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1. Témaválasztás és célkitőzés 

 

 

    Az utóbbi években örvendetesen megszaporodott a Horthy-korszak magyarországi 

egyháztörténetet tárgyaló mővek száma. Ezek szerzıi sokfajta megközelítésben vizsgálták 

a témakör egyes részeit. Ennek során idınként érintették a vallási csoportok egymáshoz 

való viszonyának bizonyos kérdéseit. Arra azonban még senki nem tett kísérletet, hogy 

összefoglaló módon elemezze a trianoni Magyarországon élı hívı közösségek kapcsolatait. 

Dolgozatunk ebbe az irányba tesz egy lépést. 

    Egy PhD értekezés terjedelmét messze meghaladná, ha kiválasztott idıszakunk 

valamennyi hazai vallásfelekezetének egymáshoz való viszonyát próbálnánk mélyrehatóan 

elemezni. Ezért kiválasztottuk azt a két keresztény irányzatot, amely hívei számát, 

intézményrendszerét és társadalmi befolyását tekintve leginkább meghatározta a korszak 

vallási arculatát. A katolikusok és a protestánsok egymás iránti viselkedését tanulmányozva 

Magyarország három nagy egyházi közösségére - a katolikusra, a reformátusra és az 

evangélikusra – fordítottunk figyelmet. Ám még az ı kapcsolataik is annyira szerteágazóak 

voltak, hogy döntenünk kellett: Vagy  összeköttetéseik minden alkotóelemérıl írunk egy 

keveset, vagy kiválasztjuk közülük a legjelentısebbeket és azokat alaposan körbejárjuk. 

Utóbbi eljárást tartottuk jobbnak.  

    Munkánkban igyekeztünk érzékeltetni az 1919 és 1945 közötti évek katolikus-protestáns 

egyházi kapcsolatainak sajátosan kettıs arculatát. Ezt egyfelıl a két vallási tábor 

viszálykodásai, másfelıl a felekezeti béke megteremtésére tett kísérletei alkották. Céljaink 

közé tartozott annak bemutatása, hogy az államhatalomnak milyen elvárásai voltak az 

egyházak egymás iránti kapcsolatainak alakulását illetıen. Fontosnak tartottuk annak 

tisztázását, hogy az állami vezetés beavatkozott-e a katolikusok és a protestánsok vitáiba? 

Ha igen, akkor milyen módon és szándékkal? Szerettük volna kideríteni, hogy egyes 

egyházi vezetık egyéni érzelmei és tulajdonságai mennyire befolyásolták a felekezetközi 

helyzet alakulását. Végül választ kerestünk arra a kérdésre, hogy a sokat hangoztatott 

nemzeti érdeket mennyire vették figyelembe a Rómához hő egyháziak és a reformáció 

követıi. 
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2. Az értekezés forrásai, feldolgozásuk módszere 

  

    Levéltári forrásainkat három helyen végzett kutatómunkával győjtöttük össze. Az 

Esztergomi Prímási Levéltár, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára és az 

Evangélikus Országos Levéltár anyagai között nagy számban találtunk a vizsgált témánkra 

vonatkozó dokumentumokat. Választásunk azért esett ezekre az intézményekre, mert saját 

egyházukon belül a legnagyobb – tulajdonképpen az egész országra kiterjedı – 

győjtıkörrel rendelkeznek. 

  A munkánk során felhasznált nyomtatott források közül ki kell emelnünk a Beke Margit 

által összeállított „A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és 

jegyzıkönyvei 1919-1944 között” (München-Budapest, 1992.) két kötetét. Ez a Horthy-

korszak katolikus egyháztörténetének tanulmányozásához nélkülözhetetlen forráskiadvány 

sok hasznos adatot szolgáltatott számunkra. A fenti mőhöz hasonló jelentıségőek a 

református egyház vonatkozásában az egyetemes konventi és az országos zsinati ülések 

jegyzıkönyvei és naplói. (A szintén alapvetı fontosságú evangélikus egyetemes 

közgyőlések dokumentumait levéltárban találtuk meg.) 

