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EtTláZI ISKOLAI LAP.
63. szám. Hetedik évi folyamat. Novemb. 6. 1848.

Vallás és közoktatási ministerinmból.
I.

A ’ porosz képezdékre küldendő ifjak ügyé
b e n ^ ’ porosz kir. illető ír mistertől közelebb 
érkezett válasz nyomán ezennel közzététetik, mi
szerint a’ berlini, brcslaui és bunzlaui képezdé- 
ben jövő 1849—ik évi husvétkor, a’ weissenfel- 
siben pedig csak május hó végén kezdődhetvén a’ 
tanfolyam: ennél fogva ifjainknak a’ nevezett 
képezdékre czélba vett kiküldetése sem történ
hetik meg előbb, mint a’ jövő 1849—ik év tava
szán , midőn ide vonatkozó teendőikről idejében 
fognak az illetők, „Közlöny14 utján tudósittatni.

Budapest, october 29-kén 1848.
S z á s z  K á r o l y ,  

álladalmi titkár.

II.

Miután a’ rom. kafh. elemi tanodákból™ eddig, 
egy helyt kelleténél több, más helyt ellenben 
semmi szünidő nem engedtetett a’ hét köznapjai
ban a’ tanítónak: ezen mindkét tekintetben ká
ros gyakorlat megszüntetésére rendelem : hogy 
a’ jövő november hó l - ö  napjától kezdve, min
den rom. kath. elemi tanodában, különbség nél
kül , hetenkint két délután, úgy mint kedden és 
csütörtökön, a’ tanítókra úgy, mint a’ tanulókra 
nézve, tanodái közfoglalkozás nélkül töltendőnek 
tekintessék.

Budapesten, oct. 29-kén 1848.
S z á s z  K á r o l y ,  

álladalmi titkár.

Egyházi régiség.

Szentgyörgyi Sámuelnek, a’ tiszáninneni re
form. egyházkerület legelső püspökének 1736—ik 
évi mart. 28-kán költ körlevele.

Némi tájékozás végett, szükségesnek tartom 
előre bocsátani: miképen voltak, ’s hány super- 
intendentiákra felosztva hajdan magyarhoni re
form. egyházaink, ’ s e’ felosztás mi módosításo
kat szenvedett az utóbbi időkben. A ’ reform, 
egyházaknak elsőben öt superintendentiái voltak.
1 ) Túl a’ dunai, Som ogy, Fejér, Veszprém,

♦ -

Győr, Sopron, V as, Szala vármegyékben. 2 ) 
Felső dunamelléki, Mozsony , Pozsony, Nyitra, 
Bars, Komárom , Esztergom , Hont és Nográd 
vármegyékben. 3 ) Alsó dunamelléki, vagy ba
ranyai superintendentia, melly 1607-ik évben 
két részre osztott fel, ’ s közölök az egyik megtar
totta az alsó dunamelléki nevet; a’ másik pedig 
4 ) baranyai superintendentiának neveztetett, 
mellyhez tartoztak a’ Horvát- és Tótországok
ban levő egyházak is , csakhogy ezek már 
1608-dik év előtt elenyésztek mindössze is három 
maradván meg közölök. 5 ) A ’ tiszamelléki; állott 
ez a’ tiszáninneni és túli egyházakból, mellyek 
közöl azonban ezen négy esperességek, u. m. 
1. Borsod, Gömör, Kishonti. 2. Abauj, Torna, 
Sárosi. 3. Zempléni. 4. Ungi, a’ XVI-dik század 
végével, vagy a’ XVII-dik század elején, a’ 
presbyteri igazgatási rendszert kedvelvén meg, 
elváltak a’ tiszántúliaktól, ’ s csupán espereseik 
által kormányoztaták magokat, — a’ közös Föl— 
ügyelésök alatt álló sárospataki reform, fő is
kolák lévén főleg a’ központ, melly őket össze
tartotta, egyesítette.

Ekképen felosztva maradtak a’ magyarhoni 
ref. egyházak egészen 1734-dik év ig , a’ mikor 
aztán III—ik Károly királyunk parancsolatja kö
vetkeztében négy superintendentiákra osztattak 
fel. — Ekkor 1. a’ túl a’ dunai összeolvadt a’ 
felső dunamellékivel, dunántúli név alatt. 2. Az 
alsó dunamelléki a’ baranyaival, dunamelléki 
névvel neveztetvén. 3. Maradt a’ tiszántúli, mint 
volt. 4. A ’ tiszáninneni presbyteriális esperes- 
ségekböl alakult össze a’ tiszamelléki superin
tendentia, melly superintendensének, azaz ma
gyarul: püspökének, rimaszombathi ref. prédiká
tor főtiszt. Szentgyörgyi Sámuelt választotta el.

Ezen — tiszamelléki e lső , püspökünknek 
1736-dik évi mart. 28-kán költ ’ s a’ kormánya 
alatti egyházakhoz kibocsátott körlevelét van 
szerencsém ezennel közleni a’ t. ez. közön
séggel, a’ püspök által önkezűleg irt ’s a’ su
perintendentia pecsétével ellátott azon eredeti 
oklevélből, mellyet az aszalai reform, egyház 
levéltárában találtam meg. Hogy kerülhetett oda, 
nem tudom; annyit azonban egész bizonyossággal 
állíthatok, hogy eredeti; kezeskednek effelől, a' 
superintendentia pecsétjén, a’ levél orthographiá- 
ján kívül, ennek ugyancsak az aszalai, ezen fe 
lül a’ felsö-nyárádi, borsodi, parasznyai, ’ s több
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más egyházak jegyzőkönyveiben is feltalálható 
régi hiteles másolatai. — E’ körlevelet akkép 
közlöm, mint Szentgyörgyi által Írva van, meg
tartván ortho-, vagy is inkább kakographiáját, ’ s 
nem téve még csak commát sem oda, hova ö 
nem tett.

