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koniec nádejí absolutistickej vlády v cirkevnej oblasti1 

 

Mgr. Michaela Poschová, PhD. 

__________________________________________________________________________________ 

Abstrakt:  
Kaiserliches Patent – Ende der Hoffnung der absolutistischen Regierung im 

kirchlichen Gebiet. Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Kaiserlichen Patent, 

der am 1. September 1859 veröffentlicht wurde. Dieses Dokument repräsentierte 

die letzte Hoffnung der Kaisers Franz Joseph zur Erstellung und Befestigung der 

Reorganisation in der Evangelischen Kirche AB in Ungarn. Außen-, wie auch 

Innenpolitische Situation bewirkte aber, dass die absolutistische   Bestrebungen 

Kaisers, wie auch Bachs und der ganzen Regierung zum Scheitern des Systems in 

jeder Hinsicht, auch in der Kirchlichen Sphäre geführt haben. In dieser Studie 

wird also die Analyse des Kaiserlichen Patents, wie auch der Außen- und Innen 

politischen Situation dieser Ära und auch die Situation in der Evangelischen 

Kirche AB präsentiert.  
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1. Úvod 

Nálady, ktoré boli prítomné v období rokov 1849-1859 v evanjelickej cirkvi, našli svoje 

vyvrcholenie po vydaní Cisárskeho patentu2, ktorý priamo nadväzoval na návrh zákona z 

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

UK/175/2016 na podporu riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov: „Cisársky patent - koniec 
nádejí absolutistickej vlády v cirkevnej oblasti“. Týmto vyjadrujem poďakovanie Univerzite Komenského za 

pridelenie grantu. 
2 Celé znenie Patentu uvádza Johannes Borbis, 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 (Nördlingen: Verlag der Beckschen Buchhandlung, 
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roku 1856. Postoje voči panovníkovmu zasahovaniu do cirkevných záležitostí, a teda i na 

návrh zákona sa rôznili nielen v jednotlivých seniorátoch, cirkevných zboroch, ale i medzi 

samotnými veriacimi v cirkvi. Zástancovia nesúhlasného stanoviska voči návrhu využívali 

rozličné prostriedky, aby panovníka presvedčili o pozitívach nastolenia stavu a cirkevných 

podmienok spred roka 1848 a o negatívach, ktoré by so sebou priniesol pripravovaný zákon. 

Prosbopisy, či deputácie do Viedne3 a prosby o audiencie, mali byť tými prostriedkami, 

ktoré mali panovníka presvedčiť o zmene politiky v cirkevnej oblasti. Osud protestantských 

cirkví bol teda neistý. Ako na to poukazuje Fridrich Gottas, ani samotný Andreas 

Zimmermann nevedel, ako sa panovník vo veci protestantskej otázky rozhodne, keď 

zvažoval tri možné scenáre rozhodnutia Františka Jozefa I. – príde k stiahnutiu návrhu 

zákona, návrh bude protestantom naoktrojovaný alebo príde k nejakému kompromisnému 

riešeniu.4  

 Aj keď sa jednotlivé evanjelické superintendencie nezhodovali vo výsledku, predsa 

všetky tvrdili, že by bolo prospešné zvolať synodu, ktorá by na jednej strane odobrila či 

zavrhla návrh zákona, na druhej strane by pomohla k definitívnemu vyriešeniu situácie, 

v ktorej sa evanjelici v Uhorsku, i v celej monarchii ocitli. Viedeň sa však rozhodla nezvolať 

synodu, nakoľko sa obávala, že takéto zhromaždenie by sa mohlo zvrhnúť na nacionálnu 

debatu, čo by nebolo prínosom ani pre protestantské cirkvi, ani pre monarchiu.  

 Panovník sa však nemienil zmieriť s neúspechom v cirkevnej otázke protestantov, a 

ako uvádza ministerský protokol:  

 

„Jeho veličenstvo, cisár vyjadril najvyšší zámer vyriešiť spravovanie cirkevných 

záležitostí evanjelikov oboch vyznaní v kráľovskom Uhorsku v čo najkratšom 

čase, dúfajúc, v čo najkľudnejšie vyriešenie tejto záležitosti.“5  

 

                                                           
1861), 292. Ako i Friedrich Gottas, Die Frage der Protestanten in Ungarn in der Ära des Neoabsolutismus. 
Das ungarische Protestantenpatent vom 1. September 1859 (München: Verlag R. Oldenbourg, 1965), 176. 

3 Spomenúť môžeme napríklad deputáciu Evanjelickej cirkvi h. v., ktorá sa uskutočnila 20. apríla 1857. 
4 Gottas, Protestanten in Ungarn, 65. 
5 Protokol z 10. januára 1859, por. Gottas, Protestanten in Ungarn, 72. 
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Výsledkom takmer desaťročného panovníkovho snaženia v cirkevnej oblasti sa stal Cisársky 

patent z dňa 1. septembra 1859, záväzný pre evanjelikov oboch vierovyznaní v Uhorsku, 

Chorvátsko-slavónskom kráľovstve, Srbskej Vojvodine, Temešvárskom Banáte 

a Hraničnom území.  Tento dokument mal prispieť k zmierneniu, či dokonca k celkovému 

odstráneniu napätia v rámci evanjelických cirkví oboch vierovyznaní, posilniť pozíciu 

panovníka v cirkvi, spoločnosti, i prispieť k jeho obľube u protestantov. Zároveň mal 

vyriešiť spravovanie a fungovanie Evanjelickej cirkvi a. v. a Evanjelickej cirkvi h. v., nastoliť 

základné organizačné štruktúry, orgány a inštitúcie. Cisársky patent, však svoj účel nesplnil. 

