SOCIÍTAS ETkECCLESIAl

rvenyczi

Kertész B o t o n d

lásfelekezetek egyházi
zálladalmi költségek által fedez

itii-

"Azrevangélikus^egyház
Magyarországon
1848-49.ben

itfclck
elibe kimeri

SOCIETAS E T

5

ECCLESIA

KERTÉSZ BOTOND

E V A N G É L I U M ÉS SZABADSÁG

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
MAGYARORSZÁGON 1848-49-BEN

SOCIETAS E T ECCLESIA
A Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület kiadványai
5

Sorozatszerkesztő:
KOVÁCS I . G Á B O R

A kötet kiadását a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Millenniumi Titkársága
és a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatta.

A kötet eladásából származó bevétel
a Lutheránia Közhasznú Alapítvány számára lett felajánlva.

A borítón alnyomatban
az 1848-ban szentesített törvények X X . törvénycikke látható.

A szerző köszönetet mond Kósa Lászlónak
(az ELTE BTK Tanszékvezető tanárának)
és az Evangélikus Levéltár
munkatársainak
az értékes szakmai támogatásért.

ISBN 963 202 577 6
ISSN 1217-2413

M P K E kiadás
Felelős kiadó: Tőkéczki László

Nyomdai előkészítés: TIBOGRAPHIA S T Ú D I Ó - T e l . : 250-3564
Nyomás: M A P R I N T - Tel.: 424-5958

ELŐSZÓ

I yvangélium és szabadság" - ezt a két szót így egymás mellé írva egy dél-franc iaorJ. J szági hugenotta templom bejárata felett olvastam 2000 tavaszán, amikor ennek a
könyvnek a kéziratán dolgoztam. Rögtön az jutott eszembe, hogy a magyarországi evangé
likus egyház 1848-49. évi történetétiek keresve sem lehetne jobb címet találni. Újságcikkek,
prédikáció, körlevelek, közgyűlési határozatok gyakran kötötték össze ezt a két kifejezést,
amikor egyházunk tagjai megfogalmazták véleményüket, gondolataikat az evangélikusok
helyéről és feladatáról a forradalom és szabadságharc ideje alatt. Azokban a forradalmi
időkben könnyebb volt hinni a polgári, majd a nemzeti szabadság megvalósulásában és en
nek a szabadságnak az evangéliumban való megfogalmazottságában. A 19. század evan
gélikus egyháza pedig büszkén vallotta magát az evangéliumi szabadság mellett a minden
kori polgári szabadság védelmezőjének is. Evangélium és szabadság gondolatának összefo
nódása ily módon vezetett oda, hogy az evangélikus egyház (s itt annyit mindenképpen meg
kell jegyeznünk, hogy az akkor magát hivatalosan „helvét hitvallású evangélikusnak" ne
vezőreformátus egyházzal együtt) nagy többségében fenntartások nélkül tudott együtt halad
ni a polgári és állami szabadságáén küzdő nemzettel 1848-49-ben.
A forradalom és szabadságharc idejét számon tartja egyházi emlékezetünk. Mai evan
gélikusok is büszkén valljuk, hogy Kossuth, Petőfi, Görgey, az Aradon kivégzett Dessewffy
Arisztid és Leiningeri-Westerburg Károly, vagy a mártírhalált szenvedett pozsonyi lelkész,
Rázga Pál mind az evangélikus egyházhoz taitoztak. 1848-49 evangélikus történelmi fel
dolgozása azonban máig nem készült el, és valójában nagyon keveset tudunk arról, hogy
mint egyház miként élték meg a magyarországi evangélikusok a forradalom és szabadság
harc gyorsan zajló, fordulatos eseményeit. Kósa László ugyanezt a hiányt fedezte fel a re
formátus történetírásban, és magyarázta többek között azzal, hogy 1848-49 nem egyháztör
téneti, hanem politikatörténeti fordulópont.' Ez tagadhatatlan tény, azonban a fotradalom
és szabadságharc ideje egyháztörténeti szempontból is tanulságos. Az újkori magyar történe
lem folyamán először az 1848/20. tc. ismerte el a bevett felekezetek egyenlőségét és viszonos
ságát, megadva ezzel a rég áhított vallásegyenlőséget a magyarhoni protestantizmus számá
ra. 1848, mint a polgári Magyaronzág megalakításának első nagyszabásií kísérlete az egy
ház számára máig aktuális kérdéseket vetett fel; mi a szerepe, helyzete, feladata az evan
gélikus egyháznak a polgári társadalomban, milyen legyen a viszonya az új, rendi előjogok
tól mentes, polgári liberális államhoz, mi legyen a sorsa hagyományos autonómiájának.
1848-49 a nemzetiségi konfliktus végzetes kiéleződésének az ideje is volt. A többségében
szlovák és német etnikumú evangélikus egyháznak szembe kellett néznie ezzel a súlyos prob
lémával, amelynek következményei a későbbiekben meghatározóan alakították egyházunk
történelmét. A szabadságharc kiélezett katonai és politikai viszonyai között egy érintett egy-
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házi vezető, vagy gyülekezet sem vonhatta ki magát a súlyos politikai döntések következmé
nyei alól. A megtorlás időszakában pedig olyan új helyzettel kellett szembenéznie az evan
gélikus egyháznak, amely már-már létében fenyegette. Mindezekre a kihívásokra adott vá
laszok nem nélkülözik a máig aktuális tanulságokat sem, amién érdemes 1848-49 történetét
egyháztörténeti szempontból is megvizsgálnunk.
A fentiekből következik, hogy 1848-49 evangélikus egyháztörténeti összefoglalásának
elkészítéséhez nagymértékben kellett támaszkodnom a primer forrásanyagra. Levéltári
forrásokat elsősorban az Evangélikus Országos Levéltár egyetemes egyházi, egyházkerü
leti, egyházmegyei fOndjaiban, valamint néhány személyi hagyatékában találtam. A Ma
gyar Országos Levéltárban az 1848-49-es minisztériumok anyagaiból a Vallás és Közok
tatásügyi Minisztérium (VKM) iratait tekintettem át. A korabeli sajtó teljes egészét nem
állt módomban átolvasnom, a Protestáns Egyházi s Iskolai Lap 1848-as évfolyamán
kívül elsősorban a Közlöny tudósításait tekintettem át. A minisztertanácsi jegyzőkönyve
ket, az 1847-48-as, valamint az első népképviseleti országgyűlés naplóját kiadott forrás
ként hasznosíthattam.
Egyháztörténeti feldolgozásokként a különböző összefoglalások vonatkozó fejezeteit, va
lamint — elsősorban az évfordulók környékén megjelent - egyes rövidebb cikkeket, tanulmá
nyokat használhattam munkámhoz. A gyülekezettönénetek 1848-49-el foglalkozó részei
kevesebb, az iskolatörténetek hasonló fejezetei több adattal szolgáltak. A forradalom és sza
badságharc jeles evangélikus személyiségeinek kiadott életrajzai is sok segítséget jelentettek.
1848-49 hatalmas nem egyházi szakirodalmából elsősorban a forráskiadványokat, különbö
ző összefoglalásokat és helytörténeti munkákat használtam fel.
Bízom benne, liogy új kutatások újabb felismerésekkel gazdagíthatják ismereteinket
egyháztörténetünknek erről az érdekes korszakáról, és kijavítják e könyv esetleges hibáit.
Remélem, hogy jelen munkám segítségével egyházunk tagjai történeti önismeretüket gazda
gíthatják, a forradalom és szabadságharc története iránt érdeklődők pedig új szempontból is
merhetik meg a korszakot.
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agyarország az ellenreformáció következtében többségében újra katolikus or
szággá vált. A Rákóczi-szabadságharc befejezése után a Habsburg kormányzat
belátta, hogy az országot nem lehet erőszakos eszközökkel rekatolizálni, és a protes
tánsok helyzetét rendezni kell. A felekezetileg meghasonlott magyar országgyűlés,
amelyben a katolikus főpapoknak döntő szavuk volt, képtelen volt arra, hogy ezt a
rendezést megvalósítsa, így a vallásügy rendezése a rendek hatásköréből az 1715-ös
országgyűlésen az uralkodó kezébe ment át. Ez a helyzet egészen a reformkori or
szággyűlésekig meghatározta az egyházpolitikát, és a protestánsok helyzete a m i n 
denkori uralkodói akarat függvényévé vált.
Bécs szemében nem volt különbség reformátusok és evangélikusok között:
mindkét felekezetre ugyanazok a rendelkezések vonatkoztak, ahogyan ezt a korabeli
törvények és rendeletek szövege is hangsúlyozta, amikor a protestánsokat „mindkét
hitvallású evangélikusoknak" (azaz ágostai és helvét) nevezte. Ezért ebben a kor
szakban az állam és a protestánsok, a katolikusok és a protestánsok közötti viszony
tekintetében szorosan összefonódott evangélikusok és reformátusok sorsa.
I I I . Károly (1711-1740) és Mária Terézia (1740-1780) uralkodása idején a ko
rabeli európai országokhoz hasonlóan az volt az elterjedt meggyőződés, hogy csak
olyan állam lehet erős és egységes, ahol az alattvalók között nincsen vallási
különbség, ezért a protestánsok helyzetét szabályozó rendeletek azt célozták, hogy
kizárják őket az állami hivatalokból és lehetőleg minél szűkebb korlátok közé
szorítsák a rendes egyházi életet. Az uralkodók protestánsügyi rendeleteit 1724 óta
a Budán székelő Helytartótanács hajtotta végre, amelynek irányítása a katolikus
klérus kezében volt, így a lehető legkeményebben járt el a protestánsokkal szemben.
A I I I . Károly által 1731. március 21-én kiadott Carolina Resolutió egészen 1781-ig,
a türelmi rendelet megjelenéséig alapvetően határozta meg a protestáns egyházak
sorsát.
A Carolina Resolutió hivatalos eskühöz (ún. dekretális eskühöz) kötötte az álla
m i hivatalok betöltését, amelyben Máriára és a szentekre kellett megesküdnie a h i 
vatalra pályázónak. Ez indirekt módon kizárta a protestánsokat a hivatalviselésből.
(A Carolina Resolutió titkos záradéka expressis verbis is megtiltotta a protestánsok
hivatalviselését.) Sértette a protestánsok jogait az a rendelkezés is, amely a katolikus
ünnepeken, illetve körmeneteken való részvételre kötelezte őket. Az egyház belső
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életét gátolta, hogy különbséget tettek magán- és nyilvános vallásgyakorlat között:
az előbbi a legfeljebb szűk családi körben végzett áhítatokat jelentette és szabad
volt, az utóbbi a minden ezen kívül eső részét a vallási életnek. A nyilvános vallás
gyakorlatot a nyugati országrészen megyénként 2-2, ún. artikuláris - azaz a törvény
ben, artikulusban megnevezett helyen - engedélyezte a rendelet. A protestánsoknak
megengedte ugyan szuperintendens választását, de ezzel együtt a protestáns lelké
szeket meghagyta a katolikus püspökök, illetve főesperesek joghatósága alatt. Ez azt
jelentette, hogy katolikus egyházi személyek végezhették a hivatalos egyházlátoga
tásokat, és ezeket az alkalmakat többször felhasználták az egyes lelkészek és tanítók
zaklatására, elüldözésére, sőt iskolák és templomok bezárására is. A katolikusból
protestánssá való áttérést tiltották, vegyes házasságokat csak katolikus pap köthe
tett, az ezekből származó gyermekeket katolikus hitben kellett nevelni.
Bár a Carolina Resolutió az ország teljes területére vonatkozott, az 1681 előtt is
meglévő gyülekezetekben nem korlátozta a vallásgyakorlatot, így a Tiszántúlon, Er
délyben és Felső-Magyarország nyugati felén nem volt olyan negatív hatása, mint a
D u n á n t ú l o n . A csak az artikuláris helyeken gyakorolható nyilvános vallásgyakorlat,
a katolikus püspökök zaklatásai az i t t élő protestánsokat sújtották leginkább, első
sorban a korábban számottevő evangélikus falvakat. Mivel az evangélikusok az or
szág területén szétszórva, szórványokban éltek, így védtelenebbek voltak a támadá
sokkal szemben, mint a sok helyen egy tömbben, többségben lévő reformátusok.
Ha tehát a hivatalos rendeleteket és ezek végrehajtását vizsgáljuk, meglehetősen
sötét kép bontakozik k i előttünk a korszakról. Azonban az evangélikus egyház
helyzete a sok zaklatás ellenére sem volt reménytelen. Bár az áttérőkre komoly
karrier várt, mégsem vált tömegessé a katolizálás. Noha időről időre megtiltották, a
leendő lelkészek nagy része mégis tudott élni a peregrináció, azaz a külföldi evangélikusoknál elsősorban német - egyetemeken való tanulás lehetőségével. Ez
azért volt fontos, mert a protestánsoknak nem volt egyetemük Magyarországon. A
külföldről hazaérkezett lelkészek, és az általuk behozott könyvek révén a magyaror
szági protestánsok élő kapcsolatban maradtak külföldi hittestvéreikkel és megis
merték a legújabb teológiai irányzatokat is. így terjedhetett el hazánkban is, elsősor
ban a D u n á n t ú l o n a pietizmus, amely a hitélet mellett a szellemi életet is megújítot
ta. A protestáns iskolahálózat fejlett és magas színvonalú maradt az üldöztetések,
lefokozások, bezárások és anyagi nehézségek ellenére is. Az iskolarendszer csúcsán
öt líceum állt Pozsonyban, Sopronban, Eperjesen, Lőcsén és Késmárkon. Ezek kö
zül Pozsony és Sopron volt a legmagasabb színvonalú.
Minden hivatalos üldözés ellenére is előfordult, hogy az állam egyes lelkészek
nek a piteizmus által ihletett, a nép nevelését, vagy a tudomány előmozdítását szol
gáló erőfeszítéseit felkarolta. Legjelentősebb ilyen személyiségek Bél Mátyás pozso
nyi és Tessedik Sámuel szarvasi lelkészek voltak.
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Bél Mátyás (1684-1749) a közvetlen forrásból, Franckétől ismerhette meg Hal
lében a pietizmus elméletét és gyakorlatát. Pozsonyi tanárként, majd lelkészként
olyan iskolai reformokat vezetett be (történelem és földrajz alaposabb tanítása,
szemléltető eszközök és tanári értekezletek bevezetése, külvárosi iskolák rendszeré
nek megalapozása) amely Pozsonyt az ország legszínvonalasabb iskolájává tette.
A m i k o r Pozsonyba került 1714-ben, az iskolának 40 diákja volt, ötven évvel később
502 tanuló tanult itt Bél tanítványainak keze alatt! Az udvar akkor figyelt fel mun
kájára, amikor főműve kiadásához keresett pártfogókat. 1723-ban kezdte el tanítvá
nyaival összegyűjteni az ország történelmi és földrajzi adatait és vármegyénként ha
ladva megszerkeszteni „Notitia Hungáriáé novae historico geographica" címmel
Magyarország leírását magában foglaló köteteit. Haláláig öt kötet jelent meg, tíz
vármegye leírásával és térképével. I I I . Károly tekintélyével és pénzzel is támogatta
a munka elkészítését. Bél Mátyás nevéhez emellett többek között a tiszavirág életű,
szintén elsősorban oktatási célokat szolgáló első magyarországi állandó hírlap, a
Novae Posoniensa megindítása, illetve az első magyar leíró nyelvtan megszerkesz
tése is kötődik. Nemzetközileg elismert tudós volt, a berlini, olmützi, londoni, jénai
és szentpétervári akadémiák választották tagjukká. Az uralkodótól valószínűleg ne
mességet is kapott.
Tessedik Sámuel (1742-1820) szarvasi lelkész oktatási reformjaival tette híressé
nevét és gyülekezetét. Németországi utazásai és tanulmányai során széleskörű ta
pasztalatokra tett szert, Erlangenben a teológia mellett természettudományokat és
orvosi ismereteket is tanult. A hitélet és a gyakorlati tevékenység nála elválasztha
tatlanul összefonódott: Az igazi istentisztelet Isten adományainak okos, tevékeny, jóked
vű felhasználásában áll", írta. Szarvason templomot, iskolát és kórházat épített, har
colt az egészségesebb és puritánabb életmódért, a szószéket és a prédikációt kated
raként használva oktatta a népet. 1780-ban alapította meg gazdasági és ipariskoláját,
amelyekben a legkorszerűbb mezőgazdasági ismereteket és a jobbágyság számára is
hasznos háziipari tevékenységeket tanított. Új növényeket és új iparágakat honosí
tott meg iskolája segítségével. Gyakorlati munkája mellett elméleti műveket is írt.
F ő m ű v e a 18. századi magyar parasztságot hitelesen bemutató A Parasztember
Magyarországban... című könyve, amely máig is pótolhatatlan történeti forrása a
korszaknak. Több állami kitüntetést is kapott, többek között 1805-ben nemességet.
Sajnos lelkésztársával, híveivel és egyházmegyéjével való meghasonlása miatt isko
lája nem maradt fent sokáig, de egyik példája lett a Festetich György által alapított
gazdasági intézetnek, a keszthelyi Georgikonnak. Tessedik gyakorlati alkotásai kö
zül pedig sok máig megmaradt.
Ebben a korszakban nemcsak az evangélikus egyház fogyásának, gyülekezetek
megszűnésének lehetünk tanúi, hanem a gyarapodásnak és terjeszkedésnek is. Ez az
a kor, amikor az ország, a volt hódoltsági területek regenerálódnak a török uralom
és a felszabadító háborúk utáni pusztulásból. Ennek egyik legfontosabb eszköze volt
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a magyarországi és külföldi jobbágyok áttelepítése a pusztán maradt területekre.
Noha a telepítések során a katolikus jobbágyok élveztek előnyt, evangélikus telepü
lések is keletkeztek így. Az Alföld nagy evangélikus települései - Békéscsaba, Kis
kőrös, Tótkomlós, Szarvas stb. - felső-magyarországi evangélikusok áttelepítésével
keletkeztek. Fontos szerepe volt a békés megyei evangélikusok letelepítésében a
környék legnagyobb földesurának, Br. Harruckernnek. Tolna megyébe német, sváb
telepesek érkeztek szintén a földesúr, Mercy hívására. Az újonnan letelepülők v i 
szonylag szabadon gyakorolhatták vallásukat, a földesúrtól segítséget kaptak isko
lájuk, esetleg templomuk felépítéséhez, és maguk választhatták lelkészüket. A tele
pítéssel kialakult alföldi és dél-dunántúli gyülekezetek erősítették lélekszámban az
evangélikus egyházat, bár ezek a szigetek más vallású településekkel voltak körül
véve, így fennmaradt, sőt megerősödött az evangélikusság szórvány helyzete.
A találóan „csendes ellenreformációnak" nevezett korszaknak I I . József uralko
dása vetett véget. Mária Terézia uralkodásának vége felé már új eszmék terjedtek el
szerte Európában nemcsak a filozófusok, hanem az uralkodók között is. A felvilágo
sodás egyik fontos jelszava lett a vallási türelem, a tolerancia, és gyengült az „egy
állam, egy vallás" elv ereje. A vallást kezdték az egyén belső ügyének tekinteni,
amelybe az államnak minél kevésbé kell beavatkozni. A felvilágosult állam m á r nem
valamely felekezet érdekeinek legfőbb védője, hanem elsősorban saját érdekei, az ál
lamérdek szerint cselekszik. Az államnak pedig egyáltalán nem érdeke, hogy egyes
alattvalóinak tehetségét hagyja kárba veszni csak azért, mert azok más felekezethez
tartoznak, mint az adott országban a többség. Ahogyan I I . József megfogalmazta:
„...meg vagyunk győződve arról, hogy (...) a keresztyén kegyességtől helyeselt igazi türelem
a vallás és az állam számára a legnagyobb hasznot hozza...
I I . József trónra lépését a protestáns egyházak körében nagy várakozás előzte
meg, mivel már ismerték a vallási türelemről vallott nézeteit. Az 1780 novemberé
ben trónra lépett császárhoz a következő évben beadvánnyal fordultak az egyházke
rületek, amely ürügyként szolgált arra, hogy 1781. október 25-én megjelenjen a pro
testánsok helyzetét rendező türelmi rendelet. A rendelet eltörölte a dekretális esküt,
ezzel felszabadította az állami hivatalokat a protestánsok számára, megszűntette a
körmeneteken és katolikus ünnepeken való kötelező részvételt. Talán legfontosabb
és leghatásosabb intézkedése az volt, hogy engedélyezte új gyülekezetek létrejöttét
olyan településeken, ahol ezt legalább 100 család kérte és anyagi erejük is megen
gedte saját egyházközség fenntartását. Ezeken a helyeken templomokat is lehetett
építeni, bár a rendelet tett különböző megszorításokat, pl. megtiltotta az utcára néző
bejáratot, torony építését és harang használatát. A katolikus egyház ellenállásának
dacára későbbi rendeleteiben már 50 család részére is engedélyezte gyülekezet ala
pítását és a templomépítésre vonatkozó megszorításokat is enyhítette.
8

10

Zsilinszky Mihály (szerk.): A magyarhoni protestáns egyház története. Bp. 1907. (továbbiakban:
Zsilinszky: Protetantizmus) 388-390. p.
Bucsay 150. p.
Mályusz 262-285. p.

A protestánsokat kivette a katolikus klérus gyámkodása alól, és engedélyezte a
szuperintendenseknek gyülekezeteik látogatását, a lelkészeknek pedig a filiák za
vartalan gondozását. Elvben engedélyezte zsinat tartását is, protestáns és katolikus
királyi biztos jelenlétében, de uralkodása idején erre ténylegesen nem adott enge
délyt. Szabályozta a vegyes házasságokat is, katolikus apának minden gyereke a ka
tolikus vallást tartozott követni, protestáns apának pedig a fiai maradhattak protes
tánsok. Ezzel az intézkedéssel ugyan a katolikus egyháznak kedvezett, de eltörölte
a sok visszaélést okozó reverzálisokat.
A katolikus klérus hiába tiltakozott a rendelet ellen. A vármegyék, a püspökök
és a helytartótanács továbbra is igyekezett megakadályozni végrehajtását, ezért ez
utóbbiba I I . József protestáns tanácsosokat is kinevezett. A rendelet hatása minden
nek ellenére soha nem látott növekedését tette lehetővé a magyar protestantizmus
nak. I I . József évtizedében az anyagyülekezetek száma 272-ről 758-ra emelkedett,
összesen pedig 1015 új gyülekezet alakult, így 1790-ben 1740 protestáns egyházköz
séget találhatunk Magyarországon." A hívek anyagi áldozatkészségének köszönhe
tően országszerte új templomok épültek. A német nyelv oktatását elrendelő nyelv
rendelet, az egységes népiskolai tantervek és tankönyvek bevezetése sértette ugyan
a protestánsok érdekeit is, de ez nem gátolta a türelmi rendelet érvényesülését.
A protestánsok várakozása tehát beteljesedett. Hálaprédikációk sora jelent meg
I I . Józsefhez címezve a rendelet megjelenése után. Az ekkortájt épült tolnai evangé
likus templomok karzatán nagyon sok helyen máig látható I I . Józsefnek az oltárral
szemben megfestett portréja. Bár történelmünk I I . József politikáját máig ellent
mondásosnak tartja Magyarország szempontjából, a katolikus egyház pedig joggal
veti szemére a szerzetesrendek megszűntetését, vagy a katolikus hierarchia, illetve
lelkészképzés állami irányítását és a katolikus egyház autonómiájának súlyos meg
sértését, az evangélikus egyház számára türelmi politikája egyértelműen a „véres",
majd „csendes" ellenreformáció túlélését, és a normális egyházi élet lehetőségét je
lentette. A felvilágosodás később sok torzulást okozott az evangélikus egyház teoló
giájában, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ez az eszme érlelte meg
a vallási türelem gondolatát, amelynek I I . József megvalósítása tette lehetővé, hogy
a protestantizmus fennmaradjon és jelentős szerepet játszhasson a későbbiekben is
Magyarország történetében. A türelmi rendelet I I . József azon intézkedései közé
tartozott, amelyek túlélték a „kalapos királyt".
1791-ben I I . Lipót követte bátyját a trónon, akit ugyanúgy a felvilágosodás esz
méi vezették, mint bátyját, de politikailag bölcsebben tudta érvényesíteni akaratát.
1790-re országgyűlést hívott össze, amelyen a vallás helyzetét országos törvénnyel
akarta biztosítani Magyarországon. Az Országgyűlés előtt röpiratok tömege látott
napvilágot, amelyek a vallási türelem gondolata mellett, vagy ellen kardoskodtak.
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Az Országgyűlés elé terjesztett uralkodói javaslat lényegében a türelmi rendelet
megerősítését akarta törvénybe iktatni. Bár a javaslat felett nagy viták voltak, m á r
az ország hangulatának változását mutatta, hogy a törvényjavaslat mellett katolikus
főrendek is, mint pl. Batthyány Alajos és Széchenyi Ferenc is felszólaltak, illetve a
végső szavazásnál a türelmi rendelet ellen folyamatosan tiltakozó katolikus püspöki
kar két tagja is megszavazta azt.
Az 1791/26. tc. 1844-ig, illetve fő elveiben 1848-ig szabályozta a protestánsok
helyzetét Magyarországon. Eltörölte a linzi békekötés után született, protestánsokra
nézve hátrányos törvényeket. A türelmi rendeletben lefektetett jogokon túl biztosí
totta a protestánsok egyházi és iskolai autonómiához, önkormányzathoz való jogát,
amely felett a király csak a pontosabban körül nem írt, legfőbb felügyelet jogát gya
korolta. Előremutató volt az a rendelkezése is, hogy a protestánsok házassági pereit
kivette a katolikus egyház joghatósága alól, és külön protestáns házassági bíróságok
felállítását rendelte el. A vegyes házasságokban született gyermekek vallását a türel
mi rendelet szerint szabályozta.
Később sok visszaélésre adott alkalmat, hogy a törvény a protestáns vallásra való
áttérést korlátozta és királyi engedélyhez kötötte. A vegyes házasságok pereit a
szentszékek elé utalta, ami egyoldalúan kiszolgáltatta a protestáns házasfelet a
katolikus bíróságoknak. Nem lépett életbe Horvátországban, ahol továbbra is a I I .
József előtti kor szabályai maradtak érvényben és a horvátországi evangélikusok
eltűnéséhez vezetett. A I I . József által eltörölt cenzúra újbóli bevezetése a fellendülő
protestáns irodalmi életre vetett árnyékot.
A jozefinizmus türelmes protestáns egyházpolitikáját törvényesítő 1791/26. tc.
tehát nem teremtett vallásegyenlőséget a protestáns egyházak számára, hanem ún.
bevett vallássá (religio recepta) tette az evangélikus és református egyházat. Ez azt
jelentette, hogy a meghatározott törvényes korlátok között, viszonylag szabadon él
hettek a protestánsok, de a katolikus egyház továbbra is megőrizte kiemelt, uralko
dó (religio praedominans) jellegét. Ez nemcsak különböző jogi előnyöket, és az ál
lam kormányzásába való beleszólást (pl. a katolikus főpapok és szerzetesrendek
vezetőinek főrendiházi tagsága révén) jelentett, hanem részint a hatalmas földbirto
kok, részint a jezsuita, majd a szemlélődő rendek feloszlatása révén keletkezett álla
mi alapok (tanulmányi-, illetve vallási alap) segítségével élvezett óriási vagyoni kü
lönbséget kihasználva, jóval hatékonyabb egyházi infrastruktúra működtetését tette
lehetővé. A protestánsok szempontjából ezen a helyzeten az sem változtatott, hogy
a katolikus egyházon belül tovább éreztette hatását a jozefinizmus egyházpolitikája,
és nem állt helyre a katolikus egyház államtól való függetlensége.
I I . Lipót a törvényben kimondott autonómiát ténylegesen is igyekezett biztosí
tani a protestánsok számára, amikor az evangélikusoknak és reformátusoknak
megengedte országos zsinat összehívását, amely elsősorban az egyházszervezet meg13
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határozásáról volt hivatva döntetni. Az üldöztetés éveiben kialakult együttműkö
dést törvényesíteni akarták, ezért a két egyház vezetői együttesen adtak be kérvényt
az uralkodóhoz a zsinattartás ügyében, amelyek egy időpontban, Pesten (evangéli
kus) illetve Budán (református) ültek össze. A két zsinat közös bizottságokban ülé
sezve dolgozott ki kánonokat, amelyek szerint a két egyházat ezentúl egy közös
kormányzati szerv, a konzisztórium vezette volna. Emellett azt is kimondta, hogy a
különböző felekezethez tartozó lelkészek egymást is helyettesíthetik.
Az egy hónap alatt kidolgozott kánonok szentesítetését végül megakadályozta a
református egyházban az egyházi vezetésért dúló küzdelem az egyháziak és világiak
között, így a közös egyházszervezeti intézkedések sem valósulhattak meg. A zsinat
előmunkálataiba és tárgyalásainak vezetésébe ugyanis a két egyház világi vezetői
nem v o n t á k be a lelkészeket. Nyílt ellenállást ez Debrecenben, a Tiszántúli Refor
mátus Egyházkerületben robbantott k i a Sinay Miklóst püspökké választó lelké
szek, és az ezt megakadályozni kívánó világiak között. A püspökválasztáson végül a
világiak akarata győzött, de az egyháziak jogait megnyirbáló kánonok királyi szen
tesítése a református lelkészek ellenállása, a prímás tiltakozása, illetve a király halála
miatt nem valósult meg. Az ex lex állapotot az egyes egyházkerületek saját hatáskö
r ü k b e n kibocsátott szabályrendeletekkel igyekeztek áthidalni. 1818-ig, betiltásáig
informálisan a két testvéregyház közös konventje is működött.
1792-ben meghalt I I . Lipót, akit I . Ferenc követett a magyar trónon. A francia
forradalom, majd a napóleoni háborúk hatására az európai uralkodóházak egyre b i zalmatlanabbul fordultak a felvilágosodás eszméi felé. I . Ferenc szembefordult elő
dei politikájával; a protestánsok érdekeit védő törvényt ugyan már nem lehetett
megváltoztatni, de annak hiányosságait fel lehetett használni a protestánsok jogai
nak minél erőteljesebb korlátozásához. A protestánsokban ugyanis az Európa rend
jét felforgató felvilágosodás eszméinek legfőbb letéteményeseit látta az udvar és a
katolikus egyház.
A törvényben expressis verbis meg nem tiltott reverzálisoknak a leghatározot
tabban érvényt szereztek a Helytartótanács utasítása értelmében. A reverzálisok be
nem tartását akár a gyerekeknek a szülőktől való elvételével is büntethették. Kato
likusból protestánssá való áttérés szinte lehetetlenné vált. Az áttérni szándékozónak
legalább hat-hetes kötelező oktatáson kellett résztvennie, hogy az elhagyni szándé
kozott katolikus egyház tanait megismerje. Az oktatás tanúk jelenlétében, akár az
áttérő lakhelyétől távol is történhetett.
A plébánosok listákat vezettek azokról a személyekről, akikről úgy tudták, hogy
katolikusok. Ezekre a listákra néha önkényesen is felvettek neveket, ami ellen csak
nehezen lehetett fellebbezni. A listákat a protestáns lelkészek is megkapták, és a
„katolikus vallást követni köteles személyeket" k i kellett utasítaniuk templomaik
ból. Ellenkező esetben a protestáns lelkészt is felelősségre vonhatták. A protestáns
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iskolákban sem tanulhattak katolikus gyerekek. Mivel a templomépítést királyi en
gedélyhez kötötték, és a Helytartótanácson keresztül kellett érte folyamodni, sok
szor évekig húzódott egy-egy templom felépítésének engedélyezése. Az evangéliku
sok minden eszközt megragadtak, hogy sérelmeiket felterjesszék az udvarhoz, de
tiltakozásuk nem ért el sikert; a kormányszékek az udvar utasításaira, az udvar pe
dig a kormányszékek önkényes túlkapásaira hivatkozott.
A napóleoni háborúk idején a peregrinációt is megnehezítették, majd 1818-ban
újra megtiltották, így csak nagyon nehezen lehetett eljutni a németországi egyete
mekre. Az udvar ezért 1821-ben teológiai akadémiát nyitott Bécsben a protestánsok
számára, amely azonban nem nyújtott jelentősen magasabb színvonalú képzést,
mint a már addig is meglévő akadémiák. A külföldi egyetemeken való tanulást arra
hivatkozva tiltották be, hogy a német egyetemeken elterjedt káros teológiai - való
jában politikai - nézetek ne szivároghassanak be az országba.
A sikertelen zsinat, és a fokozódó állami nyomás ellenére mégis virágzásnak i n 
dult az egyházi élet 1791 után. Létrejött az országos közpénztár, hogy az egyházigaz
gatás felmerülő költségeit fedezhessék. Egyházkerületi és egyházmegyei gyáminté
zetek alakultak, amelyek az idős lelkészekről, lelkészi özvegyekről és árvákról vol
tak hivatva gondoskodni. Új iskolák alakultak - például az addig meglévő öt evan
gélikus líceum mellé Selmecbányán új létesült - és a régieket korszerűsítették, új
tanszékek alapításával bővítették. Az egyházigazgatás szakszerűsödését segítették
elő a líceumok keretében újonnan alakult jogakadémiák.
Középfokú iskolákat is alapítottak a 18. század folyamán létrejött evangélikus te
lepülések számára. 1807-ben Sárszentlőrincen (Tolna megye, a bonyhádi gimnázi
um elődje), 1802-ben Tessedik szarvasi intézete helyett Mezőberényben alakult
gimnázium (később Szarvasra került), 1806-ban pedig Nyíregyházán. Az oktatás
minőségét javította az az új, egységes tanterv, amelyet a korszak elismert evangéli
kus tudósai, a pesti egyetemen tanító Schedius Lajos, Schwartner Márton és a ké
sőbbi püspök, Lovich Ádám készítettek. Az iskolák anyagi alapjait a szaporodó ala
pítványok és ösztöndíjak teremtették meg.
1793-ban jelent meg a három évfolyamot megélt első protestáns egyházi folyó
irat, amelyet Ambrosius Sámuel szerkesztett latin nyelven, Annales novi ecclesiastico-scholastici címmel. Pénzhiány miatt nem valósulhatott ugyan meg a tervezett
saját evangélikus nyomda felállítása, de ennek ellenére sorra láttak napvilágot peda
gógiai és teológiai munkák. A kor kihívásaira válaszolva új énekeskönyveket adtak
k i . A legjelentősebb az 1811-ben kiadott dunántúli énekeskönyv volt, amelynek re
videált változata 1982-ig a legelterjedtebb volt a magyarországi evangélikus egyház
ban. A bibliaterjesztés anyagi alapjait az 1830-as évektől a brit bibliaterjesztő tár
sulat segítsége biztosította mindkét protestáns egyház számára.
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Az országosan felpezsdülő irodalmi életben is kivették részüket evangélikus lel
készek és világiak. Egyik legnevesebb képviselője Kis János soproni lelkész, majd
dunántúli szuperintendens volt, aki segítette az ifjú Berzsenyi Dániel költői próbál
kozásait, Kazinczyval személyes barátságban és állandó levelezőkapcsolatban volt.
Részt vett a Tudományos Akadémiát megszervező bizottság munkájában is. Kis Já
nos egyházi működése során is maradandót alkotott; 1813-ban Agendát szerkesztett
és nagy részben írt is kerülete részére, és a már említett dunántúli énekeskönyv is
az ő nevéhez fűződik.
Az 1791/26. tc. lehetővé tette, hogy az ország szellemi-politikai életébe nagyobb
mértékbe bekapcsolódjanak evangélikus világiak is. Köztük foglalt el kiemelkedő
helyet az új iskolai tanterv kapcsán már említett Schedius Lajos (1768-1846) is. A
pozsonyi és soproni líceum után a korszak legmodernebb egyetemén, Göttingenben
folytatott teológiai és bölcsészeti tanulmányokat. 1791-ben, 24 éves korában nevez
ték k i első protestánsként a pesti egyetemre az esztétikai tanszék rendes tanárává.
Sokoldalú személyiség volt, tanított görögöt és pedagógiát, 1802-1804-ig német
nyelvű tudományos folyóiratot szerkesztett, egy ideig az első pesti színtársulat dra
maturgjaként is működött. Kora minden tudományos megmozdulásában részt vett,
többek közt az Akadémia alapításában. M i n t az esztétika tanszék tanára, „hivatal
ból" részt vett a nyelvújítási mozgalomban, a mérsékeltebb irányt képviselve. Mű
vei is főleg német és latin nyelven jelentek meg, amely a nemzeti ébredés idején már
kissé anakronisztikusán hatott. Egyházában is nagy tekintélynek örvendett. Sokáig
a pesti egyház felügyelője, majd iskolai felügyelője volt. Ót tekinthetjük a pesti gim
názium megalapítójának.
A reformkorban megindult nemzeti és polgári átalakulás az evangélikus egyhá
zat sem hagyta érintetlenül. A reformkori országgyűlések liberális ellenzéke „ter
mészetes szövetségest" látott a protestáns egyházakban a jogaikat csorbító bécsi
udvarral, kormányszékekkel és a reformokat rendre elutasító katolikus klérussal
szemben. Ebben a korszakban folytatódott és teljesedett k i az 1790-91-es országgyű
lésnek az a fent már említett hagyománya, hogy a protestánsok jogaiért katolikus
követek, sőt főrendek is kiálltak. A fő kérdések ekkor már nem a felekezeti különb
ségek voltak, hanem előtérbe kerültek a mindenkit egyformán érintő nemzeti prob
lémák. A reformkori országgyűlések során ezért mindig kiemelt szerepe volt a pro
testánsok helyzetét javítani próbáló vallásügyi törvényjavaslatoknak. A protestán
sok helyzete fontos mércéje volt a kormány és az ellenzék közti erőviszonyoknak.
A reformkori vallásügyi tárgyalások sorát az 1830-as országgyűlésen Beöthy
Ödön fellépése nyitotta meg, aki felszólalt a vegyes házasságokkal és áttérésekkel
kapcsolatos visszaélések ellen és tizenkét pontban fogalmazta meg a protestánsok
követeléseit. Ezek közt szerepelt a szabad áttérés engedélyezése a protestáns egyhá20
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zakba, a vegyes házasságoknál sok visszaélésre alkalmat adó kötelező hat hetes je
gyesoktatás eltörlése, a reverzálisok eltiltása, a protestánsok birtokjogának biztosí
tása Horvátországban, a külföldi egyetemek szabad látogatása, katolikusok protes
táns iskolalátogatása, protestáns tábori lelkészség felállítása. Az alsótábla által elfo
gadott javaslatot a felsőtábla megbuktatta, pedig többek között Wesselényi Miklós,
Széchenyi István és gr. Eszterházy Mihály is a javaslat elfogadása mellett nyilatko
zott. A katolikus klérus ellenállását azonban ekkor még nem sikerült megtörni.
1836-ban hétszeri üzenetváltás után volt kénytelen elvetni az alsótábla a fenti
12 pontot, mert nem sikerült közös nevezőre jutnia a felsőtábla képviselőivel. 1839ben végre sikerült elfogadtatni mindkét táblával a javaslatot, ekkor azonban a
király nem volt hajlandó annak szentesítésére. A vallásegyenlőség ügye ekkorra
felekezeti különbség nélkül a liberális nemesség egyik legfontosabb követelése lett.
A megyék feliratokban tiltakoztak a katolikus főpapok visszaélései ellen. A libe
rálisok elvi álláspontját így fogalmazta meg Deák Ferenc már 1833-ban: A polgári
társaság czéljaival egyező minden szabadságot és így a vallás szabadságát is, sérthetetlen
szentség gyanánt tisztelem. Az 1844-es országgyűlés végül orvosolta a 12 pont szel
lemében a protestánsok sérelmeinek jelentős részét a I I I . tc. elfogadásával. A sérel
mek jelentős részének orvoslása jóval kedvezőbb jogi helyzetbe hozta a két protes
táns egyházat, a vallásegyenlőség azonban ekkor még nem valósult meg sem elvi,
sem gyakorlati szinten. A bevett felekezetek egyenlőségét csak később, az 1848/20.
tc. foglalta törvénybe.
A negyvenes évek politikai viharai megmutatták, hogy csak úgy lehet eredmé
nyesen küzdeni a reformokért, ha a fennálló ellentéteket minél inkább elsimítják,
amint ezt Kossuth érdekegyesítés címen meghirdette. Az érdekegyesítés politikai
programja ösztönözte a két protestáns egyház vezetőit arra, hogy újra megkíséreljék
létrehozni az evangélikusok és reformátusok közti uniót. A két protestáns felekezet
uniójának hazai és külföldi történeti előzményei is voltak. A reformáció háromszá
zados évfordulóján, 1817-ben elindított porosz unió révén az 1840-es évek végére
létrejött német földön egy életképes uniált egyház, de ez nem tudta maradéktalanul
magába olvasztani a területén élő reformátusokat és evangélikusokat. Az erős állami
nyomás dacára létrejött egy új, ú n . ólutheránus egyház, amely mereven elzárkózott
a reformátusokkal közös egyházszervezettől.
Magyarországon a reformkorban a két felekezet egymásrautaltsága és szórvány
helyzete következtében, a gyakorlati problémák megoldására jöttek létre a kéri és
nagygeresdi egyezségek. 1830-ban a tiszáninneni református és a tiszai evangélikus
kerület Kéren, 1833-ban a dunántúli evangélikus és református kerület Nagygeresden kötött egyezséget, amelyek a többi kerületnek is útmutatásul szolgáltak. Rendez
ték a reverzálisok és az áttérések ügyét, illetve a szórványban élő egyháztagok lelki22
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gondozását. Az egyezmények a testvéregyház
lelkészeire bízták a hívek pásztorolását, ha az
azonos felekezetű anyaegyház papja a távol
ság miatt ezt nem tudta megfelelően elvégez
ni. A gyakori viták ellenére általában kiala
kult és jól funkcionált a két felekezet együtt
működése, és a közös problémákat helyi
szinten sikerült megoldani. Ez az intercelebratio (közös istentisztelet) és az intercomunio (közös úrvacsoravétel) országszerte
egyre gyakoribb és megszokottabb alkalmain
kívül néhány helyen még közös gyülekezetek
alapításához is vezetett, amint erre pl. a Te
mesváron élő protestánsok mutattak jó pél
dát, akik 1839 óta működtek együtt.
25
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Az 1791-ben már tervezett egyházkor
mányzati unió helyett Zay Károly egyete
mes felügyelő 1841 februárjában teljes körű
protestáns unióra tett javaslatot a magyarországi református és evangélikus egyhá
zak között. A javaslat nagy visszhangot váltott k i , eleinte az evangélikus Kossuth
Lajos által szerkesztett Pesti Hírlapban, majd az 1842-ben, Török Pál pesti reformá
tus, illetve Székács József pesti evangélikus lelkészek által, (akik később mindketten
egyházkerületeik püspökei lettek) éppen az unió előmozdítása végett életre hívott
Protestáns Egyházi s Iskolai Lapban jelentek meg tanulmányok evangélikus és re
formátus lelkészektől és világiaktól a témával kapcsolatban. E cikkek nagy része
lelkesen támogatta az uniót, bár gyakorlati kivitelezésére eltérő terveket javasoltak.
Röplapok és könyvek is jelentek meg az unióval kapcsolatban és élénk szellemi
pezsgést indítottak el mindkét felekezetben.
1841 folyamán az uniót megtárgyalta m i n d a nyolc protestáns egyházkerület
közgyűlése. Az evangélikus kerületek egyértelmű lelkesedéssel álltak k i a terv
mellett, kisebb - nagyobb fenntartásokkal a református kerületek is támogatták. Az
1841. szeptemberében tartott egyetemes konventek is állást foglaltak a szervezeti
unió mellett és uniós vegyesválasztmányt hoztak létre hivatalos uniós tervezet
megalkotására. A választmány tagja volt evangélikus részről többek közt m i n d a
négy püspök és egyházkerületi felügyelő, akik közül három-három meg is jelent az
1842. július 2-ra összehívott ülésen. Hosszas viták után kijelentette a választmány,
hogy az unió szükséges, megvalósítása pedig lehetséges. Részletes uniós javaslat k i 
dolgozására négytagú alválasztmányt nevezett k i , amelynek evangélikus tagjai Szé
kács József és Schedius Lajos voltak. Az alválasztmány Fáy András által készített
tervezete részletes, teljes körű és elvben megvalósítható javaslatot dolgozott k i . Bár
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a sajtó egy ideig még felszínen tartotta az unió ügyét, a kerületek nem tárgyalták
meg a javaslatot és nem léptek hivatalosan az unió ügyében. Ez és az elsősorban
szlovák evangélikus, illetve tiszántúli református lelkészi részről érkező támadások
miatt az unió létrehozása elmaradt.
Sikeres lépések az egyenlőség felé, és a két felekezet egyesítésének kudarca. Ezek
az események zárták le a magyarországi evangélikus egyház történetének 1848. előt
t i szakaszát. Szükséges azonban azt is röviden áttekintenünk, hogy milyen egyház
kormányzati, nemzetiségi és teológiai helyzetben érte a forradalom és szabadság
harc az evangélikus egyházat.
27

1.2.

AZ E V A N G É L I K U S E G Y H Á Z F E L É P Í T É S E , T E O L Ó G I Á J A ,

ÉS N E M Z E T I S É G I V I S Z O N Y A I 1848-IG
1848-ban a magyarországi evangélikus egyház kormányzata történeti fejlődése kö
vetkeztében gyökeresen eltért mind a magyarországi katolikus, m i n d a német és
skandináv területeken szokásos evangélikus egyházkormányzati rendszerektől. Ez
elsősorban abból következett, hogy a katolikus államegyházzal szemben kisebbség
ben élt, és a nagyobb magyar református egyház kormányzati rendszere is sokban
hatott rá.
Az ellenreformáció térhódítása következtében az evangélikus egyházban csök
kent a patrónusok száma, számos városban elveszítették többségüket, így a helyi ön
kormányzatok a korábbi gyakorlattal szemben nem vállalhatták az egyházközségek
támogatását. Konzisztóriumokat, egyháztanácsokat, presbitériumokat választottak,
amelyben világi és egyházi személyek közösen vezették a gyülekezetek életét. A ha
tóságok ellenreformációs fellépésével szemben nagy szerepe lett a gyülekezetek, az
egyházmegyék és az egyházkerületek világi vezetőinek, felügyelőinek. A X V I I I . szá
zad utolsó harmadában a külső nyomás csökkenésével párhuzamosan azonban az
egyháziak, lelkészek és tanítók egyre inkább nyűgnek érezték a világiak befolyását.
M i n t látni fogjuk, 1848-ban olyan hangok is hallatszottak, amelyek a világiak „dik
tatúrájának" és „terrorjának" lerázására szólították fel az egyháziakat. Bár néha való
ban megalázónak t ű n ő anyagi függésben éltek egyes lelkészek és gyülekezetek a
világi vezetőktől, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezek a laikusok évszázado
kon keresztül védték egyházuk érdekeit, és hűségük gyakran a hivatali karrier lehe
tőségétől fosztotta meg őket I I . József kora előtt. Ezek a laikus vezetők gyakran teológiailag is művelt és tájékozott személyek voltak. Az is igaz azonban, hogy a reform
kortól kezdve több patrónus használta fel az evangélikus egyházat politikai karrierje
megalapozásához, és keverte méltatlan s káros politikai küzdelmekbe. A lelkészi ve-
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zetés általában konzervatívabb volt a teológiai tájékozódásban és az egyházpolitikai
kezdeményezésekben, habár az egyre szélesebb körben jelentkező szabadelvű esz
méktől lehetett várni az egyházak polgári egyenjogúságának bekövetkezését. A for
radalom és szabadságharc folyamán az értékek megrendülése következtében a világi
ak tekintélyére jobban rászorultak a lelkészek, mint korábban. A paritás - azaz a kü
lönböző egyházkormányzati szintek kölcsönös egyházi és laikus irányítása - azonban
minden ellentét dacára általában jól működött ebben a korszakban.
Az evangélikus egyházban a gyülekezet volt az egyházkormányzati alapegység. Az
anyagyülekezetekhez szórványok és filiák (leányegyházak) sora tartozott. Az anya
gyülekezetek templommal és lelkésszel is rendelkeztek, a filiákban általában csak is
kola volt. Az anyagyülekezet lelkésze viszonylag ritkán látogatta filiáit, a lelkészi teen
dők nagy részét az ún. lévita-tanító látta el. A szentségek kiszolgáltatásán kívül vala
mennyi egyházi szolgálatot elvégezhette, és képzettsége is azonos volt a lelkészekével.
A lelkészjelöltek nagy része szolgált felszentelése előtt lévita-tanítóként.
A következő magasabb egyházkormányzati szint az esperesek által vezetett egy
házmegye volt. Az egyházmegyék területe többé-kevésbé igazodott a vármegyékhez,
de a határokat jelentősen módosította a történeti hagyomány és a gyülekezetek terü
leti elhelyezkedése. Az esperesek felügyelték a gyülekezetek törvényes működését,
ennek folytán személyes kapcsolatban álltak lelkészeikkel, a kerületek és az egyház
községek között láttak el közvetítő és összekötő szerepet.
A legfelső egyházkormányzati szintet a négy egyházkerület alkotta. Az egyház
kerületek történetileg kialakult képződmények voltak, ez magyarázza, hogy kiterje
désük nagy mértékben eltért egymástól. A legnagyobb a Zólyomtól az Alföld déli
részéig húzódó bányai egyházkerület, a legkisebb a Felső-Magyarország nyugati
részét és Mosón vármegyét magába foglaló d u n á n i n n e n i kerület volt. A dunántúli
egyházkerület nagyrészt a mai D u n á n t ú l t foglalta magában. Jellegzetessége, hogy a
városi gyülekezetek (Sopron, Kőszeg, Győr) külön egységet képviseltek és nem tar
toztak az egyházmegyékhez, ami állandó feszültségeket keltett. Felső-Magyarország
keleti felét és a Tiszántúlt a tiszai egyházkerület fogta össze.
Az egyházkerület tartott fenn magasabb iskolákat, illetve más intézményeket
(pl. gyámintézetek). Lelkészi vezetője a szuperintendens volt, akinek püspöki elne
vezése ellen a Helytartótanács rendszeresen kifogásokat emelt, noha egyházi jog
köre lényegében megegyezett a katolikus megyéspüspökével. Az ő joga volt a lel
készjelöltek vizsgáztatása és felszentelése, illetve az egyházak rendszeres látogatása,
canonica visitatiója. Az évenként összeülő egyházkerületi közgyűléseket az egyház
kerületi felügyelővel közösen vezette. A közgyűlés a mai értelemben vett közigaz
gatási feladatokon kívül a kerület legfelsőbb bíróságaként is működött lelkészek, ta
nítók, gyülekezetek és világi patrónusok vitáiban. A kerületi közgyűlések közti
időkben látogatásokkal, körlevelekkel és ad hoc bizottságok kiküldésével látta el a
püspök egyházkormányzati teendőit.
Bár a legfelsőbb egyházkormányzati szint, az egyetemes (országos) egyház 1848ban már évtizedes hagyományokkal rendelkezett, hiszen egyetemes felügyelő 1758tól, évenként összehívott egyetemes közgyűlés pedig 1774-től volt az evangélikus
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egyházban, a kerületek hegemóniáját nem sikerült megtörnie. Az egyetemes felü
gyelő, vagy az egyetemes közgyűlés (amelyen pl. a dunántúli egyházkerület éveken
keresztül nem képviseltette magát) határozatainak végrehajtása a kerületek jóváha
gyásán múlott. Ezt sokan érezték, ezért a reformkorban kerületi, illetve egyetemes
szintű előkészítése zajlott az egyházszervezet átalakításának. '' Az egységes fellépés
hiánya az állammal és a hierarchikusan szerveződő, a 19. században meglehetősen
ellenséges katolikus egyházzal szemben is hátrányosan érintette az evangélikus egy
házat. A lassan meginduló modernizáció is igényelte volna a nagyobb egységet, de
a hagyományok, a teljes lelkiismereti szabadságot hirdető liberális teológia, és sok
egyházi bizalmatlansága (pl. azért, mert az egyetemes felügyelőnek a hierarchiában
egyházi párja - egyetemes szuperintendens, illetve püspök - nem volt) meggátolta a
nagyobb egység létrehozását.
Ebben a korszakban nem volt állandó központja a kerületeknek sem, hiszen a
szuperintendens továbbra is gyülekezete lelkésze maradt. A bányai egyházkerület talán éppen nagy kiterjedése miatt - közgyűléseit rendszeresen Pesten tartotta, illet
ve ezt követően itt zajlottak az egyetemes közgyűlések is. Ez Pestnek - amelynek
evangélikus gyülekezete viszonylag fiatal és kis létszámú, de dinamikusan fejlődő
volt - abban az időszakban adott központi szerepet az evangélikus egyházban, ami
kor annak kulturális és politikai jelentősége kezdett megnövekedni az országon be
lül is. Ez lehetővé tette az evangélikus egyháznak azt, hogy adott esetben - mint pél
dául az uniókísérlet idején - az országos politika látómezejébe kerüljön.
Egyetemes, sőt a reformátusokkal közösen fenntartott intézmény volt 1713-tól
Bécsben, majd Pozsonyban, később Budán működő ágensek. Az ágensek egyrészt a
központi kormányszékek felé közvetítették a protestánsok kívánságait a kormányt
érintő legkisebb gyülekezeti ügyektől kezdve az egyetemes egyház egészét illető
legfontosabb problémákig, másrészről - pontosan ismerve a kormányszékek
működését - tájékoztatták arról megbízó egyházaikat, hogy milyen kéréseket
érdemes adott időben az egyes kormányszékek elé vinni. Az ágensek révén szinte
hivatalos formát öltött az egyes kormányszékek tisztségviselőinek megvesztegetése
is, amely elég hatékonyan segítette a különböző engedélyek (pl. templomépítésre,
gyülekezet alapításra, lapindításra) megszerzését. "
A lelkészek, esperesek, szuperintendensek és felügyelők közvetett vagy közvet
len választás útján kerültek hivatalukba. Ez a kor viszonyai között demokratikus
színezetet adott az evangélikus egyháznak, és adott esetben példamutatásul szolgált
az államigazgatási reformok - pl. a népképviselet - bevezetéséhez is. Természetesen
a világi közigazgatás, elsősorban a vármegyei kormányzás mintái is hatottak az egy
házra. Ez nem véletlen, hiszen az egyházmegyék és egyházkerületek irányításában
szerepet vállaló világiak általában a vármegyei közigazgatásban szerezték kormány
zati tapasztalataikat. Ezért pl. egy egyházi közgyűlés irányítása, lezajlása adott eset2
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ben nagyon hasonlított a vármegyei közgyűlések forgatókönyvéhez. Azt is megem
líthetjük, hogy az egyházmegyék és egyházkerületek között egyházpolitikai kérdé
sekben éppen úgy folyt közvetlen levelezés, mint a vármegyék közt a különböző or
szágos politikai problémákról.
Az egyházfegyelem - szemben a többségi római katolikus egyházzal - az evangé
likus egyházkormányzat valamennyi szintjén viszonylag laza volt. Ahogyan az egye
temes egyház sokszor nem tudta érvényesíteni akaratát a kerületekkel szemben, úgy
a kerületeknek sem voltak megfelelő eszközei arra, hogy döntéseit végrehajtsa. Az
egyházmegye, és az esperesek is gyakran tehetetlenek voltak egy-egy hatalmával
visszaélő gyülekezeti felügyelő, vagy egyházközsége bizalmát bíró, de egyházi fel
sőbbségével szembehelyezkedő lelkészekkel szemben.
Az evangélikus egyház helyzetét az állammal szemben a teljes anyagi, önkormány
zati, bíráskodási és iskolai autonómia jellemezte. Az uralkodó csak korlátozott felügye
letet gyakorolt az egyház felett a Helytartótanács, illetve 1848-49-ben a Vallási és Köz
oktatási Minisztérium közvetítésével. Ezt az autonómiát a bécsi és linzi békekötések
alapján 1608-ban és 1647-ben szentesített törvények biztosították. Az uralkodó „leg
felsőbb felügyeleti joga" elég tág körű meghatalmazás volt, ezért időről időre fellángol
tak a viták értelmezése felől. A gyakorlatban ez 1848 előtt nem jelentett durva beavat
kozást az evangélikus egyház életébe, de 1849 után, az abszolutizmus idején, erre a
jogra hivatkozva törölték el az autonómiát, és gyakoroltak közvetlen állami ellenőrzést.
Az autonómiát a korabeli liberális egyházi közvélemény a protestantizmus lé
nyegének, és legfőbb kincsének tekintette. Az egyház szabadon szabhatta meg belső
rendjét és közigazgatását, azonban a végrehajtáshoz nem kapott állami segítséget, és
ez a fent már említett egyházfegyelmi nehézségekhez vezetett. Anyagi eszközei fe
lett is szabadon rendelkezett, alapítványait saját belső szabályai szerint használhatta
fel. A külföldről érkező pénzügyi, vagy más anyagi segélyek felhasználása, elfogadá
sa azonban időtől-időre akadályokba ütközött. A napóleoni háborúk idején előfor
dult, hogy a brit bibliamisszió által küldött bibliákat a határon lefoglalták. I I . József
évtizedét leszámítva, iskolái vezetésében is teljes szabadságot élvezett az egyház.
Ugyan a felvilágosult abszolutizmus kora óta az állam folyamatosan törekedett
különböző szinteken az iskolaügy egységes, állami szabályozására, a protestánsok ez
alól folyamatosan és sikerrel vonták k i magukat. Már az 1777-es Ratio Educationis-t sem sikerült hivatalosan bevezetni az evangélikus iskolákban, a gyakorlatban
azonban alkalmazták előremutató rendelkezéseit. Az evangélikus nevelési rend
szer ezzel együtt példa értékű volt, és általánosságban magasabb színvonalú, mint az
államilag támogatott katolikus. Ennek oka a peregrináció révén a nyugattal fennálló
állandó kapcsolaton kívül az volt, hogy a racionalizmus és liberalizmus hatására ma
ga az egyház is nagyon fontosnak tartotta a színvonalas és korszerű nevelést, és en
nek érdekében hajlandó volt komoly anyagi áldozatokat is hozni. Az anyagi áldoza31
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tokon kívül a szegényebb sorsú tanulókat támogató ösztöndíj és kollégiumi rend
szer, az líceumokban folyó magas szintű tanárképzés és a folyamatosan korszerűsí
tett tantervek eredménye volt a jól működő iskolahálózat.
Az iskolahálózat magas színvonalát mutatja, hogy az evangélikus oktatási rend
szert nemcsak protestánsok, de jelentős számban ortodoxok is igénybe vették. A fia
tal Székács József, későbbi pesti lelkész és bányakerületi szuperintendens az 1830as években a szerb ortodox Nicolits Péter házitanítójaként jutott el Eperjesre, ahol
ő és tanítványa jogot hallgattak a líceumban. Székács alma matere, a mezőberényi
gimnázium egyébként is híres volt arról, hogy a földrajzi közelség miatt ortodox
szerbek tanultak falai között.
Az autonómia ára az állami támogatás hiánya volt. Az evangélikus egyházra pe
dig egyre nagyobb terheket rótt a kor színvonalának megfelelő egyházi, és iskolai
infrastruktúra fenntartása, fejlesztése. A protestánsok nem rendelkeztek hatalmas
földbirtokokkal, a tehetős birtokos réteg sem volt kellő számú. Az evangélikusokat
ezen kívül sújtotta a szórványhelyzet is, hogy egyes mezővárosokban és városokban
kisebbségi felekezetként éltek, így helyi pénzforrásokhoz is nehezen tudtak hozzá
jutni. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy új anyagi források bevonása nélkül az egy
ház nem tud talpon maradni. Ilyen eszközök bevonása csak közvetett vagy közvet
len állami beavatkozás segítségével volt elképzelhető. A magyarországi katolikus
egyház, és a külföldi evangélikus egyházak példája azonban azt is megmutatta, hogy
az állami támogatásnak ára van. A katolikus egyház I I . József korától kezdve, a ha
talmas anyagi dotációval párhuzamosan egyre inkább elveszítette függetlenségét a
fenntartó állammal szemben. A német tartományi evangélikus egyházak nagy ré
sze pedig ún. konzisztoriális rendszerben élt, amelynek lényege az volt, hogy az egyes
egyházak élén álló egyháztanácsok tagjainak nagy részét az uralkodó nevezte k i .
Az evangélikus egyház korlátozott eszközeivel próbált úrrá lenni szegénységén.
Az iskolák, a nagyobb építkezésekbe fogó, vagy elemi csapások által sújtott gyüleke
zetek részére rendszeresen rendeztek országos gyűjtéseket. A két protestáns feleke
zet együttműködésének szép példája, hogy ezekben a gyűjtésekben evangélikusok és
reformátusok egyaránt részt vettek. Elsősorban az iskolák és a diákok helyzetét vol
tak hivatva javítani a különböző alapítványok, amelyek általában hagyatékok útján
keletkeztek, és kamataik folyamatos bevételi lehetőséget biztosítottak. Nem elha
nyagolható az az anyagi segítség sem, amelyet a külföldi protestáns testvéregyházak
juttattak időről-időre a magyarországi protestánsok számára.
Függetlenség és szegénység, a kor kihívásai és az elemi anyagi gondok nyomása,
a katolikus egyház nyomasztó gazdagsága miatt lett az 1849-ben előállt új helyzet
ben éppen az autonómia sorsa az egyik legnehezebb kérdés az evangélikus egyház
számára. A szabadságharc leverése után ezt az autonómiát törölte el az abszolu
tizmus állama.
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Bár nem célunk teológiatörténeti tanulmány megírása, mégis szükséges röviden
áttekinteni, hogy milyen főbb teológiai irányzatok mutathatók k i az evangélikus
egyházban. A forradalom és szabadságharc idején ugyanis az egyes résztvevők teo
lógiai meggyőződése erősen motiválta politikai állásfoglalásukat is. 1848-49-ben
nem vált élesen ketté teológiai és politikai érvelés, ezért sokszor nehéz, néhány eset
ben pedig lehetetlen szétválasztanunk egymástól a kettőt. Lelkészek és laikusok
teológiai nyilatkozatai mögött gyakran húzódott politikai érdek, másrészről politi
kai tartalmú megnyilvánulások közvetlen gyökere vezethető vissza ilyen, vagy olyan
teológiai meggyőződésre.
A korszakot alapvetően három fő teológiai irányzat egymás mellett élése jellemez
te az evangélikus egyházban. A legerőteljesebb a liberális teológia volt, amely főleg az
egyház laikus vezetőit befolyásolta. F ő jellemzője, hogy a hitvallások tekintélyét elve
tette, a dogmatikai és egyházi hagyományokat pedig csak akkor tartotta meg, ha a mo
dern tudomány eredményeivel, és a „haladással" összeegyeztethetőnek tartotta. A
protestantizmus lényegét a „szabad vizsgálódásban" és a haladásban fogalmazta meg.
A keresztyénség dogmátlanítását akarta elérni, hogy a hit és az értelem ne kerülhessen
ellentétbe. Az isteni kinyilatkoztatást nem csak a Szentírásban, hanem a természetben
és a történelemben is kutatta. Hitt az emberiség, a vallás és a kultúra folytonos fejlő
désében. Nagy hangsúlyt helyezett az oktatásra, nevelésre, felvilágosításra. Képviselő
inek köszönhető az evangélikus iskolarendszer magas színvonala. Nem tartotta v i 
szont fontosnak az egyházi élet hagyományos formáit, a „műveltebbek" számára ele
gendőnek érzett egy minden kötöttségtől mentes, etikai alapú vallásosságot.
A politikai liberalizmussal leginkább az rokonította, hogy elvetett minden tör
téneti tekintélyt, a hit és lelkiismereti kényszert pedig valamennyi vonatkozásban
igyekezett elkerülni. Teológiai szabadságfogalmát gyakran összemosta a szabadság
tisztán emberi, politikai értelmével. Magyarországi sajátossága az volt, hogy a poli
tikai liberalizmushoz hasonlóan a teológiai liberalizmus is összekapcsolódott a
nemzeti mozgalommal. Ez érthető, hiszen a nemzet szabadságában is saját szabad
ságfogalmának egy megvalósulását látta. A hagyományokkal való szembefordulása
könnyebbé tette képviselői számára, hogy elfogadja az 1848/49-ben beköszöntött
változásokat.
Különösen a liberális teológia vonatkozásában fontos, hogy különbséget te
gyünk lelkészi és világi képviselői között. A világiak hajlamosabbak voltak arra,
hogy a teológiai és politikai liberalizmust összemossák. A korszak liberális lelkészei,
és teológusai azonban mindig határozott különbséget tettek a kettő között. Az egy
háziak között Magyarországon nem terjedtek el a liberális teológiai német földön
megfigyelhető szélsőségei. Nagyon jól megfigyelhető ez a korszak egyik legnagyobb
hatású igehirdetőjének, a pesti magyar egyház lelkészének, Székács Józsefnek 1848
Pünkösdjén (június 17.) tartott igehirdetésében. l.Kor. 3,17-et idézi, hogy a Lélek
munkáját bemutassa: „Ahol az Úrnak lelke, ott szabadság van." Ezek után azonban
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nem a politikai, hanem az erkölcsi szabadságról beszél: „Itt erkölcsi szabadság értetik,
tehát az a melly szerint az ember azon szabad akaratjánál fogva egyedül arra határozza el
magát, mit igaznak jónak üdvösnek ismert el, ellenben valódi rabságnak tekinti, jobb meg
győződése ellen cselekedni."
A liberális teológia magyar evangélikus képviselői közül többek között Haubner
Máté dunántúli püspököt, Zay Károly egyetemes felügyelőt, Székács József pesti
magyar lelkészt, vagy Ballagi Mórt említhetjük. A teológiai és politikai liberalizmus
személyükben egymást támogatva haladt a reformkorban. így válhatott pl. a protes
táns unió kérdése a nemzeti egység részévé, és kapott az evangélikus Kossuth Lajos
tolmácsolásában politikai hangsúlyt. A politikának, és teológiának ez az összefonó
dása nem volt teljesen problémamentes 1848-49 folyamán sem, de ennek ellenére
nem váltak szét útjaik, a liberűis teológusok végig kitartottak a forradalom vívmá
nyai és kormánya mellett.
A liberális teológia legfőbb ellenfele ?.?. ortodox irányzat volt, amely eredetileg
hitvalló teológia. A racionalizmus által felvetett kérdésekkel szemben ragaszkodott a
reformáció korában kialakult kittételekhez. A tudományos teológiai kutatást csak
megtért, hívő emberek számára tartotta megengedhetőnek. Legfőbb célja a Szentírás
és a hitvallások tekintélyének védelme volt. Az isteni kinyilatkoztatás egyetlen
eszközének a Bibliát tartotta, amely Krisztus jelenlétének mindenkori hordozója a
világban. Ezzel kapcsolatban Lutherhez, és a reformátorokhoz csatlakozva vallotta a
verbális inspiráció tanítását, azaz a Biblia Szentlélektől való szó szerinti ihletettségét.
A keresztyén ember ezt a kinyilatkoztatást csak hittel képes felfogni és elfogadni. A
kinyilatkoztatás elfogadását a hitvallások tartalmazzák, ezért ezek a Bibliával együtt
az egyház életének nélkülözhetetlen alapjai, és a legkisebb változtatások is az igaz
hittől való elhajlást jelentenék. A liberális teológiát hevesen támadta, mivel az két
ségbe vonta a hitvallások örökérvényűségét, és a kinyilatkoztatással szemben az eti
kai vallásosságra helyezte a hangsúlyt. Meg kell jegyeznünk, hogy az a szélsőségesen
liberális teológia, amelyet az ortodoxia hevesen támadott, nem volt jellemző a ma
gyarországi evangélikus lelkészek és világiak többségére. Ez az ortodoxia Magyar
országon elsősorban a felső-magyarországi evangélikusok között volt jelen.
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Sajátságosan magyarországi helyzet, hogy legmarkánsabb képviselői Milos Mihail
Hodzaés Josef Miloslav Húrban, a szlovák nemzeti mozgalom 1848-as lelkészi vezetői
voltak az evangélikus lelkészek és tanítók közül kerültek k i . Teológiai alapon támad
ták a forradalmat es az egyháznak azon képviselőit, akik „egyházukat és hitüket elá
rulva", mellé álltak. Az ortodoxia mérsékeltebb képviselői azonban, például Szebe
rényi János bányakerületi szuperintendens, vagy ifj. Sztehlo János eperjesi lelkész
kitartottak a forradalom vívmányai mellett. Az ortodox teológiai álláspont tehát nem
jelentette feltétlenül a forradalommal való szembefordulást.
A harmadik teológiai irányzat a legnehezebben behatárolható, és számarányá
ban is a legkisebb Magyarországon ebben ?z időben. Ez az újpietista, hitvalló irány
zat szintén a Szentírás felé fordult s a belső vallásosságra helyezte a hangsúlyt.

R G G I V . : 536-539. p.

Ennek a belső hitnek azonban az ember életében is kifejezésre kellett jutnia. A 17-18.
századi pietizmus, majd a 19. századi újpietizmus, és az ebből kinövő, 20. századi
belmissziói mozgalmak ezért kiemelkedő gyakorlati alkotásokkal gazdagították az
evangélikus egyház életét. Gondolhatunk itt Bél Mátyás már említett híres pozsonyi
iskolájára, korszakunkban August Gottlieb Wimmer felsőlövői lelkész „iskolaváro
sára", vagy a 20. században keletkezett különböző missziói és szociális intézményekre.
A pietizmus, az ébredés teológiája tehát az elmélyült vallásossággal párhuzamosan
mindig igyekezett új formákban megtalálni a hitélet helyét a változó társadalomban.
Az újpietizmust a liberális teológiától annak „hitetlensége", az ortodoxtól felekezetieskedése választotta el, hiszen a hitvallásokban megfogalmazott dogma
tikai különbségeknél jóval nagyobb hangsúlyt helyezett a közös hitbeli meggyő
ződésre, ezért a 19. századtól kezdve találkozhatunk újpietista gyökerű, közös
református-evangélikus kezdeményezésekkel. Az újpietizmus általában tartóz
kodó a politikával és az egyházpolitikával kapcsolatban, de ez alól vannak jelen
tős kivételek. Bauhofer Györgynek püspökéhez, Szeberényi Jánoshoz írt leveléből
tudjuk, hogy támogatta a forradalom vívmányait. Aktív részvételt vállalt a forra
dalom és szabadságharc küzdelmeiben a már említett August Wimmer felsőlövői
lelkész. Mindkettőjük forradalom alatti tevékenységével és későbbi sorsával lentebb
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Márai Dorottya

még bővebben fogunk foglalkozni.
Képviselői között meg kell említenünk
József nádor evangélikus vallású, württembergi származású feleségét, a széles teológiai
műveltséggel bíró Mária Dorottya főhercegnét. Az ő udvari lelkésze volt Bauhofer
György, a főhercegné anyagi és erkölcsi se
gítségével alapított budai evangélikus gyü
lekezet első lelkésze. Mária Dorottya és
Bauhofer György szorgalmazták a skót
misszió letelepedését, amely Magyarorszá
gon nem annyira a zsidó misszió, mint in
kább a belmisszió mindenkori szorgalmazó
jává vált. Mária Dorottya maga köré gyűjtöt
te a pesti evangélikus és református lelké
szeket és a rendszeres találkozások nemcsak
a hitbeli elmélyülés, hanem a protestáns
együttműködés megerősítésének alkalmaivá
is váltak.

