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Abstrakt: Austristische“ Tendenzen bei den Vertretern der Evangelischen Kirche 

A. B. in der Ära des Neoabsolutismus 

In der Ära des Neoabsolutismus (1849 – 1859) haben sich zwei verschiedene Gruppen 

in der Evangelischen Kirche A. B. entwickelt. Auf der einen Seite stand die 

promagyarische Gruppe, die jedes Streben der Regierung um die Reorganisierung der 

Kirche ablehnte. Auf der anderen Seite entwickelte sich eine Gruppe der Evangelischen 

Kirche, die „austristische“ Tendenzen ausgeübt hatte. Diese bestand zum Großteil aus 

slowakischen Vertretern der Evangelischen Kirche A. B., auch wenn das nicht in der 

Regel stimmte. Als die berühmtesten Vertreter dieser Ideen können wir Karol Kuzmány, 

Ján Kollár, Jozef Miloslav Hurban und Michal Miloslav Hodža nennen, mit denen sich 

diese Studie auch befassen wird. Diese Vertreter haben trotz der Enttäuschung, die sie 

nach der Revolution 1848 – 1849 von der Seite der Wiener Regierung empfanden, den 

Kaiser in der Zeit des Neoabsolutismus in seinen Bemühungen die Evangelische Kirche 

A. B. zu organisieren, unterstützt.  

Schlüsselworte: Neoabsolutismus, Union, Kaiserliches Patent,  Habsburgermonarchie, 

Ungarn 

 

 

 

Úvod 

 Revolúcia rokov 1848 – 1849 a jej výsledok, teda neúspech maďarských očakávaní a víťazstvo 

Habsburskej dynastie s pomocou Ruska, mali za následok represálie voči Uhorsku. Po potlačení 

revolúcie bol vyhlásený výnimočný stav, ktorý sa rovnal vojenskej diktatúre, pôvodcovia, 

podporovatelia i sympatizanti revolúcie boli stíhaní a tvrdo potrestaní. Postupne sa zavádzala nová 

podoba absolutistickej vlády, ktorá so sebou priniesla byrokraciu, centralizáciu a germanizáciu. Táto 

nová forma vlády sa v dejinách označuje ako neoabsolutizmus, respektíve Bachov absolutizmus, podľa 

hlavného presadzovateľa Alexandra Bacha. Obdobie neoabsolutizmu by sa dalo vymedziť na jednej 

strane potlačením revolúcie 1849 a na strane druhej vydaním Cisárskeho patentu, týkajúceho sa riešenia 

protestantskej otázky v krajine, v roku 1859. Toto desaťročie bolo obdobím sklamania, beznádeje, ale 

i hľadaním riešení, alternatív a eventualít.  

                                                           
1 Táto štúdia vznikla na Katedre cirkevných dejín EBF UK v rámci Grantu Univerzity Komenského č. 

UK/101/2014 na podporu riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov: „Austrofilné tendencie 

predstaviteľov ECAV v období neoabsolutizmu“. Týmto vyjadrujem poďakovanie Univerzite Komenského za 

pridelenie grantu. 
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 Predstavitelia slovenskej inteligencie, najmä spomedzi evanjelickej cirkvi augsburského 

vierovyznania, sa museli vyrovnávať s dvomi skutočnosťami. Na jednej strane to bolo sklamanie 

z postojov Viedne, ktorá nedodržala svoje sľuby voči slovenskému národu, na druhej strane potlačenie 

maďarského elementu v porevolučnom období, ktoré bolo zreteľné v evanjelickej cirkvi a. v., 

vzbudzovalo v slovenských evanjelikoch nové nádeje na spoluprácu s Viedňou, ako i na ochranu zo 

strany vlády pred maďarizáciou cirkvi. Práve tieto dva fenomény spôsobovali odlišné postoje voči 

Viedni. Istá časť, aj spomedzi slovenských evanjelikov, neverila v skutočnú pomoc a úprimný záujem 

panovníka Františka Jozefa a jeho vlády o vyriešenie protestantskej otázky a Viedeň vnímala ako 

uzurpujúcu moc, ktorá si nárokuje na práva, ktoré jej nepatria, na strane druhej sa v tomto období 

vytvorila skupina podporovateľov rakúskych zásahov do cirkevnej správy a verila vo vyriešenie 

doposiaľ neriešeného postavenia protestantizmu a jeho organizácie v celom Uhorsku, ako i v celej 

Habsburskej monarchii s jej korunnými krajinami.  

 Tento príspevok sa bude venovať práve osobnostiam evanjelickej cirkvi, ktoré aj v období 

neoabsolutizmu hľadali možnosti ako zlepšiť postavenie cirkvi a vytvoriť jednotnú cirkevnú organizáciu 

a jej štruktúru. Menovite pôjde o Karola Kuzmányho, Jána Kollára, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala 

Miloslava Hodžu. Predtým však je potrebné charakterizovať obdobie samotného neoabsolutizmu, ako 

i popísať jednotlivé zásahy vlády na fungovanie protestantských cirkví vo všeobecnosti, či konkrétne 

evanjelickej cirkvi a. v.  

 

1 Obdobie neoabsolutizmu a zásahy Viedne do fungovania a organizácie Evanjelickej cirkvi a. v.  

 Po revolučnom období rokov 1848 – 1949 bol v Uhorsku vyhlásený výnimočný stav, ktorý bol 

totožný s vojenskou diktatúrou. Neobmedzená moc nad celým Uhorskom patrila od 30. marca 1849 

generálovi Júliusovi Haynauovi, ktorý mal znovu zaviesť rakúsku vládu do revolúciou oslabenej 

uhorskej spoločnosti. Počas mimoriadneho stavu, ktorý platil aj pre ostatné korunné krajiny Rakúskej 

monarchie, ale i po jeho zrušení2 bola konštitučná monarchia pretransformovaná na monarchiu 

absolutistickú, ktorej „garanciou mala byť výhradne vôľa panovníka“3. Postupne bol nastolený 

centralizmus a byrokracia ministra vnútra Alexandra Bacha, ktorého snahou bolo vytvoriť nový 

úradnícky systém, presadiť germanizáciu na všetkých stupňoch správy a vo všetkých korunných 

krajinách Habsburskej monarchie, pričom významnú úlohu v tomto systéme zohrávala aj katolícka 

cirkev, ako podpora štátu v cirkevnej oblasti a samozrejme aj armáda, na ktorej bol celý absolutistický 

režim postavený. Hlavným cieľom vládnucej Viedne bolo teda vybudovať celostný, jednoliaty štát, do 

                                                           
2 Poslednou korunnou krajinou, v ktorej bol zrušený výnimočný stav bolo Sedmohradsko, a to v roku 1854. 

Zrušenie výnimočného stavu v Sedmohradsku znamenalo aj koniec vojenskej diktatúry v celej Rakúskej 

monarchii.   
3 GOTTAS, Friedrich. Die Frage der Protestanten in Ungarn in der Ära des Neoabsolutismus. Das ungarische 

Protestantenpatent vom 1. September 1859. 1965, s. 25.   
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ktorého malo patriť aj Uhorsko, a to vo všetkých oblastiach, teda aj v otázke týkajúcej sa protestantskej 

cirkvi.  

