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Csohány János 

 

A MAGYARORSZÁGI 

PROTESTÁNS PÁTENSHARC 

ZÁRÓ SZAKASZA 

 
 magyarországi két protestáns egyház, a református és az evangélikus számá-
ra az 1859. szeptember 1-jei kelettel kötelező erővel és azonnal végrehajtan-
dó hatállyal, császári-királyi nyílt paranccsal, ún. pátenssel kiadott egyházal-

kotmány komoly ellentétet váltott ki, egyfelől az evangélikus egyházon belül, más-
felől a kormány és a pátensnek engedelmeskedni nem akaró református és evangé-
likus egyházi körök között. Mindez belpolitikai válságot idézett elő, ami túlnőtt a 
két protestáns egyház belső keretein, és nemzeti ellenállássá vált. Kettős természe-
tét mindvégig megőrizte, egyszerre volt egyházi ügy, két egyház vallásszabadságá-
nak megcsonkítására tett kormányzati kísérlet, és ezen egyházak saját régi autonóm 
jogainak védelme, másrészt politikai üggyé is vált, hiszen egy vitathatatlannak szánt, 
törvényerejű államfői rendelet valójában politikai célt kívánt elérni, amikor szoros 
állami ellenőrzés alá szándékozta vonni a nevezett egyházakat. Másfelől az auto-
nómiájukhoz ragaszkodó egyházak saját indíttatású ellenállásukkal egyúttal politikai 
ellenállást is tanúsítottak. Ezért meddő az a vita, ami a pátensharc idejétől létezik, 
hogy vajon az „autonomisták” küzdöttek-e kizárólag politikai érdekből és a 
„pátentuálisok” (pátentisták, pátenspártiak) kizárólag egyházi érdekből, holott 
mindkettőjüknél mindkét ok jelen volt. Az autonomisták taktikailag szüntelenül 
arra hivatkoztak, hogy ők az uralkodó és a kormány leghűségesebb, legengedelme-
sebb alattvalói, akik csupán a rájuk vonatkozó évszázados törvényekben biztosított 
autonóm egyházi jogállásukhoz ragaszkodnak, ezért eljárásuk teljesen törvényes, 
míg – szerintük – éppen a pátenssel illetéktelenül kibocsátott „egyházalkotmány” 
mond ellent a hivatkozott törvényeknek. 

1859. december 29-én a minisztertanács ülésén Albrecht főherceg, Magyaror-
szág főkormányzója az addigi tapasztalatai alapján katasztrofálisnak látta a helyze-
tet, amely még várhatóan romlani fog az 1860. január 12-én Debrecenben formális 
meghívó nélkül összeülni szándékozó egyházker ületi közgyűlés (a kormánykörök 
szóhasználatával szuperintendenciális konvent, az elnevezést akor atmoszférájának 
érzékeltetése céljából olykor mi is használjuk) alkalmával előfordulható súlyos pro-
vokációk miatt. (Az említett gyűlés ugyan január 11-ére volt meghirdetve, és akkor 
is tartották meg, de a főkormányzó eltévesztette a dátumot, végig ez szerepel a 
minisztertanácsi jegyzőkönyvben.) Elmondta a főherceg, hogy az esetleg szüksé-
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gessé váló politikai és katonai intézkedésekkel a konvent idején kiket kíván meg-
bízni, mert a szóban forgó szuperintendenciális konvent az országos vásár alkalmá-
ra van tervezve, és a túlzsúfolt Debrecenben nem egy olyan konfliktusra lehet szá-
mítani, ami a külföld figyelmét is magára vonja. A főkormányzó javaslatot tett arra, 
hogy változtatni kellene az egyházalkotmány elfogadtatásának stratégiáján úgy, 
hogy azt a birodalom többi tartományára is ki kellene terjeszteni, ahol várhatóan 
örömmel fogadnák, s ennek hatására a magyarországi protestánsok is elfogadnák 
azt. A kultuszminiszter hozzáfűzte, hogy hamarosan Erdélyben kívánja bevezetni 
ugyanezt az egyházalkotmányt. A császár úgy nyilatkozott, hogy kész elfogadni a 
javaslatokat.1 

