelmét, az
ősmagyar vendégszeretetnek ily szepen megnyilatkozó megtestesü-
lését. Oe nem hagyhatom elismerés nélkül azt a rendkivüli buzgó,
tényleg fáradhatlan ünnepélyt rendező munkát, melyet ez alkalom-
mal egyházunk munkás másodfelűgyelö]e, Szegő Fülöp Adolf oly
szakszerü ügyességgel hajtott végre, hogy nem maradt semmi ki-
vánni való. A sikert tekintve, őket illeti az el ismerés oroszlánrésze,
mert könnyü annak a papnak eredményesen munkálkódni, akinek
oldala mellett ily nemeslelkű, hitbuzgó férfiak viszik az egyhá,~
zászlaját fényes diadalra. Isten áldja meg őket és családjukat az O
kegyelmes áldásával 1"

A szabadkai ev. nőegyletröl pedig következőleg emlékszik
meg a helyi lelkész ugyanazon évi jelentése: » Evang. nőegyletünk,
mint minden egyházi és társadalmi, ugy most is a vendéglátás
eme munkájában, mint hüséges társu nk, Márthai buzgalommal vette
ki a maga részét s a fényes ünnepélyben jóságos, nemesszivü
adakozással és szeretetteljes, lelkesült közremüködésével, magyaros
vendégszeretetévei, ünnepélyünk fényének koronájává vált. Meg-
mutatta, miként lehet egyházi téren a Mártha-i munkás szorgal-
mat és a Mária-i evangeliumi hithü szerétetet egyesiteni. Az ün-
nepély napjainak sikerült diszes koszorujának ők voltak legkedve-
sebb, legékesebb virágai. A magunk részéről meleg szeretetünk s
tisztelő becsülésünk legyen nekik a legszebb, a legjobb köszönet.
Isten jóságos kegyelme maradjon tovább is áldásos egyleti mun-
kájukon. Mi pedig lelkesült öntudatossággal valljuk: a szabadkai
ev. nőegylet a mienk 1 Messze földre kiterjedt dicshire a mi ékes-
ségünk, a mi egyházi gazdagságunk 1 S hogy adtad nekünk őket,
ezért dicsér naponta téged jó Isten, a te szolgád.«

Ujabban a nagykiterjedésü szabadkai, illetve bácsi missió már
annyira fejlődött, hogy a sok teendő elvégzését egy lelkész nem
győzhette. E végett a missió központi szabadkai egyháztanács
1903. márc. 8-án egy terjedelmes emlékiratot nyujtott be az egy-
házmegyéhez, mint felsőbb egyházi hatósághoz, amelyben a hely-
zeten két mód szerint vélt segithetni. Az egyik mód az, hogy a
központban, Szabadkán a lelkész mellé egy segédlelkész alkalmaz-
tassék; a másik mód, hogy anagy bácsi míssió két részre osztva,
Zombor és vidéke ev. hivei számára egy külön lelkészi hivatal
állittassék fel és hogy az uj lelkész székhelye Zombor legyen, a
hol a hiveknek már imaházuk van, Az egyházmegyei közgyülés
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ez utóbbi módot fogadván et, 1904.· év november 7-én tartott
rendkivüli . közgyülésben Lombos Alfréd ujvidéki segédlelkészszel
töltötte be az ujonnan szhvezett lelkészi állást, kinek installációja
1904. november 20-án ment végbe.

Igy most már a szabadkai egyház templomában ezentul -
csakis a szórványokban tartatni szokott napok kivételével - minden
vasárnap és ünnepnapon lesz rendes istentisztelet megtartható, a
mire bizony égető szükség volt.·

Kedves Hitsorsosok ! Ezzel befejeztem egyházunk törté-
netének megirását a jelen napokig, melyet Iványi István tudós
hittestvérünk ismert szakképzettségévei megkezdett, de be nem fe-
jezhetett; mivelhogy - közös fájdalmunkra - szeme világát
'elvesztette. Oe még él közöttünk s lelki szemeivel annál mélyebbre
tekint, benső szeretettel megfigyelvénaz ő vezérsége alatt itt meg-
alkotott egyház minden mozzanatát, munkáját, annak fej lődését,
haladását. -c,

