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1) BEVEZETÉS 

Dolgozatomban az erdélyi magyar evangélikusság az I. világ-

háború utáni önálló egyházszervezetének megalakulása körüli 

eseményeket igyekszem körüljárni. 

 Az I. világháborút követő erdélyi impériumváltozással 

hozzávetőlegesen 30-32.0002 magyar ajkú evangélikus került 

Románia területére 33 egyházközségen belül. Az erdélyi evan-

gélikusság sajátos helyzetéből adódóan, kétszeres kisebbségi lé-

tet – nemzeti és vallási – kellett megélnie Romániában.  

 Dolgozatomban nem kívánok az alakuló egyház ún. 

„egyházi életével” foglalkozni. Természetesen világosan előt-

tem áll, hogy minden szervezeti rend helyességéről, amely Isten 

igéjének szolgálatára hivatott, elsősorban azon tájékozódha-

tunk, hogy ezen hivatását mennyire töltötte be. Ezzel kapcso-

latban előljáróban meg kell állapítanom: minden szervezkedés, 

törekvés magvában halt volna el, ha a benne „szereplő” szemé-

lyek – mint egyének és mint Isten egyháza – nem töltekeznek 

magából Isten igéjéből. Nem kívánok tehát foglalkozni az egy-

ház belső életével, hiszen annak külső rendjét, körülményeit le-

het sokkal inkább több évtized távolából megvizsgálni. Azt a 

külső rendet, melyet olyan tényezők határozták meg, amelyek 

nem lehettek az erdélyi evangélikusság befolyása alatt. Szer-

 
2 Ez a számadat Schulek Tibor a „Diakonia” c. folyóirat 1989. év 2. számában (5. 
old.) szerepel. Dr. Kirchknopf Gusztáv a romániai magyar evangélikusság lét-
számára vonatkozólag az „Adeverul” c. román újság kérdésére 1923. január 3-án 
a következőket válaszolta: „Románia területén kb. 60.000, de ha hozzávesszük 
azokat, akik a törvény szerint magyar lutheránusok, de mert azért, hogy a szá-
szok maguknak ne sajátíthassák ki őket, még a magyar imperium idején inkább a 
reformátusok közé vétették fel magukat, jóval többen vagyunk.” – id. Kendeh 
György levéltára.  
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vezkedésüket közvetve vagy közvetlenül befolyásolták a hosz-

szú időre visszanyúló magyar–román, magyar–szász nemzeti-

ségi ellentétek, a nagyhatalmi érdekek, az európai kisebbségvé-

delmi előírások és azok be nem tartása, az erdélyi szászság ki-

útkeresése a megváltozott politikai helyzetben. Így dolgoza-

tomban nagy részt szentelek annak, hogy a fenti tényezőket is-

mertessem – természetesen nem a teljesség igényével –, és az ál-

taluk megszőtt hálóba illesztem bele a magyar evangélikusok 

szervezkedésének történetét. 

 Az önálló magyar evangélikus szuperintendencia meg-

alakulásának ismertetésben az 1919 és az 1922. márciusa közötti 

időszakra helyezem majd a hangsúlyt. Ezt az alábbiakkal in-

doklom: ebben az időszakban alakultak ki azok a „frontok”, 

amelyeken a magyar evangélikusság meg kellett küzdenie au-

tonómiájáért, nevezetesen a Szász Országos Egyház, a román 

államhatalom és a magyar evangélikusság közötti frontok. Az 

ebben az időszakban tett lépések döntően meghatározták a to-

vábbi események menetét. Az ekkor kialakult tendenciák egé-

szen az 1948-as végleges állami elismerésig végigkísérték a ma-

gyar evangélikusok önálló egyházszervezetének történetét.  

 E korszak vezető személyisége Dr. Kirchknopf Gusztáv, ko-

lozsvári lelkész volt. 1922. márciusában az általa vezetett I. Vég-

rehajtó Bizottságot a román kormány feloszlatta, s ezzel tényle-

ges munkássága az erdélyi magyar evangélikus közegyházi 

életben lehetetlenné vált. Ez azért döntő esemény, mert ezzel az 

erdélyi evangélikusság azt a személyt vesztette el, aki a szá-

szoktól való függetlenedési mozgalom, illetve az új egyház-

szervezet kiépítésére irányuló tevékenység élére állt és vezette 

azt. Az ő közegyházi és gyülekezeti szolgálatának ellehetetlení-

tése a szász evangélikusság vezetői részéről és annak támogatá-
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sa a román kormány részéről egyértelművé tette a magyar 

evangélikusság számára hátrányos helyzetét – azért mert ma-

gyar evangélikus. Természetesen nem lehet egyértelműen kijelen-

teni, hogy dr. Kirchknopf Gusztáv volt a legnagyobb, legböl-

csebb alakja kora erdélyi magyar evangélikusságának, de min-

denesetre tény, hogy az ő elvhűsége, hajlíthatatlansága volt a 

legnagyobb akadálya a szász evangélikus egyházi törekvések-

nek: a magyarországi evangélikus egyház testéből Romániába 

szakadt gyülekezetek és azok vagyonának megszerzése, illetve 

a korábban hozzájuk tartozott magyar egyházközségek megtar-

tása. Dr. Kirchknopf Gusztáv apai dédapám volt, ezért is, de 

legfőképpen azon munka és szolgálat miatt, amelyet elvégzett, 

tartom fontosnak, hogy dolgozatomban az ő munkásságával, 

meghurcoltatásával is foglalkozzam.  

 Az eddigiekben használt kifejezések a szervezkedéssel 

kapcsolatban talán kissé patetikusnak tűnnek, de mint ahogy 

már a fenti sorokból kitűnik, nem egy független és autonómnak 

elismert egyház belső életének leírása a tárgy, hanem egy két-

frontos harc ismertetése. A harc nem egyszerűen anyagiakért, 

jobb társadalmi helyzetért folyt, hanem a magyar evangélikus-

ság létéért. 

 

1.1 A szűkebb témával foglalkozó irodalom ismertetése, 

értékelése 

A konkrét témáról eddig csak úgy jelentek meg munkák, hogy 

ezt az időszakot beleillesztik az erdélyi magyar evangélikusság 

több évszázados történetébe, vagy ezzel az időszakkal már nem 

foglalkoznak. 
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 A számomra hozzáférhető megjelent munkák a követke-

zők: 

 D. Szedressy Pál és Kiss Béla az „Erdélyi egyházaink évszáza-

dai” – Transil RT – Bukarest, 1992. c. kötetben ismertetik az er-

délyi magyar evangélikusság eredetét, történetét és a jelenkori 

helyzetét (lelkészképzés, szervezeti kérdések). A kisalakú 

könyvben nem egészen 3 oldalt szentelnek a fent nevezett idő-

tartam eseményeinek. 

 Hasonlóan rövid, összefoglaló, ismeretterjesztő jellegű az 

1981-es jubileumi kiadásnak szánt, számomra kéziratos formá-

ban hozzáférhető, „60 év az evangélikus szuperintendencia alakuló 

zsinati ülésétől” című kiadvány is. 

 Fritz László az „Emlékezés vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv 

dr. bánya-kerületi lelkészre. 1883-1930.” (Bp. 1931.) című kötetben 

„Vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv dr. erdélyi működése az 

impériumváltozás utáni időkben. (1919-1923. dec. 15.)” című 

cikkében foglalkozik a fenti időszakkal, elsősorban Kirchknopf 

Gusztáv személyén keresztül. Éppen ezért nem törekszik a tel-

jességre, sokkal inkább Kirchknopf Gusztáv életének történetét 

írja le ezen időszakban. 

 Schulek Tibor a „Diakonia” c. folyóiratban – XI. évfolyam, 

1989. 1-2. számában) a 19. sz. második felétől 1922. végéig rész-

letesen dolgozza fel – egy tanulmány nyújtotta keretek között – 

a történetet, illetve röviden említést tesz a későbbi szuperinten-

densekről (püspökökről).  

 Dolgozatomban a leginkább Török László: A Brassói Magyar 

Evangélikus Egyházmegye szász esztendeje – 1988 – című dolgoza-

tára támaszkodtam. Mint a címéből kitűnik, az általam feldol-

gozandó időszak eseményeit elsősorban a brassói egyházmegye 

szempontjából ismerteti. 
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 Dolgozatom szűkebb témájának döntő része saját levéltári 

kutatásaimon alapulnak, elsősorban a kolozsvári püspöki, illet-

ve gyülekezeti levéltár anyagát használtam fel. 
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2) A MAGYAR EVANGÉLIKUSSÁG EREDETE ERDÉLYBEN 

 

Itt szeretném leírni, hogy az erdélyi magyar reformátusság és 

unitarianizmusság mellett, hogyan és mikortól beszélhetünk 

magyar evangélikusokról Erdélyben. Fontosnak tartom ennek 

kissé részletesnek tűnő taglalását is, mert az a tény, hogy a re-

formáció német földről került Erdély vidékére döntően megha-

tározta a későbbi századok során – így az I. világháború után is 

– az erdélyi magyar evangélikusság helyzetét egy jelentős né-

met – szász – közegben. Bár ez elsősorban a Brassó környéki – 

barcasági – magyar falvak evangélikusainak egyházi életét ha-

tározta meg hosszú évszázadokon keresztül.  

 

2.1 Reformáció az erdélyi szászság körében 

2.1.1 A szászság eredete a Barcaságban 

A Barcaság vidékén a 12. században már elszórtan találhatunk 

kisebb településeket. E települések lakosságát ekkor besenyők, 

pogány és mohamedán kunok, illetve román pásztorok képez-

ték.  

 1211-ben II. András (1205-1235) király e lakosság körében 

történő térítő munkára hívott be német lovagokat, akik a téríté-

sen kívül ellátták a határvédelem feladatát is. Természetesen 

azonnal megkezdődött a nagyobb arányú letelepedésük is, így 

rövid időn belül állattenyésztő és földműves német telepek ke-

letkeztek. Az 1224-ben kiadott kiváltságlevélben II. András kije-

lölte a szász föld határait, az ott lakókat pedig a szebeni ispán 
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fennhatósága alá rendelte. A szászok számos kedvezményben 

részesültek (szabad papválasztás, országos vámmentesség 

stb.3). A német lovagoknak adott adományozó levélben tett em-

lítések alapján beszélhetünk kis számú magyar (csángó) lakos-

ságról is, illetve 1244-től a székely lakosság is megjelent a Kár-

pátok vonulatainál.4 A lovagok egyre inkább arra kezdtek töre-

kedni, hogy kivonják magukat a magyar király fennhatósága 

alól, amit azonban a magyar király nem tűrt el, és ezért 1225-

ben kiűzte a lovagokat a Barcaságból. Természetesen ez a ki-

űzetés csak a lovagokat érintette, továbbra is megmaradtak a 

Barcaságban a szász telepek. 

 Az egyházi szervezet kialakítását is viszonylag hamar el-

végezték: ugyan a németek sikeres térítő munkáját a kunok kö-

zött honorálva „a pápa kivetette őket az erdélyi püspök és az 

esztergomi érsek fennhatósága alól, hogy közvetlenül Róma alá 

rendelje őket”5; a lovagok kiűzetése után Brassó a szebeni pré-

postság hatáskörébe tartozó esperesi székhelyként volt nyilván-

tartva. 

2.1.2 A „Szász Universitas” hatása a Barcasági szászokra és 

magyarokra 

Az Universitas megalakulás (1482) a szászok számára szinte tel-

jes mértékű autonómiát biztosított gazdasági, politikai és vallási 

téren egyaránt – ebben természetesen a Brassó környéki szász-

ság is osztozott. 1498-ban Brassó megvásárolta 10 évre a király-

tól Törcsvárat a hozzá tartozó uradalommal együtt. Az uradal-

mat a csángók lakta Hétfalu (Bácsfalu, Türkös, Csernát-falu, 

 
3 Bertényi Iván – Gyapay Gábor: Magyarország rövid tröténete, 84. old. 
4 Török László: A Brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye  száz esztendeje 
(1886-1986), 7. old. 
5 Bertényi–Gyapay: 84. old. 
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Hosszufalu, Tatrang, Pürkerec, Zajzon), illetve Apáca és Krizba 

alkotta. 1508-ban újabb pénzösszegért további 25 évre zálogosí-

tották Törcsvárat. 1651-ben II. Rákóczi György végül hivatalo-

san is elismerte Brassó tulajdonjogát Törcsvár és a hozzá tartozó 

uradalom fölött. 

 

 

Brassó és környéke 

(1) Brassó 
2 Bácsfalu 
3 Türkös 

4 Csernátfalu  
5 Hosszufalu 
6 Tatrang 

7 Zajzon 
8 Pürkerec 
9 Apáca 

10 Krizba 
11 Bácsújfalu 
12 Törcsvár 

 

A csángó falvak társadalmi, politikai és vallási téren teljes mér-

tékű függőségben éltek a brassói szász tanácstól, így természe-

tes, hogy a fennhatóságuk alá tartozó területek vallási életét is 

Brassó vallási élete határozta meg.  

 

• 9 

• 10 

• 11 

BRASSÓ 

• 12 

• 2 
• 3 

• 4 
• 5 

• 6 •7 •8 
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2.1.3 Reformáció a Barcaságban 

Brassó vidékére a reformáció tanítása Johannes Honterus6 (1498-

1549) működése által került és elsősorban – lévén Honterus 

szász nemzetiségű volt – a szászok közt terjedt el. A helyzet 

kedvezett a reformáció terjedésének, hiszen Erdély elszakadása 

óta a szászság egyre nagyobb befolyással bírt a nagyobb vá-

rosokban elfoglalt pozíciójuk miatt. 

