
A dunántúli reform, egyházkerület főgondnokai-
nak és a budai zsinatra megválasztott képviselői-

nek névsorához. 

Történeti tény, hogy a világiaknak az egyházi ügyek 
intézésébe való befolyását a dunántúli kerület vette hazánk-
ban legelőször alkalmazásba. Már az 1612. köveskuti zsinaton 
alkotott kánonok elrendelik, hogy a felavatandó lelkészszel, 
hallgatói közül mindig legyen jelen egy vagy két egyén a 
zsinaton. Kanizsai Pálfi János felállítja Pápán 1617-ben a 
presbyteriumot, ugyanezt későbbi lelkészi állomásainak helyein: 
Németujváron 1627-ben, Kiskomáromban 1684-ben szintén 
felállította. Sőt az általa tartott 1630. évi pápai zsinaton 
kihirdetett kánonaiban, az egyházkerületi presbyterium fel-
állítását is kimondotta, melybe világiak igaz hogy nem voltak 
választva, de a zsinatokra ezeket is meghívták, ha fontosabb 
kérdésekről volt szó. Felsődunamellékén a zsinati meghívók-
ban a püspökök rendesen felhívják a XVII. század közepén 
az atyákat, hogy előkelőbb hallgatóik közül vigyenek mindig 
magukkal egyet vagy kettőt, említik, hogy ezt a szokást ők 
már .régebben kezdették és jól kezdették. Az 1713. évi kocsi 
zsinaton kihirdetett kánonok harmadik fejezetének 7-ik czikke 
pedig egyenesen elrendeli, hogy „Minden eklézsiákban a pres-
byterek meglegyenek, ha nagy az eklézsia 12-en, ha pedig 
kicsiny 6-an legyenek a közjónak kimunkálódására" és az 
ötödik fejezetben tisztüket is körülírták. 

Zoványi Jenő a „Prot. Szemle" 1906. évi 6-ik füzetében 
rámutat azon tévedésre, mely a dunántúli egyházkerület főgond-
nokainakazEgyetemesNévtárban közzétett névsorában van. Hogy 
az ott közölt történeti bevezetés és a püspökök névsorában 
is mily tévedések vannak, már 1887-ben szóltam róla a 
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„Dunánt. Prot. Közlönyben" és lesz róla majd szó egyház-
kerületünk történetében. Nem akarom azonban addig várakoz-
tatni az olvasókat, míg ez napvilágot lát, mivel Zoványi egye-
nesen rámutat, hogy „ezt is bizonyosan eldöntheti valaki 
olyan, a kinek kezeügyében van a dunántúli egyházkerület 
levéltára és a ki azután egész teljességében összeállíthatja a 
hiteles névsort és a helyes évszámokat u 

íme a névsor néhány történeti adattal világosabbá téve. 
1. Kenessey István főgondnok volt 1734—1750. Erre az 

állásra, az egyházak ügyei körül kifejtett előbbi nagy buz-
gósága és áldozatkészsége mintegy' praedestinálta. Midőn 
1745-ben a peremartoni gyűlésen az Ő nagy befolyásával 
Torkos Jakabot püspökké választatta, mivel úgymond, a jegy-
zőkönyv, a bodrogkereszturi gyűlésen úgy határoztak, hogy 
az egyházak főgondnokaí mellé alkalmas segédet kell válasz-
tani, tetszett tehát a jelenvolt főgondnok úrnak és a jelen-
voltaknak, hogy ezen tisztségre Gsejtey Zsigmond választassék 
meg pro curatore coadiutore. Ennél több azután sehol sincs 
róla feljegyezve. Kenessey halála után valószinúen ő vitte a 
főgondnoki tisztet; meddig? nem tudom adatok hiányában 
eldönteni. Második volt: 