A kormánynak minden oka megvolt arra, hogy komolyan aggódjon 1859 dec-
emberének végén a protestáns pátens végrehajtását illetően. A törvény erejével 
életbe léptetett egyházalkotmányt először a nyolc (négy református,négy evangéli-
kus) egyházkerületi közgyűlésnek kellett volna elfogadnia és önmagát annak megfe-
lelően átszerveznie, aztán az alájuk tartozó egyházmegyéknek (reformátusoknál 
traktusoknak, evangélikusoknál széniorátusoknak), végül az egyházközségeknek 
tenniük ugyanazt. Ezt az elfogadást és a pátenses egyházalkotmány alapján történő 
átszerveződést nevezték koordinációnak. A régi szervezet alapján működő egyház-
kerületi közgyűlések azonban valamennyien elutasították a koordinációt. Ezzel 
megtagadták ennek az állami törvénynek a végrehajtását és ezzel – a kormány sze-
rint - megszűntek létezni. A törvény betűje szerint ezek után az egyházmegyék és 
egyházközségek nem koordinálhattak, mivel az csak felülről lefelé történhetett, a 
szuperintendenciáktól a traktusokon vagy szeniorátusokon át az egyházközségekig. 
Ennek ellenére előfordult, hogy egyes evangélikus egyházmegyék és nem kevés 
egyházközség koordinált. A kormány ezt elfogadta törvényesnek, holott az ellenke-
zett a saját pátenssel kibocsátott törvényével. 1859 végéig a pátenspárti Evangelisches 
Wochenblatt szerint 133 anyaegyházközség 230.000 lélekkel koordinált az evangéli-
kus egyházban. A kortárs Rogge szerint 163.000 lélek szavazott a koordinációra, 
42.000 még nem szavazott, 2.844.000 viszont elutasította. Az evangélikus egyházke-
rületek 37 egyházmegyéjéből 7 koordinált, ezek tagjai túlnyomóan szlovák, kisebb 
részben német nemzetiségűek voltak. A reformátusok közül addig sem az egyházme-
gyék, sem gyülekezetek nem fogadták el a pátenses egyházalkotmányt.2 

                                                 
1 Ministerratsprotokoll (továbbiakban MR. Protokoll) Haus- Hof- und Staatsarchiv Wien (továbbiak-

ban HHStA Wien) 1859. december 39. 3-4. pont. CSOHÁNY JÁNOS: A magyarországi protes-
tánsok abszolutizmuskori bécsi kormányiratok tükrében. Bp., 1979. (Theologiai tanulmányok. Új fo-
lyam. 8.) (továbbiakban CSOHÁNY, 1979.) 131-132., 187-188.; A témához ld. CSOHÁNY JÁNOS: 
A Habsburg-önkényuralom változásai. Confessio 1979. éfv. 3. sz. 65-77.;Uő.: Révész Imre, az abszo-
lutizmuskori ellenállás élharcosa. Theologiai Szemle 1984. évf. 2. sz. 77-86.; BUCSAY MIHÁLY: A 
protestantizmus története Magyarországon l521-1945. Bp., 1985. Gondolat Kiad. 204-206.  