Nielenže neodstránil napätie v spomínaných cirkvách, ale ešte viac ho vyostril. Nielenže 

neprispel k obľube panovníka, ale František Jozef I. týmto počinom stratil posledné 

sympatie v tábore antiaustristicky ladených predstaviteľov evanjelických cirkví, a nielenže 

Patent nevyriešil spravovanie a fungovanie cirkevných záležitostí, ale ešte viac ich 

roztrieštil.  

 Táto štúdia poukazuje na ukončenie absolutistických tendencií vlády v snahe 

podieľať sa na spravovaní a riadení evanjelickej cirkvi. Cisársky patent, alebo ľudovo 

nazvaný Protestantský patent, nepriniesol predpokladaný úspech a zmierenie na cirkevnom 

poli, práve naopak, znamenal postupný zánik vplyvu panovníka a vlády na evanjelickú 

cirkev. Prvá časť štúdie, bude obsahovať popis a analýzu samotného Cisárskeho patentu z 1. 

septembra 1859, ako aj komparáciu s predchádzajúcimi návrhmi a plánmi na reorganizáciu 

Evanjelickej cirkvi a. v. Druhá časť, bude venovaná dôsledkom, ktoré so sebou prinieslo 

vydanie a odmietnutie Patentu. Zároveň budú spomenuté aj jednotlivé skutočnosti, ktoré 

sa odohrali v tomto období v politickej a spoločenskej sfére a mali priamy vplyv na zmenu 

panovníkových priorít, odklon a stratu záujmu o protestantskú otázku a v neposlednom 

rade viedli aj k zániku absolutistickej vlády. Naďalej však platí, že Cisársky patent z dňa 1. 

septembra 1859, záväzný pre Uhorsko, bol posledným a zároveň najväčším nezdarom 

neoabsolutistickej vlády v oblasti riešenia protestantskej otázky. 
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2. Cisársky patent ako výsledok snažení vlády v cirkevnej oblasti 

Cisársky patent zo dňa 1. septembra 1859 predstavoval výsledok dlhoročného snaženia 

Viedne o vytvorenie definitívneho zákona, podľa ktorého má Evanjelická cirkev a. v. 

fungovať a podľa ktorého sa má riadiť. O deň neskôr, 2. septembra 1859, vyšiel aj provizórny 

cirkevný poriadok, ktorého prevzatie však mala odobriť nadchádzajúca synoda. V úvode 

Patentu panovník prízvukoval, že nejde o nové nariadenie, ale jeho jednotlivé články 

a paragrafy nadväzujú na nariadenia z roku 1791, ako i na reflexie a úvahy jednotlivých 

superintendencií k návrhu zákona z roku 1856:  

 

„Po dôkladnom zvážení na základe predložených návrhov sme sa rozhodli na 

jednej strane bez ďalšieho predlžovania uviesť evanjelickú cirkev oboch 

vierovyznaní v Uhorsku, Chorvátsku, Slavónsku, Srbskej Vojvodine 

s Temešvárskym Banátom a Hraničnom území do pôžitku používania všeobecne 

záväznej ústavy a jej ďalšieho dotvorenia na základe pravidelne zvolávanej 

synody, ďalej vytvoriť pevnú normu v školských a učebných záležitostiach 

evanjelikov, a nakoniec udeliť jasný a určitý výraz jednotlivým princípom [...]“6 

 

Cisársky patent, podobne ako všetky predchádzajúce návrhy na reorganizáciu Evanjelickej 

cirkvi a. v., i návrh zákona z roku 1856, ponechával nezmenenú cirkevnú štruktúru – 

cirkevný zbor, seniorát, superintendencia. V prípade orgánov a inštitúcií na jednotlivých 

stupňoch cirkevnej správy sa Patent priklonil k návrhu zákona, kde fungovanie daného 

útvaru bolo zverené do kompetencie konzistória a konventu. Len na úrovni cirkevného 

zboru malo ísť o presbyterstvo a zborový konvent. Patent, napriek nesúhlasu 

antiaustristicky ladeného tábora, prijal aj nariadenie, v ktorom každý člen môže hlasovať 

podľa svojho vedomia a nemusí sa pridŕžať žiadnych inštrukcií.7 Podobne si vláda ponechala 

aj právo najvyššieho dozoru, ktorý mal byť vykonávaný zákonnou cestou, jednotlivými, na 

to určenými úradmi, pričom „na Ministerstve kultúry a vyučovania sa vytvorí oddelenie, 

                                                           
6 Cisársky patent z dňa 1. septembra 1859, por. Gottas, Protestanten in Ungarn, 177. 
7 Cisársky patent z dňa 1. septembra 1859, por. Gottas, Protestanten in Ungarn, 177, § 3. 
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ktoré bude pozostávať výhradne z veriacich prislúchajúcich k obom vierovyznaniam.“8 Vo 

svojich uzneseniach sa Patent venoval aj súdnej moci a právomociam, ktoré sa môžu 

uplatňovať v rámci cirkví oboch vierovyznaní. Určoval postupnosť v prípade riešenia 

súdnych záležitostí, od seniorálneho konzistória cez superintendencionálne konzistórium 

a generálnu konferenciu, až po najvyšší evanjelický cirkevný súd, pričom o jeho 

kompetenciách a nariadeniach si panovník vyhradil právo rozhodovať.9 Úrady, ktoré sa 

mali zaoberať súdnymi záležitosťami, sa po ich zriadení mali venovať aj oblasti manželských 

záležitostí – do ich pôsobnosti spadali aj duchovní predstavitelia. V otázke vizitácií 

a inšpekcií evanjelických škôl ukladal Patent povinnosť, že osoby vykonávajúce dozor 

musia byť výhradne príslušníkmi danej konfesie. Podobne Patent z 1. septembra 1859 

deklaroval právo cirkevného dozoru nad jednotlivými cirkevnými školskými inštitúciami, 

čím uznal právo cirkevných orgánov na autonómne konanie v oblasti školstva. Patent však 

určoval jednotlivé podmienky, ktoré musel spĺňať učiteľský zbor gymnázia, základnej školy, 

či preparandie:  

 

„musí byť bezúhonný z morálneho a politického hľadiska, a spravidla musí ísť 

o príslušníka Rakúskej monarchie, a z vedeckého hľadiska musí preukázať svoju 

spôsobilosť skrze absolvovanie učiteľskej skúšky, ktorá je na tej-ktorej škole 

vyžadovaná.“10  

 

Patent sa venoval i otázke ďalšieho teologického vzdelávania, ale i majetkovej otázke 

v cirkvi, zakladania nadácií a zriaďovania podporných fondov.  