2. Chernel László 1760—1870. Erre vonatkozólag az 
1760 jún. 4. Adás-Tevelyen tartott superintendentiális confe-
rentia jegyzőkönyvében ezt olvassuk: „Keservesen siratjuk a 
jó oszlopoknak* szentséges vallásunk gyámolinak tapasztal-
ható elfogyásukat. A kiket a jó Isten ingyen kegyelméből még 
szivünk örömére megtartott e szomorú időknek s keserves 
ügyünknek könnyebbségére, azok közül főkurátori hivatalra 
Tekintetes nemzetes és vitézlő Chernel László úr, viczekurá-
torságra nemzetes és vitézlő Soós István î ram választattak, 
a kik is követek által illendőképen requiraltassanak. Nem-
különben mindenik traktusba bizonyos inspektorok tétessenek, 
a kik a külső fórumon eklézsiáink securitássára vigyázzanak. 
Nevezetesen a pápai traktusba nemzetes és vitézlő Eőry János 
uram, a veszprémibe nemzetes és vitézlő Soós István uram, 
a peremartoniba nemzetes és vitézlő Szőke János uram, a 
somogyiba nemzetes és vitézlő Sárközy Antal uram, a komá-
romiba Tekintetes Magyari József uram, a drégelypalánki és 
barsi Traktusok pedig Istennek hála! már e részben provi-
susok". 

Tény tehát, hogy Chernel Lászlót a dunántúli egyház-
kerület főgondnokává választotta, a delegátusok az 1761 máj. 
20-án tartott konferenczián azt jelentették, hogy: Chernel 
László és Soós István urakat a fő- és viczekurátorságra nézve 
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illendőképen requirálták, kik a választ így adták elő: a 
titulust nem akczeptálják, de mindenben készségüket, hív 
szolgálatjukat szívesen ajánlják. A Zoványi által közölt leve-
lekből az tűnik ki, hogy a dunántúli püspök: Torkos Jakab 
és a főjegyző: Kun János maguk sem nagyon óhajtották 
Chernel főkurátornak az egyházak ügyeire való befolyását. 
A szűkszavú jegyzőkönyveinkből eme háttér némi megvilágí-
tására azt találtam, hogy az 1775 jún. 11-iki conferentiáról 
értesitik Nagy Sámuel ágenst, hogy a publikumok iránt az 
urat, Chernel László uramat requirálja; hogyha pedig az úr, 
matériákban magát immitálni nem kívánná: Soós István és 
Szőke János urakkal correspondeáljon. Úgy tetszik a Szondy-
Kenessey alapítvány kezelése miatt volt meg közöttük az 
ellenszenv, de mégis az történt, hogy 1769 május 30-iki kerü-
leti conferentiát levélben arra kérte Chernel, hogy egy 
Szondy-Kenessy alapítványi executor Szőke János nram keze-
lése alatt levő összeg biztosításáról gondoskodjék s az ezen' 
ügyben intézkedett is, a minthogy a XVIII. század folyamán 
ezen alapítványról nálunk akárhány intézkedést találunk, 
számadásokat olvasunk, míg ma a gondnokság a nyilvános 
ellenőrzés kizárásával csak önmagának számol el. Cher-
nel után 

3. Soós István következett s főgondnok volt 1770—1773. 
Választására nézve az 1770 jún. 19. jegyzőkönyvben olvas-
suk, hogy, mivel Chernel László electus curatorunk halálával 
vacal a superintendentia curatori hivatal, azért megegyezett 
akarattal, az eddig dicséretesen folytatott viczecuratori hiva-
talból az úr, Soós István uram, requiraltassék a főcuratorság 
iránt. Viczecuratornak pedig ugyan megegyezett szívvel válasz-
tottuk Eőry János urat, a méltóságos horvátországi bán fis-, 
kálisát. 