A kérdésnek sajnos nincsen magyarországi irodalma. Lutheri ortodoxiának a német szakirodalom
általában a 17-18. században meglévő teológiai irányt nevezi A 19. század hasonló irányzatát újlutheranizmus (Neuluthertum) néven tárgyalja. A magyarországon az utóbbi kifejezés ismeretlen, ezért
használom én is az ortodox elnevezést. Az „újpietizmus" rokon a 17. században jelentkezett pietizmussal, de más történeti helyzete miatt nevezem másként.

1848-ban Magyarország lakosságának 7%-avolt evangélikus, akiknek 25%-a volt
magyar, 35%-a német és 40%-a szlovák nemzetiségű. Ez a nemzeti, és egyben kul
turális sokszínűség egyik legfontosabb jellemzője volt az evangélikus egyháznak
Magyarországon. Az országban elszórtan élő németek sem kulturális, sem nemze
tiségi politikai szempontból nem képeztek egységet. A reformáció korában evangé
likussá lett német városokban az ország nyugati részén (pl. Sopron, Kőszeg, Győr),
az ezek környékén fekvő falvakban, illetve a felvidéken (pl. a szepességi városok)
találhatunk népes evangélikus gyülekezeteket. Gyökereiben hasonló, de politikai
lag, egyházilag és társadalmilag is teljesen különbözőek az erdélyi szászok evangé
likus gyülekezetei. Egyházigazgatásilag is teljesen elkülönültek a többi evangélikus
gyülekezettől, különálló szervezetük nem tagolódott be a négy egyházkerület rend
szerébe. 1848-49-ben szembefordultak a magyar kormánnyal, ennek egyházi vetüle
téről az alábbiakban bővebben is fogunk szólni.
A hazai németség másik nagy csoportját a 18. században betelepült lakosság
jelentette. Legnagyobb lélekszámú evangélikus gyülekezeteiket általában a
Dunántúlon találjuk meg, főleg Tolnában és Baranyában, de a Dél D u n á n t ú l más
részein, és a ma Horvátországhoz tartozó területeken is. Az Alföldön is voltak
betelepült német gyülekezetek, pl. Soltvadkert, Orosháza, vagy Mezőberény. A
különböző hagyományokkal, és jogokkal rendelkező, az ország egész területén
vallásilag és nemzetiségileg is elkülönülten élő német gyülekezetek közös egyházi
hagyománnyal, pl. liturgia, vagy közös énekeskönyvvel sem rendelkeztek. Az erdé
l y i szászokon kívül a német nemzetiségű evangélikusok nagy része kiállt a forra
dalom és szabadságharc mellett.
1848-ban a szlovákok relatív többségét alkották az evangélikus egyháznak Ma
gyarországon. A négy egyházkerület közül háromban (a bányai, a d u n á n i n n e n i és a
tiszai) éltek nagy lélekszámban szlovákok. Pákh Mihály tiszai püspöknek Haubner
Máté dunántúli püspökhöz írt levele arról tanúskodik, hogy szlovákul nem tudó lel
készjelölt számára igen nehezen tudna állást találni. Sopron kivételével az összes
evangélikus líceum (Eperjes, Pozsony, Lőcse, Selmecbánya) szlovák nyelvű környe
zetben működött. Az evangélikus egyházat ezért a korban sokan tekintették „tót"
egyháznak, noha a szlovákoknak is csak kisebb része volt evangélikus.
A németektől eltérően a szlovákok nagy része egy tömbben helyezkedett el, bár
jelentősek voltak az alföldi szlovák evangélikus gyülekezetek is. E mellett az is erő
sítette a szlovákok belső összetartozását, hogy komoly közös teológiai hagyomá
nyaik voltak. Ennek egyik legfontosabb kifejezője a Tranoscius által szerkesztett, és
először 1636 után megjelent „Cythara Sanctorum", énekeskönyv volt, amely év
századokon keresztül alapvetően határozta meg a szlovák evangélikus kegyesség
főbb jellemzőit.
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Balogh Margit - Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. I I . (Adattár) Bp.
1996. (To-vábbiakban: Balogh-Gergely) 163. p.
E O L , Tisza Evangélikus Egyházkerület levéltára (továbbiakban: Tisza)
Bucsay 96. p.

M i n t említettük, az 1830-as években elindult szlovák nemzetiségi mozgalom
élén nagy számban találhatunk evangélikus lelkészeket, tanítókat. Mivel a szlovák
származású nemesség vagyonnal és műveltséggel rendelkező része asszimilálódott,
nem valósulhatott meg a magyar modell, ahol a birtokos nemesség adta a
nemzetiségi törekvések elitjét. A nemzetiségi törekvések vezetését így az egyházi
értelmiségnek kellett felvállalnia. Noha a szlovákok többsége katolikus volt, mégis
az evangélikus értelmiség töltött be számarányához mérten nagyobb szerepet.
Véleményem szerint ez egyrészt annak köszönhető, hogy a nemzetiségi törekvések
ebben a korszakban elsősorban az anyanyelv jogainak védelmében nyilvánultak
meg. Az anyanyelvű protestáns egyház, és annak értelmisége ebben a tekintetben
jóval exponáltabb helyzetben volt, mint a latin nyelvű katolikus egyház papjai és
tanítói. Az államtól független, és lazább egyházfegyelemmel rendelkező evangélikus
egyház lelkészei és tanítói szabadabban vehettek részt kulturális és politikai
küzdelmekben, mint a katolikusok.
A nemzetiségi kérdés tekintetében az evangélikus egyház vezetői „két tűz közé"
kerültek. Saját lelkészeik és tanítóik egy része magyarosító törekvésekkel vádolta az
egyház vezetőit, elsősorban Zay Károly egyetemes felügyelőt. A vádnak annyi alapja
valóban volt, hogy az evangélikus egyház liberális vezetői - a korabeli liberális
ellenzékhez hasonlóan - a magyarosodásban látták a nemzetiségi kérdés megol
dását. A gyakorlatban azonban nem tudták korlátozni az egyházon belül a nem
zetiségi nyelvhasználatot az istentiszteleteken és az oktatásban. Az egyházi köz
igazgatás nyelve ezzel egyidejűleg a latin helyett egyre inkább a magyar lett, ami
gyakorlati nehézséget is okozott a szlovák nyelvű gyülekezetekben és egyházme
gyékben.
A „tót egyház" nem ritkán vádként is elhangzott az evangélikus egyház vezetői
felé. T ú l z o t t engedékenységgel vádolták őket a szlovák nemzetiségi törekvésekkel
szemben. Eperjesi, lőcsei és pozsonyi evangélikus líceumokban m ű k ö d ő szlovák
nyelvi társaságokat tartották a „pánszláv" törekvések fő fészkeinek. Az evangélikus
egyháznak gyakran kellett védekeznie a lapokban megjelenő támadások ellen.
Mivel Szeberényi János bányakerületi és Jozeffy Pál tiszai szuperintendensek is
csatlakoztak ahhoz a mozgalomhoz, amelyben az uralkodóhoz fordultak szlovák
értelmiségiek, hogy a szlovák nyelv jogait védelmezzék, különösen felerősödtek
azok a hangok, amelyek az evangélikus egyházat támadták.

*

*

*

Az 1848-49-i polgári és nemzeti átalakulás egy olyan evangélikus egyházat talált,
amely már akkor több mint fél évszázada túl volt a létért való küzdelem nehéz év
századain, de múltból hozott és a jelen által felvetett problémáival még nem sikerült
teljesen megküzdenie.
Az evangélikus egyház életét a kényes és borulással fenyegető egyensúly jel
lemezte a forradalom és szabadságharc küszöbén. Egyháziak és világiak, liberálisok
és ortodoxok, magyarok és nem magyarok sokszor ellentétes érdekei, elképzelései
csaptak össze az egyházon belül az állam gyanakvó ellenőrzése, és a katolikus egy
ház nyomasztó számbeli és anyagi fölénye mellett. Evek óta megoldatlan anyagi,
egyházkormányzati és nemzetiségi problémák halmozódtak fel.
1848 márciusa, majd az áprilisi törvények szentesítése - mint látni fogjuk - sok
tekintetben gyökeres változásokat hoztak az egyház számára is, elsősorban a nemze
tiségi kérdés, az államhoz és a katolikus egyházhoz való viszonnyal kapcsolatban. A
következőkben azt kísérlem bemutatni, hogy ezeket a problémákat hogyan tudta
megoldani az evangélikus egyház és ennek milyen következményei voltak a bukás
után, 1849-ben. Azt előrebocsáthatjuk, hogy ahogyan az egész társadalomban, úgy
az evangélikus egyházban is komoly ellentétek jelentkeztek, elsősorban a fent már
leírt törésvonalak mentén. Az evangélikus egyház azonban mindezek ellenére lé
nyegében meg tudta őrizni egységét a forradalom és szabadságharc folyamán. A
belső és külső ellentéteken való felülemelkedés és a társadalom többségével való
azonosulás 1848-49 legfontosabb és máig érvényes tanulsága az evangélikus egyház
forradalom és szabadságharc alatt történetének.

2. Á L L A M É S E V A N G É L I K U S E G Y H Á Z
K A P C S O L A T A 1848-49-BEN
2.1.

AZ E V A N G É L I K U S E G Y H Á Z V Á L A S Z A A F O R R A D A L O M R A

A

z 1847-48-as pozsonyi országgyűlés folyamán kikristályosodtak egy leendő
polgári Magyarország alapjai. A hosszú évtizedek során formálódó új ország
megvalósulásához azonban csak kevéssé lehetett a bécsi kormányzat támogatását
megnyerni. A polgári átalakulás megvalósulásához az európai (itáliai, párizsi, majd
bécsi) forradalmi hullám hatása volt szükséges. Ezt a lendületet biztosította
március 15. vértelen pesti forradalma az ország újjászületéséhez.
A forradalom lehetővé tette, hogy Kossuth felirati javaslatát a pozsonyi ország
gyűlés mindkét táblája támogassa, és később Bécs is jóváhagyja azt. A változásokért
évtizedek óta küzdő, Kossuth ál
tal vezetett és 1848-ban kor
mányra került liberális ellenzék
azonban nem támogatta a forra
dalmat, és a béke és nyugalom
fenntartását óhajtotta. Ez az el
képzelése találkozott az evangéli
kus egyház világi és egyházi veze
tőinek elgondolásaival is. Aho
gyan a forradalom és szabad
ságharc folyamán mindvégig,
már 1848 márciusában is megfi
gyelhetjük, hogy az evangélikus
egyház a forradalom vívmányai
nak védelmében, és a hívek széle
sebb rétegével való megismerte
tésének érdekében lépett fel.
Az evangélikus egyház re
formkori egyházpolitikai harcai
nak betetőzése volt a márciusi
forradalom és az annak következ
ményeként bekövetkezett polgári
átalakulás. Az előzményeket f i gyelembevéve nem meglepő,
hogy a két protestáns feleke
zetnek a forradalomról és követ
kezményeiről kialakított vélemé
nye gyakorlatilag megegyezett.

Az országház Pozsonyban

A Protestáns Egyházi s Iskolai Lap (PEIL) szerkesztői gyorsan reagáltak a po
zsonyi és pesti eseményekre. Már a lap március 26-i számában megjelent egy
tudósítás, amelyet a szerkesztők (Székács József pesti evangélikus és T ö r ö k Pál pesti
református lelkész), március 19-én Pozsonyból írtak. Ez ismertette a forradalom
eredményeit, a Kossuth Lajos által szerkesztett felirati javaslatot, majd kommen
tálta is azt: „Ezen állapotoknál szégyenkezve vonul vissza a legmerészebb emberi számítás
is, és ösztönszerűleg hajol meg a gondviselés előtt, mely a néphez intézi sorsait." Isten iránti
hálára buzdítottak és bizakodásuknak adtak hangot „a jó ügy diadalából, a testvérülés
hitéből és a süker reményéből." Az 1842 óta megjelenő, a protestáns közvélemény for
málásában döntő szerepet játszó egyetlen országos protestáns hetilap tehát egyértel
műen kiállt a forradalom vívmányai mellett. A lap az elméleti viták közlése mellett
a Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium ( V K M ) félhivatalos közlönyének szerepét
is betöltötte 1848 folyamán, mivel rendszeresen közölte a protestáns egyházakkal
kapcsolatos rendeleteket.
Az eredmények mellett való kiállás nem jelentette azt, hogy a P E I L szerkesztői
a forradalommal, mint módszerrel is egyetértettek. A rendkívüli események között
az egyház kettős feladatát fogalmaztak meg: egyrészt meg kell ismertetnie az egyház
népével a forradalom vívmányait, de ezzel párhuzamosan hozzá kell járulnia a bé
kesség fenntartásához, a volt jobbágyokat türelemre és engedelmességre intve. A
protestáns egyházak autonómiájával összeegyeztethetőnek tartotta, hogy a szószé
kekről nyílt politikai állásfoglalás is elhangozzék. Ez igen fontos volt az állam szá
mára, hiszen az egyház tudta legközvetlenebbül megszólítani az emberek nagy
többségét, „közvélemény formáló" szerepe nem elhanyagolható.
A lelkészek nem kis része azonnal a forradalom vívmányai mellett szállt síkra.
Igen jellemző a német nemzetiségű, tolna megyei Bonyhád példája. A város a bony
hádi születésű Perczel Mór levele révén, már az áprilisi törvények királyi szen
tesítése előtt értesült a törvénytervezetek tartalmáról. 1848. március 23-án nép
gyűlés keretében olvasták fel Perczel Mór levelét, majd Borbély József esperes
német nyelven ismertette a város polgáraival az örökváltság, és a tized eltörlésével
kapcsolatos törvényeket, és a békesség és nyugalom fenntartására szólította fel az
egybegyűlteket. A rend fenntartása érdekében bizottságot választottak, amelynek
Borbély József lett az elnöke. Az ország egyik első szabad népgyűléséről, melynek
során nemcsak a lelkész, hanem a helybeli tekintetes birtokosok is több beszédet
mondtak, valószínűleg Borbély József számolt be levélben a Pesten tartózkodó
Perczel Mórnak. Borbély Józsefet nemcsak Perczel Mórral való baráti kapcsolata a katolikus Perczel Mór az evangélikus Borbély József keresztkomája volt - predesz
tinálta arra, hogy Bonyhád vezetői között foglaljon helyet, hanem személyes meg
győződése is a forradalom és szabadságharc ügye mellé állította
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P E I L 1848. március 26.
Knábel Vilmos: Borbély József bonyhádi evangélikus lelkész, esperes szerepe az 1848-49-iki szabad
ságharcban. In Lelkipásztor, 1953. június, 264-266. p. (továbbiakban: Knábel)

Bár nem evangélikus, hanem református kezdeményezés volt a Tiszántúli Refor
mátus Egyházkerületnek március 22-én elfogadott és az alsó táblához eljuttatott tíz
pontos vallásügyi javaslatának említése és rövid ismertetése ide kívánkozik, hiszen
gyakorlatilag az ebben megfogalmazott egyházpolitikai követeléseket kodifikálta ké
sőbb a vallásegyenlőséget kimondó 1848/20. törvénycikk. A javaslatot megfogalma
zó kerület azért is figyelemre méltó, mert a magyarországi nyolc protestáns kerület
közül nemcsak lélekszámát tekintve volt a legnagyobb, hanem a legnagyobb egy
tömbben élő protestáns lakosságot is ez foglalta magába. Mindezek mellett teológia
ikig és talán politikailag is a legkonzervatívabb református egyházkerület volt.
A tíz pontot a P E I L is ismertette 1848/15. számában. A javaslat a lelkiismereti
szabadság nevében követelte a felekezetek közötti viszonosságot és egyenlőséget, az
egyházi és iskolai szükségek állami fedezését, tábori lelkészség felállítását, a protes
tánsok egyenlő képviseletét a különböző állami intézményeknél, szabad letelepe
dést, a felsőbb iskolák kölcsönösen szabad látogatását, a pesti egyetem közössé téte
lét, a tanítók és lelkészek polgári rangjának megállapítását.
A pontokat tüzetesebben megvizsgálva feltűnő, hogy seholsem református, ha
nem protestáns követelésekről szólt, noha a kerület önállóan fogalmazta meg és
nyújtotta be javaslatát. Ez érthető, hiszen a két protestáns felekezet jogállása teljesen
megegyezett, helyzetüket ugyanazok a törvények szabályozták, a pontok pedig m á r
nagyrészt a reformkori országgyűlési tárgyalásokon kikristályosodott követeléseket
fogalmaztak meg. A tíz pont, illetve az ennek nyomán megszületett 20. tc. azonban
- elsősorban az anyagi támogatás kapcsán - felvetett olyan kérdéseket, amelyekre
meglehetősen eltérő válaszok születtek.
A kerület pontjai azonos követeléseket tartalmaznak egyházi és iskolai kérdések
ben (állami finanszírozás, tanítók és lelkészek polgári rangjának meghatározása), de
ezek egymástól elválasztva (2. és 8., illetve 4. és 10. pont) jelentek meg. Az azonos
követelések azt jelezték, hogy az egyház az oktatás ügyét és szorosabban vett egyházi
munkáját azonos súlyúnak tekinti, a követelések külön-külön megfogalmazása
azonban azt sugallta, hogy a két feladat a gyakorlatban szétválik. Ez a kettősség a
népiskolai törvény tárgyalása során vált majd fontos elvi kérdéssé, a legnagyobb
meghasonlást okozva protestáns egyházak és liberális állam viszonyában 1848-ban.
A tíz pont alapvetően liberális követeléseket tartalmazott, de azért belekerült vé
leményem szerint két rendi jellegű kérés is, a már említett polgári állása és rangja a
tanítóknak és lelkészeknek. Ez az elvi következetlenség valószínűleg annak köszön
hető, hogy a protestáns egyházak lelkészei és tanítói próbáltak kikerülni a katolikus
papsághoz viszonyított, társadalmilag periférikus helyzetükből. A rendi jelleg dacá
ra az „egyenlőség és viszonosság" elvének gyakorlati megvalósítását hangsúlyozta ez
a két kérés.
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A javaslat keletkezésének körülményeit Kósa László ismertette a Protestáns Szemle 1998/2. számá
ban ( L X . / V I I . új/évf.) 90-91. p.) (továbbiakban: Kósa)

Az áprilisi törvények (köztük a 20. tc.) szentesítése után bocsátotta k i Pozsony
ban, 1848. április 14-én keltezett körlevelét gr. Zay Károly evangélikus egyetemes
felügyelő, aki a főrendiház tagja is volt. A körlevelet közölte a P E I L , szlovákra
illetve németre fordítva megkapták a kerületek püspökei is azzal a kéréssel, hogy a
lelkészek a szószékről felolvassák és magyarázzák gyülekezeteiknek.
Zay Károly levele elején üdvözölte, hogy a nemzet felébredve százesztendős
álmából kivívta függetlenségét, megvalósította a felelős kormányzást; a sajtó szabad
ságát, a polgárok és az egyházak
teljes egyenlőségét. Az eredmé
nyekért hálát kell adni a Gond
A magjnrlioni í p i s l . hilv. evaitg. egyházi és iskolai lofclflgyelójóiwk
viselés kegyelméért, a rendek
IHTNOItNONIIIOZ I N T É Z E T T K Ö R L E V E L E .
önzetlenségéért, amellyel anyagi
érdekeiket a haza és az em
beriesség oltárán feláldozták, a
felelős minisztérium és a nádor
bátor kiállásáért, a király ke
[Innunk százados súlyos álmaiból reménydús életre felébredett. Vissza nyerte
l e l e l ö s k o r m á n y ő r k ö d é s e mellett t ö r v é n y e s ö n á l l á s á t , l a s a j t ó s z a b a d s á 
gyéért - folytatódik a körlevél.
got; k i v í v t a m i n d e n h o n p o l g á r n a k a t ö r v é n y e l ő t t i e g y e n l ő s é g e t , a vall á s h e l i t ö k é l e t e s v i s z o n y o s s á g o t , a nép k é p v i s e l e t e t , közteherviselést,
Kötelessége minden osztálynak,
n e m z e t i ó r s e r e g r e a l a p ú i t honvédelmét, a z ú r b é r i t a r t o z á s o k n a k kár
m e n t e s í t é s s e l ! m e g s z ü n t e t é s é t : Vfcivta mind ezt a nemzet képviselőinek és a
nemzetnek és felekezetnek az
főrendeknek férfias állhatatosság* • jtéldátlan Önmegtagadása. a nádor és a feleló*
ministerium erélyessége, a király nagy lel kuséire által!
Knnek követkéz télien
egység megőrzése, a „haza szent
k ö t e l e s s é g ü n k e l s e j e , örök hálát adni az ország képviselőinek és a főren
deknek, kik önérdekeiket megtagadván, anyagi jólétüket hazánk és az emberiség oltá
oltára
előtt örök frigyrei (sic!) test
rára tevék áldozatul; a nádornak és a felelós ininisteriumnak. kik személyük és állá
suk kockáztatásával a diadal kivívását hatosán elfeegíték; a királynak kJ egy sza
véri
kézfogás."
A kivívott eredmé
bad nemzet hú rai:Hf-/.k.Hl.LNikin Imldngwigat, difxWu'el találja.
K ö t e l e s s é g ü n k m á s o d i k a , minden jiolgári osztállyal, minden vallásbeli
nyeket meg kell őrizni a legszen
felekezettel, minden nemzetiséggel a haza szent oltára elölt ütök frigyrei testvéri
kézfogás.
.
tebb emberi szabadság megóvása
K ö t e l e s s é g ü n k h a r m a d i k a , a diesóen kivfvottaknak s z i l á r d a b b g y ü k e r e z t e t é s e , mert nem múlékony hiú ábrándért, hanem az emberiség legszentebb
érdekében. Óvni kell a rendet és
jogaiért küzdöttünk s gyftzelmeskedtüiik; a b é k e , r e n d é s c s e n d e r é l y e s föna nyugalmat, hiszen ezek nélkül
t a r t á s a , mert rend és csend nélkül nincsen szabadság, és így a csend és rend bon
tás a polgári bűnük IcgiUKlokabbika! a b é k e , r e n d é s c s e n d p e d i g c s a k a bon
nem létezhet a szabadság; enge
és k i r á l y h o z ! t á n t o r í t h a t a t l a n h ű s é g , a f e l e l ő s M i n i s t e r i u m tagjai i r á n t i
ő s z i n t e b i z o d a l o m , - r c n d e l m é n y e i i r á n t i t e l j e s t i s z t e l e t , — és minden
delmeskedni kell a hazának, k i 
n s z t á l y u , f e l e k e z e t ű és n e m z e t i s é g ű h o n p o l g á r n a k t e s t v é r i e g y e t é r t é s e
által tartarik Rll erei In tényt eljesen.
rálynak és minden világi felsőbb
Inte«! h m ! király* DzubiMUag! b . k r !
ségnek. Felhívása végén öt szó
ban fogalmazta meg a felügyelő
u>, Apriíii hó I I ken 1S4N.
az evangélikus egyház működé
sének pilléreit: „Isten! Haza! Ki
Zay Károly körlevele
rály! Szabadság! Béke!"
Zay Károly tehát egyértelműen állást foglalt az áprilisi törvényekben kivívott
polgári vívmányok mellett, legfontosabb feladatnak ezek védelmét tűzte k i , és fel
szólított a nyugalom megőrzésére. Állásfoglalása a legteljesebb mértékig összhang
ban volt a már említett liberális állásponttal, mely szerint az elért vívmányokat nem
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szabad veszélyeztetni további társadalmi, forradalmi követelésekkel. A nemesség
nek eddigi jogairól való lemondása, a kötelező örökváltság által a jobbágyok felsza
badítása, és az ország nem nemes lakóinak „az alkotmány sáncai közé való beeme
lése" iránti köteles hála gondolata szintén nem csak az egyház saját hangja volt,
hanem megfogalmazódott benne a változásokat keresztülvivő liberális nemesség
álláspontja. Bár az egyetemes felügyelő állásfoglalása az egyházon belül semmilyen
kötelező erővel nem bírt, levele felolvasását is csak kérhette a kerületektől, és nem
utasíthatott rá senkit, mégis jellemzőnek és mérvadónak tekinthetjük, hiszen az
evangélikus egyház legtekintélyesebb vezetője volt. Ez a tekintély az egyházon be
lül is súlyt adott levelének, de az egyházon kívüli közvéleményt is hivatott volt tájé
koztatni az evangélikus egyháznak a forradalom vívmányaihoz való hozzáállásáról.
1848 tavaszán mély meggyőződése volt az evangélikus lelkészi kar teológiai libe
ralizmust követő többségének, hogy a polgári jogegyenlőség kivívása egyrészről kie
melte a protestantizmust jogilag és anyagilag egyaránt elnyomott helyzetéből, más
részről az evangélikus hit, és a keresztyén tanítás szempontjából is helyes ügyet
t á m o g a t t a k . A kor meggyőződését talán Elefánt Mihály t á p i ó s z e n t m á r t o n i
evangélikus lelkésznek a PEIL-ben megjelent verse fejezte k i legszemléletesebben,
amelyet az alábbiakban idézek:
,ÁDÁM
Egy atyától származunk
Egy családhoz tartozunk
Testvérek vagyunk.
Melly fenséges gondolat!
Nagynak érzem magamat
Es méltóságomat.
Hogyha látok oly urat,
Ki lenézi sorsomat,
S sérti jogomat:
Rossz testvér, azt gondolom
S elenyészik bánatom,
Mely ült arcomon.

En nemes, te nemtelen,
Hogy lehetnél egy velem?
Szól ez gőgösen.
Halld barátom: fő bajunk,
Össze hogy nem olvadunk,
Holott egy vagyunk.
Már akárkik legyetek
Én vagyok testvéretek,
Hozzám jöjjetek!
Egy atyánk! Ez jelszavunk,
Közjavunkért lángolunk,
Elünk és halunk!'™

A fenti költeményt nem kiemelkedő irodalmi értékeiért tartottam szükségesnek
idézni, hanem azért, mert a polgári jogegyenlőség gondolatát, a rendiség elvetését a
Szentírás tanítására vezeti vissza. Visszacseng benne Zay Károly fent bemutatott fel
hívásának egyik legfontosabb üzenete, az egység szorgalmazása, amelyet szintén a
polgári jogegyenlőségre, illetve a teremtéstörténet bibliai üzenetére vezetett vissza.

P E I L 1848/23. május 14.

Ahogyan később a szabadságharc kitörése hazahívta a külföldön szolgálatot
teljesítő magyar katonákat, úgy hatottak a változások Taubner Károly evangélikus
tábori lelkészre, aki Észak-Itáliában teljesített szolgálatot. Az áprilisi törvények
szentesítése után, amint lehetett a Vallás és Közoktatási Minisztériumhoz ( V K M )
fordult, és kérte áthelyezését Magyarországra, és kinevezését Budára evangélikus
tábori esperesnek, hogy hatékonyabban tudjon részt venni a felpezsdülő egyházi
életben. Taubner Károly korábban Mária Dorottya udvari lelkésze volt, és rövid
ideig a P E I L szerkesztésében is részt vett. Levele azt bizonyítja, hogy az egyházi
élet felpezsdült a változások során és ez még a messze vetődött evangélikusok
lelkesedését is felkeltette. Taubner Károly a hadi események miatt azonban még
sem térhetett haza.
Az evangélikus egyház megváltozott helyzetét bizonyítja a VKM-nek azon hiva
talos leirata, amely „jogelődjének", a Helytartótanácsnak állásfoglalásával szemben
engedélyezte az evangélikus egyházkerületeknek és szuperintendenseknek a püspö
ki cím használatát azzal a megkötéssel, hogy ez továbbra sem jelent olyan politikai
jogokat (pl. az Országgyűlés felső tábláján való képviseletet) mint a katolikus püs
pöki cím. Az evangélikus kerületek régóta harcoltak ezért a jogért. Az uralkodónak
a protestáns egyházak felett való legfőbb felügyeleti joga értelmében ugyanis m i n 
den kerületi ülésük jegyzőkönyvét fel kellett terjeszteni a Helytartótanácshoz, illet
ve 1848-49-ben a VKM-hez. Az 1840-es évektől ezekben a jegyzőkönyvekben rend
szeresen használták a püspöki címet, amely ellen a Helytartótanács minden évben
kifogást emelt.
A V K M fenti leirata jól fejezi k i azt a kettős helyzetet, amely szerint a vallás
egyenlőség törvényileg kimondatott, de annak gyakorlati végrehajtása késett. így
megengedték a püspöki cím használatát, de csak mint nem hivatalos, és jogilag pon
tosan körülírt címet.
Bár az alapvetően nem hierarchikus felépítésű evangélikus egyházban még olyan
fontos kérdésben, mint az ország polgári átalakulása, és ezen belül a vallásegyen
lőség kivívása, is nehéz tetten érni hivatalos állásfoglalást, a rendelkezésünkre álló
források alapján mégis leszögezhetjük: 1848 tavaszán az evangélikus egyház állást
foglalt a polgári Magyarország mellett, és a liberális nemességhez hasonlóan az elért
vívmányok törvényesítése és megőrzése mellett foglalt állást. Ez azonban nem jelen
tette azt, hogy a későbbiekben ne kerüljön sor kisebb-nagyobb súrlódásokra állam
és evangélikus egyház között, mint ahogyan ezt a következőkben látni fogjuk.
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2.2.

A X X . TÖRVÉNYCIKK FOGADTATÁSA

A

z utolsó rendi országgyűlés által hozott és az uralkodó által 1848. április 11-én
szentesített törvények (az ún. áprilisi törvények) biztosították a nemzeti függet
lenséget, a jobbágyság felszabadítását, a felelős kormányzást, a népképviseleti rend
szert, valamint a polgári jogegyenlőséget az ország számára. M i n t a fentiekben már
láthattuk, az evangélikus egyház liberális közvéleménye üdvözölte ezeket az intéz
kedéseket, és a polgári Magyarország megszületését nemcsak saját helyzete javulása
miatt üdvözölte, hanem azért is, mert az új állam szerkezetét, felépítését, jogrend
szerét saját tanításához, a protestantizmus szelleméhez közelebb állónak érezte,
m i n t a rendi állam jogviszonyait. Az evangélikus egyház helyzetét közvetlenül
azonban a polgári jogegyenlőség megvalósítása befolyásolta leginkább. A jogegyen
lőség a polgárok felekezeti megkülönböztetését is kizárta, ezért szükséges lépés volt
a vallásegyenlőség törvényi deklarálása.
Ennek szellemében született meg az 1848/20. törvénycikk, amely, mint már rá
mutattam, közvetve a reformországgyűlések vallási harcainak a befejezését jelen
tette, közvetlenül pedig a tiszántúli református egyházkerület már említett pontjait
kodifikálta. A törvény első paragrafusa bevett felekezetnek nyilvánította az unitá
rius vallást (amely eddig csak Erdélyben élvezte ezt a jogállást). A második para
grafus tartalmazta a leglényegesebb elvi megállapítást, amennyiben leszögezte, hogy
a bevett felekezetek között „tökéletes egyenlőség és viszonosság állapíttatik rneg", azaz a
különböző felekezetek jogai és kötelességei teljesen megegyeznek. Ez az elvi dekla
ráció nagyon sok olyan gyakorlati következménnyel járt, amely alapvetően átalakí
totta volna a magyarországi egyházak eddigi viszonyait. Ezért gyakorlati megvaló
sítása igen sok nehézségbe ütközött. A törvény harmadik paragrafusa jelentette a
legfontosabb gyakorlati változtatást az eddigi állapoton. Kimondta, hogy a bevett
vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségleteit ezentúl az állam fogja viselni. A
törvény kötelezte a minisztériumot, hogy az illető felekezetek meghallgatása után
ennek az elvnek a gyakorlati alkalmazásáról a legközelebbi országgyűlés elé részle
tes törvényjavaslatot nyújtson be. A negyedik szakasz régi sérelmet orvosolt, enge
délyezte a bevett vallásfelekezetek számára a kölcsönös iskolalátogatást. Az ötödik
paragrafus a tábori lelkészség felállítását rendelte el."
A törvényt az alsó tábla egyhangúlag, vita nélkül fogadta el 1848 március 31-én,
bár már ekkor felmerült a zsidó-emancipáció kérdése is. A főrendiházban helyet
foglaló főpapok az egyenlőség elvi kimondását helyeselték, a viszonosság törvény
beiktatását - a fennálló nagy különbségek miatt - viszont ellenezték, illetve csak a
következő kiegészítéssel fogadták el: „minden egyház saját elveinek és szerkezetének
épségben tartása mellett." Ragaszkodtak továbbá az oktatásügy további egyházi ellen
őrzéséhez, és az egyházi vagyon épségben tartásának törvényi védelméhez. Az egy
házi vagyon védelmét kimondó határozat kivételével a főrendiház végül elfogadta a
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főpapok módosító javaslatait. Az alsótábla azonban kétszeri üzenetváltás után is
ragaszkodott a törvényjavaslat eredeti szövegéhez, így végül az uralkodó ezt szente
sítette 1848. április 11-én.
A törvény kihirdetése felpezsdítette az egyházi életet, egyrészt gyakorlati lépések
történtek a vallásegyenlőség megvalósítása iránt, másrészt pedig elméleti vita bon
takozott k i a törvény különböző rendelkezéseinek végrehajtásáról. Az egyházat
nemcsak a rá közvetlenül vonatkozó 20. törvénycikk késztette állásfoglalásra, ha
nem a többi törvénycikk is, hiszen az áprilisi törvények kihirdetése és ismertetése a
gyakorlatban sok helyen a lelkészekre hárult. Ennek a feladatnak a nehézségeit
mutatta be egy, a Közlönyben megjelent felvidéki tudósítás, amely arról számolt be,
hogy Szakolca környékén sok gondot okozott az áprilisi törvények kihirdetése,
mivel a hivatalos szlovák fordítás későn érkezett meg. A megyei hivatalnokok nem
ismerik a nép nyelvét, és nem tudták elmagyarázni megfelelően a volt jobbágyok
nak az örökváltságból, illetve a népképviseleti rendszerből rájuk háramló jogokat és
kötelességeket. A lelkészek ismerik a nép nyelvét, és ismerik a törvényeket is, de
nem vállalkoztak a közvetítői szerepre, mert féltek ennek a felelősségét magukra
venni. Az előzőekben leírt bonyhádi példán láthattuk, hogy más helyeken a
lelkészek fenntartás nélkül vállalkoztak erre a közvetítői szerepre.
Az állam és egyház kapcsolatának a 20. törvénycikk által felvetett új kérdéseit
nagyon szemléletesen mutatja be a Békési egyházmegye 1848. május 16-i tótkomlósi
közgyűlése. A közgyűlési jegyzőkönyv már első pontjában leszögezte, hogy az eddi
gi sérelmeket orvosló 20. törvénycikket hálás szívvel fogadják. Bizottságot állítottak
fel, hogy az oktatásüggyel és az egyházi ügyekkel kapcsolatos problémákat össze
gyűjtsék, és ezek megoldásáról javaslatot nyújtsanak be a legközelebbi esperesi köz
gyűlés számára. Az egyházalkotmány átalakításával foglalkozó testület előtt fekvő
kerületi javaslatot is az új bizottság elé terjesztették. Felfüggesztették a Szarvason
felállítandó tanítóképző előkészítő munkálatait is, mivel az új törvény értelmében
ez már az állam illetékességébe fog tartozni. Ezzel együtt azt is szorgalmazták, hogy
az esetlegesen felállítandó állami tanítóképzők egyike Szarvasra kerüljön. A tűzkár
mentesítési bizottság is felfüggesztette munkálatait, amíg az állami finanszírozás
mikéntje nem tisztázódik.
Ladislaus Jesensky hódmezővásárhelyi lelkészt és a szarvai főiskola tanácsát fel
kérték arra, hogy vizsgálja meg hogyan lehet összeegyeztetni az iskolai kiadások
állami fedezését az evangélikus egyház eddig élvezett szabadságával. (Ezt a javasla
tot nem ismerjük, de Ballagi Mór, aki ekkor a szarvasi főiskola tanára volt, két
cikket is írt a PEIL-ben erről a kérdésről, amit lentebb részletesen bemutatunk.)
Ezekkel a változásokkal kapcsolatban a közgyűlés azt is leszögezte, hogy amíg a tör
vényben megígért állami támogatást nem folyósítják, addig egyházi és iskolai téren
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is maradjanak érvényben az eddig fizetett különféle anyagi juttatások. Szeberényi
János bányakerületi püspöknek a változásokat üdvözlő, szlovák nyelvű körlevelét az
esperes bemutatta a közgyűlésnek és annak szószékekről való felolvasását a gyüle
kezetek részére elrendelték.
Az új törvény megszületése Békés megyében nem befolyásolta közvetlenül az
egyházi életet, alapvető változások nem történtek. A végrehajtás mikéntjének b i 
zonytalansága miatt nem adták fel az eddig bevált egyházi igazgatási és egyházkor
mányzati gyakorlatot. A jövőre vonatkozó terveket viszont alaposan megváltoztatta
a 20. törvénycikk által előállott új helyzet, ahogyan ezt a régi bizottságok megszű
nése, illetve új bizottságok kiküldése jelzi. A közgyűlési jegyzőkönyv alapján úgy
tűnik, hogy az egyházmegye reményteljes várakozó álláspontra helyezkedett a jövő
ben beteljesedő változások iránt.
Az ország túlsó felén, Sopronban konkrét következményekkel járt a felekezeti
egyenlőség és viszonosság törvénybe iktatása. A város még 1845-ben kérte a Hely
tartótanácsot, hogy a városi pénztárból a lakosság felét kitevő katolikusokkal egyen
lő mértékű segélyben, 2450 Ft-ban részesülhessen iskolái fenntartására. (A kérvény
re azért volt szükség, mert Sopron szabad királyi város volt, ezért az udvar ellenőriz
te gazdálkodását a Helytartótanács útján.) A Helytartótanács 1848 februárjában há
rom évig engedélyezett az evangélikusok részére évi 600 forint segélyt.
A város a minisztérium felállása után, 1848. június 23-án a VKM-hez fordult,
hogy eredeti kérését teljesítse a vallási béke, az egyenlőség és az oktatás ügye érde
kében. A V K M az ügyet áttette a Belügyminisztériumhoz, mint a városok ügyében
illetékes minisztériumhoz - azzal a javaslattal, hogy szólítsa fel a várost az ügy újra
tárgyalására. A Belügyminisztérium azt válaszolta, hogy az ügyben a V K M illeté
kes, és javasolta, hogy a fenti megoldással intézzék el a szóban forgó kérdést.
A V K M leirata értelmében tehát újra tárgyalta a kérést Sopron város tanácsa
1848 októberében. Úgy döntöttek, hogy az evangélikusok a katolikusokkal egyenlő
iskolai segélyben részesülhetnek a városi pénztárból, amit 1848 januárig visszame
nően fel is vehetnek. Arról is döntöttek, hogy a város kegyúri jogait - lelkész és taní
tó választása - katolikus és evangélikus tanácsosok saját ügyeikben önállóan, a má
sik fél befolyása nélkül fogják gyakorolni. A V K M jóváhagyta a városi tanács hatá
rozatát, mint ami összhangban van úgy a 20. törvénycikkel, mint a törvény előtti
egyenlőség elvével.
A soproni eset azt mutatja, hogy bár 1848-49 folyamán nem született rendelet a
20. törvénycikk végrehajtásáról, a város mégis rendezhetett egy régóta húzódó, ak
tuális ügyet ennek szellemében a kormány jóváhagyásával. Sopron valóban példa
értékűen járt el, mindkét érdekelt egyház jogainak és kötelességeinek tiszteletben
tartásával.
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Országos szinten már nem ment ilyen könnyen a törvény elveinek gyakorlatba
való átültetése. Az egyetemes közgyűlés még 1847 novemberében kérte a Helytar
tótanács egyházi osztályát, hogy a protestánsok sérelmeit orvosló 1844/3. törvény
cikket a határőrvidéken is hirdessék k i , a külföldön szolgáló magyar ezredek
mindegyikébe nevezzenek k i protestáns lelkészeket, és hogy a monarchia egyetlen
tengerészképző iskolájába, a velencei kadét iskolába vegyenek fel protestáns kadé
tokat is. A kérelem a VKM-hez került, ami áttette azt az illetékes Hadügyminisz
tériumhoz.
A Hadügyminisztérium augusztus 8-án keltezett válaszában kijelentette, hogy a
jelen zavaros körülmények között nincs lehetősége intézkedni a velencei kadétis
kola ügyei felől. Az örökös tartományokban szolgáló protestánsok lelkigondozását
csak úgy lehet megnyugtatóan rendezni, ha pontosan felmérik számukat. Az 1844/3as törvénycikk kihirdetését nem tartják időszerűnek a határőrvidéken, mert az ott
kitört lázadást (Jellacic szervezkedése) esetleg még tovább ingerelné.
A Hadügyminisztérium válasza tehát mindhárom esetben elutasító volt a külső
körülményekre való hivatkozással. Feltűnő, hogy például az örökös tartományok
ban szolgáló katonák esetében még javaslatot sem tett arra, hogy az igényeket k i és
m i módon mérje fel. Bár érthető a hadügy tehetetlensége a pillanatnyi helyzetben,
a megoldásra való készség hiányát ez nem magyarázza maradéktalanul.
Bár a 20. törvénycikk megvalósulásához nem kapcsolódott közvetlenül, mégis
jellemző esetként ide kell iktatnunk Mihail Ostulucky nógrádi esperes VKM-hez
küldött levelét, amely egy régi visszásság megszűntetéséhez kérte a minisztérium
segítségét. M i n t leírta, a megye több településén, katolikusok és evangélikusok
egyaránt ü n n e p n e k tartják a szombat délutánt, sőt egyes helyeken a teljes szombatot
is, és nem végeznek munkát. A k i mégis mezei munkát végez szombaton, azt a bírók
megbírságolják. Mivel sem a katolikus és evangélikus papi, illetve püspöki intés
nem használt, ezért fordult a minisztériumhoz. A minisztérium a kérést komolyan
vette és utasította az alispánokat, hogy világosítsák fel a népet a szombati munka
szünet erkölcsileg és anyagilag egyaránt helytelen voltáról, és a községi bíróknak
tiltsák meg a szabad szombat kihirdetését és foganatosítását.
A 20. törvénycikk végrehajtásának részleteiről széleskörű elméleti vita bonta
kozott k i , elsősorban a P E I L hasábjain. Az eltérő véleményekben közös volt, hogy
minden szerző vallotta a politikai szabadelvűséget. A teljesség kedvéért néhány re
formátus cikkíró véleményét is ismertetem, mert egyházpolitikai szinten nem volt
elvi különbség a két felekezet között. A vita az állami finanszírozásról, és az egyház
autonómiájáról szólt. Az alábbiakban az e két tárgyban napvilágot látott főbb elkép
zeléseket fogom ismertetni.
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magyarországi protestáns felekezetek, mint ahogyan azt már Bevezetőnkben
elmondtuk, anyagilag igen nehéz körülmények között éltek, így érthető, hogy
az állami finanszírozás gyakorlati kérdéseiről igen sok vélemény látott napvilágot.
Egy névtelen szerző a P E I L június 4-i számában azt írta, így a lelkészek javadal
mazásának egy részét továbbra is az egyház tagok fizessék, hogy lelkészválasztási
joguk nem kerülhet veszélybe. Ha a stóla (a temetésért, esketésért, keresztelésért a
lelkésznek fizetett összeg) nem is maradhat meg, legalább a külön egyházi szolgála
tokért (háznál keresztelés, temetési búcsúztató, stb.) fizessenek a hívek. A tanítókat
diákjaik száma szerint fizessék és a kerületi tisztviselők (püspök, jegyzők, levéltá
ros) is kapjanak állami fizetést. A szerző azért is szorgalmazta, hogy a gyülekezetek
továbbra is vegyenek részt az egyház fenntartásában, mert nem látta biztosítottnak
az állam jövőbeni fizetőképességét. A cikkíró ráérzett arra, hogy milyen veszé
lyeket rejthet magában, ha a lelkész egyszerű, fizetett állami hivatalnokká válik.
Javaslataival ezt próbálta megelőzni.
Haubner Máté dunántúli püspök véleménye szerint a felszentelt parókus lelké
szek évente pénzben kapjanak egyenlő fizetést az államtól. A gyülekezetek ezt tehet
ségük szerint egészítsék k i gabona, illetve tűzifa juttatásával. A lelkészlakásról a
gyülekezetnek kell gondoskodnia, az egyházi ingatlanokat is saját forrásokból tart
sák fenn. A püspökök 2 fős „irodáját", az esperesek és püspökök hivatalos útjainak
napidíját az állam fizesse. Haubner Máté elgondolása szerint a lelkészek államilag
fizetett hivatalnokokká váltak, de a gyülekezet egyéb kiadásaiban megtartotta önál
lóságát, „működőképességéről" maga gondoskodott. Ez nem zárta k i az egyes egy
házközségek egymás közti szolidaritását, hiszen Haubner püspökként jól tudta,
hogy a szegényebb gyülekezetek nagyobb építkezéseit és renoválásait csak külső se
gítséggel lehet megvalósítani.
Egy névtelen esperes a városi lelkészek fizetését készpénzben, a falusiakét ter
ményben, illetve egy hold illetményföldben javasolta biztosítani. Az ezenfelül lévő
egyházi földeket az állam kapta volna meg. A szükséges fizetést évi 600-1000 Ft-ban
határozta meg. A javaslat reálisan számolt a városi és falusi életmód és kegyesség
közt fennálló komoly különbséggel és e szerint differenciálta a fizetés módját.
Kiss Bálint református esperes véleményét is szükséges idéznem, mert a két fe
lekezet helyzete anyagilag rendkívül hasonló volt és véleménye figyelemre méltó
megállapításokat tartalmazott. Elméletileg indokolta meg az egyházak állami támo
gatását, amikor úgy vélte, hogy „hasznos tudomány és okos vallás" nélkül nem lehet
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senki sem az államnak jó polgára. Ezért méltányos, hogy az állam fizesse az egyház
összes szükségletét, hiszen ezzel lényegében saját stabilitásához és biztonságához
járul hozzá.
Cikke pontosan felsorolta, hogy milyen ingatlanokra van szüksége az egyes gyü
lekezeteknek, amelyek építéséről az állam, fenntartásáról az egyházközség gondos
kodna földjének jövedelméből. Egészen pontos számításokat közölt arról, hogy évi
500 forint szükséges egy családos lelkész megélhetéséhez. (Számításait később töb
ben kevesellték.) Az államilag fizetett lelkészek és tanítók tekintélye is megnő, és a
különböző felekezetű lelkészek hasonló fizetése az evangélikus-református uniót is
megvalósíthatóvá teszi. Az egyház tehát szintén megerősödne az állammal való szo
rosabb együttműködés következtében. Annyit meg kell jegyezni, hogy az unió kér
dése jóval összetettebb volt, mint azt Kiss Bálint javaslata sugallta.
Az állami fizetésért cserébe a lelkészek és tanítók minden évben lelkiismerete
sen jelentést tennének az espereseken és püspökökön keresztül a minisztériumnak
egyházközségük erkölcsi és szellemi állapotáról. Úgy vélem, hogy e jelentésektől,
melyek szükségszerűen szubjektívek, valódi képet várni az egyes gyülekezetek álla
potáról, nem volt megalapozott elképzelés.
Volt, aki a reménybeli állami juttatások fedezetére is adott tanácsokat. Egy név
telen lelkész szerint az ingatlanok karbantartásáról továbbra is a gyülekezeteknek
kell gondoskodnia, hogy a pazarlást elkerüljék. A főleg katolikusoknál fennálló fe
lesleges papi hivatalokat, „haszontalan" apácarendeket meg kell szűntetni, a hasz
nos tevékenységet végzőket pedig államosítsák. Ez a radikális javaslat a korszakban
nem állt egyedül, de a P E I L hasábjain ritkán fordult elő ilyen „beleszólás" a kato
likus egyház ügyeibe. Az egyházi földeket adják haszonbérletbe, ezek jövedelme
egyházi célokat szolgáljon, de a községek pénztárával együtt kezeljék, folytatódott a
javaslat. Az egyházi és politikai község szorosabb összefonódásának veszélyét a sok
helyen kisebbségben élő protestáns egyházakra nem vette figyelembe a cikkíró, aki
valószínűleg abban bízott, hogy az állam jóindulatú figyelme mindenhol betartatja
a törvénynek a felekezetek egyenlőségéről szóló rendelkezéseit.
Egy másik szerző kifejtette, hogy az egyház állami finanszírozása nem magától
értetődő (Észak-Amerikában p l . nem létezik), de az államnak nagyobb szüksége van
az egyház támogatására, mint fordítva. Az állampolgári kötelességek teljesítésére
ugyanis csak az egyházak tudják ránevelni híveiket. A lelkészek és tanítók fizetését
alapjában a gyülekezetek biztosítsák, az állam csak egészítse k i . Az elvi indoklás
Kiss Bálint érvelésével rokon, a belőle levont következtetés viszont éppen ellentétes
tendenciájú, az állam és egyház szétválasztása felé mutatott. Azt azért fontosnak tar
totta a szerző, hogy a katolikus és protestáns egyházak közötti kirívó jövedelem
különbség megszűnjön.
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A VKM-hez közvetlenül is érkezett javaslat a 20. törvénycikk végrehajtásával
kapcsolatban. Két tanító és egy segédlelkész a Bács-Szerémi egyházmegyéből a ta
nítók és a segédlelkészek helyzetének rendezése érdekében fogalmazta meg kér
vényét. Véleményük szerint a segédlelkészek és tanítók munkája ugyanolyan fon
tos, mint a rendes lelkészeké. Mivel a tanítóknak és segédlelkészeknek egyaránt el
kell látniuk tanári és lelkészi feladatokat is, ezért méltánytalan, hogy fizetésük jó
val alacsonyabb a rendes lelkészekénél. Ezért kérték munkájuk csökkentését újabb
állások szervezésével, segédlelkészek és tanítók számára magasabb és egyenlő f i 
zetést, illetve a rendes lelkészek kirívó jövedelemkülönbségeinek a megszűn
tetését. A lelkészek és tanítók, illetve segédlelkészek közti jogviszony szabályozását
is javasolták az oly gyakran előforduló súrlódások és visszaélések megakadályozása
érdekében. Kérték, hogy a minisztérium szabályozza a lelkészválasztások rendjét
is, hogy a protekció és a nepotizmus ne kaphasson akkora teret a lelkészi állások
elnyerésénél.
A javaslat a segédlelkészek és tanítók valóban nehéz helyzetére hívta fel a m i 
nisztérium figyelmét. Noha tényleg sok visszaélés és sok vita volt lelkészek és
tanítók között, ilyen nyílt állami beavatkozást kevesen tartottak volna elfogad
hatónak az egyházon belül. Talán ezért is címezték kérvényüket egyenesen a m i 
nisztériumhoz.
A megjelent cikkek nagy része tehát örömmel üdvözölte az állami támogatás
ígéretét. Feltűnő, hogy az egyház és állam kapcsolatának szorosabbra fűzését
mennyien javasolták. Az állami támogatás és az autonómia összefüggésének kér
déseiről a következő fejezetben lesz szó. Végül hivatalosan a fentieknél jóval
szerényebb követelések fogalmazódtak meg azon az értekezleten, amely Eötvös
József kultuszminiszter indítványára, 1848. szeptemberének elején zajlott le a
három protestáns felekezet részvételével. Az értekezletről az alábbiakban fogok
részletesen beszámolni.
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int a bevezetőben említettem, a teljes önkormányzati, vagyoni és iskolai auto
nómia egyik legjellegzetesebb vonása volt a protestáns egyházaknak. Az új
típusú állammal kialakítandó viszony, az 1848/20. t c , különösen az állami támo
gatás, kérdésessé tette az autonómia további fenntarthatóságát, illetve szüksé
gességét.
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Az autonómia kérdését Eötvös József kultuszminiszter rendelete vetette fel,
amelyben a már említett értekezletre meghívta a protestáns egyházak képviselőit. A
levélben szó esett a felekezetek szükséges reformjainak megvitatásáról. Székács
József szerkesztői megjegyzése sérelmesnek találta a „reform" kifejezést, mondván,
hogy az egyház csak önmagát reformálhatja, ezt külső, állami beavatkozás nem
kényszerítheti rá. Eötvös jóhiszeműen említette a reform kifejezését, amivel csak a
20. törvénycikk rendelkezését teljesítette, amely előírta számára, hogy a felekezetek
anyagi támogatásának részletes kidolgozásáról tárgyaljon az érintettekkel. A
törvény bevezetése pedig mindenképpen reformokat tett szükségessé az egyház és
az állam viszonya tekintetében. Székács szerkesztői megjegyzése - amely különben
ritka volt a PEIL-ben - rámutatott arra, hogy a protestáns egyházak számára
mennyire élő és fontos volt az autonómia gondolata.
Kis Sámuel sikátori (Veszprém megye) evangélikus lelkész 1848. július 20-án
megjelent írása szerint az egyháznak nem kell aggódnia autonómiájáért, hiszen az
annak a szabadságnak a garanciája, amely jelenleg az államnak is a legfőbb célja. Az
állami fizetés az egyházat régtől fogva megilleti történelmi, erkölcsi és jogi alapon
is, ezért cserébe nem kell lemondani az autonómiáról, amely különben is a protes
tantizmus belső lényegéből, az evangélium tanításából és a reformáció eszméiből
fakadt. Az állam rászorul az egyház támogatására, amely erkölcsös lakosokat nevel,
ami által a nemzet boldogulását is elősegíti. A szerző úgy látta, hogy az állam nem
lehet meg az egyház segítsége nélkül, ezért
szabadsága megőrzését pártolni fogja. Ez a
gondolat későbbi cikkekben is felbukkant,
bár kevesen látták ilyen egyértelműen pozi
tívan a helyzetet az egyház autonómiája
szempontjából.
Ballagi Mór, az izraelitából áttért evan
gélikus, majd később református tudós, a
szarvasi főiskola tanára, törvényben akarta
kimondatni az autonómiát, ami a protes
tantizmus számára létszükséglet. Az egyén
vallási szabadságának védelmét nem lehet
az államra rábízni, bármennyire is liberális
és szabadságszerető legyen. Óvta hitsorsosait azoktól, akik „a monarchikus absolutismus szélsőségétói megszabadultakat a parla
mentáris absolutismusnak rohantatja vas karjai
közé." Az autonómia kérdését kiszélesí
tette és általánosította, amikor azt írta, hogy
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az egyén szabadságát nem az államnak kell megvédenie, hanem az egyénnek, illetve
az önszerveződő közösségeknek. Ballagi, aki a hazai teológiai liberalizmus jeles
képviselője volt, kimondottan szabadelvű érveléssel harcolt a túlzott állami befolyás
ellen, függetlenül az állam, illetve a kormány elvi liberalizmusától. Az egyén, illetve
az egyház szabadságát védte az állam hatalmával szemben.
Baló Benjámin brádi (Hunyad megye) református lelkész, (aki 1849-ben aradi
lelkészként szemtanúja volt a tizenhárom tábornok kivégzésének) az állam anyagi
támogatását szükségesnek nevezte, de ennek fejében szerinte az egyház csak hűség
gel tartozik, autonómiáját megőrizheti. Az állam legyen a lojális, de független egy
házak világi ellenőrzője és védelmezője. Baló tehát kompromisszumot ajánlott az
államnak; lojalitást autonómiáért. A javaslat ésszerűnek tűnt, de törvényi körülírása
szinte lehetetlen volt. Igaz, Hogy de facto az államnak vannak erősebb eszközei az
egyházzal szemben az „egyesség" megszegése esetén.
Jeszenszki László hódmezővásárhelyi evangélikus lelkész véleménye szerint az
állam felügyeleti joga arra 1 erjedt k i , hogy az egyház esetleges állami érdeket ve
szélyeztető tevékenységét megakadályozza. Az egyházat is megillette ugyanez a jog,
tehát az állami életben képviseltetnie kell magát, hogy megakadályozza esetleges
túlzott beleszólását egyházi ügyekbe. Ezért a V K M - b e n dolgozó protestáns tanácso
sokat csak a közgyűlések ellenjegyzésével nevezhesse k i a miniszter. Az országgyű
lésben is legyen képviselete az egyháznak, de ezt is a közgyűlések válasszák, nem fel
tétlenül a szuperintendenseket, hanem akár világi képviselőt is." A szerző az auto
nómia védelmét tehát az egyház és állam szorosabb kapcsolatában látta. Az erővi
szonyok ismeretében nem volt valószínű, hogy Magyarországon az evangélikus
egyház állami képviselete bármilyen garanciát is jelentett volna függetlensége vé
delmében.
A református földbirtokos, egyházmegyei tanácsnok Jakabfalvy András egy szer
kesztői megjegyzés szerint Székács Józseffel egy véleményen nyilatkozott az auto
nómiáról. Szerinte azt nem elsősorban a 20. t c , hanem a bécsi és linzi békekötések
szavatolták. Ezek megvalósulását eddig sem i> törvény hiánya, hanem az állam által
támogatott katolikus klérus akadályozta. Az egyház felett az állam csak minimális
ellenőrzési joggal rendelkezhet. Azonban az egyház sem folyhat bele az állam veze
tésébe, ezért a kultusz száműzendő az állami működésből és az egyházak országgyű
lési képviselete sem kívánatos. A'protestantizmus a világi hatalomnak, mint az iste
ni rend képviselőjének engedelmeskedik, ez tanításából következik, ezért nem kell
külön, államilag irányítani. Állami felügyelet elvileg nem megengedhető az egyház
tanítása és kormányzati rendszere fölött, kivéve a törvénykezési és gazdasági ügye
ket. Erre legalkalmasabb a német konzisztoriális rendszer. A cikkíró jogosan vetet
te fel, hogy az az állam, amelyben a katolikus vallás államvallás - azaz gyakorlatilag
egy katolikus állam - nem rendelkezhet semmilyen befolyással a protestáns egyhá72
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zak felett, mert a valódi autonómiát lehetetlenné teszi, ezért a katolikus egyház és
az állam teljes szétválasztását kívánta. Abban viszont következetlen volt Jakabfalvy,
hogy szorosabb állami felügyeletet (a német konzisztoriális rendszert) engedett
volna meg a protestáns egyházak felett, mint ami eddig volt.
M i n t fentebb már említettem, egy névtelen cikkíró úgy vélekedett, hogy az ál
lam anyagi támogatása nem természetes, az Amerikai Egyesült Államokban nem is
létezik. A szubvenció csak akkor elfogadható, ha azért kapják az egyházak, mert a
maguk szellemi és örökkévaló létükkel támogatják az anyagi és mulandó államot.
Amennyiben az állam egy felekezetet előnyben részesít egy másik rovására, akkor
méltatlanul cselekszik, mert nem felekezeti, hanem állampolgári érdekek védelmére
hivatott. Az állam ugyanis állampolgárokból áll és nem pedig egyháztagokból. Az
egyházi önkormányzat elvétele a hívők elnyomását jelentené, ami állampolgári hű
ségüket is aláásná és ezzel az állam instabillá válna. A kormány a 20. tc-kel bebizo
nyította jóindulatát a protestánsok irányában, ezért kizárt, hogy autonómiájuk ve
szélyeztetésével el akarná venni azt, amit eddig megígért. A cikkíró tehát úgy vélte,
hogy az anyagi támogatásért az állam nem fog nagyobb beleszólást igényelni az egy
házak ügyeibe. A saját stabilitását az egyházak támogatásával tarthatja fent, ezért
nem érdeke az egyházi autonómia szűkítése. Ez az ideális elképzelés, amely Kis
Sámuel fentebb ismertetett cikke érveinek elvi megfogalmazása, mint a népiskolai
törvény vitájában látni fogjuk, már a korszakban sem volt teljesen helytálló. A ké
sőbbiekben még inkább kiderült, hogy a mindenkori állam igényt tart állampolgá
rai minél szorosabb ellenőrzésére, akár egyházi téren is.
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Ifjú Sztehlo János eperjesi evangélikus lelkész is védelmébe vette az autonómiát,
mondván, hogy az korszerű és demokratikus intézmény, amely a világ számára is
példamutató lehet. Az egyház és állam viszonyának egyenrangúvá kell válnia, h i 
szen a nélkülözhetetlen „lelki kenyeret" csak az egyház tudja biztosítani az állam
polgárok számára. Ezt a feladatát csak úgy tudja ellátni, ha megőrzi autonómiáját.
Az autonómia védelme alatt az egyház nem segítheti elő a szeparatizmust, nem
fordulhat szembe az állammal, nem lehet annak lelki rendőre, de kiszolgálója sem.
Úgy vélem, hogy Sztehlo kifejezetten lelkészi, teológusi álláspontból közelítette
meg egyház és állam viszonyának kérdését. Jól látta, hogy az egyház nem lehet világi
célok közvetlen eszköze, sem az állam mellett, sem annak ellenében. Ezt pedig csak
a jól felhasznált autonómia teszi lehetővé.
A P E I L komolyan vette a sajtószabadságot. Szerkesztői saját véleményükkel
szögesen ellentétes állásfoglalásoknak is helyt adtak. Egy névtelen cikkíró szerint
a minisztériumnak igenis joga van megváltoztatnia az egyház szerkezetét, mert az
államnak csak a vallást nem szabad befolyásolnia. A vallás belső, az egyház viszont
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P E I L , 1848/44. aug. 31. 1127-1131. p.
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„Z" szignóval jelezte magát, lehetségesnek tartom, hogy Zay Károly egyetemes felügyelő írta a
cikket. A tanulmány gondolatai radikális teológiai liberalizmusával összecsengenek, de ezt egyházi
tisztségénél fogva nyíltan nem vállalhatta.

külső dolog, amely felett az állam szabadon rendelkezhet. A püspökválasztás joga a
minisztériumé, hiszen a püspök ugyanolyan fizetett állami alkalmazott, mint bár
mely más tisztviselő. Az iskolai reformokat egységesen, az országgyűlésnek kell jó
váhagynia. A szerző így zárta cikkét: „Meg van mondva a ministerekről, hogy ők magas
hegyen állnak (...) ellenben mi (...) csak völgyben állunk és igen szűk látóhatárral dicse
kedhetünk. Milly jó szerencséje egyházunknak és iskolánknak, hogy ezek iránt nemzeti
gyűlésileg teendő reformokat tőlünk, szobatudós irka lóktól és tiltakozóktól, minister uraink
nem is kérik." Az autonómia ilyen radikális elvetését a korszakban nem várta el a
politika az egyházaktól. Iskolai ügyekben viszont a szerző véleményét fogalmazta
meg Eötvös József miniszter és a törvényhozás nagy része a népiskolai törvény
vitája során. A cikkíró nem vette figyelembe, hogy az egyházak saját igényeiket és
feladataikat, az ehhez szükséges eszközöket jobban fel tudták mérni, mint a „magas
hegyen álló" kormány.
Az egyház belső, kormányzati viszonyainak rendezése már régóta napirenden
volt. Az államhoz való új viszony újra az érdeklődés homlokterébe állította ezt a
kérdést. Most csak egy véleményt hadd idézzünk, amely az ortodox lutheránus,
szlovák származású, később a forradalom alatti tevékenységéért elítélt Sámuel Hoits
felső-micsnyei (Zólyom megye) lelkész tollából jelent meg a PEIL-ben. Zsinat
összehívását szorgalmazta, hogy az új helyzetnek megfelelő, új egyházi törvényeket
legitim egyházi törvényhozó testület hozhassa meg. A közgyűlések működésével
azért nem volt elégedett, mert nem érvényesült benne megfelelően a lelkészi és vilá
gi elem paritása, és a határozatok végrehajtása sem biztosított. A kettős elnökség a
gyakorlatban nem működik, ezért az egyházi közgyűlések elnöki tisztét a lelkészi
elemre kell bízni, amely hivatalánál fogva több információval rendelkezik az egyház
ügyeiről, így helyesebb döntéseket hozhat, mint a világi vezetés. A világiak részére
csak annyi beleszólást szabad engedélyezni, amennyivel ellenőrizhetik az egyház
törvényes működését. Az arisztokratikus és diktatórikus felügyelői rendszer felett
eljárt az idő; az egyház jogait most már az állam törvényei védelmezik, ezért nem
szorul rá a világiak gyámolítására. A cikkíró tehát a világi elem visszaszorítását
remélte az új helyzettől. Később, 1849 folyamán - mint majd látni fogjuk - a kor
mánnyal szembeforduló szlovák evangélikus lelkészek részéről többször is megfo
galmazták a világiak „diktatúrájával" való szembefordulást az egyházon belül, csak
akkor nem a magyar, hanem a bécsi kormány remélt jóindulatára hivatkozva.
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Az evangélikus egyház hivatalos álláspontját az autonómia kérdésében a lentebb
tárgyalt szeptemberi értekezleten fogalmazta meg. Nem okozott végül valódi gon
dot az egyházi autonómia kérdése az állammal való viszonyban 1848 folyamán, bár
széleskörű megvitatása teljesen érthető és jogos volt a polgári korszak kezdetén. Az
elvi ellentétek a kormány politikájával szemben a népiskolai törvény vitája kapcsán
váltak gyakorlati problémává.

P E I L , 1848/43. aug. 27. 1120-1122. p.
P E I L , 1848 / 31. július 16. 921-929. p.

