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Szatmári-Karmanoczki Emília 
A magyar protestantizmus helyzete a 18. 
században, tekintettel a Patay-család  
egyházi szerepére 

 
Bevezetés 
 18. század elejére a Temesköz kivételével Magyarország területén véget ért a 
török hódoltság (karlócai béke, 1699. január 24.), a Magyar Királyság területi 
épsége nagyobbrészt visszaállt. Bár a magyar vezet!k egy része azt remélte, 
visszaállíthatók, felújíthatók az ország részekre szakadása el!tti politikai ha-
gyományok, hamar kiderült, hogy – az események közben és következtében – 
Magyarország betagozódott a Habsburg Birodalomba. „Amikor hosszas vajú-
dás után, idegen segítséggel megszabadult a török igától, inkább már csak arra 
szolgálhatott példaként, mivé válhat egy, egykor jobb napokat látott, s!t félel-
metes és virágzó ország, ha elveszti az uralmat saját sorsának alakítása felett.”1 
A török ki zésének nagy ára volt: feler!södtek a bécsi udvar abszolutisztikus 
törekvései. A Habsburgok úgy tekintettek Magyarországra, mint fegyverrel 
visszaszerzett területre, a magyarokra pedig úgy, mint levert és megbízhatat-
lan ellenfélre. A bécsi Haditanács a szövetséges hadsereg eltartásának 70%-át 
rótta a magyar jobbágyságra (portio, forspont). Országszerte félelmet keltett 
néhány különös kegyetlenség  fosztogatás, elnyomás, vésztörvényszéki jogta-
lan ítélet (Caraffa – Debrecen, Eperjes). Buda visszafoglalása után, az 1687-
ben megtartott pozsonyi országgy lésen a magyar rendeket megfosztották a 
szabad királyválasztás jogától, ehelyett kimondták a Habsburgok fiági örökö-
södését. Ugyancsak megfosztották a magyar nemességet az Aranybullában 
megfogalmazott, sokszor megújított és meger!sített ellenállási jogától. Továb-
bá a birtokos nemességnek 10%-os ún. fegyverváltságot kellett fizetnie birto-
kai után, aki pedig nem tudta iratokkal igazolni tulajdonát, az elveszítette föld-
jét. A különböz! nemzetközi békeszerz!désekben és hazai törvényekben 
garantált vallásszabadság is megsz nt Magyarországon, s most az kizárólag az 
uralkodó kegyét!l függött.  Mindemellett jelent!sen növekedtek az ország (a 
jobbágyság) adóterhei. Bécs megszüntette a magyar hadsereget, melynek kö-
vetkeztében körülbelül tízezer ember vált földönfutóvá. 1702-t!l pedig meg-
kezd!dött a magyar várak módszeres megsemmisítése, nehogy kés!bb ellenál-
lási gócok lehessenek a Habsburgokkal szemben. 

Erdélyben, ahogy a török kiszorult Magyarországról, szintén egyre er!sö-
dött a Habsburg befolyás, hiszen addig a fejedelemség létét a két nagyhatalom 
Kárpát-medencei egyensúlya határozta meg.  A karlócai békében a török le-
mondott Erdélyr!l. I. Apafi Mihály fejedelem halála után pedig Lipót terjesz-
tette ki itt is hatalmát. 1691-ben kiadta a Diploma Leopoldiumot, amely Er-

                                                 
1 Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711 326. p. Háttér Lap- és Könyvkiadó, 

1990 
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délyben továbbra biztosított bizonyos szabadságjogokat, így az itt hagyomá-
nyos vallási türelmet is. 

A háborús szenvedések, I. Lipót (1640-1705) elnyomó politikája, a soro-
zatos alkotmánysértések miatt, illetve egy szabad és független Magyarország 
megteremtése reményében kirobbant a Rákóczi-szabadságharc, mely sikerei 
tet!fokán kimondta a Habsburg-ház detronizációját, I. Józsefet (1705-1711) 
megfosztotta a tróntól (1707). A kuruc kézre került területeken jelent!s válto-
zásokat eredményezett a fejedelem politikája. A bels! és küls! viszonyok ked-
vez!tlen alakulása azonban bukáshoz vezetett. A szabadságharc veresége után 
az ország teljes politikai függetlensége nem valósulhatott meg, de a megkötött 
kompromisszumos béke (szatmári béke, 1711. április 30.) útját állta az esetle-
ges megtorlásoknak, és „biztosította a magyar állam létét, politikai intézmé-
nyeinek továbbépítését”2. A béke meghagyott bizonyos el!jogokat a rendek-
nek, a nemesi-nemzetnek, valamint engedélyezte a protestáns 
vallásgyakorlatot is. A békekötés azonban semmilyen nemzetközi garanciát 
nem tartalmazott, így kérdéses volt, hogy az udvar tartja-e a szavát.  A béke 
nem vetette fel a Bécs által külön kormányzott országrészek (Erdély, szerb 
határ!rvidék) újraegyesítésének kérdését sem. 

III. Károly (1711-1740) 1714-15-ben 136 törvénycikket szentesített, melyek 
mindenekel!tt kimondták a magyar királyság önálló voltát és területi épségét, 
továbbá azt, hogy az országot saját törvényei szerint és saját politikai intézmé-
nyei által kell kormányozni. A teljes függetlenséghez képest ez kevés, de Lipót 
er!szakos abszolutizmusához viszonyítva el!relépés volt. Még akkor is, ha a 
gyakorlatban nem mindig és nem hiánytalanul valósult meg mindez. A legfon-
tosabb hatalmi ágak, úgy mint a külügy,  hadügy és pénzügy az uralkodó köz-
vetlen hatáskörébe tartoztak. „Az uralkodó pedig egy olyan nagyobb biroda-
lomnak is feje volt, amelyben Magyarország csak egyike volt az alkotó 
elemeknek. A nagyobb keret fels! vezetése els!sorban olyan dinasztikus és […] 
összbirodalmi érdekeket tartott szem el!tt és tudott érvényesíteni, amelyek 
nem feltétlenül estek egybe az egyes országok saját »kisállami« érdekeivel, 
vagy esetleg ellenkeztek is azokkal.”3 Magyarország esetében kijelenthetjük, 
hogy sokszor volt az ország érdekeivel ellentétes Bécs szándéka. És azt is le 
kell szögezni, hogy a királyi hatalom – a rendi intézmények, az országgy lés 
id!nkénti m ködése ellenére is – végig túlsúlyban maradt. 

A magyar ügyeket külön kormányszékek intézték, így a Bécsben m köd! 
Magyar Kancellária (Cancellaria Regia Hungarico Aulica), a pozsonyi (ill. 
1784-t!l budai) székhely  Helytartótanács (Consilium Locumtenentiale 
Regium) és az ugyancsak pozsonyi m ködés  Magyar Kamara (Camera Hun-
garica). Megmaradhattak a megyék hagyományos szervezetei, m ködtek a 
megyegy lések, ezen a szinten a nemesség meg!rizte hagyományosan er!s 
pozícióját. 

A birodalom fokozatos er!sítését, az abszolutista uralkodók érdekeit szol-
gálta Magyarország etnikai összetételének radikális megváltoztatása: az a tu-

                                                 
2 Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867 30. p. Háttér Lap- és Könyv-

kiadó, 1990 
3 Kosáry i.m. 34. p. 
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datos politika, mely németesíteni és katolizálni akarta az országot, s melynek 
következtében a Magyar Királyság úgy vált soknemzetiség  országgá, hogy a 
magyarok aránya 50% alá esett. A 18. században betelepített és/vagy bevándo-
rolt nemzetiségek nem asszimilálódtak, hanem meg!rizték anyagi-szellemi 
kultúrájukat, és szétszórva, máskor meg tömbökben éltek Magyarország – 
els!sorban – peremterületein, de egyes etnikumok az ország középs! részein 
is.    

A békekorszak és a telepítések is a mez!gazdasági termelés fellendülését 
eredményezték. Mária Terézia (1740-1780) 1754-ben kiadott vámrendeletével 
egységes piaccá akarta szervezni birodalmát. Magyarországon a mez!gazda-
ság, az örökös tartományokban az ipari termelést fejlesztette központi eszkö-
zökkel. Sok kritikát kapott ez a rendelet, hogy akadályozza a magyar ipart, 
ezáltal a gazdasági fejl!dést, míg a kevésbé hatékony és feudális keretek között 
m köd! mez!gazdaságot meger!síti. Tény, hogy Magyarország természeti 
adottságai kiválóak a mez!gazdaság számára. Tény, hogy a vámrendszer alá-
rendelt agrárországként kezelte Magyarországot, melynek feladata volt nyers-
anyaggal és élelemmel ellátni az örökös tartományokat. De tény az is, hogy 
Magyarország a 18. század elején sem állt azonos gazdasági szinten a Habs-
burg Birodalom nyugati részeivel. Magyarország az 1754-es rendelet el!tt is 
agrártermékeket: él!állatot, bort, gabonát exportált, és akkor is f!leg iparcik-
keket importált. A hétéves háború után, 1763-tól a királyn! egyes iparágakat 
tolerált, s!t, ösztönzött is Magyarországon: lassan növekedni kezdett a manu-
faktúrák száma.   

A jozefinizmus egy évtizede (1780-1790) bizonyos értelemben új kor-
mányzati modellt és új korszakot jelentett Magyarország számára, amely az 
országra, a magyar nemzetre nézve szintén hol kedvez!, hol kedvez!tlen re-
formokat hozott – de legalább minden esetben következetesen a felvilágoso-
dás szellemében. 

II. Lipót (1790-1792) rövid uralkodása alatt folytatódtak a megkezdett 
változások.  

Utolsóként a században I. Ferenc (1792-1835) foglalta el a trónt, akinek 
hatalomra kerülésével ismét újabb politikai fordulat következett. 

Magyarország 18. századi történetét sokan sokféleképpen értékelték. 
Egyesek egyértelm en hanyatlással, „nemzetietlenedéssel”, gyarmati helyzet-
be süllyedéssel jellemezték ezt az évszázadot, és írtak az uralkodók abszolutis-
ta módszereir!l, a rendeleti úton való kormányzásról, a magyar országgy lés 
több évtizedes mell!zésér!l, az elnémetesítésr!l, az ipar mesterséges háttérbe 
szorításáról, a vallásszabadság drasztikus korlátozásáról, az udvar adópolitiká-
járól. Mások felemelkedésr!l, bels! békér!l, törvényességr!l, mez!gazdasági 
konjunktúráról beszélnek, hiszen a szétszakadt, rommá lett ország fokozato-
san felemelkedhetett, regenerálódhatott. Magyarország a török megszállás 
ellenére is megmaradt az európai kultúra részének, miközben nem lett szolgá-
ja a Habsburg Birodalomnak sem, akit!l segítséget kapott a török ellen, ha-
nem valamelyest meg!rizte a maga különállását és sajátos normáit.   

Sok aspektusból lehet és kell is vizsgálni Magyarország 18. századi törté-
nelmét, és más-más értékeléshez jutunk. Jelen dolgozat témája szerint egyet-



Szatmári-Karmanoczki Emília 
 

 

98 Sárospataki Füzetek 

len kérdéskört kell, hogy bemutasson a továbbiakban: a magyarországi protes-
tánsok, a magyar protestáns egyházak helyzetét és történetét a században.   
  