4, Idősb Ráday Gedeon 1774—1792. Mikor választatott 
főgondnokká? nem találom az okmányokban, az 1774. évi 
gyűlés jegyzőkönyve már ilyennek említi s elrendeli, hogy az 
egyházkerület területén levő egyházak ez évben összeírandók 
és egyik példányt főkurátor úrnál, consiliarius idősb Ráday 
Gedeon úrnál fog állani. Ráday az 1775 április 6. és 7-én 
Kömlődön tartott gyűlésen jelen volt, melyen hivatalába be-
iktatták. Mint érdekes tényt, feljegyzem itt, hogy ezt Beleznay 
Miklóssal is tudatták, a kit jegyzőkönyvünk következetesem 
méltóságos praeses úrnak czimez, tehát ha 1774-ben kér-
dezik, jó lesz-e, ha a beiktatást Kömlődön tartják, ebből 
meg lehet állapítani, hogy ez évben választották meg. Ez a 
kömlődi gyűlés még arról nevezetes, hogy itt minden egyház-
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megyének segédgondnokot választottak, mint a jegyzőkönyv 
mondja: 

Hogy a gyakori impetitiókban, jó egyetértéssel, ügyeinkre 
való vigyázással sérelmeink orvoslását a fő consistorium ren-
delése szerint törvényesen munkálódjunk, elrendeltetett, hogy 
minden tractusokban legyenek coadjutor kurátorok, a kik is 
a külső regimentre vigyázzanak és a már elrendelt út szerint 
a főkurátor úrnak repraesentálják, rekomendálják ügyeinket. 
Nevezetesen a tatai venerabiÜs traktusban nemzetes Páz-
mándy Józsefé* Pázmándy János urak. A komáromi venerabilis 
traktusban nemzetes Magyary József és nemzetes Pázmándy 
Pál urak. A pápai venerabilis traktusban nemzetes Sándor 
Gergely és Eöry János urak. A veszprémiben nemzetes Soós 
István és Pázmándy Sámuel urak. A peremartoniban nemzetes 
Szűcs Pál és Kenessey Sámuel urak. A belsősomogyi traktus-
ban nemzetes Sárközy Antal és Gombai András urak. 
A drégelypalánki traktusban tekintetes viczeispán idősbik 
Darvas Ferencz úr és tekintetes Csorna Zsigmond urak eon-
stituáltattak, kiknek a tiszteletes seniorok választásukban is 
votumuk lészen. Ezeken kivül a barsi venerabilis traktus 
coadjutor curátora lészen nemzetes Pély István úr. 

Ráday Gedeon mellé 1786 okt. 10-én Bőnyön tartott 
közgyűlésen helyettesül Pázmándy Józsefet választották. 
„Minthogy a méltóságos báró főkurátor úr őnagysága sok-
szori erőtelenségeivel mentegeti magát, le akarván mondani 
hivataláról, választatott őnagysága mellé superintendentialis 
viczekurátornak mindeneknek megegyezéséből Tekintetes Páz-
mándy József úr*. 

5. I f j ú gróf Ráday Gedeon 1793—1797. Az 1793 május 
28-án Kocson tartott superintendentiale consistorium jegyző-
könyvében róla ezt olvassuk: „Nagyméltóságú gróf Rádai 
Ráday Gedeon úr ő excellentiája, ezen venerabilis superinten-
dentiának kurátorságára installáltatott, a midőn legelsőbben 
is ő excellentiája rövid, de fontos és ékes beszédben, ezen 
hivatalra való készségét ajánlotta, melyet főtiszteletú super-
intendens Halász József és főtiszt, generális nótárius Kármán 
József urak, nemkülönben ékes és fontos beszédekkel felvál-
tottak. Tekintetes viczekurátor Pázmándy József úr ezen 
alkalmatossággal deklarálta, hogy mivel az 1786. esztendőben 
a bőnyi gyűlésen egyedül a boldogult gróf erőtelenségónek 
segítségére nézve vállalta fel a viczekurátori hivatalt, már az 
az ok megszűnvén, mostan kész lészen az egész terhet ő 
excellentiájának által adni. De mivel ő excellentiája a vene-
rabilis superintendentiával együtt szükségesnek ítélte hasznos 
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hivatalának tovább való folytatását, annak viselésére újonnan 
egyértelemmel megkérettetett és az úr is reá állván, hivata-
lában továbbra is megerősíttetett.4' 

