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Tóth 
Árpád

Evangélikus identitás
és a vegyes házasságok

A pozsonyi német evangélikus közösség viszonya környezetéhez 
a felekezeti vegyes házasságok alapján (1750–1850)

Napjaink evangélikus közvéleményét aligha hagyja közömbösen, hogy mi módon, milyen eszközökkel 
lehetne megőrizni a jövő nemzedékek számára az evangélikus identitást. Milyen intézmények, milyen szo-
kások hatnak amellett és az ellen, hogy a környező világ megannyi azonosulási lehetőséget kínáló csillaga 
között az evangélikus közösség megmaradjon? Nem kétséges, hogy az akár hitbuzgalomhoz kötődő, akár 
„csak” kulturális közösségként leírható egyházak – nem csak az evangélikusoké! – jövőbeli sorsa nagyrészt 
azon múlik, hogy a szocializáció elsődleges intézményének minősíthető család a maga normaközvetítő 
erejével mennyire hatékonyan képes fenntartani ezek pozitív identifikációs szerepét. Ebből a szempontból 
különösen nagy figyelmet érdemel az újabb családok formálódásában központi szerepet játszó intézmény: 
a házasság. Mindebből az is következik, hogy a – mind a katolicizmushoz, mind a vallástalansághoz képest 
– kisebbségi szerepkörű evangélikus egyház jövőjét nagyban befolyásolja az, hogy az evangélikus csalá-
dok gyermekei felekezeten belülről házasodnak-e vagy egyházukhoz képest külső csoportból választanak 
maguknak partnert.

Történész lévén tanulmányomban e kérdéskör időbeli dimenzióra és a változások jellegére próbálok fényt deríteni. 
A roppant időigényes munkával kutatható és csak elszórt előtanulmányokra hivatkozni képes tudásterület miatt 
írásomban egyetlen közösség példáján keresztül próbálom meg bemutatni, hogy a demográfi ai jelenségek szintjén 
hogyan oldódik a protestáns egyház elzárkózása a 19. század első felében és nyílik meg a katolikus egyház felé.1 Már 
most le kell azonban szögezni, hogy ez a közösség egyáltalán nem átlagos: a pozsonyi német evangélikus gyülekezet 
jelentős urbánus múltjával semmiképpen sem tekinthető reprezentatívnak. Inkább egy skála szélső pontjának, amely 
azt mutatja, hogy az 1781-ben kiadott türelmi rendelet nyomán kialakult új jogi helyzetben e gyülekezet tekintélyes 
része egyáltalán nem ragaszkodott a hagyományos endogám elkülönüléshez. A tanulmány előbb hátteret igyekszik 
rajzolni a folyamat megértéséhez, majd kétféle módon – statisztikai kimutatással, illetve példák sorával – mutatja 
be a felekezetileg vegyes házasságok terjedését, végül megkísérli értelmezni a változásokat.2

 1 Az evangélikus polgári közösségek közti viszony természetét vizsgáló kutatásomat az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja 
és az OTKA K-83731. számú pályázata támogatja. A szöveg eredeti változata a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 
2011. szeptemberben Győrben tartott, Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség című konferenciájára készült.
 2 A házassági anyakönyvek elemzésére támaszkodó egyes megfi gyelések már megjelentek a következő tanulmányban: Tóth 2004.



62 Evangélikus identitás és a vegyes házasságok TANÚK ÉS TANULSÁGOK

Elsőként talán nem felesleges leszögezni az egész kérdéskör kontextusát, és ennek pontjait előfeltevésként 
fogalmazhatjuk meg. 

1. Ha általában beszélünk egy közösség zártságáról a régi (rendi) világban, akkor az nem csupán az endogá-
mia szintjén nyerhet értelmet, hanem más alapvető társadalmi funkciókban is, ha lehet, belső megoldást 
keresnek a közösség tagjai.3 

2. E jelenségek egy része aránylag könnyen kutatható (házasodás), más része lényegében örökre rejtve marad 
az utókor előtt (például a mindennapi élet banalitásának szintje: az emberek a saját felekezeti csoportjuk 
tagjainál vásárolnak-e, kivel járnak össze szabadidejükben), egy harmadik rész pedig a forrásadottságoktól 
függően vezethet részleges eredményekre (lakóhelyi szegregáció). 

3. E szempontok természetesen elsősorban a népesebb és vegyes felekezetű településeken (városokban) értel-
mezhetők, ott tehát, ahol döntési alternatívák merülhetnek fel. 

4. A zártság egész jelenségköre rendszerint nem tisztán egyéni döntések függvénye, hanem a közösség szabá-
lyozza az ilyen viselkedést – akár külső (felső) keretekkel korlátozva a lehetőséget, akár a belső normákat 
diktálva vagy szankciókat megállapítva. 

5. Mint az egyes társadalmi szegmensekre korlátozott társadalmi norma, okkal tekinthető a rendies társadalmi 
viselkedés megnyilvánulásának. 

