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Egyházi régiség.
(Folytatás. Lásd 63. sz.)

A’ szatmár-németii zsinat fentebb idézett 
XC-dik cánonára és Vl-dik conclusiójára igen 

érdekes commentárt olvashatni a’ derék Megyesi 
Pálnak Bártfán 1650. megjelent illy czimü mun-

K. Örömest. Legyenhát bár az az első kér 
dés. Valljon mi bántya őket ?

F. Vigyázz e’ beszédre : jó értelemmel hely
ben állatni kivánnyuk, ( -  presbyterium instau- 
ranri-un sano sensu et c. animitus exoptaremus.) 
Veszed-é eszedben, mélységes titok vagyon ez 
alatt! Tudd-e mitsoda? emlékezzél rejáezigék-

kájában : Dialógus Politico Ecclesiasticus in 4—o j re : azonban úgymond helyén maradván ez püs
pököknek, Espereseknek fellyebb kinyilatkozta- 
tót méltóságok mindenekben! jövendölj már e’-  
böl.

K. Óh a’ nagy Istenért, le kellene az Isten 
tisztességének keresésében, az mi magunk be- 
csülletinek iizését tennünk; és ha azt keresnék 
elsőben, és föképen, mi is igazán megbecsültet-

190—ik ’s követk. lapjain. ’) Szabadjon itt felhoz
nom Megyesinek az emlitett cánonra és conclu- 
siora vonatkozólag irt jegyzeteit ’s megrovó 
észrevételeit szóról szóra , mint a’ mellyek fel
világosítást fognak nyújtani az azon canont ’s 
a’ zsinatot alkotott többségnek irányáról és 
szelleméről.

K. (Kérdezkedö.) Valljon micsoda nehézsé-. nénk: az engem megbecsültöket megbecsültöm, az 
gek lehetnek azok, mellyeket mondái, hogy az! megútállóim pedig semmire tartatnak, azt mond- 
nagy Rendnek fejekben vertek volt? [ja vala Isten Éli Papnak. 1 Sam. 2. 3.

F. (Felelő.) Azt kérdjed inkább elsőben, mi F. Úgy hárétódnék az első akadály el, melly 
lehet a’ mi elsőben is magokat annyira idegeníti; igaz istenfélő embernek nem is volna nehéz. De 
e’ töl? Ez a’ kútfő; ének megdugását kellene' vedd eszedbe a’ másik szó tis : józan értelemmel, 
elsőben megtanulni, ’s úgy kellene osztán a’ fo -! és szerencsés kimenetellel, azaz, ha tudnék, 
lyamokra szállani.  ̂hogy Isten kedvünk, és a’ mi méltóságunk sze-
---------------------- | rént való jó szerentsét adna benne; nagy világi

* ') Megyesi Pál Angliában és Belgiumban elvégezvén 
tanulását, a' debreczeni reform, főiskolába hívatott 
profcssornak, innen azonban 1633-dik évben Lóránfi 
Zsuzsanna fejedelemasszony magához kívánta ’s vitte 
udvari papul, melly minőségben mintegy harmincz 
évekig szolgált, egész a’ fejedelemnő haláláig. Nagy
barátja ’s védője volt a’ presbyteri rendszernek, ’s 
több társaival szövetkezve, ha bár sikeretlenül is, 
igyekezett azt a' szatmár-németii zsinat által ujonan 
megerősített püspöki igazgatási rendszer helyett a’ 
reform, egyházban életbe léptetni. Ezért is irta már 
e’ jeles munkát: Dialógus PoIitico»EccIesiasticus, azaz 
Két Keresztyén Embereknek Eggymással való beszél
getése : Kiknek az eggyike, úgymint az Kérdezkedö, 
némelly dolgokban még nem szintén elég tanult, és 
erőss ; de nem megátalkodott; hanem örömest tanuló ; 
a’ másik, a’ Felelő, tanultabb, és vastagabb. Bártfán 
1650. Beszélgetésök foly az egyházi igazgató pres- 
byterekröl, vagy vénekről, a’ presbytériumról vagy 
egyházi tanácsról, annak mi szükséges és hasznos 
voltáról, felállításának könnyűségéről ’sat. — E’ szép 
tudományos készületre mutató munkájában néhol el
mésen, csípősen, sőt ollykor mérgesen is kikel az 
episcopálisok ellen. M. A.

becsülletünknek még énéi is jobban való felemé- 
lésére szolgálna, azon kivöl is közönséges gyü- 
lölség ne esnék rajtunk ; ne járnánk úgy, mint 
az egynéhány atyafiak-) kikre minden kígyót 
békát kiáltatunk az emberekkel. Micsoda ez e - 
gyéb ; hanem Istennel szerződni, magunk hasz
nunkban járó ok alat ígérni neki engedelmessé
get , ennek felette véghetlen tisztesség kívánás. 
-------Hát már ezeket igy értvén, mire magya
rázod ez szókat: az Presbyteriumat, melly egyé
büt igen szükséges, és hasznos, hogy a,' mi nem
zetünkben a’ mostani állapothoz képest, olly jó 
móddal felvehessék, a' mi Polgári külső Rendünk 
az sok akadályok miatt mellyeket hány vét, tel- 
lyességgel nem láttya.

K. Palástya lehet ez csak, azt tartom, amaz 
ő részekről elő hozattaknak!

F. Higgyed kétség nélkül, hogy az. Mert 
csak ők ne hajladoztanak volna elsőben, most is 
nyomnák egyenesen a’ kengyelt, meglehetett 
volna, ’s meg lehetne a’ felöl. Bezzeg mesterek 
vagyunk a’ magunk bűnének másokra hárétásá-

*) Hihetőleg- a’ presbyteri rendszer barátai: Dali, Tolnay, 
Magyari, Kovásznai.
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J)an. — Volna csak világi nagy rajta örvendezés, 
és becsiillet Lenne, felelek nem jutatnának szinte 
ennyit a’ Politicus rendnek Lenne, sat sat. De hi
szem , már ez mélységet is megértetted, hanem 
azt jegyezd továbbá m eg, hogy itt más szókkal, 
é» köntösben, amaz untig mustorált fogást fesze
getik : ./ó, és istenes dolog a’ Presbyterium: de 
nem a mi nemzetünkhöz- való.