 Potlačením revolúcie, potrestaním hlavných vinníkov sa pozornosť obrátila na protestantizmus, 

ktorý bol od svojich počiatkov existencie v Uhorsku vnímaný ako „revolučný element“, ktorý je 

potrebný, ak nie odstrániť, tak aspoň strážiť. V tomto duchu sa vyjadril Alexander Bach: „V rakúskych 

korunných krajinách nie je protestantizmus vôbec nebezpečný; tu ho môžeme kľudne prenechať 

biskupom, môžeme ho dosadiť na listinu vymierajúcich: nové zákony, nariadenia o zmiešaných 

manželstvách atď. to dokonajú. Inak je to v Uhorsku, tam je protestantizmus mocou, áno rodenou 

opozíciou. Tu nestačí len protiváha rímskeho a gréckeho katolicizmu; štát sám musí zasiahnuť, pretože, 

ak sa nemýlim, starý, silný, hlboko v zemi zakorenený strom sa nebude dať zoťať jednou ranou.“4 

Podobne to vyjadril aj gróf Emil Dessewffy: „Je poľutovaniahodné, že sa vláde doposiaľ nepodarilo 

získať vplyv nad cirkevnými a školskými záležitosťami protestantov, dokonca sa o to ani ešte vážne 

nepokúsila. Výsledok v tejto oblasti môže zaručiť len použitie tézy: divide et vinces, predovšetkým v 

prípade protestantov, ktorí sú v prevažnej väčšine nemeckého alebo slovenské pôvodu, a ktorí sú o niečo 

poddajnejší a úslužnejší ako kalvíni... Vhodná príležitosť práve nastala... Dovtedy, kým vláda nezíska 

nad cirkevnými a školskými záležitosťami protestantov účinnú kontrolu, ktorú získa len, ak ju povýši 

na štátny záujem, nemôže potlačiť tohto revolučného ducha.“5 Tieto výpovede, ktoré neboli ojedinelými, 

poukazovali na skutočnosť, že nielen maďarská šľachta, ale i vládne kruhy sa domnievali, že práve 

vyriešením protestantskej otázky bude definitívne vyriešená aj otázka revolučných tlakov v Uhorsku.  

 Odstránenie revolučnej opozície malo priniesť Nariadenie generála Haynaua z 10. februára 

1850, ktoré v úvode prízvukovalo: „že sa snaží odstrániť smutný stav, v ktorom sa protestantská cirkev 

v Uhorsku ocitla zneužívaním úradov niektorých ich predstaviteľov, ktorí sledovali vlastné záujmy“6. 

Toto nariadenie, ktoré rušilo úrad generálneho inšpektora, ako aj úrady dištriktuálnych inšpektorov, 

odnímalo právomoc tým superintendentom, ktorí sa aktívne, alebo i pasívne zúčastnili na revolúcii a na 

ich miesta boli dosadení tzv. administrátori, ktorí v podstate predstavovali štátnych úradníkov7, taktiež 

obmedzovalo zvolávanie a konanie konventov, ktorých podmienkou sa stala prítomnosť cisárskych 

komisárov, znamenalo narušenie cirkevnej autonómie. Medzi právomoci cirkvi, ktoré evanjelická cirkev 

požívala do roku 1848 patrila slobodná voľba jednotlivých predstaviteľov cirkevnej hierarchie, slobodné 

zvolávanie konventov bez prítomnosti panovníkovho vyslanca8, ako aj paritný systém, ktorý bol 

                                                           
4 Korešpondencia A. Bacha. In ROGGE, W. Österreich von Világos bis zur Gegenwart, 1. Band, 1872/73, s. 358.   
5 Korešpondencia E. Dessewffyho A. Bachovi. Schwarzenbergova pozostalosť, Fascikel IV., číslo 203. In 

GOTTAS, Friedrich. Die Frage der Protestanten in Ungarn in der Ära des Neoabsolutismus. Das ungarische 

Protestantenpatent vom 1. September 1859. 1965, s. 29.   
6 Nariadenie veliteľa cisárskej armády v Uhorsku zo dňa 10. februára 1850. In BORBIS, Johannes. Die 

evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwiklung nebst einem Anhange űber die  
Geschichte der protestantischen Kirchen in den deutsch-slavischen Ländern und in Siebenbűrgern. 1861, s. 240. 
7 Toto pomenovanie je adekvátne, nakoľko administrátori boli menovaní priamo vládou a nie voľbou zo strany 

cirkvi, podobne mohli byť zosadení len štátom a plat im bol vyplácaný zo štátnej pokladnice.   
8 Tu by sa dalo oponovať právom panovníka – ius supremae inspectionis circa, ktoré však bolo vnímané len 

formálne, neprišlo k jeho uplatňovaniu a nikde sa neobjasňovali podmienky jeho využitia.   
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Haynauovým nariadením priamo zrušený. Cirkevná správa sa de facto ocitla v rukách štátnej moci a 

predstavitelia evanjelickej hierarchie prestali plniť svoju pôvodnú funkciu, teda zabezpečovať 

fungovanie a smerovanie cirkvi.  

 Zmenu situácie nepriniesla ani Vyhláška arcivojvodu Albrechta z 11. júla 1854. Napriek tomu, 

že Ján Borbis a Friedrich Gottas uvádzajú, že išlo o snahu po konsolidácii pomerov v evanjelických 

cirkvách9 a v skutočnosti išlo o zrušenie Haynauovho nariadenia, nepriniesla Vyhláška arcivojvodu 

Albrechta nič podstatné k opätovnému získaniu cirkevnej autonómie, okrem §1, v ktorom sa uvádzalo: 

„Konventy sa zvolávajú na pozvanie a pod predsedníctvom farára bez toho, aby bol tento zámer 

oznámený štátnym úradom, nevyžaduje sa ani prítomnosť krajinského komisára“10.  

 Obmedzenie právomoci evanjelickej cirkvi a. v. priniesli aj nové zákony, týkajúce sa školstva, 

a to najmä Návrh reorganizácie gymnázií a základných škôl v Rakúskej monarchii z roku 1850, podľa 

ktorého sa mali organizovať všetky základné a stredné školy bez ohľadu na typ škôl, teda či išlo o 

cirkevné školy alebo štátne. Evanjelickej cirkvi, ktorá podľa zákonného článku 26/1791 vnímala 

evanjelické školstvo ako svoj výhradný majetok, chýbali na reorganizáciu finančné prostriedky a 

zároveň nebola schopná odobriť tento návrh, nakoľko významné zmeny, aj školského charakteru mala, 

podľa cirkevného práva evanjelickej cirkvi a. v., právomoc odobriť len synoda, ktorej zvolanie však 

nebolo vládnymi kruhmi povolené11. Z toho vyplynulo, že evanjelická cirkev stratila v roku 1851 

právomoc vydávať štátne vysvedčenia, a tým stratila aj všeobecný charakter, čím boli evanjelické 

cirkevné školy zaradené medzi súkromné školy, čo si však evanjelická cirkev nemohla z finančných 

dôvodov dovoliť, preto v tomto období viacero evanjelických škôl ukončilo svoju činnosť.  

 Z uvedeného teda vyplýva, že protestantizmus v Uhorsku bol vládou vedome okliešťovaný vo 

svojich právomociach a slobodách, evanjelická cirkev a. v. prišla o jednotlivé špecifiká, ako bol 

napríklad paritný systém, či slobodná voľba svojich predstaviteľov. Tieto zásahy mohli vzbudzovať na 

jednotlivých úrovniach istú frustráciu, nakoľko štát výrazne zasahoval do bežného fungovania cirkvi. 

Na druhej strane je však potrebné poukázať aj na skutočnosť, že viacerí predstavitelia evanjelickej cirkvi 

a. v., ako aj jednotlivé cirkevné zbory, senioráty a superintendencie boli zásahmi štátu potešené, nakoľko 

si uvedomovali desaťročia neriešenú potrebu po novej organizácii cirkvi, ale tiež nebezpečenstvo 

maďarizácie cirkvi, ktoré vnímali v predrevolučnom období ako reálne. 