 Már Honterus hazaérkezése előtt, 1521-ben a szebeni szá-

szok között elterjedtek Luther tanításai. Luther iratait először 

szász kereskedők hozták magukkal a régióba. A szebeni városi 

vezetők elfogadták a lutheri tanokat. A város vezetőit azonban 

a király utasította, hogy Luther iratait gyűjtsék össze és égessék 

el. Ugyanilyen értelmű rendeletet adott ki 1524. augusztus 24-

én az esztergomi érsek is. Azonban a város nem engedelmeske-

dett a felszólításoknak, sőt elűzték a katolikus papokat. Szeben-

ben és a környéki falvakban a reformáció innentől kezdve visz-

szafordíthatatlanná vált, azonban a katolikus és a királyi hata-

lomnak sikerült néhány évre pusztán erre a régióra korlátozni a 

reformáció terjedését. 

 1532-ben Honterus hazatért Brassóba külföldi tanul-

mányútjairól, és azon nyomban csatlakozott a szebeni reformá-

ció mozgalmához. Így a reformáció ügye kikerült Szeben régió-

jából. Az erdélyi szászok reformációjában a vezető szerepet in-

nentől kezdve Brassó töltötte be. A városi vezetés itt is hamar 

elfogadta a lutheri tanokat, és felhatalmazta Honterust, hogy 

készítsen tervezetet az egyházi élet újjászervezésére. Honterus 

elkészítette a tervezetet, amelyet a városi tanács egyhangúlag 

 
6 Honterus János Brassóban született, szász nemzetiségű prédikátor volt. Tanul-
mányait Bécsben, Krakkóban, Bázelben végezte. 1532-ben tért vissza Brassóba a 
lutheri eszmék erős befolyása alatt.  
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elfogadott. Ekkortól Brassóban is megingathatalanná vált a re-

formáció. Bár Honterust 1543-ban eretnekség vádjával a gyula-

fehérvári országgyűlés maga elé idézte, ahol azonban az or-

szággyűlés bántatlanságot biztosított neki. 

 Brassóból gyorsan átterjedt a reformáció a többi szász te-

lepülésre is. Kiépült az egyházszervezetük is, és 1553. február 6-

án megválasztották első püspöküket (superintendens) Paul 

Wiener személyében. A Szász Országos Egyház („Landeskirche”) 

ezután lényegében megingathatatlanul tartotta függetlenségét 

és önálló szervezetét. 1713-ban Szebenben megalakították a 

Suprerum Konsistoriumot, ami az egyház szervezeti felépítésé-

ben a központosított vezetés elvének bevezetését jelentette. 

 

2.2 A Brassó környéki (barcasági) magyar evangélikusság 

A Brassó környéki magyar falvakban – nemzetiségi hovatarto-

zásuk és az évszázadokra visszanyúló szászoknak való kiszol-

gáltatottság miatt – ugyan lassabban terjedt a reformáció, de 

Jancsó Benedek mégis megállapíthatta: „A Brassó környéki 

Csángó magyarság az erdélyi reformáció kezdeti éveiben elfo-

gadta az evangéliumi hitet. Honterus János reformátor, mint 

Brassó város lelkésze, az 1540-es években tartott egyházlátoga-

tásokkor szervezett, önálló egyházközségeket talált a csángók 

által lakott falvakban.”7 

 Brassó szászságának jelentős politikai, gazdasági befolyá-

sa miatt azonban az itteni magyar egyházközségek nem tudtak 

külön egyházkerületet, de még egyházmegyét sem alakítani. 

Így az itteni egyházközségek a Szász Országos Egyház fennha-

 
7 Jancsó Benedek: Erdély története. Minerva R.T., Kolozsvár 1931 – In.: Török: 15. 
old. 
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tósága alá kerültek. Magyar evangélikus egyházközségek vol-

tak a következő falvakban Brassón kívül: Hosszufalu, Bács-falu, 

Türkös, Csernátfalu, Tatrang, Zajzon, Pürkerec, Apáca, Krizba, 

Újfalu. Az itteni evangélikus lelkészek szász nemzetiségűek 

voltak és a Szász Országos Egyház püspöke iktatta be hivata-

lukba, viszont szinte a kezdetektől az istentiszteletek, jegyző-

könyvek nyelve magyar volt. Helyzetük korántsem volt túlzot-

tan kedvező, hiszen a brassói szászság gazdaságilag kizsákmá-

nyolta a magyar falvakat, jobbágyokat, vallásilag pedig gyakran 

önkényesen intézkedtek a magyar evangélikusság ügyeit illető-

en, a magyar evangélikus egyházközség lelkészeit a brassói 

szász lelkészek káplánjainak tekintették.8 Innen érthető, hogy 

miért tartották döntő fontosságúnak egyre inkább a magyar 

evangélikusok, hogy a szász egyháztól függetlenekké váljanak. 

 Bármennyire is meg voltak ennek a helyzetnek a magyar 

evangélikusokra nézve a nehezen elviselhető következményei, 

mégis meg kell említenünk egy nagyon előnyős oldalát is: az it-

teni magyar evangélikusokat a szászoktól való függősége – 

egyházi, vallási téren is – megóvta attól, hogy az erdélyi ma-

gyarság más területein jelentkező „vallási fejlődésében” osztoz-

zanak. Nem nyertek teret közöttük a a reformáció helvét irá-

nyának, majd később a Dávid Ferenc által terjesztett unita-

rianizmusság tanításai. 

 A későbbi különválási törekvések szervezeti kérdéseinek 

is egyik jelentős tényezőjét kell látnunk abban, hogy a Brassó 

környéki evangélikusok évszázadokig a szász „Landeskirche” 

keretein belül éltek: a Landeskirche 1713-tól konzisztoriális fel-

építésű egyház lett és maradt meg a mai napig is. Más erdélyi 

 
8 ld. Ev. Orsz. Levéltár – Canonica Visitatio a brassói esperesség egyházaiban 
1912. 41/I. 
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régiókban és Magyarországon – részben a református hatásnak 

köszönhetően – az evangélikusok zsinatpresbiteri alapon szer-

vezték meg egyházukat. A Landeskirchéből való kiválás és csat-

lakozás a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz tehát az itteni 

gyülekezetekre komoly szervezeti átalakítást is igényelni fog a 

19. századi elszakadáskor.  

 

2.3 A temesközi szuperintendencia 

1549-ben megszerveztek egy magyar evangélikus egyházme-

gyét a Temesvár, Arad, Makó, Szeged városaiban és a környé-

kükön élő evangélikus lelkészek. Az első magyar lutheránus 

temesközi püspök (szuperintendens) Gönczi Máté volt. Az 1550-

es évek elejétől a magyar evangélikus egyházban egyre jelentő-

sebben jelentkeztek a kálvini reformáció tanai, és sok esetben a 

lelkészek inkább ezekhez közeledtek, mint az eredeti lutheri ta-

nokhoz ragaszkodtak volna. Az eredmény az lett, hogy az 

evangélikus egyházmegye széthullott, és 1556-ban megalakult 

helyén a református egyházkerület Kálmáncsehi Sánta Márton 

vezetésével. 

 Későbbiekben az itteni evangélikus egyházközségek a 

magyarországi tiszántúli evangélikus egyházközséghez tartoz-

tak. 

 

2.4 A Kolozsvár környéki magyarság vallási arculata a 

16. században 

A magyarság vallási arculatát tovább színezte az unitarianiz-

mus, melynek kiindulópontja – a 16. században rohamosan fej-

lődésnek indult – Kolozsvár volt.  
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 Kolozsváron nagyon hamar jelentkezett a lutheri reformá-

ció, elsősorban Kaspar Helth szász lelkész munkássága révén. 

Bár Helth szász nemzetiségű volt, de mert a hívek nagyobb ré-

sze magyar volt, magyarul prédikált, sőt nevét is magyarosítot-

ta: Heltai Gáspárra. A Kolozsvárhoz közeli nagyobb városok-

ban is teret hódított a lutheri reformáció (Torda, Dés). Mind a 

szász, mind a magyar reformáció gyors és nagyarányú elterje-

dése vezetett ahhoz, hogy az 1548-as tordai országgyűlés ki-

mondta a vallási türelmet a katolikus és az evangélikus vallást 

tekintve. 1554-ben megalakult a magyar lutheránusok külön 

egyháza. Ennek az egyháznak lett két évvel később püspöke 

Dávid Ferenc. 

 Dávid Ferenc idejében megjelentek a reformáció svájci 

(Kálvin, Zwingli) ágának hirdetői. Hatásuk igen erős volt, és 

maga Dávid lemondva evangélikus püspöki címéről, csatlako-

zott a reformáció helvét irányához. A nagy népszerűségnek ör-

vendő lelkipásztort követték hamarosan hívei is. Az erdélyi 

magyar igehirdetők ismét őt választották meg püspöküknek a 

nagyenyedi zsinaton 1564-ben. Dávid továbbra is élénken ben-

ne élt a reformáció hitvitáiban. János Zsigmond udvarába ke-

rülve megismerkedett Servet tanaival, melynek hatására maga 

is megtagadta a Szentháromság tanítását. A továbbra is igen 

népszerű prédikátort ismét követték hívei, és Kolozsvár köz-

ponttal egyre nagyobb teret nyert az erdélyi unitarianizmus a 

magyarság körében. A megmaradt magyar evangélikusok, mi-

vel Kolozsváron eredetileg a lakosság felét szászok képezték, a 

Szász Országos Egyház fennhatósága alá kerültek. 
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2.5 Elszakadási törekvések a szászoktól a Barcaságban a 

19. században 

Míg az erdélyi régió magyar fennhatóság alá tartozott a magyar 

evangélikusság számára a szász nemzeti érzés okozta az egyik 

legnagyobb problémát. Ez fokozottan jelentkezett a 19. század-

ban, mikor szerte Európában a nemzeti öntudatra ébredés erő-

teljesen elterjedt. Erdélyben az evangélikusságot tekintve ez 

úgy jelentkezett, hogy a szászság az evangélikus vallásosságot 

tulajdonképpen kisajátította, mondván: a lutheranizmus német 

vallás. Így a magyar evangélikusság, melynek egy jelentős része 

a Szász Országos Egyház fennhatósága alá tartozott, nem mint 

egyenlő hittestvérek élhettek körükben, hanem vagy magyarsá-

gukról, vagy lutheranizmusukról kényszerültek kisebb-

nagyobb mértékben lemondani. 

 Bár 1861-ben a konzisztórium rendeletileg megszüntette, 

hogy a barcasági magyar lelkészeket káplánnak tekintsék, sőt 

két magyar lelkészt is felvettek az Egyházmegyei Konzisztóri-

umba, mégsem oldotta meg ez a lépés a helyzetet. Az ellentétek 

nem csitultak, sőt 1873-ban „az egyházmegyei tisztújítás alkal-

mával  mindkettőt (a két magyar lekészt) kibuktatták a Kon-

zisztóriumból”9. 

 A magyar evangélikusok ismét képviselet nélkül marad-

tak az egyházmegyében. Vallásuk és nemzetiségük megtartása 

érdekében jelentkezett most már az az igény, hogy kikerüljenek 

a szászok fennhatósága alól. Az első jelentős mozgalmat ennek 

érdekében Molnár Viktor hosszufalusi lelkész indította 1874-ben. 

Célja az volt, hogy a magyar evangélikusság kiváljon a szász 

egyházkerületből, és egy önálló egyházmegyét, esetleg egyház-

 
9 Török: 22. old. 
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kerületet alkosson. 1874. szeptember 3-án a magyar lelkészek 

kimondták a Szász Országos Egyháztól való elszakadásukat. 

Döntésükről értesítették a Főkonzisztóriumot is, illetve kérték a 

Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium hozzá-

járulását a kiváláshoz és ahhoz, hogy másik közeli egyházkerü-

lethez csatlakozhassanak. A vallásügyi miniszter kivizsgáltatta 

a magyar evangélikusok helyzetét. Bár a kiküldött tisztviselő a 

vizsgálat utáni jelentésében kijelentette, hogy a magyar egy-

házközségek „jogi, anyagi és adminisztrációs téren egyformán 

hátrányban vannak, sőt az anyanyelv használata is nehézsé-

gekbe ütközik”10, a miniszter a kilépéshez nem járult hozzá, és a 

magyar lutheránusokat továbbra is benntartatta a szász egyház 

keretein belül. Viszont azt tanácsolta a Főkonzisztóriumnak, 

hogy engedélyezze egy magyar egyházmegye megalakítását. 

1877. október 3-án a Főkonzisztórium elutasította a magyar 

egyházmegye gondolatát, de kijelentették: „…azokban az egy-

házközségekben, ahol az elszakadási vágy a gyógyíthatatlansá-

gig fokozódott, nem állja útját annak, hogy akár más szuperin-

tendenciához csatlakozzanak, akár pedig önálló egyházi szer-

vezetet létesíthessenek”.11 A barcasági magyar evangélikus lel-

készek 1878. január 8-án kimondták elszakadásukat a Szász Or-

szágos Egyháztól és kijelentették, hogy egy önálló magyar espe-

rességet alakítanak, egyben felkérték ismét a magyar vallás- és 

közoktatásügyi minisztert, hogy egy közeli magyar egyházke-

rület fennhatósága alá helyezze őket, esetleg engedélyezze egy 

önálló egyházkerület felállítását. A válasz a minisztériumtól 

1883. május 3-án 9416. sz. alatt érkezett meg, melyben a minisz-

 
10 Török: 24. old. 
11 Nikodémusz Károly: A brassói magyar Ág. H. Ev. egyházmegye megalakulá-
sának története. Kolozsvár 1926 4. old. – In.: Török: 24. old. 
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ter kijelentette, hogy a szász egyházból való kiválásnak nincsen 

akadálya.  

 1885. augusztus 13-án a barcasági lelkészek Moór Gyula 

brassói lelkészt Budapestre küldték, hogy felvegye a kapcsola-

tot annak érdekében, hogy a barcasági magyar evangélikus 

egyházmegye a Magyarországi Evangélikus Egyház Tiszai 

Egyházkerületéhez csatlakozhasson.  