2 CSOHÁNY, 1979. 133.; ZSILINSZKY MIHÁLY. A magyarhoni protestáns egyház története. Bp., 
1907. (továbbiakban ZSILINSZKY, 1907.) 707.; ROGGE, WALTER: Österreich von Világos bis 
zur Gegenwart. Leipzig, 1872-73. 2. Bd. 29.; Idézi GOTTAS, FRIEDRICH: Die Frage der 
Protestanten in Ungarn in der Ära des Neoabsolutismus. Das ungarische Protestantenpatent vom 
1. September 1859. München, 1965. Vlg. Oldenbourg. (Buchreihe der Südostdeutschen 
Historischen Komission. 14.) (továbbiakban GOTTAS.) 100. 
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A kormány 1860. január 10-i ülésén gyökeres változást hozott a pátens elfoga-
dásának menetében. Elrendelte, hogy a koordinálást alulról felfelé, az egyházközsé-
gektől a szuperintendenciákig kell végrehajtani. Az egyházközségekben a helyi 
presbitérium, vagy bármilyen néven működő egyháztanácsnak kell azt elfogadnia, a 
lelkésznek pedig a szószékről kihirdetnie az új „egyházalkotmányt”. A koordinált 
egyházközségek aztán a pátensben előírt módon megalakítják a koordinált egyház-
megyéket, azok pedig a szintén koordinált szuperintendenciákat, amelyeknek a 
számát az evangélikus egyházban hatra emelték. A rendelet értelmében az egyház-
községek koordinálását március 31-ig, az egyházmegyékét pedig április 15-ig be 
kellett fejezni.3 

A koordináció sorrendjének megváltoztatásával Leo Thun gróf visszatért az 
1850 elején képviselt álláspontjához. Akkor a Kollár-Kuzmány-Thun-féle egyház-
alkotmány tervezethez fűzött megjegyzései között kifejtette, hogy mivel a protes-
táns egyházakban az egyetlen szilárd határozatképes testület az egyházközség, az új 
egyházalkotmány életbeléptetésének úgy kellene történnie, hogy ezekkel az alsó-
szintű megbízható szervekkel kellene megegyezni, és átszervezni őket. Következő 
fokozatként a szeniorális konventekre történő választást az átszervezett egyházköz-
ségekkel kellene lebonyolítani, majd az így megválasztott szeniorális konventek 
segítségével a szuperintendenciák új szervezetét kialakítani.4 Ezzel szemben a Karol 
Kuzmány által Bécsből 1849. július 6-án báró Geringerhez, Magyarország országos 
főbiztosához intézett emlékiratában a birodalmi evangélikus egyház (Evangelische 
Kirche A. C.) átszervezését úgy javasolta, hogy először egy birodalmi főkonzisztó-
riumot kell szervezni bécsi székhellyel, aztán lépcsőzetesen haladva lefele a 
szuperintendenciákat, szeniorátusokat és végül az egyházközségeket kell az új egy-
házalkotmányhoz koordinálni.5 Az l859. szeptember 1-jére keltezett pátenses egy-
házalkotmányba a Kuzmány-féle felülről lefelé irányuló átszervezés került. Annak 
kudarca hatására térhetett vissza a minisztertanács 1860. január 10-én az eredeti 
Thun-féle elgondoláshoz. Úgy gondolták a döntéshozók, hogy könnyebb dolguk 
lesz a falusi presbitériumokkal (lokálkonventeknek, helyi egyháztanácsoknak stb. is 
nevezték) és lelkészekkel. (Február 5-én úgy módosította a kormány a koordinációt, 
hogy amennyiben a helyi presbitérium nem fogadná el a pátenst, akkor elegendő 
lesz az is, ha a lelkész a szószékről kihirdeti.) A szegény javadalmú lelkészeknek a 
pátensben ígért segély pedig ösztönözni fogja őket a koordinációra. Arra nem gon-
dolt a minisztérium, hogy a rendőrhatóság dolgát fogja megnehezíteni, hiszen addig 
az egyházkerületi és egyházmegyei vezetőket kellett figyelnie, ezután pedig az eset-
leg autonomista magatartást tanúsító lelkészeket, presbitériumokat is.  
                                                 
3 MR. Protokoll 1860. január 10.  
4 THUN, LEO: Einwendungen gegen einen Entwurf die evangelische Verfassungsangelegenheit 

betreffend. 1850. Autograf kézirat. HHStA Wien, Thun-Hohenstein-Nachlaß D 94. 
Mikrofilmarchiv. (továbbiakban Thun- Nachlaß.) Közölve németül CSOHÁNY, 1979. 198-199. 
Megtárgyalva uo. 44-46. 