Ezen körlevél bevezető beszéde, mint szinte 
a’ végszó is, diákul iratvák; amabban jelenti püs
pökünk, hogy miután sok helyeken, megyéjében 
consistoriumokat állított volna fe l, jelenleg köz
rebocsátja a’ consistoriumokat illető rendszabá
lyokat, a’ curatori eskü formájával együtt; eb
ben azt hagyja meg a’ prédikátoroknak és cura- 
toroknak, hogy azon szabályokat az egyház 
jegyzőkönyvébe Írják b e , ’ s magokat azokhoz 
tartsák. — Egyébiránt maga a’ szöveg magya
rul van írva, ’ s szól: az ekklésiának jó rendtar
tását és tisztaságát parancsoló és igazgató 
punctumokról.

Ad exoperandum Opus Domini Gratiáe Suf- 
(icientis ac etiam Omniqénae Benedictionis voto 
praemisso.

Plurimum Rndi Clarissimi Doctissimiqv 
Dei Viri in opere Domini Conservi Desideratis- 
simi! Qvandoqvidem sacra scriptura docente 
Usus Consistorii in Ecclesia Dei ab antiqvo in 
Praxi fuisset; ejus autem neglectus in Particu- 
laribus non adhuc omnimodé bené constitutis 
Ecclesiis plurimorum turpiumqv vitiorum in 
gravé Animarum exitium, Gloriaeqv Dei détri- 
mentum praesentissimam occasionem evidenter 
et continuo praebuisset, ac etiam defacto prae- 
beret; ideo in Remedium tanti mali, postéaquam 
in omnibus Ecclesiis nostrae inspectioni concre- 
ditis Consistorium erigendum essé non solum in 
corda et vota nostra suscepissemus, ac publicé 
quoqv constituissemus; verum etiam Spiritu 
Dei votis nostris adspiranté, nobisqv gratiosé 
cooperante jani plurimis in Ecclesiis erexisse- 
mus: piacúit ex intimatione, et Authoritate 
Yrandarum Deputationum Ecclesiasticarum, 
primum Sajó Szent Péterini Diebus 5. et 6. Men- 
gis Décémbris Anno 1735: tandem onadini Die
bus 8. 9. 10. et 11. Mensis Febr. A. 1736 in 
Nomine Domini celebratar, Puncta consistorialia 
ab eisdem Yr Deputationibus approbata et con- 
íinnata una cum formula Juramenli Curatoris 
Ecclesiae sub Publico et Authentico vr urae 
Superintendentiae Sigillo in omnes hujus Dioe- 
ceseos Ecclesias currentalitér exmittére. Quae 
etiam Populari ac nativa nostra Dialecto ita 
sonant:

A Z EKKLESIANAK JÓ RENDTARTÁ
SÁT és TISZTASÁGÁT PARANCSOLÓ és 
IGAZGATÓ PÜNCTÜMOK.

I) Punctum. Az Ekklesia Hites Curator (kit 
néhol Ekklésia bírónak szoktak híni) és Egy 
liázíiú nélkül soha ne legyen.

II) A ’ Curator a’ templomra, és annak költsé
gére : ismét Parochiára, oskolára, és mind a’ 
templomnak, mind az egyházi Szolgáknak min
den rendbeli jövedelmeikre, és a’ jövedelmek 
mértékeire, úgy szántó földeire Réttire (az hol 
vannak szölleik, Decimaira) olly szorgalmatos 
gondot visellyen, hogy azokból semmi is el ne 
idegenittessék, semmiben az Isten Háza meg ne 
fosztassék, és az egyházi szolgáknak károk és 
fogyatkozások ne okoztassék.

III) A z egyházi szolgáknak Buzabeli és 
szemül adatni szokott jövedelmeiknek befizetése 
úgy, légyen hogy a’ mit el kell ’ s lehet tenni 
benne láb alól alkalmatos jó  időben és szárazon 
lehessen eltenni; azért minden tehettséges gaz
dák szent Mihály napja Hetin edgy napon vi
gyék be a’ mivel tartoznak a’ Curatornak és 
Egyházfiunak jelenletekben (kiknek is kötelessé
gek a,z, hogyha valaki porral, polyvával, és 
egyéb haszontalan gazzal akarná a’ mértéket 
tölteni azt megne engedgyék, hanem haszonra 
való jó  élettel töltessék) a’ kik penig tehetetle
nebbek lévén szerit akkorra nem tehetik Márton 
napra megszerezzék és azon Márton napja Heti
nek edgyik napján, mellyet az Ekklesia Curatora 
fog rendelni, mindnyájan Istenessen és tisztán 
befizessék. A ’ kik szalmás élettel fizetnek: azokk 
is a’ magok kévéiknél kissebb és alább való ké
vékkel fizetni a’ Curator és az Ekklesia elöljárói 
semmiképen megne engedgyék. A ’ Pénzbeli jö 
vedelemnek is be adása, mellyet ágy számra 
fizetnek két terminusokon légyen.

IV ) Valamikor valami igazítást avagy or
voslást kívánó fogyatkozások adgyák magokat 
elő az Ekklesiában mindenkor tartozzék a’ Cu
rator (a ’ lelki tanítóval edgyet értvén) Consis- 
toriumot hirdetni, és a’ fogyatkozásokat a’ con- 
sistoriumnak itíleti alá bocsátván meg orvosol
tatok

V ) Kiváltképen és nevezet szerint: minthogy 
az Ur vacsorájának méltatlanul való vételéért az 
Istennek haragja gyakorta az egész gyülekezetre 
is fel szokott gerjedni; tehát annak publicatioja 
ki szolgáltatásának előtte mindenkor két Hetek
kel meg lévén mindgyárt az első Héten a’ bot- 
ránkoztató bűnösöknek ki keresésére Consisto- 
riumot gyűjteni: a’ Curator semmiképen el ne 
mulassa; a’ Consistorium penig a’ botránkoztató 
bűnösöket szorgalmatossan ki keresse, és vala
kik ollyanoknak lenni találtatnak azokat minden 
személly válogatás nélkül meg büntesse avagy 
bűntettessé és érdemlett Ecclesiai fenyíték alá 
fogja, hogy így a’ gonosz annyival is inkább ki 
írtogattassék, az Istennek tettzö kegyes élet 
penig öregbüllyön, és az Isten jó kedve az egész 
szent gyülekezeten meg nyugodgyon.