Magyar protestáns egyháztörténet 1700-1711-ig 

„A magyarországi protestánsok a XVII-XVIII. század fordulóján voltak 
történelmük mélypontján.”4  

A Magyar Királyság 18. századi története I. Lipót uralkodásával kezd!-
dött. A papnak nevelt, jezsuita befolyás alatt álló király hosszú regnálása a 
vallásszabadság elleni merényletek sorozatával jellemezhet!. Lipótnak a pro-
testánsokhoz való viszonyát röviden jellemzi Bársony György – akkor nagyvá-
radi, kés!bb egri – püspöknek Veritas toti mundo declarata cím  munkájá-
ban megfogalmazott tétele: a királyt nem kötelezik a protestáns 
vallásszabadságot biztosító törvények, mert a protestánsok nem létezhetnek a 
római katolikus vallás sérelme nélkül5. Mindez megnyilvánult a gyászévtized 
(1671-1681) véres ellenreformációjában, majd az 1687-es országgy lés azon 
végzésében, miszerint a szabad vallásgyakorlás nem elidegeníthetetlen jog, 
hanem csupán kegyelmi aktus, azaz „kegyb!l és elnézésb!l”6 még egy ideig 
megengedi az uralkodó.  

Az 1691-ben kiadott Explanatio Leopoldina szabályozta a vallási életet 
közel száz éven át a nyugati és északi országrészekben, tehát a 18. század leg-
nagyobb részében. A rendelet („törvénymagyarázat”7) bevezetett korábban 
nem ismert terminusokat: a nyilvános és magán vallásgyakorlatot, valamint 
elrendelt korábban soha nem ismert korlátozásokat: nyilvános vallásgyakorla-
tot csak az articularis helyeken – röviden az 1681-es törvényben megjelölt 11 
vármegye 2-2 településén - engedélyezett. Az inarticularis helyeken csak ma-
gán-vallásgyakorlatot engedett meg a protestánsoknak, azaz többek között 
megtiltotta az igehirdetést, a keresztelést, esketést és temetést, valamint tilos 
volt a sz k családtagokon kívül áhítat céljából összegy lni. A nem articularis 
helyeken lakó protestánsok, az ún. árva gyülekezetek tagjai csak articularis 
helyeken, azok lelkészeit!l kérhették a fenti egyházi szolgálatokat, de kötelesek 
voltak megfizetni a stólát saját községük római katolikus plébánosának. 

                                                 
4 Csáji Pál: A magyarországi református eklézsiák és prédikátorok els! hivatalos össze-

írása 1725-1729 In: Egyháztörténet 1958. 1. sz. 34. p. 
5 Révész Imre: Egyháztörténelem II. Az ellenreformációtól napjainkig   26. p. Debre-

cen, 1945 
6 Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945   124. p. 

Gondolat, 1985 
7 Az 1681. évi soproni országgy lés XXVI. törvénycikke rendezte a vitás templomok 

kérdését. Eszerint vissza kellett adni a protestánsok számára azon elvett templomai-
kat, melyeket még nem szenteltek római katolikus templommá. Valójában ez pusz-
tán elméleti intézkedés volt, hiszen a katolikusok minden esetben sürg!sen felszen-
telték azokat. Kárpótlásul a törvény úgy rendelkezett, hogy 11 vármegyében (Vas, 
Sopron, Pozsony, Nyitra, Bars, Zólyom, Turóc, Liptó, Árva, Trencsén, Szepes), vala-
mint a végvárakban, a szabad királyi városok és bányavárosok egy részében szabad 
telket kell kapniuk a protestánsoknak templomépítés céljából.  (Articularis helyek). 
Ezt a törvényt „magyarázza” (magyarázza félre) az Explanatio Leopoldina, amikor 
úgy rendelkezik, hogy kizárólag e 11 megye 2-2 articularis helyén engedélyezi a nyil-
vános vallásgyakorlatot. 
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Ugyancsak meg kellett fizetniük a tizedet is, valamint meg kellett tartaniuk a 
katolikus ünnepeket. 

A 11 vármegyén kívül szabad vallásgyakorlatot csak akkor kaphatott egy 
település, ha annak 1681 el!tti meglétét igazolni tudta.8 A török háborús pusz-
títások után azonban ez szinte lehetetlen volt9, így folytatódtak a zaklatások a 
protestánsok ellen. Az e megyékben is nyilvánvaló, er!s ellenreformációs tö-
rekvést jól elénk tárja Radonay Mátyás Ignác pécsi püspök levelének rövid 
részlete, melyet a siklósi reformátusokhoz írt: „heretikusokat, zsidókat, rabló-
kat, kálvinistákat, istenkáromlókat nem akarok megt!rni püspökségem-
ben”10. 

1701-es rendeletében Lipót a törökt!l visszahódított területeken kizárólag 
a katolikus vallás szabad gyakorlatát engedélyezte, továbbá a korábbi végvá-
rakban (melyek azel!tt articularis helynek számítottak) is megtiltotta a protes-
tánsok nyilvános vallásgyakorlását. 

Változás e téren is csak a Rákóczi szabadságharc éveiben (1703-1711) kö-
vetkezhetett be az ország azon területein, amelyek a fejedelem uralma alá ke-
rültek. Itt a vallásügyeket az 1608. évi11 és az 1647. évi12 törvények értelmében 
kezelték, azaz a protestánsok teljes vallásszabadságot kaptak.  

 Az 1705-ös szécsényi országgy lés törvénybe is foglalta az evangéliku-
sok és reformátusok szabad vallásgyakorlatát, a protestánsoktól elvett temp-
lomok visszaadását, illetve engedélyezte új protestáns templomok építését. 
Ezek következtében hozzávet!legesen 600-ra tehet! az újjáéledt evangélikus 
és református eklézsiák száma.13   

Noha a szabadságharc résztvev!inek többsége protestáns volt, a mozga-
lom nem öltött felekezeti jelleget14, maga a fejedelem is katolikus volt. 

Patay Sámuel (1679-1749) – Szabolcs vármegyei református köznemes – 
a harcok kezdetét!l a fejedelem oldalára állt. Rákóczi nagyra értékelte Patay 
támogatását, ezért olyan felel!sségteljes feladatot bízott rá, mely a közös célok 
szolgálata mellett egyben az ! el!menetelét, anyagi gyarapodását is el!mozdí-
totta. „Megtekintvén Nemz. Patay Sámuel Hivünk hozzánk s hazájához való 
igaz szeretetit és hüségét, remélvén egyszer s mind a Nemes Ország 
szolgálattyjában minden készségét, erre nézve attuk és engedtük […] 
Hivünknek a Tokaji Harmincadosságnak tisztit15, hozzá tartozó filialisokkal 

                                                 
8 Dienes Dénes: A református kegyesség jellemz! vonásai a 18. században Magyaror-

szágon 47. p. Sárospatak, 2002 
9 Dienes Dénes: Az els! püspökválasztás a Tiszáninneni Egyházkerületben 24. p. Sá-

rospatak, 1996 
10 Bucsay Mihály i.m.   125. p. 
11 II. Mátyás (1608-1619) hatalomra kerülésekor becikkelyezett ún. koronázás el!tti 

törvény, mely a bécsi béke (1606) értelmében a f!nemeseknek, nemeseknek, vala-
mint a városok és végvári vitézek számára vallásszabadságot biztosított.  

12 A linzi béke (1645) törvénybe iktatása, mely biztosította a jobbágyok vallásszabadsá-
gát. 

13 Csáji Pál: A magyarországi református eklézsiák… 34. p. 
14 Kósa László (szerk.): Magyar m vel!déstörténet 243. p. Osiris, Budapest, 2000 
15 Vámhivatal, mely az átjáró áruk harmincad részét vagy az ennek megfelel! pénzösz-

szeget szedte be. Ennek egy része – fizetés fejében – a tiszt visel!jét illette. 
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együtt”16.  Emellett adóügyeket intézett, hidat épített a Tiszán, s!t katonai 
feladatokat is ellátott a fejedelem megbízásából ezekben az években. 

  
A Patayak nemesi címere 

 
A szabadságharc 1711-ben elbukott, de a sokéves küzdelem nem volt telje-

sen hiábavaló: a béke bizonyos jogokat tartalmazott Magyarország számára, 
külön pontban rendelkezett a vallásügyr!l is.   

 
Magyar protestáns egyháztörténet, 1711-1781 

Az 1711 és 1781 közötti hét évtizedet a protestánsok a magyar protestan-
tizmus babiloni fogságának, ugyanakkor a katolikusok éppen a Regnum Mari-
anum virágkorának nevezték.17 Elöljáróban csupán egyetlen számadattal il-
lusztrálva a fentieket: a 16. században elvett 1442 templom után most ismét 
több száztól fosztották meg a magyarországi protestánsokat, 1703 és 1781 kö-
zött újabb 443-tól. A kor egyházpolitikájának iránya, célja tehát nem változott, 
legfeljebb a – korábbi kíméletlen és kegyetlen – módszerek. 

A szatmári béke III. pontja megígérte a vallásszabadságot és az egyházi 
vagyon védelmét a protestánsoknak. Hamar kiderült azonban, hogy az udvar 
más eszközökkel ugyan, de változatlan elhatározással igyekszik Magyarország 
maradék önállóságát is megnyirbálni, szabadságjogait korlátozni. Így volt ez a 
vallásügyek terén is: mindent a „motus rebellionis”18 el!tti állapotba szándé-
kozott visszaállítani.19  

                                                 
16 Técs!i Móricz Béla: A báji Patay-család Kézirat 56. p. 
17 Bucsay Mihály i.m. 148. p. 
18 felkelés 
19 Ladányi Sándor – Papp Kornél – T!kéczki László (szerk.): Egyháztörténet 2. 1711-t!l 

napjainkig 45. p. Református Pedagógiai Intézet, 1998 
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Nem sz nt meg a protestánsok zaklatása, 1711 és 1721 között pedig újabb 
140 templomot vettek el t!lük.20  

Az 1712-ben Pozsonyban összeült országgy lésen az els! sérelem akkor 
érte a protestánsokat, amikor a koronázási hitlevél tartalmának vitája során az 
! szabad vallásgyakorlásuk kérdése fel sem merült. Valójában III. Károly fenn-
tartotta az Explanatio Leopoldinát, s!t a nyilvános vallásgyakorlatot olyan 
helyeken is eltörölte, ahol addig az a háborús viszonyok miatt nem történt 
meg.21 Az országgy lés pestis miatt hamar megszakította tárgyalásait, és majd 
csak 1714–15-ben ülésezett tovább. Az ekkor elfogadott törvények aztán még 
tovább rontották a magyar protestánsok közjogi helyzetét.  

Az 1715. évi XXX. tc. kimondta, hogy a vallásügy uralkodói felségjog, te-
hát a jöv!ben vallási sérelmekkel kizárólag a királyhoz lehet fordulni, azaz a 
magyar országgy lés nem illetékes többé ebben a kérdésben. A másik megszo-
rítás a protestánsokkal szemben az volt, hogy onnantól mindenki csak saját 
nevében tehetett panaszt az uralkodónál, azaz egy-egy közösség, egyház nevé-
ben nem. Mindez abba az irányba mutat, hogy a két protestáns felekezet mint 
„szervezett közösség megsz nhet az állam szempontjából”22. A törvény értel-
mében – határozottan protestáns-ellenes éllel – az iskolák és azok alapítvá-
nyai is királyi felügyelet alá kerültek, aminek az lett a következménye, hogy az 
uralkodó nemcsak beleszólt az oktatás, nevelés kérdéseibe, de többször lemi-
n!sített vagy épp megszüntetett intézményeket. Tiltotta továbbá a protestán-
sok adománygy jtését, amivel ellehetetlenítette a rászoruló tanulók segélyezé-
sét. 