 

                                                           
9 BORBIS, Johannes. Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwiklung nebst 

einem Anhange űber die Geschichte der protestantischen Kirchen in den deutsch-slavischen Ländern und in 

Siebenbűrgern. 1861, s. 240.; GOTTAS, Friedrich. Die Geschichte des Protestantismus in der 

Habsburgermonarchie. In WANDRUSZKA, Adam – URBANIISCH, Peter. Die Habsburgermonarchie 1848 – 

1918. Band IV. Die Konfessionen. 1995, s. 499.   
10 Vyhláška Jeho kráľovskej Výsosti, Najvyššieho pána arcivojvodu, vojenského a civilného guvernéra Uhorskej 

korunnej krajiny z dňa 11. júla 1854. In KUZMÁNY, Karol. Urkundenbuch zum österreichisch-evangelischen 

Kirchenrecht, 1856, s. 437.   
11 GOTTAS, Friedrich. Die Frage der Protestanten in Ungarn in der Ära des Neoabsolutismus. Das ungarische 

Protestantenpatent vom 1. September 1859. 1965, s. 65.   
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2 Karol Kuzmány a Ján Kollár 

 V období neoabsolutizmu vystupujú do popredia najmä dve osobnosti, a to Karol Kuzmány 

a Ján Kollár. Práve títo dvaja predstavitelia evanjelickej cirkvi a. v. predstavujú akési symboly 

austrofilných tendencií v evanjelickej cirkvi. Karol Kuzmány a Ján Kollár podporovali zásahy Viedne 

do cirkevnej organizácie, verili vo vyriešenie protestantskej otázky, v nezištnú pomoc a podporu 

panovníka v oblasti reorganizácie cirkvi, vytvorenia jednotnej cirkevnej správy nielen v Uhorsku, ale 

celej Rakúskej monarchii a prostredníctvom jeho osoby aj v definitívne odstránenie na významných 

miestach dominujúceho maďarského elementu, ktorý bol v slovenskej časti evanjelickej cirkvi a. v. 

pociťovaný ako skľučujúci a nevhodný.  

 Karol Kuzmány sa nezúčastňoval revolučných bojov. Pavel Bujnák, Kuzmányho životopisec, 

ho opisuje ako „muža pera, práce duchovnej a nie činu“ a ďalej píše: „na revolúcii nemal Kuzmány 

bezprostredného podielu. Nenájdeme ho spomenutého v opisovaní bojov a vojnových udalostí.“12 No 

porevolučné obdobie prinieslo pre Karola Kuzmányho zmenu, novú etapu života – odišiel do Viedne, 

stal sa profesorom na Katedre praktickej teológie na univerzite vo Viedni a snažil sa o udržiavanie 

dobrého vzťahu s Viedňou. Dôvody odchodu Kuzmányho zhodnotil rakúsky historik Karl Schwarz vo 

svojom príspevku nasledovne: „Kuzmány musel opustiť Slovensko, nakoľko zo svojho nepriateľstva 

voči Maďarom nerobil viac tajomstvo.“ A ďalej uvádza, že Kuzmány bol v danom období „vnímaný 

nielen ako prívrženec, ale dokonca ako mocný zástanca cisárskej veci v spoločenskom a verejnom 

živote“13. Príklon k viedenskej politike a panovníkovi naznačuje aj Kuzmányho prezývka, ktorú si za 

svoj kladný postoj voči Viedni vyslúžil, a to „prisluhovač neoabsolutizmu“. Svoje konanie vysvetľuje 

Kuzmány aj sám v memorande, ktoré sa zaoberalo záležitosťami protestantskej cirkvi, najmä však 

evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku, v ktorom Kuzmány uvádza dva dôvody prečo toto memorandum 

zostavil: „kvôli bezhraničnej dôvere voči osvietenému dedičnému panovníckemu rodu, ktorému som vo 

svojom vedomí zaviazaný a kvôli vrúcnej oddanosti voči protestantskej cirkvi“14. Napriek skutočnosti, 

že išlo o viac-menej bežnú formuláciu, môžeme usudzovať, že tieto slová priamo vystihovali 

Kuzmányho úmysly a dôvody konania, teda na jednej strane dôvera v panovníkov záujem 

o protestantskú cirkev a zlepšenie jej pomerov a na druhej strane túžba Kuzmányho pomôcť týmto 

spôsobom evanjelickej cirkvi a. v., nakoľko si uvedomoval viaceré nedostatky v jej organizácii. Pre 

Kuzmányho bolo evidentným, že odstránenie týchto nedostatkov a reorganizácia celej cirkevnej 

štruktúry je možná len s pomocou panovníka a podporou rakúskej vlády. 

                                                           
12 BUJNÁK, Pavel. Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo. 1927, s. 163. 
13SCHWARZ, Karl. Zum 200. Geburtstag des lutherischen Kirchenrechtslehrers Karl Kuzmány. Die Bibel in ihrer 

Auslegung. In Wiener Jahrbuch für Theologie. Bd. 6 (2006), s. 337 – 352. 
14 KUZMÁNY, Karol. Ein unterhännigstens Pro-Memoria in Angelegenheiten der protestantischen Kirche, 

insbesonders der im Kronlande Ungarn. In SCHWARZ, Karl. Karol Kuzmánys Memoranden zur kirchlichen 

Verfassungsgeschichte (1850) und zur aktuellen Lage der lutherischen Kirche (1849). Edition und Analyse. In 

KÓNYA, Peter – MATLOVIČ, René (ed.). Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis VII. 

2000, s. 97. 
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 Za najväčší nedostatok považoval Kuzmány skutočnosť, že štát doposiaľ neprevzal 

protestantskú cirkev pod svoju ochranu, čím ju vystavil maďarizačným tlakom. Sám to vyjadruje 

v memorande, ako aj v pamätnom spise, adresovanom krajinskému komisárovi Karolovi Geringerovi 

z roku 1849, nasledovne: „Nemôže sa na to hľadieť inak, ako na obrovskú kalamitu, ktorú spôsobilo 

neprijatie protestantskej cirkvi do štátneho organizmu, čo nevyhnutne viedlo ku skutočnosti, že 

protestantská cirkev sa stala korisťou pre túto moc (maďarizáciu), čo uškodilo nielen štátu na jednej 

strane, ale i samotnej cirkvi.“15 Podľa Kuzmányho maďarizácia v cirkvi postupne spôsobila paralýzu 

vedenia, spravovania i dozoru nad cirkvou i školstvom. Za dôležité pokladal odstránenie predsedníctva 

inšpektorov na jednotlivých úrovniach na konventoch: „je to nevýslovný nešvár, že na konventoch 

nepredsedajú zboroví farári, ale predsedníctvo, poradu i debatu vedú zboroví inšpektori. Podobne je 

tomu na všetkých stupňoch cirkevnej správy“.16 V memorandách taktiež navrhoval zefektívnenie 

cirkevného súdnictva, ako aj vytvorenie finančných podporných fondov pre cirkev. Za najdôležitejšie 

však považoval zrušenie úradu generálneho inšpektora, ako aj generálneho konventu, nakoľko, ako sám 

uvádza, „sa generálny konvent úplne zdiskreditoval“17. Pre Kuzmányho bolo teda nevyhnutné, aby sa 

panovník stal akýmsi „garantom“ pre evanjelickú cirkev a. v., ako aj pre evanjelickú cirkev h. v. Jeho 

úlohou mal byť vrchný dozor na celou cirkvou, nad jej spravovaním, riadením i činnosťou v jej vnútri, 

čím by sa zabezpečila ochrana pred situáciou, ktorá bola evidentná pred revolúciou, teda snahou 

pomaďarčenia uhorského obyvateľstva prostredníctvom cirkvi. 

 Karol Kuzmány si pred revolúciou uvedomoval maďarizačné snahy jednotlivých predstaviteľov 

cirkvi, najmä z laického stavu, preto práve obdobie neoabsolutizmu mu poskytlo priestor a možnosť 

odstrániť maďarizačné tendencie a ich presadzovateľov, čím by sa zlepšilo postavenie slovenských 

evanjelikov v cirkvi. Jednotlivé nariadenia vlády, či už Haynauovo nariadenie alebo Albrechtova 

vyhláška, s dôrazom na odstránenie revolučného elementu z cirkvi, de facto spôsobili odstraňovanie 

maďarského elementu, čím Kuzmány dosiahol svoj cieľ – „zabrániť maďarizácii cirkvi“18. Kuzmány 

však v zásahoch Viedne do cirkevnej organizácie nevidel len odstránenie negatív, ale i pozitívny prínos, 

                                                           
15 KUZMÁNY, Karol. Ein unterhännigstens Pro-Memoria in Angelegenheiten der protestantischen Kirche, 

insbesonders der im Kronlande Ungarn. In SCHWARZ, Karl. Karol Kuzmánys Memoranden zur kirchlichen 

Verfassungsgeschichte (1850) und zur aktuellen Lage der lutherischen Kirche (1849). Edition und Analyse. In 

KÓNYA, Peter – MATLOVIČ, René (ed.). Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis VII. 