6. Tudni kell azonban, hogy történelmileg kialakult jelenségként az elzárkózás is ki van téve a változásnak, 
távolról sem tekinthető valamiféle „állandónak” a történelemben. 

Ez utóbbi szempontot különösen fontos hangsúlyozni, mivel a pozsonyi német evangélikus eklézsia esetében a 
történelmi előzmények változatosak és erőteljesek. A reformáció után gyorsan megszerveződött egyház múltjában 
a protestánsok és katolikusok közötti konfl iktus a tetőpontjára az 1670-es években jutott el. Nyilván nem véletlen, 

hogy (elrettentő célzattal) éppen ebben a városban tartották azt a vértörvényszéket, 
amelyre az ország protestáns lelkészeinek nagy többségét beidézték, és amelyen 
több száz halálos ítéletet hoztak (jóllehet ezek egy részét utóbb külföldi nyomásra 
börtönre vagy gályarabságra enyhítették). A városi evangélikus gyülekezetet ennél 
közvetlenebbül érintette, hogy – a főtéri, szimbolikus jelentőséggel bíróan közvetle-
nül a városháza mellett álló – templomukat elkobozták, és hogy a város tekintélyes 
polgárcsaládjait szintén bíróság elé állították (Bucsay 1985, 114–118. o.).

Az ezt követő fejlemények – a protestáns egyháztörténet-írásban „csendes ellenre-
formációnak” nevezett évtizedek – megváltoztatták a hangsúlyokat. A belpolitikailag 
békésebb időszakban Pozsony központi szerepköre az addiginál is erősebb hangsúlyt 

kapott, hiszen a Buda elfoglalása óta viselt koronázó városként és az országgyűlés székhelyeként betöltött funkciói 
mellé az 1723-ban megszervezett Helytartótanács – tehát a rendszeresen működő közigazgatási „kormányszék” – 
még inkább fővárossá avatta a várost.

Ennek társadalmilag az lett a következménye, hogy a fővárosban ügyeket intézni igyekvő nemesség számára 
egyre inkább első számú hazai találkozóhellyé vált. Ebben protestáns szempontból az a fi gyelemre méltó, hogy a 
kor legnagyobb hatalmú katolikus főnemesei evangélikus ügyvédekre bízták jogügyeiket. Így például Pálff y Mik-

 3 A házasodáshoz kapcsolódó és a rendi társadalom korszakára érvényes közösségi viszonyokról összefoglalóan lásd Faragó 2000, 
412–435. o., ám ez az elemzés döntően a magyar paraszti társadalomról szól, így csak korlátozottan alkalmazható a magyarországi 
német polgárság viszonyaira. 

„
„…a 18. századi pozsonyi evangélikus 

társadalom vagy legalábbis annak 
felső körei tekintélyt kivívó, a külvi-
lágra nyitott és a kor mércéje szerint 
fejlett urbánus kultúrájú hálózatot 
alkottak, amely aligha engedhet-
te meg magának, hogy mereven 
elzárkózzon a más felekezetűektől.
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lós és Batthyány Lajos nádorok, de az Esterházy hercegek és Zichy grófok is evangélikus nemeseket alkalmaztak 
jószágigazgatóként vagy uradalmi ügyészként, akik még az országgyűlések politikai vitáin is képviselték ezeket a 
főurakat.4 Ez a tucatnyi evangélikus ügyvéd társadalmilag hidat képezhetett megbízóik, valamint a város polgári 
(kereskedői) és értelmiségi elitje között (az utóbbiakkal gyakran rokoni kapcsolatra léptek). Ami a polgárságot illeti, 
ez a folyamatosan a Német Birodalomból is utánpótlást kapó csoport láthatóan célpontjának tekintette Pozsonyt, 
legalábbis a bevándorlás mértéke erre enged következtetni (Tóth 2008, 63–70. o.). Számukra éppen úgy a kora-
beli magyarországi főváros kínálta az anyagi és társadalmi érvényesülés legmagasabb szintjét, mint a Bél Mátyás 
nevével fémjelezhető evangélikus értelmiségi kör számára, amely egy sor területen (újságírás, honleíró statisztika, 
az iskolaügy és pedagógia stb.) jelentős újításokat hozott (Török 2003). Összességében elmondhatjuk, hogy a 18. 
századi pozsonyi evangélikus társadalom vagy legalábbis annak felső körei tekintélyt kivívó, a külvilágra nyitott 
és a kor mércéje szerint fejlett urbánus kultúrájú hálózatot alkottak, amely aligha engedhette meg magának, hogy 
mereven elzárkózzon a más felekezetűektől. És ez a 18. századi attitűd magyarázó értékű előzmény lehet a demo-
gráfi ai zártság oldódásának vizsgálatakor.