2.3. A NÉPISKOLAI TÖRVÉNY

A

felelős kormány az egyházi és iskolai ügyek közül először a népiskolák kérdését
kívánta törvényileg rendezni. A népiskolai törvényjavaslatot Eötvös József kul
tuszminiszter az alsótábla augusztus 13-i ülésén nyújtotta be, tehát még a protes
tánsokkal tervezett értekezlet előtt.
A törvényjavaslat első §-a leszögezte: „a
közállomány kötelessége felvigyázni, hogy az
elemi nevelésben mindenki részesüljön." Az ál
lam ezért gondoskodik megfelelő iskolahá
lózat létesítéséről. Az elemi iskoláztatás i n 
gyenes, az iskolát a községek tartják fenn, e
célból adót vethetnek k i , amelynek összegét
az állam szükség szerint kiegészíti.
A hittan tanítását a lelkészek feladatává
tette a törvény. A felekezetileg vegyes köz
ségekben külön felekezeti népiskolát kell
nyitni, ha a tanulók száma eléri az ötvenet.
Ha a gyermekek száma nem éri el az ötve
net, akkor is lehet felekezeti népiskolát mű
ködtetni, de ez nem ment fel a községi nép
iskolai adó fizetése alól. Az iskolák feletti
felügyeletet választott községi bizottság gya
korolja, amelynek joga többek közt a szük
séges végzettséggel rendelkezők közül taní
Br. Eötvös József
tót választani. Megfelelő számú tanítóképző
felállításáról az állam fog gondoskodni.
A javaslatot véleményező bizottság annyiban módosította az előterjesztést, hogy
a hittanoktatás nyilvánosságát, azaz felekezeten felüliségét óhajtotta, hogy a feleke
zeti bizalmatlanságot ez által csökkenthessék. Ötven tanuló esetén ne kelljen, ha
nem csak lehessen külön felekezeti népiskolát nyitni.
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Eötvös a bizottság javaslatait elfogadta. Véleménye szerint az állam kötelessége
a népnevelés, ezért joga van bevezetni a tankötelezettséget. A tankötelezettség beve
zetésével azonban el kell törölni a tandíjat. A tandíj pótlására az adó kivetését tar
totta a legalkalmasabb és legigazságosabb eszköznek, amely a legarányosabban osz
totta meg az oktatás terheit. Elvben az állami (községi) népiskolát tartotta helye
sebbnek, de az ország akkori helyzetében ezek kötelező bevezetése olyan ellenkezést
szült volna, hogy célszerűbbnek vélte a felekezeti népiskolák meghagyását. Az ál
lam gyakorolja a legfőbb felügyeletet az iskolák felett, de ebbe a szülőknek is befo
lyást enged a községi felügyeleten keresztül. A protestáns iskolák magasabb színvo81

P E I L 1848. március 26.
Pap 320-322. p.

nála mutatja, hogy a községi felügyelet mennyire hatékony az oktatás eredményes
ségének növelésében. (A protestáns iskolák működését a katolikus Eötvös valószí
nűleg behatóan tanulmányozta. Erre utal az, hogy 1848 május 9-én személyes láto
gatást tett a pesti evangélikus gimnáziumban. ) A hittan elkülönítése az oktatás
egészétől különösen egy olyan vegyes felekezetű országban fontos, mint amilyen
Magyarország.
A javaslatot két ponton vitatták legtöbbet; a nyelvhasználat kérdésében, amelyet
most, mint dolgozatom tárgyához szorosan nem tartozó kérdést nem ismertetek,
illetve a felekezeti iskolák kérdésében. Az általános vitában a radikális képviselők:
Irányi Dániel, Madarász László és mások a felekezeti népiskolák ellen foglaltak
állást, mondván, hogy „a nevelés a status ügye, s ehhez a vallásnak, az egyháznak semmi
köze." Ehhez képest némelyek a törvényjavaslat teljes átalakítását, mások pedig el
halasztását óhajtották.
Eltérő vélemények hangzottak el arról is, hogy vajon meg kell-e hallgatni a fele
kezetek képviselőinek véleményét a törvényjavaslatról. A református, különben
szintén radikális Pálóczy László a tárgyalás mellett érvelt, mivel a katolikusokat
érzékenyen érinti a laikusok bevonása az iskolák ellenőrzésébe, a protestánsok pe
dig ragaszkodnak ahhoz, hogy eddigi iskolai jogaikról a többség véleményét vegyék
figyelembe. A már említett, Pálóczynál jóval mérsékeltebb evangélikus Hunfalvy
Pál nem tartotta szükségesnek a felekezetek képviselőivel való tárgyalást, hiszen a
népoktatás elsősorban nem egyházi - felekezeti ügy. Az általános vita során végül a
javaslatot azzal a módosítással fogadták el, hogy a népoktatás felügyeletét nem álta
lánosan az államra, hanem a kormányra bízták. Eötvös válaszában azt hangsúlyoz
ta, hogy a törvény életbe léptetését nem szabad azért elhalasztani azért, mert az ille
tő felekezetekkel nem tárgyaltak. Az egyházi és iskolai ügyeket külön kell választani
és ez utóbbiban szabad kezet kell adni az államnak. A népnevelés ügye jelenleg
nagyon elhanyagolt állapotban van, ezért a törvényt minél előbb meg kell alkotni.
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A részletes vita során Madarász László javaslatára megszavazták, hogy a lelké
szek ingyen kötelesek tanítani a hittant. A felekezeti iskolákról szóló vita során töb
ben azzal érveltek, hogy a községi népiskola elősegítené a vallási uniót, mások az így
erőltetett unióban nem láttak áldást. Azt mindenki elismerte, hogy gazdaságilag
előnyösebb a közös, községi népiskola, de arról már eltértek a nézetek, hogy az egy
házak és a nép körében mekkora ellenkezést szülne a felekezeti népiskolák meg
szűntetése és elfogadnák-e az alacsonyabb adók fejében. A képviselőház augusztus
5-i ülésén végül névszerinti szavazáson úgy döntött, hogy felekezeti magániskola
állami pénzen nem alapítható.
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A fenti döntés értelmezéséről alakult ki a legnagyobb vita az alsóházban a nép
iskolai törvényjavaslat tárgyalása során. A következő ülésnapon (augusztus 9-én)
Pázmándy Dénes, az alsótábla elnöke, egyébként a dunántúli református egyház
kerület főgondnoka, az elnöklést átadva értelmező javaslatot nyújtott be az augusz
tus 5-i döntéssel kapcsolatban. E szerint azt nem szabad úgy értelmezni, hogy a ve
gyes vallású településeken nem lehet felekezeti iskolákat nyitni. Ezek szerint külön
paragrafus rendelkezzen a felekezetileg vegyes településeken a felekezeti népiskolák
felállításáról, ha ezt az adott felekezet többsége akarja, és az eddig fennálló iskolai
alapítványaiból finanszírozza. A tanulók közös iskolába kényszerítése a lelkiisme
reti szabadság legsúlyosabb megsértése lenne, amely könnyen felekezeti elégedet
lenséget idézhet elő. Ha a közös iskolák iránt megnő a bizalom, akkor ezek előbbutóbb kényszerítés nélkül is k i fogják szorítani a felekezeti népiskolákat. A vallási
közönyösség növelése nem lehet célja az államnak, mert ez nem eredményez na
gyobb hazaszeretetet, sőt felkeléshez vezethet, mint a jakobinus diktatúra idején
Franciaországban.
A radikálisok erőteljesen támadták Pázmándy javaslatát, amely szerintük az
augusztus 5-i döntést gyakorlatilag megsemmisíti. A felekezetek többsége nem
kényszerítheti a kisebbséget a felekezeti iskolák fenntartására. A jelenlegi felekezeti
iskolákat községi-állami iskolákká kell átalakítani, amit Zsembery Imre szerint a
protestánsoknak, mint a haladás zászlóvivőinek támogatniuk kell. Perczel M ó r a
katolikus iskolai alapítványok államosítását, a protestáns és ortodox iskolai alapok
megtartását javasolta. Nyáry Pál, a pesti református gyülekezet gondnoka szerint a
javaslat szeretné kibékíteni a reakciót, ahelyett, hogy kiirtaná. Az augusztus 5-i
döntés értelmében a törvénynek arról kell rendelkeznie, hogy a papság kezéből k i
kell venni az oktatás feladatát.
Pázmándy javaslata mellett a leghatékonyabban Deák Ferenc szólalt fel. Szerin
te az országgyűlés nem tehet úgy, mintha nem lennének felekezeti különbségek,
még akkor sem, ha egyesek ezt teljesen lényegtelen dolognak tartják. A protestánsok
és ortodoxok alapítványainak államosítása a magántulajdon elleni erőszakos állami
fellépés lenne. Ha a nép felekezeti előítéletei nem állnak szemben a haza érdekeivel,
akkor felesleges, sőt káros érzéseit megsérteni a felekezeti iskolák megszűntetésével.
Emlékeztette a túlzó képviselőket, hogy a nemzetiségi ügyben tett meggondolatlan
kijelentéseiknek milyen káros következményei leitek a nemzet sorsára nézve és
óvott attól, hogy ugyanezt a hibát elkövessék a felekezeti iskolák tekintetében is.
Felelőtlen döntésük csak eszközt adna a reakciós (sic!) papság kezébe.
A heves, közbeszólásokkal és személyeskedő megjegyzésekkel tarkított vita
miatt a szavazást Pázmándy javaslatáról csak másnap lehetett megtartani. Névsze
r i n t i szavazáson Pázmándy javaslatát mafdnem ugyanolyan arányban fogadták el,
mint ahogyan az augusztus 5-én ülésen az előző döntést.
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Az alsótábla augusztus 12-i ülésén megszavazta a törvényt, de a felsőház Eötvös
kérése ellenére úgy döntött, hogy csak a következő országgyűlés hozzon törvényt a
népoktatásról. Az elutasítás indoklásában az szerepelt, hogy az illető felekezetek
véleményét nem kérte k i a törvény előírása alapján hivatalosan a miniszter, vala
mint, hogy az ország háborús helyzetében nem tanácsos olyan törvényt életbe lép
tetni, amely esetleg növelhetné az ellentéteket. A felsőházban helyet foglaló főpap
ság különben erősen ellenezte a törvényt, mivel az a népiskolák ellenőrzését az
államra és laikusokra bízta volna.
A PEIL-ben több cikk foglalkozott az oktatás, az iskolai autonómia kérdésé
vel. Mély szakadék húzódott az iskolai autonómia védelmezői és azok közt, akik
az oktatás korszerűsítését az állam által fenntartott közös népiskolákban tartották
lehetségesnek.
Haubner Máté dunántúli evangélikus püspök szerint az iskolarendszer nem ha
tékony az egymással rivalizáló, de egyformán szegény felekezeti népiskolák miatt.
Ezért minden népiskolát közössé és községivé kell nyilvánítani, a párhuzamosan
m ű k ö d ő iskolákat pedig össze kell vonni. Az elemi iskolákban szűnjön meg a fele
kezeti hittan, ezt a lelkészek oktassák a gyülekezetekben. A minisztérium készíttes
sen közös erkölcsnemesítő olvasókönyveket, amelyek alapján felekezeti hittan he
lyett közös erkölcstant lehet oktatni a népiskolákban. A tanító a gyerekek többségé
nek vallását kövesse, és egy felekezetileg vegyes, községi bizottság válassza. A taní
tókat az állam képezze, és a község fizesse. Haubner véleménye sokban megegye
zett a később benyújtott törvényjavaslattal, sőt radikálisabb volt abban, hogy a fele
kezeti népiskolák teljes megszűntetését kívánta, annyiban mégis visszafogottabb,
hogy a tanító felekezetét a tanulók többségének felekezetéhez kötötte.
Vecsei József debreceni professzor cikke már a törvényjavaslat elhalasztása után
látott napvilágot. A szerző úgy vélte, hogy az egyenlőség és testvériség korában az
iskolaügyben sincs helye a felekezeti szellemnek. A tudományok haladását is fékezi
a felekezeti iskolák rendszere, hiszen a tudomány és a művészet egyetemes, nincsen
felekezeti kötöttsége. Az iskola legfőbb feladata a tudomány, a haladás, a felvilágo
sodás szolgálata, amit a felekezeti megkötöttség gátolt, ezért helytelen ellenezni
protestáns részről az iskolák állami fenntartását és irányítását. A mai felvilágosult
k o r m á n y és alkotmány mellett nem kell félteni az oktatást, mert a protestantizmus
által is képviselt haladást fogják terjeszteni a közös iskolák. A protestáns autonó
mia helyett azt a klasszikus liberális teológiai nézetet hangsúlyozta Vecsei, hogy a
protestantizmus a haladással egyenlő, és ezt a haladást legjobban az állami iskolák
képviselhetik. Figyelemre méltó a szerző optimizmusa a kormány és a törvények
maradandósága iránt, amikor a cikk megírásakor már nyilvánvalóak voltak az udvar
szándékai a magyar alkotmányosság ellenében.
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A fentebb már idézett, talán Zay Károly által írt cikk az oktatást is az állam kizá
rólagos feladatának tekintette. A felekezeti iskolákat - nemcsak a népiskolákat „status in statu"-nak tekintette, amelyek megbontják a nemzet egységét."
A m á r szintén idézett Ballagi Mór az egyházak iskolai autonómiája mellett állt
k i és két tanulmányban közölte reformjavaslatait. A földműves, a polgári-kereske
delmi, illetve az értelmiségi képzést ellátó h u m á n iskolák szétválasztását javasolta a
középfoktól kezdődően. Az óvodákban és az elemi iskolákban tervezett minden tár
sadalmi réteg számára közös képzést, hogy a nemzeti műveltség közös alapjait m i n 
den társadalmi osztály együttesen sajátítsa el. Az elemi iskolák feladata elsősorban
a hazafias nevelés, másodsorban a mindenki számára fontos alapismeretek; olvasás,
írás, számolás és éneklés elsajátítása. A népiskola utáni, iskolán kívüli népnevelést
nagyon fontosnak tartotta, és a lelkészekre bízta, ebben látva az egyház jövőjét,
mondván: „mind az egyház, mind a nép érdekében az egyháznak a mennyből a földre kell
alászállnia, hogy hathasson." Ballagi Mór gondolkodásában tehát jól megfért egymás
mellett az egyház teljes, egyházi és iskolai autonómiájának gondolata azzal, hogy ez
az autonómia ne elzártságot, hanem nyitottságot jelentsen a társadalom aktuális
problémái felé.
A különböző társadalmi rétegeket közösen nevelő népiskolákat meghagyta fele
kezetinek, hogy a „jezsuitizmus" véletlenül se szivároghasson be falai közé. A főis
kolákat viszont felekezeten felülieknek tervezte, de a kötelező tanrendszer beveze
tését nem javasolta a minisztériumnak. Szerinte ugyanis az egység a minőség rová
sára menne a főiskolákban. Az iskolák ellenőrzésének javítására szorosabb tankerü
leti hálózatot tervezett kiépíteni. Az iskolahálózat arányosítását is engedhetetlenül
szükségesnek tartotta. Ballagi tehát nem bízott az állam erejében, hogy a protes
táns értékeket meg tudja védeni a felekezetileg közös népiskolákban is, a t u d o m á n y
haladása érdekében azonban hasznosnak tartotta, ha a főiskolák felül emelkednek a
vallási különbségeken. Figyelemre méltó, hogy mély, liberális meggyőződése ellené
re kevés bizalommal élt az állam iránt, és a protestáns egyházak ügyeinek megnyug
tató intézése érdekében az autonómia mellett állt k i .
Jakabfalvy András korábban már idézett cikke megvilágította, hogy miért bízott
a korabeli protestáns közvélemény egy része jobban az államban, mint saját
egyházában. A tanulmány egyébként az iskolák autonómiáját védte, mondván, hogy
nem mindig Eötvös formátumú személyiség lesz a kultuszminiszter, aki garantálta,
hogy a közös iskolák a haladás ügyét fogják szolgálni. A cikkíró külön katolikus
törvényt ajánlott, hogy ezzel a katolikus egyház túlzott befolyását, diktatórikus
rendszerét és a pápától való függését megtörjék." Ifj. Sztehlo János is éles k ü l ö n b 92
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séget tett a katolikus és protestáns egyházak között az iskolai rendszer tekintetében.
Méltatlannak tartotta a népiskolai törvénytervezet minisztériumi indoklását, amely
a „papi zsarnokság" alól akarta felszabadítani az állami gyámkodás alá veendő isko
lákat. Véleménye szerint a protestáns iskolákban szó sincsen „papi zsarnokságról".''
M i n t láttuk, az alsóházi vitában is felmerült a katolikus és a protestáns iskolaügy
megkülönböztetése, de nem az autonómia, hanem az alapítványok tulajdonjoga te
kintetében. Eötvös maga is kiemelte a protestáns népiskolák magasabb színvonalát,
amelyet éppen a „papi zsarnokság" kiküszöbölésének, az iskolák községi ellenőrzé
sének tulajdonított, és törvényjavaslata alapelemévé tett.
Az iskolák kérdésében is megoszlott tehát a P E I L szerzőinek véleménye, sőt a
korabeli protestáns szellemi élet differenciáltsága következtében egymástól távol
álló, olykor szögesen ellentétes vélemények láttak napvilágot. A népiskolai törvényt
sokan veszélyesnek érezték az evangélikus egyház szabadságára nézve, mert sértette
az iskolai autonómiát,. T ö b b e n azonban úgy vélekedtek, hogy az iskolarendszer
szükséges modernizálása, fejlesztése, anyagi alapjainak kiszélesítése nem jöhet létre
a felekezeti iskolahálózat fenntartása mellett. Mindezzel együtt megállapíthatjuk,
hogy csak kevesen fogadták el teljes egészében a kormány koncepcióját a népis
kolákról az evangélikus egyházon belül, a radikálisok javaslatát pedig egyáltalán
nem támogatták. Láthatjuk azt is, hogy többen (pl. Ballagi M ó r ) azért nem támogat
ták az iskolák államosítását, mert nem látták hosszútávon biztosítottnak a kormány
szabadelvűségét. Nem a túlságos elvilágiasodástól, hanem az államon keresztüli
katolikus befolyás újjáéledésétől féltették az evangélikus iskolákat.
Az egyház és az oktatásügy kapcsolatának „hivatalos" álláspontját végül a szep
temberi értekezletre alakították k i a protestáns egyházkerületek.
4

2.4.

A

A SZEPTEMBERI É R T E K E Z L E T

z 1848/20. tc. előírta a vallás és közoktatásügyi miniszternek, hogy a törvény
részletes alkalmazása kapcsán felmerülő k é r d é s e k b e n konzultáljon az
érintett egyházak képviselőivel. A katolikus és az ortodox egyházak, valamint az
izraelitákkal kapcsolatban nem került sor hivatalos egyeztetésre. A protestáns
egyházakkal az 1848. szeptember 1-én kezdődő értekezlet-sorozaton találkozott a
miniszter.
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2.4.1. A Z É R T E K E Z L E T E L Ő K É S Z Í T É S E

A

z értekezletet Eötvös József kultuszminiszter rögtön a kormány felállása után,
április 17-én kelt rendeletében hívta össze augusztus 1-ére, Pestre. Felkérte a
nyolc magyarországi protestáns egyházkerület képviselőit, hogy a megígért állami
fizetéssel kapcsolatos nézeteiket és az ezzel kapcsolatos reformokat vitassák meg,
amely az értekezlet fő tárgya lesz. Nem kötötte meg a küldötteknek sem személyét,
sem számát.
Székács József nem hivatalosan reagált a miniszteri felszólításra. Indítványozta,
hogy az eredetileg augusztus 15-ére meghirdetett rendes évi egyetemes közgyűlést
közvetlenül az értekezlet előtt, július 24-től tartsák meg a kerületek, illetve ehhez
képest rendezzék meg korábban kerületi közgyűléseiket is, amelyeken megtárgyal
hatják a törvény által előállt új helyzetet,
valamint megválaszthatják és utasítással
láthatják el a gyűlésen résztvevő követei
ket. Székács tehát úgy vélte, hogy a kerü
leti, illetve egyetemes közgyűlések jogosul
tak egyedül a protestáns egyházak vélemé
nyét képviselni.
Székács József valószínűleg annak a nem
hivatalos tanácskozásnak a döntését közölte
fenti cikkében, amelyről Illés Ádám, evan
gélikus egyetemes főjegyző számolt be leve
lében Zay Károly egyetemes felügyelőnek.
A Pesten lezajlott megbeszélésen közelebb
ről meg nem nevezett evangélikus és refor
mátus vezetők vettek részt. Zay Károlyt
azzal bízták meg, hogy szólítsa fel a kerüle
teket közgyűléseik minél előbbi megtartá
sára, amelyen megállapodnak az értekezlet
re küldendő követek választási elveiben. E
kerületi üléseken mérjék fel a gyülekezetek
Székács József
állapotát és anyagi szükségleteit, valamint
újonnan alapítandó egyházközségek iránti igényeket is. Ezt követően júliusban tart
sanak újabb közgyűlést a kerületek, amelyen utasításokkal látják el megválasztott
követeiket, akik július 25-én összejönnek Pesten és előbb külön, majd a reformátu
sokkal tanácskozva egyeztetik álláspontjukat, amelyet az értekezleten közösen kép
viselnek majd. E küldötteknek feltétlenül felhatalmazással kell bírniuk az egész
egyházkormányzat átalakításáról való tanácskozásra, különösen pedig az egyetemes
közgyűlési, zsinati és értekezleti követek megválasztásának jövőbeni módjára vonat96
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kozóan. A fenti levelet Zay Károly elküldte a dunántúli egyházkerület püspökéhez,
Haubner Mátéhoz is, azzal a nem hivatalos kéréssel, hogy ennek szellemében i n 
tézkedjen. A javaslat elég részletes és szoros programot javasolt a kerületeknek az
értekezlet előkészítésére és a lehető legszélesebb alapon képzelte el a követek válasz
tását. Ez azért figyelemre méltó, mert ekkor még egyáltalán nem volt szabályozva a
különböző egyházkormányzati szinteken a résztvevők száma, világiak és egyháziak
aránya és választásuk elvei sem. Fel akarták használni a miniszteri értekezletet arra
is, hogy az evangélikus egyház régóta vajúdó szervezeti reformját végrehajtsák.
Egy héttel később kelt levelében Zay Károly hivatalosan értesítette Haubner
Mátét arról, hogy az egyetemes közgyűlés július 25-én kezdődik és ezért a kerületi
és egyházmegyei közgyűléseket tartsák korábban, és törekedjék a kerület minél
nagyobb számú képviseletére az egyetemes konventen. Zay véleménye szerint meg
kell tárgyalni az egyház és állam viszonyát az új törvényre és az autonómiára való
tekintettel. Szerencsés volna, ha az egyetemes közgyűlésig elkészülne a gyüleke
zetek és iskolák részletes anyagi felmérése. A hivatalos értesítésben tehát már nem
esett szó az egyházszervezeti reformok végrehajtásáról, helyette az értekezlet
Eötvös József által is megjelölt fő céljára, az egyház anyagi kérdéseinek rendezésére
került a hangsúly.
A V K M közben el is készítette és a szuperintendensek közvetítésével el is juttat
ta a gyülekezetekhez azt a két kérdőívet, amelyek alapján a gyülekezetek és iskolák
állapotát felmérték.' " A részletes állapotfelmérés célja az volt, hogy felmérje a tör
vény szerint az állam kötelességévé tett egyház- és iskolafinanszírozás költségeit. A
kérdőívek részletesen rákérdeztek a gyülekezetek nagyságára, az iskolába járó
gyermekek számára, az ingatlanok állapotára, tanítók és lelkészek számára, jövedel
meik mennyiségére, eredetére, a természetbeni és pénzbeli juttatások arányára, a
gyülekezetek és iskolák költségeire és ezek meglévő forrásaira. Részint az illetéke
sek hanyagsága, részint az ország politikai és később katonai helyzetének súlyosbo
dása következtében a kérdőívek kitöltése lassan haladt és a szeptemberi értekezleten
még nem álltak rendelkezésre teljes egészében a kért adatok, bár a tiszai kerület
kivételével 1848 augusztus és szeptember folyamán a kitöltött kérdőívek nagy részét
már megkapta a minisztérium az evangélikus egyházkerületektől.
98

99

1

1

101

102

103

Közben módosult az értekezlet időpontja és a meghívottak köre is. A V K M jú
lius 10-én kelt rendeletében szeptember 1-ét jelölte meg a tanácskozás új időpontja
ként és mivel időközben megvalósult az Erdéllyel való unió, a három erdélyi pro-
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testáns egyházkerület (református, unitárius és a szász evangélikus) is meghívást
kapott. Ebben a rendeletben szerepelt a „reform" kifejezés, amelynek használatát
Székács József kifogásolta, mint arra már korábban utaltam.
Június-július folyamán a tiszai egyházkerület kivételével lezajlottak az évi ren
des közgyűlések, amelyeken foglalkoztak a miniszteri értekezlet előkészítésével is.
A tiszai kerület közgyűlése azért halasztódott szeptemberig, mert a kerületnek
Jozeffy Pál halála (1848. március 29.) miatt sem püspöke nem volt, sem pedig felü
gyelője, miután Fabriczy Sámuel lemondott hivataláról a V K M - b e való kinevezése
után, 1848. április 24-én.
A dunántúli kerület június 14-én, Győrben tartotta meg közgyűlését, és úgy dön
tött, hogy küldötteit maga választja meg, majd általános utasítást dolgoz k i számuk
ra. A kerület mindenek előtt üdvözölte a 20. tc. megalkotását és köszönetet mondott
érte az országgyűlésnek. Elismerték a királynak az egyház ügyeibe való, a miniszté
riumon keresztül gyakorolt „legfelsőbb betekintési jogát'\ azonban ragaszkodtak eddi
gi jogaik gyakorlásához is, amelyeket elsősorban az 1790/26. tc. alapján élveztek a
tökéletes egyenlőség és viszonosság jegyében. Az anyagi támogatás mértékét nem
határozták meg, csak azt kérték, hogy a többi felekezethez képest arányosan és
egyenlően részesüljenek belőle. Az iskolák a nemzet tulajdonát képezik, de kapcso
lódó jogaikat változatlanul fenntartották. Véleményük szerint az egyetemes köz
gyűlés lett volna jogosult követeket küldeni az értekezletre, de az egyetemes felü
gyelő és a miniszter kérésének engedve, az ügy fontosságára való tekintettel külön
választottak 12 követet, hat világi és hat egyházi személyt, többek között Haubner
Máté szuperintendenst, Vidos József kerületi felügyelőt, August Wimmer felsőlövői
lelkészt, akinek 1848-as szerepéről lentebb még lesz szó, és Hetyésy Lászlót, az
akkor forrongó líceumi diákság által is elismert soproni professzort.
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Elhatározták, hogy az értekezlet után újabb közgyűlést fognak tartani Pápán,
illetve megbízták a küldötteket azzal, hogy a soproni diákság által felvetett kérdé
seket, melyekről a későbbiekben fogunk beszámolni, képviseljék az értekezleten.
Az iskolai és gyülekezeti kérdőívek szükséges példányszámban való kinyomta
tását határozták el a kerület költségén. Kitöltésüket az esperesekre, illetve megbízottaikra bízták.
A kerület tehát csak egy nagyon korlátozott állami ellenőrzést, „betekintést" fo
gadott el a minisztérium részéről. Az „egyenlőség és viszonosság" megemlítése az
1790/26. tc. kapcsán burkoltan a katolikus egyház részére is a protestánshoz hasonló
autonómiát javasolt. Noha az 1790-es törvényre való hivatkozás magába foglalta az
iskolai autonómiát is, az utasítás jónak látta ezt külön is hangsúlyozni, tudva, hogy
nem mindenki számára lesz egyértelmű, hogy az iskolai autonómiát éppoly sarkala
tos jognak tekintik, mint az egyházit. Tette ezt a kerület annak ellenére, hogy mint
láttuk, éppen a dunántúli szuperintendens, Haubner Máté foglalt leghatározottab106
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ban állást a PEIL-ben az iskolák állami kezelése és fenntartása mellett. Figyelemre
méltó az értekezletre küldött követek nagy száma, hiszen éppen a dunántúli kerület
volt az, amelyik a korábbi években legkevésbé tartotta fontosnak az egyetemes
konventeken való részvételt és több alkalommal nem is képviseltette magát.
A d u n á n i n n e n i kerület június 27-én tartotta közgyűlését Pozsonyban. Itt a kerü
leti felügyelő, Jeszenák János üdvözölte az áprilisi törvényeket és kijelentette, hogy
a 20. tc-ért a protestantizmus hálával tartozik a magyar nemzetiségnek, azaz a ma
gyarságnak is. Ez utóbbi hangsúlyozását valószínűleg a szlovák többség miatt tar
totta fontosnak a felügyelő. Meghatározta az értekezlet irányelveit is. Először a há
zassági jog és a gyermekek vallásának megállapítását követelte a teljes viszonosság
alapján. A válások tárgyalását utalják polgári bíróságok hatáskörébe. Az államse
gélyt nem szabad elfogadni, ha ennek az az ára, hogy az egyházi alapítványok állami
kezelésbe kerülnek át. Az alapítványokat meghatározott céllal hozták létre alapí
tóik, ezek megváltoztatása hátrányosan befolyásolná a jövőbeni adakozási kedvet. A
községi pénzalapok központosítása igazságtalan újraelosztáshoz vezethet a helyi v i 
szonyok ismeretének hiányában. Az alapítványok elvétele teljesen kiszolgáltatja az
egyházat az államnak, és ezzel veszélyezteti anyagi biztonságát. A meglévő alapítvá
nyokat a minisztérium ellenőrizze és az államsegély ezek jövedelmét egészítse k i . Az
egyház iskolai és közigazgatási autonómiája a továbbiakban is maradjon meg.
Ugyancsak az államsegélynek kell pótolnia az eltörlendő stólát.
A tanítóképzőket az állam tartsa fenn, a hitoktatást a lelkészek végezzék és le
gyenek vasárnapi iskolák. Az értekezletre küldendő követekről úgy határoztak,
hogy a kerületi felügyelőn és a szuperintendensen kívül minden egyházmegye küld
jön két-két világi, illetve egyházi képviselőt. Az iskolai és gyülekezeti kérdőívek
kiküldését és kitöltését is elhatározták.'"
A kerület külön javaslatot is eljuttatott az egyetemes közgyűléshez, amelyben a
fentieken kívül azt indítványozták, hogy az egyházszervezet reformját halasszák a
következő országgyűlés utánra. Szorgalmazták az iskolarendszer mielőbbi megre
formálását, a tanítók nagyobb anyagi megbecsülését és megfelelő iskolák felépítését
is, hiszen a nép csak a megfelelő műveltség megszerzése után tud helyesen élni most
kapott jogaival.
A kerület javaslatának súlypontja egyrészt a reformkori országgyűléseken a ve
gyes házasságok ügyében elért eredmények kiteljesítésén, másrészt pedig a
gazdasági autonómia megőrzésén volt. A miniszteri rendeletnek megfelelően egé
szen konkrét javaslatokat fogalmaztak meg az államsegély elosztásának elveiről, de
az autonómia kedvéért hajlandók lettek volna erről lemondani, mert a rendszer sta
bilitását illető kétségeik nem oszlottak el teljesen. Az oktatás reformját is szüksé
gesnek vélték, de az iskolák gazdasági autonómiája mellett határozottan kiálltak,
hiszen az említett alapítványok egy része oktatási célokat szolgált.
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A bányai egyházkerület július 23-án, Pesten tartotta meg közgyűlését. Szeberé
nyi János püspök megnyitójában azt hangsúlyozta, hogy az elfogadott törvények
sokkal inkább garantálják a protestantizmus szabadságát és jogait, m i n t az eddigi
békekötések és törvények. Az értekezlettel kapcsolatban úgy vélekedett a közgyűlés,
hogy a kerület csak egy konkrét minisztériumi előterjesztés megvitatására lenne h i 
vatott, ennek hiányában nem tárgyalták a kérdést. Végül kineveztek egy küldött
séget, amelynek az volt a feladata, hogy az értekezleten felmerülő miniszteri ja
vaslatokat tudassa a kerülettel, amely szükség esetén rendkívüli közgyűlésen fogja
azokat megvitatni. „Szíves részvéttel" fogadták a tiszáninneni református kerület
azon javaslatát, hogy a miniszteri értekezletre küldendő követek utasításában sze
repeljen az autonómia védelme, de a fentiek miatt konkrét utasítást nem fogal
maztak meg a követek számára. Az iskolai és gyülekezeti kérdőívekkel kapcsolatban
úgy határoztak, hogy a nyomtatás költségeit, 30 Ft-ot, a VKM-től kérik utólagosan
megtéríteni.
A kerület passzivitása első látásra meglepőnek tűnik, főleg, ha figyelembe
vesszük, hogy a hozzá tartozó és a kerületi közgyűlésben nagy számmal képviselt
Pest megyei egyházmegye külön javaslatot fogalmazott meg az egyetemes gyűlés
számára, amelyben részletesen foglalkozott a 20. törvénycikkel. Ha figyelmesen
elolvassuk a törvény 3. §-át, akkor kiderül, hogy az úgy is értelmezhető, hogy a m i 
nisztérium feladata részletes törvényjavaslat kidolgozása és az egyes felekezetek vé
leményezik azt. A tiszáninneni kerület indítványára adott válaszból azonban kitűnt,
hogy a bányai kerület is az autonómia megőrzését pártolta.
Egészen különleges volt az erdélyi szász egyházkerület helyzete. Sem korábban,
sem pedig a későbbiekben nem vettek részt az egyetemes közgyűlés munkájában,
teljesen önálló és független tartományi egyházban (Landeskirche) éltek a szász
evangélikusok. A miniszteri értekezlet és az azt megelőző egyetemes közgyűlés volt
az egyetlen alkalom, amikor közösen léptek fel a másik négy kerülettel. A miniszteri
értekezletre külön megfogalmazták kívánságaikat, amit német és magyar nyelven
nyomtatásban is megjelentettek.
A szász egyház egészen eltérő hagyományaira világított rá kérvényük tartalma.
Ervelésük nem a protestánsok vallásszabadságát biztosító törvényekre, hanem a szá
szok számára széles önkormányzatot biztosító, I I . András által 1224-ben kiadott pri
vilégiumokra támaszkodott. Ez az önkormányzat mellett biztosította a szász lelké
szek számára a tizedet is, mely a reformáció, az önálló Erdélyi Fejedelemség idején,
és a Diploma Leopoldinum után is gyakori megtámadtatása ellenére érvényben ma
radt, s amelyet az erdélyi országgyűlés 1848. június 6-án, mint feudális járandó
ságot, kárpótlás nélkül eltörölt. Ervelésük szerint a szászok tizedjogát nem lehet a
püspökök tizedjogához hasonlítani, mivel egyrészt ennek teljes összege a szász nem
zet közvetlen egyházi és iskolai szükségleteit fedezte és lehetővé tette magas szintű
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iskolahálózat fenntartását, másrészt magánjogi szerződés jelleggel bír, mert a gyüle
kezeti lelkészek híványában minden esetben szerepel a tizedhez való jog, ezért nem
t e k i n t h e t ő elavult, feudális privilégiumnak.
Az elszegényedett és eladósodott szász lelkészek megsegítésére nem a tized
visszaállítását, hanem méltányos kárpótlást igényeltek a kormánytól. Az eddig fize
tett tized éves összegét tőkésítsék és annak kamatait az állam évenként fizesse k i
államsegélyként a szászoknak. Elsősorban az általuk befizetett adó legyen ennek a
forrása, biztosítékul pedig kapjanak állami ingatlanokat zálogba."
A szászok tehát ősi jogaikra és a magántulajdon szentségére hivatkoztak, megfe
lelő kárpótlás fejében ezzel együtt lemondtak a tizedről. Hagyományaik, helyzetük
és ezért igényeik is teljesen eltértek a többi evangélikus egyház kívánságaitól.
Nem tudjuk, hogy vajon ismerte-e a kormány a szászok kérvényének tartal
mát, amikor 1848. augusztus 3-án Kossuth Lajos, mint pénzügyminiszter átirat
ban fordult a VKM-hez, hogy az erdélyi tizedfizetések ügyében sürgősen intéz
kedjen. Ennek megfelelően augusztus 10-én a V K M rendeletben fordult Vay M i k 
lóshoz, az erdélyi kormányszék vezetőjéhez, hogy a szászok a nem evangélikusok
által folyó évben befizetett tizedet fizessék vissza. A szász tizedjog 1848-ban már
nem nemzethez, hanem helyhez kötött jog volt, így a szász területeken letele
pedett román és magyar nemzetiségűeknek is fizetniük kellett, ők azonban nem
részesültek ennek hasznából. Nem ismerjük a rendelet hatását, valószínűleg végrehajthatatlannak bizonyult, és biztos, hogy nem tett jót a szászok és a magyar
k o r m á n y viszonyának. "
Az értekezlet után a V K M külön reagált a szászok felvetésére. Az erdélyi kor
mányszékhez intézett leiratában úgy vélekedett, hogy amíg a megígért állami támo
gatás folyósításának mikéntjéről nem születik megegyezés, addig a szász lelkészek a többi protestáns lelkészekhez hasonlóan - híveik adományaiból lássák el magukat.
Az egyházi adók behajtásához a szászok szükség szerint állami karhatalmat is igény
be vehetnek. Több szász lelkész nem saját hívei, hanem ortodox románok lakta,
egykor szász falvak által fizetett tizedből élt. A polgári államban, a más vallású ro
m á n o k a t természetesen nem lehetett kényszeríteni a szászok egyházi adóinak befi
zetésére. Ezekről a lelkészekről a szász püspök gondoskodjon áthelyezéssel, nyugdí
jazással vagy segéllyel, amíg az állami támogatás valósággá nem válik." A szászság
eltérő helyzetét tehát a minisztérium csak kis mértékben vette figyelembe. A szá
szok kérvényéből természetesen nem derült k i , de tudott volt, hogy a szász evangé
likus egyház a leggazdagabb protestáns egyházkerület. Tudták, hogyha a többi pro
testáns kerülethez hasonló elvek szerint támogatja őket a kormány, akkor anyagilag
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rosszabb helyzetbe kerülnek, mint addig voltak. Ezért hivatkoztak - mint évszá
zadokon keresztül addig mindig sikerrel - történeti jogaikra. Ervelésük gyenge
pontja nemcsak az volt, hogy egy polgári kormánnyal szemben ősi feudális jogokra
hivatkoztak, hanem legfőbbképpen az, hogy egyházi szükségleteik egy részét más
nemzetiségű és más vallású falvak adóiból fedezték.
Az evangélikus kerületek tehát eleget tettek a felkérésnek és a Zay Károly által
javasolt módot többé-kevésbé betartva megválasztották követeiket az értekezletre. A
választásról elmondhatjuk, hogy igen demokratikus módon zajlott le, elsősorban a
dunáninneni kerületben, ahol azt az egyházmegyékre bízták, ily módon ügyelve a
lehető legaranyosabb képviseletre.
A V K M levéltárában fennmaradt egy egyéni javaslat is, amelyet a már többször
említett Haubner Máté dunántúli püspök nyújtott be a szeptemberi értekezletre.
Haubner javaslata elismerte a királynak a kultuszminiszter által gyakorolt legfőbb
világi (kiemelés az eredetiben) felügyeleti jogát az egyházak felett. Minden egyház
számára belső autonómiát javasolt a különböző tisztségekre való választás és a szer
tartások felől való döntései tekintetében. A lelkészeket egyenlően fizesse az állam,
évi 800 forint fizetéssel, az egyházközségek ehhez lakással, némi természetbeni jut
tatással és stólával járuljanak hozzá. Püspökök és esperesek ezen felül kapjanak
olyan jövedelmet, amelyből a hivatalukkal járó utazási költségeket fedezni tudják.
Az egyház irányítását, ideértve a legfőbb egyházi bíráskodás jogát is, egy a püs
pökből és 2-2 világi, illetve egyházi személyből álló konzisztórium gyakorolná, me
lyet a kerületi közgyűlés választ, és az állam fizet. Az országos kormányszékekhez,
különösen pedig a kultuszminisztériumhoz felekezetileg arányosan nevezzenek k i
ülnököket. A tábori lelkészeket önkéntes jelentkezés alapján az egyetemes közgyű
lés válassza és ellenőrizze, de a V K M nevezze k i . Az egyházi alapítványokat a k u l 
tuszminisztérium kezelje az alapítók szándékainak figyelembevételével. Az egyház
községek maguk gondoskodjanak ingatlanaik fenntartásáról, a püspöki konzisztó
rium felügyeletével.
A javaslat további részében PEIL-ben írt cikkével egybecsengően a közös, állami
iskolák felállítása, és az óvodától az egyetemi szintig az oktatás teljes állami ellen
őrzése mellett foglalt állást. Haubner egyházi javaslataiból az tűnik k i , hogy autonó
mia kérdésében próbált tekintettel lenni a jogos állami igényekre a jelentős állami
dotáció fejében. Egyházkormányzati javaslatai a lelkészi elem, elsősorban a püspök
javára döntötte volna el az egyház legfőbb irányítását. Javaslatai protestáns szem
pontból radikálisnak, de elméletileg megvalósíthatóak voltak, azonban úgy t ű n i k ,
hogy a katolikus egyházat is ilyen jellegű egyházalkotmány kereteiben képzelte el,
ami nem bizonyult volna életképes megoldásnak.
A javaslatot a minisztérium minden megjegyzés vagy kommentár nélkül iktatta.
A következő fejezetből kiderül, hogy a szeptemberi értekezlet küldötteinek nagy
része kevésbé radikálisan akarta megoldani állam és egyház kapcsolatának jövőjét.

2.4.2. A „ V E Z É R E S Z M É K " M E G A L K O T Á S A É S A Z
ÉRTEKEZLET

A

szeptemberi értekezlet tényleges előkészítését a július 25-én megtartott egye
temes közgyűlésen kezdték meg. Zay Károly egyetemes felügyelő javaslatára
tíztagú választmány alakult, amely irányelveket - „Vezéreszméket" - dolgozott k i az
értekezlet számára. A bizottságot Kubiny Ágoston vezette. Munkájához a beérke
zett javaslatokat, a dunáninneni egyházkerület m á r ismertetett és a Pest megyei egy
házmegye alább bemutatandó munkáját is figyelembe vette.
A Pest megyei egyházme
gye részletes javaslatot tett a
vegyes házasságok és az áttéré
sek még függőben lévő kérdé
seinek a vallásegyenlőség alap
ján álló rendezésére. Kérték az
egyházi rend felsőházi kép
viseletének
megszüntetését,
vagy a viszonosság alapján a
protestáns püspökök delegálá
sát is. Az iskolák fenntartására
a katolikusokkal arányos,
egyenlő állami támogatást
óhajtottak, az oktatási autonó
mia fenntartásával együtt. Az
állami fizetéssel kapcsolatban
az volt a minimális követelé
sük, hogy az eddiginél keve
Pesti evangélikus templom
sebb jövedelme ne legyen sen
kinek. A lelkészek és tanítók
fizetését közelíteni kell egymáshoz. Kérték a stóla eltörlését az „egyszerű" egyházi
szolgáltatások, például a búcsúztató nélkül tartott temetések esetén. A lelkészek és
tanítók számára negyven év szolgálati idő után biztosítsanak nyugdíjat, az aktív lel
készek özvegyeiről és árváiról is az állam tartozik gondoskodni, de az eddig létezett
árvapénztárak maradjanak továbbra is az egyház kezelésében.
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Pest megye javaslatának két súlypontja a katolikusokkal való teljes egyen
lőség gyakorlati megvalósítása és az a u t o n ó m i a védelme volt. Meg kell jegyezni,
hogy az i n d í t v á n y a méltánytalanság határát súrolta, amikor egyszerre követelt
állami nyugdíjat és árvaellátást az eddigi árvapénztárak egyházi kezelésének
érvényben hagyásával.
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A bizottság által megalkotott, és végül a minisztériummal való tárgyalások alap
jául szolgáló „Vezéreszmék" első mondata leszögezte: az evangélikus egyház legfőbb
kincse egyházi, iskolai, közigazgatási, törvénykezési és pénzügyi autonómiája, ami
hez minden áron ragaszkodik. A javaslat további részei ennek szellemében fogal
mazódtak meg.
Kifejtették a kerületi gyűléseken is megfogalmazott gondolatot: továbbra is ra
gaszkodnak meglévő alapítványaik kezeléséhez, amit az állam pénzügyileg ellenő
rizzen. A m i hiányzott a különböző alapítványok feladatainak megvalósításához,
annak pótlását várták az állami költségvetésből. Az állam joga ellenőrizni az egyházi
alapok pénzkezelését, ezért azok tartoznak számadásaikat rendszeresen bemutatni a
minisztériumnak. A viszonosság elve alapján arányos részesedésre tartott igényt az
evangélikus egyház a két nagy, katolikus egyházi vagyon szekularizálásából szár
mazó állami forrás, a vallási és a tanulmányi alap, jövedelmeiből. (A tanulmányi
alap az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend vagyonából, a vallási alap pedig a I I .
József által feloszlatott szerzetesrendek vagyonából létrehozott állami alap volt,
amely katolikus egyházi és iskolai célokat szolgált.) A javaslat szerint megmaradt az
egyház anyagi önállósága, de teljes betekintést ajánlottak fel az állam részére pénz
felhasználás tisztaságának ellenőrzésére.
Ragaszkodtak az egyház „belszerkezed jogainak" gyakorlásához. Ehhez tartoz
tak az önkormányzati testületek és egyházi törvényszékek szabad működtetése, nép
iskolák felállítása, felsőbb iskolák szabályozása és irányítása, zsinatokon törvények
alkotása. Igényelték a törvényes egyházi végzések világi karhatalom útján történő
végrehajtatását is. Az állam ezekbe az ügyekbe csak akkor avatkozhat bele, ha az
egyház szorosan körülírandó hatáskörét túllépi. Az itt megfogalmazott követelés
nem választotta el egymástól az egyházi és iskolai autonómiát, egyformán ragasz
kodott mindkettőhöz. Az iskolai autonómia terén annyit engedett, hogy a felsőbb
iskolák alapítását - kimondatlanul - állami hozzájáruláshoz kötötte.
Az egyház külső kapcsolatai tekintetében szükséges az állammal tárgyalni, mivel
ezek nem függnek össze közvetlenül az autonómiával. Ilyen a többi felekezetekkel
- elsősorban a katolikus egyházzal - való viszony. A javaslat a vegyes házasságok, az
áttérések, a válás és a gyermekek vallása tekintetében fogalmazott meg részletes
követeléseket, amelyek valóban logikusan következtek a bevett felekezetek törvény
által megfogalmazott egyenlőségéből és viszonosságából.
A szuperintendensek, esperesek, kerületi és egyházmegyei felügyelők, jegyzők,
pénztárnokok, számvevők, levéltárosok és a miniszteri ágens részére illő állami f i 
zetésre, valamint hivatalos utazásaik költségeinek fedezésére napidíjra tartottak
igényt. Az egyházi hivatalos levelekre postai díjmentességet kértek; ez eddig csak a
bécsi és a budai ágenst illette meg. Javasolták a kerületek arányosabb beosztását és
állandó szuperintendensi székhelyek létrehozását Pesten (Bányai), Rozsnyón ( T i 
szai), Veszprémben (Dunántúli), Pozsonyban (Dunáninneni) és Nagyszebenben (er
délyi szász). A választott tisztviselők állami fizetése és az állandó kerületi székhe
lyek kijelölése a kormányzati rendszer megszilárdítását és a katolikus hierarchiával
való egyenjogúsítását is célozták. Meglepő, hogy ez utóbbit, illetve a kerületek

arányosítását i t t fogalmazták meg, pedig ez valóban egyházi „belügy" volt. Ennek az
lehet a magyarázata, hogy az egyházkormányzat kérdéseit az egyház egyéb belső
ügyeitől függetlennek, az egyházon kívüli világgal való kapcsolattartást elősegítő
ügynek tartották."
Az állami fizetés mellett a falusi tanítók és lelkészek illetményföldjét, ahol ilyen
van, hagyják meg továbbra is használatukban. A gabona- és failletmény hasonlókép
pen maradjon meg, de annak behajtását hivatalból a politikai község végezze a jövő
ben. Az eddig esetleg létezett egyházi robotot és fuvaroztatást szűntessék meg. A
méltánytalan, keresztyénieden és tekintélyromboló stólákat is meg kell szűntetni,
kivéve az énekes temetésért járó külön fizetést. A tanítók bérét emeljék fel annyira,
hogy ne kelljen a tanulóknak tandíjat fizetniük. A fizetések kérdésében a javaslat
bölcsen figyelembe vette a városi és falusi lelkészek, illetve tanítók eltérő helyzetét.
Emlékezhetünk, hogy erre több PEIL-ben megjelent cikk is felhívta a figyelmet. A
tandíj eltörlésének szándéka összecsengett a népiskolai törvényjavaslattal.
Az iskolarendszer javítására is részletes javaslatot készítettek, amely alapját ké
pezhette a miniszterrel való tárgyalásnak. E szerint legyen minden egyházkerület
nek egy-egy akadémiája és két-két gimnáziuma. A gimnázium nyolcosztályos iskola
legyen, legalább nyolc rendes tanárral, a felső négy tagozatban szaktanárral. Az aka
démiákon három fakultás (teológiai, bölcsészeti és jogi) legyen legalább 12 rendes
tanárral. A tanárokat az állam tartozik fizetni, mégpedig ugyanolyan mértékben,
mint a többi felekezetek tanárait. A tápintézetek és kollégiumok ellátását is segítse
az állam." Nem esett szó közös iskolákról, de a tanítási rendszerről való tárgyalástól
nem zárkózott el a javaslat. Eddig ez is az egyház kizárólagos belügye volt, sőt a
különböző kerületek, illetve iskolák sem feltétlenül egyeztették tanrendszerüket.
A javaslatot a kerületi közgyűlés elfogadta és augusztus 30-ára újabb közgyűlést
hívott össze, amely a miniszteri értekezlet idején is együtt fog maradni. A szászok,
a reformátusok és az unitáriusok részére 1000 példányban kinyomtatták a javaslatot
és azt kérték, hogy képviselőik augusztus 29-én jöjjenek Pestre, ahol közös tanács
kozáson megtehetik módosító indítványaikat.
Az éppen benyújtott népiskolai törvényjavaslat ellen is határozatot hozott a
közgyűlés, mivel azt a miniszter az egyházak megkérdezése nélkül terjesztette be.
Hivatalosan felkérték a képviselőház elnökét, Pázmándy Dénest (aki, mint már em
lítettem, egyben a dunántúli református egyházkerület főgondnoka is volt) hogy
akadályozza meg a javaslat törvénnyé válását. Korábban már bemutattuk, hogy a ja
vaslat végül a felsőház ellenállásán bukott meg, de azt éppen Pázmándy indítványa
akadályozta meg, hogy a radikálisok által támogatott módosítás a felekezeti népis
kolák megszüntetését eredményezze.
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A kerületek arányosítását az 189l-es, az állandó kerületi székhelyek kijelölését (Veszprém és Rozs
nyó helyett Győr és Nyíregyháza lett végül) pedig csak az 1934-37-es zsinat valósította meg.
P E I L , 1848 / 36. aug. 3. 1001-1003. p.

Az egyetemes közgyűlés tárgyalta annak a hét gömör-kishonti lelkésznek az
ügyét is, akik a tized eltörlésével elveszítették jövedelmeik nagyrészét. A nevezett
lelkészek már május 8-án levélben fordultak a miniszterelnökhöz, hogy megélhe
tésüket a minisztérium valamilyen módon biztosítsa." Batthyány a VKM-hez, a
minisztérium pedig Zay Károlyhoz továbbította a kérést, mivel, mint tudjuk, az
illetékes tiszai kerületnek haláleset folytán üresedésben volt a püspöki széke, felü
gyelőjét pedig a V K M - b e hívták államtitkárnak. Eötvös József azt kérte Zaytól,
küldjön k i bizottságot a helyszínre, amely lehetőség szerint érje el, hogy a gyüle
kezetek tagjai az államsegély folyósításáig fizessék k i továbbra is lelkészeik járan
dóságát. Ezen kívül vizsgálja meg a bizottság a lelkészek híványait és azt, hogy az
eltörölt tizedeket a gyülekezetek, vagy a lelkészek birtokolták-e. A közgyűlés sür
gette a bizottsági vizsgálat minél előbbi elvégzését és felhatalmazta az egyetemes
felügyelőt, szükség esetén a nevezett lelkészek részére soron kívül államsegélyért
való folyamodásra.'
Zay Károly megbízása előtt már esperesi bizottság is megpróbált intézkedni az
ügyben 1848 júniusában, Kolbenheyer Mihály kishonti esperes vezetésével. H á r o m
településen (Nyustya, Rimabreznó, Fürész) a gyülekezet vállalta, hogy az eddigi
tized középértékét kifizetik a lelkészeknek november l - i g , remélve, hogy addig a
megígért állami fizetéshez hozzájut az egyház. Klenócon és Kokován az eddigi
összegnél csak kevesebbet volt hajlandó fizetni a gyülekezet lelkészének, Rimabányán pedig olyan kevés fizetést ajánlott fel az egyházközség, hogy a lelkész nem
fogadta el a megállapodást. Tiszolcnak nem volt rendes lelkésze, csak kihelyezett
segédlelkésze, aki nem a tized, hanem más megállapodás alapján kapta fizetését, így
külön tárgyalásra nem volt szükség.' '
Az egyetemes közgyűlés által kiküldött bizottságot a másik, ügyben érintett gömöri esperes, Spissák György vezette. Augusztus 20-án ez a bizottság szállt k i Rima
bányára, ahol végül sikerült elérniük, hogy a gyülekezet méltányos gabona ellátást
juttasson lelkészének, amíg állami dotáció nem pótolja az eltörölt tized-jövedelmet.
Ez a bizottság tisztázta -az egyetemes felügyelő, illetve a minisztérium kérésének
megfelelően - a szóbanforgó tizedjövedelmek jogalapjait is. A vonatkozó, 15-16. szá
zadi oklevelekből kitűnt, hogy a kérdéses tizedjövedelmek a plébánosok, majd a
reformáció után változatlanul a lelkészek jövedelmének alapját képezték, illetve egy
kisebb részüket közvetlenül az egyház, valamint az iskola fenntartására fordította a
gyülekezet. A tizedjövedelmek fizetését a lelkészek mindenkori híványában - díjle
velében - is biztosították a gyülekezetek.
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Az egyetemes közgyűlés „Vezéreszméit" a tiszai egyházkerület 1848. augusztus
25-én tartott kisgyűlése vitatta meg, amelyet a július 19-én püspökké választott
Pákh Mihály hívott össze Rimaszombatba, hogy az értekezletre küldendő követeket
utasítással lássa el. Néhány kérdésben módosító javaslatot fogadtak el; például kie
melték, hogy a protestánsok autonómiáját az 1647. és 1790. évi törvények biztosít
ják. A szuperintendensekre nézve indítványozták, hogy azok ne legyenek egy-egy
gyülekezet rendes lelkészei is egyben, hanem helyükre lehessen másik lelkészt is vá
lasztani. Ellenezték a lelkészi és tanítói jövedelmek természetbeni kifizetését, mert
ez igen nagy terhet jelentett a nép számára. Követelték az országgyűlésben és a kor
mányban a protestánsok arányos képviseletét. Felszólaltak a népiskolai törvényter
vezet ellen, amely véleményük szerint a hittan oktatását a lelkészekre bízva háttérbe
kívánta szorítani azt, azon kívül alapjaiban sértette meg a protestáns egyházak
autonómiáját.
A miniszteri értekezlet
ideje alatt nem hivatalos
ülést tartottak a protestáns
tanárok is, akik - a népis
kolai törvényjavaslat bukása
után - reformjavaslatot dol
goztak k i a m i n i s z t é r i u m
részére az iskolaügy rende
zése tárgyában. A javaslat a
protestáns egyházak autonó
miájából i n d u l t k i , amely
megteremtette a lelkiismereti
szabadságot, a szabad vallás
gyakorlatot, a szabad okta
tást, tudományfejlődést és
tanügyi ö n k o r m á n y z a t o t a
protestáns egyházakon belül.
A 20. törvénycikk ezeket a
vívmányokat az egész ország
számára törvénybe foglalta,
ezért az túllépett a protestáns
autonómia keretein.
Ezért kérik a törvényho
zást, hogy az iskolaügyet sza
badítsák fel a felekezeti kor
látok közül. Ehhez az kell,
hogy az egyházi és az oktatási
ügyeket kettéválasszák, h i 
szen a h i t t u d o m á n y kivéte
lével valamennyi t u d o m á n y

A tiszai egyházkerület javaslata az értekezletre

csak felekezeti megkötöttségek nélkül tudja szolgálni egyformán az egész haza
javát. Az oktatás ennek megfelelően az egész nemzet ügye, ezért az államnak kell
irányítania, és a tanároknak is állami, és nem egyházi alkalmazottá kell válniuk.
M i n t minden nemzeti ügyet, úgy az oktatás ügyét is egyedül az országgyűlés
hivatott törvényekkel szabályozni, abba az egyes felekezeteknek nem lehet
beleszólásuk. A megfelelő szintű iskolahálózathoz szükséges anyagi eszközökkel
csak az állam rendelkezik, ez is indokolja a közös, állami iskolahálózat
létrehozását.
Az országot gyengítő pártoskodás és széthúzás ellen is jó szolgálatot tehetnek a
közös állami iskolák, ahol az ország minden egyes diákja a szabadság, egyenlőség és
testvériség közös elve nevében egységes nevelésben részesülne. Mindenkinek joga
van az egységes, szabad és magas színvonalú oktatáshoz, amelyet az egyes felekeze
tek külön-külön nem tudnak biztosítani. Ugyan az állam ígéretet tett a jelenlegi is
kolák támogatására, de ez nem megvalósítható és nem is célszerű. Az iskolarendszer
felekezeti párhuzamosságait meg kell szűntetni, és a kevesebb közös iskolában kell
magasabb színvonalon oktatni. A tanszabadság elve alapján létrehozott közös isko
lák nemcsak szellemi virágzást, hanem a testvériség elmélyülését is eredményezik
az ország különböző nyelvű és vallású polgárai között.
Bár a protestáns autonómia gondolatából indultak k i , a tanári értekezlet részt
vevői mégis egyértelműen a közös állami iskolák mellett foglaltak állást, amelyek
keretében a maguk, és az egész oktatásügy helyzetét is magasabb szinten látták
biztosítva, mint az eddigi szűk felekezeti keretek között. Javaslatuk tehát szöges
ellentétben állt a protestáns egyházaknak az értekezleten képviselt „hivatalos"
álláspontjával.
A tervek szerint augusztus 30-án összeült az evangélikus egyház újabb közgyű
lése. Az első nap tárgyalták a tiszai egyházkerület javaslatát és a „Vezéreszmék" 1.
pontját kiegészítették az 1608., 1647., illetve az 1791. évi törvényekre való hivatko
zással. Feliratot szerkesztettek, amelyben arról nyilatkoztak, hogy a haza vész
terhes állapota, és a minisztérium elfoglaltságai miatt hajlandók lennének jobb
időpontra halasztani az értekezletet, de az említett hét kishonti lelkész fizetésének
ügyét feltétlenül meg kell oldani. Mivel a törvényeket i d ő előtt kihirdették, ezt
egyes gyülekezetek úgy értelmezték, hogy egyházaik fenntartása többé már nem
feladatuk. Az érintett kishonti gyülekezetek ügyében is csak novemberig sikerült
rendezni a helyzetet, de a lelkészek járandóságuknak csak egy részét kapják meg.
Ezért kérték a minisztériumot, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel mun
kálkodjék azon, hogy az egyháztagok továbbra is viseljék a gyülekezetek fenntar
tásának anyagi terhét.
Módosították a „Vezéreszmék" néhány további pontját is. Pontosították az
államsegélyre vonatkozó kérést, csak ott tartva igényt erre, ahol kevés a lelkészek és
tanítók jövedelme, vagy túl magas az egyházi adó. A községek által biztosított
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egyházi támogatásból, ahol ilyen létezett, arányos részt kértek az evangélikus gyü
lekezetek számára. (Mint Sopron esetében láttuk, volt ahol m á r ez a kérés meg
valósult.) Az iskolák tekintetében egyértelműbbé tették álláspontjukat; az elemi- és
középiskolák felekezeti irányításához továbbra is ragaszkodtak. A főiskolákat és az
egyetemet közössé kell tenni, de a teológiai fakultásokról, tanító és lelkészképző i n 
tézetekről változatlanul maguk akartak rendelkezni. Az ülés hivatalosan értesítette
a külön tanácskozó református és unitárius kerületeket, valamint a minisztériumot
a közgyűlés megnyitásáról.
Szeptember 1-én felszólaltak a közgyűlésben a szász egyház küldöttei is. K i 
fejtették aggodalmukat, miszerint ők eddig zsinataikat királyi jóváhagyás nélkül
is megtarthatták, ezért a magyarországi törvények bevezetése számukra vissza
lépést jelent. A közgyűlés követei igyekeztek megnyugtatni a szászokat afelől,
hogy az ő zsinataik feladatuk és hatáskörük tekintetében a magyarországi közgyű
lésekre hasonlítanak, amely összehívásához Magyarországon sem kell külön kirá
l y i jóváhagyás.
A szász követeknek nem volt felhatalmazásuk elfogadni az egyetemes közgyűlés
döntéseit, de kijelentették, hogy a jövőben nem zárkóznak el a közgyűlések munká
jában való aktív részvételtől. A konvent is kifejezte a szász egyházzal a jövőbeni
szorosabb együttműködésre vonatkozó óhaját, valamint megnyugtatta a követeket
anyanyelvük jogainak tiszteletben tartásáról.
Kellemetlen meglepetésként érte a közgyűlést a hír, amelyet Fabriczi Sámuel, a
V K M evangélikus tanácsnoka közvetített: Eötvös József nem óhajt személyesen ta
nácskozni a küldöttekkel, hanem csak írásos véleményük benyújtását várja. A kerü
leti gyűlés emlékeztette a minisztert arra, hogy személyes tanácskozásra hívta egybe
őket, ezért ragaszkodnak a találkozáshoz.
A következő napon, szeptember 2-án Zay Károly bejelentette, hogy a miniszter
bármikor kész fogadni a küldötteket, ezért már másnap délelőttre találkozót beszél
tek meg a református és unitárius küldöttekkel álláspontjaik egyeztetésére. Ezután
tovább folytatták a Vezéreszmék követeléseinek „finomítását", bejelentve igényüket
a budai ágensi hivatal további fenntartására a minisztérium mellett. Ezen kívül
indítványozták újabb protestáns tanácsosok kinevezését a minisztériumba, mert pl.
a kiküldött iskolai és egyházi kérdőívek sem tükrözték megfelelően a protestáns
sajátságokat. Az államsegélyből a protestánsok által befizetett adók arányában
óhajtottak részesedni.
A következő két napon párhuzamosan ülésezett az egyetemes közgyűlés, és
folytak közös tárgyalások a reformátusok, illetve unitáriusok küldötteivel, valamint
a minisztérium képviselőivel, és magával Eötvössel is.
Szeptember 3-án délelőtt találkoztak egymással a l l egyházkerület képviselői.
Hasonló alkalom legutóbb 1842-ben fordult elő, de akkor csak a nyolc magyaror
szági egyházkerület küldöttei tanácskoztak az unióról. Az evangélikus kerületeket
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három püspök, Szeberényi János bányakerületi, Pákh Mihály tiszai és Haubner Má
té dunántúli, valamint az egyetemes és a bányai, illetve a kijelölt tiszai felügyelők
mellett az egyház egyéb jeles férfiai képviselték. Köztük volt többek között August
Wimmer felsőlövői, Székács József pesti, Bauhofer György budai lelkész, Hunfalvy
János és Ballagi M ó r is.
A délelőtti közös tanácskozáson a Pest megyei vármegyeháza n a g y t e r m é b e n
örömmel konstatálták nézeteik alapvető egyezését és megállapodtak abban,
hogy az apróbb eltérések felett nem nyitnak vitát. A PEIL-ben egy tudósítás
beszámolt arról is, hogy az egyházi autonómia gondolatát vita nélkül, az iskolai
a u t o n ó m i a fenntartását n é m i vita után fogadták csak el. Ehhez akkor is ragasz
kodnak, ha ennek fejében le kell mondani az államsegélyről, jelentették k i az
összegyűlt követek.
Mivel a miniszter nem jelent meg körükben, választott küldöttség vitte el hozzá
a gyűlés feliratát, amelynek szóvivője Szoboszlai Pap István debreceni református
püspök volt. A felirat szerint a protestáns egyházak tisztában vannak azzal, hogy a
kormány jelenlegi helyzete nem engedi követeléseik teljesítését, ezért a Vezér
eszmékben megfogalmazott igényeik kielégítését csak a távolabbi jövőben várják.
Jelenleg csupán annyit kértek, hogy a már említett, tizedüket vesztett hét kishonti
lelkész részére, illetve a máshol esetleg hasonló helyzetbe került lelkészeknek és
tanítóknak a miniszter haladéktalanul utaljon k i államsegélyt. Azokon a helyeken,
ahol a nép megtagadta az egyházi adó fizetését a k o r m á n y lépjen fel erélyesen az
elmaradt járandóságok beszolgáltatása érdekében, vagy folyósítson azonnal állam
segélyt a rászoruló lelkészeknek és tanítóknak.
A tanácskozás másnap br. Prónay Albert evangélikus bányakerületi felügyelő
házánál folytatódott, ahol Eötvös József mégis megjelent, és a küldöttek kérdéseire
válaszolt. Elmondta, hogy a viszonosságon és egyenlőségen alapuló vallásszabadsá
got próbálja a gyakorlatban valamennyi felekezet érdekének tiszteletben tartásával
megvalósítani. Egyházi célokra egymillió, iskolai költségekre pedig másfélmillió
forintot különített el az országgyűlés.
Zay Károly még aznap, szeptember 4-én közölte az egyetemes konvent részt
vevőivel a tárgyalás e r e d m é n y e i t . A gyűlés kérte, hogy az állami támogatásból az
evangélikus egyház lélekszám szerinti arányban részesedjen és az összeg elosz
tásáról az egyetemes közgyűlés intézkedhessen. A jövedelem nélkül maradt egy
házak írják össze minél hamarabb szükségleteiket, a lelkészek pedig tudatosít
sák híveikben, hogy a megígért államsegély egyenlőre a bizonytalan jövőbe toló
dott, ezért az egyházi adókat továbbra is fizessék be egyházi és iskolai szükség
leteik fedezésére.
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Ezen a napon véget ért az evangélikusok egyetemes közgyűlése, de feloszlása
előtt Zay Károly vezetésével bizottságot választottak, amely a továbbiakban tárgyalt
a minisztériummal, és a reformátusok képviselőivel. "
Szeptember 5-én délután újra találkozott a református és az evangélikus küldött
ség, ahol a függőben lévő kérdéseket beszélték meg. A reformátusok közt tartózkodó
P á z m á n d y Dénes házelnöktől megtudhatták, hogy a mondott összeg az összes fele
kezetre vonatkozott, az 1848-ra eső részét pedig már megszavazta az országgyűlés.
Felmerült a kérdés, hogyan fog a gyakorlatban megoldódni a protestáns, illetve a
katolikus érdekek egyidejű csorbítatlansága. Másnap, 6-án a református egyház kö
vetei újból találkoztak a hivatalában Eötvössel, aki biztosította őket a vallásegyen
lőség gyakorlati megvalósulásának lehetőségéről. A jelenlegi költségvetési összeg
nem végleges, az igények felmérése után, valószínűleg 1850 körül tudják majd meg
határozni a valóban szükséges támogatás mértékét, közölte a miniszter. Addig ebből
az összegből csak a legszükségesebb hiányokat tudja pótolni a kormány.
Szeptember 7-én ért véget az értekezletsorozat. A három egyház követei véglege
sen megállapodtak jogos követeléseiknek ideiglenes félretételében a haza nehéz álla
potára való tekintettel.
Eötvös betartotta ígéretét, s amire módja volt, megtette a protestáns egyházak
megsegítésére. Szeptember 5-én kibocsátott rendelete világossá tette, hogy az ország
súlyos helyzete miatt az egyházak teljeskörű állami támogatására egyenlőre nincsen
mód. Egyben felhívta a törvényhatóságok vezetőit, szólítsák fel a népet arra, hogy
lelkészeiket és tanítóikat érvényes szerződéseik szerint továbbra is fizessék.
Amennyiben ezt nem teszik meg, a törvényhatóság karhatalom segítségével fogja
behajtani az elmaradt járandóságokat. A rendelet szövege hivatkozott a protestán
sok történelmi hagyományaira, amelyek szellemében már évszázadok óta gondos
kodtak egyházaik és iskoláik fenntartásáról. Az állam érdekét hangsúlyozta az az ér
velés, mely szerint a minisztérium különösen is szorgalmazza a rendelet végrehajtá
sát, mivel a társadalom érdekeit súlyosan sérti, ha a tanítók és lelkészek fizetésének
elmaradása miatt a nép bármely rövid időre is lelki vigasz, az ifjúság pedig oktatás
nélkül marad. Külön rendeletben fordult a minisztérium az ügyben közvetlenül
érintett gömör-kishont vármegyéhez. Ebben az előbbi rendeletet különösen figyel
mébe ajánlotta a vármegyének, és azt is leszögezte, hogy az elmaradt tized jövedel
meket mindenképpen továbbra is fizetni tartoznak a gyülekezetek, mert bár a tör
vény a tizedet eltörölte, ennek fizetésére az egyházközségek polgári szerződésben
kötelezték magukat, amikor azt papjaik híványába foglalták. Ezért kérik a várme
gyét, hogy a tized behajtásában, és a nép felvilágosításában is segédkezzen, ha erre
az egyházmegye, vagy az egyházkerület részéről felkérés érkezik.
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Az említett hét, a tized eltörlése miatt jövedelem nélkül maradt lelkész ügyét amennyire ezt a forrásokból k i lehet deríteni - végül valószínűleg nem sikerült
megnyugtatóan elrendezni. Az ügyben eljárni megbízott Kolbenheyer M i h á l y
nyustyai lelkész december 12-én küldött levelet Pákh Mihály püspöknek, amelyben
mellékelte a nevezett lelkészek elvesztett jövedelmeinek pontos összeírását. Kérte,
hogy az államsegélyt minél előbb küldjék meg számukra, mert a lelkészeknek illet
ményföldjük nincsen, az eddigi tizedet pedig nem tudják behajtani híveiktől.
Pákh Mihály a jövedelmek összeírását tovább küldte a minisztériumnak 1849. janu
árjában, de a kormány menekülése miatt az nem érkezett meg. A szabadságharc
kiteljesedése következtében több lépés nem történt a kérdés rendezésére.
A szeptemberi értekezlet gyakorlati szempontból kudarccal zárult. A protestáns
egyházak nem tudták érvényesíteni követeléseiket, az egyház és állam viszonyának
tisztázását nem sikerült megvalósítani a közbejött események miatt. P é l d a m u t a t ó
önmérséklettel mondtak le arról az anyagi támogatásról, amelyre oly nagy szüksé
gük volt, s amelynek elvi és történeti jogosságáról mélyen meggyőződtek.
Úgy vélem azonban, hogy az értekezlet komoly tanúságokkal, és a jövőre nézve
közvetett haszonnal is járt. Az autonómiához ragaszkodók és az állami finanszírozás
fejében a közvetlen kormánybefolyásnak főleg iskolai tekintetben teret engedők
pártjai közül végül az előbbiek véleménye nyert nagyobb tért a miniszteri értekez
leten. Az egyházi autonómia mellett egyértelműen kiálltak, az iskolai önállóságból
hajlandók voltak engedni a közép- és főiskolák vonatkozásában.
Az autonómiához több okból is ragaszkodtak. Nagyon erős történelmi - rendi
hagyomány mutatkozott meg abban, ahogy a protestáns „vérrel szerzett, ősi alkot
mányhoz", a békekötéseken, illetve I I . József türelmi rendeletén alapuló törvények
ben megfogalmazott jogokhoz kötődtek, amelyek fő eleme a teljes körű ö n k o r m á n y 
zat volt. E mellett többen elvileg sem látták helyesnek az állammal való összefo
nódást, mert az több okból is elbizonytalanította volna az evangélikus egyház hely
zetét. Kérdéses volt, vajon az állam mindig megmarad a liberalizmus talaján, amely
tiszteletben tartja a protestantizmus jogait és érdekeit. 1848-ban a kormány konzer
vatív irányba való eltolódásától tartottak, amely nem vet gátat a katolikus befolyás
nak. Féltek attól, hogy a fizetett állami hivatalnokokká „előléptetett" lelkészek, ta
nítók és világi elöljárók elveszítik közvetlen kapcsolatukat a gyülekezetek tagjaival.
(Az állami befolyás pártolói persze előrelépésnek tekintették, hogy reményük sze
rint az államilag fizetett lelkészek és tanítók tekintélye növekedik.)
Az autonómia fenntartása, illetve feladása melletti legfőbb érv azonban a kato
licizmus túlzott befolyásának kiküszöbölése volt. Az autonómia ellenzői számára a
liberális állam jóval kisebb veszélyt jelenthetett az iskolákra és a vallásra, mint a ka
tolikusok túlhatalma. A protestáns egyházakat túl gyengének találták a katolikusok
számbeli és anyagi fölényével szemben. Az államban szövetségest láttak a közös
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ellenféllel szemben. Az autonómia védelmezői attól féltek, és ezt az értekezlet folya
mán is megfogalmazták, hogy egy túlnyomóan katolikus ország kormánya a leg
nagyobb jóindulattal sem lesz képes megakadályozni a túl erős katolikus befolyást,
elsősorban az iskolák vonatkozásában. A püspöki kar ellenállása a 20. törvénycikkel
és a népiskolai törvénnyel szemben csak erősítette ezt a meggyőződést.
Politikusok és egyházi vezetők közül sokan látták, hogy a 20. tc. gyakorlati be
vezetésének komoly akadályai vannak. Nem lehetett ugyanazon törvény alapján
szabályozni a hierarchikusan felépített, az állammal teljesen összefonódott, hatal
mas, állami eredetű vagyonnal rendelkező katolikus egyházat, és az elvben alulról
építkező, az egyházkormányzatban a világiaknak is nagy szerepet juttató protestáns
egyházakat. Igaza volt a katolikus egyház vezetőinek abban, hogy az államnak nin
csen joga megszabni egyházkormányzati rendszerét, bármennyire elavultnak is tart
ja azt. Másrészről igaza volt a protestáns egyházaknak abban, hogy ha nem részesül
nek a katolikus egyházi vagyonból, vagy nem kapnak jelentős anyagi juttatást az
államtól, akkor a megígért egyenlőség és viszonosság csak papíron fog létezni. Vala
mennyire elfogadható megoldást csak külön katolikus, illetve protestáns törvény
jelentett volna, de ez gyakorlati okokból - a potenciálisan komoly erőt jelentő kato
likus oppozíció miatt - és talán a liberalizmus elvi fenntartásai miatt sem - a jog
egyenlőség elvét sérti, ha állampolgárait törvényi szinten felekezetileg megkülön
bözteti - lehetett 1848-ban megvalósítani.
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Ugyanakkor az autonómia teljes körű megőrzésének gyakorlati lehetősége cse
kély volt. Az evangélikus egyház által is szükségesnek látott és támogatott moderni
záció az oktatás terén elkerülhetetlenné tette a nagyobb állami befolyást. Az állam
segély pedig, amely nélkül az evangélikus egyház gazdaságilag nagyon nehéz hely
zetbe került volna, maga után vonta, hogy a kormány egyházi téren is nagyobb
befolyást gyakoroljon, mint a „legfelsőbb betekintés". Már 1848 folyamán kiderült,
1867 után pedig még világosabbá vált, hogy a liberális állam számára többet jelent
a saját szabadsága, mint az egyházaké. Ezért váltak el a liberális teológiai gondol
kodást követő lelkészek és világiak által vezetett evangélikus egyház és a liberális
politikusok által irányított kormány útjai, ahogyan ezt a népiskolákról alkotott
ellentétes egyházi és világi vélekedés is megmutatta a törvényjavaslat vitája, illetve
a szeptemberi értekezlet folyamán. Az elvben sértetlenül megőrzött autonómia elle
nére a szabadságharc során kiéleződő politikai helyzetben az állam egyre nagyobb
befolyását figyelhetjük meg 1848-49 folyamán. A következő fejezetben ezt a folya
matot fogjuk részletesebben bemutatni.
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w

Az probléma olyan szinten is jelentkezett, hogy hogyan lehet - az egyenlőség és viszonosság alapján
-„ökumenikusán" megkoronázni Ferenc Józsefet. P E I L 1848/34. júl. 27. 976-979. p.
Ennek a megfontolásnak némiképp ellentmond az, hogy a népiskolai törvény vitája során Eötvös
elképzelhetőnek tartotta, hogy a protestáns és ortodox, valamint a katolikus iskolai alapítványokat
eltérően kezeljék.