2000, s. 99. 
16 KUZMÁNY, Karol. Ein unterhännigstens Pro-Memoria in Angelegenheiten der protestantischen Kirche, 

insbesonders der im Kronlande Ungarn. In SCHWARZ, Karl. Karol Kuzmánys Memoranden zur kirchlichen 

Verfassungsgeschichte (1850) und zur aktuellen Lage der lutherischen Kirche (1849). Edition und Analyse. In 

KÓNYA, Peter – MATLOVIČ, René (ed.). Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis VII. 

2000, s. 101. 
17 KUZMÁNY, Karol. Ein unterhännigstens Pro-Memoria in Angelegenheiten der protestantischen Kirche, 

insbesonders der im Kronlande Ungarn. In SCHWARZ, Karl. Karol Kuzmánys Memoranden zur kirchlichen 

Verfassungsgeschichte (1850) und zur aktuellen Lage der lutherischen Kirche (1849). Edition und Analyse. In 

KÓNYA, Peter – MATLOVIČ, René (ed.). Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis VII. 

2000, s. 104. 
18 GOTTAS, Friedrich – SCHWARZ, Karl. „Patentisten“ contra „Autonomisten“: Das protestantenpatent von 

1859 im Wiederstreit der Meinungen. In SCHWARZ, Karl – ŠVORC, Peter (Hg.) Die Reformation und ihre 

Wirkungsgeschichte in der Slowakei. 1996, s. 159 - 182. 
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nakoľko sa panovník a jeho vláda vyjadrila, že po dlhých desaťročiach sa bude snažiť definitívne 

vyriešiť protestantskú otázku. Karol Kuzmány priamo vládu povzbudzoval k takémuto kroku, nakoľko 

si bol vedomý výhodnosti situácie, ktorá nastala v porevolučnom období a zároveň sa obával, že ak 

nepríde zásah priamo z Viedne, môže prísť k znovunastoleniu poriadku spred roka 1848. Sám to vyjadril 

nasledovnými slovami: „zároveň sa dolu podpísaný cíti byť povinný upozorniť najvyššie ministerstvo, 

že je vhodné, aby ministerstvo zasiahlo vedome teraz, najmä v Uhorsku a Sedmohradsku, skôr, ako sa 

vytvorí náhodný poriadok alebo znovu utvorí neporiadok... Bolo by to taktiež v súčasnej dobe výhodné, 

nakoľko všetci túžia, po tak strašnom boji, po mieri a poriadku. Ak by poriadok prišiel zhora, bolo by 

to srdečne prijaté a našlo by radostný súhlas, zároveň by vláda získala nových sympatizantov, upevnil 

by sa tým trón a posilnila by sa jednota monarchie.“19  

 Kuzmány teda navrhoval vytvoriť provizórny cirkevný poriadok, ktorý by obsahoval nové 

prerozdelenie superintendencií, ktoré mali zohľadňovať národnostné a nie geografické aspekty, 

vytvorenie najvyššieho ríšskeho cirkevného orgánu, ktorý by sídlil vo Viedni a podliehali by mu všetky 

superintendencie, zároveň navrhol, aby cirkevné úrady boli financované zo strany štátu, úradné cirkevné 

dokumenty, ako matriky, protokoly, či iné zápisy boli zapisované v jazyku väčšiny veriacich. Tieto 

snahy sledovali jediný cieľ, a to definitívne odstrániť maďarský element z evanjelickej cirkvi a. v. 

a posilniť slovenský element.  

 Podobne zmýšľal aj Ján Kollár. Po tom, ako ho štúrovci zahŕňali čoraz stupňujúcou sa kritikou 

v otázke spisovného jazyka a „maďarskí národniari“ ho neustále atakovali, sa Kollár rozhodol požiadať 

o rakúsky pas a v roku 1849 sa dostal do Viedne, kde prijal miesto na Katedre slovanskej archeológie 

na Viedenskej univerzite. Napriek skutočnosti, že predtým pôsobil dlhé roky v Pešti a udržiaval čulé 

kontakty, či už so superintendentom Józsefom Székácsom alebo dekanom Samuelom Sárkánym, sa jeho 

porevolučné zmýšľanie voči maďarskému elementu zmenilo. Dokumentuje to list napísaný Kollárom, 

ktorý adresoval svojmu švagrovi Dr. Reinmannovi. Tento list je datovaný 8. marca roku 1849, teda v 

období, keď už býval vo Viedni a cituje ho Tibor Fabiny vo svojom príspevku: „Maďari sú veľmi 

barbarský národ, vládychtivý, neprispôsobivý, ctibažný a čo je najhoršie veľmi hrubý a nemilosrdný 

a sú zamilovaní len do šibenice. Ich temer tisícročné pôsobenie v európskom priestore nemalo žiadny 

vplyv na ich vzdelanie...“20 Viedeň sa teda pre Kollára stala novým domovom, z ktorého sledoval dianie 

evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku.  

 Ján Kollár, podobne ako Kuzmány, považoval snahu Viedne po vytvorení jednotnej 

protestantskej cirkvi v ríši sa rozumnú a osožnú, pričom predložil v roku 1849 svoje memorandum 

                                                           
19 KUZMÁNY, Karol. Ein unterhännigstens Pro-Memoria in Angelegenheiten der protestantischen Kirche, 

insbesonders der im Kronlande Ungarn. In SCHWARZ, Karl. Karol Kuzmánys Memoranden zur kirchlichen 

Verfassungsgeschichte (1850) und zur aktuellen Lage der lutherischen Kirche (1849). Edition und Analyse. In 

KÓNYA, Peter – MATLOVIČ, René (ed.). Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis VII. 

2000, s. 108. 
20 Korešpondencia J. Kollára Dr. Reinmannovi. In FABINY, Tibor. Kollárove peštianske roky. s. 136 – 142. [on 

line], [cit. 20.11.2014], dostupné z: www.snk.sk/swift_data/source/Nbil/Biograficke-studie/33/33.136.pdf. 
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o reorganizácii cirkvi grófovi Jánovi Mailáthovi pod názvom Entwurf einer Organisierung der 

protestantischen Kirche in Ungarn nach Grundsetzen der Reichsverfassung fűr das Kaiserthum 

Oesterreich... V ňom navrhoval posilniť vplyv duchovenstva, zreorganizovať superintendencie podľa 

národností, vedenie a predsedníctvo v cirkvi prenechať duchovnému, vytvoriť vrchnú cirkevnú radu 

a ríšsku synodu, ktorú, ako uvádza Miriam Viršinská, považoval Kollár, „za najvyššie cirkevné 

ustanovizne, vykonávajúce dohľad nad duchovným stavom, správu cirkvi a dohliadajúce na 

starostlivosť o všetky oblasti cirkevného života.“21 Obsahovo sa teda memorandum Jána Kollára viac-

menej zhodovalo s návrhmi Karola Kuzmányho a tieto sa stali akýmisi základnými obsahovými 

a ideovými motívmi pri vytvorení Cisárskeho patentu z roku 1859.  