     Támaszkodtunk a nemzetgyőlési, valamint az országgyőlési képviselıházi és felsıházi 

naplókra is. Az ezekben rögzített felszólalások és viták több esetben tartalmaztak 

vizsgálódásaink körébe tartozó tényeket. A szóba került állami törvények szövegét a 

„Magyar Törvénytár” megfelelı kötetei alapján adtuk meg. Érdekes adalékokat találtunk a 

korszak befolyásos egyházi és világi személyiségeinek nyomtatásban megjelent 

emlékirataiban, valamint naplóiban. Megfelelı forráskritikát alkalmazva jól tudtuk 

hasznosítani Serédi Jusztinián esztergomi érsek feljegyzéseit, Prohászka Ottokár 

székesfehérvári megyés püspök naplójegyzeteit és Zadravecz István katolikus tábori 

püspök titkos naplóját. Ravasz László református és Kapi Béla evangélikus püspökök 

visszaemlékezéseit szintén haszonnal olvastuk. Horthy Miklós kormányzó és Barcza 

György vatikáni magyar követ memoárjai néhány esetben ugyancsak értékes információkat 

szolgáltattak. 

    Nyomtatott forrásaink fontos csoportját képezik a Horthy-korszak egyházi sajtótermékei. 

A katolikus lapok közül tanulmányoztuk az Új Nemzedék, a Nemzeti Újság, a Magyar 

Kultúra, a Pannonhalmi Szemle, a Katolikus Szemle, az Egyházi Lapok, a Korunk Szava és 

Az Egység Útja egyes számait. A reformátusok kiadványai sorából a Lelkészegyesület, a 

Református Élet, a Református Figyelı, a Kálvinista Szemle és a Theológiai Szemle írásait 

tudtuk jól felhasználni. A kisebbik hazai protestáns egyház sajtójából az Evangélikus Élet, 
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a Harangszó, az Evangélikusok Lapja, a Hegyen Épített Város és a Keresztyén Igazság 

cikkei szerepelnek dolgozatunkban. A reformátusok és az evangélikusok közös folyóirata, 

a Protestáns Szemle sem maradt ki az áttekintett lapok körébıl. A világi sajtótermékek 

közül a Magyar Szemle címő folyóiratban megjelent publikációkból tudtunk legtöbbet 

hasznosítani. 

    Forrásainkat felhasználva igyekeztünk az értekezésünkben tárgyalt kérdésekre vonatkozó 

katolikus és protestáns álláspontokat egyformán szemléltetni. Az egyes nyilatkozatokat és a 

rájuk adott válaszokat szervesen összekapcsolva törekedtünk a heves vitákat, vagy éppen a 

jóindulatú párbeszédeket folyamatukban bemutatni. Vizsgált témakörünk összetettsége 

lehetetlenné tette, hogy a részletekbe való belegabalyodás veszélye nélkül egyszerre 

kísérjünk figyelemmel minden történést. Ezért a katolikus-protestáns kapcsolatok 

kiválasztott fı elemeinek alakulását egyenként követtük végig 1919 és 1945 között. Ez 

kikerülhetetlenül eredményezte azt, hogy néhány fontos esemény többször felbukkan 

dolgozatunkban. Ám ezekben az esetekben igyekeztünk elkerülni a felesleges ismétléseket. 

 

3. Az értekezés szerkezete és fı tartalmi elemei 

 

    Dolgozatunkat hét egységre tagoltuk. Az I. a bevezetést tartalmazza. A II. a téma 

szakirodalmát és forrásait ismerteti. A III. a katolikus, a református és az evangélikus 

egyház Horthy-korszakbeli helyzetének néhány jellegzetességével foglalkozik. Ennek 

keretében a három nagy vallási közösség 1919 és 1945 közötti történetének azokról a 

jellemzıirıl esik szó, melyek ismerete hozzájárul az értekezésben késıbb bemutatásra 

kerülı események és folyamatok helytálló értelmezéséhez. A IV. egységben azt vizsgáltuk, 

milyen tényezık terhelték választott idıszakunkban a katolikus és a protestáns egyházak 

kapcsolatait. A felekezeti vitákra okot adó sok jelenség közül kiválasztottuk azt a három 

kérdéskört, amelyek a legtöbb nézeteltérést váltották ki. 

    A IV. 1. fejezetben a vegyes házasságok és a reverzálisok ügyének alakulását követtük 

nyomon. A probléma kiindulópontja a katolikus egyház 1918-ban életbe lépett új 

törvénykönyve, a Codex Iuris Canonici volt. Ez úgy rendelkezett, hogy katolikus hívı csak 

saját papja elıtt köthet érvényes házasságot nem katolikus féllel. Ilyenkor a más vallású 

személynek kötelezvényt, ún. reverzálist kellett arról adni, hogy minden gyermeküket 

katolikusnak nevelik. A protestánsok ez ellen tiltakoztak, s azt szerették volna elérni, ha az 

eltérı vallásúak házasságából származó fiúk az apjuk, a lányok az anyjuk hitét követnék. 