5 Denkschrift Karl Kuzmány für Freiherrn von Geringer, kais[erlicher] Landes-Comissair in Ungarn, 
o.D. Magyar Országos Levéltár Budapest, Archiv des Absolutismus, res. Geringer, D 55 Nr. 
522/1849. In: SCHWARZ, KARL: Karol Kuzmánys Memoranden zur kirchlichen 
Verfassunggeschichte (1850) und zur aktuellen Lage der lutherischen Kirche (1849). Edition und 
Analyse. Presov, 2000. (Acta Collegii Evangelici Presoviensis VII. Miscellanea A. 1999. 112-114. 
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1860. január 11-én összeült a debreceni Kistemplomban az Albrecht főherceg 
által aggódva emlegetett tiszántúli egyházkerületi közgyűlés. Az egész pátensharc 
legnagyobb tömeget felvonultató gyűlése volt ez. (A gyűlés résztvevőinek számát a 
hivatalos küldötteken kívül a Debrecenben akkor tartott országos vásárra összese-
reglett vásározók tömege is gyarapította.) A császári biztos megjelent, és betiltotta a 
törvénytelen gyűlést, mire Tisza Kálmán bihari egyházmegyei segédgondnok azt 
válaszolta, hogy a gyűlést megtartják. A császári biztos távozott. A gyűlés tiltakozó 
feliratot fogadott el, amit küldöttség vitt Bécsbe, ahová meghívták a többi reformá-
tus és evangélikus egyházkerület küldöttségét is, továbbá április 20-ára újabb egy-
házkerületi közgyűlést hirdettek meg Debrecenbe. Semmiféle rendzavarás nem 
történt.6 

A négy református és a bányai evangélikus egyházkerület küldöttsége a közös-
nek elfogadott felirattal 1860. január 22-én érkezett a császárvárosba.7 A miniszter-
tanács már január 17-én kialakította álláspontját, mely szerint a küldöttséget testü-
letként nem fogadja, hiszen törvényileg nem létező szuperintendenciákat képvisel, 
csupán egyes tagjait magánszemélyként.8 Nem csoda, hogy a minisztertanács tudta 
a deputáció érkezését, mert a rendőrség az egyes küldöttségi tagok és a küldöttség 
mozgását naprakészen jelentette.9 Albrecht főherceg a január 23-i minisztertanácsi 
ülésen felhatalmazást kért, hogy Magyarországon rendkívüli rendszabályokkal tart-

                                                 
6 A debreceni szuperintendenciális konvent leírása több helyen olvasható. Legbővebben BALOGH 

FERENC: Balogh Péter. [Nekrológ] Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 1870. évf. 
586. sk.; Révész Imre munkái a pátens korából (1859-1860). Sajtó alá rendezte RÉVÉSZ 
KÁLMÁN. Bp., 1900. 140-157. (továbbiakban id. Révész Imre munkái.) Itt közli a felirat szövegét, 
amelyet Révész Imre fogalmazott. 158-167. Révész Imre azt hitte, hogy a minisztertanács a debre-
ceni gyűlés után hozta retorzióként a január 10-ére vissza- (ante) dátumozott határozatát, mivel azt 
az Evangelisches Wochenblatt 1860. január 26-i száma közölte. Id. Révész Imre munkái. 5.; 
RÉVÉSZ IMRE, IFJ.: Révész Imre élete 1826-1881. Debrecen, 1926. 83.(továbbiakban Révész 
Imre élete.); Révész hipotézisét átvette ZSILINSZKY, 1907.; A debreceni gyűlés idején katonaság 
nem várakozott, főleg nem ágyúkkal a szomszédos utcákban, amint ez olykor sajnálatosan még 
napjainkban is említésre kerül. A vásárosok sátraival telezsúfolt utcákon nem is várakozhatott vol-
na. Az erőszakos fellépéstől a hatóság tartózkodott, mert véres következményei lehettek volna. A 
pátens ellen fellépő reformátusoknak sem volt érdeke, hogy erőszakos cselekedetekre kerüljön sor, 
mert akkor a hatóság lázadással vádolta volna meg őket, és annak súlyos következményei lettek 
volna.;  RÉVÉSZ IMRE , IFJ.: Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájából. Bp., 1957. (Értekezések 
a történeti tudományok köréből. Új sorozat 2-3.) (továbbiakban RÉVÉSZ, Fejezetek.) 160. ; FÜRJ 
ZOLTÁN: Egyházkerületi közgyűlés a Kistemplomban. In: A protestáns pátens és kora. Tanulmá-
nyok és források a pátensharc 150. évfordulója alkalmából. (Szerk.: BARÁTH BÉLA LEVENTE – 
FÜRJ ZOLTÁN) . Debrecen, 2010.  A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadása. 97-128. 