 Vydania Patentu sa Ján Kollár nedožil, nakoľko zomrel o sedem rokov skôr, 24. januára 1852, 

a tak sa obhajoby tohto dokumentu ujal Kuzmány. To, že sa Kuzmányho postoje voči Viedni a jej 

zásahov do evanjelickej cirkvi a. v. nezmenili, dokazuje príspevok uverejnený v Cirkevných listoch päť 

rokov po vydaní Patentu, v roku 1864, v ktorom Cisársky patent pred odporcami podporuje a obhajuje.  

Práve tento príspevok ilustruje, prečo panovník má nielen možnosť, ale priamo právo na zásahy do 

cirkevnej správy bez toho, aby nejakým spôsobom škodil cirkvi, či obmedzoval cirkevnú autonómiu: 

„Panovník má to právo podľa viery našej. Naša cirkev evanjelická vie, čo verí a vyznala a vyznáva to, 

čo verí pred celým svetom, a každý človek môže to poznať z kníh našich vierovyznanských 

(symbolických), v ktorých naša cirkev osvedčila a zložila to, čo ona zo samého Písma svätého poznala 

za pravé a čisté učenie kresťanské, za kresťanskú vieru, za kresťanskú povinnosť, čo je a má byť cirkev 

kresťanská, na čo a k čomu je ona od Krista Pána ustanovená, Duchom svätým zhromaždená, a čo má 

za práva a povinnosti k zemským panovníkom, a zase čo majú zemskí panovníci za povinnosť a právo 

strany cirkvi, jej bezpečnosť, jej poriadok, jej správu, jej pomery k iným spoločnostiam ľudským.“22 

Panovník má teda, podľa Kuzmányho, právo na zabezpečovanie bezpečnosti, poriadku a spravovania 

cirkvi, a nielen k formálnemu dozoru nad cirkvou a potvrdzovaniu cirkevných výnosov: „Toto právo 

prislúcha práve z tej povinnosti každému panovníkovi. Nie len tedy tak: aby on potvrdzoval to, čo sa na 

tých akýchkoľvek konventoch uzavrie, či skrze väčšinu, či skrze menšinu, či podľa viery či podľa 

nevery, ako to svojvoľná a nekresťanská, neevanjelická autonómia žiada; ale tak, aby on sám k tomu 

prihliadol, či je to dobré, či zlé pre samú cirkev.“23  

 Kuzmány okrem oprávnenia zásahu panovníka do chodu a riadenia cirkvi, uvádza ešte ďalšie 

dva dôvody, prečo je nevyhnutné prijať Patent, a to, že Patent je dobrý a vhodný, v ničom neodporuje 

učeniu cirkvi, neodoberá slobodu, ale naopak ju cirkvi udeľuje, „vystríha pred revolúciou, keď na rebéliu 

                                                           
21 VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia. 2011, s. 38. 
22 KUZMÁNY, Karol. Pre aké a ktoré príčiny prijali sme my patent cisársky z 1-ho Sept. 1859 a následkom jeho 

ministerské prozatimné nariadenie z 2-ho Sept. 1859?, In Cirkewní listy pro weškeré záležitosti církwe evanjelicko-

luteranské. II. diel, zv. 5, 1864, s. 209 – 222; dokončenie: II. diel, zv. 6 – 7, 1864, s. 260 – 271. 
23KUZMÁNY, Karol. Pre aké a ktoré príčiny prijali sme my patent cisársky z 1-ho Sept. 1859 a následkom jeho 

ministerské prozatimné nariadenie z 2-ho Sept. 1859?, In Cirkewní listy pro weškeré záležitosti církwe evanjelicko-

luteranské. II. diel, zv. 5, 1864, s. 209 – 222; dokončenie: II. diel, zv. 6 – 7, 1864, s. 260 – 271. 
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hrozí pomstou Božou. – Patent len to prikazuje, čo prikazuje cirkev evanjelická, a cirkev evanjelická 

prikazuje len to, čo slovo Božie; ale toto, toto slovo Božie nechcú trpieť svätoautonomisti, preto kričia 

na Patent, že uvádza panovitosť kňazskú.“24 Napokon, ako tretí dôvod vhodnosti a správnosti prijatia 

Patentu, Kuzmány uvádza, že Patent bojuje proti únii, ktorá by vznikla z politických dôvodov, čím by 

sa stala opätovne prostriedkom maďarizácie, nakoľko „najvrelejšia túžba autonomistov náčelnejších je 

zmaďarčenie slovenského národa.“25 

 Karol Kuzmány sa neskôr stal superintendentom Preddunajskej superintendencie, ktorá sa 

zriadila podľa Patentu. Až do svojej smrti veril v presadenie sa Patentu a v pomoc Viedne. Viedeň sa 

mu za jeho lojalitu odvďačila tým, že napriek skutočnosti, že Cisársky patent sa stal v Uhorsku dlhodobo 

neudržateľným, vláda ho „umelo“ ponechávala v platnosti až do smrti Karola Kuzmányho (1866) 

a odvolala ho až v roku 1867. 

 

3 Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža 

 Jozef Miloslav Hurban i Michal Miloslav Hodža majú podobné tendencie ako Karol Kuzmány, 

či Ján Kollár, a predsa sa v istých aspektoch rozchádzajú. Podobne ako Kuzmány a Kollár bojovali proti 

únii, ktorá sa stávala čoraz viditeľnejšou v štyridsiatych rokoch 19. storočia. Jozef Miloslav Hurban bol 

zrejme najväčším odporcom voči vytvoreniu únie medzi evanjelickou cirkvou a. v. a evanjelickou 

cirkvou h. v., čo aj jasne deklaroval v diele Únia, čili spojení Lutheránů s Kalvíny v Uhrách. Úniu 

charakterizuje ako „snahu niektorých svetských predstaviteľov a miestami aj kňazov, cieľom ktorej je 

luteránov s kalvínmi zblížiť.“26 Hurban ďalej uvádza, ako to vyjadruje Radoslav Hanus vo svojom 

príspevku, „že tieto snahy o spojenie zaznievajú hlavne od svetských predstaviteľov cirkvi, že tieto hlasy 

zaznievajú najmä na poli, kde kňazi nemajú rozhodujúceho hlasu.“27 Cieľom tohto spojenia mala byť 

maďarizácia cirkvi, voči ktorej Hurban i ostatní vyššie spomínaní protestovali.  

 Práve maďarizácia a strach z výsledku revolúcie priviedol Štúra, Hurbana, Hodžu a iných na 

stranu Viedne. Štúrovci prechovávali istú nádej, či dokonca dôveru voči Viedni, ako to opisuje Ľudovít 

Štúr v liste adresovanom Jozefovi Fričovi z marca roku 1849: „Z dobrého a istého prameňa Ti môžem 

zvestovať, že za krátky čas na celom Slovensku do všetkých úradov, nižších i vyšších škôl, uvedie sa 

materinský náš jazyk a že Slovensko sa celkom osamostatní, ak tomu bude chcieť celý národ.“28  V tom 

istom duchu zaznieva aj iný Štúrov list, tentoraz adresovaný Danielovi Bórikovi: „Vo Viedni nám všetci 

ministri sľúbili ako istotu: reč našu vo všetkých úradoch a vo všetkých školách na Slovensku. Stadion 

                                                           
24 KUZMÁNY, Karol. Pre aké a ktoré príčiny prijali sme my patent cisársky z 1-ho Sept. 1859 a následkom jeho 

ministerské prozatimné nariadenie z 2-ho Sept. 1859?, In Cirkewní listy pro weškeré záležitosti církwe evanjelicko-

luteranské. II. diel, zv. 5, 1864, s. 209 – 222; dokončenie: II. diel, zv. 6 – 7, 1864, s. 260 – 271. 
25 KUZMÁNY, Karol. Pre aké a ktoré príčiny prijali sme my patent cisársky z 1-ho Sept. 1859 a následkom jeho 

ministerské prozatimné nariadenie z 2-ho Sept. 1859?, In Cirkewní listy pro weškeré záležitosti církwe evanjelicko-

luteranské. II. diel, zv. 5, 1864, s. 209 – 222; dokončenie: II. diel, zv. 6 – 7, 1864, s. 260 – 271. 
26 HURBAN, Jozef Miloslav. Únia, čili spojení Lutheránů s Kalvíny v Uhrách. 1846, s. 9. 
27 HANUS, Radoslav. Štruktúra a hlavné dôrazy spisu J. M. Hurbana Únia.  In FILO, Július. (ed.) „Jozef Miloslav 