VI) Minden ember a’ ki arra való, és hivat- 
tatik a’ Consistoriumban, személly szerint bé 
menni tartozzék ; a’ ki penig az Ecclesia cura-
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torának hivatalát és parancsolattyát vakmerő
képen megveti, nem lévén semmi helyes ment
sége, edgy forintig büntettessék meg, a’ ki penig 
helyes mentséggel magát megmentheti, légyen 
ment ember.

VII) A ’ Consistoriumnak mindenkor a’ Pa- 
rochián a’ lelki tanítónak jelenlételekor kell len
ni, annak alkalmatosságával pedig senki az időt 
hijjában valósággal ne töltse; hanem minden em
ber a’ melly dolog a’ Consistorium eleiben ada
tik arra figyelmezzen, és ahoz jó  lelki isméret- 
tel hozzá szóllyon, a’ lelki tanító a’ dolgoknak 
és az elméknek világositásokra szent írásbeli 
helyeket és példákat citálván és mutogatván: 
azomban minden ember ott egymást meg be- 
csüllye; és akárki is mást becstelenséggel ne 
illessen; ha pedig (a’ melly távol légyen) valaki 
valakit a’ Consistorium tagjai közzül becstelen 
szókkal illetne ottan mindgyárt edgy forintig ra- 
vattassék fel.

VIII) A ’ midőn az Ecclesia Curatora maga, 
vagy penig az Edgyházfiú által valamit az E cclé- 
siát illető dologban parancsol: azon parancsola
tot minden ember engedelemmel meg fogadgya: 
Templom Parochia és oskola körül való munkára 
a’ midőn küldetik személly szerint reá mennyen : 
vagy penig magához hasonló erős szolgáját, 
vagy ha az nincsen fogadott emberét küldgye; 
valaki penig engedetlenségbül külömben cselek
szik ötven pénzre rovaftassék fel.

IX ) A ’ kik vakmeröségbül templomban nem 
járnak, Úr vacsorájával nem élnek , úgy a’ kik 
magok gyermekeiket a’ Consistoriumnak ítéleti 
szerint oskolába jártathatnák és nem jártattyák 
’ s nem tanittattyák, minekutánna ettzer vagy 
kéttzer megintetnek és szótfogadni nem akarnak 
a’ Consistoriumtúl érdemlett Ekklésiai fenyíték 
alá fogattassanak.

X ) A ’ zabolátlan ifjú cselédnek szolga vagy 
szabad legényeknek és ezekk társaságokban ma
gokat elegyítő leánnyoknak és Menyetskéknek 
(mint némelly helységekben meg volt eddig ez 
az Isten ostorát reánk siettető igen vétkes rossz 
szokás) a’ botránkoztató vendégeskedésekre, 
musikálásokra, tántzolásokra, fonóbeli alkalmat
lankodásokra, a’ melly gazda szálást ad azon gaz
dát és vele edgyütt az említett botránkoztató cse
lekedeteket elkövető személlyeket, az Ekklésia 
tartozzék Consistorium eleiben citálni; a’ Consis
torium penig kit kit azok közül a’ szerint a’ mint 
vagyon reá érdeme minden kedvezés nélkül tar
tozzék büntetni: nem különben azokat is a’ kik va
sárnapokon, kiváltképen a’ két Prédikátziók kö
zött az úttzákon (Férfiak , Leányok, Aszonyok 
elegyesleg) Istennek bosszúságára rút, fajtalan, 
és minden jó lelkeket botránkoztató játékokat és 
kiáltozásokat szoktak elkövetni.

X I) Ha valamelly ember a’ Consistoriumi 
Gyüllés által, vagy szófogadatlanságáért, vagy

egyéb botránkoztató cselekedetiért büntetés alá 
rekesztetnék, és ö azon meg nem nyughatna, vagy 
pedig meg nyugodni nem akarna; megengedtetik 
ugyan nékie az appellatio felsőbb székre; csak
hogy az, Ekklésiai szék legyen, úgymint Vr Dioe- 
cesisünk tisztelendő espereste széki, é s törvé
nye, a’ ki penig engedetlenségbül külömben cse
lekedne, azt a’ törvény bontogatásért a’ Consis
torium keményen meg büntesse, ha pedig azon 
büntetést is felválalni nem akarná, mint a’ ki a’ 
Gyülekezetnek szavát nem fogadgya a’ Gyüleke
zetből rekesztessék ki.

XII) A ’ mikor az Ekklésia Curátorának esz
tendeje eltelik a’ Templomnak (avagy az Ekklá- 
nak) költségerül Consistorium előtt agyon 
számot, búcsúzzék el, tégy ele a’ tisztét; de ha az 
Ekklésia alkalmatos és hasznos embernek lát— 
tya és szereti, továbbra maraszsza is m eg; ha 
penig semmiképen megmaradni nem akar, vegyen 
fel a’ Consistorium kettőt az Ekklésiának Elöljá
ró, Istenfélő és értelmes tagjai közzül, és a’ Con
sistoriumi Gyüllés azokra voxát adván, a’ kire 
több vox megyen, a’ legyen az Ekklésia Curato
ra, ki is ha magát vonogatná, és semmiképen a’ 
Tisztet fel válalni nem akarná nem lévén azom
ban semmi helyes mentsége, tegyen le először 
a’ Templom szükségére a’ Consistoriumnak sza
bad akarattya szerént annyit a’ mennyire érde
mes, azután válasszon mást a’ Consistorium, ki 
is tartozék hittel köteleztetni ezen mindgyárt 
következő esküvésnek formája szerint.

Az Ekklésia Curatora Eskiirésének Formája.