 1886. január 10-én a 7 barcasági magyar evangélikus lel-

kész által megfogalmazott felhívás, amelyet a tatrangi presbité-

rium, illetve közgyűlés is magáévá tett, lett a szervezkedés 

tényleges bázisa: „A gyűlés mélyen átérezvén ezen ügy nagy 

fontosságát és végleges megoldásának égető szükségét, tekin-

tettel arra, hogy egyházi állapotaink az erdélyi ág. hitv. ev. 

szász egyház fennhatósága alatt, a helyett, hogy javultak volna, 

napról napra rosszabbra fordulnak; mert nyelvünk, nemzetisé-

günk, egyházkormányzati jogaink, anyagi gyarapodhatásunk, 

tudományos előrehaladhatásunk, vallásos és erkölcsi életfejlő-

désünk elnyomatása egyre tart, sőt napról napra növekedik: 

egyhangúlag kimondja, hogy az erdélyi ág. hitv. ev. szász egy-

házkerület kötelékéből ezennel ténylegesen kilép.”12 Ezen tat-

rangi felhívás nagy visszhangra talált a magyar evangélikusok 

körében, és az 1886. március 25-én tartott brassó vármegyei 

magyar evangélikus zsinat magáévá tette azt, azzal a kiegészí-

téssel, hogy a kilépés által egyházi fennhatóság nélkül maradt 

egyházközségek a Magyarországi Evangélikus Egyház Tiszai 

Egyházkerületéhez csatlakoznak. Az 1886. szeptember 24-én 

tartott esperességi közgyűlés meg is kötötte a végleges szerző-

 
12 a fenti nyilatkozatot idézi: Schulek Tibor: „Megkésett emlékezés az erdélyi ma-
gyar evangélikus egyház száz év előtti megalakulásáról” c. munkájában. Diako-
nia XI. évf. 1989. 1. szám 18. old. 
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dést a Tiszai Egyházkerülettel. A Tiszai Egyházkerület 1886. ok-

tóber 13-15. közt tartott zsinata a csatlakozást elfogadta, és hiva-

talosan is megalakult az új egyházmegye, a Brassói Ágostai 

Hitvallású Evangélikus Magyar Főesperesség, melynek első es-

peresévé Moór Gyula, brassói lelkészt választották. Az esperes-

ség ténylegesen a következő magyar egyházközségeket fogta 

egybe: Apáca, Bácsfalu, Brassó, Barcaújfalu, Csernátfalu, Hosz-

szufalu, Krizba, Pürkerec, Tatrang, Türkös, Zajzon.  
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3) A NEMZETISÉGI KÉRDÉS ERDÉLYBEN A DUALIZMUS 

KORÁBAN ÉS AZ I. VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ ÉVEKBEN 

 

Mint láttuk a barcasági magyar evangélikusok történetében, a 

magyar evangélikusok ügye nem egyszerűen vallási kérdés volt 

Erdélyben az évszázadok során, hanem egyben nemzetiségi 

ügy is. Az önálló magyar evangélikus szuperintendencia meg-

alakulásának ügye később Romániában sem egyszerűen vallás-

ügyi kérdés volt, hanem túlmutatott olyan nemzetiségi kérdé-

sekre is, mint az erdélyi románság–magyarság, a magyarság–

szászság, a szászság–románság kapcsolata. Ezt a kapcsolatrend-

szert hosszú évszázadok alakították: egymástól elszenvedett 

vélt vagy valós sérelmek, az alapvető nemzetiségi jogok biztosí-

tása vagy figyelembe nem vétele, a kultúrák kölcsönös megbe-

csülése vagy egyes „kultúrhegemóniák” hirdetése a többivel 

szemben. 

 Az I. világháború utáni impériumváltozással egy magyar 

önálló szervezet – legyen az egyházi, vagy világi – megalakulá-

sa Erdélyben nemcsak a szükséges síkon mozgott, hanem sok-

szor évszázadok gerjesztett indulatai formálták a történteket. 

Igaz ez a magyar evangélikusok ügyére is. Ahhoz, hogy valós 

képet kapjunk a magyar evangélikusok történetéről, meg kell 

vizsgálnunk azokat a nemzetiségi problémákat is, amelyek – 

lehet, hogy csak a háttérben – erősen befolyásolták akár a ma-

gyarok törekvéseit, akár a szászok, akár a román kormány meg-

ítélését e törekvésekkel kapcsolatban. 

 Nem tekinthetünk végig ezen a témán teljes egészében, 

hiszen olyan téma ez, melynek több ezer oldalas irodalma után 
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is sokszor csak a kérdések gyarapodtak. Megpróbálunk annak 

ismertetésére szorítkozni, ami a közvetlenül az I. világháború 

előtti időszakban – az 1867-es kiegyezés után Erdélyben – és 

közvetlenül az I. világháború után történt. 

 

3.1 Az erdélyi kisebbségek a kiegyezés utáni 

Oszrák–Magyar Monarchiában 

A kiegyezés megszületése érdekében tisztázni kellett Erdély 

jogállásának a kérdését is. Az erdélyi románság és néhány ma-

gyar politikus gondolataiban körvonalazódott egy svájci mintá-

ra létrejövő, önálló konföderáció képe Erdélyt illetően. Ez ter-

mészetesen ellene mondott a Monarchia törekvéseinek, de 

Nyugat-Európa vezető hatalmainak is, akik a Monarchiában az 

európai egyensúly megtartásának döntő tényezőjét látták: csak 

egy viszonylag erős Közép-Európai nagyhatalom szoríthatja 

keretek közé a cári Oroszországot, s lehet ellenpólusa a porosz 

nagyhatalmi törekvéseknek. 

 Az erdélyi románságban élt az a vágy is, hogy a Kárpáto-

kon túli román fejedelemségek fennhatósága alá kerüljenek, de 

ez még inkább ellene mondott a nagyhatalmi érdekeknek, hi-

szen a román fejedelemségek nem tölthették be azt a szerepet, 

amit a Monarchiának szántak. S természetesen meg kell említe-

nünk azokat a szocio-kulturális, gazdasági kohéziós erőket is, 

amelyek Erdélyt sokkal inkább Magyarország felé irányították, 

mintsem kelet felé. 

 A kiegyezés előtt, 1865-ben, Erdélyben feloszlatták a 

negyszebeni országgyűlést, és ezt követően összehívták Ko-

lozsvárra az új országgyűlést, amely december 9-én kimondta a 

Magyarországgal való uniót. 1867. június 20-án Ferenc József a 
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kolozsvári országgyűlést is feloszlatta, s így Erdély ügyeit ezen 

túl az Andrássy Gyula által vezetett magyar kormány volt hi-

vatva intézni. Erdély élére királyi biztos került Péchy Manó 

személyében, akinek működésével megkezdődött a beolvasztás 

lassú folyamata. 

 A magyar kormány ebben az időben toleránsan bánt az 

erdélyi nemzetiségekkel. Számos olyan gesztust tett a nemzeti-

ségek felé, amelyek biztosíthatták volna a nemzetiségek békés 

egymás mellett élését. Használhatták anyanyelvüket a közigaz-

gatási hivatalokban: „minden olyan beadványra, melyek a vi-

déken általánosan beszélt nyelven szerkesztve nyújtanak be, a 

végzések és határozatok mindenkor ugyanazon a nyelven adas-

sanak ki”13. A román ellenzék vezető személyiségét, George Ba-

riţot, Eötvös József felkérte, hogy vállalja el azt a miniszteri ta-

nácsosi állást, melynek keretében a román ifjúság oktatási ügye-

it szervezhetné. 

 Az unió részletes szabályozására az országgyűlés megal-

kotta az 1868-as XLIII. törvénycikket, amely kimondta a nemze-

tiségek szerinti korábbi felosztások és előjogok megszünteté-

sét14. A magyar politikai élet vezető liberális politikusai (Deák, 

Eötvös, Mocsáry) a nemzetiségi kérdést a polgári egyéni jogok 

és az önkormányzatra épülő közigazgatási rendszer alapján vél-

ték megoldani. Világosan látták, hogy Magyarországot a nagy-

számú nemzetiségek miatt nem lehet „nemzetállammá” alakí-

tani, hanem a nemzetiségek politikai és nyelvi követeléseit is ki 

kell elégíteni. A liberálisok nemzetiségről való nézeteit nem 

osztották azok, akik Magyarország jövőjét egy erős nemzet-

 
13 Törvények és Hivatalos Rendeletek Gyűjteménye. (Szerk. Ökrös B.) Pest 1868. 
54. old. In.: Erdély története III. Szerk.: Szász Zoltán. Budapest 1987. 1625. old. 
14 Ez természetesen érintette a Szász Universitast is, amelyet egyelőre meghagy-
tak, bár bírói jogkörétől megfosztották.  
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államban látták. Véleményük szerint csak így tölthet be egyenlő 

szerepet a dualizmusban Magyarország Ausztriával szemben. 

3.1.1 Az 1868-as nemzetiségi törvény és a sikertelensége 

1868. november 24-én Deák Ferenc beterjesztette a nemzetiségi 

törvényt a parlament elé, melyet az elfogadott, s a király dec-

ember 6-án szentesítette. A törvény kiindulási alapja: „Magyar-

ország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is po-

litikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan, egy-

séges magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bár-

mely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja…”15 A tör-

vény kimondta: 

• Az államnyelv a magyar, de a törvényeket az országban 

használatos minden nyelven ki kell adni. 

• A törvényhatóság nyelve a magyar, de ha a képviselő-testület 

egyötöde kéri, akkor egyéb, nemzetiségi nyelv is használható 

jegyzőkönyvi nyelvként. 

• A bírósági tárgyalásokat a perben álló felek anyanyelvén kell 

lefolytatni, a kihallgatásokat is a kihallgatott anyanyelvén 

kell végezni. 

• A közigazgatási hivataloknak kötelességük azon a nyelven 

válaszolni, amelyen hozzájuk a beadvány érkezett. 

• Az egyházközségek maguk határozzák meg anyakönyveik, 

ügyirataik, iskoláik nyelvét. 

• Az állami tanintézetekben lehetőleg gondoskodni kell arról, 

hogy a nemzetiségi fiatalok lakhelyükhöz közel, anyanyelvü-

kön képezhessék magukat. 

 
15 Magyar Törvénytár 1836-1868. Bp. 1896. 490. old. In.: Bertényi–Gyapay: 424. 
old. 
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• Az egyetemeken a nemzetiségi nyelvek művelésére tanszé-

keket kell felállítani.  

• A nemzetiségeknek jogukban áll művelődésük, tudományos 

fejlődésük érdekében társulásokat, egyesületeket alapítani.  

 A törvény bármennyire is a liberális, s egyben toleráns 

nemzetiségi politika eredménye volt, nem elégítette ki a nemze-

tiségeket16, illetve magyar parlament, társadalom ellenzéki ol-

daláról is megtámadták. Az így létrejövő – természetellenes –

érdekszövetség a nemzetiségek között és azon magyar politiku-

sok között, akik a dualista berendezkedést, a kiegyezést ellenez-

ték (s egy független Magyarországban gondolkodtak) 1875-ig 

maradt fenn, amikor is az ellenzéki balközép bevonult a kor-

mányba, s létrejött a Tisza Kálmán által vezetett Szabadelvű 

Párt. Ez a lépés a toleráns nemzetiségi törvény gyakorlati meg-

valósítására irányuló törekvéseket is lehetetlenné tették: a kor-

mány elmozdult baloldalra, a nemzetiségek érdekeinek képvi-

selete helyett a magyar politikai közéletben a nemzetiségi ki-

sebbségekkel szembeni türelmetlenség vált egyeduralkodóvá. 

Ennek megnyilvánulásait láthatjuk a következő eseményekben: 

• 1875-ben megtiltották a nemzeti kisebbségeknek, hogy elfo-

gadják az anyaországukból iskoláiknak, egyházaiknak szánt 

támogatást. 

• 1879-ben kiadott törvény szerint minden népiskolában köte-

lezővé tették a magyar nyelv oktatását, 

• 1883-ban ezt kiterjesztették a középiskolákra is.  

• 1876-77-ben végrehajtott megyerendezés során a szász és 

székely székeket az egységes megyerendszerbe tagolták. 

 
16 Az 1867 februárjában szerb és román képviselők által benyújtott javaslat szerint 
hat „egyenjogú országos nemzetet” akart elsimertetni. – In.: Erdéyl története III. 
1629. old. 
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• A 70-es évektől rohamosan csökkent a nemzetiségi kisebb-

séghez tartozó állami tisztviselők száma. 

•  1885 tavaszán megalakult az EMKE (Erdély-részi Magyar 

Közművelődési Egyesület) a magyar nyelv és kultúra terjesz-

tése céljából, melynek anyagi támogatására a Kis-Küküllő 

vármegye főispánsága 2% pótadót szavaztatott meg. Ehhez 

csatlakozni akart a többi vármegye is (ahol a szászság, illetve 

a románság többségben volt), ami hatalmas felzúdulást vál-

tott ki a szász és román értelmiség körében. 

3.1.2 A szász kisebbség a dualista Magyarországon 

A szászság nem egységesen reagált Erdély és Magyarország 

uniójára. Az unió megítélésében két részre oszlottak: az ún. 

„ószászok” az évszázadok folyamán elnyert előjogaikat féltet-

ték az új állami berendezkedéstől, az „újszászok” hajlandónak 

mutatkoztak újjáértelmezni a szászság szerepét, helyzetét a 

megváltozott politikai viszonyok között.  

 A szász kisebbséget a kolozsvári országgyűlésen, 1865-

ben igyekeztek megnyugtatni, hogy a 9 szász szék és 2 szász 

kerület jogállását megtarthatják, amelyek hatásköréből azonban 

kivették a bírói joggyakorlás lehetőségét. 

