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A jelenlegi tanulmányban az 1840-es, késı reformkori pesti protestáns elit 
magatartását nézve azt kívánom megvizsgálni, hogy a különbözı nemzetiségek 
és felekezetek hogyan viszonyultak egymáshoz. A tanulmány arra tesz kísérletet, 
hogy nagyvonalakban felvázolja, miként mőködtek együtt a pesti protestáns 
egyházak a katolikusokkal és a pesti zsidó felekezettel, továbbá, hogy ık milyen 
formán járultak hozzá egy közös felsıoktatási intézmény létrehozásához. Ezt a 
két síkon mozgó (felekezeti és nemzetiségi), azaz több szempont miatt is eltérı 
kapcsolódási pontokat magában hordozó helyzetet elemzem. A protestáns 
fıiskola és az unió felekezeti és nemzeti, nemzetiségi hatásokat is magába ölelı 
hatásaira is rá kívánok mutatni. Érzékeltetni törekszem a helyzet sokszínőségét, 
és kimutatni az együttmőködésnek, nyitottság és a tolerancia vagy elzárkózás 
okainak különbözı elemeit. 

A közös protestáns teológia tervét megelızte a Protestáns Unió kérdése. Ez 
az utóbbi törekvés több problémát is felvetett a pesti felekezeti és nemzetiségi 
közösségek számára. A felekezeti és nemzeti identitás több helyütt egybe esett, 
de sok eltérı formában létezett egymás mellett. Ebbıl fakadt, hogy a 
nemzetiségek és a magyarság között, a politikai, nemzeti és vallási felfogásból 
adódóan többféle válasz létezett egy-egy témára vonatkozóan. Nem volt kivétel 
ez alól a protestáns fıiskola ügye sem. A liberális gondolkodó Székács József 
evangélikus lelkész, Török Pál református lelkész (késıbbi püspökök) és 
Schwarcz Arszlán fırabbi, valamint a liberális nemesség és értelmiség több 
társadalmi és politikai területen is határozottan támogatták egymást. Ennek 
fórumai és megnyilvánulási formái különbözıek voltak. A sajtóban, 
országgyőlésen, a gazdasági életben is kölcsönösen támogatták egymást. 
Összekötötte ıket a szabadelvő eszme, a polgári és vallási szabadságjogok 
érvényesítéséért való együttes küzdelem. 
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A tanulmány a késı reformkor lehetıségekkel teli korszakából a Pesti 
Protestáns Teológia létrejöttének kérdését kívánja megvizsgálni a tolerancia és 
intolerancia szempontjából és ezzel új oldalról elemezni a témát. A vallási 
tolerancia eddig észre nem vett, ma is példaértékő együttmőködését láthatjuk a 
tanulmányozott idıszakban (1840-1848), amikor a pesti zsidó hitközség 
anyagilag is támogatta a közös protestáns teológia felállítását, s ez fordítva is 
igaz volt. A bevezetı gondolatok után a dolgozat rá kíván mutatni a fı szereplık 
személyes motivációira és az együttmőködés belsı arculatára, a törésvonalakra 
és a közös alapokra is. 

A protestáns unió gondolatának megjelenése már a 18. század végére tehetı. 
Az enyhülı udvari nyomás hatására a protestánsok a hosszú ellenreformáció 
után végre megszervezhették közösségeiket. 1796-ban már egy olyan 
kezdeményezés is napvilágot látott, hogy állítsanak fel egy közös protestáns 
egyetemet, amelybe egyházpolitikai okokból az ortodoxokat is bekapcsolnák. 
Ebbıl is jól látható, hogy már ilyen korán, több évtizeddel a reformkor utolsó 
szakasza elıtt, az unió és egy közös protestáns felsıoktatási intézmény igénye 
többé-kevésbé egyidejőleg jelenik meg. Vay József, a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület gondnoka említette elıször a felállítandó protestáns fıiskola 
ügyét. Sıt, mi több a protestánsok mellett, hogy a katolikus hegemóniát még 
jobban ellensúlyozza, fel is vette a kapcsolatot a szerb ortodox egyház 
vezetıségével. Az együttes fellépés érdekében kereste meg a karlócai 
Stratimirovitz metropolitát.1 Ez a törekvés azonban csak az ötlet szintjén maradt 
meg. 