Hitsorsosok! Szeressük egyházunkat és egymást, mert a Krisztus
is szeret minket. Nem tagadhatjuk el s nincs is okunk miért tagadni
azt a jól eső benső érzést, mely lelkünket akkor tölti be, ha a
járó-kelő embertársak között véletlenül hitsorsosunkkal találkozunk.
Ilyenkor, mintha valami megmozdulna szivünkben, mintha régen
ismert jó baráttal találkoznánk, ez érzelem tölt el bennünket. Es
ezt az érzést senki tőlünk rossz néven nem veheti, épp ugy nem
mint a hogy más nemzetbeli nem veheti rossz néven a például
Amerikába vándorolt magyartói, ha ott idegen földön ma'gyar
testvérrel találkozva azt, mintha már azelőtt ösmerte volna, régi
barátként, benső örömmel üdvözli. Testvérek! a mi találkozási
örömünk kell, hogy még nagyobb legyen ennél, mert nem világi,
hanem lsten nagy kertjében egyevangeliumban nevelt, egyenlő
szellemet magunkba szivott, egy hitü evangelikus testvérek vagyunk,
mint Pál apostol mondja: «egy test és egy lélek vagytok - hiva-
tástok egyenlő reménységére; egy az Ur, egy a hit, egy_a kereszt-
segűnh» (Efézusb. 4. r. 5. v.) Ha pedig egyek vagyunk a hitben
testvérek, ugy tartsunk is össze, mint igazi testvérek szoktak;
füzzünk lánczot, a melyből ki ne maradjon egyetlen-egy láncz szem
- egyetlen hitsorsosunk sem. Gyermekeinknek tegyük kedvessé
a Krisztus tiszta, hamisitatlan evangeliumát, ifjainkat és leányainkat
tanitsuk ki a hithüségben s különösen arra nézve, hogy az őseink
által nagy küzdelmek között kivivott vallásszabadságot elvehetetlen
lelki kincsük, apáktói hagyott örökségük, saját maguk szent ügyé-
nek tartsák, a melyért készek legyenek vagyont és életet áldozni;
hogy utódjaik természetes jogait megtartsák, megvédjék s azokat
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könnyelmüen reájuk nézve idegen felekezetnek' át ne engedjék,
hanern - törvényes jogaiknál fogva - annál kitartóbb szorga-
lommal neveljék apáik evangelikus hitében; mert bün az, az ősök
ellen elkövetett bün, a nemtörődömségből eredő valtáscsere.

Ha ősi családnevet és vagyoni veszel örökségbe' apádtól,
anyádtóI, az igazság az, hogy azok vallását is örökséged gyanánt
tiszteljed és megtartsad és azt tovább adjad utódaidnak, kitanit-
ván őket, hogy azok drága örökségül tartsák meg hiven, mert e
hited alapja, sarkköve maga a megváltó Krisztus, Ne bánt-
sad a más hitét, de a tiedet, mint a te saját meggyőződésedet,
annál ragaszkodóbban becsüld és tartsad meg, mert ez a te drága
kincsed, mely neked itt e földön a lelkiismeret nyugalmát adja s
e nehéz földi küzdelmek után az üdvözülés reményét ott fenn a
mennyben. EI tehát a közönyösséggel, a nemtörődömséggel, de
gyulladjon fel szivedben az ősök lelkesült hitbuzgóságának nemes
szikrája ama világosság ir~t, mely a Krisztus e szavaiban rejlik:
»mert nemcsak kenyérrel él az . ember, hanem az Istennek minden
igéjéve~ mely az ő szájából származik.«

Ti pedig, velem együtt e gyülekezetnek Tisztviselői, Egyház-
tanácsosai ! Alljunk szent hivatásunk magaslatán. «Viseljetek gondot
magatokról és az egész nydjrá!» (Apost. csel. 20, 28.) Erezzetek
és szóljatok a nagy zsoltár iróval: «Egy dolgot kértem az Urtál,
most is azt kérem, hogy lakhassam az Urnak házában, életemnek
minden idejében, hogy láthassam az Ur tiszteletének' szépségét és
látogathassam az ő templomát.» (Zsoltár 27, 4.) mert: «A ki elöl-
járó, szorgalmatossággal járjon elő.» (Római levél 12, 7.) «Egyenlő
értelemmel legyetek ti közöttetek. Kevélyen ne értsetek magatok feldí,
hanem az alázatessághoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek
csak magatok értelme szerint» (Római levél 12, 16.) Fel hát, lelke-
süljünk! tegyük Krisztus szavát: «Legeltesd az én nyájamat»
(János ev. 21, 15.)