Én N. N. az N. N. szent Ekklésiának elvá
lasztott Curatora (v. Ekklésia bírája) esküszöm 
az igaz Istenre, ki Atya, Fiú, szent Lélek, a’ 
szent Háromságban edgy Isten; hogy ebben az 
Ekklesiában az élő Istennek dicsőségére: úgy a’ 
Templomra, Parochiára, Oskolára, azoknak mind 
fogyatkozásira mind penig jövendelmire, tellyes 
tehettségein szerint gondot viselek: valamikor 
a’ szükség kivánnya Consistoriumot (vagy Ek
klésiai Gyűlést) hirdetek : az Ekklésiának jórend
tartását és tisztaságát néző Punctumokat meg 
tartatni szorgalmatosán parancsolni fogom : a’ 
káromkodókat vasárnapi botránkoztató játékokat, 
vendégeskedéseket, musikálásokat, tántzoláso- 
kat gyakorló személlyeket személly válogatás 
nélkül citálom, és érdemek szerint megbüntette- 
tem, a’ részegeseket, szítkozódókat, Templomban 
vakmeröségbül nem járókat, Úr vacsorájával 
nem élőket, a’ midőn észre vehetem L. Tanítóm
nak és a’ Consistoriumnak (vagy Ekklésiai Gyül- 
lésnek) beadom, és őket Ekklésiai fenyíték alá 
fogatom. Mind ezekben penig igaz hűséggel és 
jó  lelkiismérettel járok el. Isten engem úgy 
segillyen.

Veneranda Dioecesisünknak régi helyes De- 
terminatioját a’ felyebb említett S. Sz. Péteri és
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Onadi Sz. Deputatiók újonnan approbálták meg 
erősítették és megtartatni is sub censura E cclé- 
siastica szorgalmatossan parancsollyák e’ követ
kezendő punctumok szerint:

I) Minthogy a’ ki házasodik hegedűre és 
egyébb haszontalanságokra sokat szoktak el
vesztegetni : hogy a’ lelki tanító szolgálattyá- 
nak jutalma ollyan profanus ususra ne fordittas- 
sék egy Ekklesiában is a’ Lelki Tanító edgy fo
rintnak alól a’ copulatiot meg ne cselekedgye.

II) Hirtelen és nagy munkával kell a’ Lelki 
Tanítónak az halottak felett való tanításokat ké
szíteni : azonban a’ szegény ember ének szóval 
is maga halottyát tisztességessen temettetheti; 
azért minden Ekklesiákban egyaránt a’ halottak 
felett való prédikálásnak jutalma egy forint 
légyen.

III) Mivelhogy nem magános külső hasznot 
keres a’ L. Tanító a’ szent Gyüllésekenn; azért 
Valamikor a’ L. Tanítónak szükségesképen el
keli menni a’ Gyüllésre vagy Deputatiora az 
Ecclesia mindenkor tartozék a’ L. Tanítónak 
vecturával és úti költséggel: a’ régi praxis sze
rint edgy Rhenes Forintal Generálisra; Particu- 
larisra penig fél Rhenes forintal i. e. d. 60.

His ergo ita praemissis: serio intimatur; ubi 
verő hoc non sufficeret, gravi etiam animadver- 
sione et censura Ecclesiastica injungitur ac de- 
mandatur Plur. Rndis Clarissimis doctisslmfsq 
Dnis V. D. Ministris, una cum Dominis Ecclar 
Curatoribus suo ubiq honore et Titulo Honoran- 
dis Colendisq qvatenus genuina Horum omnium 
in omnibus Punctis Paria nostra (Deo ita volen- 
te) subscriptione Sigilloq Publico suo tempore 
roboranda, in rationem Ecclesiae non tantum fi- 
delissime alteri chartae bene durabili transscribi 
et sub fideli cura conservari; verum etiam in 
frecqventi usu et Praxi haberi serio procurent et 
efficiant. Qvae omnia ut emolumento Glóriáé 
D ei, Ecclesiarumq saluti inserviant. Gratia D o - 
mini nostri Jesu Christi sit vobíscum devote v o -  
vet

Rima Szombat Diae 28 Mens Marty Anno 
1736.

Plurimum Reverendarum Cla- 
rissimarum Dignitatum Vestra- 
rum in opere Domini nostri Sal- 

(Pecsét) vatoris Conjunctissimus et in o -  
nere officii cis Tibiscanus Su- 
perintendens.

S á m u e l  S z e n t  G y ö r g y i m ,  k.

Ezen körlevélből világos, miszerint a’ Tiszán- 
innen levő reform, egyházaknak helybeli con- 
sistoriumai, vagy presbyteriumai 1734-dik év 
elő tt még nem voltának, ’ s ezeknek felállítását 
az akkor választott új püspökünknek, néhai Szent

györgyi Sámuel urnák köszönhetni. — De Er
délyben ’ s a’ Tiszántúl sem léteztek még a’ X V I- 
dik és XVII-dik században illy consistoriumok, 
mi megtetszik az 1646-dik évben Szathmár-Né- 
metiben tartott egyházi zsinatnak, az erdélyi és 
a’ tiszáninneni és túli ekklézsiák képviselői, egy
házi és világi nevezetesebb férfiai befolyásával 
zsinati elnök ’ s püspök Geleji Katona István ál
tal készített canonaiból és conclusiójaiból. Ne
vezetesen, XCIX-dik canon, miután előadta vol
na némelly külföldi evangelicus nemzeteknél 
fenálló presbyteriumoknak és presbytereknek 
sokféle tiszteit, igy szó l: Quod quidem institu- 
tum, et si ad rite disponendam, ac regendam e c - 
clesiam christianam alibi sit valde necessiarum, 
ac utile, ut tamen id in gente nostra ea, qua apud 
exteras commoditate Seri sólet, instilui hoc r e -  
rum statu possit, Politicus noster Ordo;, ob Varia 
quae causantur obstacula pláne non videt; nihili— 
minus ut ecclesiastici in conventus suos ad d e - 
cidendas lites, et controversias , fórum spirituálé 
concernentes, atque scandalosos, disciplina ec
clesiastica refrenandos eque coetu communi e x -  
cludendos, exclusos verő resipiscentes vicissim in 
grémium Ecclesiae recipiendos, e civili quoque 
statu, honestos quosdam, ac judiciosos viros pro 
more accersant, haud impediturum innuit. Quod 
etiam, ubi commode licebit, dehinc quoque usur- 
paturi suinus, salva interim tűm Magistratus se - 
cularis, cum verő Synodorum, ac Superinten- 
dentium, Seniorumque auctoritate superius de- 
clarata, per omnia manente. — Az Acta Synodi 
nationalis Vl-dik Conclusiojában pedig ez ol
vasható : Quoniam Majores nostri divinitus e x -  
citati Ecclesias Hungaricas, et Transylvanicas 
ab abominationibus heroico pláne selo repurgan- 
tes , Presbyterium ipsum ob varia obstacula 
(quorum pleraque etiam num supersunt) institu- 
ere non potuerunt: id nos ob multiplices, et in - 
signes eius in Ecclesia usus in gente quoque 
nostra juxta normám institutionis Christi, et A -  
postolorum, praxinque veteris foederis, si modo 
commoditates, quae ad id necessario requiruntur 
affulgerent, ac misera, servilisque plebis nost- 
rae conditio, ac inhabilitas pateretur, si denique 
summus noster Magistratus, ceterique Ordines, 
ac Status orthodoxi adstipulentur, instauratum 
sano sensu, ac fausto eventu animitus exoptare- 
mus. — A ’ mondottakból tehát kitűnik, hogy 
valamint innen, úgy túl a’ Tiszán ’ s Erdélyben 
sem voltak a’ X V I és XVII-dik században con
sistoriumok locale presbyteriumok, valamint ki
tűnik az is, hogy azoknak létre jöttét leginkább 
a’ zsinaton jelen levő főnemes ség — aristo- 
cratia — ’ s mint más kútfőkből is olvastuk főleg 
I. Rákóczi György fejedelem akadályozta, de 
maga az egyházi rend sem igen munkálkodott 
azon. — Hogy a’ Duna két mellékén sem voltak 
a’ mondott századokban presbyteriumok , azért
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állíthatni csaknem egész bizonyossággal, mert 
a’  komjáthi zsinatban 1626-dik évben alkotott 
és a’ dunamellékiek által használt canones quin- 
que classium a’ presbyteriumokról mélyen hall
gatnak.