A reformkor társadalmi és politikai kontextusától nem lehet függetleníteni az 
egyházi törekvéseket. A protestáns iskolákban a latin nyelv helyett a magyar 
nyelv oktatását már 1818-tól Tiszáninnen, 1833-tól Tiszántúlon és Erdélyben 
egyaránt bevezették. Ezt Csokonai, Kazinczy, Vörösmarty, Bajza, Kölcsey és 
mások irodalmi munkássága tette lehetıvé. A közgondolkozás lassan kezdte 
elfogadni, hogy a magyar nyelv is alkalmas az oktatásra. Ezzel párhuzamosan a 
szlovákok is meg kívánták tartani az anyanyelven való oktatás jogát egyházi 
autonómiájuk védelme alatt. A magyarországi szlovákság e kérdésben két fı 
részre oszlott. Egyik része, akik a magyar nemzetbe való betagolódást tartották 
fontosnak, már 1821-ben, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház egyetemes 
győlésén kimondatták, hogy öt év múlva csak azok a személyek részesíthetık 
iskolai javadalomban, akik kellı ismeretet tudnak felmutatni a magyar nyelvben. 
Ezzel szemben helyezkedett el Sramko Pál klenóci lelkész, aki anyanyelvő 

                                                      
1 RL (Ráday Levéltár) Dunamelléki Superintendencia Generalis Consistoriuma 1796-1808. Vay 
József egyetem alapítási terve: Primae Lineae Projecti. p. 58-66. 
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bibliai lexikont szerkesztett és Kollár János pesti lelkész is, aki 1832-ben 
jelentette meg „Slawy dcera” (A dicsıség leánya) címő eposzát. A feszültségek 
1838-ra már nyíltan is meg jelentek. Ennek ékes példája, hogy a lajoskomáromi 
gyülekezet panaszkodott a lelkész magyarosító törekvése miatt, amelyet az 
egyetemes közgyőlésen kívánt orvosoltatni. Az 1840. évi 6. törvénycikk 7-8. 
paragrafusai csak mélyítették a már eddig is létezı nemzetiségi viszályt, 
különösen, mikor az 1840. évi egyetemes győlés elrendelte, hogy az 
anyakönyvezés, a győlés jegyzıkönyve is magyarul legyen, és az iskolában is a 
legtöbb tantárgyat magyarul tanítsák. 

A konzervatív szlovák egyházi ellenállási folyamat nem meglepıen a 
pánszlávizmus irányába mozdult, míg a szintén szlovák, de már magyarosodó és 
a magyar ajkú evangélikus liberális elit a magyar nyelv használata mellett tört 
lándzsát. Az utóbbiak összekapcsolódva a vezetı hazai magyar és német 
anyanyelvő politikai elittel a protestáns unió gondolatában látták kezelhetınek a 
felekezeten belül és a felekezetek közti problémát, amelynek egyik eszköze egy 
közös felsıoktatási intézmény létrehozása lett volna míg a másik, a közös 
protestáns alkotmány elkészítése.  

A fıiskola alapítás tekintetében a korabeli Pesten az evangélikusok voltak 
elınyben, hiszen már gimnáziumuk volt.2 A reformátusok csak 1835-tıl, Báthori 
Gábor püspöksége alatt azt tervezték, hogy ebbe a már létezı struktúrába 
bekapcsolódva egy közös fıiskolát hoznak létre. Zsilinszky szerint a kérdés 
1836-tól állandóan napirenden volt, „hol egyik, hol másik felekezet iskolai tervét 
látjuk elıtérben”.3 Az új és ambiciózus fiatal püspök, Török Pál alatt ezt a tervet 
megváltoztatták és a vezetése alatt álló pesti református gyülekezet egy Pesten 
építendı református fıiskola felállítását javasolta a Dunamelléki Református 
egyházkerületnek.4 Az egyháziak mellett a haladó világiak jelentıs befolyással 
rendelkeztek. Közülük is kiemelkedett a református Fáy András, aki nívós 
egyetemi szintő képzést kívánt adni a leendı lelkészek és tanítók számára.5 Fáy 
által írt „Óramutató”  gyakorlatilag a ma divatos Klaus Douglas „Új 
reformáció” címő könyvének kortárs mása.6 Fáy ebben olyan széleskörő 
programot ír le, amely az egyház teljes körő haladó szellemő megújulását 
képzeli el. A program része volt egy pesti közös egyetemi intézmény 
létrehozása. Javaslatára az egyházkerület egy választmányt állított fel, amelynek 