Károly ugyanakkor megígérte a sérelmek rendszeres kivizsgálását és or-
voslását, s e célból felállított egy Vallásügyi Vegyes Bizottságot (Mixta 
Religionaria Commissio) katolikus, evangélikus és református nemesekb!l. A 
csak 1721-ben Pestre összehívott Bizottság m ködése teljesen lehetetlenné 
vált, mert a katolikus többség leszavazott minden protestáns kezdeményezést. 
A Bizottság református tagjai között volt Patay Sámuel23, aki nyilvánvalóan 
már addig is nagy szolgálatokat tett egyházában, ha erre a tisztre méltónak 
találták.  Több hónapos medd! vitatkozások után külön üléseztek a Bizottság 
katolikus és protestáns tagjai, de a testület továbbra sem volt hatékony. Az 
ügyek azért sem haladhattak, mert a katolikus f!papság és az ennek befolyása 
alatt álló Helytartótanács újabb és újabb akadályokat állított.  

Az 1715. évi XXXI. tc. a zsinatok és más egyházi gy lések megtartását el!-
zetes királyi engedélyhez kötötte, s ezzel kimondta az uralkodó legf!bb egy-
ház-felügyeleti jogát, a felvilágosult abszolutista állampolitika egyik sarkalatos 
alapelvét.   

A LXXIV. tc. is negatív következményekkel járt a protestánsokra nézve, 
hiszen a fenntartásukban lév! iskolák közvetlen függésbe kerültek a királytól, 
az államtól. „A király felügyeleti joggal rendelkezik minden hazai kollégium, 

                                                 
20 Csohány János: Magyar protestáns egyháztörténet 1711-1849 23. p. Debrecen, 1994 
21 Bucsay Mihály i.m. 127. p 
22 Dienes Dénes: A református kegyesség… 48. p. 
23 Csuthi Zsigmond: Magyar protestáns egyháztörténet a szathmári békekötést!l a 

Türelmi Rendelet kiadásáig 30. p. Debrecen, 1877  
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konviktus és szeminárium felett, amelyet egyházi vagy világi pályára készü-
l  ifjak számára bárki alapított.”24  

Az 1723. évi országgy lés azt is kimondta, hogy az alapítványok felügyele-
te szintén az uralkodó joga. 

1724-t!l – az akkor létrejöv! – Helytartótanács lett a protestáns-ellenes 
intézkedések központi szerve.25 1725-ben megtiltotta az evangélikusoknak és 
reformátusoknak, hogy a királyhoz forduljanak sérelmeikkel, onnantól csak a 
Helytartótanácsnál lehetett panaszt tenni. A király az alapítványok felügyeletét 
is a Helytartótanács egyik különbizottságán (Comissio Piarum Fundationum) 
keresztül gyakorolta. Ez a bizottság indított támadást – egyebek mellett – a 
pataki Kollégium alapítványai ellen.    

1730-ban miniszteri értekezletet tartottak – többségében német miniszte-
rek26 – a Mixta Religionaria Commissio nagy tömeg  beadványainak feldolgo-
zása, megoldása céljából, mely értekezletet Savoyai Jen! herceg vezetett. A 
miniszteriális értekezlet eljuttatta véleményét III. Károlyhoz, aki azt némi 
módosítással elfogadta, és 1731. március 21-én I. Carolina Resolutio néven 
rendeletben közzétette.  

A rendelet továbbra is megkülönböztet nyilvános vallásgyakorlatot az 
articularis helyeken és magán vallásgyakorlatot minden más helységben. E 
megkülönböztetést csak az 1681. évi XXVI. törvénycikkben megnevezett 11 
vármegyére nézve tette meg, a többi megye protestáns lakóinak sorsát függ!-
ben hagyta.27 (Ahogy egy kés!bbi leirat mondja: „ami a többi magyar megyé-
ket illeti, melyek az 1681. XXVI. artikulusban vagy teljességgel nem említtet-
nek, vagy pedig a specificált helyeknek külön megnevezése nélkül csak 
elmondatnak, azokra nézve ez alkalommal semmit nem határozunk, határo-
zatunkat fölfüggesztjük addig, míg a rendelet ezen 11 vármegyében 
végrehajtatik”28.) Protestáns lelkész csak az articularis helyeken végezhetett 
szolgálatot, nem mehetett az árva eklézsiákba.  Inarticularis helyeken a pro-
testánsok továbbra is a katolikus plébános fennhatósága alá tartoztak, keresz-
telés, esketés, temetés alkalmával kötelesek maradtak neki stólát fizetni. A 
protestáns lelkészek dogmatikai kérdésekben (leginkább a keresztség értelme-
zésében és „érvényes” kiszolgáltatásában) a katolikus f!esperesek felügyelete 
alatt álltak, ami valójában állandó zaklatást jelentett a protestáns lelkipászto-
rok számára. A protestáns házasságjogi bíráskodást katolikus bíróságok kezé-
be adta, a vegyes házasságok csak katolikus pap el!tt voltak köthet!k. Mindkét 
rendelkezés lehet!vé tette a katolikus egyház számára, hogy korszakunkban 
különösen durván visszaéljen e kiváltságos, hatalmi helyzetével29. A rendelet a 

                                                 
24 Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996 és 1777 között  415. p. 

Akadémiai Kiadó, 1981  
25 Csohány János i.m. 24. 
26 Pruzsinszky Pál: 1730. évi ministerialis conferentia, Protestáns Szemle 1906.    20 . p. 
27 Pruszinszky Pál: A II. Carolina Resolutio II. pontja, In: Protestáns Szemle 1906.   

247. p.  
28 Pruzsinszky Pál i.m. 247. p. 
29 A katolikus egyház súlyos visszaéléseket követett el e téren egészen az 1894–95-ös 

egyházpolitikai törvények megalkotásáig, amikor is az állam elrendelte a kötelez! 
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katolikus ünnepek megtartását mindenki számára kötelez!vé tette, ugyancsak 
kötelez! volt a Resolutio értelmében a különböz! hivatalokba lépéskor ún. 
decretalis esküt30 tenni, melynek célja a protestánsok kiszorítása volt az állami 
hivatalokból, valamint az ügyvédi pályáról is. Szintén kötelezte a protestáns 
céhtagokat a katolikus körmenetekben való részvételre. A nemesség számára 
megengedte ugyan a vallásszabadságot, de vallási kérdésben változtatniuk 
csak a király tudtával volt szabad, ugyanakkor kimondta azt is, hogy protes-
táns hitre áttérni szigorúan tilos(!). A protestánsok számára lehet!vé tette 
szuperintendensek választását, de azoknak számát és hatáskörét is királyi 
engedélyhez kötötte (5.§). 

Ez utóbbi paragrafusban foglaltak részletes kidolgozását tartalmazza a 
három és fél évvel kés!bb kiadott II. Carolina Resolutio (1734. október 20.). 
Ez – a régi szuperintendenciák összevonásával – négy-négy egyházkerületet 
határozott meg mind az evangélikus (bányai, tiszai, dunántúli, dunáninneni 
kerületek), mind a református (tiszántúli, tiszáninneni, dunamelléki, dunán-
túli kerületek) egyházak számára, illetve engedélyezte minden kerületben egy-
egy szuperintendens megválasztását.     

 Az I. és a II. Carolina Resolutio teljessé tette az állam gyámkodását a 
protestáns egyházak felett. A rendelkezések után az el!z! századi, nagyarányú, 
véres üldözések ugyan megsz ntek, de a protestánsoknak a családi és társa-
dalmi életben való zaklatása annál inkább lehetséges volt. Tovább folytak a 
templomfoglalások, a protestáns gyülekezeteknek, iskoláknak, lelkipásztorok-
nak, tanítóknak ellehetetlenítése állandóan napirenden volt az állam és a kato-
likus egyház részér!l. Különösen kíméletlen elbánásban volt részük a katolikus 
vallásukat protestánssal felcserél!knek vagy felcserélni akaróknak.    

III. Károly uralkodása alatt tehát a „rekatolizáció folytatódott, de fino-
mabban átgondolt és kevésbé felt n! eszközökkel.”31 

Lánya, Mária Terézia, mélyen vallásos katolikus volt, aki rendíthetetlenül 
hitt a római egyház egyedül üdvözít! voltában. Alattvalóit is minden eszköz-
zel: megvesztegetéssel, fenyegetéssel vagy er!szakkal igyekezett a katolikus 
egyházba kényszeríteni. Vallásos buzgóságában a katolikus f!nemesség, a 
klérus, katolikus hívei „a királynét követve, a Szent István jobb keze, a pócsi 
csodatév  és síró Szüz Mária képe hordozásával csaknem az egész országot 
búcsújáró hellyé változtatták”32.  

Mária Terézia trónra kerülésekor azonnal rászorult a magyar rendekre, 
hogy megvédje hatalmát a porosz uralkodóval szemben az örökösödési hábo-

                                                                                                                     
polgári házasságkötést. Lelkiismereti kényszert alkalmazva, vagy éppen megmaradt 
el!nyös helyzete alapján azonban még ezután is folytak a törvénytelenségek. 

30 Decretumba, azaz határozatba foglalt esküforma, mely Sz z Máriára és a katolikus 
szentekre való hivatkozást is tartalmaz. A decretalis eskü – de facto – már korábban 
is kötelez! volt. Az 1728/1729. évi országgy lés egy „adóügyi bizottságot” hozott lét-
re, melynek protestáns tagjai is voltak: Eördögh György, Péteri András, Zsemberi 
Sámuel és Katona Pál, akik a decretalis eskü letételét megtagadták. Erre Zsemberi 
Sámuelt és Katona Pált az országgy lésb!l er!szakkal kihurcolták, és pert indítottak 
ellenük, végül még 200 forint bírságot szabtak ki rájuk.  

31 Bucsay Mihály i.m. 127. p. 
32 Csuthi Zsigmond i.m. 176. p. 
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rúban (1740-1748). Európa hadszínterein 11 magyar huszárezred harcolt a 
Habsburgok trónjának megvédéséért. Cserébe a magyar nemesség nagyobb 
önállóságot remélt a királyn!t!l, a protestáns nemesség pedig mindenekel!tt a 
vallásszabadság helyreállítását várta. Ehelyett Mária Terézia „elfogadta 
Barkóczy Ferenc esztergomi érsek tervét, amelynek célja a magyar protestan-
tizmus »csendes eltemetése« volt”33. Folytatódott tehát az ún. vértelen ellen-
reformáció. Már a háború éveiben olyan rendeleteket adott ki az uralkodó, 
melyek tovább súlyosbították a magyarországi protestantizmus helyzetét. Az 
1742. december 24-én kelt rendelet meger!sítette az I. Carolina Resolutiot, 
különösen is szigorú alkalmazást írt el! a decretalis esküvel kapcsolatban. 
Közben megélénkült a vallási üldözés is, felségárulással és lázadással vádolták 
azokat a protestáns lelkészeket, akik nem hirdették ki a katolikus ünnepeket, 
akik árva eklézsiák gondozását végezték, akik megkötöttek vegyes házasságo-
kat, vagy megkereszteltek vegyes házasságban született gyermekeket. Mária 
Terézia olyan kongregációkat is létrehozott, melyek anyagi juttatásokat nyúj-
tottak a katolikus hitre áttér!knek. Más-más „tarifája” volt a különböz! rend  
és nem  áttér!knek. Új római katolikus és görög katolikus püspökségeket 
alapított (a székesfehérvári, szombathelyi, rozsnyói, besztercebányai, szepesi 
római katolikus püspökségeket, ill. a munkácsi és nagyváradi görög katolikus 
egyházmegyéket), akár többségében protestánsok lakta területeken. 

1745-ben arról rendelkezett az uralkodó, hogy protestáns templomokat 
sem építeni, sem renoválni nem lehet királyi vagy vármegyei engedély nélkül. 
Ha mégis sor került ilyenre, akkor nem csak a templomot vették el, de a tele-
pülés vallásszabadságát is azonnal eltörölték. 