Hurban, evanjelický teológ a národovec“ Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia EBF UK. 2008, s. 68. 
28 ŠTÚR, Ľudovít. List Jozefovi Václavovi Fričovi. In Listy Ľudovíta Štúra II. 1844 – 1855. 1956, s. 201 – 203. 
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pripojil, že ak sa celý národ za odtrhnutie  vysloví, že i to sa stane.“29 Podobne v to veril i Hurban, ako 

to opisuje Miroslav Hvožďara: „Hurban veril, že v spojení s cisárom získa jeho priazeň a tento sa 

zavďačí Slovákom splnením ich požiadaviek. Tieto mali docieliť vyhlásenie samostatného a nezávislého 

Slovenska pod rakúskym dvorom, ďalej ustanovenie osobitného cisárskeho komisára na Slovensku, 

ovládajúceho slovenský jazyk, vydávanie slovenského časopisu pre poúčanie ľudu a nakoniec 

vyriešenie falošných obvinení z komunizmu, namierených proti Hurbanovi, Štúrovi a Hodžovi.“30  

 Sklamanie z postoja Viedne po revolúcii nezasiahlo len Štúra, ale i Hurbana, ako to sám opisuje 

v liste z roku 1850 Danielovi Slobodovi: „Maďari pri Világoši vyhrali a v Komárne korunu triumfu 

svojhu na hlavu položili,. Tí sú teraz v úcte, čo s nimi držali, tí sú v úradoch, čo rebéliu robili, a Slovan 

– čo lial krv (len v Hranici je 17 000 vdov a najmenej dva razy toľko sirôt), Slovan skrovný stojí zas na 

boku!“31 A do svojho denníka z roku 1850 si vo februári zapísal nasledovné riadky: „Bol čas, keď som 

národu mohol pomôcť veľa, ako som aj pomáhal, kde som pomôcť mohol a vláde som naozaj pomohol 

dosť. Teraz vláda mojej pomoci nepotrebuje a národu ju dať zas ja nemôžem, bo som už teraz iba 

súkromný človek, ktorý nadto ustatý a unavený je pohľadom na nízkosť ľudskú. Pasoval som sa 

s ideami, s náruživosťou som bol hnaný k cieľom vznešeným, ľudským, človečenským; ale vyhorela 

nadlho duša moja, bo nemal oheň duchovnú potravu na výjavoch životno-duchovnejších človečenstva. 

Potrebujem pokoja ako každodenného pokrmu telo potrebuje...“32 Nespokojnosť vyjadruje aj Štúr 

v Pressburger Zeitung, ako ho cituje Winkler: „Iné národy dosiahli v týchto prechodných časoch azda 

lepšie výdobytky, no slovenský národ dosiahol len smutný výdobytok, že bol vydaný svojim úhlavným 

nepriateľom.“33 Podobne svoje znechutenie nad konaním Viedne vyjadril aj Michal Miloslav Hodža 

v liste Karlovi Havlíčkovi z januára 1850, ktorý cituje Osuský: „Chceli by ste vedieť, ako to s nami asi 

stojí? Skoro by som si myslel, že viete, lebo čerta po smrade, trebárs ho nevidíte, poznáte. Tam sme, 

kde sme boli v roku 1849 v marci t. j. v rukách maďarských a maďarónskych....Takýmto ľuďom tá naša 

Austria zase nás vydala do rúk.“34 

 Štúrovci si teda boli vedomí viedenskej politiky, ktorá bola ako v revolučnom, tak 

i porevolučnom období taktická. Napriek tomu Hurban a Hodža v záujme cirkvi videli mnohé pozitíva 

zásahov Viedne do cirkevnej oblasti, a to napriek tomu, že v národnostnej otázke Viedeň jednoducho 

„nesplnila sľuby, ktoré Slovákom dala“. Bolo to najmä potlačenie a odstránenie promaďarsky 

orientovaných predstaviteľov cirkvi, a tým výhodnejšie postavenie Slovákov v evanjelickej cirkvi a. v. 

                                                           
29 ŠTÚR, Ľudovít. List Danielovi Jaroslavovi Bórikovi. In Listy Ľudovíta Štúra II. 1844 – 1855. 1956, s. 205 – 

207. 
30 HVOŽĎARA, Miroslav. Jozef Miloslav Hurban a jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi a národa. Reflexia na život 

a prácu kňaza a národovca. 2008, s. 98. 
31 HURBAN, Jozef Miloslav. List Danielovi Slobodovi. In WINKLER, Tomáš. Život zvoniaci činom. Jozef 

Miloslav Hurban, Život a dielo v dokumentoch. 1987. s. 148. 
32 HURBAN, Jozef Miloslav. Dielo II. 1983, s. 496. 
33 WINKLER, Tomáš. Perom a mečom. Biografia J. M. Hurbana. 1997, s. 156. 
34 List Hodžu Havlíčkovi z dňa 2. 1. 1850. In OSUSKÝ, Samuel Štefan. Filozofia štúrovcov III. Hodžova filozofia. 

1932, s. 63.  



MICHAELA POSCHOVÁ 

50 

 

Samuel Štefan Osuský to vo svojom diele definuje nasledovne: „Doba Bachovho nemeckého 

absolutizmu bola pre Slovákov výhodnejšia než maďarská ústavnosť.“35 Na inom mieste konštatuje, že 

„revolúcia nedosiahla oslobodenie národa, zabezpečenie politických práv, ale zadržala maďarizáciu na 

30. rokov“36. Aspoň tento cieľ na poli cirkevnom dosiahol Hurban s Hodžom.  

 V období neoabsolutizmu sa Jozef Miloslav Hurban, ako i Michal Miloslav Hodža venovali 

konventom. Hurban pracoval na rozličných návrhoch a plánoch na reorganizáciu cirkvi, najmä však 

školstva, aj keď sa plány nepodarilo uskutočniť, najmä pre nejednotnosť názorov prítomných. 

V päťdesiatych rokoch Hurban neustále odmietal maďarizačné snahy, ktoré sa v cirkvi prejavovali 

a podporoval Kuzmányho v jeho plánoch na riešenie protestantskej otázky v oblasti reorganizácie 

cirkevnej štruktúry. Keď v roku 1856 vyšiel Návrh zákona o zastúpení a správe evanjelickej cirkvi oboch 

vierovyznaní, Hurban s ním súhlasil a žiadal o urýchlené uvedenie tohto návrhu do cirkevnej praxe a po 

istej skúšobnej lehote sa mali odstrániť, či zmeniť články, ktoré by sa ukázali ako nevhodné. Podobne 

reagoval i Michal Miloslav Hodža v spise Separatvotum des M. M. Hodža37, v ktorom sa odvolával na 

právo panovníka vytvoriť primeraný poriadok podľa §4 26. zákonného článku z roku 179138. 