K. Egy átallyában úgy vagyon, mit kell 
mondani rejá ?

F. Kérdjed, miért nem a' mi nemzetünkhöz 
való? mertűgymondnak : gonosz, nyakas nemzet 
ez, ’s több e’ félét. Én penig azt mondom, hogy 
inkább ezt kellene egyik nagy okúi felvenni, hogy 
Presbyterium lenne köztünk, hogy illy nyakas 
ez a’ mi nemzetünk; hadd szelídülne, hadd szok
nék a’ mi nyakunk a’ Christus jármában , (melly 
édes, és könyvi Mát. 11. 30:) Jaj a’ vezéreknek, 
ha az Istennek népét szüntelenül e’ben nem éde
sítik. Jaj a’ népnek is, ha ez fel nem veszi, vagy 
kitöri. Vas jármát készít Isten e’ helyet neki Jer. 
28. 13. 14. sat.

Továbbá az a’ kifogás mind vallásunknak 
fundamentoma ellen esik , ’s mind penig nem 
messze jár a’ káromkodástól. Nints hát az Sz. I-  
rásban a’ mi nem nemzetünknek egyházi igaz
gatásához alkalmaztatható tanúság, mert egyéb 
e’nél ott nintsen. És igy a’ Sz. írás nem volna 
tökélletes regulája a’ mi hitünknek, erköltsünk- 
nek, és egyházi igazgatásunknak. Továbbá tisz
tesség tulajdonétassék ö sz. Felségének, nem vol
na úgy elég bölts fö gondviselője Christus űrünk 
az ö Écclésiájának. hogy az több Ecclésiák igaz
gatására kiadattatott közönséges mód, ez mi nya
kas nemzetünknek állapotához nem ilvén , más 
különvalót e’nek nem rendelt; hanem igy csak 
törvény nélkül hagyta ezt. Osztánillyenis forog 
a’ palástolás alatt, hogy ha mi az Új Testamen- 
tumi állapotban az több Ecclésiákkal együtt az 
Christustúl kiadattatott azon egy törvénynek alá 
nem illünk , nem igazgattathatunk, tehát nem is 
eggy test, eggy lélek vagyunk azokkal, nem eggy 
az l runk hitünk, keresztségünk. Istenünk, és 
Atyánk, avagy csak bizonyos tekintetekre nézve 
mellynél nagyobb Istentől elszakadtaknak senki 
nem mondhatna. Egyébiránt is penig nem igen 
nagy tisztességünkre vagyon a’ több keresztyén 
nemzetek előtt, hogy nem minékünk valónak 
mondják ezt az istenes rendet: mintha mi minden 
nemzeteknél fenébbek, és parasztabbak volnánk : 
és ám volnánk is. de ugyan nem lehetne az elég 
mentségünkre, mert erössebb az- Isten az ö erőté
len Szolgáiban a mi erőszakos voltunkért. Azt 
mondja az Apostol 2 Cor. 10. 4,5. Majd a’ Garadé- 
nusok értelméhez is esik a z : Jó a’ Christus . de 
kérjük mennyen el közzűlünk : ne járjon itt. ne 
vesszenek el disznóink. jó  ízű bűneink el cet. 
miatt.

K. Ez is igazán keresztyéni képpen való fe

lelet. Vannak még azokban az béhozolt sok szók
ban, több fortélyok is.

F. Tudom. Legelsőben is penig a’ hol azt 
mondja; Az Presbyterinmat szivünk szerént kí
vánnánk bevétetttetni, ha a’ mi községünknek 
nyavalyás, és szolgai (jobbágyi) állapotja, és «’ 
reá való alkalmatlansága engedné. Búcsúzó be
szédek ezek alattomban az Presbytérium felöl 
való jó értelemtől. Ha akkor veszünk Presbyté- 
riumat fel, mikor a’ jobbágyságból szolgálat, és 
szükség aló l. a’ Szegénység felszabadó], a’ so
ha sem leszen.

De rendel felellyünk. Kettő, vagy három is 
itt a’ nehézség. Nyavalyás, és jobbágyi állapot

j a  vagyon itt az Szegénységnek. alkalmatlan is 
rejája. Mitsoda nyavalyáját é rti; hogy nem 
mindnyájan Urak, ’s hogy nagy a’ szolgálat raj
tok? Hiszem nem mind ollyanok. Továbbá, ha 
ezek igaz okok, tehát a’ Biróságtúl, Polgár
ságtól :!) isteni Szolgálatra való járástúl is szin
tén úgy ment emberek lehetnek azok. De hag- 
gyunk el bár egyebet hogy hogy vagyon hát, 
hogy eggyikrend úgymint az Egyházfiság, melly 
neminemöképen Diaconság, illy nagy nyavalya. 
Jobbágyság szolgálat közöt is még eddig többire 
mindenüt fenn maradhatot, elégi ez e’re, lássunk 
más derekasbat is, melly ez alat fekszik. A’ nagy 
Rendiilyeneket is forgat ( ’s elhittem, hogy ezek
ről példákózik ez az Uram.)

1) A’ mi jobbágyink, dolgaink felöl elvonal- 
tatnának. 2) Jobbágyink iiait kezünkből kiven
nék. 3) Jobbágyink lennének, a’ mi Intőink, a’ 
mi nagyobb , ők lennének az Ecclésián Biráink. 
’s azok után kellene nékünk sompordálnunk. 4) 
Egyébképpen is penig. melly rút viszálkodásra 
adna ez okot a’ Tanétó'3 *) rend, és a’ nagy embe
rek közöt. Az Jobbágy Presbvter. az Urának 
vétkét, az Presbytériiimban találná bé mondani, 
az Urat intenék meg, vagy prédicálnánk ki érette 
az Ur jobbágy Presbyter Uramat fogatná elő, ’s 
bántatna úgy vélle, hogy más is tanulna rajta: 
mint vennék ezt a’ Tanétók. és az Presbyteriu- 
mok? sok rút zűrzavar jöjne e’böl ki!

Mind ezeket nyomosán és elmésen hefeleli 
Megyesi: feleleteit azonban, minthogy több la
pokra telnének , annyival is inkább mellőzöm 
mivel czélom csupán az volt: elbeszéltetni Me- 
gyesivel (ki a’ szatmár-németii zsinatban alkal
masint jelen volt), hogy miféle szellem akadá
lyozta a’ zsinaton . ’s az után is a’ presbvteriu- 
m o k =  consistoriumok létrehozatalát, t. i. a’pap
ság hierarchiai, és a’ világiak aristocratiai szel
leme.