2.5.

Á L L A M ÉS E V A N G É L I K U S E G Y H Á Z V I S Z O N Y A
A SZABADSÁGHARC IDEJÉN

A

szeptemberi értekezleten nem rendeződhetett a polgári állam és a protestáns
egyházak viszonya. 1848-49 mozgalmas évében ezt a kapcsolatot az egyre sűrű
södő politikai és katonai események alakították, amelyek önmagukban, az egyház
befolyása nélkül is megakadályozták a 20. tc. által felvázolt koncepció megvalósulá
sát. A szabadságharc folyamán azonban jól érzékelhető egy tendencia, amely szerint
az állam egyre inkább befolyása alá igyekszik vonni az evangélikus egyházat.
Állam és egyház viszonyát több síkon kell vizsgálnunk a szabadságharc idején.
Az egyházak állami támogatásának ügye, az iskolák önállósága, a nemzetőrség és a
tábori lelkészség kérdései, a kultuszminisztériumon belüli változások, és mindeze
ken túl elsősorban a kormány egyre fokozódó elvárásai a szabadságharc kiterjedése
során, képezték egyház és állam fő találkozási pontjait. Ezeket a problémákat meg
vizsgálva alkothatunk képet az evangélikus egyház és a forradalom államának viszo
nyáról 1848-49-ben.
Ellentmondásosan alakult a helyzet a szeptemberi értekezlet után az evangélikus
egyház anyagi támogatását illetően. A kormány a szükségletekből kiindulva akarta
rendezni a kérdést. M i n t említettük, már jóval az értekezlet előtt, 1848. május 6-án
rendeletet bocsátott k i Eötvös József, kérve a püspököket, hogy írják össze az egyes
egyházközségek pontos jövedelmeit. A rendeletet két héten belül úgy módosítot
ták, hogy a minisztérium központilag elkészített táblázatok alapján kérte összeírni
az egyházközségek és a népiskolák különböző jövedelmeit. A kerületek közgyűlé
seiken el is határozták a táblázatok kitöltését, és saját költségükre a kellő számban
k i is nyomtatták a gyülekezetek részére.
A táblázatok valóban részletesen igyekeztek nemcsak a lelkészek és tanítók, gyü
lekezetek és iskolák jövedelmeit felmérni, hanem részletes anyagi helyzetüket is.
Iskolák vonatkozásában pl. rákérdeztek az adott helység különböző vallású lakosai
nak számára, a tanulók számára, nemére, az egyes településeken lévő iskolatípu
sokra, az iskolaépületek állagára. Az oktatás színvonalát is igyekeztek megismerni,
amikor rákérdeztek tanítók korára, nyelvtudására, képzettségére, az iskolai köny
vekkel bíró gyermekek számára. Mindenféle jövedelmet, illetményföld mennyisé
gét és minőségét, természetbeni és pénzben kapott fizetést, állandó és alkalmi jöve
delmeket, illetve mindezek forrásait külön rubrikákban kellett pontosan feltűntetni
a beküldött táblázatokon.
A táblázatok beérkezése és értékelése után jó darabig semmi érdemi intézkedés
nem történt. Közben folyamatosan érkeztek segélykérő levelek a minisztériumhoz
egyes lelkészektől, hogy elveszett járandóságukról az állam gondoskodjon. 1848.
december 28-án kelt kérésében (amely azonban csak 1849. június 16-án került a mi138
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nisztérium elé) Jan Holvay szomolnoki lelkész azt panaszolta, hogy a gyülekezeti
tagok elszegényedése miatt 212 Ft-os fizetését nem tudja híveitől behajtani. Kéri,
hogy rendkívül alacsony és behajthatatlan járandóságát a minisztérium egészítse k i
300 forintra. A V K M elismerte, hogy a kérés elvileg jogos, de azt addig nem tudja
teljesíteni, míg a jövedelmeket részletező, szabályosan kitöltött táblázatot nem
kapja meg. Ezért felszólította a tiszai egyházkerület püspökét, hogy a kért adatokat
minél előbb küldje be, hogy a kérést teljesíteni tudja. " Ekkorra már különben nagy
részt elkészültek a jövedelmekről szóló táblázatok, de a tiszai kerületben a püspök
választás miatt késlekedtek azok benyújtásával.
A szintén a tiszai egyházkerülethez tartozó sajókazai lelkész, Demeter János,
azért fordult 1848 decemberében a minisztériumhoz, mert a szórványokban lakó
hívei közül sokan nem fizették be az egyházi adót. Sajátmaga és a gyülekezet gond
nokának aláírásával mellékelte az adóhátralékban lévő hívei listáját is, és kérte a
minisztériumot, hogy Borsod vármegyét utasítsa az elmaradt adók behajtására. A
minisztérium a kerülethez tette át az ügyet azzal az utasítással, hogy a hátralékos
listát hitelesítse az adósokkal, és ezután forduljon a vármegyei hatósághoz, kérve a
végrehajtást.
N é h á n y szász lelkész szintén 1848 decemberében kért segélyt a minisztériumtól,
mivel a tized eltörlése miatt jövedelem nélkül maradtak. A minisztérium ebben az
esetben m á r szigorúbban járt el. Mivel a szászok nagy része szembe fordult a forra
dalommal, a szász püspöknek írt válaszában nemcsak azt kérte, hogy a nevezett lel
készek pontosabban határozzák meg, hogy mennyi jövedelemtől estek el, és milyen
esetleges egyéb jövedelmük - pl stóla - van, hanem annak igazolását is kérte, hogy
a folyamodók „tiszta jellemű hazafiak". Ez az utóbbi feltétel egyébként utólagos be
szúrásként szerepel a válasz fogalmazványán. Bár értelemszerűen a kormányhoz
való lojalitás expressis verbis nem szerepelhetett feltételként az állami támogatás jo
gosságának megítélésében, érthető a minisztérium óvatossága, annál is inkább, mert
a fogalmazvány fél évvel a kérvény kelte után, 1849 június 14-én, a szabadságharc
utolsó szakaszában keletkezett.
Az egyházkerületektől beérkezett tabellákat a minisztérium értékelte. 1848.
december 30-án felszólította a bányai egyházkerület püspökét, hogy a táblázatokat
vizsgálják felül, és az esetleges hibákat javítsák k i . Ez alapján kerülhet sor ugyanis
a H o n v é d e l m i Bizottmány december 21-i 6213-as szám alatt kelt rendeletének
végrehajtására, amely felekezeti tekintet nélkül minden magyarországi lelkész f i 
zetésének 300 Ft-ra való kiegészítését rendelte el. E rendelet kiadását részben a
20. törvény részleges megvalósításának szándéka, részben az egyházak, főleg a leg
szegényebb alsópapság megnyerése, részben talán a már fent ismertetett kérvé
nyek motiválták.
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1849. júniusában a V K M a bányai és a dunántúli egyházkerület püspökét is
megkereste, részletesen ismertette a beküldött jövedelem táblázatok hiányait és
kérte ezek kijavítását. Többek között felszólították a kerületeket azon egyházme
gyék hiányzó tabelláinak beküldésére, ahol a katonai helyzet nem tette lehetővé
ezek elkészítését. (Pl. a Bács-Szerémi Egyházmegyében, ahol már 1848 nyarától
lehetetlenné vált a rendes egyházi élet.) Felsorolta egyes gyülekezeteknél a formai
hiányosságokat, mivel csak az esperes, a gondnok, a községi bíró és a lelkész együt
tes aláírásával és pecsétjével fogadták el hitelesnek a jövedelem bevallásokat. Sok
helyen nem számolták át készpénzbe a különböző természetbeni juttatások értékét,
vagy irreálisan alábecsülték azt. T ö b b helyen összeadási hibák voltak, egy d u n á n 
túli gyülekezet bevallásán pedig utólagos átjavítás nyomait találták. Kérték a gyüle
kezetek besorolását aszerint, hogy rendszeres, vagy alkalmi segélyt kérnek-e a m i 
nisztériumtól. A V K M két hónap haladékot adott a kért javítások elkészítésére. A
kért javítások jellegéből kitűnik, hogy a minisztériumnak - bár közvetlen célja csak
a 300 forintos minimálbérre jogosult lelkészek felkutatása volt - a tervei között
szerepelt, hogy a táblázatok felhasználásával a jövőben valóban rendezi az egyházak
állami támogatásának ügyét.
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1849. június végén, vagy július elején készülhetett az a részletes kimutatás a
minisztériumban, amelyet a kerületek beküldött táblázatai alapján készítettek el az
evangélikus lelkészek jövedelmeiről. A bányai egyházkerületben 16 lelkésznek volt
300 Ft alatt a jövedelme, a legalacsonyabb fizetést a Bars megyében fekvő Léván
adták, 96 Ft-ot. 21 gyülekezet táblázata hiányzott, vagy értékelhetetlen volt. A tiszai
egyházkerületben 21 lelkész fizetése nem érte el a 300 Ft-ot, ezen belül a szinte
teljes egészében magyar nyelvű sajógömöri gyülekezet 78, a lőcsei pedig 80 Ft-ot
fizetett, de a két lelkész egyben líceumi tanár is volt. 25 tabella hiányzott, vagy volt
kiértékelhetetlen. A dunántúli egyházkerületben 48 gyülekezet fizetett 300 Ft-nál
kevesebbet lelkészének, a legkevesebb, 157 Ft a Veszprém megyei Galsán volt a jut
tatás összege. Öt tabella hiányzott, vagy hiányos volt. A D u n á n i n n e n i Kerületből az
összes kimutatás beérkezett, nyolc volt értékelhetetlen, egy pedig latin nyelven
készült, ezért nem foglalkoztak vele érdemben. Nyolc gyülekezetben fizettek 300
Ft-nál kevesebbet a lelkésznek, a legalacsonyabb fizetése - 178 Ft - a Nyitra megyei
Bukóc papjának volt.
A fenti adatokból két dologra szeretném felhívni a figyelmet: Egyrészt viszony
lag kevés gyülekezetben volt 300 Ft-nál kisebb jövedelme a lelkésznek. Másrészt
feltűnő, hogy legmagasabb számban a Dunántúlon voltak alulfizetettek a lelkészek.
A korabeli közvélemény gyakran emlegette a „szegény tót papokat" - ennek fényé
ben érdekes az, hogy éppen a Dunántúl gyülekezetei voltak a legszegényebbek, ahol
viszont kisnemesi gyökerű magyar, illetve német gyülekezetek voltak elsősorban.
Nem rendelkezünk arról adattal, hogy elkezdték-e a valóban folyósítani a megígért
fizetés-kiegészítést, de valószínű, hogy a kormánynak erre már nem maradt ideje az
összeomlás előtt.
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A népiskolai törvénytervezet bukása után már nem történt komolyabb kísérlet
az oktatás átszervezésére, de kisebb mértékben igyekezett szabályozni a miniszté
rium egyes felmerült, azonnali intézkedést kívánó kérdéseket 1848-49 folyamán.
1848. májusában rendelet szólította fel a felsőbb iskolákat, líceumokat arra, hogy
a lakbér-hátralékkal rendelkező tanulóktól ne tagadják meg bizonyítványaik kiadá
sát. A késmárki líceum igazgatója, Hunfalvy Pál - aki nem sokkal később az első
népképviseleti országgyűlés tagja lett - kérte, hogy a rendeletet vonják vissza. A
szállásadók ugyanis a bizonyítványok visszatartásán túl nem rendelkeztek más biz
tosítékkal, hogy a szegény diákok a meghitelezett lakbért valóban kifizetik a tanév
végén. A polgári jogrendszerre hivatkozva említi Hunfalvy, hogy a korábban a szál
lásadókkal megkötött szerződéseken utólag nem lehet módosítani. A tanárok cse
kély fizetését kiegészítő tandíjat is csak akkor lehet behajtani, ha a bizonyítványo
kat nem adják k i . Hunfalvy szerint a helyzetet az is súlyosbítja, hogy a diákok eddig
sem megfelelő fizetési morálja a forradalom következtében még rosszabb lett. A mi
nisztérium válaszában nem méltányolta az igazgató érvelését, a bizonyítványok
visszatartásának szokását törvénytelennek és igazságtalannak nyilvánította az elma
radt lakbérek esetében, amelyet minisztériumi rendelet nem szentesíthet. A mi
nisztérium ebben az esetben a törvényességre hivatkozva a diákok oldalára állt és
nem engedett az iskola méltányos igényeinek, nem vette figyelembe a valós problé
mákat és nem nyújtott alternatívát a megoldáshoz.
1848. áprilisában rendeletben szólította fel a V K M az iskolákat arra, hogy a
tanévet minél előbb fejezzék be, így is elősegítve új és hatékonyabb iskolai rend
szer kidolgozását. A tanítási szünet hosszúra nyúlt az iskolák számára. Augusz
tusban újabb miniszteri rendelet határozott arról, hogy a következő tanévet csak
november 1-én kezdjék el. Mivel a rendelet szövege nem volt egyértelmű, az iglói
progimnázium igazgatója kérdéssel fordult a m i n i s z t é r i u m h o z , hogy az vonat
kozik-e minden iskolatípusra, pl. a progimnáziumokra is. A minisztérium válasza
szerint a rendelet szövege egyértelmű, és természetesen vonatkozik mindenféle
iskola tanévkezdetére.
Artner Lajos, az evangélikus líceumot fenntartó soproni gyülekezet konventjé
nek elnöke Haubner Máté dunántúli püspököt ugyanekkor arról értesítette, hogy az
alsóbb osztályokban már szeptember 18-án megkezdték a tanítást, mivel úgy vélték,
hogy az elhúzódó szünet különösen az ifjabbak számára m i n d erkölcsileg, mind pe
dig pedagógiai szempontból káros lenne. Ezért kéri a püspököt, hogy a konvent
határozatát minél előbb köröztesse kerülete gyülekezetei között. A két reagálás
között feltűnő és tanulságos különbségek vannak. Az iglóiak a minisztériumhoz for
dulnak felvilágosításért, és onnan várták az egyértelmű utasítást. A soproni konvent
a saját hatáskörében döntött, nem érezte magára nézve kötelezőnek a minisztérium
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rendeletét. A püspökhöz sem azért fordult, hogy döntését akár utólagosan is, jóvá
hagyassa, hanem azért, hogy az eljusson az érdekeltekhez. Megfigyelhetjük, hogy az
iskolai autonómia gondolata annyira egyértelmű a soproni evangélikusok számára,
hogy fel sem merült b e n n ü k a V K M illetékessége a tanévkezdet idejét illetően.
Az 1848. november 2-án, a pesti és budai gimnáziumok tanrendszeréről kiadott
minisztériumi rendelet közvetlen hatással ugyan nem volt a többi iskolára, de meg
mutatta, hogy a kormánynak milyen elképzelései voltak az iskolarendszer jövőbeni
átalakítását illetően. A minisztériumot ekkor már nem Eötvös József vezette, hanem
az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) megbízásából az addigi államtitkár,
Szász Károly. Az egy tanévre érvényes tanterv szerint az osztálytanítók helyett szak
tanárokat neveztek k i , a hittant pedig kivették a rendes tantervből. A szülőkre bíz
ták, hogy gyermekeiket az illetékes lelkészhez felekezeti hittanra beírassák, amit a
rendes tanítási időn kívül kellett tanítani. A tanulók számára a vasár- és ünnep
napokon írták elő kötelezően istentiszteleten, illetve misén való részvételt. Ez az
elképzelés nem egyezett az evangélikus egyház többségi véleményével, de 1848-49ben az egyházra nézve gyakorlati következményei nem voltak.
A nemzetőrség felállítása és a szabadságharc kiterjedése újabb problémákkal ter
helte egyház és állam kapcsolatát. Komoly gondot okozott, hogy a törvény szerint a
lelkészek is kötelezhetők voltak a nemzetőri szolgálatra. A témával kapcsolatban a
PEIL-ben megjelent cikkek, az idő előrehaladtával és a katonai helyzet súlyosbodá
sával párhuzamosan egyre inkább hajlottak támogatni a lelkészek szolgálatát a nem
zetőrségben.
Egy 1848. júliusában, D-t szignóval megjelent cikk szerint a lelkésznek nem he
lyes nemzetőri szolgálatot ellátnia, mert hivatása helyhez, a gyülekezetéhez köti és
hazafiúi kötelességeit is munkája végzésével teljesítheti legmegfelelőbben. A fegy
veres nemzetőri és a lelkészi hivatás kizárja egymást, hiszen „senki sem szolgálhat
két úrnak", ahogyan a Szentírás tanítja. A lelkésznek természetesen mindig példát
kell mutatni hívei számára, de ebben az esetben nem feltétlenül a gyakorlatban. A
történelem már többször bizonyította, hogy a papok sokat ártottak, ha hivatásukba
nem vágó feladatokat, p l . katonáskodás, végeztek. A cikk végkövetkeztetése azon
ban az volt, hogy amíg a törvényt az országgyűlés nem módosítja, addig a lelkészek
nek is teljesíteniük kell szükség szerint a nemzetőri szolgálatot, hogy a törvénytisz
teletből így adjanak példát.
Ifj. Sztehlo János eperjesi evangélikus lelkész szeptemberben írott cikke is a lel
készek fegyveres szolgálata ellen foglalt állást. A papság a vallás terjesztésével, az Ige
hirdetésével az erkölcs alapjait teremti meg, ezáltal az állam legfőbb kohéziós erejét
biztosítja. így a lelkész közhivatalnoknak tekinthető, akinek az a hivatása, hogy gyü
lekezetében maradjon, és végezze papi szolgálatát, ezzel teljesítve hazafiúi köteles
ségét. Az Újtestamentum tanítása szerint a háború szükséges rossz, amelyet az igazi
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keresztyén menthet, de elvből nem helyeselhet, a lelkész pedig egyáltalán nem vehet
részt benne. A pap azért sem harcolhat fegyverrel, mert akkor elhanyagolja valódi
hivatását, és ezzel veszít tekintélyéből. Sztehlo János végül indítványozta, hogy az
egyetemes gyűlés petícióban kérje a lelkészek felmentését a fegyveres szolgálat alól,
és ha kell, ennek fejében akár országgyűlési választási jogáról is mondjon le. Az első
tanulmány bibliai és gyakorlati okokból, a második a papi hivatás szentségére hivat
kozva utasította el a lelkészek fegyveres szolgálatát, de mindkettő felhívta a figyelmet
a polgári törvények tiszteletben tartására még akkor is, ha azok nem helyesek.
A lap november 6-i száma már egy olyan beszédet közölt, amely a Győr megyei
nemzetőrség zászlóra való felesküdésekor hangzott el. Az ismeretlen szónok figyel
meztette a nemzetőröket, hogy esküjük szent, Isten megátkozza azokat, akik azt
megszegik. A zászlóra és a hazára tett esküjükre emlékezzenek a nehéz pillanatok
ban is, „Mert tudjátok meg, hogy e szóban, »haza«foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás
tárgyainak összessége." A föld, a család, a ház és az oltár mind csak részei a haza ma
gasabb rendű fogalmának.
Az előző két cikk bibliai és hagyományos érvelését
lesöpri ez a beszéd, amikor a „haza" fogalmát teszi az Isten helyébe. A szélsőséges
liberális teológiai gondolkodást érhetjük tetten, amely előfordult, de nem volt jel
lemző a kor evangélikus lelkészeire.
Beöthy Zsigmond cikke arra hívta fel a lelkészeket, hogy minden eszközzel igye
kezzenek latba vetni befolyásukat a szabadságharc érdekében. Prédikációkban és
istentiszteletek utáni népnevelő előadásokban ismertessék meg híveikkel a hazai
történelmet, fessék le, hogy a Habsburgok nemcsak a jelenben, hanem a múltban is
minden alkalmat megragadtak a szabadság eltiprására. A szabadság Isten ajándéka,
és akarata, hogy azzal mindenki élhessen. A lelkészek legfőbb kötelessége hirdetni
a népnek, hogy a kivívott szabadságot veszni hagyni Isten elleni vétek. Ehhez a
cikkhez hasonló nyíltággal a PEIL-ben senki nem nevezte meg a Habsburgokat,
mint ellenséget és ilyen hévvel sem buzdított senki a fegyveres harcra.
Edvi Illés Pál nemesdömölki lelkész cikke egészen eszményi módon írta le a
nemzetőrség pozitív hatásait a nemzet erkölcseire. Szerinte a nemzetőrségi szolgálat
a tehetség újabb oldalát (katonai képességek) segít kibontakoztatni, becsületre ne
vel, védi az erkölcsöket s a közrendet, ezzel saját tagjait is erkölcsös életre és rendre
szoktatja. Az embereket közelebb hozza egymáshoz és a kötelesség közös teljesí
tésében valósággá tetszi a törvényekben megfogalmazott egyenlőséget, így kialakít
egy új, „erkölcsi nemességet." A gyermekek katonai és testi nevelése is jót fog tenni
erkölcseiknek és így használni fog a nemzetnek. A cikkben megjelenő nemzet
őrség már korántsem „szükséges rossz", hanem a nemzeti nevelés ideális eszköze
volt. Az eddigiekben az egyház szerepelt úgy, mint az erkölcsi nevelés legfontosabb
intézménye. A nemzetőrség így lényegében egy ideális egyháznak felelt meg, ami
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erőteljes szépítése volt a realitásnak. Csak arra a belső ellentmondásra szeretném itt
felhívni a figyelmet, hogy egy hierarchikus, katonai szervezetet úgy mutat be, mint
az egyenlőség eszményi megvalósulását.
A vitára az tett pontot, hogy - a protestáns kerületek és a katolikus püspöki kar
kérésének engedve - Batthyány 1848. szeptember 14-én rendeletet bocsátott k i ,
amely többek között a lelkészeket és tanítókat is felmentette a nemzetőrségi szol
gálat alól. Ezek után csak azok a lelkészek vonultak be a nemzetőrséggel, akiket
híveik nyomása erre késztetett, vagy saját ambíciójuk, lelkesedésük kényszerített a
nemzetőrségi fegyveres harcra. Ez a gyakorlatban általában csak nagyobb gyüleke
zetekben valósulhatott meg, ahol több lelkész szolgált, és így az otthon maradottak
pásztorolása is biztosított volt.
Bár a nemzetőrség ügye egyházi szempontból így megoldódott, és a rendes kato
naság ellátására pedig tábori lelkészeket neveztek k i , a háborús idők a többi lelkészt
is érintették. A Hadügyminisztérium 1848. decemberében, majd 1849. folyamán is
többször bocsátott k i rendeletet, amelyben utasították a rendes lelkészeket, hogy ke
vés tábori lelkész lévén a katonaság lelki szükségleteit igény szerint lássák el. Az ele
sett katonákat temessék el, és a Közlönyben mellékelt m ó d o n elkészített halotti
anyakönyvi kivonatot a minisztériumhoz juttassák el. A szabadságharc természe
tesen a fentieknél mélyebben is megváltoztatta egyes gyülekezetek és lelkészek éle
tét, de állam és egyház viszonyát ez kevésbé érintette. Erről könyvünk későbbi feje
zetében részletesebben is fog szó esni.
A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium felállítása, mindenkori illetékeseinek
és esetenként elképzeléseinek, lehetőségeinek folyamatos változása az egyházakat
közvetlenül érintette. A Minisztérium felállításakor a protestánsok megnyugodhat
tak: súlyuknak megfelelően kívánt velük foglalkozni az új kormány. A V K M 1848.
áprilisában öt osztállyal állt fel: katolikus, protestáns, ortodox, közoktatási, vala
mint gazdasági-alapítványi. A protestáns ügyeket így az egyházak érdekeinek meg
felelően, külön kezelhette az illetékes osztály.
A szabadságharc kitörése, és a politikai helyzet ingatagsága a minisztérium pro
testáns osztályát sem hagyta érintetlenül. 1849. május 13-án lemondott addigi veze
tője, a református Lónyay Gábor. Lemondásának indokai között az szerepelt, hogy
annak idején Eötvös József tudta és beleegyezése nélkül nevezte k i , amit csak azért
fogadott el, hogy hitsorsosai bizalma ne rendüljön meg benne. A szeptemberi érte
kezlet, annak előkészítése és visszhangja meggyőzhette a protestáns egyházak tagjait
és vezetőit, hogy az állam és az egyház viszonyát nem könnyű rendezni az új hely
zetben. Ez ügyben az értekezlet után nem történt gyakorlati előrelépés, ezért mon
dott le hivataláról. Lemondását az is indokolta, hogy megromlott egészségi állapota
miatt nem tudta megfelelően elvégezni a rábízott feladatokat. A nem sokkal koráb
ban hivatalba lépett miniszter, Horváth Mihály választott csanádi püspök sajnálko
zását fejezte k i Lónyay lemondása miatt, de azt megromlott egészségi állapotára
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való tekintettel elfogadta. Az osztályvezető lemondása mögött valószínűleg az is
meghúzódhatott, hogy nem akart részt venni a Habsburg házzal nyíltan szakító, új
kormány munkájában. (A Szemere kormány 1849. május 2-án lépett hivatalba.)
1849. május végén az erdélyi egyházi ügyeket is rendezni kellett, mivel az ad
dig egyházi ügyekkel is foglalkozó erdélyi kormányszék megszűnt. Horváth M i 
hály miniszter Szentiványi Károly kormánybiztost bízta meg az egyházi ügyek
irányításával.
Fentebb láthattuk, hogy a legváltozatosabb ügyekben fordultak közvetlen a
minisztériumhoz a különböző egyházi hatóságok. Horváth Mihály 1849. május 17én ezért rendeletet bocsátott k i , hogy a lelkészek és más egyházi személyek folya
modványaikat ezen túl illetékes egyházi felsőbbségeiken keresztül nyújtsák be a m i 
nisztériumhoz. Hangsúlyozta egyúttal azt is, hogy ez érdemben nem változtat az
eddigi ügymeneten, hanem csak gyorsítja az eljárást, mivel korábban is minden
esetben elküldték az ilyen folyamodványokat az illetékes egyházi hatóságokhoz
véleményadás végett. Egyben felkérték a nevezett felsőbb egyházi hatóságokat is,
hogy a rajtuk keresztül a minisztériumhoz érkező beadványokat véleményezzék és
így továbbítsák. Fentebb láthattuk, hogy általában valóban kikérte a miniszté
rium az illetékes egyházi felsőbbség véleményét az egyes ügyekre vonatkozóan. Pro
testánsoknál azonban problémát okozhatott, hogy a hivatali út sok esetben nem volt
egyértelmű és nehéz volt eldönteni, hogy egy-egy kérdésben melyik testület, vagy
tisztségviselő a valóban illetékes felsőbbség. A rendelet arra is rávilágít, hogy bő egy
év tapasztalatai alapján a minisztérium igyekezett finomítani és hatékonyabbá tenni
saját ügyintézését, és ügyelt arra is, hogy ne folyjon bele olyan döntésekbe, amelye
ket egyházi-kormányzati szervek is megnyugtatóan el tudnak intézni.
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A kormány elvárásai folyamatosan változtak a szabadságharc folyamán. Az elvá
rásokat legszemléletesebben a kultuszminisztérium különböző rendeleteit áttekint
ve kísérhetjük figyelemmel, amelyek a protestáns lelkészeket a kormány melletti
egyre határozottabb elkötelezésre szólították fel.
Eötvös József már 1848. május 6-án közzétett egy olyan, nem hivatalos rendele
tet, melyben kérte a lelkészeket, hogy a nép békítésében minél hatékonyabban m ű 
ködjenek közre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyházak számára megígért
anyagi támogatás folyósítására csak akkor lesz lehetőség, ha az állam és a kormány
stabil, és nem ingatják meg különböző mozgalmak. Július 8-án már hivatalos ren
deletben fordult Eötvös az egyházak püspökeihez. Ebben felhívta a figyelmet arra,
hogy folyamatosan történnek izgatások a kormány ellen, amelyek alapja a törvények
meg nem értése, és rosszindulatú félremagyarázása. Ezért felhívta a püspököket,
hogy lelkészeiket bíztassák a nép felvilágosítására és megnyugtatására. A lelkipász
torok közelebb állnak a néphez mint a kormány, ezért több eszközük és nagyobb
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felelősségük van abban, hogy a nép jól megértse a rá vonatkozó rendeleteket. Bár
az egyház autonómiáját sértették ezek a rendeletek, ez ellen senki nem tiltakozott,
átérezve az egyház valóban nagy felelősségét az egyháztagok nyugalomra intésében.
Ezek a rendeletek motiválták az evangélikus egyházban azokat a püspöki körlevele
ket, melyekről később részletesebben is lesz még szó.
A Függetlenségi Nyilatkozat elfogadása után új államjogi helyzet állt elő, ezért a
k o r m á n y még erőteljesebb elköteleződést várt el az egyházaktól. Ezért - hasonlóan
a törvényhatóságokhoz - az egyházaknak is nyilatkozniuk kellett a független ma
gyar állam és kormány iránti hűségükről. A rendelet vonatkozott minden felekezetű
egyházi és iskolai vezetőkre és testületekre, azaz püspökökre, különböző szintű egy
házi vezetőségekre, konzisztóriumokra és felsőbb iskolák tanári karaira is. A ren
delet 1849. május 9-én jelent meg, és hat hetet adott az ünnepélyes nyilatkozatok
elkészítésére és kormányhoz való eljuttatására.
A minisztérium iratai között csak két ilyen hűségnyilatkozatot találunk evan
gélikus részről. Az egyik a selmeci líceum tanári karától származik, akik a Függet
lenségi Nyilatkozatot, mint régi vágyuk beteljesülését, őszinte örömmel fogadták.
Vállalták, hogy a függetlenség megóvásában, a kormányt támogatva, erejükhöz
mérten közreműködnek. „Éljen a szabad Magyar hasa!" fejezték be nyilatkozatukat
a selmeci líceum tanárai. Német nyelven készült, és jóval szűkszavúbban nyilat
kozott a rendeletnek megfelelően a kormány iránti hűségről a Beszterce környéki
szász evangélikus lelkészek nyilatkozata. A nyilatkozatot 21 lelkész írta alá. A
szászok nyilatkozata már a kormány szegedi működése idején érkezett meg. Való
színű, hogy több hasonló hűségnyilatkozat nem érkezett meg az összeomlásig a
magyar kormányhoz.
Az egyházakat legerőteljesebben az orosz betörés idején próbálta meg befolyásol
ni a kormány. 1849. május 18-án és június 28-án intéztek felhívást a minisztérium
útján a különböző felekezetek lelkészeihez.
A májusi rendelet szerint a szabadságharc első szakasza lezárult, a hitszegő mo
narchia seregei megverve hagyták el az országot. Isten megáldotta a magyar fegyve
reket, mivel igazságos ügyért harcoltak. A monarchia ezért most orosz seregeket hí
vott be a szabadság eltiprására, de az igazság továbbra is a magyarok oldalán van,
ezért nem szabad elcsüggedni a túlerővel szemben. A lelkészeknek nagy szerepe le
het a győzelem kivívásában, hiszen „ajkaitólfügg a nép szíve". Ezért ők az Ige erejével
bátoríthatják a rájuk bízottakat, és küzdhetnek a vallás, az emberiség és az igazság
szent érdekeiért.
Az oroszok esetleges győzelme az egyház számára is végzetes lehet, hiszen ők a
vakbuzgó babonaság, és a legkegyetlenebb vallási türelmetlenséggel és vallásüldö
zéssel fognak élni. Az orosz cár nemrég még pogánynak nevezett minden nyugati
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keresztyént, Litvániában és Podóliában erőszakkal térítette vissza a görög katoli
kusokat ortodox hitre, a Baltikumban pedig a protestánsokat nyomja el, nehogy a
népet felvilágosítsák templomaikban és iskoláikban. Az oroszok jól tudják, hogy a
valódi keresztyénség a szabadság legfőbb bástyája, ezért harcolnak a nyugati egy
házak ellen.
Ezért Horváth Mihály miniszter elrendelte, hogy 1849. május 27-től kezdve
minden lelkész három vasárnap és két csütörtökön külön prédikációkban lelkesítse
a népet az oroszok elleni felkelésre. J ú n i u s 6-ra pedig minden felekezetű lelkész
nemzeti böjtöt tartozik elrendelni. Ha szükségessé válik a népfelkelés, a lelkészek
papi öltözetükben álljanak a felkelők élére.
A rendelethez egy imádságot is csatoltak, melyet minden istentiszteleti alkal
mon, harangzúgástól kísérve, fel kellett olvasni. Az imádság a rendelet előbbi ré
szeihez hasonlóan összekötötte a keleti barbárság elleni keresztes hadjáratot az egy
ház védelmével: „Vad ellenség készül megrohanni bennünket, melly butaságot, babonát
terjeszteni, s minden felvilágosodást, s mivcltséget, mellynek fáklya világát szent fiad, a mi
megváltónk, gyújtotta meg az emberek között, kiirtani és örökre eloltani törekedik." Az
ellenség az oltárokat lerombolja, az emberi jogokat lábbal tiporja, a jobbágyságot
visszaállítja és a népet rabságba hajtja.
A rendelet végrehajtási utasítását tartalmazó kísérőlevél szerint elsősorban a ka
tolikus püspökökhöz szólt, de „a megtarthatók megtart hatásával" a protestánsok
nak is hasonlót kellett küldeni. Ismételten hangsúlyozta, hogy ha a papság engedel
meskedik a rendeletnek, és befolyását a jó ügy érdekében latba veti, akkor a szabad
ságharcot meg lehet nyerni. Itt a legjobb alkalom, hogy az egyes lelkészek eddigi
esetleges közönyösségüket, vagy ellenségeskedésüket a haza ügyével szemben most
jóvátegyék. Azt is kijelentette, hogy az állam nem szándékozik olyan mélyen beavat
kozni az egyház belügyeibe, mint ebben a rendeletben tette, de félő, hogy jelen
kísérő levél nem jut el minden lelkészhez, ezért kellett a rendeletben ilyen élesen és
részletesen fogalmazni. Utasítják a püspököket, hogy a rendeletet és az imát, esetleg
saját püspöki körlevéllel megtoldva, juttassák el lelkészeikhez. Ha a haza ügyében
ezen kívül még bármit tudnak tenni, a kormány hálája nem marad el.
Míg az előző rendelet idején az orosz betörés még csak fenyegetés volt (május 9én kelt I . Miklós orosz cár ünnepélyes kiáltványa, amelyben tudatta, hogy fegyveres
segítséget fog nyújtani I . Ferenc Józsefnek a magyar szabadságharc leveréséhez),
addig a júniusi rendelet idején már valóságosan megindult az orosz támadás.
A rendelet is utal arra, hogy ami korábban még csak fenyegetés volt, mostanra
valósággá vált. Azonban nem szabad elcsüggedni, mert az Isten igazságos, és meg
segíti az igaz ügyért folyó harcot. A magyar nép ugyan magára van utalva, külső
segítségre nem számíthat, de Amerika, Svájc, vagy Belgium példája mutatja, hogy a
szabadságért küzdők a túlerő ellen is győzedelmeskedhetnek.
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A nemzetet a nép védelmezheti meg, a nép felébresztése pedig a lelkészek fela
data. Jézus maga és az evangéliumok mutatnak arra példát, hogy a lelkészeknek
kötelességük híveik földi üdvösségén is munkálkodni. Ezért felszólítja a lelkésze
ket, hogy ne várjanak a rendelet hivatalos kibocsátásáig, hanem azonnal álljanak a
nép élére, példájukkal és szavaikkal is buzdítsák híveiket a harcra, kongassák meg a
harangokat, és ha az ellenség feltűnne, Kapisztrán János példáját követve álljanak a
felkelők élére.
A rendelet a következő felhívással zárult: „Fel tehát, fel leikéssek as élethalál
harcsra! A hasa, a nemzet, a vallás tettre hí benneteket, és isten segedelme kisérendi, áldása
jutalmasandja hű és ernyedetlen munkálkodásaitokat. "
A fentieken kívül több országos, megyei és helyi rendelet is érkezett a gyüle
kezetekhez, illetve az egyház vezetőihez. Lejjebb még külön fogunk foglalkozni
azokkal az állam részéről kezdeményezett intézkedésekkel, amelyek a szlovák nem
zeti mozgalommal álltak közvetlen, vagy közvetett összefüggésben, és az evangéli
kus egyházat is érintették.
A fenti rendeleteket áttekintve kitűnik, hogy az állam egyre szorosabb elvárá
sokkal lépett fel az egyházak - köztük az evangélikus egyház - felé. Az újabb és
újabb miniszteri rendeletek egyre mélyebben avatkoztak be az egyház életébe. 1848
tavaszán csak a nyugalom fenntartására és az új törvények megmagyarázására kérték
meg a lelkészeket, mint akik a híveikkel való rendszeres és közvetlen kapcsolat ré
vén, leginkább alkalmasak erre a feladatra. 1849. tavaszán, a hűségnyilatkozat meg
követelése bármennyire is érthető az ország ingatag politikai és katonai helyzeté
ben, mégiscsak az egyházi szervezetek közvetlen alárendelését jelentette a politiká
nak, és nem hagyta meg azt a lehetőséget sem, hogy az egyházak semlegességet tanú
sítsanak az új helyzetben. Hangsúlyozom, hogy ez csak elvi kérdés volt 1849 tava
szán, hiszen a kiélezett helyzetben nem nagyon lehetett a semlegességet megőrizni,
de mégis fontosnak tartom, mert súlyosan érintette a protestáns egyházak autonó
miáját. Az orosz betörés idején keletkezett rendeletek már az egyház belső életébe is
súlyosan beavatkoztak, amikor szorosan előírták, hogy mikor, milyen istentisztele
teket kell tartani, és milyen imádságot kell a templomban felolvasni. Ez még akkor
is illetéktelen beavatkozás az egyházi életbe, ha elfogadjuk, hogy az egyház saját ér
deke is volt a kivívott jogok és szabadság megvédelmezése. Az június végén kelet
kezett rendelet pedig már fegyveres harcra szólította fel a lelkészeket, ami sokak
szerint ellenkezett a papi hivatás lényegével.
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pökök, esperesek, lelkészek az esetek döntő többségében a saját legjobb meggyőző
désüket követve álltak k i a szabadságharc ügye mellett, és használták fel szószékü
ket, befolyásukat az általuk helyesnek tartott ügy érdekében.
Helyi szinten előfordult több eset, hogy a világi hatóságok gyakorlatban beavat
koztak az egyház ügyeibe. Ez általában a szlovákokkal kapcsolatosan történt amelyről a következő fejezetekben esik majd részletesebben szó - de ismerünk egy
két, a nemzetiségi problémától független esetet is. 1848 decemberében Zala várme
gye fordult hivatalosan Haubner Máté dunántúli püspökhöz, hogy a katolikus püs
pökökhöz hasonlóan, ő is bocsásson k i pásztorlevelet lelkészeihez. A haza nevében
szólították fel a hazaszeretete miatt nagyra becsült püspököt, hogy lelkészeit intse a
nép felvilágosítására. A lelkészek buzdítsák a népet az alkotmányos szabadság iránti
szeretetre, a haza védelmére, a törvényes elöljárók iránti tiszteletre. A megye ezzel
véleményünk szerint túllépett hatáskörén, bár levelében nem utasította, mert nem
is utasíthatta, hanem csak kérte a püspököt, és az is igaz, hogy Haubner Máté - már
Zala megye felhívásának keltezése előtt egy nappal - valóban körlevélben fordult
egyházkerülete lelkészeihez és tanítóihoz.
Komoly gyakorlati következményekkel járt azonban a Bács megyei első alispán
túlkapása, aki az újverbászi gyülekezet és tanítója vitájába avatkozott vele. Schmidt
István tanító perében m á r meghozta felmentő ítéletét az ügyében illetékes egyete
mes közgyűlés, Knézy Antal alispán azonban ennek ellenére megakadályozta, hogy
a tanító újra elfoglalja állását. Az alispán eljárásán felbátorodott újverbásziak ezután
a tanító házát megtámadták, feleségét és gyermekeit elzavarták, az ügyben intézked
ni kívánó esperesi küldöttségnek pedig - hivatkozva az alispán eljárására - megta
gadták az engedelmességet. A Bács-Szerémi egyházmegye 1848. július 29-én kelt
beadványában ezért a minisztériumhoz fordult, kérve a tanító állásába való vissza
helyezését és kárpótlását, az alispán további intézkedéseinek megakadályozását, a
tanító házát feldúlók megbüntetését, és mindezen ügyek független királyi biztos ál
tal való elrendezését. A minisztérium válaszában utasította a megye főispánját, hogy
a megvádolt alispánt az ügyben hallgassa k i , a rendzavarók után független szemé
lyek által nyomozást rendeljen el, rendezze a tanító helyzetét és intézkedéseiről te
gyen jelentést.
Az vármegyét képviselő alispán eljárása valóban súlyosan sértette az egyház
autonómiáját. A minisztérium helyt adott a kérésnek, és igyekezett a konfliktust
minél hamarabb megoldani. M i n t azt a következő fejezetekben látni fogjuk, az eset
nem állt egyedül, különböző szlovák gyülekezetek életébe hasonló módon beavat
koztak megyei vagy állami hatóságok.
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3. S Z L O V Á K K É R D É S
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZBAN
3.1.

SZLOVÁK NEMZETI MOZGALOM 1848-49-BEN

A

z 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetének legtragikusabb fejezete
a magyarok és az országban élő más nemzetiségek között kialakult véres konf
liktus. Az evangélikus egyházat közelről érintette ez a kérdés, hiszen szlovákok és
németek többségben voltak az egyházon belül. Fentebb leírtuk, hogy a szlovák
nemzeti ébredés már a reformkor idején okozott feszültségeket az evangélikus egy
házon belül. Mielőtt részletesen bemutatnánk, hogy hogyan fogadták a szlovák
evangélikusok a forradalom és szabadságharc történéseit, röviden vázolnunk kell,
hogy miként alakult általában 1848-49-ben a magyarok és a nemzetiségek, ezen
belül elsősorban a szlovákok közötti viszony.
A márciusi forradalom vívmányait, a jobbágyfelszabadítást, és a polgári fejlődést
lehetővé tevő törvényeket üdvözölték a nemzetiségek vezetői, köztük a szlovákok is.
Lelkészek prédikációkban, költők versben köszöntötték az új törvényeket és sze
mélyesen Kossuthot. Ludovít Stur, aki ekkor vált a szlovák nemzeti mozgalom leg
kiemelkedőbb vezetőjévé, korábban a pozsonyi evangélikus líceumi tanára volt, az
utolsó rendi országgyűlésen Zólyom város kö
veteként közvetlenül ismerte az elért vívmá
nyok előzményeit és jelentőségét. 1848. márci
us 31-én az általa szerkesztett Slovenskje
Narodnje Novini-ban (Szlovák Nemzeti Újság)
így írt: „Szegény népünk... végre az ország
polgára és ember lesz". Ugyanebben a cikkében
azonban azt is megemlítette, hogy a szlovák
nemzeti célok érdekében nem sikerült semmit
elérni a nép felkészületlensége, és a célokat
összefogó nemzeti központ hiánya miatt.
M i n t az közismert, az áprilisi törvények
nem rendelkeztek külön a nemzetiségek hely
zetéről, nyelvi, kulturális, és esetleges politikai
jogaikról. Ezért már 1848 tavaszán megfogal
mazódtak olyan kívánságok a nemzetiségek réLudovít Stur
széről, amelyek - egyenlőre - elsősorban nyel169
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vi és kulturális követeléseket tartalmaztak. A
szlovákok ezt először egy Liptó megyében
1848. március 28-án tartott nemzetgyűlésen fo
galmazták meg, amelyet Milan Hodza verbicaszentmiklósi evangélikus lelkész szervezett. I t t
kérték a kormányt és a vármegyét, hogy a több
ségében szlovák lakta megye közigazgatási
nyelve, valamint az elemi oktatás nyelve szlo
vák legyen. Az utóbbi eddig is szlovák volt, és
nem is az állam, hanem az iskolákat fenntartó
egyházak kompetenciájába tartozott. Az evan
gélikus egyház - bár elvben szorgalmazta a
magyar nyelv előtérbe helyezését az elemi ok
tatásban - a gyakorlatban azonban keveset tett
Milan Hodza
a szlovák anyanyelvi oktatás megszűntetése
céljából. A népgyűlés résztvevői valószínűleg a
jövőre nézve akarták megőrizni ezt az állapotot, amikor a 20. törvénycikkre való
tekintettel az állam az anyagi támogatás révén nagyobb beleszólást szerez az elemi
oktatás ügyeinek intézésébe.

r

Josef H ú r b a n hlubokai evangélikus lelkész a többi felső-magyarországi, na
gyobbrészt szlovákok lakta megyében újabb népgyűléseken megismételte ezeket a
kívánságokat. Kérdéseik megválaszolását ekkor még a magyar minisztériumtól
remélték, és a forradalom egyéb vívmányaival
sehol sem fordultak szembe a szlovákok. Ápri
lis 28-án H ú r b a n egy Brezován (Nyitra vár
megye) tartott népgyűlésen újabb követeléssel
állt elő: kérte a szlovák nép nemzetként való
elismerését, és egyenjogúságát a többi magyar
országi nemzetiséggel. Ez a lépés ellenkezett a
magyar kormány és a magyar liberálisok több
ségének elképzeléseivel, akik ragaszkodtak ah
hoz, hogy Magyarországon csak egy politikai
nemzet, a magyar van. Azaz külön politikai jo
gokkal csak egyenként rendelkeznek az ország
polgárai, közösségként, nemzetként nem. A
történeti jog alapján álló magyar politikai
szemlélet különösen nehezen ismerte volna el
a szlovákok ilyen jellegű kérését, akik a múlt
ban nem rendelkeztek önálló államisággal.
Josef Húrban
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A szlovák nemzetiségi vezetők számára az elvi kérdés az volt, hogy szabad-e a
nép javát és felemelkedését valóban szolgáló polgári átalakulást veszélyeztetni azzal,
hogy a nemzeti jogok követelését mindennél előbbre helyezik. H ú r b a n már 1848.
április 26-án, egy Miaván (Nyitra vm) rendezett népgyűlésen egyértelműen a nem
zeti kérdés elsőbbsége mellett nyilatkozott: „Ti több évszázadon át csak az erdőkkel,
mezőkkel, a trágyával, a jószággal törődtetek.. .a fődolog mégis a nemzetiség, vagyis az a
jog, hogy az országban annyit érjünk, mint bármely más nemzet."
A Batthyány-kormány nagy jelentőséget tulajdonított a szlovák részről elhangzó
követeléseknek. Féltek a mögöttük meghúzódó ellenséges, pánszláv erőktől, Cseh
ország, illetve elsősorban Oroszország esetleges befolyásától, támogatásától. Ezért a
kormány 1848. április 12-én, Pozsonyban tartott első ülésén napirendre tűzte a
szlovák kérdést a kormány. A problémának az adott aktualitást, hogy Selmecbánya
polgármesterének jelentése szerint a város szlováknyelvű, evangélikus lakosai a
líceum néhány diákjának vezetésével, horvátokkal és szerbekkel együttműködve, az
orosz kormány tudtával magyarok elleni lazítást terveznek. Beszámolt két levélről,
amit pozsonyi, és selmeci diákok írtak arról, hogy az említett felkelés küszöbön áll.
A minisztérium szerint a selmeci események önmagukban nem jelentenek ugyan
komoly veszélyt az államra, de az elszaporodó pánszláv mozgalmakkal összefüg
gésben szükségesnek tartott megelőző intézkedéseket tenni. Kormánybiztost ren
deltek k i Árva, Liptó, Túróc, Trencsén és Nyitra megyébe, valamint a bánya
városokba. Az udvartól kérték, hogy helyezzen át egy magyar ezredet Galíciából a
fenti megyékbe a rend fenntartására és megerősítésére. A diákok közötti magán
levelezés ellenőrzésére azonban nem adtak engedélyt. Kossuth Lajos, mint pénz
ügyminiszter ugyanezen az ülésén 150.000 Ft értékű vetőmag-segély kiutalását
rendelte el az aszállyal sújtott felvidéki megyék részére. A Selmecbányái pol
gármester jelentése a szlovák nemzetiségi mozgalom állítólagos orosz kapcso
latairól, valamint a kormány hivatkozása a pánszlávizmusra azt árulja el, hogy 1848
magyar politikusai nemcsak belpolitikai kérdést láttak a szlovákok nemzetiségi
mozgalmában, hanem külpolitikai problémát. Az európai liberalizmust leginkább
fenyegető önkényuralmi Oroszország elleni önvédelem miatt az ország szláv
nemzeteinek legcsekélyebb törekvéseit sem tartották teljesíthetőnek. Szlovákok
esetében minden bizonnyal tévedett a kormány, amikor az orosz befolyásra hivat
kozva utasított el minden kérést, hiszen éppen 1848-at megelőzően kezdett megerő
södni a szlovák nemzeti értelmiségben a szláv közösségen belüli teljesen önálló
szlovák nemzet koncepciója. Az evangélikus egyház története szempontjából pedig
arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy Selmecbánya polgármestere már 1848 tava
szán az evangélikus szlovákokat, illetve az evangélikus líceumok szlovák diákjait
vádolja a magyarok elleni felkelés szervezésével.
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A jobbágyfelszabadítás nem oldotta meg teljességében az országban lévő szociá
lis feszültségeket. A nem az úrbéres földekhez tartozó, így a törvény hatálya alól
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kimaradó irtásföldek, legelők és erdők erőszakos elfoglalására különböző paraszt
mozgalmak kezdődtek. Hont megyében Jan Rotarides tanító és Jankó Král költő
állt a földfoglaló parasztok élére. A vármegye a vezetőket elfogatta, a törvények meg
sértésével, a kormány utólagos jóváhagyásával elítélte és börtönbe záratta. H ú r b a n
április 29-én nyíltan szembefordult a kormánnyal és az elítéltek mellé állva a brezovai népgyűlésre érkező parasztokat a legelők, erdők és irtásföldek erőszakos elfogla
lására bíztatta. H ú r b a n és társai bíztatása azonban többségében süket fülekre talált
a felső-magyarországi szlovák volt jobbágyok között.
Az április 25-én kibocsátott ideiglenes osztrák alkotmány fordulópontot jelen
tett a nemzetiségek és a magyar k o r m á n y viszonyában. Az alkotmány elvben bizto
sította a birodalom népei számára a nemzeti jogokat. Ezért a pesti kormány és Bécs
szakítása után az uralkodóházhoz való csatlakozás vonzó alternatívát jelentett a ma
gyarországi nemzetiségek számára jogaik biztosítására. Közben a felső-magyaror
szági megyékben zavargások kezdődtek, több helységben zsidó ellenes pogromokra
került sor, ezért a kormány 1848. május 5-én statáriumot vezetett be.
Május 10-én Liptószentmiklóson összeültek a magyarországi szlovákok vezetői,
akik petícióban fordultak az udvarhoz és a pesti kormányhoz egyaránt. T é m á n k
szempontjából figyelemre méltó, hogy a gyűlés valamennyi résztvevője, harminc
értelmiségi, evangélikus volt. A petícióban nagyfokú autonómiát kértek a szlovák
nemzet számára. Önálló szlovák egyetem felállítása, a sajtó-óvadék megszűntetése,
Rotarides és Král szabadon bocsátása, a politikai jogokkal rendelkező szlovák nem
zet elismerése, az Országgyűlés nemzetiségi alapon történő átszervezése és nemze
tiségi nyelveken való tárgyalása valamint független, önálló szlovák nemzetőrség
szerepeltek a kérések között. A fenti törekvések nagy része elfogadhatatlan volt a
magyar kormány számára, végrehajtásuk gyakorlati szempontból sem volt lehet
séges. Ez a petíció azonban még nem tartalmazta az önálló szlovák területi igény
megfogalmazását. Szlovák nemzeti szempontból a liptószentmiklósi petíció értéke
lésére hadd idézzük a szlovák történelem magyar kutatójának 1993-ban megfogal
mazott véleményét: „Nagy hiba lett volna ezt a programot 1848 tavaszán nem megfogal
mazni, de legalább ekkora hiba volt a magyar forradalom és szabadságharc ellenfeleinek
táborát erősíteni akkor, amikor a nemzeti követelések magát a szlovák nép többségét is
váratlanul s felkészületlenül érték. "
A kormány nem várta meg a petíció eljutását Pestre, a gyűlés résztvevői ellen
azonnal elfogatóparancsot adott k i , akik Csehországba indultak, hogy eredeti terve
ik szerint részt vegyenek a Prágában, 1848. június 2-án kezdődött szláv nemzeti
kongresszuson. Az összegyűlt lengyelek, csehek, délszlávok és szlovákok érdekei,
lehetőségei és stratégiái eltértek egymástól. A szlovák résztvevők féltették mozgal
mukat cseh érdekeknek feláldozni, ezért egy esetleges cseh-szlovák állam létreho173
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zásával szemben azt támogatták, hogy a szlovák érdekeket a magyar állam keretein
belül kell lehetőleg békés eszközökkel érvényesíteni. A fegyveres felkeléstől nem
annyira elvi, mint gyakorlati megfontolások tartották vissza a szlovák vezetőket,
akik nem éreztek maguk mögött olyan támogatottságot, mint a kormánnyal n y ü t
szakításra készülő szerbek és horvátok. Stur maga így intett óvatosságra: „Ha
kimutatnák magyarellenes gondolkodásmódunkat, ezrével fordulnának ellenünk" ( t i . a
szlovákok). A szláv kongresszusnak a Habsburg-ellenes prágai felkelés kirobbanása
vetett véget, amelynek rövid utcai harcaiban Stur és Húrban is részt vettek, majd
leverése után menekülni kényszerültek. Mivel az elfogatóparancs továbbra is ér
vényben maradt, és a pesti kormány változatlanul nem. kívánt tárgyalni a szlovák
nemzeti mozgalom vezetőivel Stur és Húrban Zágrábba, a Magyarország ellen
támadó Jellacichoz, Hodza pedig Bécsbe menekült, hogy itt próbáljanak támoga
tókat szerezni a szlovák követeléseknek.
A kormány több kisebb-nagyobb hibát is elkövetett a szlovákokkal való politiká
ja során. 1848. júniusában jelent meg egy közlemény a Közlönyben, amely arról tudó
sított, hogy a felvidéki szlovákok között sok félreértésre ad alkalmat, hogy a törvények
hivatalos szlovák fordítása nem készült el, és nem érkezett el a törvényhatóságokhoz.
A képviselőválasztás is akadozik, mert a felszabadított és választójogot nyert volt
jobbágyok nem ismerik jogaikat és kötelességeiket, és a szlovákul nem tudó megyei
tisztségviselők erről nem is tudnak megfelelő felvilágosítást adni nekik.
A Bécsből támogatott szerb és horvát felkelés példáján okulva, Stur és Húrban au
gusztus végén Bécsbe érkezett, ahol szeptember közepén megalakították a Szlovák
Nemzeti Tanácsot H ú r b a n vezetésével a szlovák fegyveres felkelés szervezésére.
Szeptember 17-re állt fel egy 300 fős légió, amelynek ötven szlovák tagja volt a 250
cseh önkéntes mellett. A hat tagú nemzeti tanácsban ezért helyet kapott H u r b a n é k
mellett három cseh is, akik a katonai vezetést vállalták. Szeptember 19-én lépte át a
légió a magyar határt, a Nyitra megyei Miavánál. A Szláv Nemzeti Tanács nevében
körparancsban hadba szólították a környék szlovákjait a szlovákok szabadsága és a
császári ház védelme érdekében. A magyarok oldalán álló császári őrnagy, K ö h r
részére is levelet küldtek, melyben közölték, hogy az alkotmányos császár és király
érdekében léptek fel a birodalom szétrombolására és a nem magyar népek leigázására
törekvő magyar szeparatizmussal szemben. Céljuk a századok óta elnyomott szlovák
nép felemelése is, hogy biztosítsák számukra azokat a jogokat, melyeket a császár
minden népének megadott. Az uralkodó tudtával és támogatásával cselekednek, aki
vállalkozásukat pénzzel és a csapatok szállításával is támogatta, ezért a császári és k i 
rályi katonasággal egyetértésben akarják folytatni működésüket. A szlovák nép fel
tétlenül és tömegesen fog hozzájuk csatlakozni a magyar szeparatizmus ellenében.
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Húrban betörése és felhívásai nagy riadalmat keltettek a határmentén, a nagy
egyesült pánszláv állam létrejöttétől, Jellacic és a szlovákok egyesülésétől, valamint
a rendes katonaság átállásától féltek. Ezek a félelmek és a szlovák vezetők vára
kozásai nem váltak valóra. Miavát és Brezovát egy időre ugyan sikerült elfoglalni a
nemzeti tanács légiójának, és a segítségükre siető szlovák falvak felkelőinek, de a
nyitrai főispán által összevont nagyobb létszámú sorkatonaság és nemzetőrség ellen
már nem merték felvenni a harcot, és szeptember 29-én kénytelenek voltak elmene
külni az ország területéről. A Húrban ellen felvonuló nemzetőrségben sokkal több
szlovák harcolt a magyar oldalon, mint amennyi a nemzeti felkelésben részt vett. A
Nemzeti Tanács teljes egészében szlovák lakta részeken, ráadásul Húrban agitációja
által már korábban erősen befolyásolt területen is lényegében kudarcot vallott. A
Nemzeti Tanács összetételéből adódóan (mindhárom szlovák tagja evangélikus volt)
a szlovák katolikusok eleve gyanakvással viseltettek törekvései iránt és így a vallási
megosztottság is hozzájárult a kudarchoz.
A meghiúsult fegyveres felkelés után Hodza kilépett a nemzeti tanácsból és újra
megpróbálta felvenni a kapcsolatot a magyar kormánnyal, amely továbbra sem
tárgyalt vele. Túróéból, Árvából, Liptóból ismét kérvények érkeztek a kormányhoz,
amelyek az áprilisi kéréseket újították meg, a megyegyűléseken kérve a szlovák
nyelven való felszólalás lehetőségét. A kormány ezt a kérést sem vette figyelembe.
Közben Jellacic is igyekezett a maga számára kihasználni a szlovák mozgalom
ban rejlő lehetőségeket. A szlovák vezetőkhöz intézett hivatalos levelében összekö
tötte Ausztria és a szlávok érdekeit, mondván hogy Ausztria nem létezhet a szlávság nélkül, a szlávság pedig nem létezhet Ausztria nélkül. Ezért kelt Ausztria vé
delmére a magyarok ellenében a szlávok érdekében. Pestre vonult, hogy a biroda
lom egységét veszélyeztető lázadást fészkében tiporja el, de közben Bécs felé kellett
vennie útját, hogy a császárvárost mentse meg a birodalom és a szlávok közös
ellenségeitől (azaz a második bécsi forradalomtól). Reményét fejezte k i , hogy a
szlávok érdekében tett lépéseit a csehek és szlovákok is támogatni fogják. Jellacic
nyilatkozatában elsősorban nem az a figyelemre méltó, hogy mélyen hallgat pákozdi vereségéről, hanem az, hogy a szlovák vezetők is elfogadták gondolatmenetét,
amennyiben saját érdekeik védelmezőjét a magyar forradalom ellenében egyre i n 
kább Bécsben látták.
Decemberben újabb fegyveres betörésre került sor. A szlovák vezetők okultak a
kudarcból: immár nem önállóan, hanem a császári seregek segédcsapataiként vettek
részt a Magyarország elleni hadműveletekben. A Nemzeti Tanácstól önállósult
Hodza 100 fős csapata a szeptemberi hadműveletek helyszínéhez közel, Simunich
seregének részeként tört be újra az országba, a Nemzeti Tanács H ú r b a n vezette 170
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fős különítménye szintén decemberben, a Jablunkai-hágón át behatoló Götz seregé
nek előőrseként vett részt a harcokban. A Budetin mellett vívott csatában Húrban
önálló csapatait a nemzetőrség és a sorkatonaság Beniczky Lajos kormánybiztos ál
tal szervezett egységei visszaverték december 11-én. A tömeges szlovák felkelés
ezúttal is elmaradt. Hodzahoz 800, Hurbanhoz 1700 szlovák fegyveres csatlakozott.
Ennél sokkal többen vettek részt szlovákok az ellenük felvonuló nemzetőrségben és
az újonnan alakult magyar honvédségben.
Mivel a szlovák vezetők nem tudták maguk mellé állítani népük többségét, meg
maradt csapataik teljesen alárendelődtek az udvar érdekeinek. Először 1849. febru
árjában Hodza csapatait rendelték magyarlakta környékre, K o m á r o m falai alá, ahol
a látszata is megszűnt annak, hogy szlovák nemzeti érdekekért küzdenének. Ujabb
csalódást okozott a szlovák vezetőknek, hogy az 1849. március 4-én kibocsátott
olmützi alkotmány nem adott területi autonómiát a szlovákok számára. Március 20án eredménytelenül jártak közben Bécsben Ferenc Józsefnél, hogy a kért autonó
miát megkapják.
A tavaszi hadjárat során újra megverték a magyar csapatok a szlovák légiókat. A
vereség után újjászervezett önkéntes csapatok irányítása teljesen kicsúszott a szlo
vák vezetők kezéből: Henryk Lewartowsky, udvarhű lengyel császári parancsnok
lett vezetőjük. Közben a magyar kormány nemzetiségi politikájában lassú fordulat
történt. Először a Párizsban tartózkodó Teleki László javasolta Kossuthnak a nem
zetiségek helyzetének törvényi rendezését: területi autonómiák konföderációjává
javasolta átalakítani az országot. Ebből a koncepcióból azonban kimaradtak a szlo
vákok: nagyfokú területi autonómia helyett csak korlátozott megyei szintű önkor
mányzatot javasolt számukra.
Utolsó szegedi ülésén, 1849. július 28-án a képviselőház is határozatot hozott a
nemzetiségi kérdésről, amely ugyan idő hiányában nem szabályos törvényként lépett
életbe, de amint bevezetésében leszögezte, a végleges nemzetiségi törvény megszüle
téséig törvényerővel bírt. E szerint az Országgyűlés nyelve ugyan a magyar maradt,
de a községek, törvényhatóságok gyűlésein, a közigazgatásban és a bíróságokban
engedélyezte a többségi nyelv használatát. Az egyházak és az iskolák számára is
biztosította a szabad nyelvhasználatot. Az ortodoxok számára ígéretet tett, hogy egy
házi autonómiájukat megőrizhetik és a pesti egyetemen ortodox hittudományi kar
felállításáról rendelkezett. A határozat tehát széleskörű nyelvi és kulturális jogokat
engedélyezett - ahogyan ezt 1848. tavaszán a legtöbb nemzetiség igényelte - de a
később felmerült területi, politikai autonómia kérésében nem engedett. A szabadság
harc bukása miatt gyakorlati következményei nem lehettek az elfogadott határoza
tnak, de elvi jelentősége fontos, mint az ország első nemzetiségi törvénye. Szerbek
kel, horvátokkal, és románokkal ebben az időben már folytak tárgyalások, amelyek a
magyarokkal való fegyveres harc békés lezárására irányultak, de a szlovák politi
kusok ekkor sem vették figyelembe a magyar kormány megváltozott nemzetiségi po
litikáját, és nem történtek tárgyalások a szlovák-magyar kiegyezés érdekében.
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Hogy Bécs mennyire csak eszközül használta fel a birodalom egysége érdekében
a nemzetiségeket, köztük a szlovákokat, az legvilágosabban a szabadságharc leverése
után derült k i . Hurbant és Sturt néhány hónapra börtönbe zárták, majd rendőri
felügyelet alá kerültek pánszlávizmus gyanúja miatt. A szlovák felkelés vezetői kö
zül egyedül Karol Kuzmany szereplését méltányolta az osztrák udvar, akit 1849. ok
tóberében a bécsi egyetem professzorává neveztek k i . A szlovák nyelv is visszaszo
rult egy időre a csehvel szemben. A szlovák nyelvű elemi oktatást 1850-ben, két
szlovák gimnázium felállítását 1855-ben engedélyezte az uralkodó.
A szlovák nemzetiségi mozgalom 1848-49-ben marginális maradt, nem volt kel
lő tömegtámogatottsága. Ennek megfelelően a fegyveres felkelés mértéke és hatása
sem mérhető a horvát, román, vagy szerb ellenálláséhoz. Jelentősége inkább a jövőre
nézve volt. Azt a meggyőződést erősítette, amely szerint a szlovák nemzeti érdekek
védelme a magyarokkal való konfrontáció útján biztosítható. A mozgalom 1848-49.
évi gyengesége annak is köszönhető volt, hogy vezetői - noha nagyobbrészt az evan
gélikus egyház tanítói és lelkészei közül kerültek k i - sem politikailag, sem kultu
rálisan nem voltak egységesek. A szlovák irodalmi nyelv még kialakulóban volt, a
Stur által 1846-ban megalkotott, a közép-szlovák nyelvjáráson alapuló irodalmi
nyelv csak 1850 után terjedt el, miután elfogadta a szlovák értelmiség katolikus elit
je is. A korszakban elfogadott történeti nemzetszemlélet sem alakulhatott k i , hiszen
az önálló szlovák történelem mítosza még nem vert gyökeret a tömegekben. A szlo
vákok lakta Felső-Magyarországra egyébként is jellemző volt, hogy a különböző
nemzetiségek - németek, magyarok, szlovákok, rutének - jeles képviselőinek iden
titástudata sokat megőrzött a régi „hungarus" tudatból, azaz egy nyelveken felüli,
egységes magyar nemzethez való tartozás gondolatából. Jól példázza ezt a szepesi
szászok példája, akik eltérően a forradalommal szinte a legkorábban nyíltan szem
beforduló erdélyi szászoktól, végig kitartottak a magyar kormány mellett, és német
anyanyelvük ellenére is magyarnak vallották magukat. Ez a nyelvi különbségeken
túlmutató magyar identitás volt jellemző a szlovákok döntő többségére is a forra
dalom és szabadságharc idején.
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Röviden szót kell ejtenünk arról is, hogyan értékeljük a magyar kormány nem
zetiségi politikáját 1848-49-ben. Kossuthot, valamint a forradalom és szabadságharc
többi vezetőjét, az országgyűlési képviselők nagy részét pártállásra való tekintet nél
kül az a meggyőződés vezette, hogyha a nemzetiségi követeléseket teljesítik, azzal
olyan lavinát indítanak el, amely az ország szétdarabolódásához vezet. Úgy vélték,
hogy a közös szabadság áldásai a nemzetiségek törekvéseit is leszerelik.
Mielőtt lezárnánk a szlovák nemzeti mozgalom történetének vázlatos ismerte
tését, röviden k i kell térnünk arra, hogy a magyar és szlovák történetírás hogyan vé
lekedik 1848-49 szlovák nemzeti felkeléséről. A Hóman-Szekfű féle magyar történet
szerint a reformkori kulturális nemzetiségi törekvések 1848-49-ben politikai-hatal
m i célokká alakultak, és ezekkel akkor is konfliktusba került volna a magyar kor
mány, ha az Európaszerte csak később kidolgozott kisebbségvédelmi törvényeket
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hozott volna. A konfliktus fő oka azonban az volt, hogy a bécsi abszolutizmus
megosztó politikája ellehetetlenítette, hogy a Duna menti népek a liberalizmus
jegyében egymásra találjanak. Spira György többször idézett összefoglalása ezzel
szemben úgy véli, hogy ha a magyar kormány 1848 tavaszán időben intézkedik a
nemzetiségek kulturális - nyelvi követeléseinek teljesítéséről, akkor a konfliktus el
kerülhetővé vált volna. Szarka László úgy véli, hogy hiba lenne fatális véletlenek
sorának tekinteni az 1848-49-es magyarellenes szlovák nemzeti felkelést, de azt sem
mondhatjuk, hogy „történelmi szükségszerűség" volt a fegyveres konfliktus. „Mind
Kossuthék, mind Sturék túlbecsülték saját erejüket, és valójában nem vettek súlyuknak
megfelelően figyelembe a megegyezés irányába mutató lehetőségeket. " Az elsősorban
szlovák-magyar irodalomtörténettel foglalkozó Käfer István szerint 1848-49 a két
nemzet közös történelmének része, ezért tarthatatlan az a szlovák álláspont, hogy
csak a magyar kormánnyal szembe forduló szlovák nemzeti felkelést tekinti az
„önálló" szlovák történelem részének, és a magyar történetírás sem hagyhatja figyel
men kívül azt, hogy a kormány ellen, és a kormány mellett fegyvert fogó szlovákok
is szervesen hozzátartoznak Magyarország történelméhez.
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A szlovák történettudomány álláspontjának bemutatásakor figyelembe kell ven
n ü n k , hogy a szlovák nemzeti történetírásnak éppoly fontos része a Stur, H ú r b a n és
Hodza által vezetett szlovák nemzeti felkelés, mint a magyar nemzeti történetírás
számára a szabadságharc története. Függetlenül attól, hogy a felkelésben milyen
arányban vettek részt az érintett országrész szlovák lakosai, 1848-49 szlovák törté
netének fő vonulatának ezt tekinti a történész szakma, és a közvélemény egyaránt.
M i l a n Podramivsky tanulmánya szerint a szlovák nemzeti identitás szempont
jából fontos és pozitív szerepe van 1848-49-nek, mert ekkor fogalmazódott meg elő
ször az önálló, vagy legalább a birodalmon, illetve Magyarországon belül létreho
zandó önálló szlovák államiság igénye. Dusán Skvarna tanulmánya a szlovák
nemzeti identitás alakulásáról elismeri, hogy a szlovák nemzeti mozgalom elitjének
identitástudata 1848-49-ben jelentős mértékben különbözött a szlovák nemzet
többségének nemzeti tudatától. Egészen 1848 őszéig úgy vélekedtek Stur és követői,
hogy olyan új magyar (hungarus) hazafiságot kell képviselni az ország különböző
népeinek, amely a közös haza iránti odaadás mellett a nemzetek kölcsönös elisme
résére és tiszteletére épül. A fegyveres szlovák nemzeti felkeléstől kezdve ez az elit
már nem tekintette a történeti Magyarországot a szlovákok hazájának, és külön haza
kialakítására törekedett. A történész szerint ez a megoldás a felső-magyarországi
nemesség egy része számára sem lett volna elfogadhatatlan, hiszen a szlovák auto
n ó m területen megerősíthette volna vezető társadalmi pozícióját. Mindezzel együtt
Skvarna is úgy fogalmaz, hogy 1848-49-ben „meglepő erővel" jelent meg a szlovák
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elitben az önálló államiság iránti igény. Skvarna egy másik tanulmányában azt
fejtegette, hogy a magyar nemzeti ébredéssel, majd a magyarosítással szemben
defenzív helyzetben lévő szlovák nemzeti tudat 1848-ig a nyilvánosság előtt csak a
nyelvi-kulturális egyenjogúsítás kérdéseit vetette fel, bár a mélyben már állam jogi
követelések is megfogalmazódtak. A magyar értelmiség mereven elzárkózott ezektől
az autonómia törekvésektől, hiszen amellett, hogy „Szlovákföldet" mindig az ország
elválaszthatatlan, integráns részének tekintette, az elsősorban szlovákok (pl. Jan
Kollár) által megfogalmazott szláv kölcsönösség eszméjében az orosz despotizmus
pánszláv törekvéseinek támaszát látta. A szlovák nemzettudat torzulásának egyik
oka az, hogy 1848-49-ben sem Magyarországon, sem pedig az Osztrák Birodalmon
belül nem sikerült korlátozott állami szuverenitást megvalósítania. "
Dusán Kovác 2001-ben magyarul is megjelent Szlovákia története munkája saj
nos egy-két tárgyi tévedést is tartalmaz a szlovák nemzeti felkelés történetét ismer
tető fejezetében. A Magyarország függetlenségét kimondó áprilisi törvények kihir
detése után erőteljes magyarosítás indult meg, s a Kossuth vezette magyar politika
az országot nemcsak jogilag, de etnikailag is egységessé akarta tenni. A magyar ne
messég igyekezett megakadályozni az ország további demokratizálódását, ezért a
szlovákok programja nemcsak nemzetiségi, hanem szociális és demokratikus irány
ban is szembe került a magyarral. A szlovák forradalmi aktivitás a liptószentmiklósi
14 pont megalkotásával érte el tetőpontját, amely burkoltan már tartalmazta a szlo
vák autonómia igényeit is. A magyar kormány erre a statárium kihirdetésével rea
gált (A statáriumot 5 nappal a liptószentmiklósi nemzetgyűlés előtt hirdette k i a
kormány elsősorban a zsidó ellenes pogromok és a legelőfoglaló mozgalmak mega
kadályozására - K B ) . H ú r b a n Prágában ugyan visszautasította a csehek föderációs
javaslatait, hivatkozva a magyarokkal való kiegyezés lehetőségeire, de ekkor már
tudta, hogy ez nem lehetséges. A prágai forradalom után Bécsbe menekült szlovák
vezetők a „magyar forradalmárok elvakult nemzeti hegemónizmusa miatt" döntöttek a
szerbekkel és horvátokkal közös magyarellenes fegyveres felkelésről. A szlovák
nemzeti felkelés ellen harcoló magyar nemzetőrségnek szlovák tagjai is voltak. Az
első felkelés leverése után a magyar kormány terrort vezetett be, Sturt és társait
megfosztotta állampolgári jogaitól, többeket bebörtönözött, és két felkelő diákot k i 
végeztetett. A második szlovák hadjárat szervezése a második bécsi forradalom
kitörésekor kezdődött, de annak leverése folytán végül az osztrákok forradalom
ellenes hadjáratának részévé vált. Noha a hadjáratban győzelmeket értek el az oszt
rákok oldalán harcoló szlovák önkéntesek, az autonómia ígéreteket a bécsi kormány
nem teljesítette. Az 1849. áprilisi magyar Függetlenségi Nyilatkozat a más nemze
tek jogait nem tekintetbe vevő magyar nemzeti Magyarországot deklarálta. Az en19
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nek folytán kiéleződő harcban a magyar forradalom óhatatlanul elbukott, „ugyanek
kor Kossuth az utolsó alkalmat sem ragadta meg, hogy a nemzetiségeket megnyerje a sza
badságharcnak" (A szerző a szegedi nemzetiségi törvény határozatát nem veszi
figyelembe - K B . )
Nem tárgya könyvünknek, hogy a fenti álláspontokat kritikailag is elemezzük.
Az evangélikus egyház történetét csak úgy tudjuk a maga teljességében bemutatni,
hogy a szlovák nemzeti felkelés résztvevői mellett a szlovák nemzet többi tagjára is
kiterjesztjük figyelmünket. Ezt kíséreljük meg a következő fejezetekben.
191

3.2.