 1869-ben összeült a szász Universitas vezetősége, mely-

ben az újszász irányzat kerekedett felül, és kidolgoztak egy ja-

vaslatot arra, hogy hogyan lehet a Szászföld közigazgatását a 

magyar megyerendszerhez közelíteni. Ezt a javaslatot a magyar 

kormányzat elfogadta. 

 1872-ben a szászok a medgyesi gyűlésükön kiadott Szász 

Nemzeti Programban elfogadták a dualizmus rendszerét. 

Azonban az elfogadás feltételének szabták, hogy a magyar ál-

lam nem erősíti a centralizációt, illetve kibővíti a nemzetiségi 
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nyelv használatának lehetőségeit. Az ekkori magyar kormány – 

bár ilyen értelmű ígéreteket nem tett – nem korlátozta a bírói 

joggyakorlaton kívül a szászok autonómiáját. 

 A Tisza Kálmán vezette kormány hatalomra kerülése után 

(1875) azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. Az 1876-os 

területrendezéssel (1876. évi XII. tc.) szétdarabolták az egységes 

szász földet, a Királyföldet. Így a szász Universitas közigazga-

tási szerepét is megszüntették. A szász nemzeti, kulturális au-

tonómia egyetlen bástyája a Szász Országos Egyház maradt. 

 A szász nemzetiség fennmaradásában a saját egyházi 

szervezeten túl nagy szerepet játszott, hogy jelentős erkölcsi 

támogatást kapott a németországi értelmiségtől. Németország-

ban az autonómia-ellenes intézkedések után hamar olyan pub-

licisztikák jelentek meg, amelyben elítélték a magyar kormány 

tevékenységét. 

 A szászság és a magyar kormány közötti kompromisszum 

csak akkor születhetett meg, mikor Tisza Kálmán kormányát 

felváltotta a Szapáry Gyula által vezetett kormány. 1890 júniu-

sában született meg a megállapodás, mely szerint a szászok lak-

ta megyékbe új, szász-barát főispánokat helyeztek, a megyei 

közigazgatásban jóval nagyobb számban alkalmaztak szász 

nemzetiségű tisztviselőket. Az 1890 júniusában tartott nagysze-

beni „Sachsentag” elfogadta a kialakult helyzetet. Megerősítette 

a dualista rendszer elfogadását, sőt a magyar nemzetállam 

gondolatát is, ha az 1868-as kisebbségi törvénynek érvényt sze-

rez a magyar kormány, és nem zárja ki a szász nemzetiségűeket 

a közigazgatási hivatalokból. 

 Innentől kezdve a szászok és a magyar kormányok kap-

csolatát zavartalannak mondhatjuk. Érvényesültek a nemzeti-
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ségi törvény előírásai, a Szász Országos Egyház pedig megkap-

ta a működéséhez szükséges állami támogatást. 

3.1.3 A román nemzetiség helyzete, politikája Erdélyben 

A kiegyezéssel szertefoszlottak azok a román elképzelések, 

hogy a Kárpátokon nyugatra lévő románok egyesüljenek a 

Kárpátokon túli román fejedelemségekkel, illetve, hogy egy ön-

álló Erdélyben az erdélyi románság által vezetett államappará-

tus épüljön ki. Már az 1865-ös kolozsvári országgyűlésen je-

lentkezett az az elutasító, passzív magatartás, ami a későbbi év-

tizedekben meghatározó elemévé vált a román kisebbség poli-

tikai életében. Az országgyűlésen ugyanis Erdély jövőjét nem 

voltak hajlandók máshogy elképzelni, mint hogy az egy önálló 

állam lesz. A kiegyezés utáni sem helyezkedtek más álláspont-

ra, nem mondtak le az autonóm Erdély gondolatáról, és évtize-

deken keresztül a kivárás passzív politikájára helyezkedtek: 

„kivárni, amíg a dualista kísérlet megbukik, közben minden le-

hető alkalommal tiltakozni a kiegyezés és az unió ellen”17. 

 A románságon belül létezett egy másik irányzat is George 

Bariţ vezetésével, ami a szászokéhoz hasonló, kompromisszu-

mokat kereső politikát akart folytatni. 1869. márciusában a Bariţ  

vezetése alatt összehívott szerdahelyi gyűlésen azonban a 300 

résztvevő mellet csak négyen támogatták Bariţ „aktív” politiká-

ját a politikai passzív rezisztenciával szemben. A passzív rezisz-

tenciát hirdetők jelszavát a Micu-Moldovan kanonok fogalmaz-

ta meg: „Egy nép életében 20 vagy 30 év annyi, mint egy csepp 

a nagy tengerben. De tudjuk, egy felvilágosult században, a 19. 

században élünk, melyben őröltség volna azt hinni, hogy az 

 
17 Erdély története III.: 1648. old. 
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igazságtalanság birodalma évtizedekig eltartson…”18 A passzi-

vitás talaján létrehoztak egy bizottságot, melynek az lett volna a 

feladata, hogy megszervezze az Erdélyi Román Nemzeti Pártot. 

Ezt a bizottságot azonban a magyar kormány feloszlatta, bár ezt 

a határozatot nem kezelte túl szigorúan, így a párt végig a tör-

vényesség határán mozogva évtizedekig fennmaradhatott. 

 1872-ben a magyar miniszterelnök, Lónyai Menyhért, an-

nak érdekében, hogy rendezni lehessen az erdélyi románság  

helyzetét a Monarchiában, kérte a román passzivista vezetőket, 

hogy terjesszék be követeléseiket a magyar állammal szemben. 

A román vezetők 12 pontba foglalták össze követeléseiket. Ezek 

szerint a dualista berendezkedést és az unió elfogadását attól 

tették függővé, hogy a román nyelvet hivatalos nyelvként elis-

merik, illetve az eddiginél több román tisztviselőt neveznek ki a 

közigazgatásban. 

 Az 1872. évi választásokon az erdélyi románság általáno-

san nem vett részt, így politikai képviseletük nem volt a parla-

mentben. Követeléseik ennek következtében elsikkadtak. A szá-

szok helyzetéről szóló részben már ismertetett Szabadelvű Párt 

létrejötte és Tisza Kálmán kormányalakítása még kevésbé ked-

vezett a kompromisszumot amúgy sem túlságosan kereső ro-

mánság számára. Az, hogy a parlamenti politizálástól önszán-

tukból lemondtak, megpecsételte sorsukat, hiszen a magyar po-

litikai, közigazgatási élet – a területi önkormányzatok kárára – 

az országgyűlésben összpontosult. 

 Az erdélyi románság azonban nagy támogatást kapott a 

Román Királyságtól. A román függetlenség kivívása után Er-

délyt elözönlötték azok a röpiratok, amelyek az egységes Nagy-

 
18 V. Netea: Lupta românilor din Transilvani pentru libertatea naţionalâ 1848-
1881. Bucureşti 1974. 381. old. In.: Erdély története III. 1650. old. 
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Romániához való csatlakozásra szólították fel az erdélyi romá-

nokat. A 3. fejezet bevezetőjében már említett okok miatt ennek 

a csatlakozásnak nem voltak meg a feltételei, de azt sikerült el-

érniük, hogy az erdélyi románságot kimozdítsák a passzív re-

zisztencia állapotából, és egy szélsőséges politikai irányzat felé 

orientálják: „Ha a magyar államban a román etnikum megerősí-

tése nem lehetséges… akkor nem marad részünkre más szaba-

dulás, mint egy ilyen magyar állam felszámolása, és a harc en-

nek felszámolásáért; a magyar etnikum ellenségeivel való szö-

vetkezés mint szerves szükség jelenik meg számunkra.”19 – ol-

vashatjuk e politikai irányzat által 1884 áprilisában alapított na-

pilap cikkében. A mozgalom élére 

Ioan Slavici állt. A románság meg-

határozó szervezetévé innentől 

kezdve a Slavici által szerkesztett 

Tribuna köré szerveződött politi-

kai irányzat vált. 

 Slavicit perbe fogták a szer-

kesztésében megjelent Tribuna 

cikkei miatt 1888-ban, s a kolozs-

vári esküdtszék egyévi szabadság-

vesztésre ítélte. Szervező munkáját 

a börtönben azonban tovább foly-

tatta. Irányzata nagy visszhangra talált a román egyetemisták és 

az egyéb erdélyi értelmiségi körökben. 1893-ban a románság 

nagyszebeni nagygyűlésén elhatározták, hogy egy memoran-

dumban összegzik sérelmeiket és követeléseiket a magyar ál-

lammal szemben. A memorandumban kétségbe vonták a ki-

egyezés, az unió és a nemzetiségi törtvény létjogosultságát, pa-

 
19 Tribuna , 1884. szeptember 26. – In.. Erdély története III. 1656. old. 

 

Ioan Slavici 
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naszolták az iskolai magyarosítást, a román egyetemi oktatás 

hiányát és a román egyházközségek papjainak a magyarokéhoz 

képest enyhébb állami támogatását. 1892 júniusában küldöttsé-

get menesztettek Bécsbe, hogy a memorandumot átadják az 

uralkodónak. Bécs azonban nem akart a magyar kormány kike-

rülésével foglalkozni az üggyel, így a memorandumot felbon-

tatlanul továbbküldték a magyar kormánynak. A memorandum 

ügye végül azzal végződött, hogy aláírói ellen eljárást indítot-

tak izgatás címén, és 2 hónaptól két és fél évig terjedő szabad-

ságvesztésre ítélték őket. 

 1907-ben a magyarországi nemzetiségeket erősen felhábo-

rította a történelembe „Lex Apponyi” (Apponyi Albert vallási- 

közoktatásügyi miniszter volt) néven bevonult 1907-es XXVII. 

törvénycikk20. Ez a törvény – bár „Méltányosan rendezte a 

nemzetiségi egyházak népiskolái tanítóinak fizetését, s erre a 

célra államsegélyt adott”21 – mégis az egyéb tanügyi rendeletei 

az erőszakos magyarosítás rémét idézhette fel a nemzetiségek-

ben. Minden nemzetiségi iskolában is előírta kötelezően a ma-

gyar nyelv oktatását, azzal a szándékkal, hogy egy negyedik 

osztályos diák már „gondolatait magyarul élőszóban és írásban 

érthetően ki kell tudja fejezni”22. A törvény előírta, hogy az is-

kolák adminisztrációjában kizárólag csak magyar nyomtatvá-

nyokat lehet használni, kötelezte az iskolákat, hogy a tantermek 

falait magyar történeti tablókkal díszítsék. Az oktatás terén is 

erősítette a centralizációs közigazgatási elvet: a törvény kiépí-

tette, illetve megerősítette a tanfelügyeleti rendszert. A törvény 

ellen minden nemzetiségi egyház, illetve politikai párt erőtelje-

 
20 ld. A magyarok krónikája. Officina nova 1995. 519. old. 
21 uo. 
22 uo. – idézet a törvény szövegéből 
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sen tiltakozott, melynek eredménye képpen a betartatás szigo-

rából az évek során sokat engedtek.23 

 A románság számára még egy időszak vált különösen ne-

héz periódussá, nevezetesen a Bánffy Dezső által vezetett kor-

mányzat évei (1885-1889). Bánffy ugyanis szélsőségesen sovi-

niszta kisebbségpolitikát folytatott. Célja az volt, hogy minden 

kisebbségi szerveződést a kormány felügyelni tudjon, ezért lét-

rehozta a „nemzetiségi ügyosztályt”. Azonban a magyarországi 

politikai ellehetetlenülése miatt kisebbségi politikáját nem tudta 

következetesen végrehajtani, s lemondásáig lényeges változás 

nem történt a kisebbségeket érintő ügyekben. 

 A Bánffyt felváltó Széll Kálmán visszatért ahhoz, a tole-

ráns kisebbségi politikához, amelyet legutoljára az Eötvös–Deák 

által vezetett liberális irányzat meghirdetett az 1868-as nemzeti-

ségi törvényben, de a megegyezés a románokkal ekkor sem jö-

hetett létre a magyarországi belpolitikai események miatt. 

 A századfordulótól a világháború kitöréséig mind a ro-

mánság, mind a magyar kormányok (elsősorban a Tisza Kál-

mán által vezetett kormányok 1903-1905 és 1913-tól) igyekeztek 

a megállapodás felé lépéseket tenni, de a magyar kormányválsá-

gok, illetve a románok közötti nézeteltérések ezt lehetetlenné 

tették. Nem sikerült megkötni a románsággal azt a megegye-

zést, amit a szászokkal kieszközöltek, lényegében a románság 

megmaradt végig azon az alapon – a passzív rezisztencia –, 

amit közvetlenül az unió kimondásakor magukévá tették. Nem 

alakult ki parlamenti képviseletük, ezért a magyar politikai 

 
23 A törvény, illetve alkotójának személye később visszaütött a magyar kormá-
nyokra, illetve egész Magyarországra: a majdani párizsi békekonferencián több-
ször is felemlegették e törvény kisebbség-ellenességét, illetve – talán a magyar 
kormány hibájából kiküldött – Apponyi Albert személye, aki a magyar békedele-
gáció vezetője volt, már negatíve ismert volt a nagyhatalmak politikusai szemé-
ben. 
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közéletben nem játszhattak jelentős szerepet, érdekeiket nem 

tudták érvényesíteni. Bár sok vezető erdélyi román politikusban 

meg volt a vágy a megállapodásra, a román nemzetiség többsé-

ge mégis abban látta etnikai fennmaradásának biztosítékát, 

hogy Erdély egyesül a független Román Királysággal.  

 

3.2 Erdély az I. világháborúban24 

Az I. világháború utáni politikai helyzet meghozta az erdélyi 

román kisebbségnek azt, amire vágyott: egyesülést a független 

Román Királysággal – bár nem a saját küzdelmeinek köszönhet-

te ezt, hanem az európai nagyhatalmi politikának. Az I. világ-

háborúban a Román Királyságban – földrajzi fekvése miatt – 

döntő stratégiai pozíciót láttak a szemben álló nagyhatalmak. 