Te pt:;dig kedves OyüIekezetem, halld és teljesitsd a szentirás
szavát: «Es minden gyülek~zetekbe1LJ!,álasztotta'k szeniorokat, imád-
koztak és ajánlák őket az Urnak, kiben hittek» (Apost. csel. 14, 23.)

Korossy Emi~
evang. lelkész.
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A mhdkd ev, egyház arany könyvében megörökibtt 100 koronin felüli segélyezök nevei.
1887-ben: Korossy János jár.eki ev. lelkész a kezdet nehézségeivel küzdő. Iegyháznak . .. 200 ko~
1888-ban: Iványi István főgymnasiumi tanár, egyházfelügyelő Szabadkán

imaház és paplak alapra. . 100 kor.
Korossy Emil ev. lelkész imaház és paplak aiapra . 100 »
Dóbel Károly czukrász Szabadka imaház és paplak alapra 100»
Scultéty János telekkönyvvezető Szabadkán imh. és papI. alapra 100 »
Báyliri: Oyörgy bőrkereskedő Szabadka imah. és papI. alapra . 100 »

1889-nen : Szeiffert Oyula m. áll. vonatvezető Szabadkán egy örökségét 171'68
Dr. Novák József orvos Szabadkán imah. és papI. alapra. 100»
Christ Péter cservenkai földbirtokos irnah. és papI. alapra. 100»

1894-ben: Emich Vilma Szabadkán templ. és papI. alapra 100 »
Korossy Katalin Szabadkán templ. és papI. alapra . 100 »
Papfizetés javitási alapot tett Makoviczky Oyörgy főgymn. h. tanár Sza-
badkán és neje Uazsik Mariska, a lelkészhez füződő kellemes emlékek
megörökitésére 200 kor.

1895-ben: Lelbach János nagybirtokos a Szabadkán épitendo ev. templom
és paplak alapra . 1150 kor.
Medveczky Zsigmond főmérnök, zombori egyházfelügyelő templom és
paplak építéshez . 100 kor.
Toperczer Húgó ispán Sári pusztán templ. és papI. épit. 100 »
Andrássy Dénes gróf Kraszna-Horka-Várallyán templom és paplak épí-
téshez . . . . .. ?L200 kor.
Cservenka politikai községe templ. és papI. épitéshez . 200 »
Iván ka Zsigmond birtokos Felső-Szemeréden templ. és papI. ép. 109 »
Károlyi Tiborné grófné Mácsán templ. és papI. épit.. 100 »

1896-ban: N. N. Kielböl, zehn Bausteine a 100 Mark zum ev. Kirchbau in
Szabadka am II. Weinachtsabend . . 1000 Mk.
Magyar országos központi takarékpénztár Budapesten, templom és pap-
lak épitéshez . 100 kor.
Szabadkai kereskedelmi és iparbank templ. és papI. épit. . '. 100 ».
Christ Péter cservenkai földbirt. templ. és papI. épit. (másodizben) 100 »
Bethlen Józsefné grófnő Budapest, templ. és papI. épit. 136 »
Enslein et Laiblins Verlag Reutlingen, zum Kirch u. Pfarrhausbau 100 Mk.
Berliner Frauenverein Altmoabit, C. Bolle z. Kirch. u. Pf.-bau 100 »

1897-ben: Veitmeyer L. A. Ingieneur Berlin, zum Kirch u. Pf.-bau 300 »
Oanz és Társa Budapest, templom és paplak épitéshez. 100 kor.
Senorien-Collegium Danzig, zum Kirch u. Pfarrhausbau -. -. 100 Mk.
Pastor Sonnenberg Daber, » »»» 200 »
Kir. Fensége a badeni nagyherczegnő, templ. és papI. épit. 100»

18~.9-ben: Szabadkai általános takarékpénztár » » » » 200 kor.
Ozvegy Qeorgievits Jóczóné Szabadkán,» » » » 200»

1900-ban: O cs. és ap. kir. Felsége magánp.» » » » 200»
Heinrich Frank (Frank kávé gyáros Linz»> » » » 150»
Cseh Ervin főispán Erdőd » » » » . 100 »
Szabadka sz. kir. város Schmausz Endre főispán idejében templom és
paplak építéshez . . . .. 4000 kor.