(Folytatása következik)

I g a z o l á s .
A' Márczius- tizenötödike 178. számának 

716-ik hasábján bizonyos névtelen iró a’ vádak 
legterhesebbikével támadja meg a’ helvéthitval- 
lásu tiszántúli egyházkerület püspökét Szobosz- 
lai Pap Istvánt. „É s te is — igy hangzik a’ vád 
— főpap Szoboszlai Pap István nem szégyen
lenéi , convertita Domokos László éjjeli titkos 
camarillai tanácsában részt venni?4. Ismét alább: 
„Uram Isten! a’ protestáns főpap Szoboszlai 
Pap István camarillai titkos ülésben főhelyen 
szerepel egy convertita gazember felhívására 
stb.44

Milly forrásból meritette névtelen e’ borzasz
tó vádat ? azt ö fogja tudni legjobban; minthogy 
azonban állítását semmi adattal nem igazolja: 
úgy látszik, hogy azt szivének gyanút — hogy 
ne mondjam, rósz akaratot — rejtő kamrájából 
vette elő. E’ gyanúnak megsemmisítésére, ’ s az 
ezáltal félre vezetni szándékolt közvéleménynek 
megnyugtatására tényeket kell fölemlítenem, 
mellyek az el nem fogúit olvasó előtt a’ vádlott 
főpásztor hazafiuságát tiszta fényben tüntessék 
elő.

Minden tényeket, mellyek a’ méltatlanul meg
támadott püspök elleni vadak elhárítására vo
natkozhatnak, elősorolni hírlapi szűk téren nem 
lehet; elég legyen ezeket csak a’ marczius-ótai 
idökörböl, ’ s innen is csak némellyeket, és csu
pán csak azokat, mellyek püspöki hivatalosko
dására tartoznak, felmutatnom; a’ megelőzött 
időkről csak annyit említvén meg, hogy Szo
boszlai Pap István, közhivataloskodásának egész 
idejét a’ törvények — szintúgy a’ polgári, mint 
az egyházi törvények — iránti tisztelet ’ s hajt
hatatlan ragaszkodás jellemzi. Jegyzőkönyveink 
ellenemondhatlanul tanúsítják ezt.

A ’ marcziusi nagy napok alig derűiének fel 
sokat szenvedett hazánkra : Szoboszlai Pap Is
tván márczius 22—ik napjára — noha a’ ren
des gyüléstartás márczius 29-kére volt előbb 
kitűzve — rendkívüli közgyűlést hirdetett, az 
akkori gazdag termékü napoknak perczeit a’ köz
ügy érdekében felhasználni akarván. A ’ gyűlést 
megnyitó beszédében hő szavakban üdvözli az 
átalakulási nagyszerű eseményt, ’ s a’ felmerü
lendő polgári zavaroknak aggasztó előérzetében 
inditványnyal lép fö l , melly szerint a’ netalán 
kitörendő békételenség az egyház hatalmában 
levő eszközök által megelöztessék, felmutatva 
töredékben egy nála már készen levő, minden

lelkészeinkhez intézendő ’ s a’ közgyűlés által 
azonnal el is fogadott körlevelet, mellyben ezek 
a’ nép felvilágosítására mind szőszéki, mind tár
salgási működéseikben törekedni köteleztettek. 
E’ körlevél több száz példányokban kinyomatva 
haladék nélkül köröztetett.

Majd későbben napról-napra fenyegetöleg’ 
törvén elő több felöl az előre rettegett békét
lenségnek ármány- támasztotta vészei, sürjen 
érkeznek Szoboszlai Pap Istvánhoz, mint elnök 
höz, a’ kormányrendeletek; ’ s az árulással vádolt 
elnök sietve küldözte szét több ezer kinyomott 
példányokban, még pedig mindannyiszor fő
pásztori lelkes felszólításaival kisérve azokat. 
Ezen felszólítások közöl elég legyen egyet idéz
nem, mellynek kíséretében az akkori vallás- ’ s 
közoktatási minister báró Eötvös József úr ren
deleté lelkészeink között köröztetett. A ’ kísérő 
levél a’ ministeri rendeletnek utána nyomtatva 
igy hangzik: „Eddig ’ s igy a’ magas körlevél, 
melly a’ haza szent nevében szó l; a’ körlevél, 
mellyben maga a’ haza szó l, ismételve szól 
hozzánk lelkipásztorokhoz.