 Patent sa pridŕžal návrhu zákona z roku 1856 aj v otázke územnej reorganizácie 

evanjelických cirkví oboch vierovyznaní, pričom v zhode s návrhom, určoval dovtedajší 

počet superindencií navýšiť o dve. Jednalo by sa teda o šesť superintendencií: Peštiansku, 

Bratislavskú (Prešporskú), Šopronskú, Prešovskú, Sarvašskú a Novoverbaskú. V prípade 

zmeny územného členenia, vzniku, či zániku jednotlivého cirkevného zboru, či seniorátu 

                                                           
8 Cisársky patent z dňa 1. septembra 1859, por. Gottas, Protestanten in Ungarn, 177, § 4. 
9 Cisársky patent z dňa 1. septembra 1859, por. Gottas, Protestanten in Ungarn, 177, § 5. 
10 Cisársky patent z dňa 1. septembra 1859, por. Gottas, Protestanten in Ungarn, 178, § 14. 



MICHAELA POSCHOVÁ 

48 
 

bolo, podľa Patentu, potrebné získať povolenie z Ministerstva kultu a školstva.11 Cisársky 

patent ponechával neporušený i paritný systém v evanjelickej cirkvi. Každý duchovný 

predstaviteľ, či už išlo o zborového farára, seniora, či superintendenta, mal mať aj svoj 

svetský ekvivalent v osobe kurátora, či inšpektora. Patent prijal aj myšlienku návrhu zákona 

o zriadení konzistórií, ako aj generálnej konferencie, inštitúcie, ktorá sa mala zvolať 

v prípade, ak sa nejaká cirkevná záležitosť dotýkala všetkých superintendencií, no „nikdy 

nemôže zasahovať do kompetencií synody, ani do autonómie jednotlivých 

superintendencií.“12 Patent reagoval na žiadosť evanjelikov v snahe pravidelne zvolávať 

synodu a opäť v zhode s návrhom zákonu z roku 1856, ustanovil, že obe evanjelické cirkvi 

majú právo zvolávať každých šesť rokov synodu, avšak závery z nej musia byť potvrdené 

panovníkom.  

 Patent nevyhovel námietkam evanjelikov, ktoré sa týkali verejného charakteru 

jednotlivých zhromaždení. Návrh zákona predniesol ideu, že jednotlivé zhromaždenia by 

mali byť neverejné, a teda prístupné len členom daných grémií. Evanjelici, ktorí však návrh 

zákona kritizovali, uvádzali ako jeden z dôvodov neprijatia návrhu s takýmto znením aj 

odmietnutie neverejného charakteru zhromaždení. Patent však na tieto argumenty 

nereagoval a v §45 deklaroval:  

 

„[...] aby sa jednotlivé cirkevné orgány mohli nezávisle a v pokoji radiť 

a vyjadrovať k záležitostiam im prideleným, ich zhromaždenia nie sú verejnosti 

prístupné. Len v prípade seniorálnych a superintendencionálnych konventov je 

podľa určitých nariadení možná účasť osôb, ktoré nie sú členmi týchto 

zhromaždení, títo sa smú zúčastniť zhromaždení ako tichí poslucháči.“13  

 

Panovník chcel ukázať evanjelikom svoju veľkorysosť tým, že podporil návrh zákona 

v otázke vyplácania ročného paušálu zo štátnej pokladnice, a to na funkčný príplatok pre 

superintendentov, funkčný príplatok pre seniorov, ale i na podporu chudobných fár a škôl14. 

                                                           
11 Cisársky patent z dňa 1. septembra 1859, por. Gottas, Protestanten in Ungarn, 181, § 30. 
12 Cisársky patent z dňa 1. septembra 1859, por. Gottas, Protestanten in Ungarn, 183, § 42. 
13 Cisársky patent z dňa 1. septembra 1859, por. Gottas, Protestanten in Ungarn, 183, § 45. 
14 Cisársky patent z dňa 1. septembra 1859, por. Gottas, Protestanten in Ungarn, 184, § 53. 
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Patent sa ukázal ako ústretový aj v sľúbenej pomoci štátnych orgánov, ako aj v prípade 

porušovania a nerešpektovania práv evanjelikov. Taktiež i postavenie duchovných sa 

zmenilo. Títo už neboli vnímaní ako „sluhovia cirkvi a veriacich“, nakoľko im Patent 

zaručoval status „nedotknuteľného“ predstaviteľa, podobne ako to bolo v prípade 

duchovných predstaviteľov Rímskokatolíckej cirkvi. Z uvedeného je teda možné 

dedukovať, že Cisársky patent z dňa 1. septembra 1859 prinášal evanjelikom mnohé nové 

výhody, pričom ich štruktúru a správu v zásade nechal nedotknutú. Celý problém Patentu 

však nespočíval ani tak v jeho obsahu a formuláciách, ako v načasovaní. Jeho neúspech však 

závisel aj od pomerov a prostredia, čo je však už téma nasledovnej časti. 