Gróf Ráday 1797 jún. 8-án a főkurátorságról lemondott 
s tudatta levélben, hogy a dunamelléki egyházkertilet főgond-
nokságát fogadta el, azon kerület érdemes tagjainak kérésére, 
mivel még a budai zsinat alkalmával megígérte, hogy ha azon 
superintendentiában a fókurátorság változni fog, tehát akkor 
azt fel fogja vállalni, mely változás néhai mélt. gróf Teleki 
József úr halálával megtörténvén, most már fogadását vissza 
nem vonhatja, annyival inkább, mivel azon superintendentiá-
ban több hasznot tehet, közöttük lévén lakása. így Dunán-
túl hiába marasztotta. 

6. Pázmándy József 1797—1810. Az 1797 nov. 1. tar-
tott bőnyi gyűlésen jelentette Torkos Jakab püspök, hogy a 
főkurátori hivatalra a szavazatok nagy többségével Pázmándy 
József választatott meg, a ki az 1798 jún. 12. Kömlődön 
tartott gyűlésben, minekutánna magát egy fontos és jeles 
beszédben úgy nyilatkoztatta volna ki, hogy jóllehet a vicze-
kurátorságot tizenkét esztendeig viselte, saját tapasztalásából 
tudja, mily sok bajjal és alkalmatlansággal jár csak ez is, 
mennyivel inkább az első kurátorság: mindazáltal, hogy a 
közügynek annyival inkább szolgálhasson és annak javát 
minden erejével előmozdíthassa, kész ezt a nagyobb terhet is 
életének öregségére, hajlott idejében is magára vállalni és 
ezen beszédre tiszt, generális nótárius úr egy szép köszönő 
és áldást kívánó feleletet tett volna: a főkurátori hivatalba 
sok örvendező éljenkiáltások között installáltatott is. 

7. Szüasi és Pilisi Szilassy József 1810—1836. 
8. Szomori és Somodori Pázmándy Dénes 1837—1854. 

Ez év első felében egy kormányrendelet állomását megszűn-
tette, ez évben meg is halt, melytől kezdve 1860-ig nem 
volt főgondnok, ez év szeptember 19-én iktattatott be Rév-
komáromban az újonnan megválasztott főgondnok: 

9. Gróf Teleki Gyula 1860—1864. decz. 16 súlyos 
betegsége miatt lemondott. 

10. Sárközy József 1865—1867. 
11. Tisza Kálmán 1867—1902. 
12. Hegedűs Sándor 1902—1906. 
13. Gróf Tisza István 1907. 
Íme itt van dunántúli főgondnokaink díszes sorozata, 

hiteles adatok alapján összeállítva. 
És most rátérek a budai zsinatra megválasztott dunán-

túli képviselők névsorára. 
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Zoványi Jenő közölte a „Prot Szemle" 1904. évfolyama 
226. 8 többi lapjain a zsinati tagok névsorát, melyet Révész 
Kálmán a következő füzetben szóvá tett. Még ngyan mind a 
ketten szóltak a kérdéshez, de a közölt névsorokban még 
mindig eltérések vannak és nem lehet megállapítani a hiteles 
jegyzéket. Álljon tehát itt a dunántúliaké, az 1791. máj. 25. 
gyűlés eredeti jegyzőkönyvéből, a mint következik: 