7 ZSILINSZKY, 1907. 713.; RÉVÉSZ, Fejezetek. 160-161.; Id. Révész Imre munkái. 158. sk.; 
GOTTAS. 104 sk. Külön fejezetet szentel a bécsi küldöttségnek, a névsort is közli és napi tevé-
kenységét is. Török Pál naplóját használta. Török Pál írásai. Dunamelléki Református Egyházkerü-
let Ráday Könyvtára. Bp.   

8 MR. Protokoll 1860. január 17. 2. pont. 
9 Wilhelm Marx kassai kerületi rendőrfőnök (Polizeidirektor) jelentése. Eredeti 2. fol. Informations-

büro HHStA Wien. Karton 141. BM. 1860. 16. Nr. 375.; A komáromi jelentést továbbterjesztő 
pozsonyi kerületi rendőrfőnök Nagy Mihály szuperintendenst politikailag és erkölcsileg kifogásta-
lan személyként jelentette. Pozsony, 1860. január 24. eredeti. 2. fol. Informationsbüro HHStA 
Wien. Karton 141. BM. 1860. 16. Nr. 347. 
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hassa fenn a közrendet és a nyugalmat. Megkapta,10 noha már 1859. november 25-
én kapott ilyen felhatalmazást. 

Január 23. és 30. között, amíg a magyarországi protestáns küldöttség Bécsben 
tartózkodott, a minisztertanács nap mint nap foglalkozott ügyével. Január 25-én a 
református vallású Bruck pénzügyminiszter javasolta néhány küldött magánkihall-
gatáson történő fogadását, gróf Nádasdy igazságügyminiszter Vay Miklós fogadását 
javasolta, (e két miniszter a későbbiek során is a protestánsokkal történő megegye-
zést szorgalmazta, Nádasdy a belpolitikai zavaroktól erősen tartott), Thun helyeselt, 
a császár is elfogadta.11 Január 25-én történt bizonyos előrelépés, Rainer főherceg 
magához kérette Vay Miklós bárót és megtudakolta, hogy mik a feltételeik. Vay 
kérte a pátens és az arra vonatkozó miniszteri rendeletek visszavonását, az 1848-
ban érvényben lévő magyarországi protestáns egyházalkotmány helyreállítását, a 
betöltetlen vezető tisztségekre a választás engedélyezését, aztán a régi törvények 
szerint országos zsinat tartását, ahol az megtárgyalja a pátenssel közölt egyházal-
kotmányt, és nyilatkozik róla. A pátenses egyházalkotmánynak autonóm zsinaton 
történő megtárgyalására vonatkozó ígéret engedménynek számított, amit a kor-
mányzat köreinek egy részében biztató jelnek tekintettek.12 

1860. január 26-án Révész Imre írta meg az autonomisták számára Tájékozás 
címen az új helyzetben teendőket tartalmazó iratot. Ebben megtiltották az egyház 
régi vezetői a lelkészeknek, hogy a politikai hatóságtól rendelkezéseket fogadjanak 
el. A pátens kihirdetőit egyházi bíróság elé fogják állítani, azokat viszont, akik az 
ellenállás miatt vesztenék el állásukat, az egyház kárpótolni fogja. Felhatalmazták a 
presbitériumokat és az egyházközségek világi vezetőit, hogy a pátens kihirdetésére 
vállalkozó lelkészeket akadályozzák meg annak végrehajtásában.13 A Tájékozást 
tekintette a cs. kir. hatóság Révész legveszedelmesebb iratának. 