 

3. Dôvody konca absolutistických tendencií v cirkevnej oblasti 

Dôvody konca absolutistických snáh v cirkevnej oblasti i vo všeobecnosti možno v prvom 

rade hľadať v zahranično-politickej sfére. Vojenské porážky, strata územia, hľadanie 

spojencov, ako aj iné záujmy riadili politiku konca 50. a začiatku 60. rokov. Panovník nemal 

čas a ani energiu riešiť náboženskú otázku, ktorá strácala postupne zmysel a svoje 

opodstatnenie. Nehovoriac o napätí, či priam bojoch v rámci evanjelickej cirkvi, ktoré 

vyvolalo vydanie Patentu. Z uvedených dôvodov budeme túto časť členiť na dve časti – 

v prvej časti si uvedieme politické a vojenské skutočnosti, ktoré zamestnávali v tomto 

období panovníka a mali dopad i na cirkevnú oblasť, v druhej časti si ozrejmíme, akú 

atmosféru zo sebou priniesol Patent, ktorá mala zase vplyv na nechuť panovníka angažovať 

sa i naďalej v cirkevných záležitostiach Evanjelickej cirkvi a. v. 

 

3.1 Zahraničnopolitická situácia - koniec neoabsolutizmu 

Neoabsolutistická vláda Františka Jozefa sa na konci 50. rokov 19. storočia chýlila ku koncu. 

Nacionálne a autonómne tendencie jednotlivých teritórií patriacich pod správu Rakúskej 

monarchie nebolo možné natrvalo potlačiť, len ich na istý čas umlčať. Snahy po národnom 

zjednotení jednotlivých národností sa ozvali v tomto období opäť. Bolo to najmä Taliansko, 

ktoré neoabsolutizmus Františka Jozefa vnímalo ako prechodné obdobie, pričom sa však 

nevzdávalo túžby po zjednotenej národnej krajine. Keď podporu Taliansku vyjadril aj 
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francúzsky cisár Napoleon III., vypukla v roku 1859 vojna medzi Rakúskom na jednej strane 

a Sardínsko-piemontským kráľovstvom a Francúzskom na strane druhej. Ako sa dalo 

predpokladať, rakúska armáda dlho neudržala prevahu v bojoch a už v júni 1859 prehrala 

dve strategicky dôležité bitky pri Magente (4. júna) a Solferine (24. júna). Po nich bolo jasné, 

že územie Habsburgovcov sa bude zmenšovať, čo potvrdil predbežný mier podpísaný vo 

Villafranca 11. júla 1859, ktorého rozhodujúca časť znela: 

 

 „Medzi Jeho veličenstvom cisárom francúzskym a Jeho veličenstvom cisárom 

rakúskym bolo dohodnuté nasledovné: Cisár rakúsky postupuje svoje práva na 

územie Lombardska, s výnimkou pevností v Mantove a Peschiere na 

francúzskeho cisára. Cisár francúzsky postúpi tieto územia ďalej kráľovi Sardínie. 

Benátsko sa stane súčasťou talianskej konfederácie, avšak oficiálne zostáva pod 

korunou cisára rakúskeho.“15  

 

Mier podpísaný v Zürichu 10. novembra 1859 bol už len formalitou, nakoľko zmenil len 

jednotlivé štylistické formulácie provizórneho mieru z Villafranca:  

 

„§4 Jeho veličenstvo, cisár rakúsky sa vzdáva v prospech Jeho veličenstva, cisára 

francúzskeho všetkých svojich práv a nárokov na územie Lombardska 

s výnimkou pevností v Peschiere a Mantove [...] §5 Jeho veličenstvo, cisár 

francúzsky vyjadruje svoj úmysel neprenechať územia z predchádzajúceho 

článku sardínskemu kráľovi.“16  

 

Po odstúpení jednotlivých území sa vládny systém začal rozpadať, rakúsky panovník 

odvolal ešte v auguste 1859 z funkcie Alexandra Bacha, čím sa éra neoabsolutizmu, alebo 

inak nazvaného „Bachovho absolutizmu“ definitívne skončila. Národné emócie sa 

vystupňovali aj v Uhorsku. 16. marca 1860 sa konala v Pešti spomienková udalosť kladenia 

                                                           
15 Por. Rudolf Hoke a Ilse Reiter, Quellensammlung zur Österreichischen und Deutschen Rechtsgeschichte 

(Wien/Köln/Weinmar: Böhlau Verlag GmbH, 1993), 413. 
16 Frieden von Zürich, 10. november 1859, por. Rudolf Hoke a Ilse Reiter, Quellensammlung, 413. 
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vencov obetiam, ktoré padli počas obdobia Haynauovej tyranie a jej potlačenie spôsobilo 

ďalšiu vlnu demonštrácií a nepokojov. 

 Panovník, donútený okolnosťami, nemohol inak, oficiálne musel zrušiť absolutizmus 

v ríši. Dňa 20. októbra 1860 vydal tzv. „Októbrový diplom“, ktorý sa snažil „vybudovať 

neoabsolutisticko-centralistický vládny systém na feudálno-stavovskom základe.“17 Na 

základe Októbrového diplomu mala byť celá krajina decentralizovaná, v krajinách „rakúskej 

časti“ mala získať rozhodujúcu moc Ríšska rada a krajiny „uhorskej časti“ sa mali riadiť podľa 

rozhodnutí jednotlivých kráľovstiev a historických dŕžav. Pre Uhorsko to znamenalo, že 

politicky a spoločensky sa ocitla opäť v období pred revolúciou, teda pred rokom 1848. Ako 

však uvádza Hanno Rebhan: 

 

 „Októbrový diplom nebol nikdy zrealizovaný, odpor voči nemu spôsobil, že vo 

februári 1861 sa vydal nový diplom, tzv. Februárový patent, ktorý slúžil ako 

vysvetlenie a rozšírenie Októbrového diplomu.“18  

 

František Jozef pochopil a následne aj vo Februárovom patente, ktorý bol zverejnený 26. 

februára 1861, deklaroval, že nastolenie stavu spred roku 1848 nie je možné a systém 

nemôže byť vybudovaný na základe šľachty a kléru, ale jednotlivé právomoci musia byť 

zverené aj meštianstvu. Z Ríšskej rady sa vybudoval dvojkomorový parlament, územia v 

„uhorskej časti“ – Zalitavsku mali byť spravované jednotlivými úradmi korunných dŕžav. 