 4 Az adatok a pozsonyi német evangélikus házassági anyakönyvből származnak (MOL X7770).

Az Irgalmas rendiek tere Pozsonyban (Vinzenz Reim, 18. sz. vége, színezett rézkarc)
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A vizsgálat forrásai és módszerei

Értelemszerű, hogy a vegyes házasságok kutatói elsősorban a házassági matrikulákból nyerik adataikat, de fel kell 
hívni a fi gyelmet arra, hogy az anyakönyvezés gyakorlata is folyamatosan változik, és emiatt egyes időszakokban 
más és más módon és mértékben tükrözi vissza a házasodás társadalmi normáit. Az evangélikus gyülekezet zárt-
ságának mértékéről alkotott képünket ráadásul a város német evangélikus és római katolikus anyakönyveinek – az 
utóbbi esetben a Belvárosra és Pozsony-Váraljára is kiterjedő Szt. Márton gyülekezet matrikulájának – egymásra 
vetítésével is árnyalhatjuk. Ismeretes, hogy az 1731. évi Carolina Resolutio szabályozását felváltó türelmi rendelet 
1781-ben lehetővé tette, hogy vegyes házasságot ne csak katolikus pap előtt lehessen kötni, ám az 1791. évi 26. tc. 
ismét úgy rendelkezett, hogy vegyes házasságok „mindenkor a katholikus lelkészek előtt lesznek kötendők”. A 
pozsonyi evangélikus egyházban matrikulái között csak az 1817-től vezetett anyakönyvben tűnnek fel a felekeze-
tileg vegyes házasságok, ami azzal függ össze, hogy ekkortól az egyházközséget érintő, de nem a saját lelkész által 
végzett esketéseket is bejegyzik. Arról nincs tudomásunk, hogy 1791 előtt adott-e össze pozsonyi evangélikus lelkész 
vegyes felekezetű párokat, és ha igen, ezek adminisztrálása hogyan zajlott. Így az alább bemutatandó, 1817 utáni 
nagyarányú vegyes házasodás előzményeit jelenleg csak korlátozottan tudjuk felmérni. 

Ami a katolikus anyakönyveket illeti, ezek feldolgozottsága még nem teljes körű. Úgy tűnik, hogy már a 
francia háborúk korában sem volt jelentéktelen a felekezetileg vegyes házasság; évente tíz-húsz közötti ilyen esetet 
regisztráltak. Különösen azokban az esztendőkben került sor nagyobb számban vagy arányban az ilyen esküvőkre, 
amikor a katonai küzdelmek frontvonala Pozsonyhoz aránylag közel esett. 1810-ben – vagyis az azutáni évben, 
hogy magát Pozsonyt négy hónapon át megszállva tartották Napóleon francia seregei – rekordot jelentő 32 vegyes 
házasságot kötöttek a Szent Márton dóm oltáránál, ami az az évi házasságok egy kilencedét teszi ki. Valószínűsít-
hető az összefüggés a birodalmi német férfi  lakosság nagyobb földrajzi mozgását eredményező hadi események, a 
katonaként, hadifogolyként vagy menekülőként nyugat, északnyugat felől Pozsonyba érkezők tömege és a városban 
kötött vegyes házasságok gyakoriságának megemelkedése között.

Árnyaltabb képpel rendelkezünk az 1829–1848 közötti békésebb időszakról. E két évtized során 536 vegyes 
házasságot regisztráltak a Szt. Márton templomban, és ezeknek az összes ottani esketéshez mért aránya nagyjából 
megegyezik azzal, hogy ekkoriban az e gyülekezetben keresztelt gyerekek közül a vegyes házasságban születettek 
aránya 5–10 százalék körül szóródott.5 A katolikus matrikula azért is fontos, mert az itt regisztrált vegyes házasság 
esetei csak részben voltak azonosak az evangélikus anyakönyvben találtakkal – azok számát még további mintegy 
25 százalékkal kiegészítik. Az ilyen esetekben jellemzően evangélikus bevándorló vagy nem helyi illetőségű férfi  
vett nőül helyi katolikus lányt; vagyis vélhetően kikerülte a pozsonyi evangélikus közösségbe való integrálódás 
lehetőségét. A felekezeti elzárkózás jelenségkörének megítéléséhez az is jelentős támpont, hogy a katolikus anya-
könyvekben ebben a két évtizedben kivétel nélkül minden alkalommal bejegyezték, hogy a protestáns apa adott-e 
reverzálist a katolikus papnak. Nos, úgy tűnik, hogy az érintett apák több mint fele (312-ből 179) megtette ezt, 
vagyis lemondott arról, hogy a születendő fi úgyermeket a protestáns hitben nevelje és taníttassa. Ez a magas arány 
azért meghökkentő, mert egyfelől a reformkorban érvényes törvény nem kötelezte erre a protestáns családokat, 
másfelől viszont a kérdés körül folytatott vitának erőteljes politikai felhangja volt.6

 5 MOL X7768.
 6 Az 1791. évi 26. tc. úgy rendelkezett, hogy egyedül abban az esetben lehet nem katolikus a gyermek, ha a vegyes házasságban 
az apa a protestáns fél, és a gyermek fi únak születik. KIEGG: melyik ogy-n fontos vitatéma a vegyes házasság?
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Statisztikai eredmények, különös esetek

Az alábbi táblázat a német evangélikus egyházhoz kapcsolódó házasságok előfordulásának statisztikáját mutatja 
ötéves egységekre bontva. Az adatok azt a korszakot ölelik fel, amikor a vegyes házasságokat regisztrálni kezdték 
a gyülekezet anyakönyvében.