1902-ben: Néhai idősb jószási Purgly Sándor emlékének megörökitésére
a papfizetés javitási alap javára, ifju jószásí D~ Purgly Sándor ado-
mánya . 200 kor,
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Egyházi beszéd,
melyet a szabadkaiág. h. ev. egyház uj templomának 1900. szept. 23-án
tartott szentelési ünnepélyéri elmondott: Kruttschnitt Antal, vadkerti ágo

h. ev. lelkész.
Alapige : János jel. XXI. v. 1-5.

Ünneplő Gyülekezet!
A szövetség ládája, melynek orzo cherubjai felett a kegyelemmel

jelenvaló Isten uralkodik, Dávid idejében jeruzsálembe vala visszahozandó.
Sionnak szürke, vén vaskapui, melyeken a jebuzeusok nem egy királyi
sarja, hőse vonult már bé, alacsonyak az égi örök király dicsőségének be-
fogadására. «Ti kapuk emeljétek fel fejeiteket és emelkedjetek fel örökké
való ajtók, hadd menjen bé a dicsőség királya» kiáltanak a szent ládát vivő
papjai Izraelnek.

«Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket» kiáltunk mi is jelen órában, be-
lépvén Isten dicsőségére, szent nevének imádására emelt eme Sionba, -
«hadd menjen bé a dicsőség királya».

«Orvendek, mikor mondják nékem: Menjünk el az ur házába. Ott
állanak a mi lábaink a te kapuidban óh jeruzsálem 1»' Kivántok-é zsoltárt,
mely a mai nap reggelén ünnepi áhitatra hangolja lelketeket? - kivántok-é
zsoltárt, mely e hajlék szentelési ünnepére egybegyüjtsön titeket? --:- eme
zsoltárral bizvást léphettek a templomba vezető zarándoklás utjára) Es mily
kedvesen simul e zsoltár felolvasott uj szövetségi alapigénkhez : «En láttam
e szent várost, - az uj jeruzsálemet».

Evangyeliumi gyülekezet!
Templomod szentelési ünnepén halljad meg százatdt annak, ki az uj

jeruzsálem királyi székén űl és hozzád lekiált:
1. Imé az Istennek hajléka az emberekkel vagyon!
2. Az eisők elmultak, mindeneketmegujitok I

1.

Imé az Istennek hajléka az emberekkel vagyon!
Halljuk szózatát annak, ki az égben ül! Föld porával fedett lábnak,

földi szemnek, téveteg emberi képzelő tehetségnek, elérhetetlen világosság
szent helye az ég. Es mégis, - emberi észszel gondolataimat, hivő lélek-
kel vágyaimat ama magasság felé irányitom. Oda vonzott engem, mikoron
gyermekségem idején, áldott jó anyám ölében kezeimet imára tevén, tanul-
gattam rebesgetni Istennek szent nevét; oda vonz engem most hogy férfi
lettem és ha a vénség terhe alatt görnyedne meg vállam, - akkor is lelkem
meg nem törve oda kivánkozik, oda, - igen oda, hol az én uram vagyon.