Így természetes, hogy a háború elején független Román Király-

ságtól az Antant-hatalmak vagy az oldalukon való belépést, 

vagy a független státusz megőrzését szerették volna elérni. Az 

ígért „jutalom” nem lehetett más, mint Erdély. 

 Tudjuk, hogy Tisza Kálmán nem volt feltételen híve an-

nak, hogy a Monarchiában Magyarország is hadba vonuljon 

Szerbia ellen. Azon túl, hogy a Monarchia déli terjeszkedésével 

veszélyeztetve látta a Monarchia egyensúlyát, kezdettől fogva 

félt egy román betöréstől Erdélybe egy háborús időszakban. A 

német kormány azonban biztosította Tisztát Románia függet-

lenségéről, és ígéretet tett arra, hogy megerősítik Erdély határa-

inak védelmét. Tisza nem tehetett mást, minthogy a hadba vo-

nulás mellett döntött. 

 
24 Erdély története III. 1690-1700. oldalak alapján 
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 Románia függetlenségének kérdése korántsem volt olyan 

biztos, mint ahogy azt a német politikusok lefestették. Továbbra 

is életben maradt a versengés Romániáért a nagyhatalmak kö-

zött. Az 1914. október 1-jén kötött román-orosz megállapodás 

szerint az Antant-hatalmak oldalán való hadba vonulásért 

Oroszország Erdélyt ígérte Romániának. A háború kimenetele 

ekkor még természetesen nagyon kétséges volt, így a liberális 

párti Brăitanu román kormányelnök a kivárás politikájára he-

lyezkedett. A másik oldalról az erdélyi románok jogainak bőví-

tését ígérték, így Tisza szeptember 12-én magához hivatta a ve-

zető erdélyi román politikusokat (Maniu, Mihali, Vaida-

Voedvod), és ígéretet tett a nyelvi jogok bővítésére és az oktatá-

si törvény reformjára. 

 1915-ben a bolgárok hadba lépése folytán a helyzet eny-

hült és nem volt annyira döntő fontosságú Románia szerepe a 

háborúban. Az a központi hatalmak erdélyi hadseregeit átcso-

portosították, megszakadtak a román kisebbséggel folytatott 

tárgyalások. Így 1916-ra továbbra sem volt elintézett az erdélyi 

románok ügye, s emellett Erdély lényegében védtelenül maradt. 

 1916 nyarán a Monarchia súlyos katonai kudarcokat 

szenvedett, így a román kormány ismét napirendre tűzte a 

hadba lépés kérdését az Antant-hatalmak oldalán. Tisza július 

elején memorandumban kérte az uralkodót, hogy küldjön csa-

patokat az erdélyi határ megerősítésére, mert „a román veszély 

nagyon komoly, és bármely pillanatban aktuális lehet”25. 

A bukaresti kormány 1916. augusztus 17-én aláírta a franciák-

kal a titkos szerződést, melyben Románia kinyilvánította csat-

lakozását az Antanthoz. A hadba lépésért a román kormányt 

biztosították a kellő hadiszállításról, illetve Bukovinát, a Bánsá-

 
25 Galántai József: Magyarország az első világháborúban. Budapest 1974. 195. old.  
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got és Erdélyt és az Erdélytől nyugatabbra fekvő területeket a 

Tisza vonaláig ígérték Romániának. 1916. augusztus 27-én 

Bécsben átadták a hadüzenetet a Monarchiának, és a román se-

regek megkezdték Erdély elfoglalását. A magyar és szász lakos-

ság egy része (kb. 200.000 ember) elmenekült a román hadsereg 

elől. Így többek között a szász evangélikus püspök, Friedrich 

Teutsch is Budapesten keresett menedéket. 

 

Menekülők vonata Brassónál 1916. augusztusában26 

 

 A terv szerint a román hadseregnek néhány nap alatt el 

kellett volna foglalnia Erdélyt a Maros vonaláig, azonban a hát-

országot ért támadás miatt szeptember közepén leállították az 

erdélyi előrenyomulást. A központi hatalmak ekkor Erdélyben 

ellentámadást indítottak és októberben teljesen kiszorították 

Erdélyből a román hadsereget, majd a román kormány aláírta a 

központi hatmakkal a békeszerződét Bukerestben. Az 1916-os 

események után Erdély területén nem folytak hadműveletek. 

 
26 Erdély története III. 1700. old. utáni mellékletek 
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Erdély jövőjét más frontok, más hadműveletek, s más hatalmak 

döntötték el…, s később a párizsi békekonferencia. 

 

3.3 A gyulafehérvári román nemzeti gyűlés és határozatai 

A központi hatalmak I. világháborús veresége végre kiérlelte az 

erdélyi románság számára azt a történelmi helyzetet, amelyben 

régi vágyuk teljesülhetett: csatlakozni a független Román Ki-

rálysághoz. Ebben a törekvésében a 20. század első éveitől, mint 

már korábban is láttuk, támogatta őket a bukaresti kormány és 

a román uralkodó is. 

 Az 1918-ban elérkezett alkalmat nagyon gyorsan kihasz-

nálták. Brăitanu román miniszterelnök írásos beleegyezésével 

az erdélyi románság 1918. december 1-jére összehívta Gyulafe-

hérvárra az erdélyi románok nemzeti nagygyűlését azzal a 

szándékkal, hogy ott kimondják Erdély Romániához való csat-

lakozását, Nagyrománia megalakulását. 

 Az erdélyi románság vezetői a gyűlést megelőző este már 

ülést tartottak, ahol a gyűlés napirendjét állapították meg. Min-

den kommentár nélkül álljon itt egy, az erdélyi vezető román 

politikusokra oly jellemző gondolat ezen ülés jegyzőkönyvéből: 

 Vasile Goldiş: „Erdély igazi és törvényes tulajdonosai a 

románok. Azonban a magyarok az ősi földön idegeneknek és 

szolgáknak tekintették őket, kulturálisan, gazdaságilag, politi-

kailag elnyomták. Ez az elnyomás a háborúban érte el tetőfokát. 

de jött a fegyverek ragyogó győzelme, megszűnt a szolgaság, és 

jelentkezik az ősi álom: minden románok egyesülése egyetlen 

országban.”27 

 
27 in: Domokos Pál Péter: Rendületlenül. 68-69. old. 
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 Előterjesztették azokat a pontokat, amelyeket a következő 

napi nagygyűlésen el akartak fogadtatni az erdélyi románság 

képviselőivel.28 

 Az előzetesen megtartott választások során 1228 delegá-

tus érkezett december 1-jén Gyulafehérvárra. Érdekes megemlí-

teni, hogy odautaztatásukra a Magyar Államvasutak külön vo-

natokat biztosított29.  

 

A gyulafehérvári nemzetgyűlés küldötteinek egy csoportja30 

 

 A nemzetgyűlés a határozatokat természetesen elfogadta, 

mégha kortántsem volt egységes az akkori románság. A szoci-

áldemokraták például sokkal inkább az erdélyi autonómia mel-

lett kardoskodtak. Legalábbis addig, amíg Románia is átesik a 

forradalmi átalakuláson, s a királyságot felváltja a demokrati-

kusabbnak vélt köztársasági államforma. 

 
28 A gyulafehérvári pontok teljes szövegét ld. I. sz. mellékletben 
29 ld. Magyarok a Kárpát-medencében. Szász Zoltán cikke: Kísérlet a teljes hata-
lomátvételre. 217. old. 
30 in: A magyarok krónikája. 554. old. 
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 A gyulafehérvári pontokat röviden összegezve annyit 

mondhatunk, hogy a pontok alapján úgy tűnik, hogy a román-

ság tanult a kisebbségi létéből, és azokat a jogokat, amiket év-

századokon keresztül igényelt magának, most – mikor neki kell 

a kisebbségek helyzetét, jogait rendezni – ezeket igyekezett a 

legméltányosabb módon biztosítani a nemzetiségeknek. Hiszen 

megtaláljuk a törvényes képviselet jogát a törvényhozásban, ál-

lamigazgatásban, a szabad nyelvhasználat, az anyanyelvű okta-

tás, a teljes sajtó-, vallás-, egyesülési- és gyülekezséi szabadság 

jogát minden nemzetiségre nézve. A vallásszabadság egyben 

teljes autonóm vallásgyakorlatot, jogegyenlőséget biztosított 

minden felekezet számára. 

 A gyulafehérvári pontok alapján azt gondolhatnánk, hogy 

innentől kezdve a magyar kisebbség helyzete a román államban 

tisztázottá vált, jogait elismerték, s autonómiájában nem korlá-

tozták. Azonban egyetérthetünk Domokos Pál Péter – kissé 

szélsőségesnek tűnő – megállapításával: „Ezekből a világ szá-

mára készített pontokból egyetlenegy sem valósult meg egyet-

len pillanatra sem.”31 E mondat igazságát azonban a dolgoza-

tunk témáját illető erdélyi magyar evangélikusság esetében is 

igazoltnak látjuk majd: autonómiáról hosszú évekig szó sem le-

hetett, pusztán az erdélyi magyar evangélikusok alacsony lélek-

száma elegendő indok volt arra, hogy – a gyulafehérvári pon-

tok alapján (ahol természetesen szó sem esett számszerűségi 

megszorításokról) – ne minősüljenek autonómiájában elisme-

rendő egyháznak.  

 A gyulafehérvári csatlakozást a román király, Ferdinánd 

táviratban üdvözölte, majd a hozzá menesztett küldöttségnek, 

melynek vezetője Maniu volt és melynek célja az volt, hogy fel-

 
31 Domokos: Rendületlenül. 69. old. 
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ajánlják az Erdély fölötti uralmat, válaszában kijelentette: „A 

regáti, besszarábiai és bukovinai ma már egyesült románok ne-

vében mély elismeréssel fogadom a Kárpátokon túli testvére-

inknek azt a határozatát, amely befejezi minden románok nem-

zeti egyesülését. A román királyságnak a Tiszától a Dnyeszterig 

terjedő összes románok által lakott területeit örökre egységes-

nek nyilvánítom.”32 

 Az erdélyi magyarság a gyulafehérvári román nemzet-

gyűlés ellen Kolozsvárra magyar nemzetgyűlést szervezett. A 

120 00033 magyar gyűlt össze, és kinyilvánították abbéli akara-

tukat, hogy továbbra is Magyarországhoz akarnak tartozni. A 

gyulafehérvári határozatokban ígért szabad gyülekezési jogot a 

román hatóságok már ekkor nem tartották kötelező érvényűnek 

a magyarságra nézve: elrendelték, hogy a Kolozsvárra igyekvő 

magyarokat tartóztassák fel. A gyűlés vezérszónoka Apáthy 

István volt, az ő beszédéből idézünk: „Legyőzve ellenségeink 

túlereje által, be kell ismernünk, hogy levertek bennünket. De 

annyira nem győztek le, hogy a körülöttünk lakó bármely nem-

zetnek joga volna rendelkezni felettünk. Annyira nem győztek 

le, hogy valamennyi itt lakó nemzetnek joga lehessen az ország 

feldarabolását kimondani, s egyik darabját az egyik, másik da-

rabját a másik országhoz csatolni… hogy le kellene mondanunk 

emberi és nemzeti jogainkról… A magyar nemzet nem fogja 

tűrni 26 vármegye elszakítását.”34 

 Az erdélyi románság és magyarság vitája azonban nem 

Erdélyben, sem nem Bukarestben vagy Budapesten dőlt el, ha-

 
32 in: Domokos: Rendületlenül. 70. old. 
33 adat in: Domokos Rendületlenül. 70. old. 
34 uo. 
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nem Párizsban, a nagyahatalmi érdekeket érvényesítő békekon-

ferencián… 

 

3.4 A szászok csatlakozása a Román Királysághoz 

A szász csatlakozás kimondásának döntő jelentősége elsősor-

ban annak időpontjában rejlik. A gyulafehérvári határozatok el-

fogadásakor a román döntés még csak egy nemzeti közösség 

döntése volt, amelyet nemzetközi jog még nem erősített meg – 

bár várható volt az ez irányú döntés. Ugyanez a helyzet a szá-

szok medgyesi határozatával kapcsolatban is: a nemzetközi jog 

még szerződésben nem rendelkezett Erdély hovatartozását ille-

tően. Így a szászok csatlakozása a Román Királysághoz döntő 

jelentőségű a jövőre nézve: a román impérium elsimerése és a 

neki adott hűségeskü döntően befolyásolta azt a kedvezménye-

zett helyzetet, amit a szászok – ha nem is sokáig – élveztek a 

román államtól. Ez a helyzet majd rányomja a bélyegét az erdé-

lyi magyar evangélikusság függetlenedési törekvéseire is. 

 A Román Királysághoz való csatlakozás kimondása a 

szászságon belüli megosztottsághoz vezetett. Az I. világháború 

alatt a Szász Országos Egyház püspöke, Friedrich Teutsch még 

így nyilatkozott: „ha Magyarország tönkre megy, mi is elpusz-

tulunk s elvész népünk és egyházunk; ha országunkat elszakít-

ják Magyarországtól, vége százados történetünknek és jövőnk-

nek”.35 Az I. világháború végével döntéskényszerbe került 

szászságot a döntésben Erdély a román hadsereg által való el-

foglalása és a gyulafehérvári nemzetgyűlés határozata segítette. 

Maniu biztosította a szászokat, hogy az erdélyi románság dön-

 
35 in: Mikó Imre: Huszonkét év. 13. old. 
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tése nemcsak egy etnikum döntése, hanem – a korábbi ígéretek 

szerint – a háborúban győztes nagyhatalmak akarata is. Így a 

szász nemzet kibővített választmány az 1919. január 8-án Med-

gyesen kimondta az egyesülést Romániával – mégha csak ki-

sarányú szótöbbséggel is. A medgyesi határozatot erősítette 

meg az 1919. novemberében, Segesváron tartott „Sachsentag” 

is. Itt határozták meg azt a 18 pontot, amely alapján a elfogad-

hatónak tartották a szászság beilleszkedését Romániába36. 