                                                      
2 Szıts, Farkas: A budapesti evang. reform theológiai fıiskola multja és jelene (Budapest: 1896), p. 10. 
3 Zsilinszky, Mihály, A magyarhoni protestáns egyház története , (Budapest, Athenaeum, 1907), p. 657. 
4 RL D/6. A pesti ref. egyházközség tanácsüléseinek jegyzıkönyve, 1839. november. 3. 1829-1841 
jkv, pp. 260-264. 
5 RL A/1-b. A négy ref. egyházkerület jegyzıkönyve. 1840. szeptember 9-10. p. 52. 
6 Fáy, András: Óramutató (Pest, Trattner-Károlyi 1842) 
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vezetı emberei Fáy András, Teleki Sándor és Ráday Gedeon voltak.7 A 
vezetıség 1841-ben adakozást hirdetett meg a fıiskola javára a legkülönbözıbb 
fórumokon.8 Az evangélikus Kossuth Pesti Hírlapjában személyesen is 
támogatta az uniós törekvéseket, és egyik februári vezércikkben a fıiskola 
létesítését propagálta.9 

Az evangélikus szál csak ezután kapcsolódott be igazán. Gróf Zay Károly 
egyetemes felügyelı a haladó és a magyarosodást pártoló befolyásos világi úr, a 
választmány felhívására, indítványozta egy közös protestáns fıiskola felállítását 
a Társalkodóban megjelent cikkében.10 Elıször a reformátusok elutasították ezt. 
Azonban a liberális evangélikus nemesség és papság mellett néhány liberális 
gazdag adakozó, köztük a katolikusból reformátussá lett gróf Buttler Sándor is, 
ragaszkodott a közös protestáns fıiskola létesítéséhez. Mivel adományuk 
jelentıs volt, a választmány elgondolkozott a javaslaton.  

Ehhez járult még hozzá, hogy a Török Pál, Székács József és Taubner Károly 
– az utóbbi Mária Dorottya nádorné udvari lelkésze volt – által szerkesztett 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (PEIL) elindításához szükséges óvadékot, 
4000 forintot, szintén egy liberális gondolkodású evangélikus világi ember, gróf 
Zay Károly tette le. Ugyanaz a nemes, aki Fáyhoz hasonlóan támogatta a 
protestáns unió gondolatát, amelynek egyik eleme a közös fıiskola, a másik 
eleme pedig a közös egyházalkotmány terve volt. A lap, amely e fenti célok 
megvalósítását szem elıtt tartotta, 1842. április 7-én jelent meg elıször.11 A 
szerkesztık három témát tartottak különösen is napirenden: a közös protestáns 
fıiskola gondolatát, a protestáns egyházalkotmány rendezését és a protestáns 
iskolaügy emelését. Ekkor alapozta meg évekre szóló barátságát a két késıbbi 
püspök: Török és Székács.  

Az elıbbi fejlemények hatására a Dunamelléki Református Egyházkerület 
közgyőlése felkérte az Evangélikus Egyház egyetemes közgyőlését, hogy 
delegáljon tagokat a fıiskolai választmányba.12 Az 1842. július 15-én tartott 
evangélikus egyetemes közgyőlés nyolc tagot delegált a közös fıiskolai 
választmány soraiba, azonban csak 1843 januárjában került sor az elsı közös 

