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Megtörtént az elképzelhetetlen
A jólétből háborúba, fi zikai és lelki kiszolgáltatottságba
• Ami ma történelem, 
az folyamatok összes-
sége. Tudjuk: Trianon 
is egy folyamat útke-
reszteződése, nem 
állomása volt.

A múló idő átszínezi a valahai 
jelent, a traumák elfedik az 
előzményeket. Isten, a törté-

nelem Ura a tudója, hogy a megpró-
báltatás miként válik az emberi tett-
vágy húzóerejévé.

A lelki hajótörés

A Nagy Háború úgy indult, mint egy 
operett-felvonulás. Zászlólengetés, 
lelkesedés, felvirágzott, frontra indu-
ló vonatok. Könnyű és közeli győzel-
met vártak; úgy gondolták, hogy az 
egész egy hosszabb hadgyakorlathoz 
lesz hasonló. Tévedtek. Az első évek-
ben a cenzúra, a háborús propaganda 
egy darabig még takargatni tudta a 
drámai valóságot. De a sok sebesültet, 
halottat nem lehetett kimagyarázni – 
Doberdó, Piávé végül Isonzó húsda-
rálóját, ahol tízezrek morzsolódtak 
fel egyre értelmetlenebbül. Az 1916-os 
székelyföldi betöréskor döbbent rá 
az erdélyi magyarság a helyzete töré-
kenységére, és hogy megtörténhet az 
az elképzelhetetlen helyzet, hogy véd-
telenül marad, kiszolgáltatva. 

1917 és ’18 már az apokalipszis ha-
tárát súrolta. A háború első heteiben 
fogságba esett sok ezernyi, Szibériá-
ban raboskodó hadifogoly csatlakozik 
a bolsevikokhoz, és mint vörös katona 
harcolja végig a forradalmat. A fronton 
tarol a mustárgáz, bevetik az első láng-
szórókat, és elszabadul az első, feltéte-
lezhetően mesterségesen kitenyésztett 
vírus halálos kórja, a spanyolnátha. 
Az összeomláskor megkeseredett, 
megtört lelkű és egészségű túlélők ha-
da érkezik haza, hozva a betegséget és 
a meghasonlott lelkivilágot. 

A jámbor parasztlegény, akit a 
csendőr hétfőn végigpofozott kocs-
mai vagy báli hangoskodásért, 
káromkodásért, egyik napról a má-
sikra gyilkoló szerszámot kap kezé-
be és ölni kényszerül. Vér, halál és 
pusztulás veszi körül vagy emészti 
el testileg-lelkileg csöndes vidékek 
békében és biztonságban felnőtt 
nemzedékét. 

Otthon egyre több az apa, testvér, 
gyermek nélkül küzdő, dolgozó csa-
lád. Egyre többen öltöznek feketébe; 
vasárnapról vasárnapra zokogástól 
hangos a templom az újabb halot-
tak hirdetésekor, kétségbeesetten 
könyörögnek eltűnt hozzátartozóik 
után – sokan évtizedekig, és oly’ sok-
szor mindhiába. Fronton, hazatérve, 
otthon, a templomban megállíthatat-
lanul forrtak a megválaszolhatatlan 
kérdések a mélyben, néha ki-kitörve: 
Hogy történhet mindez? Miért? Hol 
van Isten? Vajon hiábavaló az ima? 

A Trianon előtti év, az 1919-es 
olyan volt, mint a napfogyatkozás. 
Gyakorlatilag összeomlott a köz-
igazgatás, nem létezett már központi 
hatalom, a helyhatóságot ellehetet-
lenítette a frontról nemegyszer fegy-
verrel hazatért megkeseredett kato-
nák terrorja. A szemtanúk mélyen 
hallgatnak erről az időszakról. Van, 
amit jobb, ha a felejtés homálya takar 
el, de a nyom tudat alatt megmaradt, 
és az egész bukás többlépcsős folya-
matának traumája a mélyben tovább 
öröklődött, nemzedékeken keresztül. 