Év
Összes házasság Felekezeti vegyes házasság Helyi vegyes házasság

Saját pap 
előtt

Egyéb 
exogám % Összes Összes % R. kat. 

menyassz. Helyi % Összes
Római katolikus

menyassz vőlegény vől. %
1817–1820 175 84 48,0 259 76 29,3 55 89,5 68 49 19 27,9
1821–1825 252 129 51,2 381 108 28,3 78 81,5 88 67 21 23,9
1826–1830 296 132 44,6 428 101 23,6 65 82,2 83 51 32 38,6
1831–1835 303 168 55,4 471 151 32,1 97 88,7 134 84 50 37,3
1836–1840 239 157 65,7 396 147 37,1 95 79,6 117 79 38 32,5
1841–1845 250 156 62,4 406 143 35,2 73 74,1 106 54 52 49,1
1846–1848 161 93 57,8 254 104 40,9 77 75,0 78 56 22 28,2
Összes 1676 919 54,8 2595 830 32,0 540 81,2 674 440 234 34,7

A táblázat első egysége azt a jelenséget mutatja, hogy a saját pap előtt végzett, és ilyen módon a szűken gyülekezethez 
tartozó házasságokon kívül jelentős számú, arányában pedig az 1840-es évekig növekvő olyan házasságot tartalmaz a 
matrikula, amelyekben csak az egyik fél tartozott a gyülekezethez. Míg az 1817 és 1848 között bejegyzett házasságok 
között 1676 esetben a saját pap esketett, 919 további házasságot csak mint másutt megáldottat regisztrálták az egyház 
anyakönyvében. A kor általános viszonyait fi gyelembe véve ezt úgy értékelhetjük, hogy meglepően sok házasság 
volt exogám: ötéves periódusokra számítva 45 és 65 százalékkal növelik a gyülekezetet érintő házasságok számát. 

A néprajztudomány az exogámia több változatát ismeri – egy részükben a házasulók etnikai szempontból tar-
toznak különböző csoportba, más esetekben származáshelyük tér el, ismét újabb esetekben társadalmi rangban vagy 
foglalkozásban mutatkozik különbség, és egy további azoké, akiknek a felekezeti hovatartozásuk más. A pozsonyi 
evangélikusnál talált exogám házasságok közelebbi vizsgálata egyrészt azt mutatja, hogy a lelkészek számára ezek közül 
csak a földrajzi és felekezeti eltérés számított – az anyakönyvben vezetett sorszámozás ezekre volt tekintettel –, ami 
nem is meglepő, mert a gyülekezethez tartozást ezek a tényezők befolyásolták. Másrészt az is megállapítható, hogy 
a matrikulákba bejegyzett exogám házasságok nagy többsége felekezetileg volt vegyes, ugyanis a 919 ilyen eset közül 
830 esketésnél volt valamelyik fél katolikus.7 Ezt azt jelenti tehát, hogy jelentős kisebbségben voltak ezekhez képest a 
földrajzilag vegyes házasságok, vagyis azok, ahol (legalább az egyik) fél Pozsonyon kívülről érkezett és gyülekezetétől 
igazolást (Verkundschein) hozott. Ráadásul a felekezeti vegyes házasságok aránya az idő múlásával egyre nőtt, az 1820 
körüli 30 százalékot megközelítő szintről az 1848-at megelőző évek 35-40 százalékos mértékére.

 7 Megjegyzendő, hogy az anyakönyvekben alkalmazott sorszámozási gyakorlat afelől sem hagy kétséget, hogy az evangélikusok 
és reformátusok közti házasságot nem tekintették vegyesnek, mint ahogy az egy esetben előforduló anglikán házasulót is saját 
felekezetűnek tartották. Ortodoxok nem fordultak elő, izraelitákkal köthető vegyes házasságot ekkor még a jog nem engedélyezett, 
így a felekezeti vegyes házasság egyedül a katolikus relációt jelentette a gyülekezetben.



66 Evangélikus identitás és a vegyes házasságok TANÚK ÉS TANULSÁGOK

A táblázat harmadik blokkja végül azt mutatja, hogy a felekezetileg exogám házasodás közel sem tekinthető szim-
metrikusnak a nemi megoszlás szempontjából. Az ilyen esetek határozottan nagyobb valószínűséggel köttettek katolikus 
menyasszony és evangélikus vőlegény között, mint fordítva (65,3, illetve 34,7 százalék). Ennek értelmezéséhez nincsen biztos 
támpontunk, így csak vélelmezni tudjuk, hogy olyan szempontok számíthattak, mint hogy az evangélikusok körében a férfi ak 

élveztek szélesebb körű döntési szabadságot, vagy hogy ezt diktálta a társadalmi 
felemelkedés lehetséges iránya (a többségi egyházhoz tartozó családba „hasz-
nosabb” beházasodni), illetve a családjog torzulása (vegyes házasságból csak 
úgy származhatott evangélikus utód, ha az evangélikus apának fi úgyermeke 
született, minden más esetben katolikusnak kellett keresztelni a gyermeket).