12. pont. A közelebb tartandó és a vallás dolgában 
újabban hozatott törvény szerint a királyi felségnek már be-
jelentetett synodusnak helye iránt determináltatott, hogy vár-
junk a felséges királyi resolutiótól, mely szerint ha ő felsége 
Budát applacidálja, mi is abban megnyugszunk, ha pedig a 
több venerabilis superintendentiák, inkább más helyet kíván-
nának, arra is accedálni készek vagyunk. Ezen synodusban 
folytatandó dolgoknak Tekintetes Domokos Lajos úr áltál 
készíttetett ideája, főtiszt, generális nótárius Kármán József 
és tiszteletes assessor Péczely József uraknak által adatott, 
hogy reflexióikat iránta megtegyék és főtiszt superintendens 
urunknak s az ő kegyelme által összehivattatandó tiszt, senior 
uraknak beadják. A synodusra deputáltatandó személyek iránt 
pedig végeztetett, hogy azok tizenketten a belső, ugyanany-
nyian a külső statustól valók s így mindössze huszonnégyen 
legyenek s ki is neveztettek, azaz eklesiastikusok közül: 
főtiszt, superintendens Halász József, tiszt, generális nótárius 
Kármán József, tiszt, generális viczenotárius Tóth Pál, tiszt, 
assessor Péczely József urak; a venerabilis traktusokból, 
nevezetesen a veszprémiből tiszt, senior Somogyi István úr> 
in casum impedimenti pedig tiszt. Horváth Sámuel űr; tatai-
ból tiszt, nótárius Szentgyörgyi Józséf úr, in casum impedi-
menti tiszt. Hevessy Sámuel úr; peremartoniból tiszt, assessor 
Kecskeméti Zsigmond, in casum impedimenti tiszt. Szalay 
Péter; somogyiból tiszt, prosenior Szentgyörgyi István, in 
casum impedimenti tiszt. Nagy Gergely; pápaiból tiszt, senior 
Torkos Jakab, in casum impedimenti tiszt. Vecsei Miklós; 
komáromiból tiszt, senior Horváth Ferencz, in casum impedi-
menti tiszt. Markos Péter vagy tiszt. Tóth János; barsiból 
tiszt, prosenior Baka István, in casum impedimenti tiszt. Gyar-
mati István; drégelypalánkiból tiszt. Szilvási Mihály, in casum 
impedimenti tiszt. Szalai Mihály urak A secularis urak közül : 
méltóságos főkurátor gróf idősb Rádai Ráday Gedeon, tek. 
viczekurátor Pázmándy József, mélt. consiliarius Darvas 
Ferencz és tek. Szilassy József urak; a venerabilis traktu-
sokból, nevezetesen a veszprémiből tek. GyőrfFy József, in 
casum impedimenti pedig tek. Soós Imre; tataiból tek. Páz-
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mándy János, in casum impedimenti tek. Sáry Pál; pere-
mártoniból tek. Puky Ferencz, in casum impedimenti tek. 
Kun Lajos; somogyiból tek. Gombai András, in easum impe-
dimenti tek. Szekér Benedek; pápaiból tek. Eőri János, in 
casum impedimenti tek. Osváth Zsigmond; komáromiból tek. 
Pázmándy Pál, in casum impedimenti tek. Laky Mihály; 
barsiból tek. Péli Nagy András, in casum impedimenti tek. 
Botz János; drégelypalánkiból tek. Gytirky István urak. 
Ezeken kivül, minthogy a más három venerabilis superinten-
dentiáktól is mindeniktől huszonnégy deputatus urak rendel-
tetvén, mindössze a synodusra mind a négy venerabilis super-
intendentiáktól gyűjtendő deputatus uraknak száma még csak 
96-ra megyen, hogy a száz szám, mely a királyi felségnek 
benyújtott instancziában meghatároztatok, teljes legyen, proiec-
táltattak a bécsi és budai tek ágens urak és a debroczeni 
s sárospataki collegiumokból egy-egy tiszteletes professor úr. 
A deputatus uraknak napi pénz, melyben a vectura iá fog-
laltatik, rendeltetett 1 rénes forint 30 krajczár, főtisztelendő 
superintendens úrnak pedig 2 rénes forint." 

Thwry Etele. 
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