Ani tento Patent však nepriniesol všeobecnú spokojnosť.  

 Na základe zahraničnej i vnútropolitickej situácie je len logické, že panovník videl 

priority na iných miestach, ako v nastolení poriadku, podľa ktorého mali evanjelici 

fungovať, nehovoriac o skutočnosti, že sami evanjelici sa nevedeli dohodnúť, čo vlastne 

chcú a akým spôsobom to chcú dosiahnuť. Pre evanjelikov, ktorí boli austrofilne ladení 

a verili v pomoc Viedne pri presadzovaní jednotlivých nariadení a Cisárskeho patentu, však 

                                                           
17 Hanno Rebhan, Österreich wird Verfassungsstaat: Entstehung und Entwicklung moderner 

Verassungsstaatlichkeit (1848 – 1918) (Marburg: Tectum Verlag, 2012), 151. 
18 Rebhan, Österreich wird Verfassungsstaat, 152. 
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strata panovníkovho záujmu o veci cirkevné, znamenala ranu a strach z budúcnosti. Svoje 

pocity vyjadril Ján Seberini v periodiku „Evanjelické církevní noviny“:  

 

„My patentalisti trpíme bolestne a lkáme v nevôli, že nás i vláda necháva na lade. 

Ani my sme sa nespili muštom, i my rozumieme, kam kočíruje chytrák Napoleon. 

Ale my sme si zastali pevno na čistom cirkevnom poli. Cirkvi nie je nič do 

politiky. O to nech sa iné pole stará.“19  

 

Z uvedeného vyplýva, že protestanti si na jednej strane boli vedomí, že politika má dopad 

aj na riešenie situácie, v ktorej sa momentálne nachádzali, na druhej strane však očakávali 

od panovníka mocenské slovo, ktoré by nastolilo poriadky v cirkvi. Problémom však bolo, 

že panovník potreboval sympatie práve od antiaustristicky ladených predstaviteľov cirkvi, 

ktorí predstavovali promaďarsky zmýšľajúcich evanjelikov, a ktorí zároveň odmietali 

Patent, aby v už aj tak napätej situácii nestratil ešte aj Uhorsko, svoju ďalšiu korunnú 

krajinu.  

 

3.2 Atmosféra vo vnútri Evanjelickej cirkvi a. v. po vydaní Patentu - koniec 

absolutistických tendencií Viedne v evanjelickej cirkvi 

Patent mal vyriešiť dlho pretrvávajúce spory, mal odstrániť napätie, pomôcť protestantom 

v ich správe a ich postavení v spoločnosti. No opak sa stal skutočnosťou. Cisársky patent ešte 

vyostril napätie, ktoré v Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku prerástlo do otvorených 

konfliktov medzi jednotlivými predstaviteľmi a zástupcami evanjelikov. Vydávali sa 

dehonestujúce, klamlivé, či urážlivé články v cirkevných periodikách, publikovali sa 

pamflety, no často prichádzalo aj k fyzickým útokom na osoby a majetok zástancov 

odlišného názoru. Obe strany, ako austrofili, tak i antiaustristi, ktorí v tomto období prijali 

označenie „patentalisti“ a „autonomisti“, hľadali argumenty, či už kritické alebo nekritické, 

na podporenie svojho stanoviska, poukazovali na chyby, morálny profil, či odsúdeniahodné 

                                                           
19 Ján Seberini, „Vysvetlení té sedmihlavé a desítirohaté šelmy, kterou videl svatý Jan ve svém zjevení dle 

kapitoli XII. – XIII.,“ in Ewanjelické církewní nowiny 1, ed. Jozef Podhradský (Pest: Tratter-Károlyi, 1860), 

194.i 
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činy svojich oponentov, len aby sa ich stanovisko javilo v lepšom a pozitívnejšom svetle. Na 

situáciu, ktorá nastala po vydaní Patentu, upozorňuje Ján Ďurovič vo svojom príspevku:  

 

„Vznikli z toho také boje, ktoré na cirkevnej pôde boli neobyčajne prudké, do 

krajnosti vypäté a stáli nejedného účastníka veľké straty, ba aj postavenie. 

Rozhodovalo sa však pri nich nielen o cirkevné hodnoty, ale aj o iné cenné veci 

politického, sociálneho, kultúrneho a nacionálneho rázu, ktoré s tamtými úzko 

súviseli. Šlo pri nich aj o život slovenského národa, ktorý nie raz práve pri veciach 

evanjelických cirkevných bol hájený a vybojovaný.“20  

 

Z citovaného je možné vnímať dve skutočnosti. Po prvé Evanjelická cirkev a. v. sa premenila 

na bojisko, v ktorom sa rozhodovalo o prijatí Patentu. Po druhé prijatie Patentu nebolo len 

dôležité pre vyriešenie cirkevných záležitostí, ale aj pre národnostné dôvody. Opäť sa teda 

ukázalo, že cirkevná, politická a spoločenská oblasť boli navzájom úzko prepojené. Túto 

skutočnosť si uvedomoval aj Seberíni, keď vo svojom príspevku tvrdil:  

 

„Nejedná sa tu o Patent alebo Nepatent! My totiž slovenskí evanjelici máme 

utratiť svoj jazyk, svoju reč materinskú, slovenskú a potom máme obetovať aj naše 

augsburské vierovyznanie [...].“21 

 