A statisztikai adatokon túlra nézve a vegyes házasodás társadalmi tar-
talmához is közelebb juthatunk. Fontos megállapítani, hogy a jelenség meg-
lehetősen diff erenciált – nincsen olyan szegmense a pozsonyi evangélikus 
közösségnek, ahol egyáltalán ne fordulna elő 1817 után a katolikusokkal 
való házasság. Ha a terjedés irányát próbáljuk feltárni, azt tapasztaljuk, hogy 
az első időszakban meghatározóan a gyökeret még nem eresztett, helyben 
valószínűleg bizonytalan egzisztenciájú evangélikus férfi ak házasodnak 
katolikus nővel. Ez egyfelől érthető: nincsen kötődésük a pozsonyi evan-
gélikus egyházhoz. Másfelől azonban azt is feltételezhetnénk, hogy idegen 
városba szakadva, hagyományosan éppen az egyház lehetne az az intézmény, 
amely teret nyújt a bevándorló számára az integrálódáshoz – vagyis a vegyes 
házasodás ebben a körben éppen e szokás gyengülését tanúsíthatja. De már 
az első években találunk példát arra is, hogy a város kereskedő és kézműves 
polgárságából kötnek férfi ak katolikus nőkkel házasságot, és ez a jelenség az 
idő múlásával valamelyest gyakoribbá válik. Sokféle altípus megfi gyelhető: 
igen régi és aránylag újonnan (egy-két nemzedék óta) letelepedett családok 
is előfordulnak a vegyes házasságot kötöttek között. Éppen úgy akad példa 
vegyes házasságra a ritka foglalkozást űzőknél, ahol aránylag kevés az azo-
nos mesterségű potenciális após – vagyis akinek műhelyét, vevőkörét és 
társadalmi-gazdasági pozícióját idővel megörökölheti a leendő vő –, mint 
a tömegesen előforduló iparágakban (pékeknél, szabóknál). Figyelemre 
méltó viszont, hogy számarányukhoz képest ritkán fordul elő az evan-
gélikus szőlőművesek katolikus nővel kötött házassága. A szőlőművesek 
társadalmi helyzete azért sajátos, mert nemcsak számszerűleg igen jelentős 

csoportját alkották a pozsonyi evangélikus társadalomnak (a polgárok körében mintegy 30%-ot tettek ki, az adózók 
körében feltehetően ennél is nagyobb volt a számarányuk), de a társadalmi mobilitás iránti csekély fogékonyságukkal, 
családjuk gyakran legalább a 18. század elejéig visszavezethető pozsonyi jelenlétükkel és azóta számos ágra bomlott 
családfájukkal, továbbá a közeli mosoni települések felé mutató rokoni hálójukkal erősen eltértek a szűkebb értelem-
ben polgári foglalkozást űző (kézműves) polgárságtól (Tóth 2008, 155–158. o.). A vegyes házasodásban mutatott 
csekély részarányuk összefügghetett a házassági piac szerkezetével, amennyiben az ő megélhetési formájukhoz aránylag 
széles körből választhattak. De az is lehet, hogy az agrártevékenységre általában jellemző tradicionalizmus az alapvető 
magyarázat arra, hogy a szőlőművesek miért nem éltek nagyobb mértékben a vegyes házasodás lehetőségével.

Karl Samuel Biermann lelkész (Ferdinand Lütgendorff – A. A. 
Ehenreich, 1827–1840 között, rézkarc) A pékmester családból 
származó férfi 1815 és 1829 között volt pozsonyi lelkipásztor.
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A vegyes házasságok általános jegyei 