 Panovníkovo rozhodnutie, vyriešiť organizáciu evanjelickej cirkvi a. v., Hurban i Hodža 

v období neoabsolutizmu podporovali, nakoľko z návrhov zákonov bolo evidentné, že pre Slovákov 

v evanjelickej cirkvi a. v. by to znamenalo zlepšenie ich postavenia a pomerov v cirkvi na všetkých 

stupňoch a zároveň by pripravovaný Patent neznamenal porušenie cirkevnej autonómie. V tomto zmysle 

sa teda postavili aj v septembri roku 1859 za prijatie Patentu a v nasledujúcich mesiacoch i rokoch 

poukazovali na jeho prínos pre cirkev a evanjelických veriacich. Hurban sa vo viacerých článkoch 

a spisoch vyjadril za prijatie Patentu a púšťal sa do polemík so skupinou odporcov Patentu, tzv. 

autonomistov, v ktorých videl len skrytých promaďarsky zmýšľajúcich predstaviteľov cirkvi, ktorých 

cieľom nebola ochrana autonómie evanjelickej cirkvi a. v., ale podľa neho, sledovali títo len nacionálne 

ciele: „Nie Patent, ale autonómia nás zničí, ak sa neprebudí cirkev a neučiní pokánie, neodvráti sa od 

sveta a neobráti sa k Bohu. Neosočujte Patent, nehovorte „to je len osem patentálov, ktorí by radi cirkev 

pod krídla Patentu zhromaždiť chceli, tým stojím v ceste! Však, ak je to len Patent a 8 patentálov: máte 

moc a silu, neohliadajte sa na nich; zničte ich, pošliapte ich, zhromaždite ich pod krídla vašej autonómie: 

a bude snáď pokoj! Nebude, ó nebude! Nie je to boj proti ôsmym patentálom, ale boj proti evanjelicko-

luteránskej viere, jej knihám symbolickým a jej životu.“39  

                                                           
35 OSUSKÝ, Samuel Štefan. Filozofia štúrovcov II. Hurbanova filozofia. 1928, s. 44. 
36 OSUSKÝ, Samuel Štefan. Filozofia štúrovcov II. Hurbanova filozofia. 1928, s. 238. 
37 HODŽA, Michal Miloslav. Separatvotum des M. M. Hodža. Deputierten des Liptauer Seniorat. In 

Protestantische Jahrbűcher fűr Österreich, 1857, r. 3, s. 306 – 313. 
38 pozri BORBIS, Johannes. Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwiklung 

nebst einem Anhange űber die Geschichte der protestantischen Kirchen in den deutsch-slavischen Ländern und in 

Siebenbűrgern. 1861, s. 131. 
39 HURBAN, Jozef Miloslav. Oswedčení Ewanjeliků Nezměněného Augsspurského Wyznání wěrně se 

přidržejících, vydané 3 konwentu seniorálního cirkwí zřízených w Nitranském Senioráte. 1862, s. 135. 
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 A na inom mieste pokračuje: „Dosť o tom teda, dalo sa vidieť, že podporovatelia cirkevného 

zriadenia, nemali pred očami cirkevné zámery, ale svetské ciele. V krčme, na trhu, doma, vonku, na 

krstení, na pohrebnej hostine (kare) a všade rozprávalo sa takto: A̕k bude Patent, budú veľké porcie, 

drahá soľ, štemple, trafiky, rekrutácia, boj o vieru; keďže je cisár katolík, chce, aby sme všetci boli 

katolíci, však stojí to tak v Patente v 13 paragrafe; kňazi nás zapredali, chcú nás pokatolíčtiť; budeme 

musieť dať kňazom veľké platy...͗ Tak sa rozprávalo medzi ľudom a dodávalo sa:  ̕ ak nebude Patent, 

všetko zlé prestane, a všetko bude dobre!͗  Ľud naplašený počúval a veril darebným a zlostným 

povestiam týmto. Na slovo Božie, na slovo cisárovo, na slovo kňaza svojho nič nedal a darební zváči, 

klamári, krikľúni, to boli vzácni proroci na všetkých takmer stranách.“40 

 V podobnom duchu zaznievajú aj jeho slová v diele Cirkev evanjelicko-luteránska v jejích 

vnitřních živlech a bojích na světě se zvláštním ohledem na národ slowenský v této cirkvi spasení své 

hledající: „ Ak by Jeho veličenstvo, cisár, vyjadril v Patente, že Slováci sa musia maďarizovať; v 

cirkvách sa má jedenkrát, potom dvakrát a následne trikrát za mesiac kázať maďarsky, po šiestich rokoch 

má však kázanie Slova Božieho v slovenčine zaniknúť úplne; generálny konvent sa má konať v Pešti (v 

srdci maďarizácie!) a má byť uskutočňovaný spoločne s reformovanými; farári majú byť volení pánmi, 

a na tých miestach, kde nie sú páni, advokátmi, na tri roky; každá cirkev má mať svojho pána za 

inšpektora; najvyššia cirkevná správa luteránskej, ako aj reformovanej cirkvi, má byť vložená do rúk 

grófa Zaya alebo pána Vaya – ak by toto alebo niečo podobné, bolo obsahom Patentu z 1. septembra 

1859, tak by ho páni Zsedényi, Zay, Prónai, Vay a iní pozdravovali s hlasným ´éljen´.“41  

 Rovnako ako Jozef Miloslav Hurban, aj Hodža sa zastával Patentu, v ktorom, ako uvádza Miloš 

Klátik, videl „dôležitý prostriedok na odstránenie hegemónie svetských, najmä šľachtických patrónov 

v riadení cirkvi. Zároveň v ňom videl prostriedok na rozvoj školských, kultúrnych a iných potrieb 

slovenského národa.“42 No napriek úsiliu, ktoré vynaložil Hodža, Hurban i iní, sa Patent stal 

bezpredmetným de facto už v roku 1860 a k jeho oficiálnemu zrušeniu prišlo o osem rokov od jeho 

uvedenia, teda v roku 1867. 

 

Záver 

 Z uvedeného môžeme vydedukovať viaceré skutočnosti. Príspevok sa venoval štyrom 

osobnostiam, predstaviteľom evanjelickej cirkvi a. v., štyrom Slovákom. Dvaja pôsobili vo Viedni, 

bezvýhradne podporovali viedenskú politiku, napriek sklamaniam z revolučného obdobia. Dvaja boli 

aktívne činní v revolučnom období, neskrývali svoje sklamanie z postoja Viedne po revolúcii, jej 

nedodržanie sľubov voči lojálnym Slovákom, no napriek tomu bojovali na cirkevnom poli po boku 

                                                           
40 HURBAN, Jozef Miloslav. Oswedčení Ewanjeliků Nezměněného Augsspurského Wyznání wěrně se 

přidržejících, vydané 3 konwentu seniorálního cirkwí zřízených w Nitranském Senioráte. 1862, s. X. 
41 HURBAN, Jozef Miloslav. Cirkev evanjelicko-luteránska v jejích vnitřních živlech a bojích na světě se 

zvláštním ohledem na národ slowenský v této cirkvi spasení své hledající. 1861, s. 18.   
42 KLÁTIK, Miloš. Michal Miloslav Hodža, život a dielo. 2011, s. 16. 
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panovníka a vlády, kladne hodnotili ich zámery zreorganizovania cirkvi. V tomto konaní môžeme vidieť 

dva základné motívy – na jednej strane to bola ochrana pred maďarizáciou cirkvi, potlačenie 

maďarského elementu, a tým zabezpečenie lepších pozícií pre slovenských veriacich (uvedenie 

materinského jazyka do úradných cirkevných dokumentov, možnosť získania vedúceho postu pre 

Slovákov v cirkvi, prerozdelenie superintendencií podľa národností). Takúto ochranu im však mohol 

zabezpečiť jedine panovník a viedenská vláda, ktorá podporovala zničenie a oklieštenie čohokoľvek, čo 

v sebe obsahovalo „revolučného ducha“. Druhým motívom bolo nielen zlepšenie postavenia Slovákov 

a ich jazyka v rámci cirkvi, ale aj zlepšenie postavenia cirkvi v spoločnosti a v štáte, konečne po dlhých 

desaťročiach vyriešiť otázku cirkevnej organizácie, zjednotiť cirkevný poriadok a cirkevnú štruktúru na 

jednotlivých úrovniach a definovať práva a povinnosti cirkvi smerom k štátu, spoločnosti, iným 

cirkvám, i k veriacim. Tieto dva motívy spolu neoddeliteľne súvisia a súčasne sa prelínajú.  