Kérdezheti valaki: hát a cherubok és szeráfok csakugyan nem bocsát-
ják az ur kegyelmét hozzánk alá? Ha az égi lépcsőzet felállitásához gyönge
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és tisztátalan a mi kezünk, vajjon a [ákob álombeli lépcsőjének a valóságba
való átültetéséhez erőtelen volna é a mindenható Isten? Nem hangzott-é
már fel kezdettől fogva a pogányvilágban és mind érthetőbben Izráelben
az ég és föld közötti kienge~ztelődés jóslata? Es ha sóhaj hangján kél a
szó: «Oh. vajha megszakasztanád az egeket és alászállanál, - ugy Izráel
királyi lantosa az ő felhivásával : «Ti kapuk emeljétek fel fejeiteket, hadd
menjen bé a dicsőség királya» - az idők teljességét hirdeti a világnak.
Mi pedig ma vallhatjuk az uj szövetség látnokával : «Imé az Istennek haj-
léka ,!Z emberekkel vagyon.»

zabadkai evangyeliumi gyülekezet! Szent eme hajlék légyen Istennek
hajléka,' melyben ő véletek lakozik és lakozni fog is az ő igérete szerint.
- Az üdvösséget szornjuhozók hite hajlékot emel az urnak. Az ur hajléka
pedig szent, megszentelve annak jelenvalósága által, ki szent minden ő
müvében, s megszenteltetik azoknak hite által, kik szent nevének imádására
gyülekeznek egybe.

Midőn Pál apostol fürkészve járt Athén utcáin és terein, vajha föl-
találhatna-é valahol az élő lsten tiszteletének habár csak homályos jeleit
és nyomait is, - talált egy oltárt e fölirattal «az ismeretlen Istennek». Pál
igy szól: «Athéneí férfiak! titeket én mindenekfelett istenfélőknek látlak, a
ti sok oltárotok mellett akadtam egyre, melyre ez ~n irva: Az ismeretlen
Istennek. Akit ti ismeretlenül tiszteltek, azt hirdetem éri néktek». Oltár épült
e templomban is. Nem ama ismeretlen, hanem a magát kegyelemteljesen
kinyilatkoztatott Istenünknek, kinek dicsőségét hivő lelkünk hirdeti, kinek
kegyelmét egyszülötte által birjuk. - Oltár épült Istennek!

Ünneplő gyülekezet! Az elfáradottságnak és szorongató honvágynak
órája az, ha a fürkésző bölcsész rnind mélyebb és mélyebbre hatol, anélkül,
hogy a drágagyöngyöt felszinre hozhatná; - ha lsten, világ és ember
feietti elmélkedés a gondolatvilág mind szélesebb körébe vonszolja őt, oly
bölcseségre vágy, mely élet, oly megoldás után eped, mely megváltás,
sóhajtva kél ajakán a szó: hogyan és mikép fogjalak fel, te mindeneket
alkotó, átható lény?! M)t jelent ez epedés? Semmi mást, mint oltárt épi-
teni Istennek!

Né-zzük az életnek egy másik képét. - Pazarul berendezett szobába
lépünk.' Oond csak nem honol itt? Es mégis! A mellékszobából áttörő
nyöszörgés árulja el, hogy a halál még a gazdagnak sem irgalmaz. Halálos
betegen fekszik a család egyetlen gyermeke. A remegő apa vajjon miért
zárja magára az ajtót? Restelli talán, hahogy valaki térdrehullva találhatná
őt? Gazdag kötetü könyvtárának leghiresebb müveit miért nem veszi elő?
A tegnap nyitva felejtett hitet, imát és az lsten képzetét nevetségessé tenni
akaró ujkori yilágnézetet hirdető könyvét miért nem olvassa tovább? Hogy
miért nem? O tudja! Elég az hozzá, hogy a térdre borult apa törd eli, kul-
csolja kezeit, sóhajt és könyörög. Oe ugyan ki előtt? Melyik Istentől támo-
gatva viseli el a megsemmisitő fájdalmat; melyik Istentől könyörögheti ki
drága gyermekének féltett életét? Ti képek, könyvek, szobrok és arany ke-
retek, ti szivnélküli bálványok, .tí fénynélküli szemek, ti élettelen karok, óh
ti nem tudtok sem lélekzetet, sem szabadulást, - ti a sötétség órájában
békességet nem tudtok adni! A fényes szoba rejtekében, az apai sziv oltárt
épit Istennek.