A SZLOVÁK NEMZETI MOZGALOM

HATÁSAI

AZ E V A N G É L I K U S E G Y H Á Z O N B E L Ü L

3.2.1.

EGYHÁZIAK RÉSZVÉTELE

A FELSŐ-MAGYARORSZÁGI MOZGALMAKBAN

H

úrban felkelése elvben leginkább az evangélikus lelkészek és tanítók támoga
tására számíthatott. Ezt a támogatást - ugyan az általa reméltnél sokkal kisebb
mértékben - valóban megkapta néhányaktól.
Kossuth Lajos már a szlovák mozgalom kibontakozásának legelején igyekezett
megakadályozni azt, hogy az evangélikus lelkészek és tanítók által befolyásolt volt
jobbágyok tömegesen részt vegyenek a nemzetiségi küzdelemben. 1848. április 1-én
levélben fordult Szeberényi János bányakerületi püspökhöz, amelyben beszámolt
arról, hogy a liptói megyegyűlésre a helyi jegyző vezetésével „betörtek" a hibei lako
sok. Követelték a megye szlovák nyelvű tanácskozását, szlovák nyelvű beszédeket
tartottak, és mozgalmukat csak nehezen lehetett lecsendesíteni. A kormány nem
tűrheti a törvények megsértését, és ezért az ilyen jellegű mozgalmakkal, ha kell, erő
vel is leszámol. A további hasonló botrányok elkerülésére Stromszky Sámuel, a du
náninneni egyházkerület püspöke körlevelet fog kibocsátani lelkészei számára,
hogy híveiket felszólítsák a rend és a törvény megtartására. Ezúton kéri Szeberényit, hogy ő is hasonló levélben forduljon egyházkerülete lelkészeihez, hogy a törvé
nyesség és a rend megszilárduljon az országban. Amint látjuk, Kossuth már a szlo
vák nemzeti mozgalom kibontakozásának kezdetén nagy súlyt helyezett arra, hogy
az evangélikus egyház vezetői tekintélyükkel igyekezzenek gátat szabni kiszélese
désének.
1848. májusában arról jelent meg tudósítás a Közlönyben, hogy evangélikus lel
készt gyanúsítanak a szlovák mozgalomban való részvétellel. Május 20-án az Árva
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megyei Madocsán tartott megyei köz
gyűlés tárgyalta a jaszenovói evangé
mi
likus lelkész, Timot Czohius ügyét,
a
1
akinél szlovák nyelvű röpiratokat ta
láltak. A bíróság haragját csak fokoz
ii
:
ta, hogy a perbe fogott lelkész szlová
*
mmi
kul védte igazát a megyegyűlés előtt.
A megye szükségesnek találta figyel
meztetni az összes evangélikus lel
b
készt, hogy a törvényeket tartsák be,
*
és ne vegyenek részt illegális mozgal
)
makban. A felhívás úgy tűnik, hogy
eredményes V O l t , mert a m á j U S 30-Í
Kossuth Lajos levele Szeberényi János püspöknek
rendkívüli megyei közgyűlés után a
megyei tisztikar példáját követve a katolikus és evangélikus lelkészek is felajánlot
ták fizetésük egynegyedét a hazát fenyegető veszély elhárítására. I t t egy tudósítá
son belül szerezhetett tudomást a közvélemény arról, hogy a szlovák mozgalom tá
mogatása és elítélése egyaránt jelentkezik az egyházon belül. Jellemző, és 1848-49
folyamán végig megfigyelhető, ahogy a megyei közgyűlés eleve gyanakvással kezelte
az evangélikus lelkészi kart, és egy lelkész példájából általánosítva szükségesnek
látta, hogy a megye összes lelkészét figyelmeztesse.
Az evangélikus egyházon belül hivatalosan is foglalkozni kellett három egyház
kerületet többé-kevésbé érintő szlovák mozgalommal. A bányai egyházkerület jú
lius 23-án tartott közgyűlésén Szeberényi János püspök beszédében bejelentette,
hogy a polgári törvényekkel csak egy honti tanító helyezkedett szembe és folytatott
nemzetiségi izgatást.
A dunamelléki kerület június 27-én, Pozsonyban megtartott közgyűlése már
részletesebben volt kénytelen foglalkozni a nemzetiségi mozgalommal, hiszen a
mozgalom vezetőinek, Hurbannak és Hodzának a gyülekezetei is az egyházkerület
területén voltak. Szorgalmazták az alkotmánnyal szembeszegülök szigorú megbün
tetését. A H ú r b a n ellen már évek óta folyó vizsgálat folytatását, illetve társaira való
kiterjesztését határozták el. Hasonló vizsgálat megindítását javasolták Hodza ellen
is, amiért gyülekezetét elhagyta és részt vett a prágai kongresszuson. A kerület végül
felfüggesztette Hurbant lelkészi állásából az egyetemes felügyelő, Zay Károly javas
latát elfogadva. Emellett hivatalosan közölték a belügyminisztériummal, hogy H ú r 
ban tevékenysége elszigetelt, a kerület nagy része ragaszkodik az alkotmányhoz és a
magyarsághoz. Megtárgyalták, és egyházmegyei köröztetését rendelték el Trencsén
vármegye döntésének, melyben közölték, hogy minden „lázadó pánszláv" lelkész
ellen statáriális szigorral fognak fellépni.
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Az első népképviseleti országgyűlés követválasztásai sem zajlottak minden iz
galom nélkül. Július elsején a Közlönyben arról számolt be a trencséni tudósító,
hogy a biccsei segédlelkész, Eugen Gerometa „szláv emisszáriusokkal összejátszva"
szláv köztársaság létrehozása mellett agitált. A népet a kormány ellen lázította, és
indult a követválasztáson. Az ellenpárt választóit megtámadták, és csak a választási
elnök erélye akadályozta meg, hogy a kortes-csata véres incidenssé fajuljon. A se
gédlelkészt az elkövetett izgatásokért, és a nemzetőrség körében végzett lázító agitációja miatt - a nemzetőrség tagjait parancsnokuk ellen lázította - a megye elfo
gatni rendelte.
A közvélemény és a politika negatív előítéleteit az evangélikus lelkészekkel
szemben igen szemléletesen jelzi Szentiványi Ödönnek, Liptó megye kormánybiz
tosának Kossuth Lajoshoz intézett jelentése 1848. október 10-én. A pánszlávizmus
s benne a reactionalis hajlam megyémben, sőt környékünkön, fájdalommal kell mondanom,
evangélikus papjaink tömegében lappang... Népünk hangulata jó, csak papjaink ne volná
nak hozzájuk közel!" Az alábbiakban látni fogjuk, hogy az evangélikus lelkészekkel
szembeni ilyen általánosító elfogultságnak valójában nem volt alapja.
A tiszai kerület rendes közgyűlésen ugyan nem került elő a szlovák nemzetiségi
mozgalom ügye, de itt sem volt ismeretlen a probléma. Komáromy József hegyaljai
esperes jelentette november 28-án Miskolcról Pákh Mihály püspöknek, hogy egy
házmegyéjében is vannak lelkészek, akik „szégyent hoztak az egyházra." Letartóztat
ták és Kassára vitték Jan Rani hernádvecsei lelkészt, akinél több szlovák röpiratot
találtak és aki tudvalevőleg cinkosa Hurbannak. Elfogták, majd szabadon engedték
a nagybányai lelkészt, aki részegségében Jellacicot éltette. Elterjedt az a hír, hogy a
kassai szlovák lelkészt, valamint az eperjesi tanítót is elfogták, pedig ők az esperes
szerint nem is pánszláv érzelműek. Gömörben szintén voltak hasonló okokból
letartóztatások, de erről nem tudott bővebben beszámolni.
Az evangélikus egyház autonómiája csak a törvények szabta keretig terjedt k i .
Láthattuk ezt már az előbbiekben, amikor az állam különböző szintű képviselői fel
szólították az egyházat a törvények betartására. Ez történt abban a konkrét esetben,
amikor a H ú r b a n Stur és Hodza ellen kiadott elfogatóparancs kiadása után a Hon
védelmi Bizottmány végigvitte, hogy Hodza helyett új lelkész választásáról gondos
kodjon a d u n á n i n n e n i egyházkerület.
A Honvédelmi Bizottmány Stromszky Sámuel püspököt és Zay Károly egyete
mes felügyelőt szólította fel 1848. októberében arra, hogy 21 napon belül gondos
kodjanak Liptószentmiklóson új lelkész választásáról.
Stromszky Sámuel október 4-én levélben fordult a liptói egyházmegyéhez ez
ügyben, és rendelte el a gyakorlatban már június óta távol lévő Hodza letételét a
lelkészi székből. Az alábbi idézetből kitűnik, hogy Stromszky nem szívesen vállalta
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a feladatot, noha belátta annak szükségességét és jogosságát: „Szívbeli fájdalommal
járulok ezennel hivatalos kötelességem teljesítéséhez, melly szerint azon utasítás s hatalom
nál fogva, mellyel a Főtiszt dunamelléki kerület által ruháztattam fel, az eddigi VerbiczaSt. Miklósi lelkészt, Hodzsa Mihályt papi hivatásából mozdítom el, azon nyilatkozattal,
hogy ünnepélyes letétetése következésénél fogva, sem előbbi egyházában, sem más helyen
papi cselekményeket többé véghez nem vihet."
Ezek után indokolta tettét: Hodza tudása és tehetsége egyháza javát szolgálta
volna, ha nem ragadja el a forradalom szelleme, amely sem a hit békességre és sze
retetre törekvő szellemével, sem a világi törvények szentségével, sem pedig a haza
boldogságával nem fér össze. A lelkészi állástól és méltóságtól való megfosztása
jogos, hiszen lelkészi esküjét megszegte amikor titkos társaság tagja lett, a haza és a
király ellen lázadt, a szlovák népet társaival együtt félrevezette és felettesei enge
délye nélkül elutazott a prágai szláv kongresszusra. Ezek még megbocsátható b ű n ö k
és tévedések, mert jó szándékkal, de félrevezetve úgy hihette, hogy a szlovák nyelv
és kultúra érdekében lép fel. Ám az, hogy szeptember végén hazatérve Nyitra me
gyében lázadásban vett részt, és röpirataival másokat is a törvényes rend elleni fel
kelésre buzdított, már a lelkészi szolgálattól való eltiltás súlyos büntetését vonja ma
ga után. Ezt a röpiratot az ún. szláv nemzetgyűlés bocsátotta k i , aláírói pedig Stur,
Hodza és H ú r b a n voltak. Ez a nyílt lázítás nem kíván további egyházi bírósági
nyomozást és eljárást, ezért indokolt a fenti súlyos ítélet. Meg kell jegyeznünk,
hogy a szuperintendens eljárása ugyan határozott, de a lehetőségekhez képest mégis
igyekszik menteni lelkészét, és tetteit a lehető legenyhébben megítélni.
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Stromszky a fenti levelet nemcsak az egyházmegyének, hanem a Honvédelmi
Bizottmánynak is elküldte azzal az ígérettel, hogy a lelkészválasztás lebonyolítását
is lehetőségeihez képest sürgetni fogja, és erről annak idején jelentést fog tenni. "
A lelkészválasztás 1848 novemberében zajlott le Liptószentmiklóson. A válasz
tás eredményéről és lefolyásáról két forrásból is értesülhetünk. Kari Szerdai liptó
szentmiklósi tanító Teofil Nosak kisszebeni lelkészt 1848. november 11-én írt leve
lében tájékoztatta a lelkészválasztásról és a szlovák felkelés alakulásáról.
Levele elején mentegetőzött azért, hogy régen nem írt, mivel a szláv ügy barátai
ra igen rossz idők jártak eddig. Hodza Prágából írt legutolsó levelében arról tudósí
tott, hogy nemsokára visszaérkezik, és leszámol a szlovák ügy ellenségeivel. Strom
szky Kossuth parancsára elmozdította Hodzát lelkészi állásából és törvénytelen mó
don új lelkészválasztást parancsolt a gyülekezetre, pedig van helyben segédlelkész,
aki végezheti a lelkészi teendőket. A durva állami beavatkozást így kommentálta a
levélíró: „Haec sunt iura protestantum" (Ezek a protestánsok jogai.)
A lelkészi állásra öten jelentkeztek, köztük egy igazi magyarbarát, az ochtinai
(Gömör megye) lelkész Geduly Lajos. " Az urak őt akarták megválasztatni, ezért a
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Később, 1861-től ő lett a dunáninneni egyházkerület püspöke, és közvetítőként lépett fel szlovákok
és magyarok között.

lelkészválasztó közgyűlésen más helységekből való, vagy nem evangélikus vallású
magyar urak is megjelentek, hogy szavazataikkal manipulálják az eredményt. M i n 
den mesterkedés ellenére a gyülekezet végül nagy többséggel Georg Matuska árvaisztebeni, „közülünk való" lelkészt választotta meg. Ekkor a magyar érzelmű urak
azzal próbálkoztak, hogy a megválasztott lelkész meghívó levelébe 50 forinttal ke
vesebb fizetést ajánlottak meg, mint amennyi Hodza híványában szerepelt. N é m i
habozás után Matuska ilyen feltételek mellett is elfogadta az állást, és András nap
kor (november 30.) szándékozik elfoglalni új hivatalát. A levélíró szerint csak az a
kérdés, hogy hova fog menni akkor, ha Ígérete szerint visszajön Hodza.
Levele következő részében leírta azokat az értesüléseit, amelyeket a különböző
császári csapatok vonulásáról, és magyarok elleni sikereiről hallott, beszámol töb
bek között a pákozdi ütközetről, amelyet szerinte Jellacic megnyert (!). Bízik ben
ne, hogy a forradalom elveszett: „Mármost finis Hungáriáé (vége Magyarországnak)
— már az utolsó óra itt van és a bosszúnak kell jönnie az igazságtalan tettek miatt." Be
számolt arról is, hogy hány szlovák tanítót és lelkészt fogtak el a magyar hatóságok,
és leírja azt is, hogy a kényszerből beállt szlovák nemzetőrök milyen hatalmas vesz
teségeket szenvednek. Levelét a következő, bizakodó sorokkal zárta be: Mink vi
gasztaljuk magunkat azon édes reménnyel, hogy az igaz ügyért az Isten is harcol, és Hodza
Mihálynak adott ígérete szerint visszatérnek megszabadítóink szeretett népünk ölébe. "
A levél hangneme önmagáért beszél: azoknak a szlovák lelkészeknek és taní
t ó k n a k az érzéseit és vágyait tükrözi híven, akikre Hurbanék valóban számíthat
tak. Az utolsó mondat rávilágít arra is, hogy ezek a tanítók és lelkészek sem feled
keztek meg egyházi voltukról, és ügyüket mélyen igazságosnak hitték. Ehhez a hit
hez sokban hozzájárulhatott az a teológiai ellentét a liberális és ortodox gondolko
dásmód között, amelyről a bevezetésben már részletesebben szó esett. Az termé
szetes, hogy amíg Stromszky püspök jogosnak találta az állami beavatkozást a tör
vénysértők megbüntetésére, addig a levél írója, és a hozzá hasonlóan gondolkodók,
a protestánsok autonómiájának durva megsértését látták a H o n v é d e l m i Bizott
mány utasításában.
Stromszky Sámuel püspök levélben tájékoztatta a Honvédelmi Bizottmányt a
liptószentmiklósi lelkészválasztás lezajlásáról és eredményéről, mellékelve a lel
készválasztó közgyűlés jegyzőkönyvének kivonatát. Kiemelte, hogy a gyülekezet a
Honvédelmi Bizottmány és a püspök utasításait ellenszegülés nélkül, rendben vég
rehajtotta. A megválasztott lelkész személyével is elégedett volt: „...egy becsületes és
jószellemű férfiút, az árvái alesperest Matuska Györgyöt a száműzött Hodza Mihály
utódjául megválasztotta legyen." Stromszky az új lelkészt levélben arra buzdította,
hogy híveit a haza szeretetére és oltalmára buzdítsa. " Láthatjuk, hogy a püspök
másként vélekedett Matuska személyéről, mint a helyi tanító. Sajnos nincsen arra
vonatkozó adatunk, hogy végül milyen álláspontra helyezkedett Matuska a forra
dalom és szabadságharc idején.
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Steier, 153-154. p. (Szlovák eredeti hivatalos magyar fordítása.)
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Újból le kell azonban szögeznünk, hogy a fenti magatartás kisebbségben maradt
a felső-magyarorsági szlovák evangélikusság körében. Mielőtt azonban bemutat
n á n k a forradalom és szabadságharc mellett állásfoglaló szlovák evangélikusokat,
meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az Alföld szlovák gyülekezeteiben milyen nemze
tiségi konfliktusok fordultak elő szlovákok és magyarok között 1848-49-ben.

3.2.2.

S Z L O V Á K - M A G Y A R K O N F L I K T U S O K AZ A L F Ö L D Ö N
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ú r b a n és a Szlovák Nemzeti Tanács felkelése csak a felvidéki megyékben gya
korolt közvetlen hatást. Közvetetten azonban az Alföld és Pest megye gyüleke
zeteiben is volt kisebb-nagyobb hatása a szlovák nemzetiségi mozgalomnak.
A Pest megyei Aszódon a lelkészválasztás kapcsán alakult k i olyan konfliktus,
amelyet a pánszlávizmust emlegető kölcsönös vádaskodások még tovább mélyítet
tek. 1848. júniusában Dániel Mikulás aszódi segédlelkész levélben fordult a Vallás
és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, amelyben beszámolt az őt ért sérelmekről.
Leírása szerint másfél évvel korábban, segédlelkésszé választása után egy Jan Mastic
nevű, pánszláv érzelmű tanító került Aszódra, akit Jan Kollár, a pesti szlovák gyü
lekezet lelkésze, a szláv nemzeti mozgalom egyik kiemelkedő személyisége ajánlott.
A tanító nem sokáig maradhatott, mert szlovák érzelmei miatt a megye elfogatását
rendelte el, és ez elől elmenekült. A gyülekezetben azonban továbbra is sok támo
gatója van, és ezeknek az izgatása miatt alakult k i súlyos konfliktus Aszódon.
A levélíró apja halála után - aki a gyülekezet rendes lelkésze volt - átvette annak
örökét, de az említett pánszláv párt tiltakozott megválasztása ellen. Az egyházme
gyét is megnyerték ügyüknek, amely már háromszor küldött k i bizottságot az eset
megvizsgálására és ezzel állandóan megzavarják a gyülekezet belső békéjét. Az egy
házmegye részéről Válka János esperes, és különösen Melczer János rákoskeresztúri
lelkész-alesperes, valamint Schnell Károly péteri lelkész állt a gyülekezetben békét
lenséget szító pánszláv párt oldalára.
A kerületi közgyűlés bizottságot küldött k i , hogy a gyülekezet és az egyház
megye viszályát elsimítsa, de az esperesség ellenállásán kísérletük megbukott. Má
jus 20-án az esperességi közgyűlés a kerület békítő intézkedéseit felülbírálta és
érvénytelenítette, a gyülekezet felügyelőjét és patrónusát, Podmaniczky Lajost tisz
téből felmentette. Az aszódi pánszláv párt vezetője, Pavol Portir állandó kapcsolat
ban áll Melczer Jánossal, titkos gyűléseket szervez és azon lázít a lelkész és az el
mozdított felügyelő ellen. Fia a panasztevőt párbajra hívta k i , hogy megölje. Ezért
Dániel Mikulás arra kérte a minisztériumot, hogy szólítsa fel a püspököt az ügy el
rendezésére, intse meg az egyházmegyét, és a gyülekezet pánszláv pártjának tevé
kenységét tiltsa be.
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A minisztérium részben teljesítette Dániel Mikulás kérését. Június 6-án kelt lei
ratában utasította a bányai egyházkerület püspökét, Szeberényi Jánost, hogy vizs
gálja meg a jelentésben foglalt állításokat, és ha azokat igaznak találja, azonnal
hatálytalanítsa az egyházmegye törvénytelen intézkedéseit. Mindenféle pánszláv iz
gatás és a rend ellen való lázítás ellen határozottan lépjenek fel. Az intézkedésekről
és az eredményekről minél előbb számoljanak be.
Az eljárás megindítása még tovább fokozta a zavart. A kerület kiküldött egy
bizottságot, 2-2 világi és egyházi taggal, akik jelentésüket megküldték a miniszté
riumnak és a kerületnek is. A kerület püspöke szintén felterjesztette jelentését a m i 
nisztériumhoz. Szeberényi püspök június 30-án keltezett levelében az állt, hogy a
pesti egyházmegyéhez június 16-án leiratot intézett, amelyben az egyházkerület
rendelkezéseinek betartására hívott fel. Június 26-án a már említett egyházkerületi
küldöttség megérkezett Aszódra. Itt meghallgatták a Dániel Mikulás-ellenes párt
képviselőit, akik panaszt tettek a lelkész némely tevékenységére. Az igaznak bizo
nyult vádakban a kerületi küldöttség megintette Dániel Mikulást, ebben az intéz
kedésben az ellenpárt megnyugodott. A viszály egyik fő oka az volt, hogy Dániel
Mikulás elmúlt évi lelkésszé választása ideiglenes és szabálytalan volt, hivatalát is
csak egy évre vállalta, amiről 1848. május 3-án lemondott. A lemondást a gyülekezet
többsége nem vette figyelembe és a lelkészt hivatala további viselésére kérte. A
kisebbség ebbe nem nyugodott bele, és ezért minden alkalmat megragad arra, hogy
a törvénytelenül megválasztott lelkész intézkedései ellen tiltakozzék. Szeberényi
püspök a békétlenkedőket türelemre intette, amíg a július 23-án megrendezésre
kerülő kerületi közgyűlés végleges döntést nem hoz az ügyben. A kisebbségi párt
ebben megnyugodott, és türelmet, valamint a lelkészi fizetés folyósítását ígérték a
kerület végleges döntésééig. ''
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A minisztérium azonban nem a püspök válaszát fogadta el, hanem egy korábbi
egyházkerületi küldöttség két világi tagjának jelentését, amely június 7-én kelt. A
kerület képviseletében eljáró Benyovszky Péter és Soltész Albert Dániel Mikulás
jelentését erősítették meg a minisztérium előtt. Eszerint az aszódi gyülekezet béké
jét az egyházmegye folyamatos beavatkozása bontja meg, ezért az esperesség megintését tartják szükségesnek. A minisztérium ezért szigorúan utasította az egyházke
rületet, hogy tiltsa meg az egyházmegyének a beavatkozást az aszódi gyülekezet éle
tébe. A további, esetleges súlyosabb zavarok elkerülése érdekében intézkedésével ne
várjon a kerületi közgyűlés döntéséig.
A minisztérium intézkedése miatt tiltakozott a pesti egyházmegye. Válka János
esperes sérelmesnek találta, hogy a minisztérium a kerületet utasítja az őket érintő
ügyekben, meghallgatásuk nélkül. Dániel Mikulás vádjaira felelve kijelentették,
hogy az említett pánszláv-izgatást folytató tanítóval semmilyen kapcsolatban nem
voltak, és jelenleg sincsenek. A gyülekezetben mutatkozó zavarok fő oka nem a
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pánszláv-izgatás, hanem az, hogy Dániel Mikulást Podmaniczky Lajos gyülekezeti
felügyelő nyomására törvénytelenül választották meg. Podmaniczky egyébként sem
felel meg tisztségének, mert a gyülekezeti pénztárral már öt éve nem számolt el. A
kerületi bizottság világi tagjainak jelentése, amely alapján az egyházmegyét elitélő
minisztériumi határozat született, nem tekinthető hivatalosnak, mert azt a bizottság
két egyházi tagja - Melczer János és Schnell Károly - nem erősítették meg. A m i 
nisztérium a levélre nem válaszolt, hanem átküldte azt a kerületi közgyűléshez,
hogy vizsgálja meg a felügyelő ellen felhozott vádakat.
A szabad sajtó lehetőségeit kihasználva a felek nemcsak hivatalos úton, hanem a
nyilvánosságot is kihasználva próbálták megvédeni igazukat. Melczer János rákos
keresztúri lelkészt és az egész pesti egyházmegyét egy Pesten névtelenül megjelent,
német nyelvű röpirat pánszlávizmussal vádolta, Hodza, Húrban és Stur cinkosának
nevezte. Melczer „Csáfolat a Pansslavismus ügyében" címmel megjelent röpiratában
visszautasította a vádat, mert amint írta, a pánszlávizmus, azaz a szlávoknak Orosz
országhoz való csatlakozása a legsúlyosabb b ű n ö k egyike, „kossá képest minden ocsmányság csak csekély tévedések árnyéfia." A pánszlávizmus nem csupán hazaárulás,
hanem egyenesen a haza legyilkolása.
Hurbant és társait nem ismeri, idős korában tanult meg magyarul, de gyermekei
anyanyelve már magyar. Szláv folyóiratokat sohasem olvasott, a szláv ügyről nem is
írt, vagy beszélt hivatalos fórumon. Egyszer olvasott el szláv proklamációt, amelyet
gyülekezete nyilvánossága előtt elítélt. A márciusi forradalom óta mindenben igye
kezett a polgári rendszert népszerűsíteni.
Azért érhette ez az aljas rágalom, mert az aszódi pánszlávok, köztük Dániel
Mikulás ellen erélyesen fellépett. Emellett nem tűrte el alesperesként és az esperesi
bizottság tagjaként a gyülekezet felügyelőjének és gondnokának anyagi visszaélé
seit. A személyét ért vádak mellett visszautasította az egyházmegyét ért vádakat is.
A Bányai egyházkerületben a pest megyei esperesség az elsők között volt, amely
jegyzőkönyveit magyarul kezdte el vezetni. A megyebeli lelkészektől megkövetel
ték, hogy ismerjék a magyar nyelvet még akkor is, ha szlovák gyülekezetben szolgál
nak. Dániel Mikulás ellen nem azért jártak el, mert pánszláv érzelműek lennének,
hanem azért, mert egyháziatlan és nincs meg a kellő iskolai végzettsége sem a
parókusi tisztség betöltéséhez. Dániel Mikulás jog szerint nem rendes lelkésze,
hanem csak káplánja a gyülekezetnek. Ezért az esperesség - és az aszódi gyülekezet
- nem azt akarja, hogy helyére pánszláv érzelmű lelkész kerüljön, hanem hogy sza
bályos választással rendes lelkész kerüljön a gyülekezet élére.
A bányai egyházkerület közgyűlése is tárgyalta az aszódi ügyet. A közgyűlés előtt
négy jelentést olvastak fel az aszódi lelkészválasztással kapcsolatban. A püspök a
vitatott számadásokkal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy azokat az érdeklődő, és a
felügyelő pénzkezelésének tisztaságában kételkedő híveknek be kell mutatni. Ifjabb
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Dániel Mikulás lelkészi működésével kapcsolatban úgy vélekedett, hogy nem talált
működésében olyan hibát, amely miatt hivatalától el lehetne mozdítani, ha meg len
ne választva rendes lelkésznek. Ezért azt javasolja, hogy a gyülekezet tartson sza
bályszerű lelkészválasztást, amelynek tisztaságát ne csak az egyházmegye, hanem az
egyházkerület képviselői is ellenőrizzék.
A pesti esperesség nyilatkozata előadta, hogy Dániel Mikulás megválasztása nem
volt szabályszerű. Az ebből eredő zavarokat a felügyelő, Podmaniczky Lajos ellen
állása miatt nem tudta elhárítani. Ezért a csődeljárás alatt álló, öt éve a gyülekezeti
közgyűlést össze nem hívó, és az elszámolásokat visszatartó felügyelőt az egyház
megye hivatalától elmozdította.
Podmaniczky Lajos kérte, hogy az esperesség rá vonatkozó határozatát a kerület
érvénytelenítse. Az elmozdítását kimondó egyházmegyei közgyűlés szabálytalanul
lett összehívva, és olyan ügyben intézkedett, ami a kerületi törvényszék kompeten
ciájába tartozik.
A kerület elé került az aszódi hívek folyamodása, amelyben az egyházközségi
pénztár átvizsgálásának lehetőségét kérik, valamint azt, hogy a kiírandó lelkészvá
lasztásnál Ifj. Dániel Mikulást zárják k i a jelöltek sorából. Az aszódi hívek másik
(nagyobbik) részének a nyilatkozatát is felolvasták, amelyben kifejezik az ideiglenes
lelkész, Ifj. Dániel Mikulás iránti bizalmukat.
A kerület a javaslatokat meghallgatva a döntést a felett, hogy Daniel Mikulást
lehet-e jelölni a kiírandó lelkészválasztáson, és hogy a felügyelőt el kell-e mozdítani
alkalmatlansága miatt hivatalából, első fokon egy kinevezendő megyei törvényszék
re, másodfokon pedig a kerületi törvényszékre bízta.
A kerület döntése - amelyben a pánszlávizmus vádja már nem jelent meg - is azt
igazolja, hogy ebben a zavaros lelkészválasztási ügyben valószínűleg mindkét fél
csak érvként használta a pánszlávizmust ellenfele lejáratására, a személyi ellenté
teket átpolitizálták. A már említett félelem és gyanakvás miatt nem is volt sikertelen
ez a kísérlet. Láthatjuk, hogy a minisztérium egy nem hivatalos jelentésre is milyen
kemény szigorral utasította a kerületet az egyházmegyével szemben való fellépésre.
A pánszlávizmusra való hivatkozással tehát igen eredményesen lehetett fellépni az
állami hatóság előtt, amely nem vizsgálta meg kellő alapossággal az eléje került
ügyet. A fennmaradt iratokból kitűnik, hogy elsősorban nem nemzetiségi, hanem
egyéb ellentétek - egyházkormányzati szintek közötti hatásköri viták, világiak és
egyháziak közti meg nem értés - voltak a konfliktus forrásai. Az 1848-as események
feltorlódása, a nemzetiségi és ezen belül a felső-magyarországi szlovák ellenállás
kibontakozása hatott abba az irányba, hogy a minisztérium szláv lázadásként kezel
je egyházmegye és gyülekezet viszályát.
Az Arad megyében fekvő, egyházilag a békési egyházmegyéhez tartozó, főleg
magyarok lakta Új-Fazekasvarsándon a megyei hatóság beavatkozása dúlta fel a
gyülekezet békéjét. A Fazekasvarsándon élő szlovák evangélikusok az egyházme210
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gyét arra kérték, hogy szlovák nyelvű lévita-tanítót kaphassanak, az anyanyelvi is
tentisztelet és oktatás biztosítása végett. A korábban már többször elutasított kérést
1848 nyarán az egyházmegye engedélyezte, és Pavol Gallit helyezték Varsándra lé
vitának, azonban fizetéséről nem gondoskodtak. A gyülekezetben nyugtalanságot
okozott, hogy a lévita jogkörét messze túllépve önálló gyülekezetet kezdett létre
hozni a varsándi szlovák evangélikusokból. Az Arad megyei alispán a gyülekezet
szervezés miatt nemzetiségi izgatástól tartott, és Gallit lecsukatta. Bár semmit nem
sikerült rábizonyítani, mégis vonakodott szabadon engedni, ezért az egyházmegye
panaszt tett a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumnál. 1849. április 28-án kelt
levelében Ladislaus Jesensky hódmezővásárhelyi lelkész, esperes-helyettes kérte,
hogy a vármegye ne akadályozza az egyházmegyei bíróság munkáját a fazekas var sándi eset kivizsgálásában. A minisztérium a kérésnek helyt adott, és ilyen érte
lemben utasította a vármegyei hatóságot. "
1849. nyarán az esperesség ennek megfelelően részletesen k i is vizsgálta az esetet.
Az espereshelyettes Horvát Samu tótkomlósi és Placskó István szarvasi (mindketten
szlovák gyülekezetben szolgáltak) lelkészeket bízta meg az ügy kivizsgálásával.
Jeszenszky 1849. június 7-én kelt megbízólevelében kérte Horvát Samut, különös
gondossággal járjon el, hogy visszautasíthassák az alispán vádjait, amely szerint az
egyházmegye szlovák evangélikus lelkészei a „magyar szellem elleni reactionáriusok."
Horvát Samu az ügyre vonatkozó iratok átvizsgálása után arra az eredményre
jutott, hogy a helyzet elmérgesedéséhez az esperesség gondatlansága is nagyban
hozzájárult. Következetlenül járt el, amikor minden külön indoklás nélkül engedé
lyezte a varsándi szlovákoknak lévita alkalmazását, amitől mindaddig elzárkózott.
Hiba volt az is, hogy egy nyugtalan embert küldtek Varsándra, akinek ráadásul fize
téséről sem gondoskodtak, és a varsándi híveket sem kötelezték megfelelő fizetés
kiutalására. H a a varsándi szlovákok ezt nem vállalják, akkor nem kell számukra
külön tanítóról gondoskodni. Ha nem akarnak a magyar gyülekezetbe beolvadni,
akkor még mindig elköltözhetnek más, szlovákok lakta evangélikus faluba. Az
különben sem járható út Horváth Samu szerint, hogy minden 20-30 család külön
tanítót, lévitát kapjon, mert ez nem csak az ország anyagi teherviselő képességét
haladja meg, hanem a nemzeti egység helyett a széthúzást mozdítja elő.
Arra kérte Kacskó Istvánt, hogy a varsándi ügyre vonatkozó iratokat küldje el az
Arad megyei főispánnak, Tomcsányi Józsefnek tájékoztatás végett. Korábban már
megkérte arra a főispánt, hogy személyesen vegyen részt az esperesi bizottság mun
kájában, nehogy hazafiatlansággal, vagy részrehajlással legyen vádolható az egyház
megye. A főispán azzal utasította vissza a kérést, hogy jelenléte óhatatlanul túlságo
san is politikai síkra terelné az ügyet. Ezzel együtt kérte, hogy tájékoztassák a
fejleményekről és javasolta, hogy a varsándi szlovákokkal méltányosan járjanak el,
hiszen nem tagadták meg a magyarságot.
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A két fős esperesi bizottság 1849. június 30-ára tervezte a helyszíni vizsgálat
lefolytatását. Erről levélben tájékoztatták Feyér Sándor varsándi lelkészt, egyben
kérték, hogy a július 1-én tartandó istentisztelet után következő vizsgálatra minél
több megyei birtokost is hívjon meg, hogy lássák az ügy bemutatását, és segítsenek
a viszály elsimításában. Szeretnék, ha a Gallit korábban elfogó alispán, vagy az általa
kinevezett hiteles személyek is megjelennének, hogy tanúsítsák az esperesi
bizottság gondos és hazafias szellemben végzett munkáját.
A varsándi szlovák evangélikusokat külön szlovák nyelvű levélben szólították
fel a bizottság munkájának segítésére. Kérték, hogy a vizsgálat napján jelenjenek
meg a templomban, ahol a nyomozást jó rendben és igazságosan szeretnék
lefolytatni. Ne hagyják befolyásolni magukat a hazug ámításoktól, és eltántorítani
magukat a magyar többségtől. Erre nemcsak a jó szomszédság kötelez, hanem a hála
érzése is a magyarok iránt, akik az Isten-tagadó dinasztia uralmát megtörték, és
lehetővé tették, hogy az evangélikus hitet továbbra is szabadon gyakorolhassák. A
szlovák népet és az evangélikus egyházat egyaránt a magyarok hősiessége
szabadította meg a hazug dinasztia önkényétől. Ha a magyarok nem viselkednek
ilyen hősiesen, akkor a császár seregei mindenkit szegénnyé és földönfutóvá tettek
volna. Ezért barátság és tisztelet illeti magyar testvéreinket, és velük továbbra is
békességben kell élnünk - állt levelükben.
Az egyházkerületi bizottság a terveknek megfelelően 1849. július 1-én valóban
elvégezte a vizsgálatot. Először a vármegyei bizottság jelentését hallgatták meg,
amely beszámolt Galli elfogatásának körülményeiről. A megye sérelmesnek tartotta,
hogy nem jelentették be szokás szerint új gyülekezet alapítását és új lelkész hivatal
ba lépését. Ugyan Galli ellen semmi konkrét bizonyítékot nem találtak, de az tény,
hogy a gyülekezeten belüli nemzetiségi súrlódások az ő odaérkezte után kezdődtek.
Mivel akkor a megye nagy részén nemzetiségi lázadások voltak, ezért kénytelenek
voltak ehhez az eszközhöz folyamodni. Az esperesi bizottság elfogadta a vármegyei
bizottság jelentését, valamint a Gallit hivatalából való felfüggesztését kimondó me
gyei határozatot, amíg a minisztérium végleges intézkedést nem hoz.
Galli lelkészi ténykedése valóban törvénytelen volt, hiszen nem iktatták be, és
arról sem készítettek felmérést, hogy a szlovákok lélekszáma és anyagi ereje megen
gedi-e új gyülekezet létrehozását. A vármegye viszont tévesen ítélte meg az egyház
megye szerepét az ügyben, hiszen az esperességi határozat úgy rendelkezett, hogy
Gallit nem lelkésznek, hanem lévitának hívja meg a gyülekezet. A híványt megvizs
gálva kitűnik, hogy Gallit lévitának, a varsándi szlovák gyülekezetet pedig filiának
nevezik. Galli gyakorlati intézkedései azonban ezzel ellentétesek voltak; valójában
teljesen elszakadt a varsándi evangélikus gyülekezettől, az általa elvégzett keresztéléseket, esketéseket és temetéseket külön anyakönyvezte, saját presbitériumot és
tisztségviselőket választott, amelyre csak egy önálló gyülekezet önálló lelkészének
214

215

E O L Békés XIII-7/32.
E O L Békés XIII-7/34.

van joga. Ezek a visszaélések azért fordulhattak elő, mert az egyházmegye volt es
perese halála előtt már nem tudta tüzetesen átvizsgálni a kérdéses meghívólevelet,
utódai pedig nem tudtak erről a mulasztásról.
A vizsgálat az elszakadt szlovákok képviselőinek meghallgatásával folytatódott.
Ok azt akarták, hogy a varsándi gyülekezet lelkésze részükre minden vasárnap kü
lön szlovák istentiszteletet tartson. Ezen kívül kérték, hogy a gyóntatást, a keresztelést és a temetést a hívek kérésére szlovákul végezze. A küldöttség a kérést vissza
utasította, arra hivatkozva, hogy a lelkészt külön fizetés nélkül nem lehet megbízni
olyan feladatokkal, amelyek híványában nem szerepelnek. A küldöttség azt javasol
ta, hogy a szlovákok tartsanak maguknak vasárnaponként ún. posztillás istentiszte
letet (előre megírt, nyomtatásban megjelent prédikáció felolvasásával) a templom
ban a lelkész felügyeletével, amíg a minisztérium nem dönt Galli esetleges visszahe
lyezéséről. A szlovákok nem fogadták el a bizottság javaslatát.
Végül a magyar gyülekezet képviselőit hallgatta meg a bizottság. Először el
fogadták a fenti javaslatot a szlovákok részére a templomban tartandó posztillás
istentiszteletre. Amikor megtudták, hogy a szlovákok ragaszkodnak a teljes, kü
lön istentisztelethez, akkor annyira felháborodtak, hogy visszavonták beleegye
zésüket, és kijelentették, hogy nem hajlandók őket beengedni templomukba. A
bizottság a m i n d k é t részről történő elégedetlenség miatt nem tudta folytatni
munkáját, ezért megegyezés nélkül a feleket békességre intették és a tárgyalást
berekesztették.
Az espereshez írt beszámolóját a két lelkész saját véleményének kifejtésével zár
ta. Ebben leszögezték, hogy a szlovákoknak természetesen joguk van lévita alkalma
zására, csak kérdés, hogy képesek-e eltartására, mivel nagy részük földtelen zsellér.
Szegénységüket mutatja az is, hogy Galli és családja egy roskatag viskóban él jelen
leg a falu szélén. Hasonlóan szegényes az az „imaház" is, ahol a szlovákok jelenleg
külön istentiszteletüket tartják. Helyzetüket az is nehezíti, hogy a gyülekezet ma
gyar része a szlovák istentiszteleteket rendszeresen macskazenével zavarja.
A fazekasvarsándi magyar és szlovák evangélikusok viszonya tehát végleg elmér
gesedett. A nemzetiségi alapon szervezett „illegális" gyülekezet-alapítást a várme
gye adminisztratív eszközökkel akadályozta meg. Hibát követett el az egyházmegye,
amely nem ellenőrizte megfelelően határozata végrehajthatóságát és végrehajtását,
és a megválasztott lévita is, aki anyagi, jogi és személyi háttér nélkül próbálta meg
magát és gyülekezetét önállósítani. A vármegyei karhatalom erélyes közbeavatkozá
sa olaj volt a tűzre, amit a pánszlávizmustól való túlzott félelem motivált, amely
máshol is meg volt a megyei és állami hatóságok részéről. Figyelemreméltó ebből a
szempontból a főispán álláspontja, aki méltányosságot és kíméletet kért a varsándi
szlovákok számára. Ez az álláspont már a kormány meggondoltabbá válását tükrözi
a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban.
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Nehéz helyzetbe került az egyházmegye, mivel nemcsak az áldatlanná vált
helyzetre kellett megoldást találnia, hanem becsületét is meg kellett védenie azok
kal szemben, akik kétségbe vonták kormányhoz való hűségét. A nehéz helyzetben
bölcsen és mértéktartóan járt el a két kiküldött lelkész. Figyelemre méltó az a ma
gyar-barát érvelésük, amely a varsándi szlovákokhoz írt, szlovák nyelvű levelük
ben olvasható. Nem találtam ezen kívül olyan egyházi forrást kutatásaim során,
amely ennyire egyértelműen állást foglalt volna a trónfosztást k i m o n d ó magyar
országgyűlés mellett.
A legrosszabb körülmények közé a varsándi szlovák evangélikusok kerültek. A
kiélezett helyzetben nemcsak a vármegye haragját hívták k i maguk ellen, hanem
saját gyülekezetük magyar tagjaival való kapcsolatuk is teljesen ellehetetlenült.
Megválasztott levitájuk, Pavol Galli felelőtlen kísérlete önálló gyülekezet létrehozá
sára kudarcba fulladt, és az elérhető részleges önállóságukat is - mint leánygyüleke
zet - megvalósíthatatlanná tette. A varsándi szlovákok helyzete 1869-ben rendező
dött, amikor a gyülekezettől elszakadva, külön leányegyházzá szerveződtek.
Ahogyan általában a szlovák-magyar viszonyt 1848-49-ben általában sokkal i n 
kább jellemezte az együttműködés, mint a szembenállás, úgy az evangélikus egyház
ban is több példát ismerünk a kooperációra. A következő fejezetben ezeket a példá
kat fogjuk részletesen ismertetni.
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1848. tavaszán a szlovák lelkészek közül többen is üdvözölték a forradalom vívmá
nyait. Különös jelentőségű ebből a szempontból Kari Kuzmany, besztercebányai
evangélikus lelkész szerepe. O később támogatta Húrban mozgalmát, elhagyta az
országot, és - mint fentebb már említettük - a bécsi egyetemen kapott katedrát, de
1848. április 4-én még a magyar nyelv jogairól írt cikket az Orol Tatránski című
szlovák lapban.
Ebben arról írt, hogy a magyar nyelv diplomáciai szerepe (azaz államnyelvként
való használata) törvényes, és a törvény sérthetetlen. A nemzeti érzést el kell válasz
tani a bármely nyelv iránt érzett elkötelezettségtől, a nemzethez való tartozás tuda
ta, az ahhoz való hűség nem függhet az anyanyelvhez való viszonytól. A német, ma
gyar és szlovák nyelvnek együtt kell fejlődnie a közös magyar hazában. A különböző
nyelvű nemzeteket a haza, a király és a törvények iránti hűség tartja össze az állam
keretein belül. E három tartópillér közül a törvények tisztelete a legfontosabb. A
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törvények betartása nemzetiségtől függetlenül minden honpolgár számára lelkiis
mereti kötelesség.
A hivatalos lap, a Közlöny tudósítása szerint Kuzmany még 1848. májusában
is kitartott a forradalom eszméi mellett. Egy vidéki levelező tudósítása szerint má
jus 20-án nagy hatású prédikációt tartott szlovák nyelven. Prédikációjának tárgya
az a hála volt, amelyet a nép érez a király, a törvényhozás és a volt nemesség iránt
a szabadság áldásaiért. M i n t emlékezhetünk rá, Zay Károly egyetemes felügyelő
éppen ezen gondolatok népszerűsítésére hívta fel a lelkészek figyelmét az áprilisi
törvények kihirdetését követően. A prédikációt Kuzmany k i is nyomtatta, Z ó 
lyom vármegye pedig 300 példányát megvásárolta, és a n é p között ingyen kiosz
totta, hogy jótékony hatást gyakoroljon az esetlegesen megtévedt szlovák volt job
bágyok között.
Kuzmanyhoz hasonlóan Jan Kollár, pesti szlovák lelkészt is úgy tartja számon
történeti emlékezetünk, mint aki a forradalom és szabadságharc ellensége volt.
Kollár valóban a szlovákok, sőt tágabban a szlávság ügyének legkiemelkedőbb kép
viselője volt. A véleménye szerint egy néphez tartozó szlávok összefogásának, az ún.
szláv kölcsönösség apostolának munkássága meghatározó volt a szlovák, és a szláv
nemzeti öntudat fejlődése szempontjából.
1819-től harminc éven át, 1849 márciusáig volt a pesti szlovák egyház lelkésze,
ahol a német és magyar egyház vezetőivel való szinte állandó konfliktusban
teremtette meg és védelmezte a szlovák egyháztagok autonómiáját. 1849 márciu
sában elfogadta a bécsi egyetem szlavisztikai tanszékének katedrájára szóló meghí
vást. Ezelőtt azonban - Kuzmanyhoz hasonlóan - többször is tanújelét adta a forra
dalom melletti állásfoglalásának.
„Keressétek a város békességét, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől
függ a ti békességtek is" - hangzott Kollár igehirdetésének alapigéje Jeremiás 29,7
alapján, 1848. május 21-én a pesti evangélikus templom szószékéről. Igehirdetése
elején Kollár a várost a hazával azonosítja, a békességet pedig a közjóval, a haza
javával, amelyért minden polgárnak kötelessége ereje és lehetőségei szerint mindent
megtenni. A haza polgárai a jelenben szabadok, és egyenlők, s nem rabszolgák, mint
Jeremiás idején a babiloni fogságban lévő zsidóság. Az embert Isten különböző
közösségekbe helyezte, saját önös é r d e k ü n k ö n felül ezek javáért tenni a
legfontosabb emberi kötelességünk. Két különlegesen fontos emberi közösséget
adott Isten számunkra: az egyházat és a hazát. A haza nemcsak az anyagi javakat
jelenti, hanem a békét, biztonságot, a művelődés lehetőségét, a szabadságot.
Mindenkinek kötelessége a haza javán fáradozni, szellemi, anyagi, lelki javaival
ezen m u n k á l k o d n i . Még a legszegényebbek és legelesettebbek is tehetnek a hazáért,
ha imádságukkal segítik. A hazát önzetlenül, és haszonlesés nélkül kell
támogatnunk. Prédikációja záró részében így buzdította Kollár hazaszeretetre
híveit: „Simuljunk mi is a hazához teljes szívvel, mint közös anyánkhoz és jótevőnkhöz,
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mert amit támogatunk benne, az nekünk nem idegen, hisz mindnyájunk számára közös,
mivel egyenjogú gyermekei vagyunk hazánknak. Adjunk hálát Istennek azokért a változá
sokért és megújulásokért, azokért az ajándékokért és jogokért, melyeket országunkban eddig
erőszak és vérontás nélkül elértünk." Végül a haza és a feljebbvalók iránti hűségre, és
engedelmességre intette hallgatóit.
1848 őszén Kollár a gyakorlatban is megmutatta hűségét a magyar kormányhoz:
Jellacic várható támadása ellen, hívei élén személyesen részt vett a Pest határában
folyó sáncolási, erődítési munkálatokban. 1848-ban tehát még Kollár is úgy vélte,
hogy a forradalom nyomán bekövetkezett változások a különösen szegény sorsú
pesti szlovákok számára is pozitív fordulatot hozhatnak.
1848. tavaszán, nyarán az egyes evangélikus egyházmegyék hűségnyilatkozato
kat jelentettek meg, amelyben támogatásukról biztosították a kormányt. Ezek a nyi
latkozatok általában sajtónyilvánosságot is kaptak.
1848. május 4-én kelt a zólyomi evangélikus tanítók nyilatkozata, amelyet a
besztercebányai félévi tanítói értekezlet résztvevői juttattak el a minisztériumhoz.
A nyilatkozat - bár szlovák lakta egyházmegyében keletkezett - nemcsak nemzeti
ségi, hanem egyházi-pedagógiai szempontból is tanulságos. Az aláírók támogatá
sukról biztosították a legutóbbi országgyűlésen meghozott reformokat, amelyek a
népre is áldásos hatással lesznek. A reformok pozitív hatásait azonban csak kellő
műveltség birtokában tudja az egyszerű nép méltányolni. Ezért remélik, hogy az új
korszak mielőbb rendezi a népnevelés ügyét és ezen belül a tanítók helyzetét is.
ígéretet tettek a törvények betartására és betartatására, és hűségüket nyilvánították
a törvényes rend legfőbb őre, a felelős magyar minisztérium iránt. Minden pártos
kodásnak ellenállnak, a vallási és nyelvi egységen túl igyekeznek előremozdítani a
haza szellemi egységét is, amely a közös hazaszeretetben, a király és a törvények
iránti hűségben nyilvánulhat meg. A minisztérium utasításait ennek szellemében
végre fogják hajtani, és a tőlük telhető módon igyekeznek elősegíteni, hogy a rájuk
bízottak is ezt tegyék. Végezetül kérték, hogy a minisztérium az iskolareform ügyé
ben minél hamarabb hívjon össze tanítói értekezletet, amelyen kifejthetik nézetei
ket az iskoláknak az egyházhoz és államhoz való leendő viszonyáról.
A szlovák evangélikus tanítók liberális szellemben nyilatkoztak a népnevelés
elsődleges szerepéről, és a kormányhoz való hűségük mellett a nyelvi egységet is
hangoztatták. Külön követeléseik nem nemzetiségi, inkább egyházi jellegűek vol
tak, amennyiben az iskolarendszer átalakítását egyházi felsőbbségük megkerülésé
vel egyenesen a minisztériumtól kérték. Elképzelésük egybecsengett Eötvös József
kultuszminiszter elgondolásaival, aki szintén a népiskolák átalakítását tartotta az új
minisztérium legfontosabb feladatának.
Az önálló szlovák nemzeti mozgalom május 10-i, liptószentmiklósi nyílt zászló
bontása, majd vezetőinek külföldre távozása után különös hangsúlyt kapott az egyes
felső-magyarországi egyházmegyék állásfoglalása. A Közlöny ezért több-kevesebb
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részletességgel ismertette hat felvidéki egyházmegyének 1848 júniusában meg
fogalmazott nyilatkozatait.
Először a Nyitrai egyházmegye (Húrban egyházmegyéje) június 6-án kelt, és a m i 
nisztériumhoz eljuttatott nyilatkozatát közölte a Közlöny június 16-án. Az egyház
megye lelkészei sajnálkozásukat fejezték k i afelett, hogy egyes lelkészek a törvényes
kereteket átlépve, a szlovák nép iránti túlzott szeretettől vezérelve, a kormány céljait
félreértve a minisztériumot kérvények benyújtásával zaklatták és intézkedéseinek
végrehajtását izgatással akadályozták. Visszautasítják egyúttal azt a vádat, hogy min
den szlovák evangélikus lelkészt ezekkel a lázítókkal azonosítsanak. Személy szerint
sajnálkozásu-kat fejezik k i a felvidék egyes részein kitört lázongások (legelő és erdőfog
lalások - KB) miatt, amely a lelkészek csitítása ellenére, vándorló bajkeverők hatására
történhettek meg. Ezzel együtt azt is tapasztalják, hogy az idő múlásával, nem utolsó
sorban a lelkészek által végzett felvilágosítás hatására a kedélyek kezdenek megnyu
godni és a nép jobb belátásra tért. Mint eddig, úgy ezentúl is azon lesznek, hogy a béke
és a jó rend környezetükben fennmaradjon, illetve helyreálljon.
Az egyházmegye tehát félreérthetetlenül elhatárolta magát m i n d a nemzetiségi,
mind a szociális indítékú felső-magyarországi mozgalmaktól és feltétlen hűségéről,
konstruktivitásáról biztosította a kormányt. A liberális közvélemény által megfogal
mazott általánosítást ugyancsak határozottan visszautasították.
A Közlöny július 13-i száma négy egyházmegye nyilatkozatát ismertette, ame
lyek Batthyánynak a k o r m á n y támogatására felszólító rendeletére születtek válasz
képpen. A szerkesztők szerint ezek a nyilatkozatok biztosíthatják az olvasókat is
arról, hogy a néphez igen közel álló, arra nagy hatással lévő szlovák evangélikus
lelkészek mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy híveik a mindenkit
megillető szabadság áldásait ne áldozzák fel alaptalan nemzeti kívánalmaiknak.
Az árvái egyházmegye Alsó-Kubinban tartott közgyűlésének résztvevői ígéretet
tettek, hogy kettőzött buzgalommal fognak igyekezni a rendet fenntartani. Eddig
nem történt rendzavarás az egyházmegyében, ezentúl is azon fognak igyekezni,
hogy tetteikkel cáfolják meg a szlovák evangélikus papságot ért igaztalan vádakat.
A mosoni egyházmegye nyilatkozatát is ismertették a szerkesztők. A mosoni
egyházmegye a szlovák mozgalmak által leginkább érintett d u n á n i n n e n i egyházke
rület része volt, de többségében németek és magyarok lakták. Lelkészei fájdalmuk
nak adtak hangot az ország különböző részein előforduló zavargások miatt, és „un
dorral" fordultak el a rendzavaróktól. ígérték, hogy erejüket nem kímélve fogják
támogatni a nemzet ügyét, s a nép oktatása és vezetése révén környezetükben igye
keznek a nyugalmat fenntartani.
A pozsonyi egyházmegye a mosonihoz hasonlóan többségében szintén magyar
és német volt. Elítélték azokat, akik a szabadsággal visszaéltek, és azt lazításra hasz
nálják. Fájdalmuknak adtak hangot, hogy ezek közt egyháziak is akadnak, akik így
az evangélikus egyház iránti bizalmat megrendítik. Kötelességüknek ismerik el,
hogy népük között a csendet és a rendet fenntartsák.
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A liptói egyházmegye feliratát teljes terjedelmében, szó szerint közölte a lap.
Nyilatkozatuk elején az egyházmegye lelkészei visszautasították azokat a sajtóban
megjelent rágalmakat, amelyek kivétel nélkül lazítással vádolták a felső-magyaror
szági evangélikus lelkészeket. Fájlalják, hogy ezeknek a gyanúsításoknak a kormány
is hitelt ad. Az egyházmegye lelkészei nem igyekeznek a k o r m á n y nagylelkűségének
jelentőségét kisebbíteni, sőt az erdő és legelőhasználat miatt zúgolódó népet csende
síteni igyekeznek azzal az ígérettel, hogy később igazságos törvények ezeket a füg
gőben lévő kérdéseket is rendezni fogják. Igyekeznek csökkenteni a népben lévő
bizalmatlanságot a magyar nyelv és a volt magyar nemesség iránt. Munkájuk ered
ményességét bizonyítja az a nyugalom, amely megyéjüket eddig jellemezte, s ame
lyet a nemrég ide rendelt kormánybiztos, Szentiványi Károly is tanúsíthat. Ezért
kérik, hogy az alaptalan rágalmakat terjesztőket a kormány utasítsa rendre.
Nyilatkozatuk második felében bizonyos problémákra is felhívták a kormány
figyelmét. Gondot jelentett az, hogy a szlovák anyanyelvűek nem értették a megyei
tanácskozáson elhangzott, rájuk is vonatkozó ügyeket, ezért kérték, hogy a hivatalos
magyar nyelvű jegyzőkönyvvezetés mellett a főbb dolgokat szlovák nyelven is elő
lehessen adni. Remélik, hogy a kormány a népoktatás rendezése közben meghagyja
az eddig is fennálló anyanyelvi oktatást, mert csak így lehet továbbra is hatékonyan
tanítani és nevelni. Az anyanyelvi oktatást ellátni képes tanítók képzéséhez a felál
lítandó tanítóképzőkben szlovák nyelvű tanszékeket kell létrehozni. Ezekkel az i n 
tézkedésekkel a nemzetiségi béke megteremthető, ahogy írták: „így leend, hogy min
den félreértés, minden súrlódás, s visszavonás megszűnik, hogy amint sok századok óta ma
gyar, tót, német, oláh, horvát és más nemzetiség egy más mellett békésen élt és barátságos
lábon állott, ugy a közbéke tovább is fentarthatik, és közszeretettel összekötve, egyesitett
erővel közös hazánkat jobb sikenel védhetjük, s bármelly külső ellenséggel bátran szembe
szállhatunk". Beadványuk végén még egyszer kifejezték reményüket, hogy a minisz
térium az anyanyelvi jogokat továbbra is tiszteletben fogja tartani és erről a protes
tánsokkal tartandó miniszteri értekezleten is biztosítani fogják az egyházat. "
Ez az utolsó, szó szerint közölt nyilatkozat több szempontból figyelemre méltó.
A leghatározottabban ez az egyházmegye utasította vissza a sajtóban megjelent
rágalmakat, rámutatva arra, hogy ennek súlyos politikai következményei is lehet
nek. Ezért kérték a kormány erélyes fellépését is az ilyen jellegű nyilatkozatok ter
jesztőivel szemben. Másrészt mérsékelt, de határozott követeléseket is megfogal
maztak a szlovák nyelv politikai és kulturális jogainak védelmében, amelyet ésszerű
érvekkel támasztottak alá. Ezek a követelések részben fedik azoknak a kérvények
nek és határozatoknak a tartalmát, amelyeknek szerzőit különben elítéli a nyilat
kozat. Mindemellett meggyőzően és máig is érvényes m ó d o n nyilatkoztak a külön
böző magyarországi nemzetek békés egymás mellett élésének szükségességéről.
A túróci esperesség 1848. július 5-én kelt nyilatkozatát a Közlöny július 18-i
száma közölte. Ebben az egyházmegye lelkészei kijelentették, hogy örömmel üdvö2
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zölték a szabadság - egyenlőség - testvériség napjának felvirradtát, a király, a nádor
és a honfiak áldozathozatalát. Ennek a továbbfejlesztése volt legfőbb kívánságuk, és
fájlalják, hogy a rosszakarat, félreértés és tudatlanság az országban meghasonláshoz
vezetett. Ezektől a „kicsapongásoktól" híveik nevében is elhatárolják magukat, a
„kommunisztikus és anarchikus" eszméket elítélik, a király, a nádor és a k o r m á n y
iránt hűségüket fejezik k i , a törvényes rend tiszteletben tartására kötelezik magu
kat. Arra fognak törekedni, hogy a haza különböző nyelvű polgárai a szabadságban
egyesülve a hon védelmére és felvirágoztatására szövetkezzenek.
A fenti nyilatkozatnak volt folytatása is. Daniel Martiny, háji evangélikus lelkész
nem volt jelen azon az esperesi közgyűlésen, ahol a fenti nyilatkozatot megfo
galmazták. Ezért nyílt levelet juttatott el a szerkesztőséghez. Sándor Károly, a túróci
egyházmegye főjegyzője hivatalosan igazolta ebben a levélben, hogy Martiny ma
gánügyei miatt nem tudott jelen lenni a nyilatkozatot megfogalmazó esperesi ülé
sen, ezért hiányzik aláírása az okmányról, amelynek tartalmával teljes mértékben
egyetért. A főjegyző ezen kívül még azt is megemlítette, hogy Martiny prédikáció
ját hallotta, gyülekezete tagjait ismeri és meggyőződhetett arról, hogy hazafias szel
leműek. A nyílt levél közzétételét azért kérte, hogy esetleges félreértések miatt
Dániel Martinyt, aki gyülekezetével együtt hűséges híve a hazának, ne érhesse sem
milyen támadás.
M i n t később látni fogjuk, Martiny valóban hűséges volt a kormányhoz. Ezzel
együtt is figyelemreméltó, hogy szükségesnek érezte ezt a nyilvánosság előtt, kü
l ö n is kijelenteni. Valószínű, hogy külön nyilatkozatát nem valamilyen vélt, vagy
valós külső nyomás hatására tette közzé, hanem belső késztetésből ragaszkodott
megjelentetéséhez.
Felső-Magyarország keleti feléről, a tiszai egyházkerülethez tartozó szepességi
egyházmegyéből is érkezett hűségnyilatkozat a kormányhoz 1848. szeptemberében,
H u r b a n é k betörését közvetlenül megelőzően. Ez a nyilatkozat már név szerint em
líti Hodzát és Hurbant, valamint általában a hasonló szellemű evangélikus szlovák
lelkészeket, akik miatt sokan a teljes felvidéki evangélikus papságot hazafiatlansággal vádolják. Ezeket a megtévelyedett lelkészeket méltán sújtja a nemzet és jelen
nyilatkozat aláíróinak átka. Szégyenkeznek amiatt, amit lelkésztársaik tettek, de
elutasítják, hogy ezt általánosítsák. Ok maguk, valamint híveik is hűséges polgárai
a hazának, kérik ezért a nemzet méltányosságát, hogy gyanújukkal ne szennyezzék
be mások vétkei miatt az ártatlanokat.
Az érintett szlovák egyházmegyék tehát egyértelműen állást foglaltak a kormány
mellett, és elítélték a szlovák nemzetiségi mozgalmakat. Ez az állásfoglalás nagy
részben érvényben maradt a szabadságharc ideje alatt, és mint láttuk, csak kevesen
álltak Húrban és társai oldalára. Van arra is szórványosan adatunk, hogy az alföldi
szlovák evangélikusok is végig kitartottak a kormány törekvései mellett.
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Még 1848 júliusában kelt az a tudósítás, mely szerint a főként szlovák evangéli
kusok lakta Békéscsabán eleinte ugyan bizalmatlanul fogadták az áprilisi törvénye
ket, de a szerb lázadás hírére vonakodás nélkül álltak be nemzetőrnek. A táborba
szállt nemzetőrséggel együtt vonult k i egy katolikus káplán és Dániel Brozman
evangélikus lelkész is. így a békéscsabaiak tettleg cáfolták a pánszlávizmus vádját,
amellyel őket a Pesti Hírlap egyik cikke illette.
A szintén zömmel evangélikus szlovákok által lakott tótkomlósiak között is a
békéscsabaihoz hasonló volt a szabadságharc fogadtatása. 1848 nyarán több nemzet
őr jelentkezett szolgálatra, mint amennyit a vármegyei utasítás szerint a település
nek k i kellett volna állítania. A nemzetőrök között volt az evangélikus gyülekezet
lelkésze, Horvát Sámuel is, aki amellett, hogy prédikációival buzdított a forradalom
és szabadságharc mellett, Békés megye állandó bizottmányának tagjaként a köz
ügyekben is részt vállalt, s akinek békéltető szerepét fentebb már megismerhettük
a fazekasvarsándi konfliktusban. 1848 júliusában nemzetőrként a Nagybecskerek
hez közel eső Ecskán és Lukácsfalván hat héten át vett részt a szerbek elleni harcok
ban. A szabadságharc után ezért elmenekült, majd feladta magát a császári hatóság
nál, amely végül nem indított ellene eljárást.
A Közlöny 1849 tavaszán rendszeresen közölte azokat az adományokat, amelye
ket egyesek, vagy különböző községek, iskolák, vagy egyházak adtak a honvédelem
támogatására. Ezek között feltűnően kevés az evangélikus gyülekezetek által adott
adományok száma. Kivételt éppen Tótkomlós jelent, amely 1849. májusában ágyú
öntés céljára átengedte harangjait a kormány részére.
1849 tavaszán írta egy levelében a varsándi ügy kapcsán m á r e m l í t e t t Békés
megyei alesperes, Ladislaus Jesensky, hogy szlovák létére fel van háborodva
azon, hogy városa, a tősgyökeres b ü s z k e magyar H ó d m e z ő v á s á r h e l y késlekedik
az újoncok kiállításával. A hazafiatlansággal gyakran igaztalanul megvádolt
szlovák evangélikus lelkész sértettsége szólalt meg ebben a magánjellegű
levélben.
A délvidéki események, a horvát és szerb hadműveletek közvetlenül érintették a
Bács-Szerémi egyházmegye területén fekvő szórvány német és szlovák evangélikus
gyülekezeteket. Az egyházmegye monográfiája azonban sajnos csak általánosságban
emlékezik meg a forradalom és szabadságharc eseményeiről azt írva, hogy a nemzet
őrség létrehozásában nagyon fontos szerepe volt az egyes gyülekezetek lelkészeinek,
és tanítóinak. A kiskéri evangélikus lelkész, Hajnóczy Sámuel tevékenysége azon
ban kiemelkedő volt. A szerbek elleni harcban való részvétele miatt 1849 február
jában elfogták, majd Rajacic pátriárka személyes utasítására szabadon engedték.
Hajnóczy elkötelezettségét bizonyítja, hogy az abszolutizmus idején politikai okok227
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ból a császári hatóságok elfogatták, és 1855-ben életfogytiglani várfogságra ítélték,
ahonnan két év múlva, amnesztiával szabadult.
A felvidéki szlovák lelkészek viszonyát a szabadságharchoz leginkább azokból az
előterjesztésekből és tanúvallomásokból ismerhetjük meg, amelyeket a bécsi kor
mány számára készítettek részben az udvarhű emigránsok, részben Húrban és köre.
Mailáth János gróf már 1848. decemberében részletes előterjesztést készített
Schwarzenberg miniszterelnök részére egy felvidéki szlovák kerület létrehozásáról.
Ebben többek közt elemezte a katolikus és evangélikus egyháziak várható hozzáál
lását az ügyhöz. Mailáth szerint az evangélikus lelkészek támogatni fogják az önálló
szlovák kerület megszervezését, ha megszabadítják őket a világiak egyházon belüli
despotikus uralmától. Ez irányú törekvéseiket a konzervatív körök már egyébként
is régen támogatják, maga Mailáth korábban az országgyűlésen többször fellépett a
szláv ügy támogatása és az evangélikus lelkészek szélesebb jogai érdekében. A szlo
vák evangélikus lelkészek legnagyobb részének hangulata magyarellenes. Ezt úgy
lehet kihasználni, ha a király legfőbb felügyeleti jogával élve átszervezi az egyház
kormányzatot és megszűnteti a főfelügyelői tisztséget, amivel Zay Károlyt, a szlová
kok ügyének legfőbb elnyomóját azonnal el lehet távolítani. Ezt a szlovák lelkészek
pozitívan fogadnák. Mailáth - amint ezt az események bizonyították - alaposan
tévedett a szlovák lelkészek hozzállását illetően, bár azt jól látta, hogy éppen a felvi
déki papság körében a legnépszerűtlenebb a világiak erőteljes részvétele az egyház
kormányzatban. Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy a lelkészeket szembefordítsa
a magyar kormánnyal. Az udvar nem is tett ilyen irányú kísérletet.
Hodza, H ú r b a n és Stur 1849. április 13-án készítettek memorandumot Bécs szá
mára, amelyben részletesen elemezték Felső-Magyarország helyzetét, többek között
az evangélikus lelkészek viszonyát a debreceni, illetve pesti kormányhoz. Pozsony
vármegyében, főleg Pozsony városában szerintük különösen sok a kossuthiánus
lelkész, ezek közül a legelvetemültebb a most elfogott (később kivégzett - K B )
Rázga Pál pozsonyi pap, aki még most is reménykedik abban, hogy a magyar
felkelés megszabadítja őt és az országot is az osztrák uralomtól. Nyitra megyében, a
Vietoris kormánybiztos ellenőrzése alatt álló területeken vannak a legveszedel
mesebb rebellisek az evangélikus lelkészek között, akik a szlovák nép ádáz ellen
ségei. Név szerint említik meg Sámuel Tesak szenicei és Jan Klsák szobotiszti evan
gélikus lelkészeket, akik a szószékről is lázítottak és állandó kapcsolatot tartanak
fenn még mindig a debreceni kormánnyal. Láthatjuk, hogy a helyzetet jól ismerő
H u r b a n é k saját szempontjukból igen elkeserítőnek látták a felvidéki lelkészek
magatartását, akik közül nagyon sokan még a császári uralom alatt lévő területeken
is ragaszkodtak a magyar kormányhoz.
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Schurmann Gusztáv Bécsben tartózkodó konzervatív politikus 1849. június 20án készített memorandumot Ferenc József részére. Ebben a forradalom kitörését a
protestánsok túlzott szabadságának és egyenjogúságának tulajdonította. A szlávok
sem voltak hűek a monarchiához, a horvátok magatartását nem követték vala
mennyien, például a szlovákok - mivel nagy részben lutheránusok - egyáltalán nem
álltak k i a királyi ház érdekei mellett. Hodza, Húrban és Stur nem tekinthetők a
szlovákok valódi képviselőinek, még az evangélikus szlovákok sem bíznak b e n n ü k
kivétel nélkül, a katolikusok pedig végképp bizalmatlanok velük szemben. A szlo
vák parasztok nem akarnak önálló szlovák államot, ez csak Hurbanék ideálja, ami
vel - ugyan ellenkező oldalról - de gyakorlatilag ugyanúgy a birodalom egységét
veszélyeztetik, mint Kossuth és a magyarok.
Schurmann érvelése, miszerint 1848-49 protestáns ügy lett volna, ugyanilyen
m ó d o n az abszolutizmus korában, majd fordított előjellel a dualizmus korában is
megjelent. Megfontolandó, hogy a szlovákokat, ezen belül az evangélikus szlová
kokat, egyáltalán nem tekintette a monarchia támaszainak, Hurbanék nemzeti fel
kelését pedig nem látta a többség által támogatottnak, amiben valóban igaza volt.
1849 májusában elhatározta a bécsi kormány, hogy hivatalosan kihallgatja a császár
városban tartózkodó szlovák menekülteket, hogy információkat szerezzen a további
hatékonyabb politika folytatása érdekében. A kihallgatottak között volt Milan Hodza
testvére, a szucsáni (Túróc vm.) evangélikus lelkész Andrej Hodza, valamint a már
többször említett Kari Kuzmany volt besztercebányai lelkész is. Andrej Hodza vallo
mása szerint a szlovák lelkészek azért álltak a magyar kormány mellé, mert Kossuthék
már uralmuk elején állami fizetést ígértek a lelkészeknek. Az ígéretet az is alátá
masztotta, hogy komolyan elkezdték felmérni a lelkészek jövedelmeit. Korábban nem
kaptak erre ígéretet a bécsi kormánytól. A magyar kormány ezzel nemcsak a lelkésze
ket, hanem rajtuk keresztül a népet is maga mellé állította, mivel a papok így a magyar
függetlenség érdekében érvényesítik híveik felett meglévő befolyásukat. Vallomása
végén név szerint felsorolta a Kossuth iránt leginkább elkötelezett szlovák lelkészeket;
Sámuel Ferjenciket Jolsváról (Gömör vm), Adam Philadelphit Németlipcséről (Liptó
vm.), Georg Kremerskyt Vichodnáról (Liptó vm), ifj. Pavol Bodayt Nagyturányból
(Turóc vm.), Michal Lindert Nagyjeszenből (Turóc vm.) és a már fentebb, más össze
függésben említett Dániel Martinyt Hájból. Hodza vallomása figyelemreméltó abból
a szempontból, hogy ő is elismeri, a felvidéki szlovák lelkészek nagy része a magyar
függetlenség mellett állt ki. Ennek egyoldalú magyarázata az anyagi támogatás ígére
tével azért kétséges, mert a protestáns egyházak már 1848 szeptemberében lemondtak
az állami támogatás azonnali folyósításáról, és későbbi elfogadását is komoly feltéte
lekhez kötötték. Amint láttuk, a magyar kormány által 1849-ben biztosított 300 Ft-os
fizetéskiegészítés a lelkészek zömét nem érintette.
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Kuzmany vallomásában szintén név szerint felsorolta azokat a szlovák lelké
szeket, akik Besztercebánya környékén Kossuth hívei voltak. Jan Krcmery zólyomi
esperest, besztercebányai lelkészt említette elsősorban, aki a magyar kormány vala
mennyi proklamációját a szószékről felolvasta, és a népnek el is magyarázta. A csá
szári házat rendszeresen gyalázta a templomban a hívek előtt, ezért mielőbbi elfogatását javasolta
A forradalom leverése után Stur és H ú r b a n Haynaunak számoltak be a FelsőMagyarországon tapasztaltakról. 1849. augusztus 20-án kelt jelentésükben az
evangélikus egyház helyzetét és az evangélikus lelkészeknek a császári házhoz
való hűségét is elemezték. Úgy vélték, hogy ahol ők tevékenykedtek, ott a ma
gyarbarát lelkészeknek és tanítóknak nincsen akkora befolyásuk, mint másutt.
N y i t r a megyében a legelszántabb Kossuth-párti lelkész a szenicei Sámuel Tesak
volt. Nyilvánosan imádkozott a magyar fegyverek sikeréért, gyűléseket tartott, a
népfelkelésbe önkénteseket toborzott, a magyar kormányt támogató cikkeket írt,
saját pénzéből is adományozott a szabadságharc céljaira, végül maga is fegy
veresen beállt az önkéntesek közé. Viselkedésével gyülekezetét is rossz irányba
befolyásolta, a H u r b a n é k toborozta császári önkéntesek közé Szenicéről csak egy
ember jelentkezett.
A gyülekezetek nagy része valójában jó szellemű, császárhű, de meg kell tisz
títani őket rebellis lelkészeiktől, tanítóiktól és felügyelőiktől. Ez a munka nagy
körültekintést és a helyzet pontos ismeretét igényli, ezért felajánlották saját tapasz
talataikat. Amennyiben a rossz szellemű vezetőktől megtisztítják a gyülekezeteket,
a rend nagy részben helyre állhat. Az egyszerű gyülekezeti tagok nagy részét meg
botránkoztatja, hogy eddigi vezetőik, akik a forradalom mellett bujtogattak, a szent
dolgokat lábbal taposták, ártatlan embereket felakasztottak, most is a helyükön van
nak, és csak félszívvel állnak a változások mellett.
H u r b a n é k - miközben saját fontosságukat és szerepüket igyekszenek felnagyí
tani - beismerték, hogy a lelkészek nagy része a magyar függetlenség mellett foglalt
állást még abban a Nyitra megyében is, ahol Húrban hívei a legnagyobb befolyással
rendelkeztek.
A szlovák evangélikus lelkészek szerepéről a szabadságharc mellett nagyobb
részt csak egy-egy, a fentiekben bemutatott elszórt adat áll rendelkezésünkre. T ö b b
információval rendelkezünk az evangélikus szuperintendensek tevékenységéről,
amelyet a következő fejezetben fogunk bemutatni. A püspökök állásfoglalását irány
m u t a t ó n a k tartom abból a szempontból, hogy az evangélikus lelkészek, tanítók, és
rajtuk keresztül az egyháztagok nagy része nem fordult szembe a magyar kor
mánnyal a forradalom és szabadságharc idején.
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3.3.2. A