Különösen súlyos következményekkel járt az 1749-ben kiadott apostasia 
rendelet, ami az áttérések kérdésével foglalkozott: a katolikus egyház elhagyá-
sát közönséges b ncselekménynek min!sítette, és ennek megfelel!en szabá-
lyozta. Elrendelte, hogy a hitehagyót (apostata) azonnal vizsgálati fogságba 
kell vetni. Ha bebizonyosodott, hogy az illet! önszántából hagyta el a katolikus 
egyházat, akkor egy évi börtönbüntetéssel sújtották, visszaes! személynél két 
évvel, mindkét esetben hetente két napig kenyéren és vízen való böjtöléssel 
súlyosbítva. Ha ez sem használt, súlyos pénzbüntetés következett, a nem-
nemesek esetében pedig számkivetés vagy kényszermunka volt az ítélet. 
Ugyanilyen büntetést kaptak azok is, akik másokat a protestáns egyházba való 
áttérésre csábítottak. 

Másik nagyon kegyetlen támadást a vegyes házasságok esetében indította 
az udvar és a katolikus egyház. Bár a reverzális vétele már Károly uralkodása 
idejében is szokásban volt, Mária Terézia rendelete volt az els!, mely törvé-
nyes er!t biztosított e katolikus eljárás számára.34 1749-t!l minden esetben 
rászorították a protestáns felet olyan szóbeli kötelezvény megtételére, melyben 
ígéretet tett arra, hogy a valamennyi születend! gyermekét katolikus vallásban 
neveli. 1768-t!l a szóbeli nyilatkozat helyett írásos reverzálist kellett adnia a 
protestáns félnek.  

                                                 
33 Bucsay Mihály i.m. 147. p. 
34 Szádeczky Béla: A vallásügyi sérelmek története. A reversalis-ügy története Magyar-

országon 3-4. p. Kolozsvár, 1899 
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Ismertesek olyan tragikus esetek, amikor a legnagyobb kegyetlenséggel 
örökre elszakították a gyermekeket édesanyjuktól, ha úgy gondolták.35 

1753-ban megtiltották az articularis helyek lelkipásztorainak, hogy szol-
gálatot végezzenek a filiákban. 1780-ban pedig megsz nt a leányegyházak 
szabad vallásgyakorlata, templomaikat elkobozták.  

A katolikus f!papok vizitálták továbbra is a protestáns lelkészeket. 
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök csupán egyetlen vizitációja alkalmával 
46 protestáns templomot záratott be Somogy vármegyében.36   

A peregrinációt, azaz magyar protestáns fiataloknak külföldi egyeteme-
ken való tanulását is egyre szigorította az udvar, egyes években (1756-59, 
1763-66) pedig teljesen megtiltotta. Mivel Magyarországon a protestánsoknak 
nem volt lehet!ségük egyetemi szint  tanulmányokat folytatni, Bécs így nehe-
zítette meg, hogy az új teológiai irányzatok, tudományos eredmények minél 
hamarabb ismertté váljanak számukra. 1725-t!l csak a Helytartótanács által 
kiállított útlevéllel lehetett peregrinációba menni. 1751-t!l kizárólag vagyonos 
nemeseknek állítottak ki ilyen dokumentumot.37 Háborús helyzetben tilos volt 
ellenséges országba menni tanulmányútra. Azért a peregrináció azokban az 
években sem szünetelt, amikor Bécs egyáltalán nem engedélyezte: mindig 
voltak, akik vállalták az utat útlevél nélkül, veszélyek közepette is. 

Tiltották továbbá a külföldön tanult teológusok hazai alkalmazását. 
Cenzúrázták vagy teljesen megtiltották külföldi könyveknek az országba 

hozatalát, noha a peregrinációból visszatér! diákok igyekeztek továbbra is – a 
hagyományokhoz h en – könyvekkel térni haza. Szigorodott a hazai protes-
táns könyvkiadás is, a cenzúra a jezsuiták kezében volt. Megakadályozták töb-
bek között Komáromi Csipkés György bibliafordításának hazaszállítását Lei-
denb!l. A Bibliákat a hatóságok 1718-ban el!ször lefoglalták a lengyelországi 

                                                 
35  Az erdélyi református f!nemesi Bethlen családban született (Árva) Bethlen Katát 

1711-ben anyja a katolikus vallású gróf Haller Lászlóhoz adta. A férj 1719-ben bekö-
vetkezett halála után az özvegyet 1722-ben gróf Teleki József vette feleségül, aki re-
formátus vallású volt. Az asszony els! házasságából született két gyermeket azonban 
nem nevelhették együtt tovább, mondván, hogy katolikus ember gyermekét ne ne-
veljék „eretnekek”. Mindkét gyermeket, Pált és Borbálát is elvették t!le, noha az er-
délyi törvények szerint a lány anyja vallását követhette volna.   
Gróf Bánffy Dénesné Barcsay Ágnes is hasonló szomorú sorsra jutott. " és férje is 
református vallásúak voltak, ám a férj, aki Erdély egyik leggazdagabb, de 
legpazarlóbb ura volt, hamar eltékozolta vagyonát. Ezért katolizált, mivel így vagyont 
és pozíciót remélhetett Mária Teréziától. Fiait is átvitte a katolikus egyházba, Ágnes 
nev  lányuk azonban az édesanyával maradhatott. Hamarosan azonban Ágnest is el-
vették anyjától: az apa egyenesen a királyn!höz fordult azzal az ürüggyel, hogy lánya 
üdvössége így veszélyben van. A királyn! Bajtay József Antal erdélyi római katolikus 
püspököt bízta meg az üggyel, ami után Bethlen Miklós 175 huszár kíséretében meg-
jelent Bánffy Dénesné kastélyában, és a kislányt anyja tiltakozása és könyörgése el-
lenére elvitte, és átadta a királyn!nek. Bánffyné Bécsig ment kérésével, hogy az ural-
kodó adja vissza leányát. Mária Terézia ezt nem tette meg, s!t azt sem engedte, hogy 
láthassák egymást. A kis Bánffy Ágnes Bécsben maradt, és !t is a katolikus vallásban 
nevelték.   

36 Bucsay Mihály i.m. 148. p 
37 Bucsay Mihály i.m. 168. p. 
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Dukla városában, majd Kassára szállíttatták. Ezt követ!en egy katolikus vizs-
gálóbizottság Erd!di Gábor egri püspök vezetésével megállapította, hogy 
azoknak a katolikus egyházat és az uralkodót sért! részei vannak. Ezen oknál 
fogva Debrecen városa nem kaphatta meg a könyveket, noha ! rendelte meg, 
és ! állta a nyomtatás költségeit – darabonként 3 német forintot.38 Csak 1723-
ban rendelkezett a lefoglalt Bibliák sorsáról az uralkodó: döntése értelmében 
át kellett adni azokat Debrecen számára. Az egri püspök azonban még ekkor is 
a királyi rendelettel ellentétesen cselekedett: igyekezett elégetni (!) minél több 
Bibliát. Az !t megkeres! debreceni küldöttségnek azt felelte: „készebb volna 
arra, hogy minden példánynak az árát letegye, mintsem arra, hogy kiadja a 
Bibliákat”39.   

Ezekben az években még jobban megnehezítették a protestáns iskolák 
m ködését is, például a Pápai Református Kollégiumot 1752-ben el zték a 
városból. Az uralkodó 1759-ben megtiltotta a protestáns diákok legációját és a 
szupplikációját is.40  

Az 1760-as évek közepét!l bontakozott ki Mária Terézia felvilágosult ab-
szolutista közoktatás-politikája. Az állam több lépésben elérte, hogy az egyházi 
iskolákat teljesen a saját hatáskörébe vonta, így megteremtette az állami fel-
ügyelet alatt álló egységes hazai iskolarendszert. Ennek a folyamatnak lett a 
betet!z!dése a Ratio Educationis megjelenése (1777. augusztus 22.) A protes-
táns iskolák végleg elveszítették !si, hagyományos önállóságukat, aminek 
jelent!sége és következménye óriási volt. Így fogalmazott err!l 1773-ban egy, 
az udvarnál éppen instanciázó küldöttség: „a protestáns iskolák mulhatatlan 
feltételei és f  eszközei a szabad vallásgyakorlatnak, s mint ilyeneket, min-
denütt az egyházzal együtt emlitik azokat több törvénycikkek”41. Mivel az 
iskolák az egyház veteményeskertjei, ezért ezek hiányában vagy gyengeségük 
miatt, könnyen veszélybe kerülhet a gyülekezetek, az egyház jöv!je.  

Vannak, akik Mária Terézia protestáns-ellenes intézkedéseit egy felvilá-
gosult abszolutista uralkodó törekvéseinek min!sítik, aki hatalmát mindenre, 
így az egyházra is ki akarta terjeszteni. Ám a felvilágosult gondolkodók szerint 
az állam(f!) legfontosabb feladata a közérdek, a közjó, a „közboldogság” mun-
kálása;  továbbá azt hirdették, hogy a különböz! vallású emberek lehetnek 
egyformán becsületes, békés polgárai egy országnak, így nem szükséges egy 
vallásnak uralkodnia egy államban. A felvilágosult uralkodó tehát nem üldöz 
egy vallást, egy egyházat sem, de felügyel valamennyire. A fentiek szerint Má-
ria Terézia egyházpolitikája nem nevezhet! egy felvilágosult uralkodó egyház-
politikájának.   

Bucsay Mihály egyháztörténész így értékelte ezeket az évtizedeket: „a pro-
testánsság Mária Terézia uralkodása alatt történetének legnagyobb és leghosz-
szabb ideig tartó lelki megterhelését és erkölcsi er!próbáját élte át: jutalma-
zás, kedvezés, kitüntetés, az állások betöltésének els!bbsége az áttértek 
számára az egyik oldalon, a tekintély, az állás és a vagyon bizonytalansága, az 

                                                 
38 Csuthi Zsigmond i.m.  59. p. 
39 Csuthi Zsigmond i.m. 61. p.  
40 Dienes Dénes: A református kegyesség… 50. p. 
41 Mészáros István i.m.  508. p. 
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állami hivatalokból való kizárás és minden elképzelhet! zaklatás a másik olda-
lon. Mégis viszonylag kevés protestáns akadt, aki engedett a csábításnak.42”  

Csuthi Zsigmond még radikálisabban fogalmazott err!l az id!r!l történeti 
munkájában: „Hosszú volt az a 40 év, mint Mózesnek a pusztában való buj-
dosásának 40 éve; mert valamint akkor nem volt oly erkölcsi romlottság, 
nem volt oly szokatlan s képtelen dolog, melyekkel e f embereknek nem kel-
lene vala megküzdeni: ugy Mária Terézia uralkodása alatt, a prot. egyházi 
ügyet illet leg nem volt oly erkölcsi b!n, mit a jezsuiták […] el nem követtek 
volna a prot. egyházon”43.   

Az ellenreformációs támadások és hatások mellett volt egy másik nagyon 
fontos tendencia a 18. századi protestantizmus történetében: a világi elem 
szerepének intézményessé válása és er!södése az egyházvezetésben egészen 
odáig, hogy a lelkészekkel egyenl! helyet kapjanak az egyházalkotmányban. Ez 
a folyamat egyes esetekben komoly összecsapásokhoz vezetett az egyháziak és 
világiak között.  