Ha közanyánk, az édes haza, csak egyszer 
szólít vala is bennünket: mi azt kétszer, mi azt 
sokszor fogtuk volna meghallani. Most miután 
már több ízben intézte, annyival inkább, miután 
szorongattatásai közt, mert többféle veszélytől 
fenyegettetve, intézte, ’ s most újólag aggodal
mas hangon, mert még mindig veszélybeu forog
va, intézte hozzánk szavát: lehetne-e máskép, 
hanem hogy szeretetétöl lángoló keblünket á t- 
meg átjárja szent szava ?

így leszen ez, tudom, kedves szolgatársaim
mal, ’ s hogy igy legyen, a’ Jézus nevében ké
rem mindnyájukat. Kérem, hogy midőn most az 
imádott hazá megmentése, megtartása a’ minden 
egyebet felülmúló czélpont, mellyre kell irányoz
va lenniük minden igaz honfi törekvéseinek; 
részükről is ez legyen hivataloskodásuk föczél- 
jául, soha szemelöl nem tévesztendőül kitűzve.—  
Kérem, hogy midőn a’ hozzánk intézett magas 
szózat, szent hivatalunkat ez által emelve, elis
mer minket ama nagy czél tekintetében, a’ sok 
lélekre hathatásnál fogva, nem utolsó tényező
kul : ez elismerést kellőleg méltányolva, az eh
hez kapcsolt igénynek és várakozásnak megfe
lelni minden erejükkel igyekezzenek. —  Kérem, 
hogy, — miként már eddig is tették, és nem siker 
nélkül tették, — továbbra is ama nagy czélt 
tartva jelenleg fökép szemök elölt, prédikálják 
az igét, rajta legyenek mind alkalmatos, mind 
alkalmatlan időben; ’ s tegyék az Isten beszédét 
hathatóbbá minden kétélű fegyvernél, a’ nép
nek józan felvilágosítására, fentartására a’ köz
béke-, csend- és rendnek, eloszlatására minden 
tévelygő és balfogalomnak, elfojtására minden 
mutatkozható gonosz szándok- és ármánynak, 
’ s igy megörökítésére a’ kivívott szabadság-,
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egyenlőség-, testvériségnek. — Kérem, illy né
zőpontból és illy czéllal értelmezzék , egyházi 
szószékből kihirdetve, a' néphez intézendő kor
mányi rendeleteket. Kérem végre, hogy templo
mon kivül is működésűk, társalgásak, beszélge
tésük, üdvös czélra legyen irányozva! Isten ve
lők , mindnyájunkkal és hazánkkal! Debreczen, 
julius 16-kán 1848. Szoboszlai Pap István m. k. 
superintendens. A z érintett ministeri rendelet 
kelt Budapesten 1848. julius 8-kán, köröztetése 
megindíttatott julius 16-kán; ennél nálunk, a’ 
nyomatási nem épen serény utat tekintetbe ve - 
vép, gyorsabb eljárás nem is gondolható. És most 
már —  kérdém névtelent — püspökünk eljárá
sainak ezen két jellemző sajátsága: 1) gyorsaság 
a’ közlésekben, 2 ) a’ haza szent szeretetét tol
mácsoló lelkes ajánlás arra mutat-e, mit névte
len állít, hogy t. i. püspök Szoboszlai Pap Ist
ván úr hazaárulás bűnébe lélekzenék ? Tudja azt 
mindenki, ’ s tudhatja névtelen is, hogy a’ reactio 
zsoldosainak egyik főbűne abban áll, hogy ők 
a’ haza érdekében tett felsőbb határozatokat a’ 
foganatosításban követett késedelmes utakon 
szokták megerötleníteni; ’ s gondolni lehet azt is, 
hogy hazaáruló a’ haza iránti szent kötelessége
ket kormányozottjai között lelkesítő szavakban 
emlegetni, azoknak megtartása iránt a’ szivek
ben buzgóságot gerjeszteni, legalább mindig ’ s 
folytonosan, képes alig lehet.

Azonban az eddigiekre lehetne mondani, hogy 
püspökünk azt, a’ mit tett, felsőbb parancsolat 
által ösztönöztetve tette, következésképen más
kép tennie szabad nem is volt. — Úgy de püs
pökünknek vannak több ollyan föpásztori kör
levelei is , mellyeket minden felsőbb rendelet 
nélkül saját ösztönéből bocsátott közre a’ kor
mánya alatt levő egyházakban. — Illyen kör
levél már — hogy többeket ne említsek — az ide 
szőrűi szóra igtatott föpásztori körlevél is: 
„Régóta hangzik, többször hirdettük már fensöbb 
rendeletből mi is, hogy a’ haza veszélyben van! 
Úgy volt. Most pedig, fájdalom! példátlan áru
lások és ármányok következtében, a’ veszély 
immár tetőpontra hágott.

A ’ történeteket, a’ körülményeket elősorol
nom nem szükség. Hiszen azok, minden jobb 
lelket elkeserítve, köztudomásra jutottak.

Rajtunk csak Isten segíthet. De Isten esz
közök által munkálkodik, ’ s itt a’ szabadulásnak 
eszköze nem lehet más , mint a’ nemzetnek föl
lelkesedése. Ha ez leend, akkor Isten velünk le
szen. Pedig ha Isten velünk, kicsoda ellenünk ?

E’ czélra működni, szent hivatása jelenleg 
minden honpolgárnak, megkülönböztetve szent 
kötelességök a’ néptanítóknak.

Esdekelve kérem tehát a’ végveszélytől fe
nyegetett haza nevében, minél többfelé indítandó 
körlevelek utján felszólittatni szerelve tisztelt 
szolgatársainkat: ne szűnjenek meg, sőt új buz

galommal igyekezzenek most, templomban ’ s tem
plomon kívül oda munkálni, hogy a’ veszély 
nagyságához képest ébresztessék, növeltessék 
a’ hazafiui közlelkesedés; hogy fegyverforgásra 
buzdittassanak az erre alkalmatosok ; tőlük tel
hető áldozattételre serkentessenek minden hely
zet- ’ s korbeliek.