SZUPERINTENDENSEK TEVÉKENYSÉGE

1848 előtt annak a három evangélikus egyházkerületnek a szuperintendense, ame
lyekben nagy számban éltek szlovákok, azaz a bányai, a dunáninneni és a tiszántúli
kerület püspökei, a liberális közvélemény szemében a szlovák nemzeti mozgalom fő
támogatóinak, ezért 1848 vívmányai potenciális ellenségeinek számítottak. Ennek a
vélekedésnek az volt az alapja, hogy a szlovák nemzetiségű evangélikus püspökök is
részt vettek korábban a szlovák nyelv jogaiért küzdő különböző mozgalmakban.
1842-ben például Jozeffy Pál tiszai kerületi püspök beadvánnyal fordult Bécshez, a
szlovák nyelv jogainak védelmében. Szeberényi János bányakerületi szuperinten
dens pedig 1847. elején Jan Kollárral közösen tervezett kiadni egy röpiratot a szlo
vákok nemzeti sérelmeiről, amely végül nem jelent meg.
Ennek megfelelően a konzervatívok képviselői is úgy gondolták, hogy a szlovák
evangélikus püspököket könnyű lesz a forradalom vívmányai ellen fordítani. Ezért
írta Mailáth János a fentebb már idézett, Schwarzenberghez szóló előterjesztésében
1848 decemberében, hogy egy új, udvartól jobban függő evangélikus egyházszer
vezet kiépítésében bátran lehet számítani a püspökök támogatására. Javasolta, hogy
a h á r o m püspököt a bécsi kormány hívja össze Besztercebányára egy értekezletre,
amelyben kidolgozzák az új, világiaktól független, de a kormánynak alárendelt egy
házszervezetet. Az evangélikus egyház kincstári támogatását is meg kell ígérni arra
az esetre, ha a szlovák evangélikusok elszakadnak a magyaroktól. Majláth szerint a
három püspök közül a Szeberényi bányai, és Jozeffy tiszai püspökök támogatni
fogják a javaslatot. Stromszky dunáninneni püspök sajnos le van kötelezve Zay
Károlynak, aki anyagilag támogatja gyermekei taníttatását, ezért nem utasítja vissza
kellő eréllyel annak magyarosító törekvéseit. Ha a kormány anyagi támogatást nyúj
tana Stromszkynak, akkor ő is támogatná Bécs törekvéseit. A püspökök megfogal
maznának egy kérvényt a kormány számára a szlovák gyülekezetek nevében, amely
kéri a szlovákok, illetve németek védelmét a magyarokkal szemben, a szlovák nyelv
hivatalossá tételét az egyház belső ügyeiben, szlovák iskolák és törvényszékek alapí
tását, valamint a szlovák nemzetnek a birodalmi parlamentben való részvételét.
Majláth javaslata súlyos tárgyi tévedést is tartalmaz. Jozeffyt említette tiszai püs
pökként, aki ekkor már elhunyt, helyét 1848 szeptemberétől Pákh Mihály töltötte
be. M i n t látni fogjuk, ugyanígy tévedett Mailáth a három szlovák püspöknek a
magyarokkal kapcsolatos álláspontjáról is.
239

240

Stromszky Sámuel d u n á n i n n e n i püspök egyházkerülete volt leginkább érdekel
ve a Hurban-féle felkelés miatt a szlovák kérdésben. A püspök személyes szerepéről
fentebb már tettünk említést Hodza elmozdítása, és lelkészi állásának betöltése kap
csán. Stromszky ezen felül is próbált mindent megtenni a magyar kormány támoga
tása érdekében. A belügyminisztérium kérésére 1848 szeptember közepén látogatást
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tett a turóci, árvái és trencséni egyházmegyében, hogy személyes tekintélyével
békéltesse a meghasonlott gyülekezeteket. Útjáról Stromszky részletesen beszámolt
1848. október 4-én az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, amely ekkor már Kos
suth vezetésével az ország kormányaként működött. Stromszky első útja Turócba
vezetett, mert úgy vélte, hogy itt a legnagyobb a nyugtalanság. A gyülekezetek egy
részében valóban tapasztalt ellenségességet a kormány iránt, amelyik törvénytele
nül, királyi jóváhagyás nélkül rendelte el az újoncozást. A királyi szentesítés elma
radásáról Mosóc község Bécsben járt követsége útján értesültek a turóci gyülekeze
tek. A lázongók megnyugtatása után Árvába indult Stromszky, ahol alapvetően nyu
galmat talált, csak azt panaszolták sokan, hogy a törvények által biztosított jogaik
kal addig nem tudnak élni, amíg helyi tanácskozásaikat nem folytathatják anyanyel
vükön. A magyar nyelv szorgalmazását Árvában és Turócban is a nemességnek
tulajdonítják, ezért az ellenük való fellépéstől sem riadnak vissza. Stromszky ezúttal
is javasolta, hogy a törvény engedélyezze az anyanyelv használatát, ami a kormány
elleni lázítás méregfogát eltávolítaná a szlovák megyékben. Az Árva megyei Alsókubinban Madocsányi főispán is jelen volt, amikor a templomban a gyülekezethez
szólt, s meggyőződhetett róla, hogy a nép sokkal hűségesebb a kormányhoz, mint
azt híresztelik. Útjának következő állomása Liptó volt, ahol szintén nyugalmat ta
lált azt leszámítva, hogy az anyanyelv használatának jogát itt is sokfelé követelték.
Verbicaszentmiklóson, Hodza gyülekezetében a letartóztatott segédlelkészt a
mezőn gyakorlatozó nemzetőrség kiszabadította. Erre sorkatonaság érkezett a falu
ba, ami megnyugtatta a kedélyeket. Azt is megemlítette Stromszky, hogy a segédlel
kész letartóztatása törvényellenes m ó d o n , többek közt írásos parancs felmutatása
nélkül történt, s ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a nemzetőrség ellenszegült. A
gyülekezeti élet folytonosságának biztosítására helyettes lelkészt iktatott be. A gyü
lekezet egyébként igen ragaszkodik eltávozott lelkészéhez, Hodzához, bűneit igyek
szik menteni, de ezzel együtt engedelmeskedik a kormánynak, és nem lépett fel a
kivonuló katonaság ellen sem. Stromszky maga igyekezett felvilágosítani a gyüle
kezetet az országos helyzetről. Reméli, hogy ez a tudósítása hozzájárul ahhoz, hogy
a lelkész bűnei miatt a kormány ne ítélje el a gyülekezetet is.
Verbicaszentmiklósról Trencsénbe indult, ahol m á r be
járta a vidéket H ú r b a n betörésének híre. Az evangélikusok
helyzetét megnehezítette, hogy egy megyei tisztviselő a
nemzetőrség előtt tartott beszédében arra hívta fel a figyel
met, hogy Húrban a katolikus falvak ellen vonul. Ez feles
leges feszültségeket okozott katolikusok és evangélikusok
között. A szulyovi és puhovi völgyekben fekvő evangélikus
gyülekezetek tagjait kereste fel, akik Hurbant nem támogat
ták, és el voltak keseredve, hogy az evangélikusokat általá
nosságban vádolják a kormány elleni lázadással. A szakolcai
járás meglátogatásával már elkésett, itt beérett H ú r b a n agitációja. A szomszédos Morva-Lieszko és Nemes-Podhrágy
stromszk Ferenc Sámuel
gyülekezetei és lelkészei azonban a kormány iránti hűségük

éi

ről tettek tanúbizonyságot. Lubinra és Ó-Turára is el akart jutni, de a helybeliek
lebeszélték róla, mivel állítólag H ú r b a n őt is el akarta fogatni. A közeli Vágújhelyen személyesen tapasztalta, hogy a szomszédos Ó-Tura lakosai milyen elszántan
védekeztek H ú r b a n támadása ellen, amit azonban segítség nélkül nem tudtak
visszaverni.
Stromszky jelentése végén az evangélikusok szempontjából legkedvezőbben
igyekezett értékelni a kudarcba fulladt Hurban-féle felkelés tanulságait: „Hogy
Hurbannak bűnös tervei hajótörést szenvedtek, leginkább ama vidékek lelkészeinek és gyü
lekezeteinek köszönhetni, kik erélyesen terveinek hiúsításán működtek. Ámbár e gyüleke
zetek már évek óta alattomban egy egyetemes felkelésre előkészíttettek, mégis Húrban csalat
kozott, ha általános rokonszenvre számított." A szenicei, szobotiszti, morva-lieszkói
gyülekezetek és lelkészeik, valamint a jelenlegi hlubokai (Húrban volt gyülekezete)
lelkész ellenállása megtörte a felkelők erkölcsi erejét, a katonaság és nemzetőrség
pedig kiharcolta a fegyveres győzelmet. Stromszky jelentésének külső részére Kos
suth ráírta: Tudomásul.
Stromszky püspök kényes helyzetben volt. Gyülekezetei felé a kormányt kellett
képviselnie, a kormány felé pedig Felső-Magyarország legnyugtalanabb vidékén
fekvő szlovák evangélikusokat. Jelentésében a m e n t ő szándék jól kivehető: igyek
szik a lehető legnyugodtabb, és kiegyensúlyozottabb képet festeni a helyzetről. Gyü
lekezetei érdekét képviseli akkor is, amikor a szlovák nyelv jogainak tiszteletben
tartását kéri a kormánytól. Nem volt könnyű dolga, hiszen a fentiekben is már több
ször láthattuk, hogy milyen negatív előítéletekkel élt a kormány, és a megyei köz
igazgatás is a pánszlávnak tartott evangélikusokkal szemben. Nehéz megítélni, hogy
milyen szerepe lehetett Stromszky látogatásának abban, hogy az evangélikusok
nagy része is szembefordult a fegyveres felkelőkkel, de püspökként személyes meg
jelenésének hatása bizonnyal nem elhanyagolható. Ezt bizonyítják Stromszky láto
gatásával foglalkozó egyéb forrásaink is.
A Közlöny tudósítója szerint a püspök megjelenése Turócban részint meglepe
tést, részint pedig megnyugvást hozott. A már említett Andrej Hodza Bécsben tett
vallomása szerint Stromszky körútja során a pesti, igaz még Bécs által kinevezett,
kormány mellett agitált. Azonban már ekkor is támadta a királyi ház nem egyér
telmű politikáját. Még azt is írta Stromszkyról, és püspöktársairól, hogy a királyi
házhoz való hűtlenségükben őket is motiválhatta az, hogy a magyar kormány anyagi
támogatást ígért a protestáns egyházaknak.
Hodza, H ú r b a n és Stur 1849. áprilisában, Bécsben írt jelentése a Felső-Magyar
ország állapotáról szintén megemlítette Stromszky utazását kerületében, aminek a
célja szerintük az volt, hogy a szlovákokat a magyar ügynek megnyerje, és a magyar
kormány iránti hűségre bíztassa. Stromszky „megátalkodottságát" bizonyítja, hogy
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még a jelentés írásának időpontjában is tántoríthatatlan híve a magyar kormánynak,
és hazaárulónak tart minden lelkészt, aki a szlovák nemzeti mozgalmat támogatja.
H ú r b a n és Stur Haynau részére, 1849. augusztusában készített beszámolója is
név szerint említette Stromszky püspököt, mint akinek befolyására a szlovák lelké
szek nagy része a magyar ügy támogatója lett. Ezt az is bizonyítja, hogy az ő hozzá
járulásával lehetett például esperes az a Sámuel Tesak szenicei lelkész, aki a ma
gyarok ügyének legharciasabb támogatója volt a szlovák lelkészek között.
Stromszky utazása és a kerületben végzett egyéb munkája tehát mindvégig a
magyar k o r m á n y érdekeit szolgálták. Súlyosan kellett csalódniuk mindazoknak,
akik arra számítottak, hogy a dunáninneni egyházkerület püspöke a szlovák nem
zeti mozgalom mellé fog állni.
A három, szlovák kérdésben érdekelt evangélikus
püspök közül a rangban legfiatalabb Pákh Mihály t i 
szai püspök volt. Az iglói lelkész Pákh Mihályt 1848.
tavaszán választották meg a kerület élére az elhunyt
Jozeffy Pál helyére. Pákh Mihály viszonyát a szlovák
nemzetiségi mozgalomhoz ezért még nem ismerte a
politikai közvélemény a szabadságharc idején. Elődje
- mint m á r említettük - a szlovák nemzeti mozgalom
egy kiemelkedő tagja volt. P á k h Mihály egyik fia
Pákh Albert volt, aki Petőfivel volt barátságban, maga
is írt szépprózát, az irodalomtörténetből ismert „tízek
társaságához" és a márciusi ifjak köréhez tartozott.
Megválasztása után, de még hivatalos beiktatása
előtt küldte el Pákh Mihály első körlevelét az espere
sekhez. Ebben Eötvös József május elején kelt rende
letét juttatta el hivatalosan az érdekeltekhez. Azzal
kommentálta Eötvösnek a törvények betartására és a nyugalom fenntartására intő
sorait, hogy h ű és hazafias viselkedéssel kell megvédeni az evangélikus tanítói és
lelkészi kar becsületét. Valószínűleg az elhangzó pánszláv vádakra utalt ezzel a
mondatával P á k h Mihály. Ebben a levelében figyelmeztetett az újra felbukkanó
kolera veszélyeire és azt is kérte, hogy a szeptemberi értekezletre készülő jövedelem
kimutatásokat is idejében juttassák el a minisztériumhoz.
1848. szeptember 14-én, az egyházkerület közgyűlésén hangzott el Pákh Mihály
püspöki székfoglaló beszéde. Ebben kifejtette, hogy az állami élet idős és elavult
intézményeinek gyors összeomlása az egyházat is ösztönzi valódi feladatainak vég
rehajtására. Az egyház dolga, hogy híveit felvilágosítva minden üdvös és jó törek
vésről, lelkileg és erkölcsileg tökéletesítse a rábízottakat. Tettekkel kell munkálkod244
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n i ezeknek a céloknak a minél tökéletesebb megvalósításán. A szabadságot és igaz
ságot évszázadok óta hirdető protestáns egyházaknak a szabadság és igazság terje
désén kell m u n k á l k o d n i u k minden erejükkel a mostani időkben. Azonban vigyázni
kell arra is, hogy a gyorsan változó, rohanó világban az egyház zsinórmértékét, az
örökkévaló Igét szem elől ne tévessze. Óvni kell az egyház eddig élvezett szabad
ságát és nem szabad túlzásokba esni, mert az éppen úgy árthat, mint a maradiság.
Beszéde végén hitet tett az egyház és az állam iránti hűsége mellett: ,szentül Ígérvén
és fogadván, hogy (...) valamint Egyházunk buzgó és haladásra törekvő híve leszek, úgy
Magyar hazánk rendületlen hű fiainak és a törvényt lelkesen tisztelő polgárainak sorában
is mindenkor és halálomig fogok találtani."
1848. október 5-én gyülekezeteihez intézte hivatalos, bemutatkozó püspöki
körlevelét. Bevezetésében elnézését kérte híveinek, hogy elkésve írta meg levelét,
de a gyorsan változó viszonyok, és a kisebb-nagyobb problémák miatt nem tudott
előbb alkalmat találni. Köszönetet mondott a bizalomért, amellyel egyházkerülete
gyülekezetei a püspöki székbe emelték. A jelen helyzetben nem az egyház belső
problémáit, hanem a haza sorsát kell mindenkinek elsősorban figyelemmel kísér
nie. Az egyház sorsát is befolyásolja az a körülmény, hogy a hazát sok polgára elá
rulta, és emiatt sokfelől támadják. Ezért püspöki kötelessége, hogy most elsősorban
ezzel foglalkozzon.
A haza hűséges polgárainak meg kell védeniük a királyt, az alkotmányt és a sza
badságot. Ezért buzdította ő is híveit: „Fel tehát ti is, hű pásztorai a híveknek, igaz lelkű
nevelői az ifjúságnak, buzgó felügyelői a gyülekezetnek s hitünknek minden józan követői!
Ébredjünk fel s az oktatás és intés bölcs és ható szavával vessünk gátot az elámításnak,
mellybe nemzetünket dönteni szándékoznak! Erőnk megfeszítésével is terjesszük ahol csak
lehet a jobb irányt és ismeretet, hogy a tévelygők az ő képtelenségeikből kiábránduljanak és
híveik ennekutánna is az elsikamlástól megőriztessenek, ha tán közikbe is feltolná czudar
képét a pártütés és hon árulási csábítás." Összefogásra intett a haza védelmében, és
bizakodott, hogy a nemzet igazságos harcát az Úr áldása fogja kísérni. A miniszter
elnök hasonló hangvételű felhívásához kell csatlakozni minden jó hazafinak, hogy
a királyhoz és a hazához való hűségüket tettekkel bizonyítsák. A M i n d e n h a t ó áldá
sával mihamarabb élvezhetjük a törvények által biztosított, megérdemelt boldog
ságot. Ez a körlevél már nyíltan felszólított a kormány melletti határozott fellé
pésre, és minden ezzel ellenséges mozgalom elleni határozott fellépésre. A nemzet
ügyét a kiélezett helyzetben az egyház ügye elé helyezte. Különösen fontos volt ez
ebben az egyházkerületben, amelyik igen nagy számú német és szlovák evangélikust
foglalt magába, bár a szlovák nemzeti mozgalom közvetlen hatása i t t csekélyebb
volt, mint a Felső-Magyarország nyugati részén.
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Lajos kerületi felügyelő vezetésével. A társulat célja, hogy a jelen háborús időkben
a nép felvilágosításán munkálkodjék, azaz a nyugalom fenntartására és a k o r m á n y
iránti hűségre buzdítson. A társulat kiadványát ezúton körözteti az egyházmegyék
ben, hogy azon gyülekezetekbe, ahol ennek szükségét látják, megfelelő példány
számban küldjék tovább. Úgy vélem, hogy P á k h buzgalma az ilyen jellegű kiad
ványok népszerűsítésében nem csak tiszttársa, a kerületi felügyelő befolyásának
volt köszönhető, hanem annak is, hogy személyes meggyőződéséből fakadóan igye
kezett elejét venni annak, hogy a kerület szlovák evangélikusai szembe forduljanak
a kormánnyal.
Andrej Hodza többször említett, Bécsben tett vallomása is megemlékezett Pákh
Mihályról. Szeberényi bányakerületi és Pákh tiszai püspököknek felrótta azt, hogy
a rebellis proklamációkat nemcsak terjesztették gyülekezeteik körében, hanem azok
mellett körleveleikben állást is foglaltak. Különösen Pákh Mihály rebellis fanatiz
musa volt mértéktelen Hodza vallomása szerint. M i n t lentebb látni fogjuk, Pákh
Mihályt a szabadságharc leverése után nemcsak elmozdították hivatalából, hanem
várfogságot is szenvedett a szabadságharcban való részvételéért.
A legnagyobb kiterjedésű, és legtöbb evangélikust összefogó bányai egyházke
rület püspöke az ekkor már idős Selmecbányái lelkész, Szeberényi János volt. Szebe
rényi is szlovák anyanyelvű volt, magyarul élete végéig nem tudott jól. Felső-ma
gyarországi szlovák egyházmegyék mellett hozzá tartoztak az Alföld nagy létszámú
szlovák gyülekezetei is. A szlovák nemzeti mozgalom vezetői számára az ő állásfog
lalása is csalódást okozott 1848-49. folyamán.
Szeberényi gyülekezete, Selmecbánya m á r
1848. március 29-én levélben fordult Batthyány
hoz, amelyben gratulált miniszterelnöki kinevezé
séhez és hűségéről biztosította a kormányt. Beszá
moltak arról is, hogy az alkotmányosság kivívásá
nak örömére március 26-án hálaadó istentisztelet
volt a templomban.
Szeberényi személyes kiállása a kormány mel
lett elsősorban Selmecbányán és környékén segí
tett abban, hogy a német és szlovák lakosság a pes
t i kormányt támogassa. Erről a Közlöny selmeci
levelezője számolt be, aki az evangélikus és kato
likus lelkészek hazafiasságát egyaránt elismeréssel
említette. A szlovákok megnyugtatására azonban a
kormánytól kicsit több segítséget várt, mivel pél
dául Batthyány szeptember 24-én kelt, békességre
intő rendeletének hivatalos szlovák fordítását sem
Szeberényi János
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a n é p , sem a tudósítás szlovák anyanyelvű szerzője, sem pedig Szeberényi püspök
nem értette. (A kormány hivatalos szlovák fordítója, Szarvas János, később visszauta
sította a kritikát, amelynek az lehetett az alapja, hogy - mint ezt már fentebb emlí
tettük - a szlovák irodalmi nyelv még csak ekkor volt kialakulóban. )
A selmeci tudósító - aki valószínűleg Szeberényi közvetlen környezetéhez tar
tozhatott - a Közlöny hasábjain ezek után magyarra fordítva közölte Szeberényinek
eredetileg szlovák nyelven írt körlevelét egyházkerülete szlovák espereseihez. Azért
tartotta fontosnak Szeberényi a levél megírását, mert Batthyány rendelete még h i 
vatkozott István főherceg nádorra, aki mint az uralkodó személyes képviselője maga
is a d u n á n t ú l i , Jellacic ellen vonuló magyar hadsereg táborában volt. M i r e azonban
a rendelet a címzettekhez érkezett, István főherceg már elhagyta a tábort, sőt le
mondva tisztségéről, Bécsbe távozott 1848. szeptember 23-án. így Szeberényi szük
ségesnek látta, hogy erről a kérdésről személyesen állást foglaljon, hiszen ez már
nyílt szakítást jelentett az udvar és a pesti kormány között.
Szeberényi körlevele szerint a hazát minden oldalról ellenség támadja, amely az
országot, a trónt, a szabadságot és az alkotmányt is veszélyezteti. Ezért kérte a
lelkészeket és a néptanítókat, hogy lelkiismeretesen, komolyan és eréllyel lépjenek
fel a haza ellenségeivel szemben. Azonban bármi történik, a lelkészek és tanítók h i 
vatása nem lehet más, mint Krisztus vallásának hirdetése. A zavaros, és többféle
képpen magyarázott politikai helyzetben a következő tanácsot adta:„as 1848-iki
törvények ama sarkalatos III-ik törvényczikkhezi ragaszkodása, mellyet maga ő felsége
megerősítvén kedvesnek nyilvánítván, szentesített. Ezen törvény legyen ama horgony, mellyhez mi s a mieink támaszkodjanak." Minden, ami ezzel a törvénycikkel ellentétes, csak
a szabadság és a haza elleni ármányos és gonosz koholmány.
A körlevélben említett törvénycikk arról rendelkezett, hogy a nádor és a király
a felelős minisztériummal együtt, valamely miniszter ellenjegyzésével kormányoz
hat. Ezért a nádor szökése súlyosan sértette ezt a törvényt, és a valódi, törvényes
hatalom a király által kinevezett minisztérium kezében van. Azért volt fontos ezt
kifejtenie, mert Húrban is legitimnek magyarázta fellépését, amikor betört az or
szágba. Amíg ő az uralkodó anyagi és erkölcsi támogatására hivatkozhatott, addig
Szeberényi a király által kinevezett minisztériumot tekintette egyedül legitimnek.
1848. november 5-én az Országos Honvédelmi Bizottmány felszólította a két,
szlovák kérdésben leginkább érdekelt evangélikus püspököt, Stromszkyt és Szeberényit, hogy lelkészeiket intsék arra, hogy a szószékről buzdítsák híveiket a haza
védelmére. A katolikus püspökök m á r megtették kötelességüket a haza iránt, most
az evangélikusokon van a sor. (A katolikus püspöki kar 1848.október 25-én felirat
ban fordult az uralkodóhoz, amelyben kérte a törvények betartására, és a béke hely
reállítására. ) Az O H B szerint a törvény és a szabadság védelmét nem csak lehet,
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de kell is a templomokban terjeszteni. A lelkészek eddig nem tettek annyit az ország
védelmében, mint amennyit tehettek volna, ezért erre ezúton buzdít a Honvédelmi
Bizottmány. Különösen sokat tehetnek a haza védelmében a Pest felé vezető út
mentén lakók, hogy Windischgrätz előrenyomulását meggátolják. A püspökök ez
irányú intézkedéseiről tájékoztatást vártak.
Szeberényi a felhívás kézhezvétele után a rendeletet elküldte az esperesekhez, és
mellékelte hozzá saját - szlovák nyelven írt - körlevelét is. Ószövetségi idézettel
kezdte levelét: „Hangos jajgatás hallatszik Rámában, és keserves sírás: Ráhel siratja fiait,
nem tud megvigasztalódni, hogy nincsenek többé fiai." (Jer 31, 15) Az ellenség által
megtámadott Pestet és Budát siratja így most a haza. A mellékelt felhívás is tanú
sítja, hogy nem szabad többet tétovázni, cselekedni kell, mert a hazát és polgárait
újra szolgaság fenyegeti. Az az evangélikus egyház, amely az evangélium tiszta vilá
gosságát, az ember Istentől kapott jogát a szabadsághoz, a műveltséget és az erényt
hirdeti, nem engedheti meg magának, hogy más vallású honfiak jobban szeressék a
hazát és az alkotmányt. A lelkészeknek és tanítóknak, akik híveik mennyei bol
dogulásáért felelősek, törődniük kell földi javaikkal és szükségleteikkel is. Ezért a
haza veszedelme idején híveik telkesítésére kell fordítani azt az erőt, amely szavaik
ban, befolyásukban rejlik. Az evangélikusoknak meg kell mutatniuk, hogy a haza
hűséges polgárai, akikben a társadalom megbízhat. Mindent meg kell tenni azért,
hogy az ország ne essen vissza az abszolutizmus rabságába, amely már évszázadok
óta sérti jogait és szabadságát.
A lelkészek ezért tanácskozzanak a teendőkről a községek elöljáróival, gyűjtsék
össze híveiket 48 órán belül, világosítsák fel őket a hazát fenyegető veszélyről, lel
kesítsék az ország védelmére, a világi hatósággal pedig szorosan együttműködve,
annak munkáját segítsék. Ne legyen senki gyáva vagy halogató most, amikor a haza
és mindannyiunk szabadságáról és az evangélikus egyház becsületéről van szó. Az
esperesek minél hamarabb és minél nagyobb példányszámban küldjék szét az OHB
rendeletét jelen körlevelével együtt a gyülekezeteknek, és erről minél hamarabb
számoljanak be neki. ,Jsten veletek s egyházaitokkal, s tegyétek minél hívebben kötelességteket!" - zárult Szeberényi körlevele. A levél a Hurban-féle betörés után kelet
kezett, valószínű ezért hangsúlyozta a püspök az evangélikus egyház becsületének
védelmét. Ebben a körlevelében Szeberényi már határozottan állást foglalt Béccsel
szemben, de a lelkészeket természetesen nem fegyveres harcra, hanem buzdításra és
felvilágosításra bíztatta. A püspök állásfoglalása azért egyértelműbb ebben a kör
levelében a pesti kormány mellett és a bécsi udvarral szemben, mert ekkorra már
kialakult a fegyveres konfliktus a két fél között.
Szeberényi az O H B felhívásának eleget téve rendelkezéseiről levélben beszá
molt. A november 5-én keltezett rendeletet november 7-én vette, és még aznap
körlevele kíséretében tovább küldte espereseinek a kellő példányszámban. A kör
levél nem lett olyan hatásos, mint amilyenre tervezte, de inkább a gyorsaságot tar255
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totta szem előtt. A rendelet említett olyan rendszabályokat, mint a harcra való
buzdítás, vagy a védelem megszervezése, amelyet nem tartott feladatának k ü l ö n
részletezni, hiszen ez nem a lelkészekre, hanem az illetékes világi hatóságra tarto
zik. Reméli, hogy lelkészei, akiket m á r március vége óta buzdít a kitartásra, most
sem fogják megvonni segítségüket a hazától. Levele végén saját elkötelezettsé
géről írt: „Ami pedig engem illet, oly hű s forró szeretettel viseltetem hazánk, szabad
ságunk s legfőbb helyen szentesített törvényes függetlenségünk iránt, hogy életemnek azon
hátralevő kevés idejét is, mely a 70 éves aggnak reménylhető, annak javára feláldozni
kész vagyok. S ugyanezen szellemet felügyelésem alatt lévő lelkészekben, tanítókban s
többi hitsorsósaimban táplálni s nevelni igyekszem." Befejezésül kérte az Úristent,
hogy adjon az Országgyűlés, és az Országos Honvédelmi Bizottmány vezetőinek
bölcsességet, hogy a haza minél előbb élvezhesse a rég óhajtott békességet. Sze
berényi későbbi cselekedetei bizonyították, hogy valóban meggyőződése vezette
abban, hogy híveit a k o r m á n y iránt kitartásra buzdítsa. Mivel körlevelei szlovák
nyelven íródtak, igen nagy szolgálatot tett az országnak a szlovák nemzetiségi
mozgalmak lecsillapításában is.
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Nem tudunk arról, hogy Szeberényi további körleveleket írt volna, bár Bars
megye 1848 decemberében, H ú r b a n második támadása idején felkérte, hogy szlovák
ajkú lelkészeit hívja fel, hogy nyájukat megtartsák a haza iránti hűségre. Levelük
ben kifejezték elismerésüket Szeberényi eddigi hazafiúi magatartásáért.
Szeberényi körlevelét valóban megkapták a lelkészek. Kari Kuzmany 1849 má
jusában Bécsben tett vallomása szerint a schwechati csata után kapták meg Szebe
rényi levelét, amely a szabadságot veszélyeztető abszolutizmusra hívta fel a figyel
met. O maga ezt a levelet arra használta fel, hogy híveit az uralkodó iránti hűségre
intse, amivel nagy feltűnést keltett.
Selmecbánya elfoglalása után, 1849. január 21. és április 18. között Szeberényi
hallgatásra kényszerült. A város felszabadulása után újra felvette a kapcsolatot a ma
gyar kormánnyal és Horváth Mihály kultuszminiszterrel. Az orosz hadjárat elleni
keresztes hadjáratról szóló proklamációt eljuttatta espereseihez. Június 16-án hű
ségnyilatkozatot tett a debreceni kormány részére, és erre espereseit is felszólítot
ta. Szeberényit a szabadságharc leverése után perbe fogták és elítélték, erről az
alábbiakban részletesebben is be fogunk számolni.
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4. E G Y H Á Z I É L E T A F O R R A D A L O M
ÉS A S Z A B A D S Á G H A R C I D E J É N

A

forradalom és szabadságharc eseményei nem csak egyház és állam viszonyát,
illetve a nemzetiségek kapcsolatát alakították át alapvetően. A hónapok alatt
összeomló évszázados törvények, a megváltozott társadalmi viszonyok, majd ké
sőbb az ország nagy részének hadszíntérré változása alaposan megbolydította az
evangélikus egyház belső életét is. Valószínű ez akkor is, ha 1849-ből viszonylag
kevés forrás áll rendelkezésünkre, részint az egyházkormányzat normális m ű k ö 
désének ellehetetlenülése, részint a szabadságharcot követő megtorlás admi
nisztratív intézkedései folytán. A történeti kutatás számára legsúlyosabb Haynaunak az a rendelete, amely elrendelte a szabadságharc alatt keletkezett jegyzőköny
vek megsemmisítését.
Pest elfoglalása előtt a protestánsok egyetlen országos lapja, a P E I L is felfüggesz
tette megjelenését. 1848. december 31-én a szerkesztők elbúcsúztak a lap olvasóitól,
akkor még nem tudva, hogy a következő szám csak az abszolutizmus bukása után,
1858-ban jelenhet meg. Török Pál szerkesztői nyilatkozatban indokolta meg a lap
kiadásának szüneteltetését, amely szerint a haza végveszélyében a nemzeti egységet
veszélyeztető bármely széthúzásnak, így a felekezetinek is, meg kell szűnnie. Vissza
kell tehát vonulnia a protestantizmus jogos magánérdekei képviseletének is, amíg
egy békésebb korszakban újra napirendre lehet tűzni azt.
Az utolsó szám még közölte a Honvédelmi Bizottmánynak a haza védelmére
felszólító kiáltványát. A másik szerkesztő, Székács József Török Pál nyilatkozatának
szellemében elmarasztalta azt a cikkírót, aki még a lap utolsó számában is szóvá
tette a lelkészek anyagi nehézségeit. Zárszavában talán ő fogalmazta meg legkifeje
zőbben az evangélikus egyház feladatát a nehéz időkben:
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,Atn tegyék hát a tanítók is a szabadság iskoláivá termeiket, s valamint Sharah hitt
a gyermek Ábrahámnak, hiend az öreg vagy édes atya unokájának vagy ártatlan gyer
mekének. Nekünk csak egy igaz fegyverünk van, az oktatás fegyvere; ki ezt nem hasz
nálná templomban és templomon, iskolában és iskolán kivül, becsülettel, őszinteséggel, a
haza szent szerelmével szívében: az nem érdemelné, hogy protestáns papnak, vagy ta
nítónak neveztessék mert az igaz protestantizmus a lelki és testi rabságnak egyenes
ellentétele. "
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int már korábban rámutattunk, korszakunkban az oktatásügy legalább olyan
fontos szerepet töltött be az egyházak életében, mint a szűkebb értelemben
vett gyülekezeti, egyházi élet. A forradalom és szabadságharc éveinek változásaira
talán legfogékonyabban a gimnáziumi-líceumi diákság reagált. A legnagyobb vissz
hangot a soproni líceum diákjainak megmozdulása keltette.

A soproni líceum

A líceum diákjai 1848 tavaszán a pozsonyi és pesti események hatására reform
javaslatokat jelentették meg. Tizenöt pontból álló programot fogalmaztak meg,
amelyet azonnal k i is nyomtattak a szabad sajtó lehetőségét kihasználva. Meglepően
kemény és kritikus hangon nyilatkozott a röplap az iskola tanárainak alkalmat
lanságáról, az intézményt fenntartó soproni egyházközség hibáiról. A röplap hang
neme eleve kizárt minden tárgyalási lehetőséget a tanári karral és az iskolát fenn
tartó egyházközséggel. ,J\íincs hazánkban főiskola, melly az ifjúi lélek fejlesztő mivelésében hátrább állana a soproni ev. főiskolánál!" - hívták fel a figyelmet írásuk első
mondatában a helyzet tarthatatlanságára. Az oktatás teljes körű reformját a nemzet
jövőjét meghatározó legsürgősebb feladatként jelölték meg.
A soproni gyülekezet konventjét alkalmatlannak találták az iskola vezetésére,
mert nem gondoskodott megfelelő tanárokról, korszerű tanrendszerről és szaksze-

rűtlen vagyonkezelésével az iskola anyagi alapjait is veszélybe sodorta. Ezért köve
telték, hogy a főiskola ügyeit ezentúl az egyházkerület intézze és az oktatás anyagi
alapjait addig is, amíg állami támogatást nem kapnak, az egyházkerület evangé
likusainak adakozásából biztosítsák. Az alkalmatlan oktatók azonnali elbocsátása
mellett azt kérték, hogy a jövőben csak az állam által is megvizsgált tanárokat alkal
mazzanak, akiknek más gyülekezeti feladatot nem kell ellátniuk. A tanrendszer
reálirányba való átalakítását követelték külön lelkész- és tanítóképző karokon.
A kollégium életének vezetésében nagyobb autonómiát követeltek, igazgatójául
az egyházkerület főiskolai választmányának egy tagját kívánták. Iskolai törvényeket
a kerülettől vártak, de olyanokat, amelyek az ártalmatlan szórakozásokat" (színház
és táncvigalmak) engedélyezi. Testgyakorló intézet és vívóiskola felállítása mellett
más diákjóléti kéréseket is megfogalmaztak.
Az iskolában működő német társaságot azonnali hatállyal megszűntették, vagyo
nát és könyvtárát az önképzőkörré alakult magyar társaság javára foglalták le. A
dogmatika tanárát felkérték, hogy vasárnaponként magyar istentiszteletet tartson a
diákok számára. Végül kifejezték szolidaritásukat a pesti egyetem, illetve a soproni
katolikus gimnázium diákjainak követeléseivel. Követelésük alátámasztására május
1-től felfüggesztették az órák látogatását. "
A fenti követelések nagyon változatos igényeket fogalmaztak meg, amelyeket
inkább a mindenáron való, gyökeres változtatás szándéka hozott létre, mint a kiér
lelt koncepció. A változások forradalmi légkörében nem is csodálkozhatunk ezen.
Leginkább előremutató törekvésének az tűnt, hogy a gyülekezet irányítása helyett a
kerület gondjaira bízták volna az intézményt. Ez valóban szélesebb anyagi és szelle
m i bázist jelenthetett volna a főiskolának, amely gyakorlatilag így is a dunántúli
evangélikusság legjelentősebb oktatási intézménye volt.
A líceum diákjai komolyan gondolták követeléseik érvényesítését. Röpiratuk
egy példányát az illetékes Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumba is eljuttatták. A
minisztérium nem akart beavatkozni a diákok és tanáraik, valamint a soproni
gyülekezet vezetőinek vitájába. Ezért a kéréseket érdemben nem tárgyalták, hanem
a miniszteri értekezletet előkészítő iratokhoz csatolták.
A soproni főiskola tanári kara röpiratban válaszolt a diákok vádjaira. Ennek
elején üdvözölték azokat a változásokat, amelyek évszázados intézményeket döntöt
tek le hetek alatt Európában és Magyarországon is. A nemzet anyagi jóléte és poli
tikai jogainak kiszélesítése mellett szellemi gyarapodásáról is gondoskodtak az
ország vezetői, amikor Eötvös Józsefet nevezték k i kultuszminiszternek.
Ezért háborodtak fel a diákok röpiratán, amelyben néhány bajkeverő által kie
szelt rágalmakkal illették a főiskola tanári karát. A petíciókészítés jogát ugyan nem
vitatták el a diákoktól a sajtószabadság korában, de felhívták a figyelmet arra, hogy
2
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a hasonló jellegű követeléseket külföldi egyetemeken a diákok tanáraikkal együtt
fogalmazták meg. Elismerték a tanrendszer tagadhatatlan hibáit, amelyeket szerin
tük nem a tanárok alkalmatlansága okozta, hanem sokkal inkább a rajtuk kívül álló
egyéb körülmények. Nem igaz a diákoknak az az állítása, hogy a soproni főiskola
lenne az ország legelmaradottabb intézménye; bizonyítják ezt diákjai, akik külföldi
egyetemeken is kiválóan megálltak helyüket. A túlzásba vitt kritika ártalmas lehet:
,A beteget gyógyítani kell, nem megfojtani."
A válaszröpirat tehát nem a konkrét követelésekre válaszolt, hanem a személyes
megtámadásra. A főiskola tanárait meglepte a személyük ellen irányuló kritika
élessége, védték intézményük és a maguk jó hírét, de általános reformpártolásuk
hangoztatásán kívül nem reagáltak a diákok által felvetett gyakorlati kérdésekre. Az
is igaz, hogy a tanulóifjúság írása valóban erősen támadta a tanárokat, és nem
ajánlott fel együttműködést sem.
A soproni események híre az egész egyházban elterjedt. Ez indította arra az
országszerte ismert jogtudós Hunfalvy Pált, a késmárki líceum tanárát, hogy a
PEIL-ben tanártársai védelmére keljen a felszólítás az evang testülethez, a szülékhez
és az egész hazához" című cikkében. A szerző a korszak egyik nagy tekintélyű
evangélikus tudósa volt. A késmárki líceumban vezette a jogtudományi tanszéket.
A népképviseleti országgyűlés tagja lett, Debrecenben az egyik jegyzője volt, a kép
viselőház szegedi és aradi munkájában is részt vett. A szabadságharc békés lezárását
szorgalmazó, úgynevezett békepárt egyik jelentős képviselője volt.
Hunfalvy erősen bírálta a diákok követe
léseit, akik túlzott elbizakodottságukban
egyedül magukat érzik feljogosítva arra,
hogy az oktatásügy problémáit megoldják.
Elítélte azt is, hogy a rendet felborítva, nem
látogatják óráikat. Kéréseik egy része értel
metlen és a túlzott szabadosság irányába
mutat (német társaság megszűntetése, teljes
tanszabadság követelése, tanárok eltávolí
tása), más része pedig olyan, amelyért már
olyannyira becsmérelt tanáraik is évtizedek
óta küzdöttek.
Hunfalvy nem túl hízelgő párhuzamot
vont a soproni diákok mozgalma és a már
ciusi ifjak között: „S kinek képében követelik
azon gyors intézkedéseket? természetesen a nem
zet képében és nevében »mert ki ne ismerné az
ifjúi kebel panaszos feljajdulásában a nemzet
halálharangjának rémes zúgására?« - mert PesHunfalvy Pál
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ten is egypár ember, ki aszal dicsekszik, hogy semmitsem tanult, s hogy a sok szamár Pro
fessor neki secundae-t adott, szintén a nemzettel identificálja magát!" A szerző itt egyér
telműen a szintén evangélikus Petőfire és társaira célzott, akinek szabadon idézte
„Deákpályám" című versét. (Petőfivel különben személyesen is találkozott még
1845-ben, Késmárkon.)
Hunfalvy ezek után megsemmisítő kritikát gyakorolt kora evangélikus fiatalsá
gáról; züllött, lusta és erkölcstelen nemzedék. Ebben egyaránt hibás az ország, az
egyház és a családok hanyagsága a nevelés területén. Cikkét a következő intéssel
fejezte be: „Hajdan a történelmi előjog kerékvágásában lett valami rend, ha most a köte
lesség szent érzelmében nem alapítunk minél előbb rendet, ugy csak azt tesszük, mit legdühösebb ellenségeink óhajtva óhajtanak."
A kemény kritika mögött nemzedéki és gondolkodásmódbeli ellentétek húzód
tak meg. A törvényes kereteket, legitim eszközöket végtelenül tisztelő, emellett a
liberalizmus mellett őszintén kiálló Hunfalvy nem vette észre, hogy a Pozsonyban
és Bécsben elért reformok nem valósulhattak volna meg a bécsi és pesti forradalom
támogatása nélkül. Az ő útjukat követték a maguk módján a soproni diákok is. Fe
lelőtlennek t ű n ő lázadozásuk véresen komolyra fordult a szabadságharc idején, ami
kor gondolkodás nélkül vonultak be a nemzetőrségbe és a honvédségbe a szabadság
és a függetlenség védelmére. Cikkének befejező mondata a rendiség eltörlését köve
tő erkölcsi értékválságra világított rá, amely az egyházban is éreztette hatását.
A P E I L szerkesztői helyt adtak a soproni diákok válaszcikkének is, amely május
végén jelent meg.' Cikkük elején leszögezték, hogy Hunfalvyt tisztelik, ezért nem
viszonozzák cikke gúnyos hangnemét, hanem csak az abban lévő tévedéseket
szeretnék helyre igazítani. Véleményük szerint fiatal koruk nem zárja k i , hogy
éretten megítéljék tanáraikat akár szakmailag, akár emberileg is. Ok ennek ellenére
tartózkodtak a személyeskedéstől, és tanáraikat csak szakmai szempontból bírálták.
Ehhez a kritikához érdemben nem szólhat hozzá Hunfalvy, hiszen nem ismeri azt
a soproni helyzetet, amit ők nap mint nap tapasztalnak. Ha tényleg olyan rosszak a
soproni diákok, mint azt Hunfalvy állítja, erről csak rossz képességű tanáraik
érdektelen és unalmas órái tehetnek.
A tanrendszer hibáiért nem akarják tanáraikat felelőssé tenni. A tervezett
esküdtszéknek nem célja a tanári tekintély lerombolása, hiszen a szabályozott
fegyelmi eljárás a kölcsönös bizalmat segíti elő. A német társaságot klikkesedése
miatt szűntették meg, könyvtáruk iskolaivá tételébe azok beleegyeztek. A német
nyelvet tovább fogják tanulni.
Egyébként bírálatuk sok pontjával egyetértett Hunfalvy, akkor miért nem lenne
joguk azt nekik leírni. Nem a nemzet nevében követelték a reformokat, de árt a
nemzetnek is, ha a tanítási rendszer ilyen rossz marad. Erős túlzás mozgalmukat a
pesti márciusi ifjak forradalmához hasonlítani, de vállalják ezt arájuk nézve hízelgő
egybevetést. A magyar diákokban van erkölcs és tudásszomj, ami most a tekintély
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korának végén még inkább előtérbe fog kerülni, hiszen a jövőben csak a tudással
lehet majd érvényesülni. Nem fogja a nemzetet pusztulásba vinni ez a generáció.
Jelentették Zay Károly felügyelőnek, hogy tanáraik mozgalmukat megtorlandó,
rajtuk „botrányosan zsarnokoskodtak", amikor törvénytelenül küldtek tovább egy ösz
töndíj kérelmet az egyetemes gyűlésnek.
A főiskola tanárainak röpiratára is válaszoltak a diákok egy újabb írással május
17-én ,J£éső válasz a kora megtámadásra" címen. Az újabb röplap hangneme, ha
lehet, még keményebb volt, mint az első írásé. Szószegéssel vádolták Haubner
M á t é d u n á n t ú l i püspököt, aki ígérete ellenére elküldte tanáraik röpiratát a gyüle
kezetekhez is, ezért kell magukat a nyilvánosság előtt tisztázni oktatóik rágal
maitól. '' Sérelmesnek tartották, hogy a szakmai kritikára tanáraik személyeskedő
rágalmazással válaszoltak.
A tanári tekintélyt a polgári egyenlőségre hivatkozva elvetették. Visszauta
sították azt a vádat, mely szerint bárkit is kényszerítettek petíciójuk aláírására
amelyet saját akaratukból szerkesztettek, erre senki sem bujtotta fel őket. Nem
voltak hajlandók e g y ü t t m ű k ö d n i tanáraikkal, amint írták: ,JCérdi Müllner
tanár:
olly kevés bizodalmunk van e tanárainkban? Mint vezetőkben bármelly iskolai ügyek
javításában semmi, — mint csupán tanárokban, szintannyi." Reformköveteléseiktől
csak akkor lettek volna hajlandók lemondani, ha észérvekkel győzik meg őket
azok helytelenségéről; a tanári, vagy bármely más tekintélyre való hivatkozást
nem fogadták el.
A „késő válasz" komoly elvi ellentétekre vetett fényt. A diákok úgy értelmezték
a rendi előjogok eltörlését, amely minden hagyományos tekintélyt félresöpör. Az
iskolát vezető egyházközség és a teljes tanári kar iránti bizalmatlanság miatt
szükséges volt, hogy egy kívülálló, harmadik fél vessen véget az elmérgesedett
vitának. így került a soproni diákok ügye a kerületi közgyűlés elé.
A diákok május 25-én levélben fordultak a dunántúli egyházkerület közgyű
léséhez, amelyben kérték, hogy reformjavaslataikat a kerület vegye tárgyalás alá és
nyilatkozzon arról, hogy azok mennyiben ésszerűek és teljesíthetők. Április 16-án
rendezett színielőadásuk bevételét elküldték, hogy a kerület tőkésítse és jövedelmét
a felállítandó vívóiskola céljaira fordítsa. Ismételten kijelentették, hogy reformkívánataik kiadására senki sem bujtogatta őket és nem volt szándékuk tanáraik
megsértése sem.
Mellékelték az iskolai fegyelmi ügyekben eljárni hivatott, főleg diákok által al
kotott közesküdtszékének tervezett alapszabályát, amely véget vethet a tanárok ön
kényének és a diákok erkölcsi nevelését is hatékonyan szolgálhatná. Kérték igazga
tójuk kivételével valamennyi tanáruk eltávolítását.
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A dunántúli gyülekezetek levéltáraiban sok helyen megtalálható a diákok és a tanárok röpirata is,
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Követelték diáktársuk, Bitter Ágoston Roth-féle ösztöndíj kérelmének elutasí
tását. Bitter az ösztöndíj feltételeinek nem felelt meg, az iskola hallgatói közül m á r
eltávozott és csak azért javasolta a tanári kar, mert nem írta alá a diákok petícióját.
Panaszt tettek a soproni gyülekezeti konvent elnöke, Martény Frigyes soproni főbí
ró és országgyűlési követ ellen, aki állítólag arra bíztatta a megszűntetett német
társaság pénztárosát, hogy az egyesület számadásait és pecsétjét ne adja át a magyar
társaságnak. Az így provokált erőszakos fellépés alkalmat adott volna a konventnek,
illetve a városnak, hogy erővel lépjen fel a diákok ellen. Bíztak abban, hogy a kerület
már a jövő évtől átveszi az iskola fenntartását.
Tanáraik és a soproni gyülekezet tekintélyét elvből elutasító diákok a kerület te
kintélyében bízva várták a helyzet megoldását. Jóhiszeműségük egyik legfontosabb
jele az volt, hogy a saját céljaikra összegyűjtött 326 váltóforintot minden biztosíték
nélkül a kerület kezelésére bízták.
Az egyházkerület ad hoc bizottságot hozott létre, amelynek június 15-én jóváha
gyott jelentése szerint a tanárok alkalmatlansága nem nyert bizonyítást, hiányossá
gaik leginkább az elmúlt idők kedvezőtlen körülményeinek számlájára írható. Jövő
beli alkalmasságukat illetően a kultuszminiszter felé tervezték az állami vizsgáztatás
kérdését felvetni. A minisztérium feladata a többi iskolai reformjavaslatokról való
döntés is. A bizottság megállapítása szerint soproni konvent által kezelt alapítvá
nyok valóban csődeljárás alatt álltak, de a kezesek anyagi helyzete biztosította, hogy
az iskolát nem érheti kár. Az egyházközségi irányítást felváltó kerületi vezetésről
szintén a miniszteri értekezlettől vártak döntést.
A tanév megszakadása elsősorban nem a diákok hibájából következett be, hiszen
kultuszminiszteri rendelet szólt az iskolai év korábbi bezárásáról. Bitter Ágoston
törvénytelen ösztöndíj kérelmét elutasították, a többi, az iskola által fel nem terjesz
tett pályázatot a kerületi küldöttek terjesztették az egyetemes közgyűlés elé. A vívó
iskolára összegyűjtött pénzt időközben a diákok felajánlották a haza javára A kerü
let vállalta, hogy ha az összeget a haza visszatérítené, akkor az eredeti célra fogja
felhasználni.
A konvent elnökét illető vádról a következő határozat született: „mivel Hlyen
köztekinkélyű tudományos nagy férfiúban hasonló igyekezetet csak képzelni is túlcsigázott
merészség volna: tökélletesen mellőztetni véleményezzük." A püspököt illető vádat (tud
n i i l l i k , hogy ígéretét megszegve nyilvánosságra hozta a tanári kar válaszröpiratát) a
diákok már visszavonták, Haubner Mátét tettükért megkövették, ezért a bizottság
az esetet meg nem történtnek nyilvánította.
A diákok képviselői a bizottság előtt mentették tanáraikat és iskolájukat, túlka
pásaikat a „mostani lázas korszak" rovására írták. Az ifjúságot a fentiek értelmében a
kerület amnesztiában részesítette, bizonyítványaik és külföldi ösztöndíjaik kiadását
elrendelte, bár leszögezte, hogy az ifjúság „modorát" és eljárási módját nem tartja
elfogadhatónak. A mozgalom lecsendesítéséhez hozzájárult az is, hogy a minisz272
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térium rendelete országosan előbbre hozta az iskolai év lezárását. A líceum eleget
tett a rendeletnek, és május 29-31 között rövid idő alatt levizsgáztatta a diákokat, és
lezárta a tanévet. "
A kerületi közgyűlés közbenjárása a fentiek szellemében lezárta a soproni diák
ság mozgalmát. A végső ítélet azt sugallta, hogy végül az érdekelt felek hajlandóak
voltak a kompromisszumra, a diákok megnyugodtak legfontosabb, konkrét követe
léseik teljesítésében és a többi elhalasztásában. Az evangélikus egyház vezetőinek
többsége 1848 tavaszán az utolsó rendi országgyűlés liberális követeinek állás
pontját osztotta, és igyekezett elejét venni minden „rendbontó", forradalmi jellegű
mozgalomnak. A soproni líceum diákjai azonban úgy értelmezték a gyorsan zajló
eseményeket, hogy végre elérkezett az idő a régen halogatott reformok bevezetésére.
Diákok és tanárok összeütközését ez az elvi ellentét okozta. A konfliktus rendezése
azonban példaszerűen mutatja, hogy az érdekeltek az egyházkerület közvetítésével
képesek voltak az elvi ellentéteken felülemelkedve kompromisszumot kötni.
Jelképesnek is tekinthetjük, hogy a soproni diákokat és a pesti forradalmat is
olyannyira elítélő Hunfalvy Pál a népképviseleti országgyűlés követeként a szabad
ságharcban ugyanazon az oldalon találta meg a helyét, mint a tanári és egyházi
tekintély ellen fellázadt és 1848 végén nagyrészt honvédnek állt tanulóifjúság.
Érthető m ó d o n a korszakban „legmagyarabbnak" nevezett soproni líceum diák
jai között volt a legnagyobb a forradalom visszhangja. Azonban a többi líceum taná
rai és diákjai is reagáltak a bekövetkezett változásokra.
A pozsonyi líceum tanárai az áprilisi törvények megjelenése után, a 20. törvény
cikkben megígért változásoknak mentek elébe, amikor feliratukban üdvözölték a
minisztériumot és Eötvös Józsefet. Hódolatuk és hűségük kinyilvánítása után örö
m ü k n e k adtak hangot, hogy a törvény országos üggyé tette az oktatás helyzetét, és
hogy felekezeti különbségekre való tekintet nélkül ígéretet tett állami támogatására.
K ü l ö n megelégedésüket nyilvánították k i afölött, hogy a V K M élére olyan személyt
neveztek k i , aki országos hírű íróként és politikusként egészen biztosan szívén fogja
viselni a közoktatásügy támogatását, és ezért ígéretet tettek arra, hogy a miniszté
r i u m rendelkezéseit meg fogják tartani. A minisztérium rendelkezéseinek megtar
tására vonatkozó ígéret azért volt fontos, mert korábban az állami hatóságok a leg
ritkább esetben szóltak bele az egyházi autonómia körébe eső iskolák irányításába,
és tanítási rendszerébe.
Mivel Eötvös József azért rendelte el a tanév korábbi befejezését, hogy a taná
roknak legyen idejük az új tanítási rendszerre vonatkozó javaslataik megtételére,
Michnay Ede vezetésével a líceum tanári kara valóban elkészített egy tervezetet.
Először a megígért állami dotáció és az autonómia viszonyát tisztázták. Azt java
solták, hogy a gyülekezetnek az iskola céljaira szolgáló alapítványainak felhaszná
lását a jövőben az egyházi felsőbbség és a minisztérium közösen felügyelje. A pro2
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testáns testületek eddig élvezett autonómiája maradjon meg, de azt az állam a
jövőben szorosabban ellenőrizze.
Az iskolák szerkezetére vonatkozóan azt javasolták, hogy a líceumok továbbra is
gimnáziumi és akadémiai részből álljanak. A gimnázium nyolc osztályos legyen, a
felső négy osztály szaktanári rendszerben működjön. Az állami tanári vizsga letétele
után lehessen kinevezni bárkit segédtanárnak. A segédtanárok a rendes tanárok
ellenőrzése mellett szerezzék meg a szükséges tanítási gyakorlatot. Az első évben
fizetés nélkül kötelesek ellátni feladataikat a segédtanítók. Rendes tanárrá a kellő
gyakorlatot szerzett segédtanárokat nevezhetné k i a minisztérium oly módon, hogy
a tanári kar két jelöltje közül egyet választ k i . A kinevezési oklevelet a minisztérium
adja át, a tanár beiktatását hivatalába az igazgató végezze. Az igazgatóválasztásra a
tanári kar jogosult, a megerősítést a minisztérium végzi.
Az akadémiákon bölcsészeti, teológiai és jogi karok működtetését tervezték,
mint ahogy ez eddig is általában gyakorlatban volt. Az egyes karok (a javisht meg
fogalmazása szerint szakok) élén egy-egy rendes tanár állna, akinek munkáját se
gédtanítók és óraadók segítenék. A tanárok fizetését részben az eddigi alapítványok
ból fedeznék, részben pedig az államtól kapnák. Minden rendes tanár, illetve özve
gyeik és árváik állami nyugdíjra legyenek jogosultak. Az iskolaépület fenntartásá
ról, és megfelelő szintű felszereléséről anyagilag az államnak kell gondoskodnia. A
gimnáziumban szoros tanterv előírását kezdeményezték, az akadémián már na
gyobb tanulási és tanítási szabadságot kezdeményeztek.
Látjuk, hogy a javaslat reálisan számolt azzal, hogy az anyagi támogatás fejé
ben a minisztérium nagyobb beleszólást kaphat az iskola irányításába. Az alap
vetően demokratikusan választott tanári testületek működésének szoros miniszté
r i u m i ellenőrzését tartották volna elfogadhatónak. Szakmai javaslataik ugyan nem
voltak részletesek, de mindenképpen előremutatóak, elsősorban a szakrendszer
bevezetésének tervezete.
A tanárok mellett a diákok is készítettek tervezetet a tanítási rendszer átala
kítására. Már tervezetük címe - ,JCeblúnknek szerény óhajtásai" - is mutatta, hogy tö
rekvéseik távolról sem voltak olyan radikálisak, mint soproni társaiké. A közvet
lenül gyakorolt egyházközségi felügyelet helyett kérték állami iskolai hivatalok
felállítását. Az iskola közvetlen elöljárójaként egy, a tanárok közül választott igaz
gatót szerettek volna. L a t i n és görög nyelv tanulását továbbra is kötelezőnek akar
ták, de csak olyan mértékben, mint az más európai országokban is szokásos. Más,
élő külföldi nyelvek tanulását csak fakultatív tartották szükségesnek. A gimná
ziumok tananyagát egészítsék k i logika és fizika tantárgyakkal, és a gimnázium vé
gén vezessék be a kötelező, és szigorú érettségi vizsgát. Az új tanterv mellett új
iskolai törvények (magatartási szabályok) meghozatalát kérték, amelyek a felsőbb
éveseknek nagyobb szabadságot adjanak, mint az eddigiek. A fegyelmezést diákok
által alkotott becsületbíróságok gyakorolják, akik megállapítanák a vétkességet, a
büntetés kiszabását pedig a tantestületre bíznák.
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Az állam gondoskodjék megfelelő tankönyvek és segédkönyvek (szótárak, térké
pek, lexikonok) kiadásáról, amelyet megfizethető áron juttassanak el a diákokhoz,
és tegyék kötelezővé a tanításban is. Különös figyelmet kell szentelnie az államnak
az iskolai könyvtárak fejlesztésére, hogy azok valódi tudományos műhelyekké és
szemináriumokká válhassanak.
Gondoskodjék az állam arról is, hogy elegendő számú tanár oktasson az isko
lákban. Tanárok csak olyan személyek lehessenek, akik egységes, állami tanári
vizsgát tettek, külföldön is tanultak és publikációik is vannak. A tanári pályára
készülő, jó képességű diákoknak tegyék lehetővé a külföldön - elsősorban N é m e t 
országban - való tanulást. A kiváló diákok támogatására hozzanak létre országos,
állami ösztöndíjakat.
A pozsonyi diákok javaslatai néhány ponton rokonságot mutatnak a soproniak
kal - pl. a fegyelmezés kérdésében - de annál jóval átgondoltabbak. A tanárokkal el
lentétben az autonómia kérdése nem foglalkoztatta őket, az iskolaügy irányítását és
ellenőrzését az államra bízták. A tanterv kérdésében javaslataik konkrétabbak, és
általában valóban előre mutatóak. (Kötelezően előírt tankönyvek, érettségi vizsga
bevezetése, új tantárgyak.)
A pozsonyi líceum diáksága - hasonlóan az ország többi diákjához - szintén
részt vett a szabadságharc küzdelmeiben. Ezért 1848 május végétől egészen 1849
szeptemberéig szünetelt az oktatás a felsőbb évfolyamokban.
A késmárki líceum történetírója azzal kezdte beszámolóját az 1848. évi változá
sokkal kapcsolatban, hogy a forradalom megnehezítette az iskolai fegyelem betarta
tását. Az iskola vezetői próbálták szigorítani a fegyelmi szabályokat, és betartatásuk
érdekében pedellust is alkalmaztak, azonban ez sem segített, az iskolai évet hama
rabb be kellett fejezni és a szokásos é w é g i vizsgák is elmaradtak. A tiszai egyház
kerület közgyűlésén, valamint a szeptemberi miniszteri értekezlettel kapcsolatban
megtartott egyetemes konventen is részt vettek az iskola képviselői, Hunfalvy Pál
és Stenczel Hugó. Az értekezletre induló követeket utasításokkal látták el a tanrend
szer átalakítását illetően.
Nem támogatták, hogy a különböző felekezetű felsőbb iskolák összeolvadjanak.
Az iskola tanárai szerint az oktatás szoros összefüggésben van a felekezeti hovatar
tozással, ezért a protestáns és a katolikus iskolák szelleme alapvetően különbözik
egymástól. Egy esetleges összeolvasztás csak kiélezné a felekezeti ellentéteket. A 20.
törvénycikk által biztosított felekezeti viszonosság jegyében viszont azt kérték,
hogy a teljesen katolikus szellemű pesti egyetemen kívül állítsanak fel protestáns
egyetemet Debrecenben, vagy Kolozsváron.
A felsőoktatás rendszerébe épüljenek be az eddig líceumok, mint első- vagy má
sodosztályú főiskolák. Az első osztályú főiskolákon három kar, jogi, teológiai és
bölcsészeti, a másodosztályúakban pedig csak kettő, jogi és bölcsészeti kar működ
jön. Az evangélikusoknak h á r o m ilyen elsőosztályú főiskolájuk legyen a jövőben
Sopronban, Pozsonyban és Késmárkon, másodosztályú főiskola pedig Eperjesen
legyen. Megindokolták azt is, hogy miért saját líceumukat javasolták első osztá
lyúnak a nagyobb eperjesivel szemben. Késmárk német nyelvű és kultúrájú, ezért

diákjai könnyebben megtanulják a nélkülözhetetlen német nyelvet. Ezzel együtt az
iskola magyar érzelmű, és a felső-magyarországi evangélikus líceumok közül egye
dül itt nem folytak pánszláv izgatások.
A főiskolákhoz csatlakozóan, de - az eltérő életkorból fakadó eltérő fegyelmezési
problémák miatt - külön épületben kell m ű k ö d n i ü k gimnáziumoknak is. Termé
szetesen továbbra is legyenek gimnáziumok és reáliskolák olyan városokban is, ahol
nincsen főiskola.
Az anyagi támogatást illetően az volt a véleményük, hogy az eddigi iskolai ala
pítványok továbbra is maradjanak az iskolák, illetve egyházközségek kezelésében,
az állam csak felügyelje azok felhasználását. Válasszanak állami iskolai felügyelőket,
akik azonban nem szólhatnak bele az iskolák - szorosabban nem körülhatárolt belügyeibe. A tanárok választása továbbra is a tantestület joga maradjon. A tantervet
az országgyűlés dolgozza k i , minden felekezeti iskolára nézve egyformán. A főis
kolákon továbbra is maradjon meg az eddig élvezett tanszabadság, az állam csak az
elvégzendő tananyag minimumát írja elő. A gimnáziumokban továbbra is marad
janak meg az osztályvizsgák, amit a tanulmányok végén az érettségi egészítsen k i , a
főiskola végén pedig államvizsgát tegyenek a végzős hallgatók.
A megszületett javaslatok közül ez utóbbi tartott meg a legtöbbet az eddig élve
zett autonómiából, és sem az állami támogatás, sem az állami ellenőrzés módjáról
nem rendelkezett világosan. Figyelemre méltó követelése a protestáns egyetem
felállításának terve. A pesti egyetemnek egyébként korábban volt evangélikus taná
ra Schedius Lajos személyében, aki 1847 novemberében hunyt el, és életében sokat
tett az evangélikus oktatásügy korszerűsítéséért is. A javaslatok elnagyoltságának
az is lehetett az oka, hogy nem konkrét, a minisztériumhoz eljuttatott tervezetről
volt szó, hanem - mint már említettük - a minisztériumi értekezleten résztvevő ta
nárok követutasításáról.
A tanítás a felsőbb osztályokban a diákok hadseregbe lépése, és a jog tanárának,
Hunfalvy Pálnak képviselővé választása miatt ebben a líceumban is szünetelt 1849
szeptemberéig.
Az eperjesi kollégiumban hasonlóképpen szünetelt a tanítás 1849 szeptemberéig.
A líceum hallgatói tanáruk, Vandrák András vezetésével együtt vonultak be hon
védnek, az eperjesi „honleányok" által hímzett zászló alatt. A kollégium épületébe
katonákat szállásoltak. A várost nagyon megviselte, hogy sok és sokféle katonaság
vonult át falai között; császári hadsereg katonái, magyar honvédek, Húrban önkén
tesei, majd orosz csapatok.
Az ország többi evangélikus felsőbb iskolájában is hasonló volt a helyzet. A
szarvasi gimnázium igazgatója 1849. májusában a békési egyházmegye esperesét
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tájékoztatta arról, hogy a két felső osztályban, az ún. retorikai, illetve bölcsészeti
osztályban szünetel a tanítás az év eleje óta, mert a tanulók háromnegyed része
honvédnek állt. A tanárok aktív közreműködésével alakult meg a szarvasi honvéd
egylet, amely fontos szerepet töltött be a helyi közvélemény formálásában a szabad
ságharc támogatása érdekében. A forradalom és szabadságharc idején felekezeti
különbségre való tekintet nélkül általános volt, hogy a főiskolák, köztük a teológiák
és papneveldék hallgatói beálltak a honvédségbe.
Az elemi iskolákban a tanítás zavartalansága a mindenkori hadi helyzet mellett
attól függött, hogy a tanító a helyén maradt-e. A gyülekezetek mindenképpen igye
keztek gondoskodni az iskolai oktatás folytonosságáról. Az oktatás menetét nem
befolyásolta a fentebb már tárgyalt, végül a napirendről levett népiskolai törvény
vitája sem.
A békési egyházmegye espereséhez - mint minden évben - az illetékes körlel
kész, Zayácz Dániel 1849 áprilisában is elküldte jelentését a csanádi járás iskoláinak
helyzetéről. Ebben arról számolt be, hogy 1848-49 telén zavartalanul folyt a tanítás
az elemi iskolákban. Ez alól csak Nagyszentmiklós volt kivétel, ahonnan a szerb
támadás miatt a falu lakosságának nagy része elmenekült.
Ladislaus Jesensky hódmezővásárhelyi lelkész arról számolt be 1849. április
24-én kelt jelentésében az egyházmegyei közgyűlésnek, hogy mivel a t a n í t ó el
távozott az egyházközségből, ő maga vette át a tanítás feladatát, de n y i l v á n o s
vizsgát nem tartottak. T ö b b e k között tanította a gyerekeknek a „magyar forra
dalom történetit és a nemzet szent háborújának viszontagságait egészen 24 áprilisig
bezárólag" * . Jesensky tehát a r e n d k í v ü l i helyzetben kitágította a tananyagot és
igyekezett felvilágosítani a gyerekeken keresztül a szülőket is a legaktuálisabb
eseményekről.
Annak ellenére, hogy a 20. törvénycikk rendelkezései nem valósultak meg, és a
népiskolai törvénytervezetet Eötvös József visszavonni kényszerült, a forradalom és
szabadságharc ideje mégis rendkívüli volt az evangélikus iskolák számára. A
törvényben kimondott új lehetőségek sokakat arra ösztönöztek, hogy a felsőoktatás
reformjára dolgozzanak k i terveket. A szabadságharc kitörése után pedig a felsőbb
iskolák diáksága szinte egy emberként vett részt a harcokban, az elemi iskolákban
pedig gyakran csak nagy nehézségek árán, vagy még úgy sem lehetett folytatni a
rendszeres tanítást 1848-49-ben. A szabadságharc eseményei azonban nemcsak az
iskolák, hanem a gyülekezetek életét is erősen befolyásolták.
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4.2. GYÜLEKEZETI É L E T

A

fejezet bevezetőjében említett okok miatt csak elszórt adatok alapján tudom
bemutatni az evangélikus egyház gyülekezeteinek történetét a szabadságharc
alatt. Úgy vélem azonban, hogy ezeken keresztül is kirajzolódik előttünk, hogy m i 
lyen problémákkal kellett szembenéznie az egyes gyülekezeteknek 1848-49-ben.
1848 folyamán az ország nagy részén még normális mederben folyhatott a gyü
lekezeti élet. A VKM-hez különböző gyülekezetek folyamodványai érkeztek. A
Nagy-Pritrzsdi (Nyitra vm.) gyülekezet arról tett panaszt, hogy megválasztott taní
tójukat, Jan Novotnyt a gyülekezet felügyelője a szolgabíró közreműködésével el
akarja távolítani. Kérték, hogy ügyüket az egyházmegyétől az egyházkerülethez fel
lebbezhessék. A minisztérium arra utasította az egyházkerületet, hogy a gyülekezet
kérését teljesítse. Elképzelhető, hogy a Nyitra megyében fekvő gyülekezet szlovák
tanítója ellen azért léptek fel szigorúan, mert pánszlávizmussal vádolták. Ebben az
esetben a minisztérium méltányosan járt el, bár a szlovákokkal kapcsolatban - mint
korábban bemutattuk - ez általában nem volt jellemző.
1848 júniusában Krassó vármegye írt át a minisztériumnak a lugosi egyesült
protestáns gyülekezet megalakítása ügyében. Az alakuló gyülekezet telket és enge
délyt kért templom, iskola és temető létesítésére. Mivel a kérdéses helyen kincstári
uradalom volt, ezért a kérdést áttették a pénzügyminisztériumhoz, mint annak
kezelőjéhez. Noha a protestánsok örömmel fogadták az egyenjogúságukról, és
állami támogatásukról szóló 20. törvénycikket, ez nem jelentette azt, hogy azonnal
új gyülekezetek alapításába is fogtak volna. A lugosi protestánsoknak ez a kérelme
az egyetlen kivétel ebből a korszakból.
A pesti egyház is megpróbálta a protestánsok számára kedvezőbb légkört rég óhaj
tott terve, gimnáziumának bővítése érdekében kihasználni. Erre a célra a parókia
mellett fekvő, a hadsereg birtokában lévő, de már használaton kívüli katonai sütőház
telkét akarták megszerezni. Korábban a haditanács már kedvezően döntött az ügyben,
de a telek átadása a bekövetkezett változások miatt elmaradt. Ezért kérték a Vallás és
Közoktatásügyi Minisztériumot, valamint a Hadügyminisztériumot is, hogy minél
előbb járjanak el az ügyben. A V K M pártolólag fordult ez ügyben a Belügyminisz
tériumhoz, hogy járjon közbe Pest városánál, hogy amint a katonaság átadja nekik az
elhagyott telket, azt minél hamarabb adják tovább a pesti gyülekezetnek iskolaépítés
céljára. A forradalom és szabadságharc idején rendelkezésre álló rövid idő, és a m i 
nisztériumok lassú és túlterhelt adminisztrációja nem tette lehetővé, hogy a kérés
gyorsan teljesüljön. A pesti gyülekezet csak 13 évvel később, 1861-ben jutott hozzá a
telekhez, miután Székács József lelkész az ország akkori kormányzójához, az evangé
likus vallású Benedek Lajos táborszernagyhoz fordult a gyülekezet kérésével.
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A három szlovák ajkú, és elsősorban szlovák gyülekezetek feletti joghatósággal
bíró evangélikus püspök szerepéről és a magyar szabadságharc melletti állásfoglalá
sáról már ejtettünk szót. A dunántúli egyházkerület püspökének liberális álláspont
ját is láthattuk fentebb bemutatott cikkei nyomán. Haubner Máté azonban - püspök
társaihoz hasonlóan - közvetlenül és nyíltan is kiállt a forradalom és szabadságharc
eszméi mellett. 1848. december 3-án körlevelet bocsátott k i egyházkerülete lelkészei
hez és tanítóihoz, amely a szabadságharc bukása után elítélésének legfőbb oka lett.
A körlevél kiadására belső meg
győződése mellett külső okok is kész
tették Haubner Mátét. A Honvédelmi
Bizottmány többször felhívta a lelké
szeket, hogy szószékről bíztassanak a
kormány melletti hűséges kiállásra és
a lázadók elleni harcra. A soproni
gyülekezet konventje november 18-én
kelt levelében hivatalosan felkérte a
püspököt, a többi szuperintendenssel
együtt közös körlevél megszerkeszté
sének szorgalmazására, amely az al
kotmányos szabadság megőrzésére és
a béke helyreállítására szólítja fel a
protestáns híveket. Ezt megelőzően
- mint arra a konvent levele is utalt a katolikus püspöki kar feliratot ké
szített az uralkodóhoz, amelyben az
udvar és a pesti k o r m á n y közötti meg
békélés érdekében próbáltak közben
járni, és kérték az uralkodótól az ápri
lisi
törvények tiszteletben tartása
Haubner Máté körlevele
mellett a Magyarország elleni katonai
támadás leállítását. Közös evangélikus püspöki körlevél végül nem készült, de
ekkor még nem létezett ilyen jellegű együttműködés a protestáns püspökök között
az egyházkerületek függetlensége miatt, így Haubner Máté saját egyházkerülete
számára bocsátotta k i említett pásztorlevelét. Zala megye közgyűlésének hivatalos
felkérése, amely püspöki körlevél kiadását kérte, december 4-én, a levél megírása
és megjelenése között kelt. Ez tehát m á r nem befolyásolta a körlevél kibocsátását,
de jelezte a vármegyei adminisztráció részéről megnyilvánuló óhajt egy ilyen
felhívás iránt.
288

289

290

E O L Dunántúl Fasc. 38, 82.
Hermann 1996. 191-192. p.
E O L Dunántúl Fasc. 38, 83.