Ember! a te vándorlásod és pihenésed, fájdalmad és örömed, munkád
és ünnepszentelésed, egy czél felé tereli lelkedet, - Istenhez. - A pogá-
nyok tapogatódznak és köveket fognak. A te hited az ige fényénél a min-
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denség urát látja, kinek épült 'ama oitár is, mely' elém "imádkozva épüljön
fel a hitnek szivbeli oltára e felirattal: «itélet, megtérés, hit és üdvözülés».
Legyen igy! s ha ekkép lészen, akkor bételjesül a látnoki szó: «Imé az
Istenntk hajléka vagyon az emberekkel». - és

II.
«Az elsők elmultak, mindeneket megujitok».
János az ő jelenéseit a hét ázsiai egyházgyülekezetnek hirdeti és hir-

detem én gyarló szolgája az urnak most tinéktek: «Láttam az uj eget és
uj földet!»

1886 október 8-ika volt, midőn a bács-szerémi egyházmegye megbi-
zásából Szabadkára jöttünk vala, egyházgyülekezetet szervező munkát mi-
velendők. Fogyatékos, csekély csapatocska gyülekezett volt össze, e nemes
város jóvoltából, istentiszteleti helyiségül átengedett iskolateremben, mely
alkalommal az első korinthusi levél 15-ik részének alapján; «Imé eszetekbe
juttatom néktek, Atyámfiai, az Evangeliu rnot» , tartott egyházi szentbeszéd-
ben szólhattam volt hozzátok! Amaz időnek csak néhány tükördarabjait
akarom ez ünnepi alkalomból e helyütt bemutatni.

Olyanoknak találtunk titeket, kikre rá illett a próféta panaszos szava:
«Keresnek vizet, de nincs, és inyelvűk elapad a szornjuságban». Itt állotta-
tok e népes gazdag város egyházilag szervezett többi felekezetei közepette,
mint a pásztornélküli nyáj, mint a fedélnélküli árvák, vasárnap és ünnepnap,
templom és istentisztelet, keresztség és urvacsora, éne-k és ima, káté és
biblia, tanitás és confirmátió, - óh, hogy a jó lsten könyörüljön,":"- itt
állottatok minden, de minden nélkül! Nem vala forráscsepp éleszteni a félig
tikkadt ajkakat, és az éhező lelkek nem találtak tápláló morzsára. Pedig
hát az éhező kenyeret, a szomjuhozó vizet, az utas hajlékot, a bünös meg:
bocsáttatást, a sziv békességet, a lélek üdvösséget keres. - Oe ha az ur
azt mondja: «elég néked az én kegyelrnern» és a zsoltáros király Szavai:
«Tégy jól a te kegyelmedból Sionnak és építsd meg Jeruzsálem köfalait»
elhatnak a szivekhez, - ki akarna még csüggedni?

lsten kegyelméből megalakult a szabadkai evangelikus gyülekezet és
támogatóul állitá az ur melléje a szeretet angyalát. - Te vagy az, te ne-
vedben is áldott, müveidben irgalmas, szegények iránt könyörületes, ma-
gyarhoni evangyeliumi gyámintézetünk, ki a gazdagok és szegényeknek a
szeretet oltárán összegyüjtött filléreiből, abból a kevésből is nyujtasz kö-
nyörületes kézzel; -- te vagy az az irgalrnas szeretet lángját élesztő és a
nyomorultak sebeit békötözö evangyeliumi Gusztáv Adolf egyesület, «ki év-
tizedek óta vándorol sz evilág pusztaságán, hegy~n," völgyön, országo ko ft
és tengereken át ; ki éber szernmel észreveszed s könyörületes szivvel eny-
hited a roskadozók és eltikkadtak nyomorát, olajat és bort csepegtetvén
azoknak égő sebeibe»; - ti vagytok az, mindnyájan valláskülömbség nélkül
ismert és ismeretlen jótévői emez egyházgyülekezetnek, kik a felebaráti sze-
rétet szent erényének gyakorlásában eme szükölködők és hajléktalanok az
Ur hajlékának építési munkájában segitségül siettetek. - A hála hangján
emlékezünk meg e nemes városról, mely legkisebb és legárvább emez evan-
gelikus gyülekezetétől nem vonta el és nem tagadta meg jóindulatát és nem
hagyta minden támasz nélkül.