Lássunk néhány példát, amelyek megmutatják, hogy a pozsonyi evangélikus társadalom felső köreiben kiket, milyen 
rangú személyeket kötött össze vegyes házasság. Elsőként említsük meg József nádort, aki királyi bátyja után a leg-
nagyobb hatalmú ember volt az országban. Habár nádorként Budán tartotta fenn rezidenciáját és csupán alkalmilag 
fordult meg Pozsonyban – főleg az országgyűlési ülésszakok alkalmával (ő töltötte be a felsőtábla elnöki tisztét –, 
az ő esete azért kikerülhetetlen, mert ráirányítja a fi gyelmet arra, hogy a vegyes házasság a társadalmi hierarchia 
piramisának csúcsán mindenki számára követhető példaként jelenhetett meg. A hagyományosan a katolikus ügynek 
elkötelezett Habsburg család ugyanis az ő esetében kivételként eltekintett attól a szabálytól, hogy a főhercegeknek 
csak katolikus lányt szabad feleségül venni, így lehetett József nádor második felesége (Hermina) református, a 
harmadik (a württembergi Mária Dorottya) pedig evangélikus volt. (Az első, Alexandra Pavlovna maga pravoszláv 
volt, de az Oroszországba házasodó anyja korábban csak „diplomáciai okokból” hagyta el evangélikus hitét – Má-
ria Dorottya unokanővéreként maga is a württembergi dinasztiából származott.) Ráadásul mindkét asszonyról 
tudjuk, hogy hitbuzgó protestáns volt, a hosszú életű Mária Dorottya Budán még bibliakört is szervezett.8 Most 
vessünk közelebbi pillantást arra a több száz házasságra, amikor a pozsonyi német evangélikus egyház valamelyik 
tagja katolikus személlyel kelt egybe. Fontos tudni, hogy a gyülekezet egészére jellemző a nagyfokú társadalmi és 
földrajzi mobilitás, így a pozsonyi egyházban regisztrált vegyes házasságok jelentős részében nem minden szereplő 
– vőlegény, menyasszony, illetve mindkettő szülei – helyi illetőségű. Ez a jelenség számunkra azt jelenti, hogy az 
alábbi megfi gyelések csak részben kötődnek a városhoz, érvényességük ennél szélesebb. 

1. A helyi evangélikus gyülekezet lelkészi és világi vezetőitől személyesen sem állt távol a saját egyházon kívüli 
körök felé való tájékozódás. Míg két-három nemzedékkel korábban valószínűleg elképzelhetetlen lett volna, hogy a 
lelkész fi a vagy testvére katolikus nővel házasodjon, ez ekkoriban, ha nem is volt általános, de elfogadhatóvá vált. Az 
első bemutatandó példa Ernst Hauseré, aki honorácior rangú ügyvédként került Pozsonyba. Bár az egyházi értelmi-
séghez tartozó családban született – apja a lőcsei lutheránus gyülekezet lelkésze volt, anyja a tekintélyes Genersich 
famíliában született –, 1842-ben egy római katolikus bárókisasszonyt vett feleségül, akinek apja mérnökként szolgált 
a bécsi udvarban. Figyelemre méltó, hogy 1848-ban a forradalom előtti napokban Hauser öccse, Christian Emil 
hasonló szerkezetű házasságot kötött Pozsonyban: egy katolikus gazdatiszt lányát vezette oltárhoz.9 Ernst Hauser 
példája azért is érdekes, mert sejtet valamit a vegyes házasság társadalmi megítéléséről. A vegyes házasságot kötő férfi t 
nem taszította ki a közösség, ellenkezőleg: városa már az 1843–44-es országgyűlésre egyik követeként delegálta, majd 
az áprilisi törvényeket végül megszavazó 1847-es diétára is őt küldték. Az addigra már városi tanácsnoki tisztséget 
is viselő Hauser az immár Pesten ülésező országgyűlésén is képviselhette városát, majd a háttérbe szorítását hozó 
Bach-korszakot követő években ismét városatya (bíró) és országgyűlési képviselő lett.10 Mindez azt bizonyítja, hogy a 
tisztségeiről döntő személyek (1848 előtt a városi tanács tagjai, 1848-tól egy ennél jóval szélesebb választó közönség) 
nem találták problematikusnak, hogy házasságánál felekezeti csoportján kívül választott társat. 

Ám rajta kívül más példákat is ismerünk arra, hogy az egyházi értelmiség tagjai – lelkészek, líceumi tanárok – 
fi ai katolikus lányokat vettek el. Az ilyen esetekben katolikus polgárcsaládokkal kerültek rokonságba házasságuk 

 8 Fabiny Tibor: Mária Dorottya. Az utolsó magyar nádorné élete képekben. Budapest, 1997.
 9 Levéltári hivatkozás.
 10 Ress Imre: Hauszer Ernő. In: Pálmány Béla (szerk.): Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. 
Budapest, 2002. 349–351. o.
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révén. Az 1837-ben nősült Michael Fuszek pozsonyi húsfüstölő például egy húsfüstölő katolikus özvegyét vette 
feleségül annak ellenére, hogy apja egy Trencsén megyei – a felsőozori – gyülekezet lelkipásztora volt, 1840-ben, 
Sigmund nevű, kereskedő foglalkozású öccse egy szintén pozsonyi mészáros lányát vezette oltárhoz. De a város 
lutheránus értelmiségéhez közelebbi példa is akad: a líceum legfelső polgári osztályában tanító Andreas Sluchoviny 
azonos nevű fi a, aki egy a Habsburg dinasztia birtokát képező uradalomban volt gazdatiszt, egy katolikus termény-
kereskedő lányát választotta házastársul. A pozsonyi egyház választott világi vezetői is feltűnnek a kiházasodó 
fi atalok családi háttereként. Scultéty Pál ügyvéd (egyúttal a magyaróvári főhercegi uradalom ügyésze) például az 
1820-as években a Pozsony városi senioratus jogi képviselője volt, majd az 1830-as évek végén a Pozsony vármegyei 
egyházmegye felügyelője, ez az egyértelmű kötődése – és az, hogy ő maga egykor Crudy pozsonyi lelkész lányát vette 
feleségül – azonban mégsem volt akadálya annak, hogy huszárkapitány fi a 1845-ben egy távoli cseh város katolikus 
királyi postamesterének lányát válassza házastársul. A gyülekezet talán legbefolyásosabb polgári foglalkozású tagja, 
Mathias Habermayer nagykereskedő és gyülekezeti kurátornak pedig egyik unokaöccse, Franz Gustav Habermayer 
– pozsonyi takarékpénztár tisztviselője – vett el katolikus lányt 1844-ben. 