                                                      
7 RL. A/1-a 7. A Dunamelléki Egyházkerület jegyzıkönyve, 1839. november 10., pp. 655, 663-663. 
8 Bucsay, Mihály: A magyarországi protestantizmus története (Budapest: Gondolat Kiadó, 1985), 
p. 190. 
9 Kossuth, Lajos: „Miért kell Pesten, éppen Pesten református fıiskola”, Pesti Hírlap, 1841. 
február 6. 
10 Zay, Károly: „Néhány szó a Pesten felállítandó ref. fıiskola ügyében” Társalkodó, 1841. február 24. 
11 László, Ferenc: „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (1842-1848 és 1858-1919)” in Reformátusok 
Budapesten szerk Kósa László (Budapest, Argumentum Kiadó, 2006), pp. 1201-1209. 
12 RL A/1.g. 1-28. A Dunamelléki Fıiskola állandó választmányának jegyzıkönyve. 1841-1855. 
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ülésre. Láthatjuk, hogy a Pesti Hírlapban megjelenı adakozás meghirdetésérıl 
majdnem két év telt el, mire a delegált evangélikus tagok végül is be tudtak 
kapcsolódni a választmány munkájába.13 A választmány evangélikus tagjai 
olyan neves közéleti személyek voltak mint Kossuth Lajos, Schedius Lajos, 
Székács József, Taubner Károly, Melczer Károly, Benyovszky Péter. Az új, 
immár reformátusokból és evangélikusokból álló választmány ismét felszólította 
ezúttal mindkét protestáns felekezetet az adakozásra.  
 
A választmány kialakította a létrehozandó fıiskola oktatási rendszerét is, amely 
az elemi iskola után reálgimnáziumot foglalt magában, majd a felsıosztályban 
filozófiai, jogi és teológai karhoz tartozó tantárgyakat terveztek elıadni. A 
tantervre pályázatot írtak ki és ez is ébren tartotta a két felekezeti közösség 
lelkesedését. A nyertes Hetényi János ekeli lelkész, az Akadémia tagja lett. A 
fıiskola ügyét egyre többen felkarolták. A Pesti Hírlapban, a Társalkodóban, a 
PEIL-ben, továbbá a Világban, Hírnökben és a Jelenkorban megjelent írások 
mind nagyban hozzájárultak az adományok növekedéséhez. Az egyik 
választmányi ülésen Kossuth, a visszaküldött aláírási íveken a neveket nézve, a 
következıket mondta: „Ha végig tekintünk az aláírások névsorán, lehetetlen 
magasztos örömet nem éreznünk, hogy Isten kegyelme oly idıszakot enged 
érnünk, midın a vakbuzgóság ideje lejárt, s ember embertıl, honfi honfitól 
valláskülönbség miatt testvéri jobbját nem tagadja meg”.14 Erre a lelkes hangú 
állásfoglalásra az adott alapot, hogy még a pesti izraelita hitközség is 400 
forintot adományozott protestáns fıiskola javára.15 Katolikus plébánosok egész 
sorát láthatjuk az adakozók között egészen a nagyprépostokig. Ez a nyitott 
felekezetközi, – sıt vallásközi, hiszen zsidóság önként támogatott egy 
keresztyén célt – adakozókedv nagyon jól tükrözi a liberális közhangulatot. A 
felekezeten belüli adakozás is példamutató volt, mivel a pesti református és 
evangélikus gyülekezetek iskolái vállalták, hogy majd a fıiskola részeként 
mőködnek tovább. Emiatt arra is hajlandóak voltak, hogy tıkéjüket csatolják az 
iskola alaptıkéjéhez.16 A szlovák gyülekezetektıl is érkeztek jelentıs 
adományok, ahogy az aláírási ívekbıl látható. Ennek a hihetetlen mértékő 
összefogásnak az alapját a liberális elit felekezetközi nyitottsága, szabadelvősége 
és az egyenlıségre való törekvése határozta meg. A közös protestáns összefogást 
a haladó liberális elit támogatta és az ı uralkodó szempontjuk érvényesült a 
                                                      
13 Kertész, Botond: “A pesti protestáns fıiskola és az evangélikus egyház” Egyháztörténeti Szemle, 
2006 6. évf. 1. szám, pp. 62-78. 
14 RL, Választmányi ülés, jkv. 1843. február 19. 
15 RL, Választmányi ülés, jkv, 1842. január 19. 
16 RL A 1/g. 4. kötet, pp. 30-42. 
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politikai életben és hatással volt társadalmi tevékenységek sorára. A protestáns 
unió és a közös fıiskola ügyét a haladó reformkori nemesség és a kialakuló 
értelmiségi polgárság egyaránt támogatta. Természetesen mai szemmel az 
elmondható, hogy a nemzetiségi kérdésben egyrészt nyitottak, másrészt sok 
tekintetben türelmetlenek voltak. A szabadelvő kezdeményezéseket az 
uralkodóház budai képviselıje maga József nádor is támogatta. Felesége, a 
lutheránus Mária Dorottya hasonlóképpen. Igaz, eltérı okból. A nádorné 
ökumenikus szemlélete, nem a politikai eszmét, hanem egy sajátos irányzat, a 
pietizmus felekezetek felett átívelı kegyességi eszményét tőzte ki maga elé 
célul. Ha céljához olyan struktúrák hozzájárultak, mint az Unió, vagy a közös 
protestáns fıiskola, ı ezt csak nagyon támogatni tudta. Mária Dorottya, a nádor, 
a liberális evangélikus és protestáns elit eltérı motivációkkal, de ugyanazt a célt, 
a magyar protestáns nemesség szabadságtörekvéseit támogatták.17  