Hálát adunk Istennek rólatok való megemlékezésünkben, kik e gyüle-
kezetnek tagjai vagytok. Növekedve hitben, buzgólkodva az áldozatkészség-
ben, immáron hosszu, nehéz vándorut után, megadta az Ur e mai nap
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ünnepszentelését. És ba 14 év után vissza éskörültekintve, fontolőra véve
rnindarna hüséget és irgalmasságot, mind ama csodálatos segitséget, mely-
lyel a kegyelem Istene e kisded gyülekezetet felsegitette, vallhatjuk ma hogy:
«az elsők elrnultanak». Igen! jlz ő igéretében kegyelmes, a teljesitésben hü
és igaz lsten kegyelméből látunk «uj egetés uj földet». Ezt müvelte az
Urnak mindeneket megsegitő kegyelme, kinek folyó vizei el nem apadnak
és kincsestárai el nem szegényednek soha - de soha sem.

D~, ne felejtsük el, hogy az igazi épitő kövek éppen nem kövek, ha-
nem élő, hivő lelkek. Ti gyülekezetbeli tagok! tegyétek a templomot az
ujjászdletés bölcsőjévé, ,-- gyüjtsétek az igét mikép Mózes, gyüjtsétek az
igét mj)~ép Dávid, üljetek az Ur lábaihoz és hallgassátok édes szavait.

~epen ezen evangyelmi gyülekezet tiszta és fényes, és ne legyen
rajta sem folt, sem fekély, - de legyen szent és feddhetetlen, bételjesülvén
rajta ~? igéret: «ime mindeneket megujitok».

Unnepet ültünk, ünnepet szenteltünk, templomszentelés ünnepét!
Salamonkép állott a rni hüséges főpásztorunk az Ur oltára előtt. Aldást
fakasszon áldó szava! - De .nern távozhatunk, hogy meg ne emlékezzünk
az elismerés szavával a bácsi ágo h. ev. egyházmegyének vezéréről, főespe-
reséről, ki 14 évnek előtte megkezdette és bölcseséggel tovább vezette,
ezen gyülekezet alapvető és tovafejlesztő rnunkáját ; - hogy meg ne emlé-
kezzünk ezen gyülekezetnek Páli buzgalmu és [ánost=Ielkületü lelkészéről,
ki vas kitartással és hitbeli szivósággal, legyőzve még a lehetetlennek látszé-
kat is, .a reá bizott gyülekezetet, lsten kegyelméből e mai nap diadalához
vezette.

Szabadka város közönsége! hozzád, hozzátok a mi Istenünk, közös
atyánk szent nevében, a könyörgés szavával fordulok: kérlek, legyen érző
szivetek, segitő karotok, testvéri j6 indulatotok eme kisded gyülekezet iránt.
Fogadjátok fel őt mint a legfiatalabb és legelhagyatottabb testvért, támogat-
ván őt Isten dicsőségét, vallást és erkölcsöt, müvelődést és haladást, hazát
és a várost hüségesen szolgáló mindennemü törekvésében.

Ti pedig kedves hitsorsosaim! álljatok rendületlenül amaz alapon, mely-
nek szögletköve ama főlfeszített és feltámadott Jézus Krisztus.

Vihar és hullárntól hányatott sajkában három férfi ül és egy hat éves
gyermelí. - Az idő és viharedzette . hajósokon a félelern vészen erőt és
csodálják a fiu nyugodt magatartását. Oyermek! hát te nem félsz? Nem én!
feleli. Mitől félnék? Edesatyám tartja a kormányrudat és ő ahhoz nagyon
is ért.

Ai élet küzdelmeiben ne csüggedjetek el, - ne félj te kicsinyke
gyülekezet! Sajkád kormányát a jó Isten tolja és ő ki a rnindenséget kor-
mányozza, utat, irányt ád sajkádnak is, - megóv, megtart. Bízz, higyj és
remélj! Amen. -



"Végezetre Atyánkfiai, legyetek
jó egészségben; épüljetek, vigasz-
taljátok egymást; egyértelemben
legyetek, békességben lakjatok;
és a szeretetnek s a békességnek
istene lészen veletek."

[1. Korinth. XIII. 11.
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