 Zároveň je tu markantný aj ďalší fenomén. Všetky spomínané osoby sa v 40. rokoch ostro 

vyjadrovali proti vytvoreniu únie medzi evanjelickou cirkvou augsburského vierovyznania 

a evanjelickou cirkvou helvétskeho vierovyznania, následne v 50. rokoch podporovali snahy po 

reorganizácii cirkevnej štruktúry, mali austrofilné tendencie a nakoniec v 60. rokoch podporovali prijatie 

a zavádzanie Patentu do cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov. Z uvedeného môžeme indukovať, 

že tí predstavitelia evanjelickej cirkvi, ktorí mali protiunionistické zmýšľanie v 40. rokoch 19. storočia 

patrili v období 60. rokov k tzv. „patentalistom“ a naopak. Táto skutočnosť priamo súvisí s viackrát 

spomínanou maďarizáciou a postojom k nej. 

 Osobnosti, ako Karol Kuzmány, Ján Kollár, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža 

tvoria len zlomok predstaviteľov evanjelickej cirkvi a. v., ktorí podporovali viedenské zásahy do 

evanjelickej cirkvi a. v., pretože v nich videli pozitívny prínos pre evanjelickú cirkev. a. v. 

 

Zoznam použitej literatúry 

 BORBIS, Johannes. 1861. Die Evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer Gechichtlichen 

Entwicklung. Nördlingen: s.n., 1861. 520 s. 

 BUJNÁK, Pavel. 1927. Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 

1927, 318 s.  

 FABINY, Tibor. Kollárove peštianske roky. s. 136 – 142. [on line], [cit. 20.11.2014], dostupné 

z:  www.snk.sk/swift_data/source/Nbil/Biograficke-studie/33/33.136.pdf. 

 GOTTAS, Friedrich. 1965. Die Frage der Protestanten in Ungarn in der Ära des 

Neoabsolutismus. Das ungarische Protestantenpatent vom 1. September 1859. Műnchen:  Verlag R. 

Oldenbourg, 1965. 223 s. 

 GOTTAS, Friedrich. 1999. Die Geschichte des Protestantismus in der Habsburgermonarchie. 

In WANDRUSZKA, Adam. -  URBANITSCH Peter. (Hg.). Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918. 

2. vyd. zv. IV.: Die Konfessionen. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1999. s. 489 -

595. ISBN 3-7001-0658-0. 



AUSTROFILNÉ TENDENCIE U PREDSTAVITEĽOV EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA  

V OBDOBÍ NEOABSOLUTIZMU 

 

53 

 

 GOTTAS, Friedrich – SCHWARZ, Karl. 1996. „Patentisten“ contra „Autonomisten“: Das 

protestantenpatent von 1859 im Wiederstreit der Meinungen. In SCHWARZ, Karl – ŠVORC, Peter 

(Hg.) Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Wien: Evangelischer 

Presseverband, 1996. s. 159 - 182. ISBN 3-85073-242-8. 

 HANUS, Radoslav. 2008. Štruktúra a hlavné dôrazy spisu J. M. Hurbana Únia. In FILO, Július. 

(ed.) „Jozef Miloslav Hurban, evanjelický teológ a národovec“. Zborník z medzinárodného vedeckého 

sympózia EBF UK. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. s. 67 – 75. ISBN 978-80-7165-696-

8. 

 HODŽA, Michal Miloslav. 1857. Separatvotum des M. M. Hodža. Deputierten des Liptauer 

Seniorat. In Protestantische Jahrbűcher fűr Österreich, 1857. r. 3. s. 306 – 313. 

 HURBAN, Jozef Miloslav. 1846. Únia, čili spojení Lutheránů s Kalvíny v Uhrách. Budín: 

Tiskem  J. Gyuriána a M. Bagé. 1846, 200 s. 

 HURBAN, Jozef Miloslav. 1861. Cirkev evanjelicko-luteránska v jejích vnitřních živlech 

a bojích na světe se zvláštním ohledem na národ slowenský v této cirkvi spasení své hledající. Skalica: 

s. n., 1861. 167 s.   

 HURBAN, Jozef Miloslav. 1862. Oswedčení Ewanjeliků Nezměněného Augsspurského 

Wyznání wěrně se přidržejících, vydané 3 konwentu seniorálního cirkwí zřízených w Nitranském 

Senioráte. Viedeň: Tiskom DD. Mechithatristov, 1862. 240 s. 

 HURBAN, Jozef Miloslav. 1983. Dielo II. Bratislava: Tatran, 1983. 533 s. 

 HVOŽĎARA, Miroslav. 2008. Jozef Miloslav Hurban a jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi 

a národa. Reflexia na život a prácu kňaza a národovca. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2008. 218 s. 

ISBN 978-80-7140-288-6. 

  KLÁTIK, Miloš. 2011. Michal Miloslav Hodža. Život a dielo. Bratislava: Generálny biskupský 

úrad ECAV na Slovensku, 2011. 25 s. 

 KUZMÁNY, Karol. 1856. Urkundenbuch zum österreichisch-evangelischen Kirchenrecht, 

Wien, 1856. 464 s. 

 KUZMÁNY, Karol. 1864. Pre aké a ktoré príčiny prijali sme my patent cisársky z 1-ho Sept. 

1859 a následkom jeho ministerské prozatimné nariadenie z 2-ho Sept. 1859?, In Cirkewní listy pro 

weškeré záležitosti církwe evanjelicko-luteranské. 1864, II. diel, zv. 5, s. 209 – 222; dokončenie: II. diel, 

zv. 6 – 7, s. 260 – 271. 

 OSUSKÝ, Samuel Štefan. 1928. Filozofia štúrovcov II. Hurbanova filozofia. Myjava: 

Knihtlačiarne Daniela Pažického, 1928. 399 s. 

 OSUSKÝ, Samuel Štefan. 1923. Filozofia štúrovcov III. Hodžova filozofia. Myjava: 

Knihtlačiarne Daniela Pažického, 1923. 392 s. 

 ROGGE, Walter. 1872 – 1873. Österreich von Világos bis zur Gegenwart. Das Dezennium des 

Absolutismu.,  1. zv. Leipzig: s. n., 1872 – 73. 560 s. 



MICHAELA POSCHOVÁ 

54 

 

 SCHWARZ, Karl. 2006. Zum 200. Geburtstag des lutherischen Kirchenrechtslehrers Karl 

Kuzmány. Die Bibel in ihrer Auslegung. In Wiener Jahrbuch für Theologie. Bd. 6 (2006), Wien: 

Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien. s. 337 – 352. 

 SCHWARZ, Karl. Karol Kuzmánys Memoranden zur kirchlichen Verfassungsgeschichte 

(1850) und zur aktuellen Lage der lutherischen Kirche (1849). Edition und Analyse. In KÓNYA, Peter 

– MATLOVIČ, René (ed.). Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis VII. Prešov: 

Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 2000, s. 89 – 118. 

 Listy Ľudovíta Štúra II. 1844 – 1855. Korešpondencia a dokumenty. 5. zv. Bratislava: Slovenská 

akadémia vied, 1956. 566 s. 

 VIRŠINSKÁ, Miriam. 2011. Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. 

storočia. Martin: Matica slovenská, 2011. 238 s. ISBN 978-80-8128-011-5. 

 WINKLER, Tomáš. 1987. Jozef Miloslav Hurban. Život zvoniaci činom. Život a dielo 

v dokumentoch. Martin: Osveta, 1987. s. 260. 

 WINKLER, Tomáš.1997. Perom a mečom. Biografia J. M. Hurbana. Martin: Vydavateľstvo 

Matice slovenskej, 1997. s. 213. ISBN 80-7090-417-8. 

 

 

Kontakt na autorku: 

Mgr. Michaela Poschová 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Katedra cirkevných dejín 

Bartókova 8 

811 02 Bratislava 

poschova@fevth.uniba.sk 

 

 

 

Peer reviewed by:     [Published online December  28, 2014] 

doc. ThDr. Peter Gažík 

Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 