Isten áldása kisérje, sikeresítse a’ szives 
működést! Isten áldása, a’ nemzet hálája jutái— 
mázza, jutalmazandja a’ búzgóan müködendőket. 
Debreczen, sept. 22-kén 1848. Szoboszlai Pap 
István m. k. superintendens.14

Ezek, miket itt hivatalosan felmutattam, mind 
világos tények, mellyeknek hitelessége felöl 
egyházkerületünk 800,000 hívei kezeskednek; 
de kezeskedik a’ siker i s , mellyet ezek egyház- 
kerületünkben eredményeztek Nincs ugyanis 
körünkben csak egyetlen egy lelkész, tanító is ,  
ki miatt pirulnunk kellene hogy velők a’ reactio, 
mint bünzsoldosaival dicsekedhetnék: ellenben, 
ha a’ hazafiui tettekben érdemet, nem pedig kö
telességet szoktunk volna keresni, egyházi egyé
neket nevezhetnénk körünkből, kik a’ szószéki 
köteles működésen kívül, a’ haza szent érdeké
ben egyebeket is tettek.

A z illy tényeket —  mellyekhez, ha kívánta
tik, több hasonlókkal szolgálni hivatalos köteles
ségemnek ismerendem — érdemlett beesőkből 
alaptalan gyanúsításokkal kivetkeztetni nem le
het. Illy tényeknek, ’ s az ezeket tisztelve kör
nyező közvéleménynek sánczai mögött, névte
lennek nyilai ellen nyugodt bátorságban talál
hatja magát püspök Szoboszlai Pap István.

F é s ö s  A n d r á s ,  
a’ h. h. tiszántúli egyházkerület 

főjegyzője.

Beszéd a’ gyűrmegyei nemzetőrség 
harmadik zászlóáljának zászló alá 

eskttvésekor.

Az Úrnak segedelme legyen velünk. Ámen. 
Magyarok, kedves hazámfiai, ’s mától fogva a’ 
magyar nemzet alkotmányos szabadságának hű 
őrjei! Ritka, szokatlan ünnepélyességü cselek- 
vény az, mellyet ez órában Isten kegyelméből, 
a’ király és haza akaratjából, úgy nemes haza- 
fiuságtok érzetéből teljesítettetek. — Itt az Is
tennek szabad ege alatt, mint szabadságra hivott 
magyarok ünnepélyes esküvel hűséget fogadta
tok e’ zászló, mint a’ szabadság jele alatt, ki
rálynak és alkotmánynak. Esküvel fogadtátok, 
hogy a’ törvényes rendnek, melly nélkül a’ sza
badság hamar önkénynyé fajul, hű védői lesztek; 
esküvel fogadtátok, hogy a’ becsület, kötelesség 
és engedetem ösvényéről soha le nem tértek, 
és ezen zászlót sem a’ béke, sem a’ vész idején
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becstelenül és esküszegetten el nem hagyand- 
jótok. — Hazafiak! ti mint keresztyén ek tud
játok az eskünek nagy fontosságát; tudjátok, 
hogy esküdni annyit teszen, mint Isten szent 
nevére hivatkozva, szívvel és szájjal ünnepélyes 
fogadást lenni; tudjátok, hogy mig esküvétek, 
az Isten maga, kit esküvéstek bizonyságául hív
tatok fel, mindeneket látó szemeivel a’ mennyből 
alá nézett reátok és meghallá esküvésteket; 
tudjátok, hogy a1 mint ezen esküt teljesítenditek, 
úgy számolhattok az Isten áldására, ellenkező 
esetben retteghetitek szigorú büntetését. Azért 
én, miiit Istennek szolgája, komolyan hívlak fel 
titeket eskütök megtartására. Hazafiak! ne té - 
velyegjetek, az Isten nem hagyja magát csufol- 
tatni. Soha, de soha ne találkozzék egyetlen egy 
esküszegett is soraitokban. Mikinl az esküvés 
ünnepélyes pillanatában, mellyben kezeiteket az 
égre felemelétek, sziveitekben lángra lobbant a’ 
hazaszeretet szent tüze: akkint égjen az kiolt— 
hatlanul kebleitekben a’ sírig. Ne feledjétek e’ 
pillanatot soha, hogy ennek komoly emlékezete 
mennyei örangyalkint álljon oldalatok mellé és 
a’ kísértet idején ekkint szóljon hozzátok intő- 
lég : Ne térj le a’ becsület ösvényéről, tartsd 
meg esküdet és teljesítsd kötelességedet. Ezt 
várja tőletek a’ haza, a’ haza, mellynek, egy je 
les irókint: mindent, mit arczotok izzadásában 
gyűjtöttetek, mindent, mit lángoló szerettei fűz
tök magatokhoz, javaitokat, kincseiteket, háza
tok népét és saját életeteket naponkint és pillana- 
tonkint fel kell szentelnetek ; mert tudjátok meg, 
e’ szóban: „hazau foglaltatik az emberi szeretet 
és óhajtás tárgyainak összesége. Oltár, atyáink 
által Istennek épitve, ház, hol az élet első örö
meit izlelénk, föld, mellynek gyümölcse feltáp
lált, szülőink, hitveseink, gyermekeink, baráta
ink, rokonaink és polgártársaink egytől egyig 
csak ki egészítő részei a’ hazának. És e’ hazát 
szolgálni, nemzetőrök, a’ ti nemes feladástok. A ’ 
kötelesség szép, nem ritkán nehéz, de teljesítése 
mindenkor dicsőséges. És hogy a’ ti szolgálato
tok dicsöteljes legyen, te hozzád emelkedem fel 
lélekben oh felséges Isten! kinek áldásától füg
genek e’ földön mindenek. Te magad vedd ótal- 
mad alá alkotmányos szabadságunk ezen örse- 
regét mindenkor, és ne engedd azt a’ hűségben, 
mellyet szent nevedre fogadott, soha meginga
dozni. Éleszd fel e’ honfiakban a’ becsület és 
kötelességérzetet, gerjeszd fel a’ hazaszeretetei, 
neveld a’ férfias bátorságot, hogy rendithetlen 
soraikon megtörjék az ellenség hatalma, és 
legyen nekik e’ zászló béke idején a’ szabad
ságnak, vész idején a’ dicső győzelemnek jele. 
Ieten, ki az igazságnak Istene vagy, és nem 
engeded elveszni az igazakat, vezesd dicső 
győzelemre mind azon hű fiait, kik jelenben és jö 
vőben érte harczolnak. Isten, ki a’ békességnek 
Istene vagy, és nincs örömed a’ népek vesze-
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delmén, adj e’ sokat hányatott hazának békes
séget , tartsd fen épen alkotmányos szabadságát, 
hogy annak árnya alatt, e’ hazának minden hű 
fia magát boldognak érezve, tégedet hálaérzettel 
magasztaljon! — Igazságnak és békességnek 
Istene , mi te benned bízunk, igaz ügyünket te 
reád vetjük, ne hadd reményünket megszégye
nülni végetlen jóvoltodért. Ámen. X .