Miután a’ fentebb előadottakból kitűnik az. 
hogy a’ XVI-ik és XVII-ik században locale

3) Polgárság =  Kisbiróság.
A' lanítórend alatt értetik itt az összes presbylériuM

»í. A.
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presbyteriumok, vagy is consistorimok nem lé
teztek honunk reform, egyházaiban; sőt tisza- 
melléki egyházkerületünkben még a’ XVII-ik 
század elején sem, egész 1734-ik évig Szent- 
györgyi Sámuel első püspökünk hivatalába lép
téig: ennélfogva méltán helye lehet itt már ezen 
kérdésnek: Kik kormányzották hát az egyes 
egyházakat 1734-ik év , ’s illetőleg a’ consisto- 
riumok felállítását rendelő 1736-ik évi püspöki 
körlevél kibocsátása előtt ? Ezen kérdésre fel
találhatni a’ feleletet a’ szatmár-németii zsinat 
43. 44, 87—93 és 100-ik cánonaiban, mellyek- 
nek összevétéséböl meglátszik, hogy kormány
zották a’ generális 5) és partiális zsinatok az az

5) A’ generális zsinat, egyli. kerületi gyűlés állott az es- 
perestekböl (’s hol püspök is volt, mint péld. túl a" 
Tiszán’s Erdélyben, püspökből) és közpapokból, csak
hogy minden tiz pap közöl kettőnek hon kellett ek- 
klézsiájában maradni, hogy a’ gyűlésre felment predi- 
kátortársaik egyházaiban, ha a’ szükség úgy hozan- 
dotta magával, szolgálatot tegyenek. Néha azonban 
nehány világiak is, kivált honesti, et judiciosi viri, 
mint a' canon szól, az egyháziak (ecclesiastici) által 
meghivattathattak a’ közgyűlésekbe, leginkább akkor, 
midőn pereken hozandó ítéletnek, ’s a’ hotránkoztató 
bűnösök egyházbóli kirekesztésének, vagy az egy
házba viszavételének szüksége előállott; de ezen 
hierarchicns szellemű záradék mellett: ,,Salva tamen
------ syno^orum, ac Superintendentium, Seniorumqve
auctoritate.“ Ezen gener. zsinatokon, az ott kezdett, 
vagy a" partiálisokról oda apellált perek tárgyalásán 
kívül, még vitatkozások is tartattak a’ gyűlés hirde
tésekor kibocsátott theologiai thesisek felett, ekklé- 
zsiáktól meghívást nyert káplánok, vagy papi jelöltek 
vizsgáltattak meg és szenteltettek fel. Ezen gyűlés I 
rendszerint egyszer tartatott egy esztendőben, u. m. 
szentháromság vasárnapját követő vasárnapon.

A’ partiális, részletes zsinat állott az esperes által, 
esperes! megyéjéből évenként három ízben vagy ma
gához, vagy más alkalmas helyre összehívott ülnökök
ből és confraterekböl, papi tiszttársakból. ítéletet ho
zott házassági ’s más egyéb peres kérdésekben, meg
vizsgálta az egyházi szent szolgálatra kibocsátandó 
egyéneket, ’s a’ közönséges zsinaton is megvizsgálandó 
’s fölszerelendő prédikátorokat. ítéletei ’s rendeletéi 
azonban csak a’ közzsinat helybenhagyása után lettek 
érvényesek. Hlyen papi színezete és szerkezete volt 
egyházkerületi és megyei gyűléseinknek 1715-dik 
évig, a’ mikoron az ugyanazon évi országgyűlés 
31-dik torvényczikkje eltiltá a’ protestánsok egyházi 
gyűléseit. Szomorú időköz egész 1734-dik évig! a’ 
mikor is octob. 20-dikán kiadatván ’s kihirdettetvén i 
a’ Carolina Resolutio, mellyben többek közt rendelte
tik, hogy a’ két Confession levő evangelica egyházban 
négy-négy superintendensnél több ne legyen, ’s hogy 
a’ tiszáninneni ref. esperességek superintendenst kö
telesek magoknak választani; ezen resolutio kihir-

egyházkerületi és megyei gyűlések, az egyhá
zakat két vagy három előkelő predikátortársa- 
ikkal (praecipui confratres) évenként megláto
gató esperesek a’ helybeli prédikátor, ’s a’ nem 
az egész egyházi közönség; hanem csak a’ pré
dikátor és az előkelő egyháztagok (praecipui 
cives) által választott egyházfi (aedituus), ki a’ 
jelenkorunkbeli gondnok és egyházfi hivatalát 
viselte egy személyben; sáfárkodásáról éven
ként számot adván prédikátorának, ’s az egy
házlátogató esperesnek. Olly városokban és 
falukban pedig, hol tisztán reformátusok laktak, 
vagy legalább a’ reform, elem birt túlnyomóság- 
gal, a’ városi, vagy falusi, mint mondani szok
ták, két fél, u. m. nemes és nem nemes tanács 
is befolyt az egyház ügyeinek igazgatásába, mint 
láthatni az aszalai ref. egyház 1715 —1724—ik 
évi számadásaiból, raelly alkalommal az ekklé- 
zsia egyházíia (aedituus) a’ közjövedelmekről 
’s kiadásokról számolt a’ prédikátornak, ’s az 
egyenként név szerint megnevezett bírónak ’s 
tanácsbelieknek; egyházfi, vagy curator, és toll— 
vivő volt, ki a’ számadást is elkészítette ’s le
tisztázta , Aszaló városa jegyzője.fi) így péld.

detése után a/.onnal, u. m. ugyanazon 1734-ik évi 
nov. 5-én egy addig még nem létezett egyházigazga
tási tüneményt látunk feljönni a’ bodrogkereszturi Se- 
culáris gyűlésben, melly főleg ezen elvből indulva ki 
hogy a’ papság nem bir elég erővel az egyház jogait 
védeni; kerületi és egyházmegyei gondnokokat ren
delt a’ superintendensek és esperesek mellé, sőt a’ 
főbb méltóságú uraknak helyet és szavazatot adott 
mindenütt az egyházi gyűlésekben. Ezen végzésnek 
mindjárt 1738—ik évben aló adta magát az azon év
ben consolidált tiszáninneni snperintendentia ’s ennek 
papsága; legkésőbben ’s legnehezebben a’ tíszántűli 
papság.

6) Az Aszalai Reformát. Sz. Ecclésiának Javairól, Azok
nak ab Anno 1715 usqv.Annum 1724 bejött Perceptiói- 
ról, és ad Diversa ,tett Erogátióirul való Regestrom, 
avagy Számadás, az melly végbe vitetett Tisztelet. 
Predicát. Szombati István, és (itt ki vannak kopva a’ 
betűk) N. István (ismét olvashatlan kopott betűk) 
Uraim által, Ökrös Gergely Ur Bíróságában, akkori 
Betsüllet. T. (kopott betűk, talán Tanács) és Magistrá- 
tus Jósvai András, Kintses István, Balassa Márton, 
Ágoston Mihály, Horvót István, Bor István, Ökrös Ist
ván Uraim, ’s Polgár (Aszalón igy hívják a’ kis bírót) 
Pap István praesentiájokba az Parochialis házba Asza
lón, Die 25 Septemb. 1724, ab Anno jam pmemorat. 
Curator Ecclesiae, a Die autem 12 Mártii Anno 1713. 
Jurát. Nótárius Servus humillimi pfati Oppidi Stepha- 
nus Szüts Miskoltzi.

J e g y z é s . Igaz ugyan, hogy ezen Regestrom 
czímlapján az aszalai ref. egyház számadó szolgája 
jegyző Szüts István, curátornak írja m agát; az azon-
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Miskolczon is egész 1735-ik évig, mikor aztán 
ott consistorium alakíttatott, a’ városi tanács volt 
kormányzója ’s egyszersmind patrónusa is a’ 
ref. egyháznak.

Mind a’ mellett is azonban, hogy 1736—ik 
évben a' consistoriumok felállítása, ’s curátor, 
vagy ekklézsiabiró választása egyházkerületi- 
leg elrendeltetett, ’s consistoriumok alakíttattak : 
mindazáltal azután is még darab ideig megtar
tották sok városok és faluk elöjárói ’s bírái az 
az ekklézsia ügyeibe való befolyásokat, magok 
alatt levőknek tekintvén a’ curátorokat, sőt még 
a’ consistoriumokat is, kikkel, a’ mikben nekik 
tetszett, parancsolhattak. így péld. m égl736-ik 
év után is erogál a’ curátor, az biró uram pa
rancsolatjából ; így péld. Gadó János uramnak 
az aszalai ref. ekklézsia curátorának 1742-ik 
évi perceptiójárói és erogátiojáról való száma
dásában a’ többek közt ez is olvasható: „Ka
rácsony előtt lett consistórium után vetetett Bi
ró Ur a’ B. Tanácsnak 2 itcze pálinkát, mely- 
lyért attam 68 dénárt14: ’S mi több, még 1752-d. 
évben is rendelkezett az aszalai tanács az ekkléz
sia curátorával, így Dúl István Curátor 1752-d. 
évi számadásában ez olvasható : Die 20-a Maji. 
Midőn a’ tornyot revideáltuk, a’ b. Tanács pa- 
rancsolattyából a’ Molnárnak attam két Poltr 
sert — 6 dénár.

Végre zsinatilag tetetett intézkedés a’ con- 
sistoriumokról, vagy presbytériumokról 1791 — 
dikb. Budán, a’ holott is készítetett cánonok 4 - 
ikében kimondatott, raiképen minden egyes egy
háznak nem csak joga van, hanem kötelezteté- 
se is , magát saját presbytériuma által az egy
házi törvények szerint kormányozni; mint szin
te kimondatott az is , kikből álljon a z : ex pat- 
ronis, úgymond, Ecclesiae ejusdem religionis. *)

bán mindössze is csak azt bizonyítja, fiogy azon idő- 
tájban az egyházfi név helyett a’ curátori név kezdett 
szokásba jönni, a' mennyiben az tegyházanként létező, 
vagy létezni kellett ptochotrophiumok, azaz szegények 
táplaházai, vagy ispotályok curátorinak, biráinak vagy 
mestereinek (talán koldusbiró), kikről a’ szatmárné
meti i 100-ik cánon emlékezik, tisztök akkor talán 
már az egyházfiakra ruháztatott^át, ’s ezzel együtt a’ 
curátori czím is. — Hihető az is, hogy Szűcs István, 
mint város jegyzője, keveselvén az egyházfi czimet, 
vette fel a" curátorit, mert az ekklézsiának ö előtte 
volt sáfárát még egyházfinak nevezték, ’s neveztető 
maga is 1715-dik évi számadásában, az ex diversis 
provéniált perceptiójának első positiójában, Die 18-a 
Mártii, úgymond : — Egyházfi Lakatos Benedek uram
tól kezemhez kész pénz deveniáll 7 fór. 36 dénár.

*) Pátronusokon értetnek az egyház nagy jóltevöi ’s 
dajkálói; néni pedig minden nemes földbirtokos urak.

M. A.

. et V D Ministro; necnou curatoribus, et senioribus. 
| Qui curatores, et seniores modis hactenus cons- 
[vetis eligentur, et adjurabuntur. 
j A‘ választásnak ezen szokott módja helyen- 
jként különböző- ’s egymástól eltérőnek mu
tatkozik tiszáninneni ref. egyházkerületünkben. 
|A ’ curátort ugyanis néhol az egész gyülekezet 
’ választja, néhol pedig a’ consistorium. vagy a’ 
prédikátor, vagy a’ föcurátor által (hogyha 
van az egyházban! — kijelöltek közöl, vagy 
épen minden kijelölés nélkül. Itt ott, most azon
ban már ritkán, — vagy a’ fő curátor, vagy a’ 
prédikátor nevezi ki. — Mi a’ seniorok, vagy 
presbyterek választását illeti, igen sok egyházak
ban, amúgy a’ királyi városok tanácsának néhai 
praxisa szerint, maga egészíti ki magát a’ presby- 
terium; néhol a‘ gyülekezet öszves tagjai által 
választják a' prédikátor és consistorium által 

lkijelöltek közöl, mint itt Aszalón, már szinte 
j egy századtól óta — presbytereiket. Sőt tudok 
| olly egyházakat is, hol az öszves gyülekezet ál- 
j tál választott curátor, mellőzve az elébbi pres- 
byteriumot, maga alkot önkénye szerint illyet a’ 
neki tetsző egyénekből, kik meglehet, új cu- 

! rátorválasztáskor szinte kimaradnak hivataluk- 
í ból. Egyébiránt a’ presbyteri hivatal, nehány 
j egyházakat kivéve, egyházkerületünkben hol
tig tartó. — Bizony itt volna már az ideje, e’ 
tarkabarkaságot megszüntetni, ’s ezen egyenet
lenségeket kiegyenlítve, a’ protestantismus 
szellemében reformálni, ’s ujonan szerkeszteni 
presbytériumaikat, hogy legyenek azok az egyes 
gyülekezetek kifolyásai ’s képviselő testületéi.

Ki legyen elnöke a’ consistoriiunnak? erről 
az 1736—ik évi püspöki körlevél, ’s a’ budai zsi
natnak fentebb idézett 4—ik cánonja egyiránt 
hallgatnak. Régi gyakorlatnál fogva többnyire 
mindenütt a’ prédikátor elnököl a’ consistori- 
umokban, kivevén az úgy nevezett fényes ’s 
olly egyházakat, hol tekintélyes birtokos urak 
laknak , ’s rendszerint föcurátorok is vannak : 

j mert illy helyeken a’ szerény prédikátor vagy 
deferálja a’ fő curátornak az elnöki széket, vagy 

* ha nem, maga oktából is elfoglalja azt a’ föcu
rátor, ’s a’ prédikátornak mindössze is a’ jegy
zői toll vitelének szerepe marad osztályrészül, 
vagy a’ fényesb egyházakban, hol rendszerint 
consist. jegyzők is vannak, a’ töbhi presbyterek 
közt jut ülőhely. Igaz ugyan, hogy egyházi ész
jogi szempontból tekintve és vizsgálva a’ con
sist. elnség kérdését,más meggyőződésre protes
táns embernek jutni nem lehet, mint erre, hogy 
a’ consistorium elnöke az, kit vagy az egyház
tagok, vagy a’ presbyterek közbizodalma, vagy 
legalább általános többsége annak elválaszt, — 
papot, föcurátort, bármellyik presbytert. avvagy 
egyháztagot: mindazáltal mindaddig, míg ezen 
elv az egyetemes egyház által zsinatilag ki nem 
mondatik, ’s az egyházi élet mezején gyakorlat-
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hanem vetetik: a’ tiszáninneni egyházak igen 
igen nagy részében divatozó százados gyakor
latnál fogva a’ consistorium elnökének a’ hely
beli prédikátornak kell lenni, úgy azonban, hogy 
a’ felsőbb, u. m. egyh. megyei és kerületi con- 
sistoriumok példája szerint, hol az egyházi elnök 
mellett ott ü l, ’s osztozik az elnökségben a’ vi
lági is, — szinte a’ helybeli presbyleriumokban 
az elnöklő prédikátor mellett foglaljon helyet, 
’s vegyen részt az elnökségben a’ fő-, vagy al- 
gondhok is. — E’ loyalis nézeteket szem előtt 
tartva a’ föcurátorok , remélem : lesznek olly 
loyalisok, vagy legalább lovagiasok, hogy el
nöki székökbe, szerény prédikátoraikat magok 
mellé felkarolják.

Végezetre a’ rimaszombati és miskolczi ref. 
egyházak nagyérdemű prédikátoraihoz ’s jegy
zőihez, ’s honunkbeli t. ez. minden egyéb tiszt
társaimhoz intézett azon bizodalmas kérésemmel 
zárom be a’ püspöki körlevélhez csatolt jelen 
csekély észrevételeimet, hogy : a’ rimaszombati 
prédikátor és püspök Szentgyörgyi Sámuel , ’s 
miskolczi prédikátor, ’s Szentgyörgyi halála után 
ugyancsak püspök Csáji Márton életrajzához tar
tozó adatokat, *) hogy ha illyeneket egyházaik 
levéltárában, és jegyzőkönyveikben találnának, 
velem, minthogy azokra bizonyos tekintetből 
szükségem van, — vagy postán, vagy e’ lapok 
utján közölni méltóztassanak ; — valamint egy
szersmind arra is bizodalmasan fölkérem, kedves 
tisztartásaim, önöket, ’s minden egyéb tisztelt 
hitsorsosaimat s polgártársaimat,!l) hogy a’ ma

*) Szentgyörgyiröl mindössze is csak ennyinek juthat
tam tudomására, hogy rimaszombati predik. korában 
1734-ikben, vagy talán 1735-ben választatott püs
pöknek, ’s megholt 1745-dik évben. Csáji Mártonról 
pedig csak ezt nyomozhattam k i, hogy először Sajó- 
keresztúrban, azután itt Aszalón 1738-ik esztendő 
táján, "s végre Miskolczon viselt prédikátori hivatalt, 
superintendonsségel pedig 1745-től fogva 1770—ik 
évig. — Meghall Miskolczon 1770. junius 4-ik nap
ján, életének mintegy 75—ik esztendejében.

*') A’ magyarországi protest. egyházak üldöztetése szo- 
morü korszakában, midőn a’ protest. jobbágyok, r. 
cathol. földes uraik által telkeikről ’s lakóhelyeikről 
flkergetteltek, ’s az elüzöttek helyére r. cathol. jobbá
gyok, néha tótok vagy oroszok száliittattak, mint pél
dául Kohári által Dobóczán Gömör vármegyében; azon 
szomorú időkben, midőn templomaink és parochiáink 
a’ világi ’s egyházi rend által fegyveres erővel is elfog
laltattak, sőt ollykor parochiáink, ’s a’ szegény prédiká
tor ’» az egyház minden ingó javai a’ német dragonyo- 
sok által felprédáltattak ’s kizsákmányoltattak, mint péld. 
Tornán 1671-dik esztendőben, igen hihető hogy egy
házaink ’s prédikátorainknak sok iratai, oklevelei ’s 
jegyzőkönyvei juthattak r. catholicusok kezeire ’s

gyár protestáns egyházak történetírásához se
géd eszközül, ’s mintegy anyagúi szolgálható, 
mind azon érdekesbe ’s a’ világ előtt még isme
retlen okleveleket, rövidebb régi kéziratokat, 
vagy ezek, ’s egyh. gyűlések jegyzőkönyvi ki
vonatait lapokban közrebocsátani szíveskedje
nek. Bízom Istenben, miszerint nekünk is támaszt 
’s ad valaha Schröckhöt, vagy Neandert, kik az. 
e’ lapokban összehordott, 's az általok is gyűj
tendő adatokból — eddig még hiányzó, rend
szeres, és teljes protest. honi egyháztörténeti 
müvet alkotandanak. Ha építő mesterek nem le
hetünk is, legyünk legalább terherhordó napszá
mosok, ’s hordjuk össze jó előre egy helyre a’ 
szükséges anyagokat.

Mo l n á r  Ant a l ,  
aszalai reform, prédikátor.

Elmélkedés a’ papi hivatás- és ké
szültségről.

,,Nem fogy immár elértem volna a’ czélt, 
avagy hogy immár tökéletes volnék: 
hanem igyekszem, hogyha elértem-e, 
mellynek okáért meg is fogattattam a’ 
Krisztus Jézustól.11

Philipp 111., 13.

Szent hivatal! mint magasztaljalak?! Ren
deltetésed olly fenséges, inikép nem is csudál- 
kozom, hogy e világ gyermekei fel sem foghatják 
’s nem is érthetik. A’ szelemileg vak az örök 
igazság fényözönébe belé nem tekinthet; ’s igen 
természetes, hogy „coecus de colore non judicat.u

Kétségkívül igen busító azon vajmi gyakori 
tapasztalás, melly szerint papjaink nagyobb 
része nem ok nélkül panaszkodik az iránt, hogy 
a’ papnak működésére nézve a’ világ nincs kellő 
méltánylással és becsültetéssel. Mennél többet 
gondolkodom a’ dologról, tekintetbe vevén saját 
csekély tapasztalásomat: annál könyebben ma
gyarázhatnak találom e’ szomoritó körülményt. 
Hiszen híveink nem csekély részében a’ világi 
üzlet rég kioltotta a’ vallásos kegyeletet azon 
dolgok iránt, mellyeket a’ keresztény ..nem lát, 
de még is hiszenu . Az élet practicus. világi 
mozgalmai nem mindütt kedvezők annak, ki az 
Isten láthattam országának munkása. A’ világ 
haszonlesési theoriái mellett haszontalannak ’s

levéltáraiba. Bizonyára örökös hálánkra érdemeaite- 
nék magokat az efféle íratok birlokáhan levő cath. vi
lági ’s egyházi férfiak, ha azokkal vagv meg aján
dékoznák illető egyházkerületeink levéltárait, vagy 
legalább avagy csak másolatban, vagy hírlapok utján 
is közölnék velünk azokat. W. A.



1459 1460

merő ábrándnak látszik azon mennyei kincsekről 
Szóló tan, mellyeket „rozsda és moly meg nem 
emészthet, ’s a’ tolvajok el nem lophatnak11. ’S 
azért egy részből csak azok méltatják a’ pap
nak működését, kikben a’ mindennapiság még ki 
nem oltotta a’ gyermekded indulatot, a’ mennye
inek és tisztán szelleminek ha csak is homályos 
sejtelmét; más részről azok, kik — bár milly 
kevesen legyenek is — az emberi szellemi lét
nek mély titkaiba béavattattak, sok oldalú szel
lemi miveltség rögös pályájáni fáradozás, lélek
tani emberismeret és tiszta, őszinte , önzésnél
küli igazságszeretet által. — Jaj azon papnak, 
ki háladatosságra tart számot az emberek kö
zött! Mennél több az emberek között az önzés, 
annál kevesebbé fog inéltányoltatni; mert men
nél önzőbb az ember, annál hálátlanabb. Meg 
kell szoknia a’ papnak. ha mindent megtett, a’ 
mit tehetett, beérni az öntudat tisztaságával. 
Tán senkinek sincs több alkalma, ha csak kisebb 
körben is, használni az emberiségnek, mint — 
a’ papnak-, de mennél szerényebb ö maga, az 
Urnák példáját'követve, ’s mennél szerényebb 
működési köre: annál kevesebbé fognak kikür- 
töltetni a’ lehető legnagyobb érdemei. Ismerek 
egy községet, példányát az erkölcstisztaságnak, 
kegyességnek ’s a’ törvény iránti engedelmes
ségnek ; emberszeretö, szelíd keresztyén szelle
me — papjának érdeme, ki azon község jelen 
nemzedékének nevelője volt ’s közel 30 év óta 
lelki atyja. Itt láttam concret példában legszeb
ben, mi legyen a’ papnak hivatása; ’s látom ha
zánk jelen veszélyes korszakában, hogy sok jó 
papnak a’ haza körüli érdeme kimérhetlen ’s 
megbecsülhetlen. Midőn a’ polgári biztos a’ nép
pel nem igen boldogulhatott, a’ papnak egy sza
vára a’ nép megtett mindent: mert — úgymond — 
a’ lelki atya tanácsolja, ki mindig javunkat akar
ta ’s kinek legjobban kell tudnia, mitevők le
gyünk. De ritkán akad a’ szerény, elvonult pro
testáns lelkésznek méltánylója. ’S holott jelenleg 
a’ nemes lelkű nemzet a’ haza körüli legkisebb 
érdemet is kitünteti ’s hálás elismeréssel jutal
mazza: a’ pap maga magának jutalom. No de 
hiszen kötelessége! ’s megteszi a’ jó pap min
den köszönetszavazás nélkül is. Csak azt aka
róm mondani, mikép azon botrányos körülmény 
miatt, hogy napjainkban találkoztak honunkban 
az egyháziak közt az egyháznak méltatlan tag
jai, nem fognak az illetők az egész egyházi kar
ra húzni következtetést: ’s ha majdan a’ haza 
annak idejében kérdezni fogja: kik legyenek hű 
fijai, kik a’ veszély idején a’ jó ügyet lehetőleg 
támogatták: nem lesz felesleges betekinteni 
imitt amott a’ szerény protestáns paplakokba is.

A’ papnak hivatása — tudjuk — nem csak 
abban áll, hogy tanítsa a’ népet, ’s tehát vallás- 
tanitó legyen. Igen kisszerű felfogása a’ papi 
hivatalnak az, melly szerint „a’ pap maradjon

, bibliájánál" — mint egy érdemes felügyelő 
.mondó egykor papi elnöktársának — ’s vasárnap 
mondja el „morális predikáczióját.11 így csak 
ollyanok szólhatnak, kik a’ vallásosságot és á- 
hitatosságot csak névről ismerik. Tanítson igen 
is a’ pap : de nem szárazon morált: hanem min
dig vallásos alapon, vallásos szempontból ’s val
lásos malaszttal és ihletettséggel. Mert ha áhita- 
tosságot, imádást, buzgalmat ’s nemes lelkese
dést általában valásos érzelmet ébreszteni nem 
képes: elvette jutalmát! E z,  kivált miveltebb 
községekben , egyik fötekintet. Mert nem any- 
nyira azért gyűlnek össze az Ür házában a’ hí
vek, hogy tanuljanak, hanem inkább azért, hogy 
épüljenek. Ha a’ hétnek hat hosszú napján át 
híven fáradozott a’ lelkismeretesen munkás ke
resztyén: az Úr napján szükséget érez magában,
— elfeledve az élet mindennapi nyomorát, bajait, 
gondjait ’s ezerféle dissonantiáit, — szellemileg 
megújulni az igazság igéjének hallgatásában. Itt 
tehát a’ pap ember legyen a’ gáton! hogy táplá
lékot nyújthasson a’ sovárgó lelkeknek; hogy
— valamint meleg szívből jöjjön az igazság igé
je — úgy túlemelje a’ hallgatót az élet minden- 
napiságán, sejtesse vele ama láthatlan istenor
szág titkait, mellyeket Isten csak a’ tiszta szi- 
vüeknek nyilvánított; hogy eszméletére hozza 
a’ hallgatónak azon örök igazságot, mellyet szi
ve redöibe vésett maga az alkotó; hogy érez
tesse vele ama mennyeieknek magas és mély 

• voltát, ugyanannyira: hogy érezvén emberi 
gyarlóságát a’ hallgató, áhitatossággal ’s a’ leg
mélyebb tisztelet és imádás érzelmeivel térdre 
omoljon a’ megfoghatatlan és még is mindütt je
lenlevő szent szellem elő tt, mellyröl írva van, 
hogy bennünk vagyon és mi ö benne. Ha sikerült 
az avatott hitszónoknak, megszentelni a' hallga
tót ai hitben és annak igazságában: megszen
telte öt eo ipso már a’ szeretetben is, melly „a’ 
törvénynek betöltése és a’ tökélynek köteléke11. 
—- „Séd non est hoc ita parvum, ut hominesopi- 
nantur,11 — elmondhatjuk bízvást Ciceróval —

! „séd ex multis studiis artibusquae collectum.u 
j A’ papi készültség nem egy rövid napnak müve.
I Olly fenséges a’ hitnek tárgya , hogy a’ ki sejti 
| ’s érzelemben és eszmében megközelíti, lehetet
le n  azt nem szeretnie. De ez épen az, a’ a’ 
mi kimondhallan nehézséggel jár: megkisértenia 
kimondhatlannak kifejezését, lehetőleg eleven és 
a’ tárgy fontosságához méltó kiállítását annak, 
a’ mit „szem nem látott ’s fül nem hallott.1̂ Itt 
tudományos készület okvetlenül szükséges, hogy 
az igazság hirdetője ment legyen minden világi 
üres charlalaneriától ’s távol a’ mindennapias 

■ felületességtől. És kell folytonos komoly gon
dolkodás és őszinte törekvés a’ vallásos igazság 

| alapjaibani megismerése körül. ’S kell különö
sen és mindenek felett ihletett, szelíd és komoly, 
magának világos, szilárd és határozott papi lel-
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kiilet és jellem, — „eine hohe, echtpriesterliche 
Gesinnung.Lí Ki a’ komoly igazságnak bátran 
szemébe tekinteni nem mer, ki az igazságért pri
vát érdekét megtagadni nem tudja, ki nem az 
igazság szent zászlaja alá esküdött: az nem való 
Krisztus zászlaja alá^ Sőt azt mondom : a’ melly 
papnak nem volt bizonyos életszaka, mellyben 
kétségbeesett hivatala sikeres viselésének le
hetősége iránt, — az nem érett mennyország 
titkainak sáfárságára. Hiszen hívei minden élet
viszonyait kell átszellemítenie ’s nemesítnie ; az 
élet keserűségeivel terhelt lelkeket kell a’ földi 
nyomorúságból a’ magasabb élet fénykörébe fel
emelnie ; a’ megtört sziveket kell gyógyítania ’s 
vigasztalnia, ’s a’ bűnöst és könnyelműt fcárho- 
zatos álmából vagygondotlanságából felrezzente- 
nie. fia a’ lélek titkai körül örökké csak diletans- 
kodik, ’s ha avatatlan kézzel nyúl ahoz, miről a’ 
jobb ér-zelmü világfija is némi tisztelettel emléke
zik: vagy nevetségessé lesz ’s a’ szentségest com- 
promittálja, vagy pedig a’ helyett, hogy sziveket 
nyerne — eltaszít magától ’s a’ szentségest í 
megutáltatja. A’ hol azután szentül misem tar- > 
tátik, ott úgy vagyunk vele minden életviszony
ban, mint a’ szerelem körűi — szemérem nélkül.