2. A felekezetileg vegyes házasság mögötti motiváció általában valamilyen társadalmi felemelkedéssel vagy 
előmenetellel kapcsolatos érdek. A polgári vagy értelmiségi családok gyermekei feltűnően gyakran házasodnak 
katonatisztekkel vagy királyi hivatalnokokkal, illetve ezek gyermekeivel. Bajcsy József szarvasi születésű evangé-
likus ügyvéd – az ottani iskola rektorának fi a – esetében például joggal feltételezhetjük, hogy az 1835-ban kötött 
házassága, pontosabban az udvari hivatalnok após révén beágyazottabb lehetett az úri körökben, és ez elősegíthette, 
hogy a következő tisztújításon, 1839-ben a városi tanácsba beválasszák, majd később városbírói tisztséget is sze-
rezhessen Pozsonyban. Ezt tapasztaljuk a 18. század közepe sebészként és orvosként a városban működő családba 
született honorácior, Adolf Riebe orvosdoktor esetében, aki 1835-ben egy katolikus főhadnagy lányát veszi el, de 
ezt példázza az 1840-ben nősült nemes Dobay Imre patikus – Dobay György Sámuel lelkész unokája – nősülése 
is, aki egy bécsi királyi lottóhivatalnok személyében választ feleséget.

3. Végeredményben a vegyes házasságok révén a városi vezetés hagyományos kereteiben és az ekkoriban kialakuló 
egyesületi elitben is relativizálódott a felekezeti polaritás. Pozsonyban a városi vezetés szerkezetének összeállításánál 
a paritás szabálya érvényesült: a városi tanács tagjai fele-fele arányban kerültek ki a katolikusok és a protestánsok 
közül (a történeti hagyomány szerint már 1682 óta), a főtisztviselő posztok is egyenletesen oszlottak meg a két fele-
kezet között, sőt az alacsonyabb rangúaknál az előléptetés során is ügyeltek az arányok fenntartására (Tóth 2009, 
113–114. o.). Emellett még az egyesületek – e jellegzetesen a modernitáshoz kapcsolódó szervezetek – vezetésében 
is érvényesült a paritási elv. Az 1837-ben megszervezett Pozsonyi Casinó szerkezetében például aligha véletlenül 
alakult úgy, hogy a három igazgató posztjára egy főnemes mellett egy-egy katolikus és evangélikus nagykereskedőt 
választottak meg. A városi jótékonysági profi lú egyesület vezetésében is azonos számban szerepelt a két felekezet 
minden fontos tisztségben (uo. 122–130. o.). Ezek a sarkos és a nagy múltú hagyományokat követő szabályok 
azonban némiképp más színben tűnnek fel, ha fi gyelembe vesszük, hogy az 1840-es évek elején a városi tanács hat 
evangélikus tagja közül három vegyes házasságban élt, vagy hogy a katolikus adószedő egy pozsonyi protestáns 
mészáros és marhakereskedő polgárral került rokonságba házassága révén. Összességében eddig legalább tíz esetet 
ismerünk a pozsonyi városházáról, amikor felekezetileg vegyes házasságot kötött valamelyik tisztviselő. Talán a 
Casino élén igazgatóként álló evangélikus nagykereskedő személyének kiválasztásánál is számíthatott, hogy a har-
madik nemzedék óta Pozsonyban élő marha-, majd vaskereskedő családban született Georg Zechmeister katolikus 
úri lányt vett nőül néhány évvel korábban, akárcsak Eduárd nevű öccse (1833-ban, illetve 1837-ben). Ám nem csak 
a város világi szervezeteiben bukkanunk a felekezeti határok ilyen jellegű átlépésére. Még a pozsonyi székhelyű 
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Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület tanácsában is több olyan nemes úr és polgár ült, akit otthon katolikus 
feleség várt. Úgy tűnik összességében, hogy a város protestáns elitje ekkorra maga mögött hagyta a házasodásban 
megnyilvánuló korábbi felekezeti zártságot.