 A döntést illetően nem alakult ki konszenzus a szászsá-

gon belül. Egyik jelentős társadalmi egyesületük egy memo-

randumban tiltakozott Erdély elszakítása és a szászság Romá-

niához való csatlakozása ellen. 

 Döntésüket azonban a nagyhatalmi politika igazolta, s a 

szászok az elkövetkezendő évtizedekben a medgyesi határoza-

tokra hivatkozva és a segesvári pontokban foglalt program sze-

rint próbálták meg kisebbségi létüket megélni Romániában. 

 

3.5 A párizsi békekonferencia előírásai a romániai kisebb-

ségvédelmi politikára 

A trianoni békeszerződéssel Romániához került Erdély (és az 

Erdély-Magyarország közti határvidék) 103 093 km2-e a törté-

nelmi Magyarország 31,7%-át jelentette. A lakosság számará-

nyait tekintve 5 257 476 magyarországi lakos került Románia 

fennhatósága alá, ebből 1 704 851 volt magyar és 559 824 német 

nemzetiségű37. 

 A győztes nagyhatalmak tisztában voltak azzal, hogy az 

átalakuló Közép-Európában jelentős nemzetiségek fognak etni-

 
36 a 18 pontot ld. a 2. sz. mellékletben 
37 adatok in: Erdély története III. 1731. old. 
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kai kisebbségként élni. Fontosnak tratották a területek újrafel-

osztása mellett, az etnikai kisebbségek védelmét is. Az etnikai 

kisebbségek védelemét az újonnan megalakult Nemzetek Szö-

vetsége keretein belül garantálták. Thomas Woodrow Wilson, 

amerikai elnök a kisebbségvédelmi előírásokat így körvonalazta 

1919 januárjában: „A szövetség minden új államtól – független 

és autonóm államként való elismerésük előfeltételeként – igény-

li, hogy vállaljanak kötelezettséget: jogi hatalmuk alatt álló va-

lamennyi faji és nemzeti kisebbségnek pontosan ugyanazt a bá-

násmódot és biztonságot nyújtják – mind jogilag, mind tényle-

gesen – amelyeket népességük faji vagy nemzeti többségének 

biztosítanak.”38 A Nemzetek Szövetségének alapszabályába 

nem kerültek bele a kisebbségvédelmi előírások, így minden ál-

lammal szükségesnek mutatkozott egy külön kisebbségvédelmi 

szerződés aláírása. A kisebbségek védelmében és a szerződések 

megszövegezésére létrehozták a Kisebbségvédelmi Bizottságot 

Wilson elnöklete mellett. 

3.5.1 A román kisebbségvédelmi szerződés és az aláírása kö-

rüli bonyodalmak 

1919 májusában a bizottság már dolgozott a különböző államo-

kat érintő szerződések szövegezésével. Az előzetesen meghatá-

rozott ügymenet szerint minden szerződést a békekonferencián 

jelenlevő összes küldöttségnek alá kellett írnia. A román kül-

döttség vezetője, Vintilă Brăitanu, megismerve a kisebbségvé-

delmi szerződések tervezett szövegeit, tiltakozásának adott 

hangot, arra hivatkozva, hogy a Romániával tervezett szerző-

dés súlyosan sérti a román állam szuverenitását. Ez az oka an-

 
38 in: Galántai J.: Trianon és a kisebbségvédelem. 56. old. 
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nak, hogy Románia később írta alá a reá vonatkozó a kisebb-

ségvédelmi szerződést, mint a többi állam. 

 Románia kormányának szembehelyezkedésének okát ab-

ban kell keresnünk, hogy a magyar Tanácsköztársaság megdön-

tésében vállalt szerepük alapján más elképzeléseik voltak a te-

rületi rendezésről, kisebbségvédelemről. Elképzelésüket alátá-

masztotta, hogy eleinte a nagyhatalmak támogatták Romániát a 

forradalmi Magyarország elleni hadműveleteikben. Azonban 

Budapest elfoglalását és a Tanácsköztársaság megdöntése utáni 

román magyarországi jelenlétet már nem támogatták. Ezért 

szeptember 2-án elhatározták, hogy Romániát egy ultimátum-

mal kötelezik a békeszerződés és a kisebbségvédelmi szerződés 

aláírására. Erre az ultimátumra nem érkezett válasz, így nov-

ember 2-án egy újabb ultimátumban követelték Romániától: „1. 

Magyarország területének elhagyását, 2. a rekvirált javak átadá-

sát a Szövetségközi Bizottságnak, 3. az osztrák békeszerződés és 

a kisebbségvédelmi szerződés aláírását.”39 December 5-én Brăi-

ta-nu kormányát felváltotta Vaida-Voevod kormánya, melynek 

utasítására december 9-én a román küldöttség aláírta a kisebb-

ségvédelmi szerződést. 

 A kisebbségvédelmi szerződés aláírása körüli román vita 

előrevetítette azt az politikát, amelyet a későbbiekben a román 

kormányok a kisebbségekkel szemben alkalmazni fognak, ami 

ellene mond azoknak a határozatoknak is, amelyeket a román-

ság hozott meg 1918-ban Gyulafehérváron. Mutatja ezt az is, 

hogy a kisebbségvédelmi szerződés leghangosabb ellenzője, 

Brăitanu, 1922-ben újra kormányra került. Ennek döntő jelentő-

sége van a magyar evangélikusok önálló egyházszervezetének 

megalakítására nézve is. 

 
39 in: Galántai: Trianon… 105. old. 
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 Most nézzük, hogy a kisebbségvédelmi szerződés milyen 

kötelezettségeket írt elő Romániának a kisebbségi jogok tekinte-

tében, amelyek érintik a magyar evangélikusok önálló egyház-

szervezete megalakulásának kérdését is.  

 A 2. cikk kimondta, hogy „Románia minden lakosát meg-

illeti az a jog, hogy bármely hitet, vallást vagy hitvallást, nyil-

vánosan vagy otthonában, szabadon gyakoroljon, amennyiben 

ezeknek gyakorlata a közrenddel és a jó erkölccsel nem ellenke-

zik.”40 

 A 8. cikkben előírták a törvény előtti faji, nyelvi, vallási 

teljes egyenjogúságot. 

 A 9. cikk: „Azok a román állapolgárok, akik faji, vallási 

vagy nyelvi kisebbségekhez tartoznak jogilag és ténylegesen 

ugyanazt a bánásmódot és ugyanazokat a biztosítékokat élve-

zik, mint a többi román állampolgárok. Nevezetesen hasonló 

joguk van saját költségükön jótékonysági, vallási vagy szociális 

intézményeket, iskolákat és más nevelőintézeteket létesíteni, 

igazgatni és azokra felügyelni, azzal a joggal, hogy azokban sa-

ját nyelvüket szabadon használhatják és vallásukat szabadon 

gyakorolják.”41 

 A 10. cikkben előírták, hogy a kisebbségi szervezeteknek, 

amelyek nevelési, vallási vagy jótékonysági célokat szolgálnak 

állami támogatásban kell részesülniük. 

 A 11. cikk: „Románia hozzájárul ahhoz, hogy az erdélyi 

székely és szász közületeknek a román Állam ellenőrzése mel-

lett, vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot en-

gedélyezzen. „42 

 
40 Galántai: Trianon… 202. old. 
41 uo. 204-205. old. 
42 uo. 205. old. 
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 Az 1. cikkben Románia kötelezte magát, hogy a nemzeti-

ségvédelmi szerződés 2-8. pontjait alaptörvényül ismeri el, és 

ezekkel szemben semmilyen rendeletet nem fog hozni. 
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4) AZ ERDÉLYI MAGYAR EVANGÉLIKUSOK FÜG-

GETLENEDÉSI MOZGALMA 1918-1923 KÖZÖTT 

 

4.1 Az I. világháború utáni függetlenedési mozgalom kez-

dete 

4.1.1 Kirchknopf Gusztáv életrajza 

Mielőtt a konkrét események leírásába kezdenék, szükségesnek 

tartom, hogy ismertessem Kirchknopf Gusztáv életrajzát, aki a 

függetlenedési mozgalom elindítója és – míg engedték – vezető-

je volt. 

 

 Kirchknopf Gusztáv 1883. 

október 22-én született Rajkán, 

ahol elemi iskoláit is végezte. Apja 

lévita-tanító volt. Középiskolai ta-

nulmányait a pozsonyi evangéli-

kus líceumban végezte el, majd te-

ológiát a pozsonyi evangélikus te-

ológiai akadémián tanult. 1905-ben 

avatta lelkésszé Sárkány Sámuel 

bányakerületi püspök. Lelkészi 

szolgálatát Aszódon kezdte meg, 

ahonnan Ikladra került. Itt kötött házasságot Laukó Ilonával, ki-

től négy gyermeke született. 1907-ben a késmárki gyülekezet 

választotta meg lelkészéül. 1912. február 25-én a kolozsvári 

gyülekezet hívta meg lelkipásztorának.  
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 Az I. világháborúban 1914. szeptember 14-től tábori lel-

készként szolgált a fronton. E szolgálatáért később a vitézi rend 

tagjává avatták.43 A frontról a gyülekezet az egyházi fennható-

sághoz intézett többszöri kérésere 1917. szeptember 21-én tért 

haza. Az impériumváltozás után felvállalta az erdélyi magyar 

evangélikusság sanyarú helyzetét. 1923. december 15-én el kel-

lett hagynia Románia területét, családjával Budapestre költö-

zött. Budapesten Raffay Sándor püspök mellett a kerületi lelké-

szi állást töltötte be. Ő szervezte újjá az Országos Luther Szö-

vetséget, melynek igazgatói munkáját is ellátta. 1930. március 9-

én az igehirdetés közben rosszul lett, az oltári szolgálatot már 

nem bírta vállalni. Néhány órával később elhunyt. A következő 

napon temették el, a pesti evangélikusok nagyszámú részvétele 

mellett. 

 

4.1.2 A magyar fiatalok hadba vonulásának kérdése 

A negyszebeni román Kormányzótanács – tekintettel a magyar-

országi forradalmi helyzetre – mozgosítást rendelt el a román 

királyi hadsereg feltöltésére. A sorozás ugyan nem érintette a 

magyar nemzetiségű fiatalokat, de 1919. február 18-án 419/1919 

sz.a. a Szász Országos Egyház Konzisztóriuma elrendelte a 

fennhatósága alá tartozó egyházközségek fiataljainak bevonulá-

sát a román királyi hadseregbe. Ez a rendelet már nem tett kü-

lönbséget a nemzetiségek között, így a Szász Országos Egyház-

hoz tartozó egyházközségek minden fiataljának szólt, beleértve 

Kolozsvárt is, ahol a gyülekezet döntő többsége magyar volt. A 

rendelet szerint a magyar ifjaknak is be kellett volna vonulniuk 

 
43 A vitézi cím viselését csak magyar nevű embereknek engedélyezték. Ezért ne-
vét később megváltoztatta: Kendeh-Kirchknopf Gusztávra. 
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Magyarország ellen! Ez ellen emelte fel hangját Kirchknopf 

Gusztáv, a kolozsvári gyülekezet magyar lelkésze. Ez az az 

esemény, mely ténylegesen elindította a függetlenedési moz-

galmat, hiszen ebben világosan megmutatkozott a szász és a 

magyar evangélikusság érdekei, illetve a román államban elfog-

lalt szerepük közti különbség. 

 

A kolozsvári evangélikus templom 

4.1.3 Kirchknopf Gusztáv tárgyalása Teutsch szász püspök-

kel 1919. júniusában – A kolozsvári egyházközség el-

szakadásának kimondása a Szász Országos Egyháztól 

 

A Szász Országos Egyház az I. világháború után kialakult új 

helyzetre nézve hozzálátott új egyházi alkotmányának elkészí-

téséhez44 a „gyulafehérvári határozatok” alapján. Ezen előké-

 
44 Az elkészült új szász Egyházi Alkotmányról Schulek Tibor megjegyzi: „A ko-
lozsvári gyülekezetben erősödik a kiválási igyekezet. Indolkolja az új szász Egy-
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születeket megtudva, pontosabban azt, hogy az új alkotmány-

tervezetben nem biztosítanak autonóm egyházi jogokat a ma-

gyar evangélikusoknak, a kolozsvári evangélikus gyülekezet 

lelkészét, Kirchknopf Gusztávot azzal bízta meg, hogy igyekez-

zen rávenni a szász püspököt, hogy a Románia területén élő 

magyar evangélikusok számára létesítsenek egy külön magyar 

egyházmegyét, mely a szász püspök fennhatóságát ismerné el. 

Jellemző, hogy a szász egyház törekvéseiről, melyek a med-

gyesi határozatok szerint igyekezett az egyházi életét beren-

dezni, hogyan vélekedtek Kolozsváron: „…olyan intransigens 

sovén német nacionalis irány követését mondta ki Ostlandbe-

wegungjával, mely kijátsza legkisebb elemi jogainkat”45. 1919. 

június 16-án Kirchknopf Nagyszebenbe utazott, hogy tárgyalá-

sokat folytasson Friedrich Teutsch46 szász püspökkel egy önálló 

magyar egyházmegye megalakításáról. Teutsch püspök ezt me-

reven elutasította és döntését közvetve azzal indokolta, hogy ha 

ilyen magyar egyházmegye létesülne, abba az 1887-ben elsza-

kadt brassói magyar esperesség is csatlakozni kívánna, amit el-

fogadhatatlannak tart, „a csángókat nem vehetik vissza”47. 

 Kirchknopf a tárgyalás előtt érdeklődött a román Kor-

mányzó Tanácsnál is, hogy ők mit szólnának egy külön magyar 

lutheránus egyházmegye felállításához. Maniu elnök titkára 

pártolta a tervet, azonban Teutsch püspök a Kormányzó Tanács 

álláspontját hallva sem változtatta meg véleményét. 

 
házi Alkotmány készülése is, amely a Szász Nemzeti Tanács utasítása szerint új-
nacionalista szellemű. A réginek 212 §-át, amely a magyar kissebbségről szól, el-
hagyja.” – Diakonia XI. évf. 1989. 2. szám 6. old.  
45 Kolozsvári egyházközség egyháztanácsi üléseinek jegyzőkönyvei, 104-105. old. 
– Az 1919. július 30-án tartott ülés jegyzőkönyvéből, 5. pont. 
46 Friedrich Teutsch (1852-1933) a Szász Országos Egyház püspökének 1906-ban 
lett megválasztva. 
47 A szász püspököt idézi Kirchknopf Gusztáv az Adeverul c. újság kérdésére 
adott válaszaiban 1923. január 3-án. – id. Kendeh György levéltára. 
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 A püspök elutasító válaszára Kirchknopf kifejtette, hogy 

nem tekinti magát a szászsebesi egyházmegye illetékességébe 

tartozónak, illetve „a kolozsvári egyházközséget úgy tekinti, 

mint az Orsz. Egyházhoz tartozó magyar egyházmegyét, amely 

nem adja fel régi jogait … sőt jogai és érdekei védelmére maga 

köré gyűjti Erdély minden magyar evangélikusait.”48 

 Kirchknopf visszatérve Nagyszebenből tájékoztatta gyü-

lekezetét a sikertelen tárgyalásról. Kolozsvár ezután új megol-

dási lehetőséget keresett, és ezt a szászoktól való elszakadásban 

találta meg. „A kolozsvári ág. h. ev. egyházközség 1919. évi 

aug. hó 10-én hozott határozatában magát a szász orsz. egyház-

tól elhagyottnak mondta ki és kijelentette, hogy keresi a Romá-

niához csatolt új területeken, illetve az abban élő magyar ág. h. 

ev.-sokkal az egyházközösségi kapcsolatot.”49 A magyar evan-

gélikusok szervezkedésének központja ezzel Kolozsvár lett és 

vezető személyisége Kirchknopf Gusztáv, akit az erdélyi ma-

gyar evangélikusok – a Barcaságot kivéve – felkértek közös 

ügyeik intézésére és érdekeik képviseletére. 

 Kirchknopf és Frint Lajos aradi lelkész még 1919 végén 

felhívta a magyar gyülekezeteket, hogy tömörüljenek önálló es-

perességekbe. Így alakult meg a már meglévő brassói egyház-

megye mellett a bánáti, az aradi és az ötvárosi egyházmegye.  

 

 
48 Kolozsvári egyházközség egyháztanácsi üléseinek jegyzőkönyvei, 105. old. – 
Az 1919. július 30-án tartott ülés jegyzőkönyvéből, 5. pont. 
49 Kolozsvári püspökségi levéltár (KPL) 1921/2 - 2 
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4.1.4 A román állam bekapcsolódása a magyar evangélikusok 

ügyébe 

Az új államban természetesen valamiféle kapcsolatot kellet ke-

resnie a magyar evangélikusságnak a kormányzó szervekkel. 

Ez a kapcsolatteremtés különösen is fontossá vált a magyar 

evangélikus lelkészek államsegélyének (kongrua) ügyében, hi-

szen még a magyar impérium alatt a lelkészek megélhetésének 

egyik jelentős fedezete volt az államtól kapott segély. Az I. vi-

lágháború utáni nehéz gazdasági helyzetben természetesnek 

mutatkozott, hogy a magyar lelkészek valamiféle anyagi támo-

gatást kaphassanak az új államtól, mert különben megélhetésük 

vált volna nehézzé. 

 Kirchknopf Gusztáv, az egyházi fennhatóság nélkül ma-

radt egyházközségek megbízásával 1920. január 16-án tárgyalt 

Maniuval, a Kormányzó Tanács elnökével, hogy kieszközölje az 

új állami fennhatóságtól a magyar evangélikus lelkészek szá-

mára a kongruát. Kérését írásban is benyújtja 1920. március 7-

én 57, 58, 59/920. szám alatt. A Maniuval folytatott tárgyalások 

során Kirchknopf megszerezte az állam elvi hozzájárulását a 

magyar evangélikus egyházak önkormányzatának elismerésé-

hez. A Belügyek Minisztériuma - Művelődési- és Közoktatás-

ügyi Szakosztályának Államtitkársága Kolozsvár városi főis-

pánjához (prefektus) intézett 8044-920. számú leiratában – kelt 

1920. július 15. – a következő határozatról értesíti a prefektust: 

„Szíveskedjék fentnevezett lelkésszel50 közölni, hogy mindazok 

a lelkészek, akiknek egyházi vezetősége a demarkácionális vo-

nalon túl van, csak akkor vehetik fel a magyar államtól élvezett 

illetményeket és segélyeket, hogyha a Románállam iránti hű-

 
50 Kirchknopf Gusztávról van szó 
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ségesküt letették és amidőn törvényhozási előterjesztéssel lesz 

szabályozva (meghatározva) a magyar evang. luth. egyház joga 

a Románállammal szemben.”51 Itt mutatkozik meg először a 

román államnál az a előny, melyre a szászok a medgyesi hatá-

rozattal tettek szert a hűségnyilatkozat kimondásával. Az ro-

mán államnak tett hűségeskü követelése márcsak azért sem volt 

jogos követelés, mert ekkor még nem írták alá a trianoni béke-

szerződést, s így a nemzetközi jog szerint Erdély helyzete nem 

volt tisztázva. A magyar államhoz, illetve a magyar uralkodó-

nak tett esküjüket – éppen a nemzetközi jog által még nem 

szentesített helyzett miatt – még nem tekinthették érvénytelen-

nek a magyar lelkészek. 

 Szintén ide tartozik annak a ténynek ismertetése is, hogy a 

román államapparátus működése sem volt a kezdeti időkben 

egységes. Gondolok itt a magyar evangélikus felekezeti iskolák 

ügyére. A helyzet világossá válik, ha idézem Mateu államtitkár 

1920. szept. 24-én 27807-1920 sz. leiratát az erdélyi román tanfe-

lügyelőhöz: „Tanfelügyelő Úr! Tudomásomra jutott, hogy sok 

községben, hol állami és felekezeti iskolák vannak, a hatósági 

közegek kényszerítik a szülőket, hogy gyermekeiket az állami 

iskolákba küldjék, sőt egyes helyeken bezáratják a felekezeti is-

kolákat. Ennek folytán utasítjuk, hogy lépjen sürgősen érintke-

zésbe az illetékes hatóságokkal (prefekt, pretor), hogy a tényke-

déseikkel hagyjanak fel s engedjék meg a szülőknek azt a sza-

badságot, hogy maguk választhassák meg azt az iskolát, hol 

gyermekeiket beíratják. A felekezeti iskoláknak elismert nyilvá-

nossági joguk van, nem zárhatók be súlyos ok s a főhatóság 

tudta s előzetes beleegyezése nélkül.”52 (Az iskolakérdéssel nem 

 
51 KPL 1921/1 - 3 
52 KPL 1920/6 - 5 
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kívánok bővebben foglalkozni, hiszen azt a számos irodalom 

feldolgozta már, s egyébként sem fér bele ebbe a dolgozat kere-

tei közé.) 

 

4.2 Az aradi rezolúció (1920. április 11.) 

 

A magyar evangélikusság önálló szervezkedésének Kolozsvár 

mellet másik fontos központja Arad volt. Az itteni evangélikus-

ság a magyar impérium idején a Magyarországi Evangélikus 

Egyház Bányai Egyházkerületének Arad-Békési Egyházmegyé-

jéhez tartozott. (1920. szeptemberében a következő hat egyház-

községből alkottak egyházmegyét: Arad, Apatelek, Fazekas-

varsánd, Szemlak, Nagylak, Nagyszentmiklós. Az egyházme-

gye esperese Frint Lajos, felügyelője Purgly László lett.) 

 A két központ a kezdetektől fogva igyekezett összehangol-

ni munkáját – de mégis fontos különbség volt az, hogy míg az 

aradi régió egyházai ténylegesen egyházi fennhatóság nélkül 

maradtak, addig a kolozsvári egyház korábban a Szász Orszá-

gos Egyház fennhatósága alatt állt.  

 1920. április 11-én egy tanácskozást hívtak össze, azzal a 

céllal, hogy valamilyen módon a korábban a Magyarországi 

Evangélikus Egyházhoz tartozott és a Szász Országos Egyház-

ból kilépő egyházakat egy egyházszervezetbe tömörítsék. A ta-

nácskozás elnöke Br. Solymossy Lajos53 volt, előadója Kirch-

knopf Gusztáv. 

 A tanácskozás résztvevői úgy látták, hogy ha a magyar 

egyházközségek nem tömöríttetnek egy egyházi szervezetbe, 

 
53 Báró Solymossy Lajos a magyar impérium ideje alatt a Magyarhoni Evangéli-
kus Egyház egyetemes felügyelője volt. 
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akkor őket a szétzüllés veszélye fenyegeti. Ennek elkerülése vé-

gett a gyűlés kimondta: 

 1. „...hogy úgy az erdélyi, valamint a román impérium alatt 

álló, magyarországi és bánáti részekben létező, a szász országos 

egyházhoz nem tartozó, illetve abból kiváló ág. h. ev. egyhá-

zakból a magyarhoni ág. h. ev. egyházegyetemhez tartozó és 

ennek szoros alkotó részét képező egy ötödik egyházkerületet 

alkot és hogy ezen egyházközségek ezen ötödik egyházkerület 

körzetében tartozóknak tekintetnek mindaddig, amíg azok ho-

vatartozandóságáról egy összehívandó egyetemes vagy alkot-

mányozó zsinat határozni nem fog.”54 

 2. Az új egyházkerület a Magyarországi Evangélikus Egy-

ház Egyházi Alkotmánya keretein belül működik, úgy, hogy 

gondoskodik a hozzá csatlakozott egyházközségek vallási, tan-

ügyi és anyagi szükségleteiről. Az egyházkerület vezetősége 

gyakorolja azokat a jogokat és kötelességeket, melyeket az Egy-

házi Alkotmány az egyetemes egyház vezetőire nézve előír. 

 3. Az egyházkerület neve: „Erdélyi és bánáti ág. h. ev. egy-

házkerület”, székhelye: Kolozsvár. 

 4. Felkérték Solymossy Lajost, hogy nevezze ki azokat a 

tisztviselőket, akiket az Egyházi Alkotmány előír.  

 5. Határozatát a gyűlés közli az egyházközségekkel és azo-

kat csatlakozásra hívja fel. 

 6. Kijelentik, hogy az egyházközségeknek nyilatkozni kell a 

tárgyban, hogy elismerik-e a magyar ev. egyház vezetőségét és 

nekik engedelmeskednek-e. 

 7. Jótállási alapot állítanak fel, melyből a lelkészek és az is-

kolák segélyezését kívánják fedezni.  

 
54 KPL 1920/7 - 6 
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 Báró Solymossy Lajos az alakulat vezetésére egy ideiglenes 

bizottságot állított fel, mely egyházi elökének Kirchknopf Gusz-

távot, világi elnökének Feilitzsch Arthurt választotta meg. 

 A megválasztott vezetőség levélben értesítette a román ha-

tóságokat – Beügyminisztérium művelődési és közoktatásügyi 

szakosztályát, illetve Avarescu miniszterelnököt, és kérték az  

Egyúttal a belügyminiszterhez fordultak annak érdekében, 

hogy megkapják az engedélyt egy alkotmányozó gyűlés meg-

tartására.  

 Az egyházi és a világi elnök 1920. szeptember 20-i keltezés-

sel egy körlevélben kereste fel az egyházközségeket. Ebből a 

körlevélből való az alábbi idézet: 

 „Fölötte súlyos és nehéz időben, mikor Máté 5,11-ben és 

Luk. 6,22-ben55 már csak hinni tudunk, mikor a kislelkűségek, 

megalkuvások és gyáva menekülések világában hovatovább 

mind keserűbben hirdetjük ‚maradjatok, hogy megmaradjunk!’, 

mikor vonaglunk az idők próbakövén, érzéseink lecsapódtak, 

mint hideg, fagyos falú üvegen a gőzpárák, gondolataink mint 

megriasztott madár kavarognak az ősi fészek felett, mikor le-

rongyolva mint egy kuruczászló, kiüresítve mint éhség idején 

az éléstárak már csak a kalácsvíziókon és hírmorzsákon tengő-

dünk, mikor megdöbbenve a széthulló, bomladozó, elkívánko-

zó és elzüllött nyáj felett, igehirdetésünket már csak narkoti-

kumnak veszik, mi vállaljuk a megbízatást, mert hisszük, hogy 

‚van bennünk élni jog és győzni erő’, mert igaz lélekkel, tettre 

kész akarattal, lutherániánk iránti oldhatatlan szeretettel és Be-

 
55 Mt 5,11: „Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és 
mindenféle rosszat hazudnak rólatok.” 
Lk 6,22: „Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor ki-
közösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket mint gonosz nevet, az 
Emberfiáért.” 
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létek vetett bizalommal valljuk azt a meggyőződést: velünk van 

Isten! – Rajtunk nem múlik ügyünk diadala. Istenünk részéről 

bizonyos! De Önökön múlik lelkész-, felügyelő aai. és testvére-

ink! – Ha készek lesznek hűséges bajtársként mellénk állani és 

mindegyikük egy Mózes lesz, kinek üdvtörténeti jelentősége az 

volt, hogy lelke, midőn látta, hogy népe jól érzi magát az el-

nyomó egyiptomiak húsos fazeka mellett, fájt, úgy fájt, hogy e 

fájdalomból született meg a szabadulás, vagy ha mindegyikük 

egy Jeremiássá lesz, ki azért él örökké, mert mikor látta, hogy 

széthulló népe magasztaló új éneket tanul idegen zsarnoka ké-

nyének megnyerésére, úgy jajgatott, hogy ebből századokra ki-

csendült a küldetése, hite, a jobb jövő reménysége és a maga-

sabb élet lelkiismereti parancsa, s ha most félre tudják tenni 

mindazt, ami felidézné a turáni átok vétkes szellemét, feltétle-

nül parthoz érünk kicsiny hajónkkal! 