Ezzel az összefogással párhuzamosan más, ellentétes irányú erık is 
megjelentek. Mind a református és mind az evangélikus oldalon a nemzeti érzés 
gátolta az együttmőködést. Természetesen szót lehetne ejteni itt egy érdekes 
szempontról is: a dogmatikai különbségekrıl. Ezek azonban a kortárs két 
protestáns nagy felekezetben nem voltak olyan mértékben napirenden, hogy 
igazán akadályt jelentettek volna a racionalizmus teológiai kiteljesedésének 
évtizedeiben. 

Elıször vizsgáljuk meg az evangélikus szempontokat. Az evangélikusoknál 
az 1841. évi egyetemes győlés az unió eszméjének elfogadása során a liberálisok 
által hangoztatott erıteljes magyar irányultságot támogatta. Az evangélikus 
világi elem liberális (Zay Károly, Kossuth Lajos, Schedius Lajos) és a haladó, 
magyarosodott szlovák (Székács József) és németajkú (Taubner Károly) 
lelkészek befolyása olyan erıs volt, hogy a püspöknek megtiltotta a magyarul 
nem tudó lelkészjelöltek felavatását. A szlovák nemzeti tudatú lelkészek Jozefy 
Pál tiszai kerületi püspök vezetésével az uralkodóhoz fordultak, és „az 
elnyomással fenyegetett nemzetiségnek” védelmet kértek.18 Zsilinszky találóan 
jegyezte meg, hogy a közös protestáns iskolától a honi szlovákok „éppen úgy 
féltek, mint a bécsi teológiai fakultástól annak idejében a magyarok”.19 Komoly 
okuk is volt erre, hiszen a zay-ugróci tanterv magyar szelleme „már úgyis az 
alsóbb fokú tótnyelvő iskolák gyökerére vetette a fejszét” – írja Zsilinszky. E 

                                                      
17 Lásd errıl még: Kovács Ábrahám: „Mária Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász 
és német eszmék terjesztése Magyarországon” 9. Századok 2006. 140. 5. pp. 1531-1550. 
18 Zsilinszky, p. 658. 
19 Zsilinszky, p. 659. 
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fenti, nagyon mély feszültségek miatt halasztódott majdnem két évig ezúttal 
evangélikus oldalról a közös fıiskola tervének az ügye.20  

Református részrıl is komoly fenntartások fogalmazódtak meg. Rácz Kálmán 
elemzése szerint a szabadelvő egyetem létrehozását megakadályozta a fentebb 
említett okok mellett még az is, hogy református részrıl a nemzetiségi kérdés 
mellett ott volt a felekezeties szellem.21 A nemzetiségi-nemzeti viszonyulások 
érdekes hozadéka, hogy két református adakozó a „tóth lutheránusok erıszakos 
belépése” miatt felajánlott adományát visszavonta.22 A nemzeti és felekezeti 
identitás halmazainak egyfajta sajátos átfedését láthatjuk néhány református 
megnyilvánulásban is. Jó példa erre a mezıtúri ekklézsia egyik aláírásgyőjtıje 
által küldött levél. Ebben az illetı, a támogatás felfüggesztését az evangélikusok 
csatlakozásával indokolta. Nagyon beszédes a levél tartalma, amelyet Péter 
András írt: „nem tiszta Reformata Fı Iskola felállítása – hanem Lutherano-
Reformata, vagy is Tóth Magyar Fıiskola felállítása vétetett, az is fokonként 
célba, mitıl félnek az aláírók; mert minden közös Birtoknak nehéz és sikertelen 
az igazgatása, rendbe tartása […] miután a Tótság, mégpedig a Lutheránus 
Tótság, és nem a Catholicus Tótság, éppen most emelt zászlót a tızs-gyökeres 
Református Magyarok Nyelve és Nemzetisége ellen; miután tapasztalatból 
tudjuk azt, hogy a mi szerényebb Református ifjaink, bizonyossan, az 
életrevalóbb, mindenütt elıre tolakodó Tóth Lutheránus ifjak mellett éhen, 
szomjan maradnának.”23 