Trianon volt az egésznek csúcsa, 
mely egy évszázad után is felsejlik még 
előttünk, mint a Titanic jéghegye.

A hadikötvények

A trianoni döntés okozta közvetlen 
lelki sokk hatalmas csapásként érte 
a helyi gyülekezeteket. Egy rendíthe-
tetlennek vélt világ omlott össze, főleg 
azokon a vidékeken, ahol a magyar la-
kosság elsöprő többségben élt. Erdély 
más részein a megalázottság érez-

tetett keserűségét kellett elszenved-
niük, amikor a magyar közösségek 
egyik pillanatról a másikra elvesztet-
ték kiemelt szerepüket. Mindezeken 
túl azonban a közvetlen előzmények 
és következmények megrendítő tragi-
kumának egyes elemeit az azóta eltelt 
évszázad elhomályosította.

A helyi gyülekezetek Trianont óri-
ási vagyoni és erkölcsi veszteséggel 
élték meg. Olyan volt ez, mint amikor 
a bokszolót bal lábon, bizonytalan 
egyensúlyi állapotában ér letaglózó 
csapás. 

Az egyházak a millenniumi ünnep-
ségekre (1896) igyekeztek épületeiket 
felújítani, új templomokat, iskolákat, 
intézményeket építeni, belesimulva 
abba a törekvésbe, mely áthatotta az 
egész Nagy-Magyarországot: hosszú 

időre élő és hasznos emléket állítani 
a magyar jelenlétnek és helyi közössé-
gek életerejének. A pénzügyi rendszer 
rendíthetetlennek vélt biztonsága, a 
garantált kamatok arra ösztönözték 
az intézményeket, köztük az egyhá-
zakat is, hogy nehezen fenntartható 
és kevéssé termelékeny ingatlanjaikat 
pénzzé tegyék és a további beérke-
zett jövedelmeket, pénzalapokat tő-
késítsék. Az elgondolás az volt, hogy 
olyan betétalapot képeznek, melynek 
kamatai fedezik a fenntartási költsé-
geket, a személyzet fi zetését és más 
kiadásokat. Főleg magyar államkötvé-
nyeket vásároltak, célzott betétjeikkel 
a magyar bankrendszer erősítésére 
törekedtek. Sikerrel. A háború kitöré-
se az egyházakat virágzó, újjáépített 
állapotban találta, a békeidők népsza-
porulatának következtében egyre nö-
vekvő létszámmal, melynek, úgy tűnt, 
semmi sem vet korlátot. 

Az elhúzódó háború egyre inkább 
kimerítette a hadban álló feleket. Elő-
ször önkéntes felajánlásokat kért az 
állam, mintegy jótékonysági alapon, 

aminek örömmel és lelkesedéssel 
tettek eleget. Majd a követelések egy-
re fokozódtak, az önkéntesség már 
csak a hadipropaganda hírvilágában 
létezett. Első lépésben meghirdették 
a „hadikölcsönt”. Részvénykötvényt 
bocsátottak ki, magasabb kamattal, 
mint amit az államkötvények fi zettek. 
A trianoni veszteséggel a hadikötvé-
nyek teljesen értéktelenné váltak. A 
határon túl reked egyházközségek el-
vesztették teljes készpénzalapjukat, a 
többit az infl áció vitte el. 

A trianoni szerződés nemcsak a 
területek elcsatolásáról szólt, hanem 
jóvátételi és kártérítési kitételei is vol-
tak. Magyarországnak névértéken ki 
kellett fi zetnie azokat az antant-álla-
mokbeli betéteseket, akiknek magyar 
állampapírban, majd kényszer hadi-

kötvényben rekedt a pénzük. A hatá-
rokon túl rekedt egyházak nem kaptak 
semmilyen kárpótlást és támogatást 
a veszteség fejében, mert a magyar 
vezetés ideiglenesnek tekintette az el-
szakadást, és a rendezést a területek 
visszacsatolása után óhajtották meg-
oldani. Ezt meg is tették volna, de a 
bécsi döntés után a Bethlen-kormány 
által megszavazott, 45 évig fi zetendő 
kárpótlás kifi zetését felfüggesztették a 
háborús helyzetre való tekintettel. 