Napriek všetkým nepriazňam, ktoré prívržencov patentálneho zriadenia postretlo, sa 

nevzdávali a snažili sa presvedčiť svojich oponentov i široké masy o pozitívach Patentu 

a milosti, ktorej sa evanjelikom zo strany Viedne dostalo. Prostredníctvom cirkevných 

periodík a jednotlivých publikácií uvádzali dôvody na prijatie Patentu. Tak i článok 

s názvom „Dobré vlastnosti Patentu cis. kráľ. dne 1. září daného“, ktorý uvádzal najmä dve 

výhody Patentu – nadväznosť na predchádzajúce slobody a právomoci, ktoré evanjelici 

                                                           
20 Ján P. Ďurovič, „Boj o patent v cirkevných časopisoch,“ in Theologia evangelica 4 (Bratislava: Slovenská 

evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave a Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze, 

1951), 264. 
21 Seberini, „Vysvetlení té sedmihlavé a desítirohaté šelmy,“ 194. 
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v Uhorsku v priebehu rokov získali, čím sa dokázala kontinuita a nie zavádzanie nových 

komponentov:  

 

„Prvá dobrá vlastnosť a hlavná výbornosť tohto Patentu cisárskeho je tá, že on 

všetky starodávne slobody naše evanjelické potvrdzuje [...] daromné je teda 

mnohých krikľúňov pokrikovanie, ako keby sa v tomto cis. patente na oné staré 

zákony žiaden ohľad nebral.“22  

 

Druhé pozitívum spomínaného článku videl autor v potvrdení zákona z roku 1844, ktorý 

výrazne zjednodušoval prestup z katolíckej na evanjelickú vieru.  

 Obhajoby tohto dokumentu sa ujal i Karol Kuzmány. To, že sa Kuzmányho postoje 

voči Viedni a jej zásahov do evanjelickej cirkvi 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 má panovník 

nielen možnosť, ale má priamo právo na zásah 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, 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.“23  

 

                                                           
22 „W. Dobré vlastnosti Patentu cis. kráľ. dne 1. září daného“, Podhradský, Ewanjelické církewní nowiny 1,2 

(1860): 10. 
23 Karol Kuzmány, „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, 2,5 (1864): 209-222; dokončenie: 2,6-7 (1864): 260-271. 
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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 teda 

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.“24  

 

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 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.“25  

 

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 najčelnejších je 

zmaďarčenie slovenského národa.“26 

 Panovníkovo rozhodnutie vydať Patent podporovali i Jozef Miloslav Hurban 

a Michal Miloslav Hodža, nakoľko bolo evidentné, že pre Slovákov v Evanjelickej cirkvi a. 

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

                                                           
24 Kuzmány, „Pre aké a ktoré príčiny prijali sme my patent cisársky“, II. diel, zv. 5 (1864): 209-222; dokončenie: 

2,6-7 (1864): 260-271. 
25 Kuzmány, „Pre aké a ktoré príčiny prijali sme my patent cisársky“, II. diel, zv. 5 (1864): 209-222; dokončenie: 

2,6-7 (1864): 260-271. 
26 Kuzmány, „Pre aké a ktoré príčiny prijali sme my patent cisársky“, II. diel, zv. 5 (1864): 209-222; dokončenie: 

2,6-7 (1864): 260-271. 
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a  samotný Patent zároveň 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. Podľa neho, sledovali 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.“27  

 

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 a všade rozprávalo sa takto: Ak 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 

                                                           
27 Jozef Miloslav Hurban, Oswedčení Ewanjeliků Nezměněného Augsspurského Wyznání wěrně se 

přidržejících: vydané 3 konwentu seniorálního cirkwí zřízených w Nitranském Senioráte (Viedeň: Tiskom 

DD. Mechithatristov, 1862), 135. 
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slovo kňaza svojho nič nedal a darební zváči, klamári, krikľúni, to boli vzácni 

proroci na všetkých takmer stranách.“28  

 

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“ (Skalica: s.n., 1861):  

 

„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 ʻéljenʼ.“29  

 

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.“30 

 Na druhej strane však stáli autonomisti, ktorí ani len neuvažovali, že by Patent ako 

i politické zásahy Viedne odobrili. Práve späťvzatie Patentu bolo podľa autonomistov 

jedinou možnosťou ako – 

 „potlačiť napätú situáciu a náladu, ako vyliečiť rany, ako opätovne získať dôveru 

a zároveň ponúknuť pevný základ na spoluprácu. Vláda môže prostredníctvom 

                                                           
28 Hurban, Oswedčení Ewanjeliků Nezměněného Augsspurského Wyznání, X. 
29 Hurban, Oswedčení Ewanjeliků Nezměněného Augsspurského Wyznání, 18.   
30 Miloš Klátik, Michal Miloslav Hodža: život a dielo (Bratislava: Generálny biskupský úrad ECAV na 

Slovensku, 2011), 16. 
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mocenských nariadení, prostredníctvom bajonetov potlačiť obe sesterské cirkvi, 

ktoré pozostávajú z 3 miliónov protestantov žijúcich v Uhorsku, ale nikdy – nie 

nikdy – nemôže ich odpor zlomiť!“31  

 

Odporcovia Patentu dokonca neváhali ani ostentatívne vystúpiť voči samotnému 

panovníkovi. Nielenže mu odmietli vzdať aspoň oficiálnu a formálnu úctu, ale niektorí ho 

dokonca vyzývali k abdikácii:  

 

„[...] že Vy, Excelencia! nepovažujete za Vašu čestnú povinnosť odstúpiť, napriek 

tomu, že tri milióny ľudí Vám vyslovilo svoju nedôveru. Cirkev sa nedá 

mystifikovať ani odviesť zo svojich správnych koľají. Jej život je vlastná, 

autonómna správa, zákonné zriadenie, pričom môže slobodne voliť svojich 

duchovných – zvolávať svoje konventy bez akýchkoľvek obmedzení – školy 

obsadzovať odborníkmi podľa svojej vôle, v duchovnom nepotrebuje vidieť 

svojho pána, ale služobníka cirkvi, brata kresťanského spoločenstva – a 

nepotrebuje ani žiadne peňažné dary.“32  

 

Autonomisti sa teda ukázali natoľko hrdí, že odmietali aj nariadenia, ktoré mali bezpochyby 

pozitívny charakter, ako finančná podpora chudobných farností a školských inštitúcií. 

