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Erdélyi egyházak  és a hívek Trianonja
A trianoni békediktátum következménye az erdélyi magyar egyházak szempontjából

• Gondoljunk a pityó-
katermesztő vidékek 
emberére, aki tudja: a 
legnagyobb ínség, ha 
tavasszal szétszabdalt 
krumplit kell fészkekbe 
raknia. Orcája veríté-
kéhez az erőfeszítést 
megáldó Istene adja 
a reményt: családja 
nem szűkölködik majd 
a termés betakarítása 
után. A trianoni bé-
kediktátum után száz 
évvel, 2020 júniusá-
ban Hit-vallás kiadvá-
nyunkban a Gondvise-
lés szemével tekintünk 
a lelkek talaját művelő 
egyházaink kertjeire, 
mezejére – 1920 előtt-
re; a lehajtott fejjel, 
sajgó háttal és kétség-
beesett imádsággal 
zajló ültetgetésre, és 
arra is, mire adta áldá-
sát az Úr.

A N T A L  E R I K A

M ilyen következményei 
voltak az erdélyi magyar 
egyházak szempontjából 

az 1920-as békediktátumnak? Buzo-
gány Dezső teológiatanár, egyház-
történész válaszolt kérdéseinkre.

– Milyen egyházkerületeket szakí-
tott szét a trianoni békediktátum?
– Ha csak a romániai helyzetet tart-
juk szem előtt, akkor a legnagyobb 
veszteség a római katolikus és a re-
formátus egyházat érte, amelynek 
több egyházi körzetét is kettévágta a 
határmódosítás. A feldarabolt római 
katolikus egyházmegyék egyik része 
Magyarországon maradt, a másik ré-
sze átkerült Romániába. Ugyanerre a 
sorsra jutott több református egyház-
megye is. A Tiszántúli Református 
Egyházkerület jó néhány egyház-
megyéje szenvedett csonkulást (Má-

ramaros, Nagykároly, Nagybánya, 
Bihar, Nagyszalonta, Bánát stb.). 
Tehát ami a Magyar Református Egy-
házat illeti, Románia viszonylatában 
csak egyetlen egyházkerület sérült, 
a Tiszántúli. Az Erdélyi Református 
Egyházkerület ugyanis teljes infra-
struktúrájával érintetlenül átkerült. 
A csonkult egyházmegyék számára 
az jelentett nehézséget, hogy az el-
csatolt területek haszonélvezői törvé-
nyekben rendelték el, hogy a csonka 
egyházi körzetek semmiféle kapcso-
latot nem tarthatnak az anyaországi 
egyháztesttel és önálló egyházi kör-
zetté kell átalakulniuk.

– Hozzávetőlegesen hány híve 
maradt az egyházaknak itt, Er-

délyben?
– Csak a magyar történelmi feleke-
zetek adatait ismerem. A Trianon 
előtti Magyar Református Egyház öt 
egyházkerületből állt: a Dunamel-
léki, a Dunántúli, a Tiszáninneni, a 
Tiszántúli és az Erdélyi.  A békeszer-
ződéssel az egész Erdélyi Református 
Egyházkerület átkerült Romániába 
(több mint 600 egyházközség, 460 
000 hívővel), továbbá a Tiszántú-
li Református Egyházkerület nagy 
része (280 egyházközség, csaknem 
300 000 hívővel). A Római Katolikus 
Egyház esete is párhuzamos a refor-
mátuséval: átkerült a teljes erdélyi 
főegyházmegye (251 plébánia, 375 
000 hívő), részben pedig a csanádi 
(160 plébánia, 470 000 hívő), a nagy-
váradi (54 plébánia, 75 000 hívő), a 
szatmári (45 plébánia, 90 000 hívő). 
Az Ágostai Hitvallás szerinti evangé-
likus egyház bányai és tiszai egyház-

megyéiből 32 egyházközség került 
át, amelyek a szász evangélikusok 
joghatósága alatt akartak önálló ma-
gyar esperességet szervezni, de ez 
meghiúsult, ezért 1920-ban megszer-
vezték az Erdélybánáti ág. hitv. Evan-
gélikus Egyházkerületet, Arad szék-
hellyel, amelyet a román állam csak 
1926-ban ismert el (25 egyházközség, 
32 500 hívő, és még kb. 130 000 szász 
evangélikus). Az unitárius egyház 
néhány egyházközséget leszámítva 
teljes egészében átkerült Romániába 
(8 egyházkör, 72 000 hívő).

– Volt-e talpra állás, hogyan tör-
tént ez meg?
– Az ember azt várná, hogy Trianon 
miatt letargiába, búskomorságba és 
tétlenségbe süllyed Erdély hívő né-
pe. Ennek épp az ellenkezője történt. 
A római katolikus egyház részben a 
Szentszékkel felvett kapcsolata ré-
vén próbált lábra állni, részben a 
belső egyházi élet megszervezésével 
igyekezett megerősíteni hívei öntu-
datát. Kiváltképpen Majláth Gusztáv 
püspök munkássága szolgálta a meg-
újulást. Ő átformálta a római katoli-
kus közgondolkodást, meg- és átszer-
vezte az oktatást (felújíttatta a régi 
iskolákat, nevelőintézeteket alapí-
tott, tanárokat toborzott, lelkészeket 
nevelt), új tartalmat és célt vitt a lel-
készek munkájába, továbbá újságo-
kat alapított, vallásos mozgalmakat 
támogatott. A református egyházban 
számtalan szövetség és egyesület 
született, elsősorban Makkai Sándor 
püspök és az egyházkerület Belmisz-
sziói Ügyosztályának lelkes mun-
kája folytán (Vécsi Szövetség,1921; 

Ifj úsági Keresztyén Egyesület, 1921;  
Leányszövetség, 1923; Vasárnapi Is-
kolai Szövetség, 1924; Nőszövetség, 
1927, sikertörténet: 1935-ben 512 ta-
gozata, 15 876 tagja, 6789 bibliaköre 
van, csaknem 2000 vallásos estélyt 
és 700 kultúrestét rendeztek). Az 
egyházi sajtó szárnyra kelt, a betű, 
a vigasztaló ige utáni éhség a refor-
máció korát juttatja eszünkbe. A két 
világháború között Romániában ösz-
szesen 145 magyar nyelvű egyházi és 
vallásos lap jelent meg, a következő 
megoszlásban: kb. 60 református, 48 
római katolikus, 11 unitárius, 6 evan-
gélikus, 10 baptista, 8 adventista és 
2 Jehova tanúi. Továbbá árvaházak, 
diakóniai otthonok létesülnek, be-
indul a börtönmisszió, a külmisszió 
stb. Se szeri, se száma a külföldi láto-
gatóknak és viszontlátogatásoknak. 
Az történt tehát, amire a legkevésbé 
lehetett számítani a trianoni kata k-
lizma után. Az egyházak elveszítet-
tek ugyan sok külső, földi dolgot, de 
sokat is nyertek belsőleg, lelkileg.

Az újjászervezést szolgálta az első 
igazán ökumenikus egyházi összefo-
gás is, amelynek eredményeképpen 
létrejött a Felekezetközi Tanács. Az 
egyházak már 1918-ban megérezték 
a változások szelét, és ez év novem-
berében Kolozsváron létrehozták 
három egyház érdekképviseletét, 
bár a hivatalos megalakulásra csak 
Trianon után, 1920. június 24-én 
került sor. Római katolikus részről 
Majláth Gusztáv, református részről 
Nagy Károly, unitárius részről Fe-
renc József, evangélikus részről pe-
dig Kirchk nopf Gusztáv püspök írta 
alá a Tanács megalakulásán felvett 

jegyzőkönyvet. Konzultatív testület 
volt, hozzá tartoztak az egyházak ok-
tatási, kulturális, gazdasági és szo-
ciális kérdései. A hivatalos alakuló 
ülésen kimondták, hogy túllépnek a 
korábbi félreértéseken és együtt áll-
nak az egyházi ügyek szolgálatába. 
Továbbá fellépnek az oktatást érintő 
kérdésekben, az egyházi vagyonok 
védelmének és visszaszerzésének 
ügyében, a kisebbség politikai joga-
inak tiszteletben tartásáért, a kultu-
rális autonómiáért, az egyházak ingó 
és ingatlan javainak megőrzéséért, és 
nem utolsósorban a román karhatal-
mi szervek egyháziak ellen irányuló 
túlkapásaival szemben. Miután a 
román katonaság lefoglalta a Ferenc 
József Tudományegyetem épületét és 
román tannyelvű intézménnyé ala-
kította át, hogy az új adminisztráció 
számára funkcionáriusokat neveljen, 
tehát megszűnt a magyar felsőokta-
tás, a Felekezetközi Tanács 1920-ban 
megszervezte az első ökumenikus és 
önálló egyházi egyetemet a mai ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
épületében. A tiszavirág életű, csu-
pán egy évig működő egyetemen 250 
diák tanult, és 38 tanár több mint 80 
tantárgyat adott elő. Egy év működés 
után a román álllam betiltotta. Az 
előbb felsorolt feladatköröket olvasva 
mintha a mai feladatait sorjáztuk vol-
na a közös egyházi összefogásnak! 
Sok tekintetben nem hasonlít a mai 
helyzet a 100 évvel korábbira, de sok-
ban igen. Elég, ha csak a közös erővel 
létrehozott Sapientia magánegyete-
met nézzük, amely már sokkal sike-
resebb, mint jogelődje volt. Az akkor 
elvetett mag, lám, 100 esztendő után 
kicsírázott, és hovatovább életképes 
fává terebélyesedik.

1920–2020

Érdemes látnunk: ma a négy 
római katolikus egyházmegyénk 
élén magyar főpásztorok állnak. 
Jövőre lesz húsz éve, hogy Gyula-
fehérvár ősi bástyáját érsekségi 
rangra emelték. A napokban múlt 
tíz éve, hogy a magyar refor-
mátus egyháztestek egységre 
léptek. Június 28-án pedig az uni-
táriusok emlékeznek a magyaror-
szági és erdélyi unitárius egyház 
egyesülésére: 2012-ben jött 
létre a Magyar Unitárius Egyház. 
Honnan indultunk 1920-ban?

Erdély hívő népe nem süllyedt letargiába, 
búskomorságba, tétlenségbe Trianon miatt. Lábra állt
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