A harangoktól megfosztott tor-
nyok, meglövöldözött templomok, 
feldúlt parókiák, elégetett levéltárak 
kárán túl voltak, láttak fájdalma-
sabb veszteséget is. Annál is becsü-
lendőbb, hogy az erdélyi magyarság 
egy-két éven belül belátta: utolsó, 
ugyanakkor legbiztosabb mentsvára 
az egyház. És összezártak.

A nagy vesztes

Az egyház lett a legnagyobb erkölcsi 
vesztese a háborúnak. A kiegyezés 
utáni felívelő korszakban a nemzeti 

liberalizmus felekezeti hovatartozás-
tól függetlenül áthatotta az egyházi 
közgondolkodást. Ez bukott meg 
menthetetlenül a Nagy Háborúval. 
Isten, nemzet, haza szétszakítha-
tatlannak tűnő hármas címere hullt 
porba és tapostatott meg. A legszen-
tebbnek hitt és kikiáltott dolgok. És 
nem csak nálunk. 

Kezdetben az egyházi közbeszéd 
a töretlen lelkesedés hangján szólt a 
háborúról, majd a mindenáron való 
kitartás és áldozatvállalás buzdító 
időszaka jött. A helyzet súlyossá-
gával és az eszméléssel, a békére, 
emberségre szólító esetleges hang 
a gyilkos, háborús propaganda lár-
májában el sem hangozhatott, vagy 
ha mégis, felért egy hazaárulással. 
Maradt a vak remény, a csak azért is 

csoda hirdetése és várása. És később 
annak elmaradásának bánata és csa-
lódása. Ebből a megrázkódtatásból 
az egyház nehezen állt talpra.

A háború egyik nagy anyagi 
vesztese is az egyház lett. Tőkésített 
vagyona a hadikölcsönökkel odave-
szett, készpénze infl álódott. A jobb 
módú hívek nemzedékek óta gyűjtött 
vagyona elveszett, a szegények még 
szegényebbek lettek. Özvegyek és ár-
vák tízezrei suhogó szegénységben 
tengődtek. A sok egyházközséget 
fenntartó magyar főurakat nem en-
gedik vagyonilag lábra állni, meg-
fosztják őket birtokaiktól, jövedelme-
iktől. Hivatalaikról nem is beszélve. 

A protestáns egyházak oly szépen 
és puritán takarékossággal felépített, 
hatékonyan működő önfenntartó 
gazdasági rendszere megroskadt. 
Odaveszett az egyházi intézmények, 
iskolák, árvaházak, kollégiumok 
személyzetének keservesen gyűjtött 
fi zetés- és nyugdíjalapja. A lelkészek 
számára még keserűbb lett a kenyér. 
Kevesen tudják, hogy még a békebeli 

időkben is a papok szűk negyede élt 
polgári szinten. Egynegyedük a jó-
módú gazdák biztos, de dolgos életét 
élte lelkészi munkája mellett, másik 
negyedük középparaszti élet nem 
éppen luxusnívóján létezett, kemény 
kétkezi munkát végezve. Negyedik 
negyedük alig élt jobban a nincste-
lenség határán tengődő zselléreknél. 

A Trianon utáni évszázadban a 
gyakori jog- és vagyonfosztások nyo-
mán többször is a nyomor szintjére ke-
rültek az egyházi szolgálatvégzők. De 
végezték mégis tovább munkájukat, 
hűen és rendületlenül, oroszlánrészt 
vállalva a helyi közösségek megtartá-
sában, az önazonosság megőrzésében.

Szász Tibor András
református lelkipásztor

Az emlékezet a két évszám mögött sok 
közösségi és emberi történetet őriz

▴  ARCHÍV FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD




