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Tisztségviselők esküjének szövegei az első jósvafői matríku Iából

(idézet az L Matricula 206 - 121. oldal)

"Ekklesia Curatora Esküvésenek formája

Én N.N. ennek a N ,K  Ekklésiának választott Curatora /: vagy Ekklesia Bírája:/ 
esküszöm az igaz Istenre, ki Atya, Fiú, Szent Lélek, a Szét Háromságban egy 
Isten* hogy ebben az Ekklésíában az élő Istennek Dicsőségére, úgy a Templomra, 
Parochiára, oskolára, azoknak mind fogyatkozásaira, mind pedig jövedelmeire, 
tellyes tehetségem szerint gondot viselek, valamikor a szükség kívánja, 
Confítóriumot /:vagy Ekklésiai gytillést:/ hirdetek. Az Ekklésiának jó 
karbantartását és tisztaságát kérő Punctumokat meg tartani szorgalmatosan 
parancsolni fogom, a káromkodókat, vasárnapi botránkoztató játékokat, 
vendégeskedéseket, musikálásokat, tánczolásokat gyakorló személlyeket személy 
válogatás nélkül czitálom és érdemek szerint megbüntetem, a részegeket, 
szitkozódókat, Templomban vakmeröképen nem járókat, Úr Vatsorájával nem 
élőket, a midőn észre veszem, Lelki tanítómnak és a Consi,tóriumnak bé adom, 
és őket Ekklésiai fenyítés alá fogatom. Mindezekben pedig igaz Hűséggel és jó 
lelki ismérettel járok el. Isten engem úgy segéllyel

' Formula Juramenti Esdituonim

Én N,N. é N.N. Ekklésiának Egyházfi a, esküszöm az élő Szent Istenre, ki Atya, 
Fiú, Szent Lélek tellyes Szent Háromság, egy bizony örök Isten, hogy az 
Egyházfiságban hűségesen eljárok, valamellyek kivált Isten Dicsőségére 
szolgálnak úgymint a Szent Úr Vacsorája körül való szolgálatban, annak Szent 
Eszközeinek gondja viselésében, a Templomnak, minden héten való 
tisztogatásában, harangoknak s minden Isten Dicsőségéhez tartozó eszközöknek 
szükséges gondja viselésekben. Prédikátor és Mester Uraimék béreknek, minden
személy válogatás nélkül az Ekklésia tagjairól hűséges .... désekben a becsületes
Tanátsnak és Tiszeteletes Prédikátor Uramnak pedig ha mi ollyas Szent Ekklésiát 
meg háborító dolgot hallok a gyülekezetben, jó lelki ismerettel tartozom hírré 
adni. Ezekben és ezekhez hasonlókban pedig minden zenebona mélkül való 
engdelmességet szolgálni igyekezem. Isten tégedet úgy segéllyen.

Hites Ember Esküvőének formája

Én N.N. esküszöm a mindentudó Istenre, ki Atya Fiú, Szent Lélek, tellyes Szent 
Háromság, egy bizony örök isten, hogy az én ConfLtoriumhoz való tanátsos 
tisztemben, híven jó lelkiismér ettel eljárok, az Egyházi Szolgáknak és 
Curátoromnak , minden törvényes dologban engedelmeskedem, az Ekklésiának 
kegyes jó rend tartásira minden erőmmel igyekezem. Mindenekben nem a magam



hasznára, becsületíra, hanem mindenek felett az Isten Dicsőségére, az 
Ekklésiában lévő isten választott Híveinek üdvességekre és a bűnösök meg 
térítetésekre igyekezem: annak okáért „ a káromkodókat, hamis hitűeket, topókat 
és egyéb gonoszságban élőket ha sikerül észre vegyetek, minden személy 
válogatás, ajándékra vagy atyafíságra , barátságra való tekintet nélkül bé 
mondom, meg büntettetem. Tisztem mellől a rendes ideig el nem állok, hanem 
minden engem néző dolgaimban, magain dolgaimnak félre tételével is 
szorgalmatoskodom. Isten engem úgy segéllyen.

A Bába esküvésének formája

Én N,Nr helyiségnek és Szent Ekklésiának Bábája esküszöm az élő Istenre, ki 
Atya, Fiú, Szent Lélek tellyes Szent Háromság egy bizony örök Isten, hogy a 
Bábaságban /:ezen folyó esztendőben:/ hűségesen szorgoskodom a gyermek 
szülésben kínlódókhoz, mihelyt hivattatom, minden magamnak való kedvezés és 
személy válogatás nélkül el mégyek a szülni akaró asszony körül és a születendő 
magzat körül, jó lelki ismérette!, Isteni félelemmel, józanon forgolódom, és mind 
kettőnek tisztogatása és ápolgatása körül, á mint illik egy Hétig, vagy á mint a 
nyavalya és a betegnek kivánsága magával hozza két hetekig híven 
szorgalmatoskodm, Tiszteletes Prédikátor Uramnak és a becsületes Nemes 
Tanátsnak, minden tisztességes dolgokban engedelmes lészek* /:Tiszteletes 
Prédikátor Uramnak illendő bérit, mindezektől igazán bé szolgáltatom:/ és a 
Szent Ekklésiában minden veszekedést, zenebonát, perpatvart, hírhordást szerző 
élet nélkül élni kívánok, isten tégedet úgy segéllyen.

'Bírák esküvésének formája.

Én N.N. ezen helységnek el választatott és elől állíttatott Bírája, esküszöm az élő 
Istenre* ki Atya, Fiú, Szent Lélek, tellyes Szent Háromság, egy örökké való Szent 
Isten, hogy bírói tisztemet, mindenekben , jó lelki ösmerettel, híven és igazán el 
kővetem, mindeneknek előtte az Isten Dicsőségét néző dolgokra, úgymint: 
Templomra, Parochiára, Oskolára és az egyházi Szolgáknak legelő 
fogyatkozásba gondot viselek: és bírói tisztem szerint mindenekben nem magam 
hasznát; hanem é szegény Helységnek javát és előmenetel it munkálkodom,
minden rendbelieknek, árváknak, özvegyeknek, jövevényeknek, ....  vizen
járóknak, minden személy válogatás nélkül igaz törvényt szolgáltatok* senkinek 
adományért, atyafiságért, vagy egyéb tekintetért nem kedvezek* az igazságot meg 
nem hamisitom, a hamisságot meg nem igazítom, á káromkodókat* hamis 
esküvőket és egyéb törvénytelenül cselekedőket esküdt társaimmal egygyütt 
Törvényesen meg büntetem s megbüntettetem és bírói tisztem mellől annak 
rendelt idejéig el nem állok, hanem minden engemet néző dolgokban, magam 
dolgaimnak félre tételével híven és jó lelki ismerettel el járok; Isten engem úgy 
segéllyen.'1
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