A miniszterelnök Thun, Bruck és Nádasdy társaságában többször tárgyalt a 
küldöttség két vezetőjével, a református Vay Miklós báróval és az evangélikus 
Prónay Gábor báróval, aztán a kultuszminisztérium egy bizottsága is néhány kül-
döttségi taggal, de a deputáció január 30-án kénytelen volt hazautazni. Útjuk nem 
volt eredménytelen. Vayt és Prónayt február 1-jén külön-külön fogadta a császár, 
február 6-8-án Rechberg miniszterelnök, Nádasdy és Thun magánemberként ismé-
telten tárgyalt velük.14 A koordinálás erőltetésével a kormány közben nem hagyott 
fel. Február 4-én a minisztertanács folyósította azt a 94.000 forintot, amit még 
1859. szeptember l-jén a költségvetésbe a koordinált egyházak számára beállított.15 
Ezzel a dotációval is ösztönözni kívánta a koordinációt. Február 5-én a miniszter-
                                                 
10 MR. Protokoll 1860. január 23. 1. pont. 
11 MR. Protokoll 1860. január 25.;KARNER, PETER (Hg.): Karl Ludwig Freiherr von Bruck rövid 

életrajzát ld. Die evangelische Gemeinde H B. in Wien. Wien, 1986. 95-96. 
12 GOTTAS, 106. 
13 Id. Révész Imre munkái. 168-174.;Révész Imre élete. 84-86.; CSOHÁNY, 1979. 138-139., 190. Az 

Informationsbüro (HHStA Wien) iratai között megtaláltam a Tájékozás magyar és német szövegét. 
Sajnos, hogy CSOHÁNY, 1979. című munkám kiadásakor korrekturát nem kaptam, ezért a Tájé-
kozás tévesen, a kiadók hibájából és ferdítése miatt Tájékoztatás címen szerepel.  

14 CSOHÁNY, 1979. 138-142.; GOTTAS 107-111. Thun-Nachlaß D 559 és 558. 
15 MR. Protokoll 1860. február 4. A minisztertanács 1859. szeptember 1-jén hagyta jóvá. A régebbi 

szakirodalomban 1860. február 5-ére keltezték, mivel akkor publikálták.  
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tanács rendeletben közölte a szuperintendenciákkal, hogy a protestánsok vezetőivel 
folyó bizalmas tárgyalások ne tévesszék meg őket, a pátens érvényben van, a koor-
dinációt kötelesek végrehajtani. A rendelet ugyanakkor a lelkészeket kötelezte, hogy 
a politikai hatóságnak engedelmeskedve hirdessék ki a pátenst.16 Március 3-án kul-
tuszminiszteri rendelet tudatta a szuperintendenciákkal, szeniorátusokkal és a gyü-
lekezetekkel, hogy a februári rendelet érvényes és hajtsák végre.17 Közben megin-
dultak a politikai hatóság részéről alkalmazott kényszerítő intézkedések, hogy a 
lelkészek szószékről hirdessék ki a pátenst és ebben őket senki se akadályozhassa 
meg.18 Az események aztán felgyorsultak. A császár 1860. március 31-i hatállyal 
elfogadta Albrecht főherceg főkormányzói felmentés iránti kérelmét és helyére a 
magyarországi születésű evangélikus vallású báró Benedek Lajos táborszernagyot 
nevezte ki. Benedek gyorsan tájékozódott, és nem csupán Thuntól, hanem ma-
gyarországi protestáns forrásokból is. Török Pál pesti református lelkész és Székács 
József pesti evangélikus lelkész adta meg a meggyőző felvilágosítást Benedeknek, 
és azt a módot is javasolták, ahogyan az uralkodó presztizs-veszteség látszata nélkül 
gyakorlatilag visszavonhatja a pátenst.19 Az autonómiához ragaszkodó egyházkerü-
letek egymás után tartották az állam szerint törvénytelen közgyűléseiket, amelyeken 
ismételten tiltakoztak a pátenses egyházalkotmány és az annak érdekében hozott 
rendelkezések, a hatósági erőszak, a bírósági eljárások, a megszületett ítéletek ellen.20  