Ezért újra és újra azt kérték az állami vezetéstıl, hogy érje el a katolikusoknál a vegyes 
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házasságokkal kapcsolatos magatartásuk megváltoztatását. 1935-ben viszont Serédi 

Jusztinián terjesztett be egy törvényjavaslatot, amelyben a kötelezı polgári házasság 

eltörlését kezdeményezte. Ennek elfogadása megnövelte volna az egyházak befolyását 

híveik házasodására. Az esztergomi érsek így szerette volna tökéletesen végrehajtatni 

egyháza házasságkötésre vonatkozó elıírásait. A magyar kormányok egyik fél mellett sem 

foglaltak nyíltan állást. Ezért Serédi tervezetébıl soha nem lett törvény. De a protestánsok 

sem tudták elérni a vegyes házasságokkal kapcsolatos katolikus eljárás megváltoztatását. 

    A IV. 2. fejezetben az egyházaknak járó államsegélyrıl és az egyes felekezetekhez 

tartozók érvényesülési lehetıségeirıl zajló vitákat követtük nyomon. Az 1848. évi XX. 

törvénycikk kimondta, hogy a bevett felekezetek az államtól anyagi támogatást kapnak 

egyházi és iskolai feladataik ellátására. A protestánsok folyamatosan azt hangoztatták, 

hogy nekik a ténylegesnél nagyobb állami segély jár, mert nincsenek akkora földbirtokaik, 

mint a katolikus egyháznak. Erre válaszul Glattfelder Gyula csanádi megyés püspök 1926-

ban egy kimutatást készített. Ebben azt igyekezett bizonyítani, hogy a katolikus egyház 

valójában nem annyira gazdag, mint azt híresztelik róla. Ezért a katolikusok államsegélyét 

kell megemelni. A Glattfelder-memorandum állításait a reformátusok és az evangélikusok 

hevesen cáfolták. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban azonban részben igazat 

adtak a püspöknek. Ezért megnövelték a katolikusoknak juttatott dotációt. Errıl a kérdésrıl 

az 1930-as években folytatódtak a viták és áthúzódtak az 1940-es évekre is. Igaz, hogy 

ezek a második világháború idején háttérbe szorultak. Ugyanez volt a helyzet azzal a 

polémiával, ami a különbözı vallású állampolgárok érvényesülési lehetıségeirıl zajlott. 

Ennek során a katolikusok és a protestánsok kölcsönösen azzal vádolták egymást, hogy a 

másik fél kiszorítja ıket a jó állásokból, valamint állami és közhivatalokból. A Horthy-

korszak folyamán a felekezeti ellenétek ezen részét sem sikerült megszüntetni. 

    A IV. 3. fejezetben azokkal a súrlódásokkal foglalkoztunk, amelyek a katolikus és a 

protestáns lelkészek közös vallási ténykedései és a nagy egyházi ünnepségek kapcsán 

keletkeztek. A Codex Iuris Canonici megtiltotta, hogy világi rendezvényeken katolikus 

papok szertartásokat végezzenek, ha azokon protestáns lelkészek is aktívan szerepelnek. 

Ennek az lett a következménye, hogy az ilyen alkalmakkor  a hatóságok gyakran mellızték 

a reformáció egyházainak képviselıit. Ezt a protestánsok az egész közösségükön esett 

sérelemként élték meg és tiltakoztak ellene. Csernoch János 1926 végén kísérletet tett arra, 

hogy a Vatikánban engedményeket érjen el ezen a téren. Azonban a protestánsok iránt 

jóindulatú magatartást tanúsító esztergomi érsek kérését elutasították a katolikus 

világegyház központjában. Így ez a probléma is rendezetlenül maradt. Külön vizsgáltuk a 
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protestánsok viszonyulását a nagy katolikus ünnepségsorozatokhoz. Korszakunkban ilyen 

volt az 1930-as Szent Imre jubileumi év, valamint az 1938-as Szent István-emlékév és a 

budapesti XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Ezekben az esetekben a 

reformáció követıi passzívan szemlélték a katolicizmus vallási megmozdulásait. Az István 

királyról történı megemlékezésekbıl azonban kivették részüket. 

    A Horthy-korszak katolikus-protestáns kapcsolatait nem kizárólag a viták jellemezték. 

Végighúzódtak ezen az idıszakon azok a törekvések is, amelyek a két nagy keresztény 

irányzat  hazai viszonyának javítását célozták. Ezeket követtük nyomon dolgozatunk V. 

részében. Ezen belül az V. 1. fejezetben azokat a próbálkozásokat tekintettük át, amelyek 

az 1920-as években történtek a katolikus és a protestáns felekezetek együttmőködésének 

megvalósítására. Megállapítottuk, hogy a két nagy keresztény tábor viszonya az évtized 

elején volt a legbékésebb. Ennek oka, hogy a történelmi Magyarország felbomlása, de 

különösen a Tanácsköztársaság okozta sokk közel hozta egymáshoz az egyházakat. A 

keresztény-nemzeti rendszer kiépítéséhez és megszilárdításához elengedhetetlenül 

szükséges volt a keresztények közéleti és politikai összefogása. A katolikus egyház vezetıi 

közül Csernoch Jánoshoz hasonlóan ezt szorgalmazta Prohászka Ottokár, de más fıpapok 

is. A reformátusság irányítói közül Petri Elek, majd Ravasz László, evangélikus részrıl 

Raffay Sándor és Kapi Béla püspökök hasonló nyilatkozatokat tettek. Ahogy stabilizálódott 

hazánk gazdasági, illetve politikai helyzete és csökkent egy radikális baloldali fordulat 

veszélye, úgy törtek felszínre egyre nagyobb számban a két keresztény közösség ellentétei. 

Ennek következtében az 1920-as évek elsı felében lassan, 1926-tól pedig gyors iramban 

romlott a felekezetközi helyzet. Kedvezıtlenül hatott ebbıl a szempontból, hogy 1927-ben 

a protestánsok iránt elutasító magatartást tanúsító Serédi Jusztinián lett az esztergomi érsek. 

Jelentısen rontotta a katolikusok és a reformáció követıinek viszonyát XI. Pius 1928-ban 

kiadott „Mortalium animos” kezdető enciklikája. Ebben a pápa elzárkózott a protestánsok 

ökumenikus mozgalmától, amely a keresztény egyházak egységét egyenrangú felek 

együttmőködésével kívánta megteremteni. Hangoztatta, hogy csak unió, vagyis minden 

más vallási irányzatnak a katolikusba történı beolvadása révén jöhet létre az egységes 

kereszténység. Ezt az álláspontot keményen támadták a protestánsok. Közülük a legélesebb 

kritikát Baltazár Dezsı református püspök fogalmazta meg. Ezért Serédi arra kérte Bethlen 

István miniszterelnököt és Horthy Miklós kormányzót, hogy intsék önmérsékletre 

Baltazárt. Az állami vezetık eleget tettek a hercegprímás kérésének. Bár a katolikusok és a 

protestánsok változatlanul hangoztatták elvi készségüket a felekezeti béke megteremtésére, 

viszonyuk 1928-1929-ben érte el Horthy-korszakbeli mélypontját 
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    Értekezésünk V. 2. fejezetében a két nagy hazai keresztény irányzat kapcsolatainak 

fokozatos javulását mutattuk be az 1930-as évek folyamán. Új lendületet adott ennek az a 

párbeszéd, amely Bangha Béla jezsuita szerzetes kezdeményezésére 1937 elején indult el a 

katolikusok és a protestánsok uniójának lehetıségeirıl. Ennek az eszmecserének egyik 

mozgató rugója az a felismerés volt, hogy a kommunizmus és a nácizmus vallásellenes 

támadásával szemben csak egymással összefogva védekezhetnek eredményesen az 

egyházak. Emellett az állami vezetés részérıl mindinkább nıtt az elvárás, hogy a 

katolikusok és a protestánsok egyesült erıvel munkálkodjanak a nemzeti egység 

megteremtésén. Ezt a célkitőzést az uniós párbeszéd valamennyi hozzászólója elfogadta és 

támogatta. Abban szintén egyetértettek, hogy a katolicizmus és a protestantizmus hittani és 

szervezeti egybeolvadása belátható idın belül megvalósíthatatlan. Ettıl függetlenül 

hasznosnak tartották az errıl folytatott vitát, mert az jó lehetıséget nyújtott a katolikus-

protestáns közeledés számára. Vizsgálódásaink során valóban azt tapasztaltuk,  hogy az 

1930-as és az 1940-es évek fordulóján egyre kiegyensúlyozottabbá vált a katolikusok és a 

protestánsok viszonya hazánkban. Emellett jelentkeztek a gyakorlati együttmőködés 

eredményei is. 

    Az V. 3. fejezetben ismertettük az egyházi kapcsolatok és az uniós párbeszéd alakulását 

az 1940-es évek elsı felében. Ennek során azt tapasztaltuk, hogy a reformált egyházakból a 

legmagasabb rangú vezetık is részt vettek a keresztény és a nemzeti egységrıl zajló 

eszmecserében. Ravasz László és ifj. Révész Imre református, valamint Kapi Béla és 

Raffay Sándor evangélikus püspökök több alkalommal kifejezték a kérdést illetı 

álláspontjukat. A katolikus táborból viszont fıleg jezsuita, ferences és bencés szerzetesek, 

illetve teológiai tanárok fejtették ki véleményüket. A fıpapok inkább csak érintették a 

kérdést más tárgyú nyilatkozataik kapcsán. Ezért érthetı, hogy nagy feltőnést váltott ki 

Kelemen Krizosztom pannonhalmi fıapát cikke a Pester Lloyd 1942. karácsonyi számában. 

Ebben Kelemen egyértelmően kiállt a katolikusok és a protestánsok közeledése mellett, s 

ezzel újabb lendületet adott a párbeszédnek. 1943 januárjában indult el Az Egység Útja 

címő folyóirat, ami a katolikus és a protestáns hívek közeledésének elımozdítását tőzte ki 

célul maga elé. Az 1944 novemberéig megjelenı kiadványt Kınig (1945-tıl Király) 

Kelemen ferences szerzetes szerkesztette. A havilap megjelenésének rövid idıszakában a 

hazai egyházi sajtó különleges színfoltja volt. A keresztények egyesülésének módjáról 

vallott korabeli katolikus és protestáns álláspont ellentéte miatt a lap, valamint az egész 

uniós párbeszéd lehetıségei és gyakorlati eredményei korlátozottak voltak. Jelentıségüket 
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az adja meg, hogy ténylegesen hozzájárultak a magyar katolicizmus és protestantizmus 

közötti viszony javításához.  

    Dolgozatunk VI. egysége az összegzést tartalmazza, a VII. pedig a felhasznált források 

és irodalom jegyzékét. 

 

4. Az értekezés tudományos eredményei és a téma további kutatásának lehetıségei 

 

    Dolgozatunk elsıként vállalkozott témánk tudományos módszerekkel történı, beható 

elemzésére. Úgy véljük, hogy ennek során sikerült szemléltetnünk azt a kettıséget, amely a 

katolikusok és a protestánsok viszonyát jellemezte a Horthy-korszakban. Ennek egyik 

összetevıjét a néha már anakronisztikusan felerısödı felekezeti küzdelmek jelentették. A 

közülük kiválasztott három kérdéskör tanulmányozásakor azt tapasztaltuk, hogy a vitatkozó 

felek egyike sem volt képes kizárólagosan érvényesíteni rájuk vonatkozó álláspontját. A 

meddı vallási harcok sok energiát emésztettek fel. Pedig azt inkább a társadalmat feszítı 

súlyos problémák megoldására kellett volna fordítani. 

    Az állami vezetés az egész korszakban a felekezeti békesség mellett foglalt állást. A 

nemzeti egység szükségességére hivatkozva ösztönözte valamennyi kormány a békés 

együttmőködésre a kereszténység két nagy irányzatához tartozókat. Az ország irányítói az 

elvi nyilatkozatoknál komolyabban csak kivételes esetekben avatkoztak a felekezeti 

viszályokba. Akkor sem önként, hanem az egyházi vezetık kérésére. A kultuszminiszterek 

azonban kivételt képeztek ezen a téren. İk ugyanis hivataluknál fogva többször játszottak 

közvetítı szerepet a vitázók között. 

    Elemzésünkbıl kiderült, hogy az egyházi vezetık mentalitása befolyásolta a 

felekezetközi viszonyok alakulását. Az alapvetı ellentéteket nem ık teremtették és nem is 

tudták megszüntetni. Ám hozzáállásuk ronthatott vagy javíthatott az egyházak viszonyán. 

A nyilvánosság elıtt valamennyi egyházi személyiség úgy nyilatkozott, hogy ı és 

felekezete kész a megbékélésre, valamint az együttmőködésre a keresztény Magyarország 

megerısítése érdekében. Fontosnak tartották a nemzeti érdekek szolgálatát, de arról 

igyekeztek meggyızni egymást, hogy az általuk elképzelt módon lehet azt eredményesen 

megtenni.  

    A dolgozatban elért eredményekre támaszkodva több irányban lehet folytatni a 

kutatómunkát. El lehet végezni a katolikusok és a protestánsok közötti azon ellentétek 

vizsgálatát, amelyek értekezésünkbıl kimaradtak. További lehetıség a most nem vizsgált 

felekezetek bevonása az interkonfesszionális kapcsolatok elemzésébe. Azonban a 



 9 

legérdekesebb az idıbeli elırehaladás lehetne. Vagyis annak pontos feltérképezése, hogyan 

alakult a katolikus, a református és az evangélikus kapcsolata az 1945 utáni 

Magyarországon. 
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