A világiak szerepének intézményessé válása érthet! és szükségszer  is 
volt: az elnyomott egyházak lelkészei nem tudták megvédeni sem a hívek, sem 
a maguk jogát a vallásszabadsághoz, így még jobban felértékel!dött a nemesi 
pártfogók szerepe, akik jogállásuk, befolyásuk, vagyonuk révén még mindig 
sokat tehettek egyházaikért. Másrészt az országgy lés és a rendek szerepének, 
lehet!ségeinek korlátozása, az udvar abszolutisztikus politikája a magyar ne-
messég közéleti szerepének drasztikus csökkenését eredményezte. Ezért ami-
kor egy protestáns magyar nemes egyháza védelmében szót emelt és eljárt, 
aközben maga is közéleti szerephez jutott.44 Ugyan 1715 után nem volt lehet!-
ség az országgy lésben harcolni vallási ügyekben, a politikai oltalom nagyon 
fontos maradt ezekben az évtizedekben is. A protestáns nemesek így a megye-
gy léseken valamint az udvarnál emelhettek szót vallásuk érdekének védel-
mében, márpedig nyomatékosabb lehetett a fellépésük, ha hivatalos egyházi 
megbízásra hivatkozhattak.45  

„Egészen sajátságos és kiválóan érdekes szerep jutott részébe a magyar-
országi református egyháztörténetben a világi elemnek”46: a kezdetekt!l fenn-
tartója, támogatója, patrónusa volt az egyháznak, miközben kiemelked! sze-
repet vállalt az egyházvédelemben az ellenreformációval szembeni küzdelmek 
során. A 17. század folyamán létrejöttek Magyarországon az els! presbitériu-
mok, az egyházközségek vezetésébe tehát már ekkor bekerültek világiak.47 
Feladatuk volt a lelkész, a tanító, az iskola feletti felügyelet gyakorlása, a lel-
kész és tanító választása, illetve elbocsátása.48 A nemesi nemzet korszakában 

                                                 
42 Bucsay Mihály i.m. 148. p. 
43 Csuthi Zsigmond i.m. 217. p. 
44 Csohány János i.m. 56. p. 
45 Bucsay Mihály i.m. 155. p.  
46 Zoványi Jen!: Egyetemes f!gondnok és f!consistorium a magyarországi református 

egyházban 1. p. Budapest, 1903 
47 Az els! presbitérium Magyarországon 1617-ben jött létre Pápán, 1630 után pedig 

sorra alakultak az egész dunántúli egyházkerületben. 
48 Tóth-Kása István – T!kéczki László (szerk.): Egyháztörténet I. A kezdetekt!l – 1711-

ig   196. p. Református Pedagógiai Intézet, 1999 
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vagyona és társadalmi helyzetéb!l következ! befolyása, jogai alapján a nemes-
ség lett tagja e vezet! testületeknek, ahogy a vizsgált korszakunkban ezután 
létrejöv! egyházi méltóságok és funkcionáriusok is közülük kerültek ki, vala-
mint az újonnan létrejöv! testületek tagjait is !k alkották. A 17. században 
érvényesíthették befolyásukat a helyi lelkész, valamint a gyülekezetet alkotó 
közrend ek felett, valamint kiváltságos helyzetük közvetve az egykori egyház-
kerületi, egyházmegyei gy lések határozataiban is érvényesült azon lelkészek 
által, akik tanácskozásaikon sem vonhatták ki magukat annak a viszonynak a 
hatása alól, ami köztük és a földesurak között a köz- és magánéletben egyaránt 
fennállt. Most, a 18. században ugyancsak !k lettek az egyházkerületek és egy-
házmegyék világi vezet!i, és szintén !k voltak alkalmasak arra is, hogy a pro-
testáns egyházakat képviseljék a bécsi udvarban vagy a pozsonyi Helytartóta-
nács el!tt. Természetesen továbbra is vállalták az egyházak és az iskolák 
anyagi fenntartását, valamint az egyházvédelem feladatát mind a világi ható-
ságok, mind a nagyhatalmú római katolikus egyház ellenében.  

Láttuk, hogy az 1714–15-ös országgy lési döntés értelmében vallási 
ügyekben csak a királyhoz lehetett fordulni. A protestánsok így jogaik és érde-
keik védelmét, helyzetük javulását hosszú évtizedeken keresztül csak az ud-
varnál befolyásos el!kel!ik és fizetett ügyviv!ik, ágenseik útján remélhették. 
Ugyanezért kellett kés!bb a Helytartótanács mellé is ilyeneket választani. 
1713-tól 1848-ig az ágensi hivatal szerves része volt a magyar protestáns egy-
házak alkotmányának. Sipos Mihály nevét említik a református egyház els! 
ágenseként a források,49 1733-ban Losoncon, a Ráday Pál temetésére össze-
gy lt egyházi vezet!k értekezletén pedig Patay Sámuelt választották meg erre 
a kiemelked!en fontos és felel!sségteljes tisztre a bécsi udvarba50.  

 

 
 

Patay Sámuel (1679-1749) 
 
 

                                                 
49 Zoványi Jen!: Ágensválasztás 1762–63-ban In. Protestáns Szemle, 1914   79-91. p. 
50 Técs!i Móricz Béla i.m.   78. p.  

Zoványi Jen! e témában írt dolgozatában (Ágensválasztás 1762–63-ban, Protestáns 
Szemle 1914) ugyanakkor nem említi Patayt a 18. századi ágensek között. Szilágyi 
Sámuel nevét közli, mint 1733 és 48 között Bécsben m köd! ágenst. 



A magyar protestantizmus helyzete a 18. században, tekintettel a Patay-család egyházi szerepére

Sárospataki Füzetek 109 

Az ágens feladata volt, hogy a hozzá küldött folyamodványokat, panaszo-
kat beterjessze az illetékes hivatalokba, miután saját kérvényévé átírta azokat, 
hiszen csak személyesen lehetett eljárni a vallási ügyekben. Legf!bb dolgai 
voltak továbbá, hogy sürgesse (esetleg késleltesse) az ügyek elintézését, hogy 
pozitívan befolyásolja a döntéseket, hogy informálja a döntésekr!l az illetéke-
seket, hogy jelezze egyháza vezetésének a várható változásokat. Évi fizetése 
1000 forint körül51 volt a négy egyházkerülett!l összesen, ehhez jöttek még 
esetenként a „megvesztegetési költségek”52. Az egyes megbízások alkalmával 
az ágens egyéb juttatásokat is kapott attól a kerülett!l, senioratustól vagy egy-
házközségt!l, amelynek érdekében eljárt: birkát, marhát, tokaji bort, selymet, 
szövetet stb. Általában külön ágense volt az evangélikusoknak és a reformátu-
soknak, valamint az erdélyi protestánsoknak is. El!fordult azonban, hogy 
egymás ügyében is eljártak. Nem volt azonban külön ágense az egyes kerüle-
teknek, hanem az éppen hivatalban lév! személy az egész felekezetet képvisel-
te, így egyetemes jellegénél fogva összeköt! kapocs is volt az önálló törvények, 
hagyományok szerint m köd! kerületek között.  Az ágens személyének kivá-
lasztása és munkájának felügyelete a f!- és segédgondnokok feladata volt.53  

A világiaknak az egyházban az ágensi hivatalon kívül is születtek új és fe-
lel!s tisztségei. Az evangélikusok 1707-ben a rózsahegyi zsinaton egy házassá-
gi kérdésekben illetékes, valamint egy egyházfegyelmi ügyekben eljáró kon-
zisztórium felállításáról döntöttek, melyek a paritás elve alapján egyenl! 
számú papi és világi tagból álltak. Ugyanekkor fogalmazták meg egy egyete-
mes felügyel!i tiszt létrehozásának szükségességét, azaz egy világi vezet!i hi-
vatalt az evangélikus egyház élére. A zsinat rendelkezéseit az 1714–15. ország-
gy lés nem er!sítette meg, de az egyház alkotmányának fejl!dése ebben az 
irányban haladt tovább. 1735-t!l a paritás elvének megfelel!en a szuperinten-
densek és az esperesek mellé egyházkerületi és esperességi felügyel!ket vá-
lasztottak „el!kel! és érdemes világi férfiakból.”54 A kerületi vezet!i funkciókat 
századunkban az evangélikusoknál a Radvánszky, Prónay, Zay, Jeszenák, 
Szirmay és Podmaniczky családok tagjai töltötték be. Végül „1758-ban megje-
lent a négy egyházkerület összefogásának igényeként az egyetemes felügyel! 
intézménye is. Az els! felügyel! báró Zay Péter volt (1758-1788)”55. 

Hasonló folyamatok indultak el és hasonló döntések születtek a reformá-
tus egyházban is. A Rákóczi-szabadságharc után, 1712-ben választott el!ször a 
magyar reformátusság egyetemes f!gondnokot Ráday Pál személyében, akinek 
különösen nehéz körülmények között kellett megkezdenie szolgálatát. Ráday 
széleskör  m veltsége, kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatai, nyelvismere-
te, tehetsége, nemzeti elkötelezettsége, h sége és bátorsága alapján már ko-
rábban II. Rákóczi Ferenc bizalmi embere, intimus secretariusa56 volt. Ugyan-
ezen tulajdonságai, valamint biblikus hite és református kegyessége 

                                                 
51 Patay Sámuel számára els! évre 800, második évre 700 forint fizetést szavaztak meg 

Losoncon. Técs!i Móricz Béla i.m. 78. p.  
52 Csohány János i.m. 61. p. 
53 Bucsay Mihály i.m. 156. p. 
54 Révész Imre: A magyarországi protestantizmus története   52. p. Budapest, 1925 
55 http://archivum.piar.hu/melte/?q=node/105   (2009. 07. 26.) 
56 Személyes titkára, bels! kancelláriájának vezet!je. 
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alkalmassá tették a f!gondnoki feladatok ellátására. Széleskör  levelezést 
folytatott, audienciákra járt a bécsi udvarba, irányította az iskolaügyet, rend-
szeresen tanácsot adott a protestáns nemességnek, diplomáciai látogatásokon 
és tárgyalásokon vett részt, munkálta a két protestáns egyház közötti jó vi-
szonyt, részt vett egyházkerületi gy léseken, intézkedett megüresedett szuper-
intendensi méltóságok betöltése ügyében. A sokféle tennivaló, a megszaporo-
dott ügyek, a megnövekedett gondok következtében vált éppen szükségessé a 
(fentebb tárgyalt) ágens hivatalának létrehozása.   

Mivel egyházi gy lések megtartása kizárólag királyi engedéllyel volt le-
hetséges, a református nemesség és a lelkészek id!nként magánházaknál gy l-
tek össze „beszélgetésekre”. Gyakran került sor erre Hegyalján, leginkább szü-
retek alkalmával: Tállyán, Sárospatakon, Bodrogkeresztúron, valamint több 
alkalommal Bájon57 is tartottak ilyen tanácskozásokat. 

Különösen fontos volt korszakunkban – és témánk szempontjából – a 
Patay Sámuel vezetésével 1734. november 5-én megtartott konvent, melyet 
D!ry András bodrogkeresztúri birtokára szerveztek. Báji Patay Sámuel volt „az 
akkori id ben […] az istenitiszteletnek és ahhoz tartozó egyházak és iskolák-
nak er ssen oltalmazó, kegyes és buzgó lelkü Nehemiássa, sok rendetlen 
dolgoknak az egyházban helyreállitója. A vallás dics sége mellett ég  szent 
indulattal, hite sorsosinak szorongattatási közt, dics  eleinek emlékét l 
lelkesittetve, bátoritó tettel és tanáccsal buzditá a sziveket a nyomott vallás 
szent ügyében, hogy semmi veszedelemt l nem rettegve, életüket és vérüket 
ne sajnálják azok boldogságáért, kiknek eped  szemeik, az oltalomért és 
segitségért, rájuk vannak függesztve”58. Az 1715. XXXI. tc. megszorító intéz-
kedése miatt ez alkalommal is, a szüret alkalmával csak „beszélgetésre” hívták 
az érintetteket.59 Zoványi Jen! ezzel kapcsolatban arról ír, hogy kizárólag vilá-
giak vettek részt60 a tanácskozáson61, ami önmagában is jól mutatná igényeik, 
ambícióik növekedését az egyháziakkal szemben. A tanácskozáson részt vev! 
Vay Ábrahám azonban ezt írta az eseményr!l: „1734 dikben esett szüretkor, 
annak alkalmatosságával ottan körül való Uri és Egyházi becsületes Rendek 
közönségesen abban megegyeztek…”62 Ezek szerint viszont abban van a kon-
vent végzéseinek ereje, hogy nemcsak világiak, hanem a lelkipásztorok is meg-
szavazták a dönt! változásokat. 

A Károly-féle rendelet kínálta lehet!séggel élve a bodrogkeresztúri kon-
venten összegy ltek elhatározták, hogy mindegyik egyházkerületben a szuper-

                                                 
57 Báj (Szabolcs vármegye) 1700-tól volt Patay-birtok. Patay Sámuel itt épített várkas-

télyt 1726-ban, itt rendezte be állandó rezidenciáját, és innen irányította egyre nö-
vekv! uradalmát. Szerzett birtokokat Szabolcson kívül Abaúj, Bereg, Borsod, Mára-
maros, Ugocsa megyékben is.  

58 Csuthi Zsigmond i.m.  115. p. 
59 Dienes Dénes: A bodrogkeresztúri konvent és a tiszáninneni els! püspökválasztás   9. 

p. Sárospatak, 1995 
60 Zoványi Jen!: Adatok a magyar protestantizmus múltjából XII. In. Protestáns Szem-

le 1917. 629-630. p. 
61 A konventen jelen volt Patay Sámuel fia, II. Sámuel (1709-1788) is.  
62 Közli: Dienes Dénes: A bodrogkeresztúri konvent és a tiszáninneni els! püspökvá-

lasztás 12. p. 



A magyar protestantizmus helyzete a 18. században, tekintettel a Patay-család egyházi szerepére

Sárospataki Füzetek 111 

intendensek mellé a világi urak közül is választanak egy-egy generalis 
curatort, és minden egyházmegyében az esperes mellé egy segédgondnokot 
vagy vice curatort, akik mint egyenrangú elnökök kormányozzák az egyházke-
rületet, illet!leg egyházmegyét. A tiszántúli kerület f!gondnoka Patay Sámu-
el63, a tiszáninnenié D!ry András64, a dunamellékié Gyürky István65 és a du-
nántúlié Kenessey István66 lettek.67 

Ezeken kívül – az 1733. május 20-án elhunyt Ráday Pál68 helyére – új 
egyetemes f!gondnokot választottak, gróf Bethlen József máramarosi f!is-
pánt. Döntés született a négy püspökb!l és négy f!gondnokból évente összeül! 
f!konzisztórium69 létrehozásáról is, mely egyházkormányzati testület elnöke a 
református egyház legf!bb világi elöljárója, az egyetemes f!gondnok volt. 
Minderr!l éppen Patay Sámuel számolt be levelében Baranyi Mihály debrece-
ni f!bírónak: „ha a dolog úgy kívánná, a négy superintendens, négy curator 
in re ardua et defficili összegy!lne, tanquam Praeses inter Curatores Mgos 
gróf Bethlen József uram   Nagysága denomináltatott”70. Azonban sem az 
egyetemes f!gondnoki hivatal, sem a f!konzisztórium nem m ködött a vára-
kozásoknak megfelel!en a század folyamán, így továbbra is hiányzott egy ha-
tékony, összefogó, vezet! er! az egyházban. 

Mindezek az adott helyzetben szükséges döntések voltak, hiszen Ráday 
Pál halála után választott világi vezet! nélkül maradt a református egyház, ami 
az ügyek elodázását, a feladatok el nem végzését, a koordináció hiányát ered-
ményezte. „Tek. Nzts néhai Ráday Pál urnak, a magyarországi helv. h. egy-
házak f gondnokának elhunyta után kétségtelenül nem csekély zavarok, 
összeütközések, rendetlenségek, mulasztások és ezekb l következett alig hely-
repótolható hátrányok merültek fel az egyházkormányzat terén: annálfogva 
a hasonló bajok elintézésére elvégeztetett, hogy az eddig is tisztelve elismert 
egyházhatóság mindkét t.i. ugy a világi mint a papi elemb l célosban szer-
vezve állitassék fel.”71    

Ezek mellett az ágensi pénzek összegy jtésér!l és kezelésér!l is döntés 
született a konventen.72    

1735. március 4-én Hernádnémetiben iktatták be hivatalukba a Bodrog-
keresztúron megválasztott f!gondnokokat és segédgondnokokat. Ugyanitt egy 
másik fontos esemény is történt: felszentelték a Tiszáninneni Egyházkerület 
els! püspökét, Szentgyörgyi Sámuelt, akit már két évvel korábban, 1733 janu-

                                                 
63 1734-1749 
64 1734-1735 
65 1734-1757 
66 1734-1750 
67 Csohány János i.m.  58. p,. 
68 A szeptember 20-án, Losoncon tartott temetésen Patay Sámuel mondott búcsúbe-

szédet. 
69 Az 1863. évi Sárospataki Füzetekben közölt jegyz!könyv csak a négy f!gondnok 

évenkénti értekezletér!l ír. (751. p.) 
70 Zoványi Jen!: Egyetemes f!gondnok… 14. p. 
71 Bodrogkeresztúron 1734. nov. 5-én tartott gy lés jegyz!könyve  Közli: Maklári Pap 

Lajos  749. p. In: Sárospataki Füzetek 1863.   748-754. p.   
72 Dienes Dénes: A bodrogkeresztúri konvent és a tiszáninneni els! püspökválasztás   

14. p. 
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árjában jelöltek és választottak meg73 az egykori tiszajobbparti esperesi szö-
vetség egyházmegyéinek küldöttei. 

Az egyházkerületi f!gondnokok szerepét három kerület elfogadta, Tiszán-
túl azonban ellenállt a reformoknak. Történelmi helyzetük, a Bécst!l való tá-
volság, a török megszállás alóli mentesség, továbbá hagyományaik és az er!s 
lelkészi párt érdekei megakadályozták, hogy Patay Sámuel elláthassa f!gond-
noki feladatait, és egyáltalán, hogy világiak bekerüljenek az egyházvezetésbe. 
S!t, Debrecen az egész bodrogkeresztúri konvent létét illetéktelennek tartotta. 
1735 szeptemberében Patay kerületi gy lést hívott össze Debrecenbe, melyen 
megjelent mind a tizenhárom egyházmegye esperese, valamint Zoványi 
György püspök is. Az itt elhangzottakról rövid levélben tájékoztatta a f!gond-
nok a tiszáninneni új generalis curatort, Vay Ábrahámot74. Kemény kritikával 
és váddal illeték az egyháziak a világi vezet!ket, a református nemeseket: „a 
közjóra adott költségeket eddig is a magok szükségére fordították […] ezután 
is arra fordítani szándékoznak. […] „az ágenst is talán magok dolgai folyta-
tására tartják inkább, mint a közjóra.”75 Az ágens különben is „csak az urak-
nak ír, a bels  személyzetnek tudtára sem adja”76. A vádakat Patay visszauta-
sította, illetve megfelelt valamennyire. Azt írja Vaynak:  „megmutattam azt, 
nemhogy mi […] [a] közjóra adott költségeket magunk privátumára fordítot-
tuk volna, vagy fordítani szándékoznánk, de magunkéból in concreto 
considerálván az nemességét, öt-hat annyit adunk s költünk, de azzal czégért 
nem szoktunk csinálni”77. A nehéz küzdelem után Patay Sámuel – az ismert 
adatok szerint – nem vett részt többet a tiszántúli kerület közgy lésein.  

 
Patayt birtokainak jelent!s része a tiszáninneni egyházkerülethez is kö-

tötte. Éppen Báj is, ami közigazgatásilag Szabolcs vármegye része volt, egyház-
kormányzatilag azonban az abaúji szeniorátushoz tartozott78, azaz a 
tiszáninneni kerülethez. Fontos feladatokat végzett és maradandó alkotásokat 
hagyott hátra itt is. A pataki Kollégium kurátora volt 1722-t!l haláláig. Bájon 
1738-ban református parókiát építtetett.      

                                                 
73 Dienes Dénes: Az els! püspökválasztás… 51. p. 
74 D!ry András halála után lett f!gondnok, 1735-1762. 
75 Zoványi Jen!: Egyetemes f!gondnok… 124. p. 
76 Zoványi Jen!: Egyetemes f!gondnok… 125. p. 
77 Zoványi Jen!: Egyetemes f!gondnok… 125. p. 
78 Csáji Pál: A magyarországi református eklézsiák…   49. p. 
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Szabolcs vármegye 

 
 
A világi elem térnyerése és er!södése az egyházvezetésben a következ! 

évtizedekben tovább folytatódott, s végül korszakunk végén valamennyi egy-
házkerületben elfogadottá vált.  

  
Magyar protestáns egyháztörténet 1780-1792-ig 

I. Lotharingiai Ferenc német-római császár, a Habsburg örökös tartomá-
nyok társuralkodója, Mária Terézia férje 1765 augusztusában Innsbruckban 
elhunyt. Ezt követ!en a Habsburg Birodalom élén József Benedek Ágost f!-
herceg (a kés!bbi II. József) lett a Mitregent, akire nagy hatással volt a felvilá-
gosodás eszmevilága. Bár az er!s akaratú Mária Terézia nem hagyta beleavat-
kozni a politikába, kisebb eredményeket azért elért az udvarnál, valamint 
beutazta Európát. Ett!l kezdve számíthattak valamivel nagyobb szabadságra a 
magyar protestánsok is, innent!l találtak meghallgatásra küldöttségeik az 
udvarnál, melyeket azel!tt Bécs sokszor meg sem hallgatott79, vagy kéréseiket 
egyszer en visszautasította. 

                                                 
79 1763-ban Patay II. Sámuel is tagja volt a tiszántúliak megbízottjaként egy Bécsbe 

utazó küldöttségnek. Mária Terézia nemcsak hogy nem fogadta a delegációt, de még 
Bécsb!l is kiutasította !ket. 
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Sokáig várt a hatalomra kerülésre II. József, közel negyven éves volt, 
amikor anyja halála után a trónra léphetett. A várakozás évei alatt meger!sö-
dött saját elképzeléseinek jogosságában, türelme azonban elfogyott, így aztán 
1780-tól rohamtempót diktálva uralkodott országaiban. 

II. József egyik els!, legfontosabb intézkedése a Türelmi Rendelet 
(Edictum Tolerantiale, 1781. október 25.) megalkotása volt 1781-ben, amely a 
reformátusok, evangélikusok és ortodoxok számára szabadabb vallásgyakor-
lást engedélyezett az addiginál. Valódi felvilágosult gondolkodóként és ural-
kodóként így fogalmazott: „kártékony minden kényszer, mely er szakoskodik 
az emberek lelkiismeretén, viszont a keresztyén kegyességb l fakadó igazi 
türelem mind a vallásnak, mind az államnak nagy hasznot hajt.”80 A rende-
let értelmében a protestánsok bárhol szabadon építhettek templomot, iskolát, 
lelkész- vagy tanítólakást, ahol legalább száz protestáns család élt. A temp-
lomnak azonban nem lehetett tornya, sem harangja, ajtaja pedig nem nyílha-
tott az utcára. Megengedte, hogy a nemesek oratóriumaiban lelkész szolgáljon, 
és az alkalmaikon bárki részt vehetett. A leányegyházak újra saját hitfeleke-
zetük lelkésze alá tartoztak, de a stólát továbbra is a plébánosnak tartoztak 
fizetni. A protestánsok jogilag, politikailag egyenl!k lettek a katolikusokkal: 
eltörölték a decretalis esküt, nem kötelezték !ket többé más felekezetek isten-
tiszteletén, körmenetén való részvételre. A protestánsok zsinattartási enge-
délyt kérhettek. Katolikus püspökök nem, csak saját szuperintendenseik vizi-
tálhatták a protestáns lelkészeket. A protestáns rabokat saját lelkészeik 
látogathatták, az árvákat is a maguk vallásában kellett nevelni. A vegyes há-
zasságokat továbbra is katolikus papok kötötték, de tilos volt reverzálist ven-
niük: katolikus apának minden gyermeke katolikus keresztségben részesült, 
protestáns apa fiúgyermekei protestánsok lehettek. Röviden úgy foglalhatjuk 
össze a Türelmi Rendelet lényegét, hogy az vallásszabadságot biztosított a 
protestánsoknak, de megtartotta a katolikus egyház kivételes jogállását, és szó 
sem volt kölcsönösségr!l és viszonosságról. A Türelmi Rendelet végrehajtása 
nehéz feladat volt, hiszen a Mária Terézia-féle hatóságok, valamint a katolikus 
klérus komoly ellenállást fejtett ki vele szemben. VI. Pius pápa személyesen is 
Bécsbe utazott (fordított Canossa-járás, 1782. február 27. és április 22. között), 
hogy meggy!zze a királyt a rendelet visszavonásáról – sikertelenül. Az er!s 
ellenállás ellenére is kihirdették lassan az egész országban az edictumot. Hatá-
sára csak 1784 végéig 141 evangélikus és 92 református templom épült az or-
szágban.81  

Ezek közül az egyik a Patay II. Sámuel által 1782-1784-ben építtetett re-
formátus templom Bájon, a Patay-birtokon. A különleges templombels!, a 
barokk freskók egyedülállóvá teszik a magyarországi református templomok 
között. Különlegesnek számít azért is, mely olyan években épült fel a magas 
tornyú templom, mikor tornyot még nem volt szabad építeniük a protestán-
soknak. De különleges azért is, mert a templomfalakon olvashatók az építtet! 
versei, melyek hitér!l, istenfélelmér!l és irodalmi képzettségér!l, tehetségér!l 
tanúskodnak.  

                                                 
80 Révész Imre: Egyháztörténet II. 44. p. 
81 Csohány János i.m. 72. p. 
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„Ezer hét száz nyoltzvan kett ben tétetett / Fundámentom itten mellyen 
építetett / Ez ház és jeléül ím felemeltetett / Isten szerelmének idehelyeztetett 
/ Nyoltzvan negyedikben lett egészen vége / Hogy hármas személyben   egy 
Istensége / Itten tiszteltessék kinek dits sége / Terjedjen míg fenn áll menny 
föld kereksége”  

 
 

  
Református templom, Taktabáj 

 
Mivel az el!z! évtizedekben talán legdrasztikusabban a vegyesházasságok 

és a gyereknevelés kérdése kapcsán avatkozott be a családok és a gyülekezetek 
életébe katolikus klérus, így 1782. május 16-án újabb rendelet került kihirde-
tésre, mely a reverzálisokat érvénytelennek nyilvánította.82    

1785-ben újabb rendelet könnyítette meg a protestánsok helyzetét. A ki-
rály a templomépítéshez szükséges korábbi 100 család vagy 500 lélek meglétét 
feloldotta, s innent!l csak azt kellett igazolni, hogy a közösség anyagi terhei 
nem fogják nehezíteni az állami adók megfizetését. 

1786-tól szabad lett tornyot építeni és harangot használni. 1787-t!l már a 
templomajtó is nyílhatott az utcára. 

A protestáns lelkészek vezethettek keresztelési anyakönyvet, kijárhattak 
az árva eklézsiákba. A Helytartótanácsban és más állami hivatalokban protes-
táns ülnökök is helyet kaptak.   

Volt azonban egy követelése a protestánsoknak, aminek teljesítését!l 
mindvégig elzárkózott az uralkodó: iskoláik autonómiájának visszaállításától. 
Ebben az esetben is a felvilágosodás értelmében – bár most kedvez!tlenül a 

                                                 
82 Szádeczky Béla i.m. 5. p. 



Szatmári-Karmanoczki Emília 
 

 

116 Sárospataki Füzetek 

protestánsok szempontjából – döntött így II. József, miszerint az iskolaügy 
(is) az uralkodó hatáskörébe kell, hogy tartozzon. 

A II. József idején biztosított vallásszabadság óriási változásokat eredmé-
nyezett, azonban volt egy nagyon komoly hiányossága.  Láttuk, hogy az új 
viszonyok sem tettek egyenl!ségjelet a katolikus és a protestáns egyházak 
jogai és lehet!ségei közé, ám a protestánsok problémája még ett!l is nagyobb 
volt, mégpedig az, hogy továbbra is csupán kegyelmi aktus volt a vallásszabad-
ság, és nem az egykori alkotmányos jogok helyreállítása. Királyi rendeletek 
mondták ki, de törvény nem garantálta azt. 

II. Lipót még toleránsabb, még higgadtabb egyházpolitikát folytatott. Az 
1790–91. évi budai országgy lésen megalkotott XXVI. tc. végre törvényes és 
alkotmányos alapokra helyezte vissza a magyarországi protestáns egyházak 
vallásszabadságát, megszüntette a sérelmes állapotok jelent!s részét: az 1606-
os bécsi és az 1647-es linzi békében biztosított vallásszabadságot teljes mér-
tékben helyreállította. Eltörölte az 1647 utáni vallási törvények és rendeletek 
érvényét, minden protestánsnak biztosította a szabad és nyilvános vallásgya-
korlatot, visszaállította a két protestáns egyház teljes önkormányzatát, meg-
szüntette a katolikus püspöki és f!esperesi joghatóságot a protestáns lelkészek 
felett, és úgy rendelkezett, hogy a protestánsok kizárólag saját elöljáróik irá-
nyítása és ellen!rzése alatt állnak, valamint engedélyezte számukra zsinatok 
tartását is – igaz, király biztos jelenlétében. Kimondta a protestánsok és a 
katolikusok egyenl! hivatalképességét, eltörölte a decretalis esküt. A protes-
táns házassági ügyeket saját egyházi bíróság elé utalta, az egyházi javak birtok-
lását a status quo alapján határozta meg, aki pedig egy templom birtoklását 
meg akarta változtatni, azt 600 forintos pénzbüntetésre ítélte a törvény. Nem 
tett különbséget a templom-, a toronyépítés, a haranghasználat, az iskolák 
alapítása, a temet!használat terén a felekezetek között. Engedélyezte a 
peregrinációt és az alapítványok szabad kezelését.  

Egyes kérdésekben azonban továbbra is megmaradt a régi „uralkodó val-
lás”, a katolikus egyház kiváltsága, hatalmi helyzete. Vegyes házasságokat 
továbbra is csak katolikus pap el!tt lehetett kötni, ami ezután is lehet!vé tette 
számukra a reverzális kivételét a protestáns félt!l. Bár a Türelmi Rendelet 
külön kitért a vegyes házasságokban született gyermekek vallására, könnyen ki 
lehetett játszani, amikor úgy rendelkezett, hogy a protestáns apa fiúgyermekei 
„atyjok vallását követhessék”83. A vegyesházasságok bírósági ügyei továbbra is 
katolikus egyházi bíróság alá tartoztak. Szabad áttérést engedélyezett ugyan a 
protestáns egyházakba, de az áttérni szándékozót hat heti katolikus hitokta-
tásra kötelezte, amit a katolikus egyház adminisztratív módszerekkel több 
hónapra is igyekezett kinyújtani. Ugyancsak az egyenl!tlenséget demonstrálja 
az a paragrafus is, ami nem engedte meg a protestánsoknak, hogy katolikus 
ünnepeken dolgozzanak, hanem nyilvános pihen!t kellett tartaniuk.      

 Az udvar egyházpolitikájának ilyen lényeges fordulata, reformjai mellett 
nagy változások érlel!dtek az egyházban is. Két lényeges kérdésr!l folyt a vita 
az egyházon belül: az egyik az egyházi és a világi elem hatalmi helyzetének 

                                                 
83 Szádeczky Béla i.m. 6. p. 
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alakulása az egyházkormányzásban, a másik pedig a protestáns egyházak eset-
leges uniója.  

Tiszántúl korábban nem támogatta a világiak bekerülését az egyházveze-
tésbe – láttuk, hogy Patay Sámuel f!gondnok szolgálataira sem tartottak 
igényt –, s most is itt bontakozott ki a legélesebb küzdelem az egyháziak és 
világiak között. 1791-ben meghalt a kerület püspöke, Szathmári Paksi István. 
Új püspököt kellett tehát választani: a lelkészek („hierarchia párt”) Sinai Mik-
lós teológiai tanárt választották, a világiak („küriarchia párt”) Hunyadi Szabó 
Ferencet, a kerület lelkészi f!jegyz!jét84 . A harc végül a Tiszántúlon is a vilá-
giak gy!zelmével zárult: Sinait – „aki lankadatlanul küzdött a világiaknak 
egyházi kormányzatban való közvetlen részvétele ellen, kizárólagos lelkészi 
jognak tekintvén és nyilvánítván azt”85 – megfosztották püspöki tisztét!l, s!t 
tanári állásától is.   

A másik lényeges terület a század végén a protestánsok uniójának kérdése 
volt. Szükséges volt, hogy már a 17. századi üldözések idején is együttm köd-
jenek az ágostai és a helvét hitvallásúak. Közösen igyekeztek fellépni érdekeik 
védelmében, közösen harcoltak vallásszabadságukért, közösen szenvedték el a 
támadásokat. Az intercelebratio, azaz a közös istentiszteleti gyakorlat és az 
intercommunio, vagyis evangélikusok és reformátusok úrvacsorai közössége is 
megvalósult már egyes „virágzó” vagy éppen az „árva” gyülekezetekben. Ezek 
mellett a 18. századi új szellemi-ideológiai mozgalmak, a felvilágosodás, a 
romantika, a racionalizmus, a liberalizmus csökkentették a konfessziók jelen-
t!ségét, háttérbe szorították a hitvallási-dogmatikai különbségeket, és sürget-
ték a protestantizmus két f! ágának egymáshoz közeledését és unióját. Els!-
sorban világiak és fiatal lelkészek támogatták az uniót, akik szerint figyelmen 
kívül lehet hagyni a hitvallásokat.    

Mind a világiak helyzetének meger!södése, mind az unió szempontjából 
kiemelked!en fontosak voltak az 1791 !szén történtek. II. Lipót engedélyével 
1791 szeptemberében és októberében egyid!ben tartott zsinatot a két protes-
táns egyház. A reformátusok Budán86, az evangélikusok Pesten. A zsinatokon a 
világi urak befolyása érvényesült, akik lengyel mintára, az 1780-as ún. lengyel 
dissidens kánonok példájára kívánták megfogalmazni az „úri” elem fölényét a 
klérussal szemben. A két zsinat a lényeges pontokban egyforma alkotmányt 
dolgozott ki. Eszerint minden egyházközösség élén választott vezet!testület 
áll: a reformátusoknál a presbitérium, evangélikusoknál a konvent. Döntés 
született a református egyházban az egyházmegyék és az egyházkerületek gy -
léseir!l, ugyanígy az evangélikusoknál az esperességek és az egyházkerületek 
gy léseir!l. A két egyház közös egyetemes tanács felállításáról is határozott: a 
consistorium generale lett (volna) ez a csúcsszerv, élén a református és az 
evangélikus egyetemes f!gondnokokkal. Ezt nem egy állandóan m köd! ható-
ságként, hanem id!nként összehívott közös gy lésként határozták meg a zsi-
natok, melynek f! feladatául a közös protestáns érdekek képviseletét jelölték 

                                                 
84 Ladányi Sándor – Papp Kornél – T!kéczki László i.m.   62. p. 
85 Zoványi Jen!: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon   545-546. p. MRE 

Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 1977 
86 Patay József (Patay II. Sámuel fia) mint a Tiszáninneni Református Egyházkerület 

f!gondnoka (1788-1796) volt jelen a zsinaton. 
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meg. A valóságban nem jött létre ilyen vezet! tanács. Mindkét egyházban a tíz- 
évenként összeül! zsinatok voltak a törvényhozó testületek. Fontos, hogy az 
egyházszervezet minden fokán megvalósult a paritás – bár valójában a világiak 
túlsúlya érvényesült.  

A király ugyan egyik zsinat kánonjait sem er!sítette meg, valamint az itt 
született döntések is csak részben valósultak meg, mégis nagyon jelent!s ese-
mények voltak a budai és pesti zsinatok, mert megalkották a református és az 
evangélikus országos egyházakat és a máig létez! zsinati-presbiteri rendszert. 

 
Magyar protestáns egyháztörténet 1792 után 

1792-ben I. Ferenc trónra lépésével újabb ellenreformációs hullám vette 
kezdetét. A király teljes mértékben szakított II. József és II. Lipót toleráns 
egyházpolitikájával. A francia forradalom radikalizálódásának idején a katoli-
kus egyház azt hirdette magáról, hogy ! a monarchia, a rend, a változatlanság 
alappillére, a reformáció pedig a forradalmakkal mutat hasonlóságot.87  A 
magyar protestánsok sem mások, mint lázongók, forradalmárok. 1792-ben 
ismét kötelez!vé tették – a vegyesházasság esetén a protestáns felet terhel! – 
reverzálist. Megnehezítették és királyi engedélyhez kötötték az áttérést vala-
mely protestáns egyházba. Súlyosan megbüntették és a szolgálattól is eltiltot-
ták azt a lelkipásztort, aki elfogadott olyan áttérést, amit a király nem engedé-
lyezett. 

A zaklatások, támadások, hátratételek ismét sok panaszt szültek. 1799-
ben a protestánsok 60 ívben terjesztették sérelmeiket a király elé, de nem 
változott semmi.  

A protestáns egyházak újabb egymáshoz közeled! szándékát feler!sítet-
ték I. Ferenc rendelkezései. A nem katolikus vallású tanárokat, akik II. József 
és II. Lipót idejében már az ország egyetemén is taníthattak, eltávolították 
állásaikból, s elterjedt az a hír, hogy a tudományegyetemet Pestr!l a herceg-
prímási városba, Esztergomba fogják költöztetni. Ide pedig protestánsok nem 
mehetnének, vagy ha mégis, akkor egyértelm , hogy itt nem gyakorolhatnák 
hitüket, s!t er!s katolikus hatás alá kerülnének. A két protestáns egyház ekkor 
összefogott a szintén hátrányos helyzetbe került ortodoxokkal, hogy egy új, 
közös egyetemet hozzanak létre. Ennek terve legel!ször még 1796. február 8-
án fogalmazódott meg a tiszáninneni kerület gy lésén – amit ismét a Patayak 
birtokán, Bájon rendeztek. Báji Patay József tiszáninneni f!gondnok, a sáros-
pataki Kollégium f!kurátora szívügyének tekintette az egyetem tervét, sietett 
azonnal tájékoztatni a döntésr!l a többi kerületet, valamint összefogásra sür-
getett a cél érdekében. 

 
 
 
 
 

                                                 
87 Ladányi Sándor – Papp Kornél – T!kéczki László (szerk.) i.m.   75. p. 
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Patay-kastély, Taktabáj 

 
A terv megvalósulása azonban sokat váratott magára. Csak majd’ hatvan 

évvel kés!bb, 1855 !szén sikerült elindítani az evangélikusokkal közös ma-
gyarországi teológiai f!iskolát. Patay József és munkatársainak szándéka tehát 
megel!zte korát, továbbá az események alakulása azt is mutatja, hogy ismét 
olyan hatalmi-politikai viszonyok jellemezték Magyarországot, melyek újra 
akadályokat gördítettek a protestáns egyházak növekedésének lehet!sége elé.   

Leghamarabb csak a következ! század reformországgy lésein történtek 
ismét el!relépések a vallásügy terén.  

 
Befejezés 

A 18. században a társadalomnak minden tagja köt!dött valamely egy-
házhoz. A század folyamán azonban jelent!sen változott a protestánsok száma 
és aránya Magyarországon.  

Már a század elejére lényegesen módosult az egész ország lakosságának 
felekezeti aránya: a római katolikusok száma meghaladta a protestánsok lélek-
számát.88 Ennek több oka is volt: egyrészt a protestánsok üldözése er!sítette 
az áttérési folyamatot, másrészt a törökt!l felszabadított területeket katoliku-
sokkal népesítették be. Legjobban talán a reverzálisok súlyos következményei 
miatt apadt a protestáns hívek lélekszáma, valamint nagyon komoly veszélyt 
hordozott magában a reformált egyházak jöv!jére nézve az is, hogy az árva 
gyülekezetek tagjai a hosszú évtizedek alatt lassan elfelejtették hitvallásukat, 
énekeiket, imádságaikat is.  

A katolikus egyház mindeközben er!södött és gyarapodott, élvezve az 
uralkodói támogatást és folyamatosan gyarapodva a betelepített katolikus 
svábokkal. Az ország felekezeti megosztottságát er!sítette még a görögkeleti 
ortodoxia és az arról leválasztott bizánci rítusú görög katolikus (unitus) egy-

                                                 
88 Kósa László: Magyar m vel!déstörténet… 243. p. 
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ház egyre aktívabb jelenléte is. A törökökt!l visszafoglalt területekre folyama-
tosan érkeztek a Balkánról szerb és román betelepül!k, akik részint az ortodo-
xia keretein belül maradtak, részint elfogadták a római egyház által felkínált 
uniót. Az ország egészét tekintve a vallási sokszín ség, a felekezeti tarkaság 
tehát részben összefüggött az etnikai viszonyokkal, részben az udvar egyház-
politikájának volt következménye.  

Az evangélikus egyház tagjai magyarok, németek és szlovákok voltak. A 
református vallás ekkor is megmaradt „magyar vallásnak”. Ezért is volt „ge-
renda” az uralkodók szemében. A század során a protestáns egyházak fontos 
szerepet vállaltak a nemzeti érdekvédelemben, az oktatásban, m vel!désben, 

karitatív tevékenységekben, a helyi közösségek életének szervezésében. Az 
egyház vezetésébe bekerült protestáns nemesség szerepe kiemelked!en fon-
tossá vált korszakunkban, miközben sok esetben az országos politikában és 

saját egzisztenciájukban sokszor súlyos hátrányokat szenvedtek el. 
Jelen dolgozat arról kívánt képet adni, hogy hogyan élte meg, hogyan élte 

túl a 18. századi magyar protestantizmus az ellene indított hadjáratokat, vala-
mint arról, hogy milyen változások voltak szükségesek a túléléshez és a to-
vábblépéshez az egyházon belül. Ha csak a küls! körülményeket szemlélnénk, 
mondhatnánk, hogy a kép lesújtó és kétségbeejt!. Ha azonban végiggondoljuk, 
hogy mindig voltak, akik vállalták az egyházvédelem nehéz feladatát, ha látjuk, 
hogy megmaradt, s!t meger!södhetett a protestantizmus a század utolsó évti-
zedeiben, és ha megértjük, hogy az azóta eltelt nehéz, küzdelmes korokban, az 
újabb üldöztetések idején is élt és mindezeket túlélte a magyarországi protes-
tantizmus, akkor kijelenthetjük, hogy az egyház helyzete sohasem reményte-
len.  

Mert az egyház nem emberek akaratából jött létre és marad fenn nemze-
dékr!l nemzedékre, hanem létezése Isten szándéka szerint való. Noha eredete 
nem e világi, de benne él a világban. Az egyház és a világ története összefügg, a 
kett! mindenkor csak kölcsönhatásban vizsgálható és érthet! meg.  

Mert „… Isten eleit!l fogva azt akarta, hogy üdvözüljenek az emberek és 
jussanak el az igazság ismeretére, szükség, hogy mindig, a múltban, a jelenben 
és a jöv!ben egész a világ végezetéig legyen anyaszentegyház…”89    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Második Helvét Hitvallás XVII.  
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Summary 
 

The Situation of Protestantism in Hungary in the 18th Century,  
in regard to the role of Family Patay in the Church 

 
The situation of Protestantism in the 18th century Hungary may basically 

be described with two phenomena. One is the obtrusive counter-reformation 
of the Habsburg government, which meant, among other things, settling 
Catholic ethnic groups, excluding Protestants from state offices, requiring 
promissory-notes on baptism forced by the Catholic Church, banning the con-
struction of Protestant churches, state penalty on people converting to Protes-
tantism, forcing Protestant believers into ‘orphan ecclesiae’ and the subse-
quent withering of these. Only at the end of the century, during the reign of 
Joseph II and Leopold II, was the situation significantly amended.  

The other tendency in the life of the Protestant churches is institutional-
ising and strengthening the role of the lay element at church governance level, 
up the point that some received coequal positions with ministers in the 
Church Constitution. The increasing role and the institutionalising of the laity 
was comprehensible and necessary: the ministers of the repressed church 
communities could not protect either their own or their followers' rights to 
freedom of religion; consequently the role of noble patrons was appraised 
even more as they could still do a lot for their churches due to their social and 
legal positions, and by means of their riches. On the other hand, the tenden-
cies in the governance of Hungary to repress the role and the power of the 
Diet (Assembly of the Orders) and the orders themselves, the absolutist policy 
of the Court in Vienna resulted in the drastic loss of opportunities of the nobil-
ity in public life. Subsequently when a protestant nobleman in Hungary raised 
voice and proceeded in favour of the Church, he likewise enjoyed the opportu-
nity of having role in public life.   

This was the time when the office of the general head-curators of both the 
Lutheran and the Reformed (Calvinist) Churches was brought to existence, 
followed by the election of the head-curators of the church districts and of the 
sub-districts. Only the nobility of the Protestants could – and did – take the 
responsibility to protect the Church against temporal authorities, or against 
the Roman Catholic Church bearing enormous power, and they were also ca-
pable of representing the Reformed Church at the Court in Vienna, as well as 
proceeding as agents (agens) at the Consilium Locumtenentiale, the Lieuten-
ancy in Pozsony (today Bratislava in Slovakia), the de facto capital of Hungary 
that time. Besides they also took the responsibility of financing the operations 
of the Church and its schools.   

The Reformed Family Patay was such a noble family willing to make sac-
rifices and be at the service of others. Among their family members we find 
agens-es, head-curators of districts and of sub-districts, constructors of 
church buildings and parish-houses, and curators of schools during the cen-
tury. Their lands were situated mostly in the Cistibiscan (Tiszáninneni) and 
Transtibiscan (Tiszántúli) Church Districts; these were the places where they 
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served the Church. Having the family central location in Báj (today Taktabáj), 
close to Sárospatak, they paid special attention to the College. 

 

 
 