1860. május 9-én Thun már úgy nyilatkozott Szögyéni-Marich László birodalmi 
tanácsosnak, hogy Benedek sürgetésére és saját belátásából kész felfüggeszteni a 
pátens végrehajtását, engedélyezi a zsinatok összehívását, és beszünteti az 
autonomisták elleni bűnvádi eljárásokat. Szögyény rábeszélte, hogy várják meg Vay 
Bécsbe érkezését, és vele megtárgyalva hozzák meg intézkedésüket. Attól tartott 
Szögyény, hogy a minisztertanácsban olyan határozatot hoznak, ami elrontja a ki-
bontakozás lehetőségét. Vay Miklós bárónak Bécsben május 11-én mind Thun, 
mind Benedek arról nyilatkozott, hogy a pátens végrehajtását felfüggesztik, a koor-
dinálás megtagadásáért indult bűnvádi eljárásokat megszüntetik, és a protestáns 
egyházalkotmánynak autonóm zsinaton történő rendezését tervezik.21 Még azon a 
napon a minisztertanács ülésén maga Thun tette meg ilyen értelemben a pátens 
felfüggesztésére javaslatát.22 A minisztertanács május 12-én és 15-én tárgyalta még 
a kérdést, és elfogadta a határozatot, amit a császár is kész volt kibocsátani a Bene-

                                                 
16 CSOHÁNY, 1979. 141-142. MR. Protokoll 1860. február 5. Thun indoklását németül közli CSO-

HÁNY, 1979. 191. p. 67. jegyzetben. 
17 CSOHÁNY, 1979. 142.; GOTTAS 111. Evangelisches Wochenblatt 1860. S. 93. 
18 CSOHÁNY, 1979. 142-143.; BIRÓ SÁNDOR – BUCSAY MIHÁLY – TÓTH ENDRE – VAR-

GA ZOLTÁN: A magyar református egyház története. Bp., 1949. (továbbiakban: Biró,  Bucsay, 
Tóth, Varga) 341-344. ;TÓTH ENDRE: A pátens története a Dunántúli Református Egyházkerü-
letben. Debrecen, 1940.; Szép számmal találhatók rendőri és csendőri jelentések Informationsbüro 
Karton 141., 144-145., 162. HHStA Wien.  

19 GOTTAS, 126-129.; CSOHÁNY, 1979. 144-147. 
20 CSOHÁNY, 146-147.; Biró, Bucsay, Tóth, Varga, 342-344.; GOTTAS, 114-116. 
21 CSOHÁNY, 1979. 147.; Idősb Szögyény-Marich László országbíró emlékiratai. 3. köt. Bp., 1917. 

33-34. 
22 MR. Protokoll 1860. május 11. Thun  javaslata és a kérdés megtárgyalásának szövege németül 

közölve CSOHÁNY, 1979. 194-196. 
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dek táborszernagy magyarországi főkormányzóhoz intézett kézirat formájában. 
Intézkedett, hogy azt május 15-i dátummal készítsék el, ami megtörtént és 1860. 
május 15-i kelettel, azonnali hatálybalépéssel jelent meg. Eszerint azokra a magyar-
országi protestánsokra vonatkozóan, akik nem fogadták el a pátenses egyházalkot-
mányt és nem koordináltak, a koordinálás kényszerét felfüggesztette. A koordinált 
egyházaknak viszont a pátens egyházalkotmánya értelmében kellett szerveződniük 
és élniük mindazokkal a kedvezményekkel, amelyeket az állam számukra biztosí-
tott. A nem koordinált egyházak régi egyházalkotmányuk szerint élhettek az 1849-
től életbe léptetett korlátozások alól feloldva.23 