Neprijatie Patentu a jeho jednotlivých nariadení sa však stalo principiálnou otázkou, ktorá 

sledovala jediný cieľ, a to zvíťaziť nad absolutizmom Viedne, ako v cirkvi, tak 

i v spoločnosti. Postupne, ako aj samotná Viedeň strácala o Patent záujem, sledovali 

autonomisti svoje úspechy v jednotlivých cirkevných zboroch a seniorátoch, ako to neustále 

opisovalo cirkevné periodikum „Evanjelik“:  

 

„Obec Tomčín, svätomartinskej evanjelickej augs. vyznania cirkvi ako matky 

dcéra, podala dňa 5. januára r. B. cirkvi zaturčianskej evanjelickej augs. vyznania 

                                                           
31 Das k. k. Patent vom 1. September 1859 als Mystification des Protestantismus in Ungarn (Hamburg: 

Hoffmann und Campe, 1860), 86. 
32 Das k. k. Patent vom 1. September 1859 als Mystification, 84-85. 
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list, v ktorom ju žiadala, z príčin už celému svetu známym, aby za dcéru prijatá 

bola.“33  

 

A na inom mieste správa pokračuje: „[...] aby už raz Hospodin tieto cirkevné búrky celkom 

utíšil, zblúdených na cestu pravú priviedol, aby ako novonarodená dcéra skrze vyslancov 

tejto cirkvi do predošlej matky odprevadená byť mohla.“34 Patent predstavoval pre 

autonomistov nezdar a poblúdenie cirkvi, ktoré je potrebné čo najskôr odstrániť 

a prinavrátiť evanjelickej cirkvi tú správnu podobu, ktorá pre nich znamenala navrátenie 

pomerov spred revolúcie.  

 Monarchia na čele s panovníkom v prvom momente po vydaní Patentu 

predpokladala úspech, neskôr si nechcela priznať neúspech, a preto ešte v prvom roku po 

vydaní Cisárskeho patentu vydalo Ministerstvo kultu a školstva, dňa 10. januára 1860, 

nariadenie, ktoré deklarovalo nezmenený záujem Viedne na presadzovaní Patentu. Ako 

uvádza  Martin Kováč, nariadenie spresňovalo, akým spôsobom sa má postupovať pri 

reorganizácii podľa spomínaného Patentu, a to „zdola nahor. Teda – najprv sa mali 

reorganizovať cirkevné zbory, potom senioráty a napokon ustanoviť nové dištrikty.“35 

Nariadenie určovalo taktiež presné lehoty, dokedy sa má správa podľa patentálnych 

nariadení na jednotlivých stupňoch uskutočniť. V prípade nesplnenia strácali jednotlivé 

cirkevné zbory a senioráty štátom uznané práva, ich konventy, ako aj uznesenia z nich 

vychádzajúce, mali byť považované za neplatné. To však bolo posledné významnejšie 

nariadenie, ktoré sa postavilo na stranu patentálne zmýšľajúcich evanjelikov. Napriek 

žiadostiam a výzvam patentálov, ktoré adresovali panovníkovi, sa žiaden zásah v tomto 

smere neudial. Na začiatku roku 1860 vyzývali „Podhradského noviny“ k aktívnemu 

prístupu panovníka:  

 

„Podľa našej mienky by bolo veľmi žiadúce, aby sa na začiatku i v samotných 

listoch zvláštna pozornosť obracala na vykorenenie a podvrátenie tých bludov 

                                                           
33 J. Zky, „Co se deje v turčanském senioráte?,“ Ewanjelik 2,4 (1863): 31. 
34 Zky, „Co se deje v turčanském senioráte?,“ 31. 
35 Martin Kováč, Štúrovci ako ste ich nepoznali: Protestantský patent z roku 1859 a jeho vplyv na duchovné 

prebudenie v Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku (Bratislava: Porta libri, 2012), 28. 
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a nepravých námietok [...] proti najvyššiemu c. k. Patentu z 1. septembra 

a vysokému ministeriálnemu nariadeniu z 2. septembra r. 1859, ktoré roztrubujú 

a náš, inak tichý a pokojný ľud v jeho náboženskom pokoji mýlia, k odporu proti 

svojim duchovným správcom a k nepovoľnosti voči svetským, tak i cirkevným 

vyvolávajú, aby náš ľud vedel čomu má veriť a čoho sa vystríhať.“36  

 

Odpoveď, ktorú Viedeň vyslala prostredníctvom „Najvyššieho prípisu Jeho cisárskeho 

a kráľ. veličenstva z dňa 15. mája 1860“, bola iná, ako si patentalisti predstavovali. Práve 

týmto prípisom sa Viedeň neoficiálne vzdala Patentu a jeho späťvzatie bolo len otázkou 

času. Panovník v prípise oznamoval nasledovné: „vidí sa mi povoliť, aby i tie cirkvi, 

senioráty a superintendencie, ktoré sa v zmysle môjho Patentu ešte nezriadili, do 

konventov sa zhromažďovať mohli, aby potrebné poriadky učinili.“37 Nariadenie, ktoré 

apelovalo na nezriadené zbory, aby nebránili iným zborom v ich predsavzatí zriadiť sa 

patentálnym spôsobom, ako i nariadenie, aby Prešporská a Novoverbaská superintendencia 

neboli žiadnym spôsobom znepokojované38, nepredstavovalo žiadnu ochranu ani 

zadosťučinenie patentalistom. Práve naopak, autonomisti v prípise videli svoju výhru: 