Körlevelében Haubner Máté kifejtette, hogy a jobbágyság felszabadítása, a tör
vény előtti egyenlőség biztosítása, a lelkiismereti- és sajtószabadság kivívása olyan
materiális és szellemi kincsek, melyet az ellenség el akar törölni, de amelyért sík
ra szállni minden evangéliumi keresztyén kötelessége. A nemzet ügye melletti
kiállás szükségessége mellett így érvelt: „Nemzetünk vezetői kivívták számunkra a
testi és szellemi szabadság törvénnyét, és a törvény előtti egyenlőséget. Ha semmirevalók
lenni nem akarunk, ezt jövőre biztositanunk magunknak kell. Biztositanunk, mert épen
ez a törvény az, melly zsarnoki parancsoláshoz szokott elleneinket leginkább boszontja
(sic!), s mellyet kezünkből ismét kicsikarni az erőszak és ármány minden legundokabb
fegyvereivel küzdve törekszik. Hogy ez neki ne sikerüljön, csak egy uton fogjuk mi meggá
tolhatni. Ha t.i. ellátjuk magunkat azon nélkülözhetetlen kellékkel, melly bennünket feldulhatatlanokká tesz.
Mi ez? Egy szóval megmondom: - a szeretet! Ha mi, kik e dicső Magyarország határi
között lakunk, mindnyájan igazi résztvevő szívből egymást testvéri karokkal öleljük, ez
minket uraivá tesz ellenségünk dühének. Mert a szeretet bizalommal jár, - a bizodalom
egyesit, — az egyesség neveli az erőt, - az erőnek érzése lelkesít, - a lelkesedés bátorságot
szül,- a bátorság kitürővé tesz, és a kitürőké a győzedelem!
Testvérim! testvéri szeretet tehát az, mit nemzeti kormányunk minden honfiaknál feltesz,
hogy Istennel kezdett mozgalmunk szerencsésen kifejlődhessék.
S kérdem: kiván-e evangyeliomi Anyaszentegyházunk valamit sürgetőbben, mint ezt?
Krisztus mikor az övéit a legfőbb kellékre figyelmeztette, igy szállott: (Ján. 13, 34. 35.) „egy
uj parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, a mint én szerettelek titeket. Erről
esmérik meg mindenek, hogy az én tanitványim vagytok, ha egymást szeretenditek." —
Az evangélikusokat még a hála érzete is a kormány mellé kell, hogy állítsa, h i 
szen az háromszáz éves igazságtalan helyzetéből emelte k i a protestáns egyházakat,
amikor a vallásszabadságot biztosította számára. A haza és az evangélikus egyház
ügye Haubner szerint összefonódott, a nemzet bukása az egyház bukását is hozza:
„Millyen sorsot reményhetnénk mi azon esetre, ha ezen ellenség honnunkon (sic!) győzödelmeskedhetnék? Ha e győzedelem másoknak egyszeres baj volna, tízszeres jaj lenne nekünk!
O evangelmi anyaszentegyházunk szabadelvüségét, mint vad önkénnyévei össze nem férőt,
általában gyűlöli; de nem tölthetné-e rajtunk boszuját még inkább ezen gőgjét a legnagyobb
mértékben sértő nemzeti mozgalom miatt, mellynek szítóit bennünk vélné találni?"
A lelkészek és tanítók konkrét feladatairól így ír levele végén: ,JTirdessük tehát
hiven a Krisztus evangeliomát uton útfélen és mondjuk ki, hogy: nincs jobb hazafiság, mint
az igazi evangelmi kereszténység, - és nincs evangelmi kereszténység jó hazafiság nélkül. De
ne felejtsük, hogy nem mindent lehet szóvá tenni! Ha nem csak emberi, de angyali nyelven
fogunk is beszélni, ha magunk áthatva nem leszünk az istennek és a honnak szerelmétől,
ollyanok leszünk, mint a pengő érez és a zengő czimbalom! A jó példaadás a legjobb okta
tás! Legyünk buzgó hazafiak életre halálra, - és ez lesz a leghatalmasabb prédikátzió... Is
ten és a Haza! e kettő legyen imánk, beszédink és eltökéléseink legkedvesebb tartalma!"
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Haubner Máté tehát nem fegyve
res harcra, szent háborúra hívta fel a
lelkészeket és tanítókat, hanem a kor
m á n y melletti hűséges kiállásra és ha
zafias példamutatásra. A körlevél a
horvát támadás visszaverése és W i n dischgrätz offenzívájának megindulá
sa között jelent meg és buzdított k i 
tartásra.
A horvát betörés kisebb-nagyobb
mértékben szinte az egész D u n á n t ú l
polgári és egyházi életét érintette.
Haubner püspökhöz rendszeresen ér
keztek a levelek, amelyek a hadi hely
zet alakulásáról és az egyes gyülekeze
teken belül az ezzel kapcsolatban fel
merült problémákról számoltak be.
Az egyházkerület vezetése nagyon
korán „féloldalassá" vált. Vidos József
egyházkerületi felügyelő Kemenesmihályfán (Vas megye), 1848. július 1-én
Haubner Máté
kelt levele arról tájékoztatta Haubnert, hogy a miniszterelnök kinevezte
a Vas megyei nemzetőrség parancsnokának. E miatt kénytelen volt lemondani felü
gyelő tisztségéről, de kifejezte reményét, hogy megbízatása lejárta után újra betölt
heti hivatalát.
Pongrácz Ferenc somogyi esperes Gyékényesen, 1848. július 1-én kelt levele tu
dósított esperesi vizitációja eredménytelenségéről, mert a felfordult állapotok miatt
nem tudta a szükséges intézkedéseket foganatosítani. Beszámolt arról, hogy a közvet
lenül a szomszédságban, a Dráva innenső partján élő horvátok is ellenségesen visel
kednek a magyarokkal. A zákányi hegymestert, aki a kormány üzenetét akarta továb
bítani az általa jól ismert Dráván túli horvátoknak, elfogták és Körösre szállították.
Verbász József, a Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegye esperese arról számolt
be 1848. augusztus 19-én, hogy rendes éves iskolai jelentését azért nem tudta időben
beküldeni, mert a vármegyei és egyházmegyei tisztségviselők közül majdnem min
denki táborba szállt mint nemzetőr, ezért az itthon maradottakra nagyon sok mun
ka hárult. Beszámolt a hadi helyzetről is, igen nagynak és jól felfegyverzettnek írva
le a horvát felkelők seregét. Szomorúan jegyezte meg, hogy szinte egész Bács megye
„egyetért a rablókkal."
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Szedenics József várpalotai lelkész, a kerület jegyzője is mentegetőzéssel kezdte
1848. október 5-én kelt levelét, amiért késve küldte meg a kerületi közgyűlés jegyző
könyvét. Az elmúlt másfél hétben „lakásom nem paplak, hanem laktanya volt", ahová
honvédeket szállásoltak be. Levele utóiratában ő is beszámolt az aktuális hadi hely
zetről, a Roth-féle dandár (Jellacic dél felé vonuló oldalvédje) visszaszorításáról és a
környék nemzetőreinek harckészültségéről.
Schneller Vilmos kőszegi lelkész 1848. október 19-én kelt levelének utóiratában
próbálta menteni a kőszegiek magatartását, amiért harc nélkül beengedték városuk
ba a menekülő horvát népfelkelő csapatokat. Minden felelősséget a helyi nemzetőr
őrnagyra és helyettesére hárított, amiért nem szervezték meg a város védelmét. Le
velét így zárta: ,y4 kőszegieket azért kárhoztatni nem lehet, hogy jobb szeretik a fehér ga
lambot, mint a »veres kakast«." Ezek a levelek azt mutatták, hogy a hadi események
től függetlenül, a lehetőségekhez képest általában igyekeztek fenntartani az illetékes
lelkészek és világiak az egyházi élet normális menetét. Edvi Illés Pál kemenesaljai
esperes arról számolt be a püspökhöz 1848 novemberében írott levelében, hogy
G u ó t h Ferenc csöngei lelkész a nemzetőrökkel együtt táborba szállt és két hétre el
hagyta gyülekezetét. Egyben cáfolta azokat a híreszteléseket, mely szerint a nevezett
lelkész beállt volna a honvédségbe, és végleg elhagyta volna egyházközségét. Noha
a lelkész elhagyta gyülekezetét, két heti távolléte nem okozott megoldhatatlan gon
dot az egyházközség életében.
Az állandósult harcok közvetlen közelében élő gyülekezeteket még inkább súj
tották a szabadságharc eseményei. Ezt bizonyítja többek közt Neusinger János légrádi lelkész 1848. november 24-én, Szepetnekről kelt levele, amelyben leírta, hogy
nyolc hete van távol a gyülekezetétől és azért fordult Haubnerhez, mert a visszaté
résben belátható időn belül már nem reménykedik. Egész nyáron kitartott szolgá
lati helyén, csak szeptember 29-én utazott el Szepetnekre felesége hívására. Vissza
térni már nem tudott, mert a Kanizsáról kiűzött, Nugent vezetése alatt álló horvát
népfelkelő sereg Légrádra menekült és ellenőrzése alá vette a Dráván átvezető réve
ket. Egy, az éj leple alatt a Dráván csónakon átszökött hívétől tudta meg, hogy min
den ingó vagyonát elpusztították, a gyülekezet felügyelőjét, tanítóját és őt magát is
halálra keresik. Ennek ellenére vissza akart szökni Légrádra, de hívei erről lebeszél
ték. A gyülekezet legféltettebb kincseit, anyakönyveit és levéltárát gondnoka biztos
helyre rejtette. Kérte a püspököt, segítse meg őt és családját, ha lehet, helyezze át
másik gyülekezetbe. Levelén Haubner kézírásával az áll, hogy a püspök a VKM-hez
fordult segítségért a menekült lelkész megsegítése ügyében.
A Somogy megyei Porrog lelkészének ügye nehezen oldódott meg. Takács József
szeptember közepén hagyta el szolgálati helyét és csak szeptember 28-án tért vissza.
Ezért a gyülekezeti tagjai feljelentették Pongrácz Ferenc esperesnél, aki a panaszt
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továbbította Haubner Máténak. A püspök az egyházmegyét kérte fel a lelkész és a
hívek kibékítésére, de az esperes ezt visszautasította mondván, hogy az egyházme
gye világi vezetői m i n d nemzetőrtáborban vannak és a nép csak rájuk hallgat. Ekkor
Haubner a szomszédos Zalai egyházmegye esperesét, Lájpczig Jánost kérte fel a köz
vetítésre, aki szintén nem vállalta a feladatot. Arra hivatkozott, hogy egyházmegyéje
világi urai csak most érkeztek vissza a nemzetőri táborból és nem merik magukra
hagyni otthonaikat ezekben a veszélyes időkben.
Az ügy végül magától elrendeződött, bár a hívek először a templomba sem akar
ták beengedni elfutott lelkészüket. Később kiderült, hogy csak a lelkész régi hara
gosa, a falu kovácsa bujtogatott ellene, a gyülekezet végül visszafogadta lelkészét, sőt
javadalmi földjét is rendben bevetette. A porrogi lelkész ügye fényt vet arra, hogy
a világi vezetők eltávozása, és nemzetőri szolgálata menyire megbénította az egyházi
törvénykezés működését is.
A vonuló seregek, és katonai beszállásolások Győrben is megnehezítették a gyü
lekezeti életet. 1848. december 8-án, a bevonuló osztrák csapatok kétszáz embert
szállásoltak el a gyülekezet épületeiben. A lefoglalt iskolában így megszűnt a taní
tás, a lelkészek és egyházi alkalmazottak elfoglalt szolgálati lakásai helyett a gyüle
kezetnek bérelt lakásokról kellett gondoskodnia alkalmazottai számára. A szabad
ságharc utáni eseményeket előrevetítve, Győrben már 1849. februárjában királyi
biztos ellenőrizte a gyülekezeti közgyűlést. Ezek után fel is függesztette az egyház
község a közgyűlések tartását, és a gyülekezet vezetését inkább a felügyelőre és
néhány társára bízta.
A szabadságharc kiteljesedésével 1848 végére az ország jelentős részén lehetet
lenné vált a normális egyházi élet
A tiszai egyházkerületben 1848 folyamán viszonylag nyugodtabb volt a helyzet,
mint a D u n á n t ú l o n . Botto László roszlosnyai (Gömör megye) lelkész november 15én kelt levele is csupán azt tartotta fontosnak közölni, hogy járandóságainak csak fe
lét kapta meg híveitől. Pákh Mihály Haubner Mátéhoz december 6-án küldött leve
le beszámolt az Árva, Sáros és Szepes megyei nemzetőrség megszerveződéséről és
védelmi készültségéről. Különösen sokat tettek a német ajkú evangélikus városok;
Lőcse három, Igló pedig m á r két ágyút öntetett a polgárok adakozásából.
A különböző gyülekezetek figyelemmel kísérték a forradalom és szabadságharc
fontos eseményeit. 1848. december 24-én, a városháza hasonló megemlékezése után
a pesti evangélikus templomban tartottak istentiszteletet a bécsi barikádokon ele
sett vértanúk emlékére.
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Windischgrätz sikeres támadása után az ország nagy részén háborús állapotok
alakultak k i . Ladislaus Jesensky hódmezővásárhelyi lelkésznek szarvasi kollegájá
hoz 1849. tavaszán írt levele arról tanúskodik, hogy a változó harctéri helyzet az
egyházakat is állandó nyugtalanságban tartotta. „Új év óta az ország dolgairól és állá
sáról annyi a kósza hír és a mellett borzasztóan rémítő, hogy szinte hajaszálla feláll az em
bernek. Most rosszul állnak dolgaink, de én bízok a magyarhaza erejében, s majd jobbra
változtatja a dolgot.'''' Az általános helyzetről árulkodik levelének záró mondata: ,y\íi
csak vagyunk, tengünk, mint háborús világban tengeni szoktak. "
A Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetését a kormány minden lelkésznek elren
delte. Sajnos nagyon kevés emlék maradt fenn arról, hogy ennek a rendeletnek
mennyiben engedelmeskedtek a lelkészek. A hivatalos lapban maradt fenn két tu
dósítás, ami azt mutatja, hogy néhány helyen ünnepélyes külsőségek között, ráa
dásul „ ö k u m e n i k u s " m ó d o n léptek fel a különböző felekezetek képviselői a kor
m á n y mellett.
Kassán a pünkösdöt ünnepelték meg közösen az egyes felekezetek képviselői
1849. május 27-én. Reggel kilenc órakor egyszerre tartottak istentiszteletet a külön
böző felekezetek, ki-ki a saját templomában. Ezt követően 11 órakor Kassa főtemp
lomában, az Erzsébet templomban gyülekezetek össze a város lakói, nyelvi és feleke
zeti különbségre való tekintet nélkül. Közös körmenetet is tartottak, amelyen a vá
ros lelkészei együtt imádkoztak a haza megmeneküléséért.
Az ország másik felében, a felekezetileg szintén vegyes Győrött is a pünkösdöt
használták fel arra, hogy közösen lépjenek fel a különböző felekezetek képviselői. A
császáriaktól felszabadult városban ekkor hirdették k i ünnepélyesen a Független
ségi Nyilatkozatot is a Kis-megyeren, szabad ég alatt tartott misén. Tízezernél is
több hallgatónak mondott beszédet ezen a napon, ugyanarról a szószékről katolikus
pap, református lelkész, zsidó rabbi, és a már Kufsteinben raboskodó Haubner Máté
püspök helyett Karsay Sándor evangélikus lelkész. Úgy vélem, hogy az ország e
két, egymástól távol eső pontján nem véletlenül használták fel pünkösd ünnepét
(amely az egyház születése mellett az újra megvalósuló egységnek is a hagyományos
keresztyén ünnepe) arra, hogy a különböző egyházak egységét demonstrálják a
nemzeti ügy iránti elkötelezettségben. A szabadságharc bukása után a Független
ségi Nyilatkozat kihirdetése volt az egyik legfőbb vád a perbe fogott lelkészek ellen.
L á t h a t t u k , hogy az egyházi életet úgy az iskolák, mint a gyülekezetek vonatko
zásában milyen mértékben alakították át a forradalom és szabadságharc eseményei.
A következő fejezetben azt próbálom megmutatni, hogy egyes kiemelkedő szemé
lyiségek milyen szerepet játszottak az evangélikus egyházban a forradalom és sza
badságharc idején.
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entebb már találkoztunk azzal az állítással, hogy az 1848-49. évi forradalom
és szabadságharc elsősorban protestáns mozgalom volt. Ujabb kori történet
í r á s u n k nem támasztja alá ezt az állítást. A polgári Magyarországért folytatott
küzdelem nemzeti ügy volt, és nem kötődött felekezetekhez. Annak ellenére így
van ez, hogy a katolikus püspöki kar álláspontja ellentmondásos volt a forra
dalom és szabadságharc idején. A 20. törvénycikk felsőházi tárgyalása idején a
jelenlévő p ü s p ö k ö k nem támogatták a törvény elfogadását, mert attól féltek, hogy
a katolikus egyház elveszíti minden előnyét annak, hogy eddig az állammal szo
rosan összefonódott, viszont hátrányait hatványozottan fogja érezni az a u t o n ó 
mia h i á n y a miatt.
A katolikus püspöki kar 1848. októberében körlevelében arra intette híveit,
hogy az áprilisi törvényeket megtartsák, és külön imádkoztak a magyar hadsereg
győzelméért, illetve az uralkodóhoz fordultak beadványban, amiben az áprilisi tör
vények tiszteletben tartására, és a magyar kormány elleni fegyveres harcok felfüg
gesztésére kérték. "
Ezek után az előzmények után mély megdöbbenést keltett a püspöki kar újabb
körlevele 1849. január 20-án, amelyben a lelkészeket Windischgrátz támogatására,
és Bécs iránti hűségre hívták fel. A körlevelet a magyar püspöki kar többsége aláírta.
Voltak azonban olyan püspökök is, akik végig kitartottak a szabadságharc mellett.
Meg kell említeni Horváth Mihály nevét, aki csanádi püspök volt, és 1849-ben a
Szemere-kormányban kultuszminiszteri tisztet vállalt. Az alsópapság többsége a
katolikus egyházban is hűséges maradt a magyar kormányhoz 1848-49 után. A
szerzetesrendek közül elsősorban a piaristák és a ferencesek vettek részt nagy
számban a szabadságharc küzdelmeiben. A görög katolikusok a szabadságharc leg
hűségesebb támogatói közé tartoztak. A lelkészek mellett mindkét püspök kitartott
a bukásig a magyar kormány mellett. A katolikus egyház liberális lelkészei és főpap
jai tehát protestáns kollegáikhoz hasonlóan mindent megtettek a forradalom vívmá
nyainak megőrzéséért. Az alábbiakban azt igyekszünk megvizsgálni, hogy mi lehe
tett az alapja annak a vélekedésnek, amely ennek ellenére egyértelműen protestáns
mozgalomnak láttatta 1848-49 eseményeit.
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5.1.

A F O R R A D A L O M ÉS S Z A B A D S Á G H A R C
E V A N G É L I K U S NAGYJAI

é l e m é n y ü n k szerint az evangélikus egyház 1848-49-i történetének megíráV sában csak másodlagos szerepe van annak, hogy a forradalom és szabadság
harc vezetői közül kik voltak evangélikusok. Kossuth Lajos, Görgey Artúr, vagy
Petőfi Sándor nem elsősorban az evangélikus panteon, hanem a magyar nemzet
t ö r t é n e t é n e k kiemelkedő alakjai. Egy rövid kitekintés erejéig azonban szük
ségesnek tartom a forradalom és szabadságharc evangélikus nagyjainak be
mutatását.
A szabadságharc katonai vezetőinek felekezeti összetételét megvizsgálva kiderül,
hogy a végig harcoló 32 tábornok között 23 katolikust (71,8%) öt evangélikust
(15,6%) két reformátust (6,3%) és két görögkeletit (6,3%) találunk. "' A protestánsok
aránya így nagyjából megfelel az országos átlagnak, de feltűnő mértékben felül
reprezentáltak az evangélikusok.
Ha név szerint megnézzük az evangélikus tábornokokat kiderül, hogy közülük
ketten külföldiek voltak. Leiningen-Westerburg Károly Hessenben (Németország)
született, felesége magyarországi volt, a szabadságharc kitörése idején századosként
szolgált a Bánságban. " Guyon Richárd Angliában született, francia hugenotta szár
mazású, a szabadságharc idején nyugállományú magyar honos földbirtokos volt a
felesége révén. " A hazai felekezeti arányokkal való egybevetésnél tehát nem indo
kolt kettőjüket számításba venni. A tábornokok között így a magyarországi evan
gélikusok aránya 9,5%, amely azonban még így is meghaladja a lakosságon belüli
számarányukat (7%).
A szabadságharc mindhárom magyar származású, evangélikus tábornoka FelsőMagyarországon született: Görgey Artúr a Szepes vármegyei Toporcon, Dessewfy
Arisztid az Abaúj vármegyei Csákányon, Kmety György pedig a Gömörben fekvő
Felsőpokorágyon. Társadalmi helyzetüket tekintve mindhárom család köznemesi
e r e d e t ű , Dessewfy katona-dinasztiából származott, Görgey édesapja megyei
adószedő volt, Kmety Györgyé pedig lelkész. M i n t a szabadságharc tábornokainak
döntő többsége, mindannyian tiszti rangban szolgáltak korábban a császári had
seregben. Kmety szorosabb egyházi kötődése édesapja révén nyilvánvaló, a
Dessewfy család pedig az eperjesi kollégium ősi támogatói közé tartozott, maga
Dessewfy Arisztid a kollégium felügyelője volt a szabadságharc kitörése előtt.
Görgeyről az alábbiakban még bővebben lesz szó.
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Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai Bp. 1998. 57. p.
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Bp. 1987. 134. p. (továb
biakban: Bona 1987.)
Uo. 265.p. ára francia hugenották reformátusok, elfogadtam Bona Gábor közlését, aki a forrásokat
jól ismerve állítja, hogy Guyon evangélikus volt.
Uo. 134, 161,203. p.
Gömöry 65. p.

Bár e három tábornok szerepvállalását a szabadságharcban motiválhatta az evan
gélikus háttér - különösen Dessewffy esetében, akinél évszázados családi hagyo
mány volt a katonáskodás mellett az, hogy az egyházukat erkölcsileg és anyagilag
támogassák, jogaiért küzdjenek - azonban nem szabad szem elől tévesztenünk,
hogy elsősorban katonák voltak. Jól példázza ezt Kmety, és Guyon esete, akik a
szabadságharc után mindketten törökországi emigrációba kényszerültek. I t t - hogy
a török hadseregben szolgálhassanak - áttértek a mohamedán hitre, és részt vettek
a krími háborúban (1853-1856) harcolva az 1849-es ellenfél, az oroszok ellen. Külö
nösen Kmety tüntette k i magát, a török történelmi tudat is megőrizte emlékét, mint
Kars várának hős védőjét. Áttérésüknek, mint említettem, elsősorban egziszten
ciális, és nem hitbeli „gyengeség" volt az oka, katona-mivoltukhoz és 1848-49-es
eszméikhez ilyen módon maradhattak hűek.
Amennyiben a tiszti karban rangban lejjebb állóknál vizsgáljuk meg a felekezeti
arányokat kitűnik, hogy a protestánsok aránya nagyjából azonos marad, de az
evangélikusoké ezen belül egyre csökken. A törzstisztek között 14,7%, a reformá
tusok, és 11,9% az evangélikusok aránya, a századosok között pedig 15,8% reformá
tust, és 8,3% evangélikust találunk. A tisztikarban tehát végig felülreprezentáltán
jelentek meg az evangélikusok, de számarányuk a rangfokozatokban egyre lejjebb
haladva fokozatosan csökkent. Ez valószínűleg abból származhat, hogy a tisztikar
felső rétegénél szinte kizárólag csak a császári hadseregben szolgált, vagy szolgáló
katonák vettek részt a szabadságharc honvéd-seregében. A német nemzetiségű, vagy
német környezetben élő evangélikus értelmiségiek és kis-, vagy középbirtokos
nemesek között nagyobb vonzereje lehetett a katonatiszti pályának, mint a tisztán
magyar környezetben élő reformátusoknak. Mivel rangban lejjebb haladva egyre
kevésbé voltak jelen a volt császári tisztek, így ezen a szinten inkább megjelenhetett
az evangélikusok és reformátusok közötti országos arány.
A szabadságharc két legismertebb evangélikus vezetője Kossuth Lajos és Görgey
Artúr volt. Mindenképpen meg kell emlékeznünk a szabadságharc költőjéről és
mártírjáról, Petőfi Sándorról is.
Görgey a szabadságharc legsikeresebb tábornoka és zseniális katonai vezetője
volt. Életrajzából az is kiderül, hogy hideg fejjel, mindig katonaként gondolkodott,
távol állt tőle a szabadságharc többi katonai és politikai vezetőjének romantikus
pátosza. Talán ez a jellemvonása is hozzájárul ahhoz, hogy éppen neki kellett (és
néha kell még máig is) elviselni az „áruló" szerepét. Az is tény, hogy katonaként
nem mindig ismerte k i magát megfelelően a politikai élet útvesztőiben.
Életpályájában nem fedezhetünk fel különösebb egyházi vonásokat. A t u l i n i
utásziskola után a bécsi nemesi testőrség tagja lett, 1836-1844 között a 2. huszárez
redben szolgált, főhadnagyként szerelt le a hadseregből. Ezek után érdeklődésének
másik oldalát kibontakoztatva tudományos pályára lépett, és a prágai egyetemen
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Gömöry több helyen tesz említést a családról Eperjes egyházi életével kapcsolatban.
Bona 1987. 164-165,203. p.
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kémiát tanult. Nemesi származású, de az 1848-ban bekövetkezett változások iránti
őszinte lelkesedése jeleként nevét ekkortól következetesen i-vel, Görgeinek írta.
A szabadságharc idejéből egy nagyon tanulságos forrást találtam, ami Görgeynek
az egyházhoz való viszonyáról tanúskodik. A Feldunai-hadtest vezetőjeként, 1849.
februárban tartott beszédet liptói és szepesi lelkészekhez, mert megütközéssel ta
pasztalta, hogy vannak, akik felekezeti ellentétet igyekeznek szítani protestánsok és
katolikusok között. Olyan országban, amely a szabadságot egyaránt kiterjesztette
minden polgárára, a születési, így a felekezeti különbségeket is félre kell tenni. A
lelkészek egyik legfontosabb feladata, hogy erről a népet felvilágosítsák. A lelkészek
politikai szerepvállalásáról így nyilatkozott: ,J\íem akarom, hogy énértem felizgató
beszédeket tartsanak! Soha ne szentségtelenítsék magasztos hivatásukat az által, hogy
politikai pártok mellett felszólaljanak. Akármellyik egyházhoz, akármellyik nemzethez
tartozzanak, hirdessék a morált, hirdessék a hittanaikat, s ez által igyekezzenek velünk
együtt a békét eszközleni. A vallás nem azért van, hogy politikai czélra eszközül hasz
náltassák, hanem hogy a nép közt az erkölcsiséget és a humanitást terjessze."
Fentebb láthattuk, hogy a kormány és a minisztérium milyen igényekkel lépett
fel az egyházak felé. Elvárták, és a szabadságharc idején egyre inkább megkövetel
ték, hogy a lelkészek egyértelműen foglaljanak állást politikailag. Véleményem sze
r i n t Görgey személyiségére nagyon jellemző ez a beszéd, és a benne megfogalmazó
dó hozzáállás az egyházak szerepéhez. Az egyházak első rendű feladata a nép erköl
csi nevelése, teljesen mindegy, hogy ezt milyen dogmatikai alapon teszik (ebben
liberális elveket hangoztat) azonban nem feladata, hogy bármilyen politikai kérdés
ben állást foglaljon. Ez utóbbi álláspontot a korszakban a politikusok egyike sem
osztotta, sőt az egyháziak nagy része is természetesnek tartotta, hogy a szószékről
politikai nyilatkozatok hangozzanak el. Noha reálpolitikailag azoknak volt igaza,
akik az egyházak befolyását minél inkább fel akarták használni saját, jónak és ü d 
vösnek tartott politikai céljaik megvalósításában, az egyház feladatának lényegét
azonban Görgey látta jobban, amikor úgy nyilatkozott, hogy
vallás nem azért van,
hogy politikai czélra eszközül használtassék..."
Kossuth Lajos egész élete folyamán vállalta a közösséget egyházával. Az eper
jesi evangélikus líceumban töltött diákéveire (1816-1819 között három tanéven
keresztül volt az intézmény diákja) jó szívvel emlékezett vissza, a liberalizmus
eszmevilágával is i t t ismerkedett meg először, amint ő maga írja idős kori vissza
emlékezéseiben: „Ott virradóit fel lelkemben azoknak az elveknek világossága, amelyek
vezéreltek viharos életemben a hazám és felebarátaim iránti kötelességnek ösvényén, ame
lyek adtak és meg vagyok győződve, adni fognak halálom órájáig mind akaratot, mind
elszántságot és erőt feláldozni életemet és vagyonomat hazám eltörölhetetlen jogainak
megvédésére és polgári, nemzeti, vallásos szabadsága szolgálatában. Adná az Isten, hogy
oly között élnék, hogy bebizonyíthassam, milyen háládatos vagyok az eperjesi Kollégium
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iránt." ™ A kollégium egyik neves tanára, Greguss Mihály különösen sokat fog
lalkozott az ifjú Kossuthtal külön órák keretében irányította olvasmányait is.
Kossuth személy szerint emlékezett meg róla: „Greguss tanár emlékének végtelenül
sokkal tartozom." ^
Kossuth később, a reformkor már ismert politikusaként részt vett az egyházi
közéletben. Rendszeres tagja volt a bányakerületi és az egyetemes közgyűléseknek,
így közelről ismerte az evangélikus egyház belső életét. Természetesen Kossuth
Lajos elsősorban politikus volt. 1841-ben felkarolta a protestáns u n i ó eszméjét, az
ezzel kapcsolatos írások előtt megnyitotta lapját, a Pesti Hírlapot, több vezércikket
írt a témában. O is szorgalmazta egy közös, országos protestáns lap elindítását,
amely valóban létrejött Protestáns Egyházi s Iskolai Lap címmel. Kossuthot az unió
pártolásában elsősorban a nemzeti érdekegyesítés előmozdítása motiválta. A két
protestáns egyház egyesítése után a katolikusokkal való uniót sem tartotta elképzel
hetetlennek/ Liberális meggyőződése és politikusi mivolta egyaránt arra késztette,
hogy egyházában is a politika „kinyújtott karját" lássa, nemcsak a reformkorban,
hanem a forradalom és szabadságharc idején is. Láthattuk, hogy Görgey erről más
ként vélekedett, de Kossuthnak ez a liberális eszmerendszerből fakadó meggyőző
dése volt a korszakban általánosan elfogadott.
A forradalom és szabadságharc idején a Kossuth által is képviselt liberális egy
házpolitika valósult meg. Szép bizonyítéka Kossuth elkötelezettségének egyháza
iránt az a gesztus, hogy a szabadságharc leverése után, emigrációjában egyetlen
magyarországi állami, vagy községi, valós, illetve tiszteletbeli tisztséget nem foga
dott el a sámsonházi evangélikus gyülekezet tiszteletbeli felügyelői tisztségét kivé
ve, amelyet 1870-ben elvállalt. Halála előtt két évvel, 1892 szeptemberében pedig
a hegyaljai esperesség megkeresésére 100 forintos adománnyal támogatta a tállyai
evangélikus templom - keresztelésének színhelye - felújítását.
Petőfi evangélikusságának a megítélése a legkérdésesebb 1848-49 h á r o m evangé
likus nagyja közül. Köztudomású, hogy a „nemzet költője" nem vállalta születési
helyéül a színtiszta szlovák Kisköröst. Evangélikus egyházát is „tót" egyháznak tar
totta, és nem vett tudomást a szabadság eszméit magáévá tevő protestáns voltáról.
Úgy vélem, hogy elhibázott lenne Petőfi költészetében egyértelműen kimutatható
evangélikus, vagy protestáns egyházias vonásokat keresnünk, mint ahogy elhibázott
életművéből „ateizmusát" kimutatni. Petőfi vallása a „nemzet vallás", azaz a
nemzetet tette transzcendens tisztelet tárgyává. Költeményeiből leginkább talán
valamilyen deista jellegű vallásosságra lehet következtetni.
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A Pesti Napló 1883 június 6-i számában megjelent visszaemlékezés részletét közli Gömöry 58-59. p.
Uo.
Pesti Hírlap 1841 március 17. 175.p., július 17. 472. p.
A sámsonházi evangélikus gyülekezet Canonica Visitatiós jegyzőkönyve, 1899. június 18. 14. p. E O L
Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület Levéltára, Fasc. 92.
E O L Annalecta gyűjtemény, Kossuth (másolat)
Főleg ez utóbbira történtek kísérletek.

Tény azonban az is, hogy Petőfi fiatalkorában az ország számos neves, és kevésbé
neves evangélikus iskolájában megfordult, több híres tanárával találkozott. Bár
nyilvánosan iskoláit sem vállalta fel, de ezek szellemisége egészen biztosan beépült
személyiségébe, és ezen keresztül költészetébe. Ennek kutatása azonban nem egy
háztörténeti, hanem inkább irodalomtörténeti feladat, amelyre jelen sorok írója
nem vállalkozhat.

5.2.

A

E G Y H Á Z I A K RÉSZVÉTELE A SZABADSÁGHARCBAN

z evangélikus egyház szabadságharcban való részvételét az alábbiakban néhány
kiemelkedő egyházi személyiség életrajzának és 1848-49-es szerepének részle
tesebb ismertetésével kíséreljük meg bemutatni. Sajnos nem vállalkozhatunk arra,
hogy minden, a szabadságharcban részt vett evangélikus lelkész és tanító életét is
mertessük, így különösen nagy súllyal mutatjuk be a püspökök tevékenységét,
akiknek példája erősen hatott elsősorban a lelkészekre, és rajtuk keresztül a többi
egyháztagra is. A kiválasztott lelkészek szerepe és sorsa pedig reprezentálja, hogy
hogyan álltak helyt az evangélikus egyház vezetői a nehéz időkben. Azért tartottam
szükségesnek rövid, de teljes életrajzok bemutatását, hogy láthassuk, milyen elő
zetes élettapasztalatok birtokában döntöttek sokan 1848-49-ben a szabadságharc
támogatása mellett. Véleményünk szerint az alábbiakban következő pályaképeken
keresztül hitelesebb képet kaphatunk az evangélikusok szabadságharcban betöltött
szerepéről, mint az ismert „reprezentatív" vezetők életrajzán keresztül.
Az evangélikus egyház mind a négy püspöke kiállt a forradalom és szabadság
harc ügye mellett. Az alábbiakban szeretném vázlatosan bemutatni annak a három
püspöknek az életútját, akiket a forradalom és szabadságharc alatti szereplésük
miatt később el is ítéltek.
Haubner Máté, a d u n á n t ú l i egyházkerület püspöke 1794. november 19-én szüle
tett Veszprémben, Haubner Mátyás vagyontalan szűcsmester fiaként. 1805-1813-ig
a soproni líceumnak volt tanulója. Egy évig volt Pozsonyban nevelő Habermeyer
Mátyás családjánál, majd egy évet Jénában tanult. Hazaérkezése után újból házita
nító lett a gazdag patrióta román földbirtokos, Konstantin Emánuel Ghika gyerme
ke mellett. A családot követve Sopronban, illetve Bécsben lakott, ahol bevezetést
nyert előkelőbb körökbe is. Ekkor ismerte meg későbbi feleségét, Seybold Lujzát,
Seybold Pál líceumi professzor lányát. 1820-ban fél évre visszatért Pozsonyba
tanárnak, majd felszentelése után, 1821-ben a Vas megyében fekvő Szalónak városá
nak német nyelvű gyülekezet hívta meg lelkészének. Nyolcévi szalónaki szolgálata
alatt egyik legfontosabb tevékenysége az iskola fejlesztése volt. Rendszeres tanítói
értekezlet bevezetésével emelte az oktatás színvonalát, emeletes iskolaépületet épít
tetett, a felnőtt ifjúságot maga oktatta a magyar nyelvre. 1829-ben a győri gyülekezet
választotta lelkészévé. A városi környezetben, katolikus püspöki székvárosban, két-

nyelvű (magyar és német) gyülekezetben sokrétű elvárásoknak kellett megfelelnie.
A gyülekezeten túlmutató tekintélyét jelzi, hogy - a korszakban szokatlan módon őszinte baráti viszony fűzte Sztankovits János győri katolikus püspökhöz.
1846-ban választotta meg az egyházkerület püspökévé. A hivatala első éveiben
végzett egyházlátogatások során számos újítást vezettetett be gyülekezeteiben. 1848ban teljesedett be sorsa, amelyet már püspöki programbeszédjében, 1846 októberé
ben így fogalmazott meg: „Mikor a superintendensi hivatalra kijelöltettem, koczka vette
tett életem hátralevő napjainak sorsa fclett." Elítéléséről és a szabadságharc utáni sor
sáról a későbbiekben még szót ejtünk.
Már ismertetett püspöki körleveléből és cikkeiből kiderül, hogy markánsan kép
viselte a liberális teológiai elveket. Fontosabbnak tartotta az oktatás színvonalának
emelését az állami oktatás kiterjesztése révén, mint az egyház autonómiájának vé
delmét. Ezzel a véleményével egyházában kisebbségben maradt, de 1848 liberális
nemzedékének többsége osztotta ezt a véleményét. Azt, hogy mennyire fontosnak
találta az oktatás színvonalának emelését az is bizonyítja, hogy erről szóló tervezetét
nemcsak a Protestáns Egyházi s Iskolai Lapban jelentette meg, hanem elküldte a
Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumnak, és valamennyi egyházmegyéjének
1848 nyarán, hogy minél inkább kiérlelt oktatási koncepció kerülhessen a szeptem
beri értekezleten megvitatásra. A már ismertetett okok miatt erre nem kerülhetett
sor a miniszteri értekezleten.
Haubner lelkészi és püspöki működésének másik kiemelkedő és korszerű jel
lemvonása az volt, hogy híveivel az istentiszteleti alkalmakon kívül is - ahol prédi
kációival a felekezeti határokon is túlmutató hírnevet szerzett magának - szoros és
élő kapcsolatot igyekezett fenntartani. Már szalónaki lelkészként is személyesen
végezte kiterjedt szórványai gondozását, és rendszeresen látogatta gyülekezete tag
jait. Győrött is szüksége volt jó szónoki képességeire, hiszen a legszélesebb társa
dalmi kör számára kellett két nyelven igét hirdetnie. A kolera idején sem hagyta
cserben gyülekezetét, hanem személyesen látogatta meg beteg híveit.
A tiszai egyházkerület püspöke, Pákh Mihály 1795-ben született a Gömör me
gyei Dobsinán. Szülei igen szegény sorban éltek, ezért nagynénje férje, Forisch
Simon dobsinai evangélikus tanító gondoskodott neveléséről. Anyagi gondoktól így
sem volt mentes élete, a dobsinai elemi iskola, és a rozsnyói gimnázium elvégzése
után 1833-34-ben egy évig magántanító volt Tornaiján. Ezek után folytatva tanul
mányait két évig a pozsonyi líceumban teológiát, majd egy évig Debrecenben jogot,
és emellett magyar nyelvet tanult, hogy lelkészként is segíthessen majdan hívei jogi
problémáit megoldani. 1817-ben a dobsinai gyülekezet hívta meg tanítónak, amit
nehéz anyagi helyzetére való tekintettel el is fogadott. Két év múlva újra Pozsonyba
ment, ahol befejezte teológiai tanulmányait. Ezek után - mivel az akkori törvények
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Poszvék Sándor: Haubner Máté superintendens életrajza. In Haubner Máté emléke. Sopron, 1881.
29-50. p. (továbbiakban: Poszvék)
E O L A Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye levéltára, Fasc. 2.
Poszvék, 46. p.

nem engedték meg, hogy külföldön folytasson tanulmányokat - elfogadta a FelsőAusztriában fekvő neukematteni gyülekezet lelkészi meghívását. Másfél évi szol
gálat után választotta lelkészévé a rozsnyói gyülekezet, amelyik egy évvel korábban
egy véletlen adta vendégszolgálat révén ismerte meg az ifjú lelkészt. 12 évig szolgált
a rozsnyói gyülekezetben, ahol három nyelven (németül, szlovákul és magyarul)
kellett prédikálnia. Rozsnyói szolgálata idején nézeteltérésbe keveredett az akkori
rozsnyói katolikus püspökkel, a később a szabadságharccal határozottan szembe
forduló, és többek között ezért esztergomi érsekké lett Szcitovszky Jánossal, egy
reverzális ügyben.
1830-ban visszautasította a szarvasi gyülekezet meghívását, de 1834-ben enge
dett az iglói gyülekezet kérésének, és elfogadta a nagyobb jövedelmet biztosító otta
n i lelkészi állást. 1841-ben kerületi jegyzővé, 1842-ben az ú n . X I I városi esperességbe alesperessé, majd 1847-ben esperessé választották. 1848. március 29-én hunyt el
a tiszai egyházkerület addigi püspöke, Jozeffy Pál. Helyére választották meg nagy
többséggel püspöknek, hivatalába 1848. július 19-én iktatták be.
Liberális hangú, és a magyar kormányt támogató prédikációiért, valamint gyer
mekeinek a honvédségbe való belépése miatt 1849 áprilisában az Iglón átvonuló
Vogel császári tábornok több iglói lakossal túszul magával vitte Rozsnyóba, hogy a
szabadcsapatok esetleges akcióitól megvédje magát. Rozsnyóban Vogel továbbra is
őrizetben tartotta Pákh Mihályt, csak több tekintélyes rozsnyói polgár közbenjárá
sára engedte végül szabadon.
1849 májusában a k o r m á n y Szepes megyében is elrendelte a Függetlenségi
Nyilatkozat ünnepélyes kihirdetését a megye székvárosában, Lőcsén. A helyi lel
kész, Topertzer János betegségére hivatkozva nem vállalta a szolgálatot, ezért
Csáky László megyei kormánybiztos hivatalosan felkérte P á k h o t , hogy ez alka
lommal az evangélikus templomban hálaadó istentiszteletet tartson, és prédiká
ciót mondjon. P á k h a feladatot elvállalta, és prédikációjában a magyar k o r m á n y
melletti kitartásra buzdított.
1849 júliusában, amikor az orosz csapatok egyik kozák egysége Lőcsére is elju
tott, annak egyik tisztje Iglón a Cornides-féle szabadcsapat egyik emberét foglyul
akarta ejteni. A próbálkozást dulakodás követte, és a tisztet az elfogott gerilla megöl
te. Pákh az eset miatti kollektív bosszútól tartva Iglóról Dobsinára menekült. A
világosi fegyverletétel utáni sorsáról az alábbiakban még szót fogunk ejteni.
Pákh Mihály szerepe több szempontból érdekes. Egyrészt ő valóban a „forrada
lom püspöke", hiszen 1848 márciusa után választották. A gyülekezetek nagy több
sége személyében változtatni kívánt elődje, Jozeffy Pál politikáján, aki a szlovák
nemzeti mozgalom legkövetkezetesebb támogatója volt az evangélikus püspökök
között. P á k h személyében liberális, és a magyarsághoz közelebb álló püspököt vá
lasztott a kerület.
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Hörk József: Az ev. Tisza-kerület püspökei. Kassa, 1888. (továbbiakban: Hörk) 79-83. p. (Pákh
Mihály életrajzát fia, Pákh Károly állította össze.)

Székhelye folytán igen nehéz helyzetben volt. Szepes megyében állandóan válto
zott a hadi a helyzet, ezért bármilyen elkötelezettség egzisztenciális veszéllyel járt.
Ezt P á k h meg is tapasztalta, amikor Vogel túszként magával hurcolta. Pákh Mihály
mégis végig következetesen kitartott elvei mellett, ezért vállalta el a Függetlenségi
Nyilatkozat ünnepélyes kihirdetésében való részvételt. (Igaz, hogy erre a kormány
biztos hivatalosan felkérte, de ő is találhatott volna kifogást, amely e veszélyes fela
dat elvégzése alól felmenti.)
Szeberényi János, a legnagyobb kiterjedésű Bányai Egyházkerület szuperinten
dense volt 1848-ban az evangélikus egyház rangidős püspöke is volt. 1780-ban szü
letett az Árva megyei Nagyfaluban igen szegény, írni-olvasni sem tudó, szlovák
zsellér szülők gyermekeként. 10 évesen elkerült otthonról, és az anyagyülekezet
Árvaiszteben iskolájában tanulta a latin nyelv alapjait, közben harangozásból kapott
pénzből tartotta el magát. 1793-ban Rozsnyón tanult egy évig, majd a következő
évben Eperjesen. Két évig Késmárkon volt, hogy a német nyelvet is elsajátítsa, majd
1801-ben Eperjesen fejezte be az iskolát. Tanuló évei alatt sokszor a szó szoros
értelmében éhezett. Két évig a pozsonyi teológián tanult, már kicsit jobb anyagi
körülmények között, majd házitanító, és az iskolában rendes tanító lett. 1804-ben
Jénába utazott, ahol másfél évet töltött. Hazaérkezése után ismét tanított, majd
1807-ben a nyitraszerdahelyi gyülekezet választotta meg lelkészének. Latin és né
met nyelven publikált nyitraszerdahelyi éveiben. 1810-ben házitanípók részére ké
szített pedagógiai könyvet, 181 l-ben pedig élettani tárgyú értekezést írt, mindkettőt
latin nyelven. Alapvetően ortodox teológiai álláspontja nyitott volt a mérsékelt
liberalizmus felé is.
1812-ben a Trencsén megyei Kohanóc lelkésze lett. A reformáció negyedszáza
dos évfordulóján, 1817-ben készült kéziratában óvott a lutheri tanokhoz, a kátéhoz
és a hitvallási iratokhoz való túl merev ragaszkodástól. Idősebb korában azonban
ismét inkább a lutheri ortodoxia felé fordult, 1830-ban már örömét fejezte k i afölött,
hogy 1817-es művét a cenzúra miatt nem adhatta k i .
1819-ben került Selmecbányára lelkésznek, 1829-ben a honti egyházmegye espe
resévé választotta. 1830-ra sikerült elérnie, hogy a selmeci gimnázium új épülete el
készüljön. Az iskolában maga tanította a szlovák nyelvet, és a homiletikai gyakor
latot is vezette. A konfirmációi előkészítést és a hittanórákat is általában maga tar
totta. Pontos, lelkiismeretes, szorgalmas lelkész és tanár volt, s ezt másoktól is meg
követelve legendás szigorúsága ellenére is nagy tekintélynek örvendett.
1831-ben választották meg a bányai egyházkerület püspökének. Gyakran írt la
t i n nyelvű körlevelet lelkészeihez, amelyben a tudományos munkálkodásra, és a
lelkipásztori kötelességek lelkiismeretes végzésére intette őket. Az erkölcsileg vétő
lelkészeket, ha egy m ó d volt rá, hivatalukból eltávolította. A teológusokat külföld
re utazásuk előtt, után, valamint felszentelésük előtt is vizsgára kötelezte. Püspöki
hivatalba kerülése után hat éven belül végig látogatta nagy kiterjedésű egyház
kerületét.
Noha magyarul nem tudott jól, keresztülvitte, hogy 1838-ra a selmeci líceumnak
magyar tanszéke legyen, de emellett azon is munkálkodott, hogy a leendő lelkészek és

tanítók szlovák és német anyanyelvüket is jól tudják. 1842-ben aláírt egy folyamod
ványt, amelyet Bécsbe címeztek a szlovák nyelv jogainak védelmében. A Bécsbe
induló küldöttségben azonban már nem vett részt, és a további, hasonló tartalmú kér
vényeket nem támogatta. Mivel a liberális teológia egyre hevesebben támadta a régi
hitcikkek tekintélyét és érvényességét, Szeberényi 1847-ben a legfontosabb hazai
zsinatok határozatairól és az általuk hozott egyházi törvényekről könyvet írt, amely
1848-ban jelenhetett meg, amikor aktualitását szinte azon nyomban el is veszítette.
A forradalom által bekövetkezett változásokat lelkesen fogadta, Lutherkabátján
kokárdával, hálaadó istentiszteletet tartott. A fentebb már ismertetett püspöki
körlevelek mellett az 1849-ben keletkezett vádirat azt rótta fel a püspöknek, hogy
elsősorban az ő prédikációinak, és a magyar ügy melletti agitációjának hatására vált
a korábban pánszláv érzelmű Selmecbánya Kossuth lelkes támogatójává. Uno
kaöccse, Szeberényi Lajos levélben fordult hozzá, hogy a magyar kormány által kia
dott, a nép tájékoztatására szánt hivatalos lap szlovák változatának, a „Priatel
L'udu"-nak a terjesztését támogassa. A püspök a lapot az esperesek figyelmébe aján
lotta, sőt unokaöccséhez intézett válaszlevelében kifejtette, hogy született szlovák
létére van olyan jó hazafi, mint az Országos Honvédelmi Bizottmány bármely tagja.
Naplója tanulsága szerint 1849. január 3-án, a császári seregek bevonulása előtt me
nekülésre gondolt, és kikelt az ellen is, hogy városa nem támogatta eléggé Görgey
korábban átvonult csapatait.
1849. január 21. és április 18. között Selmecbányát császári seregek tartották
megszállva. Január 29-én Spott császári ezredes meglátogatta Szeberényit, és arról
próbálta meggyőzni, hogy Kossuth és a magyar kormány bűnös módon fellázadt a
császár ellen, aki pedig az egyszerű nép és a nemzetiségek felemelkedésén munkál
kodik. Szeberényi visszafogottan, de nem túl diplomatikusan azt válaszolta, hogy
ismeri és tiszteli a pragmatica sanctióban lefektetett azon elvet, mely szerint Ma
gyarország a Habsburg-birodalom része, de szerinte Kossuth csak az uralkodó által
is szentesített alkotmányt, és a nép akaratát kifejező Országgyűlés döntéseit hajtja
végre. Ekkor még nem érte semmi más zaklatás a hatóságok részéről, de később
naplóit használták fel ellene legfőbb bizonyítékként.
A császáriak kivonulása után Szeberényi feljegyezte naplójában, hogy a terrorisztikus rendszert a selmeciek a császári csapatok által ismerték meg. Sokakat
bíróság elé hurcoltak és elítéltek, akár egy-egy meggondolatlan megjegyzés miatt
is. Monarchikus meggyőződése ellenére nem tagadta meg a közösséget a trón
fosztást k i m o n d ó magyar országgyűléssel és kormánnyal sem. A császáriak kivo
nulása után felvette a kapcsolatot Horváth Mihály kultuszminiszterrel, rendeleteit
kihirdette, az oroszok elleni keresztes hadjáratra buzdító proklamációt pedig eljut
tatta espereseihez.
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Szeberényi Gusztáv: Szeberényi János, in Nagy papok életrajza. Bp. 1878. 89-119. p. (továbbiakban:
Szeberényi)
Steier 632-634. p.
Szeberényi 121. p.

1849. május 13-án Madocsányi Pál kormánybiztos utasította Szeberényit, hogy a
templomban olvassa fel a Függetlenségi Nyilatkozatot. Szeberényi ezt megtagadta
arra hivatkozva, hogy nem volt ideje szlovákra lefordítania a dokumentumot, így
azt nem tudja megfelelően megismertetni híveivel. Végül annyit hirdetett k i a szó
székről, hogy a kormánybiztos utasítására az istentisztelet után, Madocsányi veze
tésével népgyűlés lesz, amin k i fogják hirdetni az április 14-én jóváhagyott Függet
lenségi Nyilatkozatot. Az idő hiányában még szlovákra le nem fordított dokumen
tumot tartalmilag ismertette, közölve a Habsburg-ház trónfosztását, amelynek há
rom százados áldatlan uralma után a magyar nemzetet függetlennek nyilvánítja, és
Kossuthot kormányzóvá nevezi k i . Az alkalomra előírt német nyelvű éneket a gyü
lekezet nem ismerte, ezért nem énekelték el. Szeberényi a kihirdetést követő imád
ságban világosságért és bölcsességért könyörgött, hogy az ország lakosai megőriz
hessék függetlenségüket és szabadságukat. Kérte az Úristent, hogy szabadítsa meg
az országot nehéz jármától, és adja meg neki a régóta vágyott békességet.
Míg Pákh Mihály és Haubner Máté liberális és nemzeti meggyőződése már a for
radalom előtt nyilvánvaló volt, Szeberényit 1848 előtt teológiailag a lutheri orto
doxia mérsékelt hívének, és a szlovák nemzeti mozgalom támogatójának tartották.
Vádiratának összeállítója is feltette az akadémikus kérdést: hogyan lehetett egy hű,
és feddhetetlen szlovákból a szláv ügy ellensége, forradalmár és a magyarizmus
barátja? Szerinte ez Zay Károly egyetemes felügyelő rábeszélésének hatása lehetett.
Véleményem szerint a valóban nagyon alacsony sorból felemelkedett Szeberényit
nem kellett Zay Károlynak különösebben rábeszélnie. Zay Károly valóban túlzó,
magyarosító törekvéseivel Szeberényi egyébként soha nem rokonszenvezett. Jól
látta, hogy a magyar forradalom - nemzetiségi politikájának minden hibája ellenére
- alapvetően olyan reformokat hozott, amelyek valóban megkönnyítik a volt jobbá
gyok nehéz sorsát, és elősegítik társadalmi felemelkedésüket. Az oktatás ügyét
olyannyira szívén viselő Szeberényi abban is bízott, hogy az új magyar állam ezt a
célt is hathatósabban - és felekezeti különbségekre való tekintet nélkül - fogja tá
mogatni, mint az előző kormány. Szeberényinek oly sok könyve nem jelenhetett
meg a cenzúra miatt, hogy természetes módon támogatta azt a rendszert, amely biz
tosította a sajtószabadságot. Valószínűleg bízott abban is, hogy a magyar kormány
nemzetiségi politikája idővel majd megváltozik annyira, hogy a szlovákok kulturá
lis felemelkedését lehetővé tevő nyelvhasználat, és nyelvművelés nem fog akadá
lyokba ütközni. Szeberényi magatartása példázza, hogy nem kellett sem nemzeti,
sem radikális ideológiai elfogultság ahhoz, hogy 1848-49-ben valaki végig kitartson
a forradalom és szabadságharc ügye mellett.
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Fontosnak tartottuk a püspökök életútjának, és 1848-49-es szereplésének kicsit
bővebb ismertetését azért is, mert ez is magyarázatot adhat arra, hogy miért volt
olyan súlyos a megtorlás az evangélikus egyházban. Az alábbiakban négy lelkész és
egy tanár életpályájának bemutatásával folytatjuk az evangélikus egyháziak szabad
ságharc alatti tevékenységének ismertetését.
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Steier 639-641. p.