A református egyházból 25 egyházközség, az evangélikus egyházból 226 egy-
házközség – többségükben szlovákok és németek – fogadta el a pátenst, 333 evan-
gélikus egyházközség azonban a régi egyházalkotmányhoz ragaszkodott. A pátens 
alapján szerveződött gyülekezetek Karol Kuzmány bécsi teológiai professzort vá-
lasztották szuperintendensükké (püspökükké), aki 1866. augusztus 14-én bekövet-
kezett hirtelen haláláig viselte ezt a tisztséget. Székhelye Pozsony volt. Kuzmányt 
halála után Josef Miloslav Hurban (1817-1888) követte 1866 októberében a pozso-
nyi pátenses egyházkerület püspöki székében. A Habsburg-ház és Magyarország 
között l867-ben létrejött kiegyezés megkönnyítése céljából 1867. május 15-én ki-
adott uralkodói rendeletével Ferenc József császár visszavonta a pátenst és az azt 
követő miniszteri rendeletet, a pozsonyi pátenses egyházkerület ügyét a magyaror-
szági protestáns egyházaknak a hatáskörébe utalta. A pozsonyi egyházkerület egy-
házközségeinek száma a végén 28-ra apadt, a többiek már korábban visszatértek az 
autonóm alapon szerveződött evangélikus és református egyházba, amelyeket 
1867-ben a megmaradtak is követtek.24 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 CSOHÁNY, 1979. 147-148., 196. Das Allerhöchste Handschreiben vom 15. Mai 1860 an den 

Feldzeugmeister Ritter von Benedek, teljes szövegével olvasható GOTTAS, 212-213.; 
Gremialakten, 10. Beilage, 806 ex 1859. HHStA Wien. Közli még BORBIS, JOHANN: Die 
evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Nördlingen, 
186l.357-359.; RÉVÉSZ, Fejezetek. 162. 

24 BUCSAY, MIHÁLY: Der Protestantismus in Ungarn 1521-1978. Teil 2. Wien – Köln – Graz, 
1979. Vlg. Böhlau. S. 95.;Uő.: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. Bp., 1985. 
204-206.; GOTTAS, 132-167.Kuzmányt szobai fürdőkádjában érte a halál. GOTTAS, 161.; 
KUZMÁNY, KARL: Das gute Recht der ev[angelischen] Preßburger Superintendenz. Ein wort zu 
seiner Zeit. Wien, 1866.; Vö. KARL SCHWARZ: A magyarországi protestantizmus helyzete és fej-
lődése a 19. században. A magyarok és a szlovákok közötti egyházi konfliktus különösen a neoab-
szolutizmus korában. Theologiai Szemle 1997. évf. 5. sz. 280-287.; Ugyanez a tanulmány leközölve 
új bibliográfiával kiegészítve, in CSOHÁNY JÁNOS: Tanulmányok Debrecen és a reformátusság 
múltjáról 5. köt. Debrecen, 2010. Fábián Bt. Kiad. 11-28.  
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Abstract 

 

The Final Phase of the Protestant Patent Contro-

versy in Hungary 

 
On 1 September 1859, the Habsburg imperial authority that had suspended the 
Hungarian constitution issued the “Protestant Patent” for the Calvinist and Lu-
theran churches in Hungary. The promulgation of the Patent set off serious con-
flicts both within the Lutheran church, and between the government and those 
Calvinist and Lutheran church circles that did not wish to obey the Patent. All this 
created an internal political crisis that outgrew the inner spheres of both Protestant 
churches and developed into national resistance. The Patent retained its double 
character all along being a church and political issue at the same time. On the one 
hand, it was an attempt on behalf of the government to mutilate the religious lib-
erty of two churches that tried to protect their own old autonomous rights. On the 
other hand, it became a political matter, since a monarchic decree with legal force 
and indisputable in intent tried to achieve a political aim by drawing the two 
churches in question under governmental control. 
 
 