„Zasväťme vydanie nového zákona, zákona lásky, bratského zmierenia, pokoja 

a autonomistickej slobody, ktorá [...] previevať bude.“39  

 K oficiálnemu späťvzatiu Patentu prišlo však až o niekoľko rokov neskôr, a to v roku 

1867. Medzitým sa Kuzmány stal superintendentom Prešporskej superintendencie, ktorá sa 

ako jediná zriadila podľa Patentu. Práve on sa stal najtragickejšou postavou obdobia po 

odstránení neoabsolutizmu, bol osočovaný zo strany autonomistov, ohrozovaný fyzicky 

i psychicky, trpel nedostatkom prostriedkov, no napriek všetkému veril až do svojej smrti 

v presadenie 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 

                                                           
36 K.T.U. Slovo o novém zřízení naší ev. církve, por. Podhradský, Ewangeliscké církewní nowiny 1,5 (1860): 

36. 
37 Najvyšší prípis Jeho cisárskeho a kráľ. veličenstva z dňa 15. mája 1860, por. Podhradský, Ewangeliscké 

církewní nowiny 1,9 (1860): 77. 
38 Najvyšší prípis Jeho cisárskeho a kráľ. veličenstva z dňa 15. mája 1860, por. Podhradský, Ewangeliscké 

církewní nowiny 1,9 (1860): 77. 
39 Klsák, „Úvodné slovo,“Ewanjelik 1,1 (1862): 4. 
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ho „umelo“ ponechávala v platnosti až do smrti Kuzmányho v roku 1866 a odvolala ho až 

v spomínanom roku 1867. 

 

4. Záver 

Cisársky patent z roku 1859, platný pre Uhorsko, nebol pozitívne prijatý, ako uvádza Ján 

Ďurovič: „Patent totiž bol opozdený, vydaný vtedy, keď sa rúcala diktátorská bachovská 

doba, keď boli na obzore porážky v Taliansku 1859 a pri Hradci Králové 1866, a keď Viedeň 

musela ustúpiť Maďarom.“40 Mohli by sme polemizovať, ako by prebiehala situácia 

v Uhorsku a evanjelickej cirkvi, ak by zahraničná i vnútropolitická situácia nepriviedla 

panovníka k ústupkom a potrebe podpory zo strany odporcov Patentu. Vládnuca Viedeň 

zvolila v každom prípade zdĺhavú stratégiu na vyriešenie protestantskej otázky. Celé 

desaťročie trvalo, kým prišlo k vydaniu Cisárskeho patentu a už pred samotným 

zverejnením bolo jasné, že Patent nebude pozitívne prijatý, ani nie tak vďaka 

myšlienkovým líniám, hoci aj tie zohrávali do istej miery svoju rolu, no najmä pre 

skutočnosť, že Viedeň a panovník boli vnímaní ako okupačná moc zabraňujúca 

emancipačnému procesu osamostatnenia sa maďarského národa. Ako potvrdenie našej 

domnienky môže slúžiť skutočnosť prijatia Cisárskeho zákona z roku 1861.  

 Uhorsko bolo výnimočnou a špecifickou korunnou krajinou v rámci Rakúskej 

monarchie, s mnohými tradíciami, históriou a slobodami. Samotné špecifikum predstavoval 

aj protestantizmus a Evanjelická cirkev a. v., ktorá bola hrdá na svoju autonómiu 

a samostatné postavenie. Storočia ju formovala nedôvera k habsburskej dynastii a dôvera 

v pomoc svetských patrónov a predstaviteľov. Zložité národnostné rozloženie v Uhorsku 

i v samotnej cirkvi, národno-emancipačné procesy, uvedomovanie si svojich práv 

a možností v štáte, ale i postavenie cirkvi v spoločnosti, v porovnaní s inými cirkvami, no 

najmä porovnanie s majoritnou Rímskokatolíckou cirkvou, tvorilo mozaiku, ktorá vytvárala 

celok skutočností, s ktorými sa musela Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku vysporiadať. Na 

základe uvedených skutočností je len logické, že na riešenie protestantskej otázky nemohol 

existovať len jeden názor, ale myšlienky a postoje sa rôznili v závislosti od postoju k Viedni, 

                                                           
40 Ďurovič, „Boj o patent v cirkevných časopisoch,“ 266. 



MICHAELA POSCHOVÁ 

62 
 

k národnej príslušnosti, ale i k náboženskému a cirkevnému cíteniu. Z tohto hľadiska bolo 

od Viedne naivné predpokladať, že Patent bude jednoducho s vďakou prijatý. Chybou 

Viedne bolo, že sa s reorganizáciou v evanjelickej cirkvi a vydaním Patentu ocitla niekde na 

polceste a dlho váhala, akým smerom sa vyberie. V prípade Patentu malo prísť buď 

k naoktrojovaniu jednotlivých nariadení s hrozbou perzekúcie alebo správa v cirkvi a jej 

ďalšie fungovanie mali byť ponechané výhradne v rukách evanjelických predstaviteľov bez 

zásahov a ponúk riešenia zo strany vládnucej Viedne. No Viedeň dlho váhala, pričom sa 

v závere odhodlala síce na vydanie Patentu, ale chýbala jej potrebná moc a sila na jeho 

presadenie a udržanie, preto môžeme vysloviť len skutočnosť, že Cisársky patent 

predstavoval bodku za snahou panovníka a vlády vytvoriť jednotnú cirkevnú organizáciu 

Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku, ako aj v celej monarchii prostredníctvom 

absolutistických prostriedkov.   
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