A német anyanyelvű, de magyarul is jól tudó Bauhofer György budai lelkész ne
ves szereplője volt a protestáns egyházi életének. Az uralkodó liberális, és a szintén
erős ortodox teológiai irány mellett az újpietista, hitvalló teológia kevés magyar
országi képviselőinek egyike volt. Fiatal lelkészként a Pozsony melletti Somorján
szolgált, ekkor ismerkedett meg József nádor württembergi származású, evangé
likus vallású harmadik feleségével, Mária Dorottyával. A nádorné hazájából hozta
az elkötelezett, bensőséges vallásosságot, és támogatta a hozzá hasonló gondolko
dású - a korszakban igen kevés számú - hazai protestáns lelkészt. Amikor alapít
ványt hozott létre a budai leánygyülekezet önállósulására, azt a kikötést tette, hogy
első lelkészéül az ő jelöltjét válassza meg a gyülekezet. így került Bauhofer György
1844 októberében Budára, miután a nádorné befolyása, és Székács József pesti lel
kész közbenjárása után nagy nehezen a gyülekezet is elfogadta a sokgyermekes,
gyakran betegeskedő, és a korszakban szokatlan teológiai nézeteket valló lelkészt.
Mária Dorottya maga köré gyűjtötte a pesti protestáns lelkészeket, az általa itt lete
lepített skót misszió tagjait, és rendszeres imaórákat tartott velük. Míg a többi lel
késznek merőben új és szokatlan volt a hitéletnek ez a bensőséges formája, addig
Bauhofer számára természetes volt.
A belső, lelki életre nagy hangsúlyt helyező, az egyházkormányzati, egyházpoli
tikai kérdésekkel kevésbé foglalkozó Bauhofert is magával ragadták a forradalom és
szabadságharc eseményei. Egészen az 1848. év végéig német nyelvű egyházi lapot
adott k i , Der Evangelische Christ (Az evangélikus keresztyén) címmel. Nagy örö
mére szolgált, hogy Mária Dorottya, a férje, József nádor halála után, Metternich
utasítására Bécsbe költöztetett pártfogója az udvar felbolydult állapotát kihasználva
1848 pünkösdjén három napra visszatért Budára. A kíséret nélkül, gyakorlatilag
inkognitóban érkezett özvegy nádorné nem a királyi palotában, hanem Bauhofer
parókiáján szállt meg, és találkozott az őt titokban meglátogató nevelt fiával, István
főherceg nádorral. A szabadságharc ideje alatt Bauhofer levelekben tájékoztatta a
magyarok sorsát szívén viselő, a királyi családdal együtt Olmützbe menekült Mária
Dorottyát az ország helyzetéről. A levelek tartalmát még naplójába sem merte
részletezni, de a forradalom és szabadságharc iránti elkötelezettségéről vall az a le
vél, amelyet 1848. október végén küldött püspökének, Szeberényi Jánosnak. Ebben
az udvarhoz h ű konzervatívokat gyalázatos árulóknak nevezte, Windischgrätz sere
géről pedig azt írta, hogy az olyan leckét fog kapni a magyar hadseregtől, amelyet
egész Pest ü n n e p e l n i fog.
Buda ostromát a várban vészelte át, és annak ellenére fogadta örömmel és fel
szabadítóként a magyar csapatokat, s tűzte k i parókiájára elsőként a nemzeti zászlót,
hogy azoknak rablásai őt is megkárosították. A szabadságharc bukása után továbbra
is tájékoztatta Mária Dorottyát a protestáns lelkészeket ért megtorlásokról.
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1849. szeptember 17-én egy névte
len feljelentés nyomán eljárás indult
Bauhofer ellen. A feljelentő szerint
Bauhofer lapja az udvar ellen tüzelte a
népet, és a szószékről is hasonló agitációt folytatott, 1849 folyamán meghir
detve az oroszok elleni keresztes had
járatot. A fő vád az volt ellene, hogy
1849 Szentháromság vasárnapján,
ószövetségi textus alapján Júda tíz tör
zsének a királytól való elszakadásáról
prédikálva kijelentette, hogy helyes,
ha egy nép elszakad királyától, ha az
nem szolgálja népe boldogságát. A
fővádló, Mazura Ludovika nevű hölgy
mellett, többen is tanúskodtak Bau
hofer ellen, de gyülekezeti tagjainak
nagy része - például Procopius
György felügyelő, volt bécsi protes
táns ágens - nem volt hajlandó lelké
sze ellen nyilatkozni. Az említett
Bauhofer György
szentháromság vasárnapi igehirdetés
mellett V. Ferdinánd lemondása ide
jén mondott prédikációjáról állították azt egyesek, hogy akkor a Habsburg-ház ellen
szólt, illetve 1848 húsvétján elmondott igehirdetésében azt kifogásolták, hogy a
hazáért való áldozathozatalra hívta fel híveit. 1850 júniusában nyújthatta be Bauho
fer védekezését, amelyben a m á r említett, Júda elszakadásáról szóló prédikációjáról
azt mondta, hogy ő ebben csak annyit állított, ^mennyit azon az ünnepen az evangé
lium hirdetőjének el kellett mondania." Valószínűleg az özvegy nádorné közbenjá
rásának volt köszönhető, hogy a Hadbíróság végül is a polgári bírósághoz tette át az
ügyet azzal a javaslattal, hogy Bauhofert függesszék fel az állásából. Végül Geringer
Károly teljhatalmú polgári biztos úgy döntött, hogy Bauhofer tovább folytathatja
igehirdetői tevékenységét.
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Bauhofer ellen nem találtak súlyosan terhelő írásos bizonyítékot, mert 1835 óta
részletesen vezetett naplóját, és az abba belekötött levelezését Buda császári kézre
kerítése után elrejtette (a templom orgonájának fújtatójába) majd 1852-ben egyháztörténeti művének kéziratával együtt - a Pestről eltávozó skót misszió tagjai
csempészték külföldre.
A hosszan tartó betegség, a szabadságharc veresége miatti csalódás és az üldözés
től való félelem 1849 után megtörte Bauhofer politikai elszántságát. Az protestáns
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egyházak autonómiájának felszámolását elrendelő, 1859. évi ú n . Protestáns Pátenst
elfogadta, ezzel szembe került az evangélikus egyház többségének véleményével, és
közeli barátjával, Székács József pesti lelkésszel. Budai lelkészkedésén túlmutatóan
is részt vett azonban az evangélikus egyház életében, nagy része volt a pesti Protes
táns Árvaház megalapításában.
Az izraelita származású Ballagi (Bloch) Mór is neves szereplője volt a korszak
ban m i n d k é t protestáns egyház életének. 1815-ben született a Zemplén megyei Inócon. Amikor bérelt földje 1821-ben leégett, apja az adósok börtönébe került, így a
családnak hihetetlen nélkülözéseket kellett kiállnia. Bloch Mór 14 éves korában út
nak indult, hogy tanuljon, és egzisztenciát teremtsen. Nagyváradon és Pápán tanult,
majd Budán elvégezte a mérnöki iskolát, de származása miatt oklevelet nem kapha
tott, ezért Párizsba utazott, hogy ott további tanulás és nélkülözések árán megsze
rezze mérnöki diplomáját.
1840-ben az Országgyűlés napirendre tűzte a zsidóemancipáció kérdését, és Eöt
vös felkérte a Párizsban tartózkodó Blochot, hogy írjon röpiratot magyarországi hitsorsosai részére, amelyben szorgalmazza magyarosodásukat. A röplap a magyar
országi zsidóság körében nem váltott k i különösebb visszhangot, Blochot viszont
ismertté tette a liberális ellenzék körében. Eötvös József hazahívta, és itthon tovább
dolgozott a zsidóság magyarosításáért; lefordította a tórát, valamint imádságos és
áhítatos könyveket magyar nyelvre, amiért az Akadémia tagjai közé választotta.
Magyar nyelvű rabbiképző felállítását tervezte, ami nem aratott nagy sikert saját
hitsorsosai körében: amíg Széchenyi 200, addig a gazdag pesti zsidó hitközség csak
140 Ft-ot akart áldozni a célra.
Bloch ekkor feladta eredeti terveit a zsidóság magyarosítására, és elhatározta
hogy kikeresztelkedik. T ü b i n g e n b e n bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1842-ben
Ballagira magyarosította nevét, Székács József pesti evangélikus lelkész pedig meg
keresztelte. Tübingenből hazatérve a szarvasi evangélikus gimnázium főiskola ta
nára lett. A szarvasi evangélikus szlovákok között is szorgalmazta a magyarosítást,
ő volt az első, aki itt magyar nyelven tartott prédikációt.
1848-ban régi támogatója, a miniszterré kinevezett Eötvös József felkérte, hogy
a pesti egyetemen a keleti nyelvek tanszékét vezesse. A feladatot örömmel vállalta,
de új hivatalának betöltésére már nem kerülhetett sor a szabadságharc kitörése m i 
att. Az újabb egzisztenciális gondokat elkerülendő honvédnek állt. Noha a honvéd
seregben kapitányi rangig jutott, ebben a szerepben nem érezte jól magát. Görgey
titkárságának vezetője volt, segített kiáltványainak megszövegezésében. 1849 már
ciusában levélben Kossuthoz fordult, leírta, hogy miként hiúsult meg egyetemi
tanári állásának betöltése, és hogy úgy érzi, a hadseregben nem tudja tehetségének
megfelelően szolgálni a hazát. Ezért tehetségének és képességeinek megfelelő állá
sért folyamodott Kossuthoz. A levél a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumhoz
került, amely csak két és fél hónap múlva tudott érdemben foglalkozni a kérdéssel.
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1849. június 11-én a V K M két és fél hónap szabadságot kért a hadsereg főparancs
nokságán szolgálatot teljesítő Ballagi számára. Ez idő alatt a minisztérium megbí
zásából gazdag hazai és külföldi tapasztalatai felhasználásával közoktatási reform
javaslat elkészítése lett volna a feladata.
Az összeomlás miatt nem sikerült konkrét eredményeket elérni ebben a munka
körben sem. A szabadságharc bukása után rendőrségi megfigyelés alá helyezték és
eltiltották a tanítástól. 1851-ig „mezőgazdasági vállalkozóként" Kondoroson földet
bérelt, ami olyannyira sikeres volt, hogy amikor újra taníthatott, akkor sem adta fel
vállalkozását, és ebből teremtette meg biztos egzisztenciáját.
1851-54-ig Kecskeméten, majd 1855-től az újonnan létesült előbb közös protes
táns, majd református pesti teológián tanította 1877-ig a dogmatikát és exegetikát.
Emellett szerkesztett (Protestáns Képes Naptár, illetve PEIL) a protestáns pátens
elleni küzdelemben aktívan részt vett, illetve többirányú tudományos munkát vég
zett. O volt annak a megbukott kísérletnek a vezetője is, amelyik az értelmiség meg
nyerését megcélzó, neoliberális, ún. modern teológia elterjesztéséért folyt a hatva
nas-hetvenes években. 1891-ben hunyt el.
Ballagi először a zsidóság, majd az evangélikusok körében a magyarosításért
küzdő, a liberális teológiát talán a legkövetkezetesebben képviselő alakja volt a ma
gyar protestantizmusnak. Úgy vélem, hogy éppen liberális-nemzeti volta miatt volt
érdemes felidézni alakját; tipikus kora
beli protestáns értelmiségi, annak elle
nére, hogy származása miatt karrierje
nem tekinthető általánosnak.
August Gottlieb Wimmer Bauhofer
György mellett a hazai újpietista teo
lógia másik kiváló képviselője volt.
1791-ben született Bécsben, kilenc éves
korára m i n d k é t szülőjét elveszítette.
Négy évig inasként tartotta el magát,
majd elindult Selmecbányára, hogy
rokonai segítségével tanulhasson. Ko
moly nélkülözések között végezte isko
láit Selmecbányán, négy év házitanítói
működés után pedig Eperjesen, és Sop
ronban. A gyönki gyülekezetben volt se
gédtanító 1813-14-ben, ezután tette le
első papi vizsgáját. Kétévi nevelősködés
következett, utána 1816-ban gyalog i n 
dult el Jénába tovább tanulni, ahol nyolc
hónapot tölthetett el.
August Gottlieb Wimmer
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1818-ban került Felsőlövőre (Vas megye) segédlelkésznek, principálisa halála
után egy év múlva rendes lelkésszé választották. Nehéz természetű, makacs és
határozott ember volt, ezért gyülekezete tagjai, és kollegái között sok ellenséget
szerzett. 1821-ben akarták először eltávolítani gyülekezetéből, de ez a kísérlet az
ellene föllépő gondnok távozásával végződött. 1833-ban azonban sikerült Wimmert
elküldeni, így a Pozsony melletti Modor gyülekezetébe ment lelkésznek. Ekkor m á r
országos hírnévre tett szert, és gyülekezete visszahívta, megígérve, hogy mindenben
alárendeli magát lelkésze akaratának. A kerület szuperintendense, Kis János ellenezte
visszatérését, ezért csak 1835-ben kerülhetett vissza Felsőlövőre Mária Dorottya, és
a kancellária közbenjárására, az egyetemes közgyűlés határozata alapján, miután
ígéretet tett arra, hogy engedelmeskedni fog elöljáróinak.
Működése rendkívül szerteágazó volt. Nagy szigorúsággal gyakorolta az egy
házfegyelmet, felkarolta az egyházzenét, többszólamú kórust és fúvószenekart
alapított, s a kerület tiltakozása ellenére saját énekeskönyvét vezette be. Emellett
saját Agendát, imádságos könyvet, és egyháztörténeti művet írt, ez u t ó b b i
kinyomtatását azonban a cenzúra megakadályozta, mivel erősen támadta benne a
katolikusokat. A brit biblia-társulat magyarországi ügynökeként hosszú kül- és
belföldi utazásokat tett Ausztriában, Németországban és Angliában. O maga is adott
k i nagy példányszámban olcsó bibliát. A hátrányos helyzetű gyülekezeteket és idős,
beteg lelkészeket támogató Gusztáv Adolf Segélyegylet titkára volt. Gyülekezetében
kötelező egyházi adót vetett k i , majd egyházi segélyegyletet alapított. Legnevesebb
alkotása az a tanítóképző volt, amelyre egész Európából sikerült adományokat
gyűjtenie. Négyéves tanítóképzőt alapított (Az összes többi tanítóképző két éves
volt) amely mellé később gimnázium is épült. Elsősorban iskolaépítései miatt
hívták kortársai magyar Franckének. ' Autodidakta módon az országban először
oltotta be himlő ellen egész gyülekezetét. (Bauhofer nagy megdöbbenéssel említette
naplójában, hogy látta Wimmert, amint a délelőtti istentisztelet után saját kezűleg
oltott be himlő ellen több száz embert). Szintén neki köszönhető, hogy amikor az
országgyűlés lehetővé tette az önkéntes örökváltságot, akkor Felsőlövő azon két falu
egyike volt, ahol 1848 előtt a jobbágyok megváltották magukat a földesúri szolgálat
alól. Noha sok mindent tett, mégis szűknek érezte mozgásterét; mindent elkövetett
azért, hogy - az általa különben kedvelt - Bauhofer helyett Mária Dorottya őt tegye
meg budai lelkésszé. Személyisége ellentmondásosságát jól mutatja, hogy
gyülekezete először elzavarta, aztán visszahívta. Mária Dorottya is hol „szent
embernek", hol pedig erőszakos zsarnoknak nevezte. Valószínűleg mindkét állítás
igaz volt.
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A szeptemberi értekezlet küldöttjeként Pesten járva hosszan tárgyalt Kossuthtal
és megkapta kinevezését, mint Vas megye Léka környéki részének népfelkelési
kormánybiztosa. Ilyen minőségében szervezte meg a Vas megyei, főleg német
anyanyelvű népfelkelőket a horvát betörés idején és irányította kiképzésüket.
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Francke hallei teológus, a pietizmus egyik legnagyobb alakja.
Payr 280. p.

Angliai összeköttetései révén a kormány megbízásából fegyvert is sikerült becsem
pésztetnie az országba.
Jellacic pákozdi veresége után, Bécs felé vonulva, még mielőtt elérte az osztrák
határt, haza bocsátotta tízezer fős, horvát népfelkelő seregét. A Sopron megyét
végpusztító csapatot a reguláris honvédség verte szét október 12-én. A m e n e k ü l ő
horvátok Vas megyébe érkeztek, ahol megszállták Kőszeget, majd a honvédség
újabb támadása elől Léka vidékére vonultak, ahol a Wimmer vezette népfelkelők
ellen nem vállalkoztak csatára, így Stájerországon keresztül folytatták útjukat.
Wimmer és serege a határ túloldalán követve a horvátokat, megakadályozta azok
újbóli betörését az országba. Komoly csatára tehát nem került sor, de a fegyelem
fenntartása és a sereg élelmezésének megszervezése nem könnyű feladatot jelentett
Wimmernek, amelyet kellő tekintéllyel és határozottsággal úgy sikerült ellátnia,
hogy érdemeit a Vas megyei katonai főparancsnok is kiemelte a Honvédelmi Bizott
mányhoz küldött jelentésében.
1848. december közepén Windischgrätz seregei megszállták Vas megyét. Ekkor
Wimmer Mária Dorottyához írt levelében kijelentette, hogy a herceget nem haj
landó törvényes felsőségének elismerni. December 27-én, házaló parasztnak öltözve
titokban hagyta el gyülekezetét, és előbb Kukmérre menekült, ahol a helybeli lel
kész fogadta be, majd az üldöző katonaság elől tovább kellett menekülnie. Mielőtt
végleg elhagyta az országot, újév napján még egyszer utoljára meglátogatta családját,
majd egy pinkafői híve segítségével, állítólag egy trágyás kocsi alján szállított ládá
ban menekítették k i Stájerországba. A Wimmert menekítő pinkafői gazdát később
börtönbe zárták a császári hatóságok. Wimmer hosszú, és kalandos vándorlás után
végül Svájcban talált menedéket.
M á r a szabadságharc alatt diplomáciai feladatot látott el: Kossuth megbízásából
a porosz udvarban próbálta képviselni a nemzet ügyét. A szabadságharc bukása után
nem találta helyét az európai emigirációban, ezért Amerikába indult. I t t hamar a
new y o r k i német templomok népszerű prédikátora lett, de egy év múlva visszatért
Európába. Végül Brémában telepedett le, ahova felesége is követte őt. 1863-ban
engedélyt kapott az osztrák kormánytól, hogy meglátogassa itthon maradt gyer
mekeit. Útközben hazafelé, Bécsben hunyt el, hetvenkét éves korában
Wimmer személye azért emelkedik k i , mert már 1848 előtt országos hírnévre és
tekintélyre tett szert egyházában. N é m e t nemzetiségű és anyanyelvű volt, de mégis
egyértelműen kiállt a szabadságharc mellett, sőt később az emigráció munkáját is
igyekezett segíteni. Szervezőkészségével és buzgalmával komoly szolgálatokat tett
1848-ban a nemzetőrség élén szűkebb pátriájának, Vas megye lakosainak. Az újpietista
lelkészeknek azon csoportjába tartozott, akik a komoly, belsőleg is megélt vallásos
élet mellett nagy teret szenteltek a gyakorlati munkálkodásnak is, valószínűleg ez
motiválta, hogy aktív szerepet vállaljon a szabadságharc küzdelmeiben.
August Gottlieb Wimmer az emigráció révén el tudott menekülni a megtorlás
elől. T ö b b lelkész azonban nem kerülhette el a forradalom és szabadságharc alatti
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magatartása miatti rövidebb-hosszabb fogságot. Közéjük tartozott az aszódi lelkész
választási ügy kapcsán már említett Melczer János is. 1802-ben született a Zólyom
megyei Osztrulkán, ahol apja volt a tanító. Iskoláit Selmecbányán, majd Pozsony
ban végezte. N é h á n y év nevelősködés után, 1825-ben a bécsi teológiára ment tanul
ni, mivel ekkor a külföldi egyetemek látogatása tilos volt a protestánsok számára. A
lelkészvizsga után először Belujára (Hont megye), majd 1831-ben Rákoskeresztúrra
került lelkésznek.
Iskoláiban korán kitűnt tehetsége a latin nyelv iránt. Bécsi tanulása idején saját
latin versével köszöntötte az intézetet meglátogató I . Ferenc császárt. Később több
latin nyelvű költeménye is megjelent nyomtatásban, egyházi szempontból érdekesek
Zay Károly egyetemes felügyelőhöz, illetve Szeberényi János püspökhöz írt latin
nyelvű ódái.
1848-ban lelkesen üdvözölte a forradalom vívmányait. Legnagyobb fia tüzérként
állt be a honvédseregbe, és Scwechatnál életét veszítette. Parókiáján szívesen fogadta
az átvonuló honvédcsapatok tisztjeit. Az isaszegi csata idején a sebesült honvédeket
kötözték a parókia épületében családja, és a gyülekezet tagjai, köztük Stromszky
Károlyt, a d u n á n i n n e n i egyházkerület püspökének, Stromszky Sámuelnek a fiát.
Mindeközben sokat kellett küzdenie gyülekezete császárpárti tagjaival, amint írta:
„megrögzött feketesárga hallgatóim által majd martyrjává lettem hazafiságomnak."
Buda ostromakor újabb csapás érte. Öccsének, Melczer Lajos pesti evangélikus
gimnáziumi tanárnak a házát Hentzi egyik bombája eltalálta 1849. május 5-re
virradó éjjel, és Melczer János ott tartózkodó fiát olyan súlyosan megsebesítette,
hogy annak előbb egyik, majd mindkét lábát tőből kellett amputálni. A l i éves fiú
két héttel azelőtt még huszárok életét mentette meg, amikor az isaszegi csata után
Rákoskeresztúrra bevonuló császári csapat érkezésére idejében figyelmeztette őket.
Melczer fia sebesülése feletti elkeseredésében kemény hangú cikket írt a radikális
Márczius Tizenötödikében, amelyben megrázó szavakkal tolmácsolta fájdalmát:
r£zülék, emberbarátok, hazafiak, akik tudjátok, milly iszonyatos látvány, egy különben
testileg és lelkileg kitüntetett, virgoncz, életörült és életrevaló, olly hirtelen megnyomorodott
egylábú (kiemelés az eredetiben) emberi alakká lett ifjúnak állapota, szánjátok őt; ti
pedig győzedelmes harczosok, vitézek és hősök, kivált ti, a kik Rákos-Keresztúron lévén, őt
mint határtalan buzgósága hazafit, a zsarnok osztrák ellenében egykori kis Hannibálhoz
hasonlót ismertétek, bosszuljátok meg az ő leírhatatlan szenvedéseit, s ha kilábol, egész élete
hosszán tartandó nyomorúságát, az azt okozott barbárokon és gyilkosokon!" Egy szemtanú
visszaemlékezéseiben így írt Melczer fiának sebesüléséről: ,y4s apja (keresztúri evan
gélikus lelkész) és neje majd megőrültek fájdalmukban!"**
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A kétszeres gyász ellenére Melczer nem tört meg, és nem fordult szembe a
szabadságharccal. A Függetlenségi Nyilatkozatot ünnepélyesen kihirdette gyüleke
zetében, ahol beszédében hálát adott Istennek, hogy Kossuth Lajossal ajándékozta
meg a hazát, és ő általa felvirrasztotta a függetlenség és szabadság reggelét.
A szabadságharc után, viszonylag későn, 1852 tavaszán a hadbíróság elítélte. Az
ítélet szerint bűnösnek találtatott abban, hogy a Függetlenségi Nyilatkozatot, és a
kormány más rendeleteit a szószékről kihirdette, és más községi gyűléseken is
többször tartott „forradalmi izgató" beszédeket. Híveit ezzel lázadásra, a felkelő seregek
támogatására, az osztrák és orosz seregek elleni fegyveres ellenállásra biztatta, így
lelkészi mivoltával visszaélve, a községet helytelen irányba befolyásolta. Külön
vádpontként szerepelt m á r említett, és idézett cikke a Márczius Tizenötödikében,
amelyben a császári sereget szidalmazta. Ezért a haditörvényszék halálra ítélte,
amelyet legfelsőbb kegyelem folytán
hat évi várfogságra változtatott. Végül
két évet kellett raboskodni Josefstadtban, de szabadulása után még
nem térhetett vissza parókiájára.
Ujabb két év elteltével, Prónay Albert
volt felügyelő közbenjárására 1856tól lehetett ismét lelkész Rákoske
resztúron.
Nemcsak börtönbüntetést kellett
elszenvedni egyes lelkészeknek, ha
nem vértanúja is volt az evangélikus
egyháznak a forradalom és szabad
ságharc után. Rázga Pál pozsonyi
lelkész egyike volt a megtorlás első
áldozatainak. Még a világosi fegy
verletétel előtt, 1849. június 27-én
végezték k i .
Rázga Pál 1798-ban született a
Pozsony megyei Bazinban, polgári
családban. Iskoláit Modorban kezdte,
Rázga Pál
majd Pozsonyban fejezte be. Ezután
a karinthiai Blankenbergbe ment ta
nítónak, majd az i t t keresett pénzén a bécsi teológiai intézetben tanult. 1823-ban
szentelték lelkésszé, négy évig a szintén Karintiában fekvő Trbesingbe, ezt követően
pedig 1827-ben a szomszédos Zlamba került lelkésznek. Gyülekezeteinek nemcsak
lelkésze, hanem egyszemélyben orvosa is volt. Mindkét helyen templomot épített,
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és különös gondot fordított az iskolákra. 1835-39 között gimnáziumi tanulmányainak
egykori színhelyén, Modorban lett lelkész. Itt alapította meg az egyházmegyei nyugdíj
intézetet. 1839-ben Prágába került evangélikus lelkésznek. A német protestáns
gyülekezet részére paplakot és iskolát építtetett. Prédikátorként is nagy népszerű
ségnek örvendett, s a szervezéshez is nagyon jól értett: még Ferenc Károly főherceg
is adakozott az iskolaépítés javára
Wimmerhez hasonlóan Rázgának sem volt könnyű természete, lelkészi szolgálatát
állandó konfliktusok jellemezték. Ezért hét évi prágai szolgálat után összekülön
bözött gyülekezete világi vezetőivel, így el kellett hagynia szolgálati helyét. 1846ban érkezett Pozsonyba, harmadik lelkésznek. Beköszöntő prédikációja már utalt
arra, hogy korábbi, külföldi lelkészi szolgálata, szlovák származása, német anya
nyelve és műveltsége ellenére is mennyire elkötelezett a nemzet ügyének: ,JErőm,
tehetségen a tied, szeretett gyülekezet; életem a hazáé! Az egyháznak örömmel adom meg,
amit adhatok, hazámtól nem vonom el soha, mivel néki tartozom."
A forradalom vívmányait már a kezdetektől lelkesen üdvözölte. 1848. márciusában
megalapította a pozsonyi nemzeti egyesületet, amely elnökévé választotta. Az egyesület
célja a magyar kormány támogatása volt, akár fegyveres harccal is. A nemzeti
egyesület elnökeként tevékenyen részt vett a pozsonyi nemzetőrség szervezésében.
Lelkes beszédeiben és a Pressburger Zeitungban megjelent cikkeiben a bécsi kamarilla
kétszínű politikáját ecsetelte, és az osztrák járom lerázására bíztatott. Leghíresebb
beszédét Pozsonyban a „Zöldfa" vendéglő erkélyéről tartotta 1848. október 18-án. A
pozsonyi nemzetőrség lelkészeként hadra kelt polgártársaival a harctérre vonult, és
részt vett a schwechati ütközetben is. Hazatérve részt vett annak a bizottságnak a
munkájában, amely a postai forgalomból kiszűrte a szabadságharc szempontjából
veszélyes tartalmú leveleket. Rázga Pál szabadságharc utáni sorsára m u n k á n k
következő fejezetében fogunk visszatérni.
M i n t láthattuk, többféleképpen lehetett állást foglalni a szabadságharc ügye
mellett, kinek-kinek egyéni lehetőségei és meggyőződése szerint. A fenti felsorolás
nem teljes, sokan mások is támogatták egyházunk képviselői közül a szabadság
harcot. A következőkben az evangélikus egyházat ért, szabadságharc utáni meg
torlást mutatjuk be.
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6. M E G T O R L Á S
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZBAN

M

ielőtt ismertetnénk, hogy milyen helyzetbe került az evangélikus egyház a
szabadságharc bukása után, szükséges röviden áttekintenünk, hogy általában
milyen mértékű volt az egész országot ért megtorlás, és milyen jogelvek alapján
szabtak k i büntetést a forradalom és szabadságharc résztvevőire. A megtorlás m á r a
szabadságharc leverése előtt elkezdődött, amikor 1848 őszén Windischgrätz betört az
országba. Ekkor úgy tervezték, hogy a forradalom politikai vezetői ellen fognak
eljárást indítani, a tervezett megtorlásból ekkor még nagyrészt kimaradtak a szabad
ságharc katonai irányítói is.
1848 októberében, majd novemberben, és 1849 januárjában Windischgrätz ren
deleteket bocsátott k i , amelyben felszólította a katonaságot, hogy térjen vissza a
császár hűségére. A polgári rendűek elleni megtorlás elvi kezdete az uralkodó 1848
november 6-i rendelete volt, amelyben Kossuthot - aki akkor az országot kor
mányzó Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke volt - lázadónak és pártütőnek
minősítette, akinek rendeleteit tilos végrehajtani. Windischgrätz e rendeletre hivat
kozva bocsátotta k i körleveleinek sorát, amelyekben halálbüntetéssel fenyegette
meg mindazokat, akik Kossuthtól és a magyar kormánytól származó rendeleteket
birtokolnak, fegyvert viselnek, vagy bármilyen módon hátráltatják a császári seregek
hadmozdulatait. 1848. novemberében Bécsben, 1849 januárjától Pozsonyban, majd
Pesten és Sopronban működött hadbíróság. M i n t már említettük, ebben az időben
tartóztatták le a később kivégzett Rázga Pált és kellett emigrációba vonulnia W i m mernek is. 1848. december 19-én pedig a Sopront elfoglaló császári seregek elfogták
Kolbenheyer Mihály soproni evangélikus lelkészt, aki korábban lelkesen közremű
ködött a magyar kormány rendeleteinek kihirdetésében, és népszerűsítésében.
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A megtorlás azonban igazán akkor teljesedett k i , amikor az orosz intervenció
segítségével végleg legyőzték a magyar szabadságharcot. A seregekkel együtt min
denütt császári biztosok jártak, akik letartóztatták a forradalomban és szabadság
harcban részt vetteket, és lefegyverezték a lakosságot. 1849. július 1-én jelent meg
Haynau rendelete, amely minden eddiginél szélesebbre tágította a megtorlás alá
esők körét. Haditörvényszéki eljárás hatálya alá estek többek közt azok is, akik 1848
október 8. után szabotálták a császári rendeleteket, végrehajtották a magyar kormány
utasításait, vagy a népet lázadásra csábították. A különböző felekezetű lelkészek
ellen főleg emiatt lehetett vádat emelni. A rendelet hatálya különben olyan széles
volt, hogy az ország lakosságának többsége büntethető lett volna, amennyiben nem
vonult teljes passzivitásba, vagy nem segítette a császáriakat.
Haynau újjászervezte a már meglévő hadbíróságokat, illetve újakat állított fel
Aradon, Kassán, Nagyváradon, Temesváron, Pécsett és Nagyszebenben. A bíróságok

Közlöny, 1848. December 28. 945. p.

egészen 1854-ig folytatták tevékenységüket. A bécsi kormány 1849. augusztus 27-i
ülésén már egészen pontosan meghatározta, hogy kiket kell bíróság elé állítani: az
Országos Honvédelmi Bizottmány, majd az azt felváltó Szemere-kormány tagjain, a
trónfosztást kimondó képviselőkön, és a kormánybiztosokon kívül mindazokat a
polgári hivatalnokokat és lelkészeket, akik 1849. április 14-e (azaz a Habsburg-ház
trónfosztása után) kiemelkedő tevékenységet folytattak a magyar kormány érde
kében. L á t n i fogjuk, hogy a trónfosztás kihirdetése valóban egyik fő vádpontként
szerepelt a lelkészek elítélésében.
A legsúlyosabb büntetés a halálos ítélet volt. 128 főt végeztek k i , 81-et hadbíró
sági ítélettel, közéjük tartozott a már említett pozsonyi lelkész, Rázga Pál is. Az 1849.
októbere után született halálos ítéleteket már nem hajtották végre. Leggyakrabban
várfogságot kellett elszenvedniük az elítélteknek. A leghírhedtebb várbörtön a
t i r o l i Kufstein volt. A várfogságban jórészt tétlenségre kárhoztatott elítéltek köré
ben gyakori volt a teljes elkeseredés, a depresszió, nem ritkán fordult elő öngyil
kossági kísérlet.
Az egyházak közül egyiket sem kerülte el a megtorlás. A katolikus egyház
püspökei közül ötöt mozdítottak és ítéltek el, akiket végül ausztriai kolostorokba
száműztek az emigrációba vonult Horváth Mihály csanádi püspök kivételével. A
büntetés elengedésében nagy szerepe volt az újonnan kinevezett esztergomi érseknek,
a császári házhoz mindvégig hűséges Scitovszky János volt pécsi püspök
közbenjárásának, aki keresztülvitte püspöktársai belső egyházi internálását.
H á r o m , 1848-49-ben kinevezett katolikus püspök kinevezését visszavonták, H á m
János szintén ekkor kinevezett esztergomi érseknek pedig újra el kellett foglalnia a
szatmári püspöki széket.
Igazán kemény büntetés a katolikus alsópapság forradalomhoz hű tagjait érte.
Mintegy háromszáz lelkészt vontak haditörvényszéki eljárás alá a trónfosztás kihir
detése, felségsértés, az orosz intervenció elleni keresztes hadjárat meghirdetése, vagy
fegyveres alakulatokban való részvétel miatt. Scitovszky igyekezett közbenjárni az
ő ügyükben is, főleg a katolikus egyház bíráskodási autonómiájának megsértése m i 
att azt akarta elérni, hogy a forradalomban és a szabadságharcban résztvett egyhá
ziakat kivegye a haditörvényszéki eljárás alól, s inkább egyházi fenyítékkel sújtsa.
A megtorlás a többi egyházat is érintette. A protestáns egyházi autonómia meg
szűntetése - amelyről később még bővebben is szó lesz - a reformátusokat és evangé
likusokat sújtotta. Sajnos a kutatások hiánya miatt nem tudunk pontos képet adni arról,
hogy a protestáns lelkészek közül kiket ítéltek el. Valószínű, hogy nagyságrendben
a katolikusokhoz hasonlóan, mintegy 300 protestáns lelkészt vontak haditörvény
széki eljárás alá. Egy-két kormányhoz hű ortodox pap sem kerülhette el a megtorlást.
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A szabadságharcot szintén támogató izraelita hitközségeket magas hadisarc meg
fizetésére kötelezték, és két, a szabadságharcban részt vett rabbit be is börtönöztek.
M i n t említettük, a kutatások hiánya miatt egyenlőre nem tudjuk, hogy pontosan
hány evangélikus lelkészt, és milyen vétségekért ítéltek el a szabadságharc után.
Fentebb már volt szó néhány kiemelkedő személyiség szabadságharc alatti szere
péről, és későbbi sorsáról. A haditörvényszékek nem mindig azokat a lelkészeket
ítélték el, akik valóban a legtöbbet tettek a szabadságharcért, hanem sokszor felje
lentésektől, régi haragosok bosszúállásától, és az elrettentési szándéktól függött az
„igazságszolgáltatás" működése.
1848. december végén a Pozsonyba bevonuló császári katonaság letartóztatta a
menekülésre nem hajlandó Rázgát, és a városháza, majd a vízikaszárnya épületében
bebörtönözték. Feljelentői a pozsonyi színigazgató Georg Wilhelm Megerle, illetve
Josef Baumann és Moritz Weichelberg színészek voltak. Ok 1849 januárjában tett
vallomásukban pontosan idézték Rázgának a „Zöldfa" erkélyéről elhangzott beszé
dének terhelő részleteit. A halálos ítélet már ekkor megszületett, de végrehajtására
nem gondolt a Rázgát még Prágából jól ismerő Windischgrätz. Az eljárást Haynau
fővezéri kinevezése után (1849. május 30.) 1849 júniusában újították fel. Vallomá
sában hiába hivatkozott Rázga arra, hogy csak a Húrban által jelentett veszély ellen
lépett fel; a terhelő vallomások, újságcikkek és prédikációs vázlatok megpecsételték
sorsát. Fogsága idején arról számolt be feleségének, hogy lelkésztársa, August Raabe
is feljelentői között volt. A hadbírósági iratokból azonban kiderül, hogy Raabe
nem volt hajlandó terhelő tanúvallomást tenni lelkésztársa ellen. Ennek ellenére a
hadbíró Raabét is a Rázgát terhelő tanúk között sorolta fel azzal a Karl Keller
vincellérrel együtt, aki nem is hallotta Rázga beszédét.
Hiába jártak közben érte Haynaunál személyesen Pozsony előkelő hölgyei, hiába
igyekezett felesége is felhasználni a még Prágából származó, az udvarnál meglévő
kapcsolatait. A pozsonyi asszonyok közbenjárására állítólag Haynau csak annyit
mondott: ,JLógnia kell, elrettentő példa gyanánt valamennyi lázadó számára."
1849.
június 18-ra virradó hajnalban, titokban hajtották végre a halálos ítéletet, mert fél
tek, hogy Rázga hívei esetleg kiszabadítják lelkészüket a közeli Komárom védőinek
segítségével. A kivégzés előtt lelkésztársa, Simkó Vilmos nyújtott neki lelki vigaszt,
és ő jegyezte fel imádságát is, amelyet a siralomházban mondott gyülekezetéért,
családjáért, a császárért és elítélőiért. Imádsága vége állítólag így hangzott: „Áldom
drága hazámat, és kívánom, hogy nemsokára szabaddá legyen és boldoggá." Feleségét és öt
gyermekét a pozsonyi gyülekezet gondoskodására bízta. Teste hajnaltól napnyugtáig
lógott a bitófán, hogy elrettentésül szolgáljon.
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Özvegye nem tudta kiheverni az őt ért csapást. Egészsége megromlott, 45 évesen,
1854-ben elhunyt. Rázga alakja nemcsak az egyházban, hanem az egész magyar
társadalomban ismertté vált, és az 1849. utáni nemzeti gyász része lett. Széles körben
ismertté vált az a festmény, amely kivégzésének „idealizált" jelenetét ábrázolta,
ahogyan saját maga, lelkészi ruhában viszi bitófáját kivégzésének helyére, a pozsonyi
„Szamárhegyre", követi őt felesége, s hat (!) gyermeke.
A szabadságharc pozsonyi vértanúiról írott könyv szerzője a „legidealisztikusabbnak" nevezi Rázgát a Pozsonyban kivégzettek közt. Valóban ugyanolyan
eltökélten támogatta a magyar kormányt, mint amilyen tudatosan vállalta a vérta
núságot azokért az eszmékért, amelyekben sziklaszilárdan hitt. Egyik kortársa szerint
a haza ügyéért mindvégig kiálló, teológiailag különben következetesen liberális
nézeteket valló lelkész volt, akit adottságai igazán a katonai pályára predesz
tináltak volna Akárcsak Wimmer, ő is a hazai németségnek azon tagjainak sorát
gyarapította, akik teljes buzgalommal, végig támogatták a magyar szabadságharcot.
1852-ben, Pákh Mihály tiszai evangélikus püspökkel egy időben több evangé
likus lelkészt is elítéltek. M a r t i n Ruhmann késmárki lelkészt a Függetlenségi N y i 
latkozat kihirdetéséért, és a Szepesbéla ellen vonuló császári csapatok elleni nép
fölkelésre biztató beszédéért, és a népfelkelésben való részvételért állították bíróság
elé. Ernst K l e i n felkai (Szepes megye) evangélikus lelkészt szintén ezekért a vétsé
gekért vonták felelősségre, bár az ő bűnlajstromát az is gyarapította, hogy a Függet
lenségi Nyilatkozat kihirdetésekor a császári házat gyalázva, felségsértést is elköve
tett. Ruhmannt halálra, illetve kegyelemből két év várfogságra, Kleint szintén halál
ra, és kegyelemből négy év várfogságra ítélték.
Mihail Kolpasky teológushallgatót azért vonták felelősségre, mert 1849 júniu
sában, Bátban (Hont megye) kihirdette a Függetlenségi Nyilatkozatot, és Horváth
Mihály kultuszminiszter rendeleteit szlovákul ismertette. Mivel erre a megye egyik
szolgabírája kényszerítette, ezért nem ítélték el. Sámuel Hoits felső-micsnyei (Zólyom
megye) lelkész ellen az volt a vád, hogy az orosz intervenció ellen meghirdetett nép
felkelésben híveivel együtt részt vett, és a magyar kormány által meghirdetett nem
zeti böjtöt is megtartotta. A bíróság ugyan bűnösnek találta, és halálra ítélte, de
különösebb indoklás nélkül teljes kegyelemben részesítette. Láthatjuk, hogy ha
sonló bűnökért teljesen más büntetéseket szabhatott k i a hadbíróság, sőt a büntetést
akár el is engedte. Ez valószínűleg egy-egy tekintélyes személyiség közbenjárásának
volt köszönhető, amit azonban ma már nehéz kideríteni.
Az egyes lelkészek elleni eljárások mellett az evangélikus egyházat a forradalom
és szabadságharc leverése után ért megtorlást leginkább a négy evangélikus egyház
kerület püspökének sorsa jelzi. Míg az egyes lelkészek elleni eljárásoknak gyakran
inkább helyi jelentőségük volt, és a lelkész híveinek, faluja vagy városa lakóinak
megfélemlítését szolgálták, addig az egyház legfőbb vezetőinek elmozdítása és elíté364
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lése az egész egyházi életre kihatott, és országos visszhangja volt. A püspökök elmoz
dítása, és bíróság elé állítása tudatos lépés volt, nem pedig egy-egy „véletlen" feljelentés
következménye. A szabadságharc leverését követően Szeberényi János bányai,
Haubner Máté dunántúli, majd 1852-ben Pákh Mihály tiszai püspököt állították
hadbíróság elé. Stromszky Sámuel dunáninneni püspök a hadbírósági tárgyalást
ugyan elkerülte, de őt is elmozdították püspöki tisztségéből, így az egyház irányítását
teljes egészében a kormány alttal kijelölt adminisztrátorok végezték 1849 után. Az
alábbiakban a három, bíróság előtt meghurcolt evangélikus püspök szabadságharc
utáni sorsát szeretnénk röviden bemutatni.
Haubner Máté dunántúli püspök sorsa korán beteljesedett. Windischgrätz csapatai
nem sokkal már idézett körlevelének megjelenése után, 1848 decemberében foglalták
el Győrt. 1849. januárjában még tisztének megfelelően Windischgrätz rendeletéhez
ír körlevelet a gyülekezetekhez. Ez a levele egyáltalán nem ismert, ezért véleményem
szerint tanulságos idézni: egyházkerületi lelkésztársaimnak evangeliomszerű lelkülete
eránt mellyel hivatalos állásuk kötelezéseit önként is felfogni tudják, oly bizodalommal
viseltetem, hogy a Császári hadsereg főparancsnokságától kihirdetés végett hozzám küldött
és másolatban ide kapcsolt rendelést külön magyarázatokkal, jegyzetekkel, fölszólításokkal
kísérni fölöslegesnek tartom." A császári sereg által megszállt Győrben székelő püspök
nem tehette meg azt, hogy nem küldi tovább a parancsnokság rendeletét, de a
kommentár mellőzésével igyekezett magát tartalmától minél inkább távol tartani. A
következőkben azonban mégis adott némi útmutatást lelkészeinek, hogy milyen
magatartást tanúsítsanak az új „rendszerben": E rendeletben igen jól ki van mondva,
hogy mi szerint nékünk, a Krisztus Jézus szellemi javai sáfárlóinak pusztán politikai irányok
ingatagságaitól elvonulva legmagasztosabb feladásunk férfias képességgel felkarolni az
Istenségnek örökké szent igazságait és az emberiségnek soha el nem idegeníthető logait..."
(kiemelések tőlem: K B )
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Haubner tehát a politikától való visszavonulásra biztatta lelkészeit abban a
helyzetben, amit evangélikus lelkészként és püspökként nem helyeselhetett. A
„passzív ellenállásként" ismert, az egész nemzetet meghatározó 1849 utáni poli
tika egyházi megfogalmazását fedezhetjük fel ebben a körlevélben. Ezen felül
Haubner hitet tett korábbi meggyőződése mellett, amelyet decemberi, már idézett
püspöki körlevelében fogalmazott meg, amikor az „emberiség szent jogainak" vé
delmére hívta fel lelkészeit.
1849 január végén Haubnert korábbi magatartása miatt letartóztatták, és Pozsony
ban fogságba vetették. T ö b b e n próbáltak érte személyesen Windischgratznél is köz
benjárni. 1849 február 10-én a győri egyházmegye küldöttsége érkezett Budára,
hogy püspökük számára kegyelmet eszközöljenek k i . Windischgrätz fogadta is a
küldöttséget, és megígérte, hogy ha egy mód van rá, Haubnert szabadon engedi.
Zichy Félix császári biztos azonban jóval keményebben lépett fel, amikor Perlaky
Dávid esperes kijelentette, hogy a Haubner elleni fő vádat jelentő decemberi püs
pöki körlevélben semmi elítélendő nincs. Zichy véleménye szerint annak a körle-
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vélnek három soráért bárkit fel lehetne akasztani. Hiábavalónak bizonyult Márai
Dorottya főhercegnő közbenjárása is, aki Bauhofer György budai lelkészen keresz
tül értesült Haubner letartóztatásáról.
Haubnert két év várfogságra ítélte a hadbíróság, amelyből két hónapot Pozsony
ban, majd tizennyolc hónapot Kufsteinben kellett letöltenie, négy hónapot pedig a
sorozatos közbenjárások hatására a királyi kegyelem elengedett. Győrbe azonban
nem térhetett vissza, gyülekezetétől és családja egy részétől elszakítva Sopronba
internálták, amely az ötvenes években, kerületi székhelyként a D u n á n t ú l leginkább
ellenőrzött városa volt. A rendőri zaklatásoktól fia, Haubner Rezső tekintélye védte
meg, aki Sopron egyik legelismertebb orvosa volt. Soproni száműzetéséből a nagygeresdi gyülekezet kitartása mentette k i , amelyik 1853-ban lelkészévé választotta. A
hatóságok engedélyét nagy nehezen megszerezve, végül 1856-ban foglalhatta el Haubner
a nagygeresdi lelkészi állást. A protestáns pátens visszavonása után kapta vissza
püspöki székét 1860 májusában, majd egy évvel később Győrbe is visszaköltözhe
tett. 1865-ben mondott le püspöki tisztéségéről, és lelkészi hivataláról, majd 1880ban bekövetkezett haláláig említett fiánál, a soproni orvos Haubner Rezsőnél élt
visszavonultan.
Szeberényi János, a bányai egyházkerület püspöke 1849. szeptember 2-án, napló
jában feljegyezte, hogy a szabadságharc ügye elveszett az orosz beavatkozás követ
keztében. Püspöki és lelkészi működését 1849. december 24-ig folytathatta, amikor
egy kéttagú bizottság jelent meg a lelkészi hivatalban, amely összes iratát lefoglalta,
és a városházára vitte. Jellemző Szeberényire az az anekdotikus történet, mely
szerint az eljárásban azt tartotta leginkább sérelmesnek, hogy az megzavarja a
másnapi - karácsonyi - istentiszteletre való készülésében. Működését még egy ideig
folytathatta, 1850 februárjában, az újságból tudta meg, hogy püspöki hivatalából
elmozdították. Ekkorra már a hadbíróság előtt feküdt az az ügyészi jelentés, amely
Szeberényi elkobzott iratai alapján emelt vádat a püspök ellen. Súlyos körülménynek
számított, hogy iratai között megtalálták a szabadságharc kormányainak, és kormány
biztosainak rendeleteit, de a vádat valójában Szeberényi elkobzott naplójának
bejegyzéseire alapozták, amelyből az ügyész szerint kiderült, hogy a püspök a forra
dalom egyik fő tényezője volt Selmecbánya környékén. Szemére vetette vallási fana
tizmusát, amikor a szerbeket és horvátokat a protestantizmus ellenségeiként festette
le körlevelében.
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1849. márciusában Pozsonyba rendelték a püspököt, ahol a vízivárosi kaszárnya
egyik zárkájának fogja lett, amíg pere zajlott. A már említett napló bejegyzései alapján
azzal vádolták, hogy a magyar kormány sorozási rendeleteit kihirdetve, közvetve a
törvényes uralkodó elleni fegyveres lázadásban működött közre, körleveleivel az
alája rendelt lelkészeket is ellenállásra bíztatta, a trónfosztás után sem szakította
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meg a kapcsolatot a magyar kormánnyal, és a Függetlenségi Nyilatkozat tartalmát
is ismertette gyülekezetével. Ezek miatt nagy mértékben felelős azért, hogy Selmec
bánya és környéke végig kitartott a magyar ügy mellett.
M i n t ahogy korábban Haubnerért, úgy Szeberényiért is többen igyekeztek
közbenjárni. Április végén maga Haynau látogatta meg cellájában, hogy érdek
lődjék azután, akinek sorsa iránt akkora volt az érdeklődés. Május végéig húzódott
a pere, amelynek végén halálra, illetve kegyelemből húsz évi várfogságra ítélték, de
a közbenjárók hatására, és korára való tekintettel, kegyelemből szabadon engedték.
Szeberényit ennek ellenére felháborította, hogy bírái bűnösnek találták.
Noha kegyelmet kapott, a családi tragédia nem kerülte el. Legidősebb fia, aki
honvédnak állt, az isaszegi csatában esett el még 1849. áprilisában. Feleségét, aki
Pesten járt közbe Haynaunál férje szabadon bocsátása érdekében, otthon betegen
találta, s rövid időn belül el is hunyt. Szeberényi 1856-ban bekövetkezett halálig
szolgált gyülekezetében, Selmecbányán.
Pákh Mihály tiszai püspök a szabadságharc bukását menekülés közben, iglói szék
helyétől nem messze, Dobsinán érte meg. 1849. szeptember végén Húrban hívei jelen
tek meg Gömör vármegye északi részén, hogy bujdosó honvédeket, és más menekülte
ket fogjanak el. így jutottak el Dobsinára is, de Pákh ekkor már továbbmenekült, és a
környékbeli falvakban bujdosott. Nem sokkal később azonban úgy döntött, hogy vissza
tér székhelyére, Iglóra, és szembenéz sorsával. A megye császári biztosa azonban nem
tartóztatta le, így tovább folytathatta lelkészi, illetve 1850 februárjáig püspöki műkö
dését is. Elmozdítása után a kirendelt adminisztrátornak megtagadta a püspöki levéltár
és pecsét átadását, amelyet végül a X I I I városi esperesség küldöttsége vett át tőle.
Családját sem kerülte el a megtorlás, egyik, honvédnak állt fiát besorozták,
másik, a zaklatásokat megelégelve, önként jelentkezett a császári hadseregbe. P á k h
Mihály már méltán gondolta úgy, hogy a megtorlás hullámai lecsendesedtek, amikor
1852. február 2-án letartóztatták, és Lőcsére, majd Kassára vitték. A kassai haditör
vényszék először halálra, utóbb kegyelemből négy évi várfogságra ítélte, két, már
említett szepesi lelkésztársával, Ernst Kleinnel és Martin Ruhmannal együtt.
Az ítéletet a következő módon indokolták: ,J*ackh Mihály (...) a kath. vallást,
ennek szolgáit és híveit kebellázító módon szidalmazta, több személyeket loyalis érzelmeik
nyilvánítása miatt halállal fenyegetett, — tíz húérzelrnű iglói lakost feladott Cornides
Giicrillavezérnck, ki azokat befogató s elhurczolá , - s két fiát beszolgáltatta a fölkelő
sereghez. Egyházközségét szakadatlanul fanatisálta a törvényes kormány ellen, Magyarország
forradalmi függetlenségi nyilatkozata ünnepélyére, 1849 május végén Iglón s Lőcsén
beszédeket tartott, s mind ezen alkalommal, mind különben is, a Felséges dynastiát a leg
durvább gyalázások s leghevesebb szidalmazásokkal igyekezett lealázni."
Az ítéletben
elhangzott állításoknak nem állt módomban utánanézni, azonban az kétségtelen,
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hogy az elítélt három evangélikus püspök közül Pákh Mihály állt k i legradikálisabban
a forradalom és szabadságharc mellett.
1852 végén kezdte el fogsága letöltését a csehországi Josefstadt várbörtönében,
ahonnan 1854 áprilisában, királyi kegyelem következtében szabadult. Szabadulása
után nem térhetett vissza lelkészi hivatalába, bár anyagi gondjai gyülekezete szoli
daritása folytán nem voltak, mivel fogsága alatt és után is folyósították számára tel
jes fizetését, míg a tényleges lelkészi teendőket a gyülekezet leánytanítója, és a gim
názium egyik tanára végezte „ideiglenes" jelleggel.
1855 novemberében a rimaszombati gyülekezet választotta lelkészévé, amely
állást a főkormányzó engedélyével 1856 augusztusában fogadhatta el. I t t alig fél évig
maradt, mivel a kerület legtekintélyesebb gyülekezete, Nyíregyháza választotta meg
lelkészévé. Ezt a lelkészi állást nem foglalta el, mert 1857 januárjában újabb gyülekezet,
szülővárosa, Dobsina hívta meg lelkészéül, ahol hamar bekövetkező halálig, 1858
decemberéig szolgálhatott. Halála előtt nem sokkal, egy harangszentelési vendég
szolgálat erejéig, a város meghívására visszatérhetett Iglóra, ahol a katolikus egyházköz
séggel közös harangok felavatása alkalmából a felekezetek egymás közti békességének
fontosságáról szólt, (ezzel is cáfolva azt a vádat, amely ítéletében szerepelt, tudniillik
a katolikus egyház elleni szenvedélyes fellépést.) 63 évesen, szívroham következtében
hunyt el, a már 1852 óta betegeskedő P á k h Mihály.
Mindhárom evangélikus püspököt a forradalom és szabadságharc támogatása miatt
vonták haditörvényszéki eljárás alá. A konkrét vádpontok és a büntetés mértéke kü
lönbözött ugyan, de mindhármukat bűnösnek találta a bíróság. A „törvényes keretek"
megengedték, hogy a forradalom és szabadságharc melletti kiállást - még akkor is, ha
erőszakos cselekedetekkel, fegyveres felkelésben való részvétellel, vagy akár még erre
való bíztatással sem lehetett vádolni egyik püspököt sem - ilyen súlyosan büntessék.
A püspöki hivatal nagy erkölcsi tekintélye miatt volt fontos, hogy a megtorlás ilyen
kemény legyen a szabadságharc eszméi mellett kiálló evangélikus püspökök ellen.
A lelkészek és a püspökök meghurcolása nagy csapást jelentett az evangélikus
egyházra, de az egyházi életet csak közvetetten befolyásolta. Jóval nagyobb meg
próbáltatást jelentett az, hogy a forradalom és szabadságharc idején is féltve őrzött
autonómiáját elveszítette az evangélikus egyház.
1849. szeptember 18-án jelent meg Zichy Ferenc teljhatalmú országos főbiztos
rendelete, amelyben teljes gyülekezési tilalmat rendelt el, külön kiemelve a protes
táns egyházkormányzati közgyűlések tilalmát is. Ezek jogkörét a gyűlések elnökeire
- lelkészekre, esperesekre, püspökökre, illetve különböző szintű felügyelőkre ruházta. Ezzel a protestánsok évszázadok óta megszokott egyházkormányzata lehe
tetlenné vált. Az intézkedést az 1849-es év utolsó harmadában újabb császári biztosi
rendeletek követték, amelyek aprólékosan szabályozták az egyház életét a lelkészek
ruha és szakállviseletétől kezdve, a császárért való kötelező imádság elrendeléséig.
Súlyos következményekkel járt az az intézkedés, amely elrendelte a szabadságharc
alatti jegyzőkönyvi bejegyzések megsemmisítését. Sajnos a rendelkezést a gyülekeze
tek nagy részében végrehajtották, bár néhány helyen - a történeti kutatás szerencsé
jére - csak vékony tollvonással „semmisítették meg" a jegyzőkönyvek érintett lapjait.

Az evangélikus egyház helyzetét átfogóan Haynau 1850 februárjában kiadott,
kilenc pontból álló rendelete szabályozta az ostromállapot idején. 1. A rendelet első
pontja megszűnteti az egyetemes és kerületi felügyelők működését. 2. A megürese
dett szuperintendensi állásokra adminisztrátorokat jelölnek k i . A kerületek ügyeit
az adminisztrátorok az esperesekkel, és az általuk választott világiakkal együtt i n 
tézhetik. 3. A felügyelők és (református) főgondnokok tisztét is a kinevezett admi
nisztrátorok veszik át, akik tervezett intézkedéseiket kötelesek a kerületi hadbiz
tosság elé terjeszteni. 4. Enyhítettek a gyülekezési tilalmon, így az egyházi alapítvá
nyok kuratóriumai, illetve a gyülekezeti közgyűlések összeülhettek, de csak a kerü
leti hadbiztosság képviselőjének jelenlétében. 5. A püspöki adminisztrátorok java
dalmazásáról a főparancsnok - azaz az állam - gondoskodik. 6. Az adminisztrátorok
kinevezésükkel azonnal hivatalba lépnek, és ezzel a szuperintendensek működése
megszűnik. 7. A hivatalukból felmentett szuperintendensek lelkészi működésüket
eddigi gyülekezeteikben tovább folytathatják. 8. Szorgalmazták a négy-négy egy
házkerület határainak kiigazítását olyan módon, hogy azok az ország katonai ke
rületi beosztásához közelítsenek. 9. Végül három evangélikus egyházkerületbe ne
veztek k i püspöki adminisztrátorokat, Dunántúlra Wohlmuth Lipótot, a bányai
kerületbe Chalupka Jánost, a tiszai kerületbe pedig Reisz Sámuelt, akik a kerületi
hadbiztosok előtt tettek hivatali esküt. '' Jeszenák János kormánybiztost, a dunán
inneni kerület felügyelőjét Pesten végezték k i 1849. október 10-én.
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Az egyetemes és kerületi felügyelői tisztség megszűntetése, és a gyűlések betiltása
gyakorlatilag megszűntette a világiak részvételét az egyházkormányzatban. A világiak
befolyásának megszűntetése a lelkészeket kedvezőbb helyzetbe hozta ugyan az egyhá
zon belül - és volt aki örült ennek a változásnak - de az állammal szemben elveszítette
legfőbb támaszát, és teljesen kiszolgáltatta az egyházat az abszolutizmus állami admi
nisztrációjának. Ezt fokozta az a körülmény, hogy adminisztrátorokat neveztek k i ,
akik megbízatásukat és fizetésüket egyaránt az államtól kapták. A rendeletben megne
vezett három egyházkerület sorsára jutott 1850-ben a dunáninneni kerület is, ahol
Stromszky Sámuelt mozdították el, és neveztek k i az ő helyére is adminisztrátort. így
az evangélikus egyház mind a négy egyházkerületében megszűnt a választott tiszt
ségviselők által történő autonóm egyházkormányzás. A császári biztosok jelenlétében
tartott gyülekezeti és alapítványi ülések és a kerületek átalakításának szorgalmazása is
azt mutatták, hogy az állam közvetlenül igyekszik irányítani a protestáns egyházakat.
Az abszolút állam nyomasztó uralma ezen kívül is számos területen megmutat
kozott: az újra életbe lépett cenzúra, az állandó zaklatások tovább nehezítették az
egyház életét. Fél évre még a brit biblia-társaság pesti raktárát is bezáratták. Az
iskolaügyi rendelkezések is sújtották a protestánsokat. 1849. október 9-én jelent
meg Geringer főkormányzó rendlete, amely egyenlőre még csak elvi szinten jelen
tette k i , hogy Magyarországon túl nagy a középiskolák száma, amelyekben az okta
tás színvonala nem megfelelő, ezért „csak veszedelmes politikai agitátorok kerülhetnek ki
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belőlük" Ezért a gimnáziumok egy részének algimnáziummá, és al reál is kólává, az
akadémiák egy részének pedig főgimnáziummá való visszaminősítését indítványozta.
1851. szeptemberében jelent meg Leopold T h u n birodalmi kultuszminiszter rende
lete, amely fél éven belül bevezetni rendelte az osztrák tanrendszert a magyar kö
zépiskolákban is. A rendelet az alapvetően szükséges modernizációt összekötötte a
szorosabb állami ellenőrzéssel, és természetesen anyagiakat sem biztosított az isko
lák átalakításához. így egy fél év alatt a protestánsok elveszítették számos iskolájuk
nyilvánossági jogát, azaz nem bocsáthattak k i államilag is elismert bizonyítványo
kat. Csak nagy erőfeszítéssel sikerült évek alatt úgy felfejleszteni az iskolákat, hogy
megfeleljenek a rendelet követelményeinek.
1850-ben tervezet készült, hogy a Haynau féle ideiglenes rendezést felváltva
állandó egyházalkotmány készüljön a protestánsok számára. Ez meghagyta volna
az egyház eddig meglévő szervezetét, de működését alárendelte egy kilenctagú,
többségében az uralkodó által kinevezett személyekből álló konzisztóriumnak. Első
sorban Mária Dorottya közbenjárására azonban nem bocsátották k i a rendeletet.
1851-ben a népiskolák részére adtak k i a modernizálás és a németesítés jegyében
fogant rendeleteket.
Az ostromállapotnak 1854-ben új kormányzó, Albrecht főherceg kinevezése vetett
véget. Az ő rendelete engedélyezte a korlátozott nyilvánosságot, és ez az egyház
kormányzat működését is megkönnyítette. A gyülekezeti presbitériumok királyi
biztos jelenléte nélkül is ülésezhettek, és újra engedélyezték egyházmegyei és
egyházkerületi gyűlések tartását, természetesen világi tisztviselők részvétele nélkül,
királyi biztosok kirendelésével, akiknek joguk volt az üléseket felfüggeszteni. A
lelkészek és tanítók választására is lehetőség nyílt, de ezt be kellett jelenteni a
Helytartótanácsnak jóváhagyás végett. (Melczer János, Haubner Máté és Pákh
Mihály sorsa példázza, hogy egyes lelkészválasztások helytartótanácsi jóváhagyását
egyáltalán nem volt könnyű kieszközölni.) Az egyházkormányzati viszonyok javu
lásával párhuzamosan még szűkebbé vált az iskolai autonómia: a nyilvános közép
iskolákban kötelezővé tették a német tanítási nyelvet, és a tanárokat igazolási eljá
rásnak vetették alá forradalom alatti tevékenységükkel kapcsolatban.
Az egyház állam által meghívott képviselőinek meghallgatása után 1856-ban új
törvényjavaslat jelent meg a protestáns egyházigazgatás rendezésére, amelyet az
egyházkerületek véleményeztek. Az evangélikus kerületek némi módosításokkal
hajlandók lettek volna elfogadni a törvényjavaslatot, amely az addiginál jobb hely
zetet teremtett volna, de továbbra is szoros ellenőrzést tett lehetővé az állam számá
ra. A kormány által tovább módosított törvényjavaslat végül 1859. szeptember 1-én
jelent meg császári nyílt parancs formájában. (Ez az ú n . Protestáns Pátens) A
Protestáns Pátenst a tiltakozások hatására 1860 májusában az uralkodó visszavonta,
és 11 év után újra lehetővé vált az evangélikusok számára püspökök szabad válasz
tása. Az egyház teljes autonómiája a kiegyezés után állt helyre.
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A többi magyarországi felekezettel összevetve kitűnik, hogy az evangélikus
egyházat sújtotta leginkább a forradalom és szabadságharc utáni megtorlás. Főleg a
református egyházzal összevetve feltűnő, hogy az a Habsburg-kormányzat, amely
évszázadok óta egyforma módon kezelte a két hazai protestáns felekezetet, 1849
után keményebben sújtotta az evangélikus egyházat. Az evangélikus szuperinten
densek elmozdítása, illetve bebörtönzése az egyházat autonómiája maradványaitól
is megfosztotta, míg a református püspökök - igaz, hogy szoros állami ellenőrzés
mellett, és állandó zaklatásoknak kitéve - helyükön maradhattak. Ezt a tényt leszá
mítva ugyan teljesen egyforma volt a két felekezettel való bánásmód az abszolutiz
mus egyházpolitikája részéről, de úgy véljük, hogy az evangélikus püspökök elmozdí
tása olyan tény, amelyre meg kell kísérelnünk magyarázatot adni.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján sajnos nem tudunk kielégítő választ
adni a fent megfogalmazott kérdésre, így csak hipotéziseket fogalmazhatunk meg.
Lehet egyszerűen a véletlenek összjátéka, rosszindulatú feljelentések következmé
nye az, hogy az evangélikus egyház elveszítette püspökeit. Tudjuk, hogy a forra
dalmat és szabadságharcot követő megtorlás más esetekben sem volt következetes,
a hadbíróságok által kirótt büntetések nem feltétlenül álltak arányban az elkö
vetett tettekkel. M i n d a négy püspök elmozdítása, és három bebörtönzése azonban
véleményünk szerint nem t e k i n t h e t ő ilyen véletlen következetlenségnek. Ebben
az esetben azonban az evangélikus egyház „kollektíven" követett el olyasmit a
hatalom ellen, amelyet másik felekezet nem tett meg, s amelyért ilyen súlyosan
kellett b ű n h ő d n i e .
Elképzelhető, hogy a fentebb már bemutatott, néhol feltűnően „felülreprezen
tált" forradalmi részvétele az evangélikus egyháznak - Kossuth és Görgey evan
gélikus volta, a honvédsereg tisztikarában való evangélikusok nagy száma - lehetett
az oka a súlyos megtorlásnak. Bár alsóbb szinteken ez a felülreprezentáltság már
nem volt jellemző, a megtorlás irányítóinak ez kevésbé tűnhetett fel, mint a vezetők
evangélikus volta. Az is nyilvánvaló, hogy a forradalom és szabadságharc nemzeti,
és nem felekezeti ügy volt. Bécsben is tudták ezt, de az új rendszer legitimációját
talán megkönnyíthette, ha egy kisebbségben lévő felekezetet tesznek bűnbakká.
Mindezzel szemben az is igaz, hogy a tizenkilencedik század közepén m á r a
Habsburg birodalomban sem felekezeti alapon zajlott a politika, amit talán legjob
ban az példáz, hogy a megtorlás korának két legfontosabb személyisége is protestáns
volt: Haynau református, Alexander Bach belügyminiszter pedig evangélikus. A
fenti megfontolások ezért sem adhatnak teljesen kielégítő választ a kérdésre.
Az is elképzelhető, hogy maguk az elmozdított püspökök tettek olyat, amely
felekezeti hovatartozásukra való tekintet nélkül kiváltotta elmozdításukat és bebörtönzésüket. Tény, hogy m i n d h á r o m bebörtönzött evangélikus püspök, és a
„csak" elmozdított Stromszky Sámuel is elkövetetett olyasmit, amely lehetővé
tette leváltásukat. Az is kétségtelen azonban, hogy egy-egy püspök leváltása poli
tikai döntés volt, amelyben figyelembe vették felekezeti hovatartozását is. Példá
nak okáért Haubner Máté nem kerülhette el a börtönt azért a körlevélért, amely
alapján a felségsértést igen nehéz lehetett rábizonyítani, és nem vették figyelembe

azt sem, hogy Windischgrätz rendeletének is engedelmeskedett. Az 1849 januárja
u t á n teljes pálfordulást végrehajtó, és az udvart támogató H á m J á n o s esztergomi
érseknek is le kellett mondania prímási hivataláról. Ezzel szemben Szoboszlai Pap
István tiszántúli református püspök, a trónfosztást k i m o n d ó debreceni ország
gyűlés „házigazdája" megtarthatta hivatalát 1849 után is, m i u t á n Haynau rende
leteit végrehajtotta. Ezek a példák azt bizonyítják, hogy az udvar nemcsak az
egyes egyházfők forradalom és szabadságharc alatti magatartását vette figyelembe
a megtorlás idején, így annak sem lett volna akadálya, hogy az evangélikus püs
pökök a helyükön maradjanak.
Ha a kérdésnek azt az oldalát nézzük, hogy evangélikus és református egyház
között mi volt a legnagyobb különbség a 19. század közepén, amely a hatalmat arra
késztethette, hogy addigi évszázados hagyományaival szakítva, különböző módon
járjon el a két felekezettel szemben, akkor azt a nemzetiségi összetételben találjuk
meg. M i n t tudjuk, a nemzetiségi kérdés a forradalom alatt és után is fontos részét
képezte az udvar politikájának. Lehetséges, hogy az evangélikus egyházon belüli nem
zetiségi feszültségek kihasználásával próbált meg Bécs a maga szempontjából előnyösebb egyházpolitikát oktrojálni a protestánsokra, amelyet az evangélikusok
esetében elősegítettek volna az udvarhoz feltétlenül hű adminisztrátorok. A legna
gyobbrészt magyar nemzetiségű reformátusok esetében ilyen megfontolás nem
játszhatott szerepet, ezért nem volt szükség adminisztrátorok kinevezésére. A pro
testáns pátens idején bebizonyosodott, hogy a német és szlovák evangélikus gyüle
kezetek egy része valóban az udvar törekvéseit támogatta, azonban ebben nem volt
nagy szerepe az adminisztrátoroknak. Az is igaz, hogy az udvar elképzeléseit min
denféle nemzetiségi megfontolás nélkül inkább támogatták volna a református egy
házban is a kinevezett és államilag fizetett adminisztrátorok, mint a választott, és
már a forradalom idején is hivatalban volt püspökök. Az evangélikusokkal való
keményebb bánásmód irányulhatott a protestánsok egységének megbontására is. Az
abszolutizmus idején tényleg gyengült az e g y ü t t m ű k ö d é s evangélikusok és
reformátusok között, de ennek oka nem a megtorlás idején alkalmazott különböző
kormányzati bánásmód, hanem minkét felekezet világi vezetőinek eltávolítása, és a
két egyház működésének eddig soha nem látott mértékű állami ellenőrzése volt.
M i n t említettem, a fentiek csak hipotézisek. A kérdésre megnyugtató választ
csak akkor adhatunk, ha új adatokra bukkanunk. Ha van ilyen egyértelmű válasz,
valószínűleg valamelyik bécsi levéltárban keresendő.
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z egyház a társadalomban élt és él. Ezért minden jelentős társadalmi, politikai
változás kihat az egyház életére is. 1848-49, a polgári állam kialakítása, a
függetlenség kivívása, majd a szabadságharc leverése és a megtorlás alapjaiban rázták
meg a magyar társadalmat, és így alapvető kérdésekkel szembesítették a magyar
országi evangélikus egyházat is.
A vallásszabadság törvénybeiktatása, és az állami szubvenció ígérete a protestáns
egyházak és az állam viszonyát alakították át. A szeptemberi értekezlet után a kérdés
elvi szinten egyenlőre lezárult, a megtorlás pedig teljesen új helyzetet teremtett, a
kiegyezés után újra kialakuló polgári államrendszer azonban ismét aktuálissá tette
a kérdést. A jogilag emancipált protestáns egyházakat az állam egyre nagyobb mérték
ben támogatta anyagilag is, elsősorban az iskolák révén. Az 1848-ban oly határozottan
védelmezett autonómia az állami támogatással egyenes arányban szűkült. A modern,
centralizált polgári államberendezkedéssel nem fért össze a protestáns egyházak
rendi eredetű autonómiája. 1848 tehát a jövő útjának első lépése volt az evangélikus
egyház számára az állammal való viszonyban.
1848-49 az egész ország, és az evangélikus egyház számára is fordulópontot
jelentett a nemzetiségi kérdésben. A szlovákokkal való fegyveres konfliktus, a szlovák
nemzeti felkelés evangélikus vezetői révén, az egyház számára hosszan elhúzódó
konfliktus kezdetét jelentette. Az evangélikus egyház számára az 1859-60. évi
pátens-harc mutatta meg, hogy a szlovák elszakadási törekvésekkel az egyházon
belül komolyan kell számolni. A pátenst az evangélikus gyülekezetek egyharmada,
elsősorban a d u n á n i n n e n egyházkerület szlovákjai elfogadták. Karol Kuzmany veze
tésével megszervezték a pozsonyi székhelyű, a pátens alapján szerveződő egyház
kerületet, s ezzel megtagadták a szervezeti közösséget az evangélikus egyház többsé
gével. A pátenses egyházkerület ugyan a kiegyezés után megszűnt, de a dunánin
neni szlovák evangélikusok önálló egyházkerület utáni igényét csak az 1894-es
zsinat tudta felszámolni, amikor adminisztratív úton átszervezték az egyházkerületet.
A nemzetiségi konfliktus kisebb-nagyobb összeütközések révén végigkísérte az
evangélikus egyház további történetét, időről időre lehetőséget adva az államhata
lomnak, hogy beavatkozzon az evangélikus egyház belső életébe.
A forradalom és szabadságharc alatt megbomlott közrend, a régi társadalmi
rend gyors összeomlása, majd a harcok megindulása az evangélikus egyház addigi
belső életét is visszavonhatatlanul megváltoztatták. Az egyházi adó fizetésének
megtagadása sok evangélikus gyülekezetben 1848-49 folyamán az első lépés volt a
népegyházi keretek felbomlása felé. A forradalom és a háborús viszonyok nem
tettek jót az „erkölcsöknek", a társadalmi normák gyors bomlásnak indultak. A
szabadságharcot követő passzív ellenállás a társadalmilag elismert törvénykerülő
magatartás időszaka. Az egyház ezeket a negatív jelenségeket folyamatosan érzé
kelte, és próbálta kezelni.

A forradalom és szabadságharc időszakát tehát valóban nem nevezhetjük egy
háztörténeti fordulópontnak. Ezzel együtt azonban olyan folyamatok indultak el,
vagy erősödtek fel ebben az időszakban a magyar társadalomban, és ezzel együtt az
egyházban, amelyeknek hatásaival a későbbiekben kellett számolni. Ezért nem
lehet érdektelen az egyháztörténet számára sem 1848-49 történetének vizsgálata.
Könyvünk végén érdemes újra feltenni a kérdést: hol helyezkedett el a magyar
országi evangélikus egyház, és a magyarországi evangélikusság 1848-49-ben? Úgy
vélem, hogy kijelenthetjük: egyház, és egyháztagok legnagyobbrészt részesei voltak
annak a nemzeti egységnek, amely megteremtette a polgári Magyarország alapjait,
és megvívta a nemzet erőit végsőkig igénybe vevő szabadságharcát. Ebben segítette
az evangélikus egyház vezetőit és tagjait is az a meggyőződés, hogy a polgári s nemzeti
szabadság megteremtése és védelme legnagyobbrészt egybeesik egyházuk érdekeivel.
Ez a lelkiismereti meggyőződés adott erőt sokaknak a megtorlás időszakában is.
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helynevek első alakja az, amelyik a főszövegben is szerepel, s amely a forrá
sokban olvasható. Ha a mai magyar név más, akkor azt második alakként,
zárójelben feltűntettem. Ezután kurzív szedéssel a mai hivatalos, nem magyar nyel
vű elnevezés olvasható a határokon túli települések esetében, végül az országnevek
rövidítése kurzív szedéssel, nagybetűvel. Az egyházmegye megjelölés evangélikus
egyházmegyét takar.
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Árvái egyházmegye
Árvaiszteben (Isztebne) Istebné SK
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Bács-Szerémi egyházmegye
Baltikum
Bánság
Bányai Evangélikus Egyházkerület
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Kars vára T
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Nagyturány, Turany SK
Nagyvárad, Oradea RO
Nemes-Podhrágy (Nemesváralja)
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Pápa
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Sikátor
Soltvadkert
Somogy megye
Somorja, Samorín SK
Sopron
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Batthyány Lajos
Bauhofer György
Baumann, Josef
Bél Mátyás
Benedek Lajos
Beniczky Lajos
Benyovszky Péter
Beöthy Ödön
Beöthy Zsigmond
Berzsenyi Dániel
Bitter Ágoston
Boday, Pavol
Borbély József
Botto László
Brozman, Dániel
Chalupka János
Czohius, Timot
Csáky László
Deák Ferenc
Demeter János
Dessewfy Arisztid
Edvi Illés Pál
Elefánt Mihály
Eötvös József
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Ferenc József, I .
Ferenc, I .

14
56
73
172
24, 36,42, 50,61,66,155-156
43
12
62, 76, 107,119
25, 66,153-154,157, 166
164
8, 9, 25
135
88
98
15
75
15
129
112
30
140
110
170
93
149
16, 48
71
5,143-144
75, 139
33
41, 42, 45-47, 50, 52-53, 62,
65-67, 70, 74, 76-77, 106,
117, 125,130,134, 155
16
54, 65
17
154
79, 112
13, 159

Ferjencik, Samuel
Festerich György
Feyér Sándor
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Görgey Artúr
Götz, Christian
Greguss Mihály
G u ó t h Ferenc
Guyon Richárd
Habermeyer Mátyás
Habsburg Albrecht főherceg
Habsburg Ferenc Károly főherceg
Habsburg István főherceg
Habsburg József nádor
Hajnóczy Sámuel
H á m János
Harruckern, Johann Georg
Haubner Máté

Haubner Mátyás
Haubner Rezső
Haynau, Július Jacob
Hentzi, Heinrich
Hetyésy László
Hodza, Milos Mihail
Hodza, Andrej
Hoits, Sámuel
Holvay, lan
Horvát Sámuel
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Reisz Sámuel
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Ruhmann, Martin
Samuel Tesak
Sándor Károly
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Schnell Károly
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Schwartner Márton
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Seybold Pál
Simkó Vilmos
Simunich, Balthasar
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Soltész Albert
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Stenczel Hugó
Stromszky Károly
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