A másik felekezet és nemzetiség elfogadása bizonyos társadalmi rétegekben 
és körökben nehezen ment, úgy a szlovák ajkú evangélikusság, mind a magyar 
nyelvő reformátusság között. A dolgozat arra mutatott rá, hogy fıként a 
szabadelvő elit hatása érvényesült a közös protestáns gondolatok 
megvalósításakor nemzetiségi és felekezeti hátterüktıl függetlenül. Befolyásuk 
képes volt a felekezeti és nemzeti, nemzetiségi félelmeket ellensúlyozni és a 
közös célért képesek voltak az összekapcsoló, és nem az elválasztó dolgokat 
figyelem elıtt tartani. Ehhez járult hozzá a katolikus felekezet tagjainak és a 

                                                      
20 Külön téma lenne megvizsgálni a szlovák politikai nacionalizmus egyházon struktúrában való 
megjelenését. Egyrészt létezett a fent említett védekezési mechanizmus, amelyet sokszor az 
elmagyarosodott szlovákok szorgalmaztak legjobban, másrészt a magyar állami keret 
megbontására is már ekkor léteztek törekvések. Erre utalt Hurbán János Protestantismus, 
Magyarismus, Slavismus írása is, amely 1841-ben jelent meg Lipcsében. 
21 Rácz, Kálmán: „Uniós törekvések a negyvenes években” Protestáns Szemle 1897. p. 361, 441, 
500 kk. 
22 RL. C/93 Török Pál hagyatéka. 1843. május 30-i és június 2-i levelek. 
23 RL C/93 Török Pál hagyaték Péter András levele a fıiskolai választmányhoz, 1843. május 30. Uo. 
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pesti zsidóságnak a támogatása, amelyek kifejezetten ékes példáját adják a 
vallási-felekezeti toleranciának. 

A megálmodott protestáns unió gondolatát és a közös felsıoktatási intézmény 
létrejöttét Zsilinszky szerint elsısorban iskolapolitikai akarat bénította meg: „a 
Dunamelléki Református Egyházkerületen kívül a többi református 
egyházkerület és az általuk fenntartott fıiskolák idegenkedése miatt a 
választmány nem terjesztette be a mőködésre való kérelmét az uralkodóhoz”. 
Ehhez járult hozzá még, hogy 1846-ig a fıiskolára a szükséges 250.000 
forintnak kevesebb, mint egyharmada jött össze.24 A fentiek miatt az unió ügye 
pár évi vajúdás után lekerült a napirendrıl.  

Végül meg kell említenünk, hogy a közös protestáns egyházalkotmányt sem 
sikerült létrehozni. A reformátusoknál ez nem is igen volt kérdés, hiszen az 
egyházi életben a zsinatpresbiteri elvek alapján mőködı kerületek nagyon 
odafigyeltek a paritás elvére és sokkal jobban meg voltak szervezve, mint az 
evangélikusok. Evangélikus részrıl készült egy „Egyházi Törvény” Blázy Lajos 
közremőködésével. Ezt „mindkét felekezeti protestánsok számára” írta. Ennek 
érdekessége az, hogy a szervezeti javaslatot, magyar, német és szlovák nyelven 
elküldte 1846-ban minden egyházkerülethez és egyházmegyéhez.25 A törvény 
alapszövegét Bauhofer György, Mária Dorottya késıbbi udvari lelkésze közli.26 
Az evangélikus egyházszervezet sokkal központosítottabb volt így jobban is 
igényelte volna az egyházi alkotmány rendezését is, még ha az közös is lett 
volna.  