Ha papjaink nem becsültetnek, kétség kivül 
nagy részben magok is okai: vagy inkább nem j 
annyira magok, mint neveltetésük. Kimondhat-1 
lan fontosságú itt hittani intézeteink feladása : a’ í 
jelölteknél a keresztyén vallás tanainak fó r - ’ 
máit öszhangzásba hozni <i miveti korszellem 
igényeivel. Mert igen leverő azon tapasztalás, 
hogy sok miveltebb embereink idegenkednek 
attól, a’ mi örök igazság ’s a’ mi az embert üd- 
vezíti. A’ baj egy részének oka tagadhatlanul 
minket illet, ’s legjobb elmondani részünkről a’ 
„mea culpa“ -t, ’s mind inkább 'tisztulni minden j 
trivialitástól. — Vajha minden hittani jelöltnek j 
a’ lehető legmagasabb eszméje volna a’ papi! 
hivatalról 1 Vajha minden pap szeme előtt tartaná 
a ’ német költőnek a’ rokon-feladású művészek
hez intézett e’ mély igazságé szavait:

„Dér Menschheit Würde isi in Eure Hand 
gegeben:

Bewahret sie!
Sie sinkt mit Euch : mit Euch wird sie síeli 

heben!
Dér Dichtung heilige Magié 
Dient einem weisen Weltenplane:
Still lénké sie zum Oceane 
Dér grossen Harmonie!“

I f j. S z t e h 1 o J á n o s ,  
eperesi lelkész.

S Z E N T  L A N T .  
Imádság'.

hol t  g y e r m e k  f e l e t t .
Menj aludni sírod éjeiébe,
Kedves gyermek, élted hajnalán! 
Isten adta, ö elvette élted,
Ali elvette tőled olly korán: —
Itten úgy sincs bárkinek nyugulma, 
Mig nem födi a’ sir néma halma.

Hyászos ének zeng pályád határán, 
Altatólag zengi múltodat ,
Bús szülök és rokon érzemények 
Elk/sórik sírba porodat: —
’S ah e" hii szivek is nem sokára 
Ehnerednek a’ halál szavára. —

Menj aludni sírod éjeiébe,
Őrizze az Isten álmcdat;
Jézus. a" feltámadás ’s az elet 
Támasszafel egykor porodat:
Akkor, hol szülőid, ott leendesz,
S tőlük búcsút soha nem veendesz.

H alotti fohászok.
1

Atyám! készítse! úgy 
Bár éltem elsiet,
Hogy te maradj enyim 
’S én legyek a’ tied. 
l'tolsó harczomon 
Ne hagyjel engemet,
Hogy Jézusomnak át- 
Ajánljam lelkemet. — Ámen.

2
Te addmeg Istenem 
Az én jntalmamat,
.Ha itt bevégezem 
Pályafutásomat. —
Igazságos leend 
Akármit is nyerek;
Többet, a’ mint te adsz,
Én úgy nem kérhetek. — Ámen.

3
Jóuak meghatni. jó ,
Későn avagy korán 
Az élet reggelén,
’S borongos alkonyán. —
Sírnak felette a’
Szeretett rokonok,
Mennyben azonba' fenn 
Örülnek angyalok. — Ámen.

4
Ha jóban fáradok.
Kívánva üdvemet.
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Vezess, oh jó atyám !
Ez úton angemet:
Es ha jutalmamat 
Itt el nem érhetem ,
Addmeg az égben, hol 
Dicsőbb lesz életem. — Ámen.

5

Igazságtalanul 
Ha itt üldöztelcm,
Isten, bizalmamat t 
Én csak reád vetem. ^
Tudom, kiállom igy 
Kegyetlen harczomat,
Mert te kihallgatod 
Csendes fohászomat. — Ámen.

E 1 ef á n t M i h ál y.

Ének.
Tábori istenitiszfelefre.
(Mint a’ szép híves patakra)

I.
Templomunkból, harczmezöről 
Égbe szárnyal énekünk :
Békeségnek szent honába,
Hol te élsz jó Istennuk.
Semmi vagyunk nélküled,
Ámde győzhetünk veled.
Küldd ránk lelkedet imában 
’S légy vezérünk a’ csatában.

II.
Mit hozand a’ közel óra,
Senki azt nem sejtheti;
Éltet vagy halált az ember 
Észszel fel nem érheti,
Csak te tudod Istenünk,
Tégy, miként tetszik, velünk;
Tőled vettük életünket],
Néked ajánljuk ügyünket.

III.
Féljen a’ ki vad, kegyetlen,
’S ártatlant mer bántani;
’S vakmerő, szabadság ellen 
A’ harezsikra szallani;
Ámde mi nem rettegünk,
Mert benned remélhetünk ,
’S a’ szabadság, a’ melly ihlet, 
Megszenteli fegyverinket.

IV.
Üdvös, mint az ég dörgése 
Lesz a’ harcz, mit víni kell;
Tisztább lég és újabb élet 
Eljövend felhőivel;
És lesznek földönfutók 
A’ szabadság-gyilkolók,

Szomorú sors vár reájok:
Égben kárhozat, itt átok. —

V.
Majd ha félhivandsz csatára 
’S megrohan bősz ellenünk,
A’ szorongató nagy perezben 
Jó Atyánk, maradj velünk.
Adj erőt hűn küzdeni 1 
És ha kell, elvérzeni, —
Adj szebb jövőt a’ hazának,
’S üdvet elhunyt bajnokának. —

Ének.
Háborúkor.

(Keresztyének örvendjetek)
1.

A’ harcz dörög fejünk felett,
Árasztva ránk gyötrelmeket,
Pusztítja a’ szabad hazát,
Hozván magával rabigái. —

2.

Remeg, de bízik is szivünk;
Mert míg te élsz jó Istenünk,
’S a’ harcz habár kér honfivért,
Kiontjuk azt a’ szent ügyért.

3.
Kiontjuk azt érted, hazánk 
Egyetlen édes jó anyánk,
Ki eddig annyit szenvedői 
’S most újra kínra édredél.

4.
Hallik kesergő szózatod 
’S két milliónyi magzatod,
Fegyvert fog a’ nagy népcsalád 
Meggyőzni az ellen hadát.

5.
A’ merre mégysz, dicső sereg!
Áldásaink kísérjenek,
Győzelmet hordj zászlóidon,
Béke viruljon utadon:

6.
A’ könyűk elapadjanak,
A’ jajszók elnémuljanak;
Az árvák és az özvegyek 
Kínt és nyomort felejtsenek.

7.
Ki látod, mennyit szenvedünk,
Halld meg imánkat, Istenünk 1 
Add, hogy a’ dúló ellenek 
Végre megszégyenüljenek.

8
’S a’ sirba, mellyet ástanak 
Nekünk — magok leszálljanak.
Övéké legyen rothadás,
Miénk dicső feltámadás. — E le f á n t . ]

Szerkesztökiadó: Székács József és Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál.