S Z E N T  L A N T .

Árva gyermek imája.
Jó Istenein! kinek 

A ’ mindenség hazád,
Téged keres szivem,

Ajkam téged imád.

Téged keres szivem 
A ’ bánat tengerén ,

’ S ha fölszárad könyem,
Téged imádlak én.

Ha elközelg az é j :
Bár nincs atyám ’s anyám,

Kiknek hü szívókon 
Fejem lehajtanám:

Nyugodtan alszom el,
Bizonynyal tudva az t,

Hogy álmaim fölött 
Örszellemed viraszt.

Ha éhség ’s fájdalom 
Lankasztja testemet,

’S hinném, az árva sors 
’ S tengerkin eltemet:

T e küldesz jó ltevőt,
Ki felsegítene ,

’S könyem letörlené,
Szeretet Istene.

Fogadd azért el a’
Hálát, melly e ’ kebel 

Oltáráról feléd
A’ mennybe röppen el!

Te adtál oh! nekem 
Szüléket, kik neved 

Imádására meg —
Taníták gyermeked!

Ha elvevéd őket
Megnyugszom jó  Atyám!

Mert érettök te fogsz 
Gondoskodni reám.

*) Gondoskodni r e á m ?
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Dicső a’ hon , dicső a’ nép ,  

Hol egység magva k é l , 
Örök tavasz, szilárd erő 

Hol égi béke él.

Nem éri vész az olly hazat ,  
Kimentve pártdühtűl,

Dicsőn virúl, ’ s áll ezrekig 
Ledönthetetlenűl.

Tűzzük ki hát az egyesség 
Győzelmi zászlóját,

'S az egyházak szelid egén 
Lobogni hagyjuk át!

Virúl a’ n ép , nincs belviszály 
’S örszellem ül között 

Hol a’ szilárd egygyé levés 
A ’ szivbe költözött.

Ének.

G y e r m e k h a l o  tt  f e l e t t .
(A ' nap immár elenyészett)

V o l t  gyermekem szerelmetes,
A ’ földön angyalom,
Míg birhatám), örvendetes 
Volt éjem ’s nappalom.

Volt gyermekem — ha hivtam őt, 
Mosolygva repkedett,
’ S ha ébredém, öröm között 
Ö is felébredett. —

V an  gyermekem! — ’s jaj énnekem, 
Halál ragadja e l !
Hiába mondom: édesem ,
Kelj fe l !!  1 ö nem lehel. —

Van gyermekem! — enyészetén 
Bús siívem megreped,
Nincs ki adjon e ' föld szinén 
Ö néki életet. —

Lesz gyermekem 1 hisz Isten é l ,
’S lesz örök életem 
Szivem enyhült érzésivei,
A ' sírba fektetem.

Egy Istenünk, egy vallásunk, 
Hitünk az ég adá:

Jelen nyugtunk’ , ’ s jövő üdvünk* 
E' hit megalkotá.

Lesz angyalom , lesz gyermekem;
Hisz angyal égben ö !
Itt fájlalom, ott fellelem,
Ha elnyel temető. —

*  E l e f á n t  Mi há l y . .

Ármányözön, kemény halál 
Örvénybe csalta ezt;

De nem tudá, hogy a’ dicső 
Csatát soha nem veszt.

Lehulltak a' vad századok 
Kaján álarczai:

Midőn Luther- és Kálvinnak 
Mennydörgtek szózati.

Most béke már, nem öl viszály,
Szét oszlott a' ború ,

Napunk ragyog , nem rettent a’
Vallási háború.

Egy czél vezet a’ menny felé.
Vezérünk a’ vallás:

Fussunk ; de a' nemes futást 
Ne rontsa szétvonás.

Tűzzük ki hát az egyesség 
Győzelmi zászlóját:

Szivünk, kezünk testvérileg 
Egymásnak adjuk át.

. t K a t o n a  Sánd.

VEGYES KÖZLEMÉNY.

London. A z alsó házban Ashley lord azon 
szomorú állapotra, mellyben a’ serdülő ifjúság 
van, fordította a’ figyelmet. Számát azon gyer
mekeknek, mellyek meztelenül, piszkosan, elha
gyottan csatangolva valódi büniskolát képeznek, 
30000-re tette. Ö évek óta úgy nevezett „ron 
gyos iskolákkal11 törekvék lehetőleg segíteni e ’ 
bajon. Azonban nehéz e’ gyermekek számára is
kolából elbocsáttatásuk után szolgálatot találni; 
inditványozá tehát, hogy a’ kormány e’ rongyos 
iskolákból évenként 1000 gyermeket, t. i. 500 
fiút és 500 leányt országos költségen vitessen 
déli Australiába, hol munkásokra szükség van. 
Ezen áttelepítés jutalmul volna a’ gyermekeknek 
jó  magokviseleteért adandó. Illy áttelepítésből 
nagy előnyök fognának Anglia- ’ s az angol 
gyarmatokra háramolni; többi közt csökkenne a’ 
két nem közti arány iszonyú egyenlőtlensége, 
melly most Ausztráliában uralkodik. A ’ belügyi 
minister jót reményi a’ fáradozásoktól, miket 
Ashley lord ’ s kér. barátai e’ szegény gyerme
kek ügyében kivált a’ „rongyos iskolákkal44 tet
tek. Helyeslé Ashley lord tervét ’ s a’ gyarmat- 
minister is egyetértett vele. Sok szónok legna
gyobb dicséretekkel halmozók el a’ lord törek
véseit (A . Schztg).
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