A protestáns unió, a közös protestáns teológia és a közös egyházalkotmány 
álmát és tervét az 1848-as forradalom elmosta. A fenti három kezdeményezésbıl 
a részletesen tárgyalt közös protestáns teológia álma mégis megvalósult. A 
felekezeti és nemzeti identitást a helyén kezelı szabadelvő liberalizmus Török 
Pál és Székács József késıbbi református, illetve evangélikus püspökök révén a 
neoabszolutizmus nyomása ellenére mégis 1855-ben létrejött.27 Ennek a 
történetnek újrafeldolgozása azonban egy következı tanulmány feladata lesz. 
 
 

                                                      
24 Csekey, Sándor: “Az alapítás kora (1855-1870)” in A Budapesti Református Theologiai 
Akadémia története 1855-1955, (Budapest: Ref. Konvent, 1955), p. 12. 
25 Az unióhoz való német hozzáállást érdemes lenne külön tanulmányban tárgyalni. 
26 Bauhofer, George: History of the Protestant Church in Hungary from the Beginning of the 
Reformation to 1850 with Reference Also to Transylvania, trans. by Craig, J (London: James 
Nisbet and Co., 1854), pp. 624-38. 
27 Bucsay, 191. 
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Náboženská, národnostná a medzinárodná otvorenosť peštianskeho 
protestantizmu v neskorom reformnom období a v čase neoabsolutizmu 

 
Vo svojom príspevku sa pokúsim na základe výskumu peštianskej reformovanej 
elity demonštrovať vzájomný vzťah jednotlivých národnostných a 
konfesionálnych spoločenstiev v 40-tých rokoch 19. storočia. Cieľom príspevku 
je osvetliť vzájomný vzťah peštianskej protestantskej cirkvi ku katolíkom, 
Židom a k ďalším menším komunitám. Ďalej by som chcel poukázať na 
protestantskú tlač, školu, a národnostné, náboženské a etnické vplyvy 
dokumentujúce spoluprácu (otvorenosť a toleranciu) alebo separáciu. 

Protestantská Únia priniesla do vznikajúcich peštianskych spoločenstiev 
mnoho problémov. V mnohých prípadoch sa stretla národná a náboženské 
identita. Pri vzťahu Maďarov a ostatných národnosti možno hovoriť o rôznych 
odpovediach, podľa toho, či ide o otázku náboženstva, politiky alebo národnosti. 
Liberálne zmýšľajúci evanjelický biskup Jozef Székács, reformovaný biskup 
Pavol Török a rabín Arslan Schwarz sa na mnohých spoločenských a politických 
úrovniach podporovali. Príkladom toho bol vzájomný záujem o dianie 
v ostatných spoločenstvách, vzájomná podpora a spoločný boj za uplatnenie 
náboženskej slobody. Príspevok chce poukázať na vznik Protestantskej Teológie 
alebo doteraz neznáme alebo zabudnuté stránky výstavby hlavnej synagógy. 
Ďalej je cieľom príspevku osvetliť boj za rovnosť šancí. V skúmanom období 
možno badať doteraz nepovšimnuté príklady vzájomnej spolupráce, keď napr. 
peštianski Židia finančne podporili vznik spoločnej protestantskej teológie. 
V príspevku chcem poukázať aj na motiváciu hlavných činiteľov pre vzájomnú 
podporu a spoluprácu. 
 
 
Ábrahám Kovács 
 
Denominational, Ethnic, and International Openness of the Pest Protestants 

in the later Reform and Neo-Absolutist Periods 
 

The author studies the co-operation of the Pest Protestants Churches with the 
Catholics and the Jews in the 1840s in Hungary. He examines the related 
expressions of openness, tolerance and seclusion. The Protestant Union raised a 
series of problems for the Pest Protestant communities, due to the coincidence of 
denominational and ethnic identity. József Székács, the liberal Lutheran bishop, 
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Pál Török, the bishop of the Hungarian Reformed Church, and Arszlán 
Schwarcz Chief Rabbi supported the efforts of each other in establishing their 
own institutions, and in their struggle for civil and religious rights. The case of 
the Protestant Theology is a good example of this co-operation since it was 
financially supported by the Pest Jewish community, and the efforts for Jewish 
emancipation was taken up by the Protestants. This co-operation is an exemplary 
sign of religious tolerance, which has not yet been studied. 
 
 