Értelmezési lehetőségek

Milyen tényezők magyarázhatják ezt az újnak tűnő és a korabeli magyarországi viszonyoktól feltehetően nagymér-
tékben elütő pozsonyi jelenséget? Tanulmányom utolsó részében erre a kérdésre próbálok válaszlehetőségeket kínálni, 
azzal, hogy ezeket inkább hipotézisnek szánom, amelyek vitát provokálhatnak, mintsem bizonyított állításoknak.
Talán szerepet játszhat a konfesszionalizmus pozsonyi korai oldódásában a térség némiképp „labanc” hagyomá-
nya. Ismeretes, hogy Pozsony környékét a Kelet-Magyarországról induló korábbi Habsburg-ellenes függetlenségi 
mozgalmak csak rövid ideig tudták ellenőrzésük alatt tartani, és az is tény, hogy a Rákóczi-féle szabadságharcot 
követő években több pozsonyi evangélikus ügyvéd is az udvarhoz hű politikai szerepben tűnt fel. A sors fi ntora, 
hogy egyikük – a királyi tanácsossá is kinevezett Jeszenák Pál – dédunokája, Jeszenák János báró 1849-ben a 
szabadságharc egyik pozsonyi vértanújává vált (Kumlik 1998), ennek ellenére úgy tűnik, hogy ez a térség (talán 
beleértve annak evangélikus lakosságát is) tovább állt szemben olyan élesen a királyi udvarral és annak társadalmi 
kötődéseivel, mint például a Felső-Tiszavidék református lakossága.

Egy másik lehetséges ok a racionális teológia hatása. A korabeli egyházi irányzatok közül a pozsonyi lelkészek 
közül többet is a racionalizmus szellemi hatását követő liberális teológia csoportjába sorol a szakirodalom, és talán 
a vallásossággal kapcsolatban a korábban követett szabályokon lazító és a hitet a magánéletbe szorító felfogás is ma-
gyarázható azzal, hogy a felekezeti elzárkózás korán oldódni kezdett a pozsonyi evangélikusok körében (Kertész 
2002, 23–25. o. Schrödl 1906, 2: 9–108. o.).

Aligha tekinthető pozsonyi sajátosságnak, de a társadalmi felemelkedés vágya nyilván fontos szerepet játszik 
a szóba jöhető tényezők között. Az említett példák is mutatják, hogy ezekben az esetekben a társadalmi rangok 
előkelőbb szempontot jelentettek a felekezeti hovatartozáshoz képest a házasodás mérlegelésekor. 

Végül – és ez igazi pozsonyi specifi kum – a gyülekezet rohamosan csökkenő megtartó erejét szükséges kiemelni. 
Többféle vizsgálati módszerrel is megállapítható, hogy nagymértékű az elvándorlás Pozsonyból, aminek első hulláma 
a türelmi rendeletet követő időszak volt (amikor sok evangélikus gyülekezetet alapítottak országszerte, sőt az örökös 
tartományokban is), és feltehetően új lendületet kapott 1848–1849 után, amikor Pozsony (Pest-Buda rovására) az utolsó 
fővárosi funkcióját is elveszítette. Nem csupán az történt, hogy a több fi úgyermekes családok leszármazottainak egy 
része máshová vándorolt; hanem hogy a nagy múltú és tekintélyes polgárcsaládok többsége teljesen elhagyta Pozsonyt. 
Ha húszévenkénti mintavételt követve a pozsonyi német evangélikusoknál kereszteltek apa szerinti társadalmi státuszát 
megvizsgáljuk, a szó szűkebb társadalmi értelmében vett – értsd: kézműves vagy kereskedő – polgári családok egyre 
nagyobb fl uktuációjára fi gyelhetünk fel. Az 1863–65-ben keresztelt 574 gyerekből 143 született ilyen családban (ez a 
25 százalék önmagában is kisebb csökkenés), de közülük csak 22 olyan akadt, akinek legalább három nemzedék óta 
pozsonyi polgárok lettek volna az ősei. Ha ehhez hozzáveszünk 10 (a vezetéknév gyakorisága miatt) bizonytalan esetet 
és a régi szőlőműves családok újonnan kézművessé vált tagjait, akkor is azt látjuk, hogy a nagy többség első generációs 
bevándorló, miközben a polgári elit az 1850-es évekre elhagyta a várost. Márpedig ha ez a jelenséget a mi kontextusunkra 
vonatkoztatjuk, akkor talán úgy is lehet fogalmazni, hogy a pozsonyi evangélikus gyülekezet általában veszített integráló 
erejéből, és a felekezeti vegyes házasságokban megnyilvánuló törekvések ennek csupán egyetlen megnyilvánulását jelentik. 
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Mi a tanulság mindebből a ma élő evangélikusok számára? Részben az, hogy egyházuk vitathatatlanul legurbani-
záltabb, leginkább világlátott és sokszínű gyülekezetében azokban az évtizedekben is feltűnően nagymértékű volt 
a külvilág felé való nyitottság, a másféle felekezetűek irányában tanúsított tolerancia. Másfelől talán azt is megálla-
píthatjuk, hogy a kiházasodásból eredő és statisztikai módszerrel kimutatható számszerű „veszteség” ellenére a mai 
napig is létező evangélikus vallás és/vagy identitás megmaradását a felekezeti vegyes házasodás nem veszélyeztette.
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