 Ha úgy tetszik vegyék ezt a megfontolt kijelentésünket 

programnak. És ha egy program nem egyéb, mint egy öntuda-

tos és kollektív akarásra való rábírás azon célból, hogy a törté-

nelem eseményeiben, menetében a rábírtak ne fátumot, ne vég-

zetet, hanem olyan feladatot lássanak, melyet a rábírók akarnak 

hivatásból megvalósítani, úgy a miénk az és olyan, hogy idege-

inket megfeszíti, ajkainkon új éneket fakaszt és egész valónkat 

átjárja az ihlettség okozta tenni való mámor – csak Önökért! Az 

Önök szívéből hozzánk érő minden sóhajtás, mibennünk el-

szántság lesz. Minden forró hevület, mely az Önök lelkét átjárja, 

mibennünk munkává magasztosúl. Az a meghatottság, mely 

Önöket megrendítette, mibennünk kötelességteljesítéssé válik 

és minden emlékezés, mely Önök áhitatának szárnyakat ad, 

már bennünk fogadástétellé lesz és annak beváltása.”56 

 
56 KPL 1920/7 - 7-8 
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 A körlevélben kikérték az egyházközségek véleményét, il-

letve állásfogalásukat az új egyházi szervezettel kapcsolatban. 

A brassói egyházmegyén kívül minden egyházmegye pártoló-

lag nyilatkozott és örömmel jelentette be csatlakozását. A bras-

sói egyházmegye azonban más álláspontra helyezkedett. Sze-

rintük elhamarkodott volt egy új egyházszervezet kiépítése ad-

dig, amíg Erdély helyzete jogilag nincs teljes mértékben tisztáz-

va.57 

 

 A trianoni békeszerződés aláírása előtt eme ötödik egy-

házkerület felállításának meg lehettek volna az elvi alapjai, de a 

ratifikálás, a román impérium nemzetközi elismerése után nyil-

vánvaló, hogy egy a Románia területén lévő egyházkerület nem 

tartozhat a Magyarországi Evangélikus Egyház testébe. 

 Az aradi rezolúció által felállított érdekképviseleti, vezető 

szerv elismerése a román kormány részéről sem elviekben, sem 

a gyakorlatban nem történt meg. Frölich Győző, szemlaki lel-

kész ezt írja esperesének, Frint Lajosnak 1920. december 12-én, 

27/920. sz. alatt kelt levelében: „Régi panasz, hogy a román ha-

tóságok egyes rendeletekkel az egyházakat directe keresik meg, 

az egyházi főhatóság megkerülésével /…/ szíveskedjék auto-

nómiánknak több érvényt szerezni.”58 

 Az aradi rezolúció egyik következménye az lett, hogy az 

azt aláíró Kirchknopf Gusztáv – mint a szász püspök fennható-

sága alatt álló lelkész – ellen a szászok támadást indíttottak, 

meggátolva ezzel a magyar evangélikus egyház körében folyta-

tott közegyházi szereplését. Fegyelmi tárgyalást indítottak elle-

ne, a kolozsvári szász hívek elhanyagolásával, sikkasztással vá-

 
57 Kolozsvári Gyülekezeti Levéltár 1920/54 
58 KPL 1920/6 - 13 
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dolták.59 A kolozsvári egyházi tanácsülés azonban kiállt lelké-

sze mellett, visszautasította az őt ért vádakat és munkájában 

támogatásáról biztosította Kirchknopfot. Kirchknopf az ellene 

indított fegyelmiről az Adeverul c. újság kérdésére az alábbia-

kat válaszolta: „Köszönöm érdeklődését azon fegyelmim iránt 

is, melyet Lutz Koródi úr inspirálása alapján indítottak ellenem. 

Vegye azonban természetesnek, hogy én ezt elhallgatom. T.i. 

olyan alapon indult ellenem, hogy azok légből kapottsága nyil-

vánvaló, de hajsza volt, melyben becsületemben is meggázol-

tak. Az ilyen dolgok a bíróság elé tartoznak. Én hiszem, hogy ez 

önmagában dől össze, mint ahogy hiszek abban is, hogy Romá-

nia igazság szerető népe elhiszi nekem, hogy egyházközségem 

éppúgy a konszolidációt szolgálja, mint minden lutheránus. 

Mert hát mi király és törvénytisztelő nép vagyunk. Az államot 

is hűségesen szolgáljuk. Csak a vallás- és lelkiismereti szabad-

ságunkat nem adjuk oda és a kulturhazánkhoz ragaszko-

dunk.”60 

 

4.3 A kolozsvári alkotmányozó gyűlés (zsinat) 

1921. július 6-8. 

 

A trianoni békeszerződés ratifikálása után az erdélyi magyar 

evangélikusság is belátta, hogy az aradi rezolúció teljes mérték-

ben nem tartható fenn, hiszen a Magyarországi Evangélikus 

 
59 Az ellene indított szász támadás lefolyásának pontos történet Feilitzsch Arthur 
írta meg „Boszorkánypör a XX. században” c. iratában, amihez azonban nem 
tudtam hozzájutni, így az eljárást csak nagyon felületesen ismerhettem meg, hi-
szen a KPL és a KGYL iratai erre az ügyre utaló adatokat szinte egyáltalán nem 
tartalmaznak. Az ügyre vonatkozó jelentősebb iratok minden bizonnyal a szász 
püspökség levéltárában lehetnek, aminek áttekintése nem állt módomban. 
60 id. Kendeh György levéltára 
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Egyház alkotmányán nem lehetett felépíteni egy másik ország-

ban, más jogrendben és egy teljesen más helyzetben élő evangé-

likus egyház szervezetét, életét. Éppen ezért szükséges volt egy 

zsinat összehívása, mely az új helyzetnek megfelelően igyekszik 

megszervezni az egyházközségek közös életét, érdekképvisele-

tét alkotmányos keretek között. 

 A „Ministerul de Interne, Secretarul Generale” 5704/ 

10538/1920 sz. leiratában engedélyezte a magyar evangélikus 

egyházközségeknek Kolozsváron tartandó zsinatát, melynek 

időpontját 1921. február 21-ére tűzték ki. Ez az időpont – szá-

momra ismeretlen okokból61 – túl korainak bizonyult. Végül az 

államrendőrség 1921. június 21-én kelt átiratában engedélyezte, 

hogy egy 50 fős gyűlést összehívjanak 1921. július 6. és következő 

napjaira Kolozsvárra. Az előkészítő bizottság 1921. június 21-én 

kelt levelében meghívta az egyházmegyék62, egyházközségek 

delegátusait egy „esetleg alkotmányozó gyűlést előkészítő érte-

kezletre”63. 

 A gyűlés lefolyásával és határozataival nem kívánok rész-

letesen foglalkozni, mert ezt megteszi Schulek Tibor abban a 

munkájában, amire már többször hivatkoztam, csak néhány je-

lentősebb pontját szeretném röviden, szinte csak vázlatosan is-

mertetni. 

 „Az Erdélyben és a régi Magyarországnak Romániához 

kapcsolt részein élő magyar, sváb, szlovák és más anyanyelvű 

 
61 Az 1921. júl. 6. és köv. napjain tartandó zsinatra szóló meghívóban erre nézve 
csak egy rövid utalást találtam: „Miután elhárultak azok az akadályok, melyek az 
1921. febr. 21 és köv. napjaira kitűzött gyűlésünk elé gördültek...” - KPL 1921/2 - 
5 
62 A 4 magyar esperesség és esperesei: brassói esperesség – Szórády Lajos, aradi 
esperesség – Frint Lajos, bánáti esperesség – Bohus Károly, ötvárosi esperesség – 
Materny Imre. 
63 A meghívó szövegében áll ez a megfogalmazás - KPL 1921/2 - 5 
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ág. h. evangélikusok a trianoni békekötés következtében támadt 

új helyzet hatása alatt kényszerülve lévén arra, hogy egy al-

kotmányos szervezetbe tömörüljenek, s a változott viszonyok-

nak megfelelően alapozzák meg alkotmányukat /.../ Kolozsvá-

ron összegyülekeztek.”64 A gyűlés világi elnökévé Feilitzsch 

Arthurt, egyházi elnökévé pedig Frint Lajost választották, és 

alakítottak egy 4 fős gazdasági bizottságot. 

 A gyűlés az elnökség javaslatára elhatározta, hogy üdvöz-

lő táviratot küldenek a királyhoz, Avarescu miniszterelnökhöz, 

Petru Groza, Erdély miniszteréhez. A királyhoz küldött távirat 

szövege a következő: „Királyi Felség! A romániai magyar, sváb 

és tót lutheránusok mikor a Felséged jogara alatt álló jogállam 

védelmének reményében összejöttek, hogy a bennük élő erköl-

csi energiákat az állam konszolidációjának alkotó munkájába 

beleszőjjék, a hitelveikből folyó kötelességérzeté-ben, lelkiisme-

retük parancsszavára, az alattvaló hódolatával köszöntik Felsé-

gedet, abban a biztos tudatban, hogy autonómiájuk és vallásuk 

szabad gyakorlata Felségedben királyi védelmezőre talál. A 

magyar, sváb és tót lutheránusok nevében: báró Feilitzsch Artur 

s.k., báró Ambrózy Andor s.k.”65 

 A gyűlés kimondta a romániai zsinat-presbiteri alapon ál-

ló ág. h. evang. egyház megalakulását. Kibocsátottak egy dekla-

rációt is „Testvéri szózat” címmel. Ebben követelik a vallássza-

badságuk elismerését, elismerik a román király legfelsőbb fel-

ügyeleti jogát. Más egyházakkal szemben az egyenlőség és a vi-

szonosság elveihez ragaszkodnak. 

 A „Testvéri szózatot” megkülték a Romániában élő egy-

házaknak. A Szász Országos Egyház Konzisztóriumának egy 

 
64 Az alkotmányozó gyűlés jkv.-éből. KPL 1923/2 - 14-28 - 1. old. 
65 Az alkotmányozó gyűlés jkv.-e 3. pont - KPL 1923/2 - 16 
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külön deklarációt fogalmaztak meg, melyben egy 10 pontból ál-

ló javaslatot terjesztettek elő a szász és a magyar evangélikus 

egyház kapcsolatának rendezésére. Az 1-2. pontban kijelentik, 

hogy minden evangélikusnak szabad döntést kell engedni ab-

ban a tekintetben, hogy melyik egyházi fennhatóságot ismeri el. 

A 7. pontban a szász püspököt megkérik, hogy legyen egyhá-

zuk védője, pártfogója. A 8. pontban kijelentik, hogy zsinat-

presbiteri alpuknak megfelelően püspököt fognak választani, és 

kérik a beiktatásában a szász püspök részvételét. „Minden érv-

nek, eshetőségnek, valószínűségnek becsületes meggondolásá-

val, atyafiságos szeretettel javasoljuk: kössünk egymás közt egy 

olyan egyességet, mely kifelé oszthatatlanná és egységessé tesz, 

befelé pedig egymás jogainak tiszteletén alapulva erőssé tesz a 

közös veszélyekkel szemben.”66 

 Az alkotmányozó gyűlés megalkotta az új egyházi alkot-

mány tervezetét, melyet szentesítés végett felküldtek a király-

hoz. 

 Elhatározták, hogy ameddig az alkotmányban foglalt ke-

retek közt az egyházszervezet kiépül – ezen alkotmány érvénye 

a király által való szentesítésétől függött – egy végrehajtó bi-

zottságot alakítanak, mely az összegyház ügyeinek ideiglenes 

vezetésére volt hivatva. A Végrehajtó Bizottság elnökéül Fei-

litzsch Arthurt, előadójának Kirchknopf Gusztávot választották 

meg.  

 

 A „Ministerul Cultelor şi Altelor” (Kulturális és Művé-

szetügyi Minisztérium – KMM) az 1921. november 30-án, 

61394/1921. sz. leiratában a megválasztott Végrehajtó Bizottsá-

got felhatalmazta a „püspökség nélküli lutheránus egyházköz-

 
66 KPL 1923/2 - 21 - a jkv. 14. pontja 
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ségek ügyének végleges rendezéséig a zsinat-presbyteri luthe-

ránus egyház ügyeinek vezetésére, s arra, hogy minden kérdés-

ben az állammal való viszonylatot és vonatkozást illetően a 

kormánynak előterjesztéseket tehessen.”67 

 

4.4 Az új Egyházi Alkotmány sorsa 

 

Az erdélyi magyar evangélikusság sorsa az alkotmányozó gyű-

léstől fogva attól függöt, hogy a király, a román kormány, illet-

ve a KMM elfogadja-e az új egyház alkotmányát. A gyűlés 

résztvevőiben erősen élt az a remény, hogy az alkotmány álla-

milag való elismertetése nem ütközik különösebb akadályba. 

 Bár a román kormány részéről mindig a maximális jóin-

dulat hangoztatása volt tapasztalható, ebben a kérdésben még-

sem e szerint jártak el. 

 1921. őszén, mikor az Egyházi Alkotmány nyomtatása ké-

szen lett egy küldöttséget menesztettek Bukarestbe, mely ma-

gával vitte az alkotmány román nyelvű fordítását, melyet át is 

adtak Petru Jonescu dr., a KMM általános igazgatójának (Gene-

ral Director). Jonescu a szöveget azzal adta vissza, hogy a fordí-

tás stirális szempontból rossz. Az újabb tervezetet szintén fel-

terjesztették. A vallásügyi miniszter 27221-1922. sz. leiratában 

közölte, hogy az Egyházi Alkotmány a parlament elé való ter-

jesztésre nem alkalmas, ezért azt visszaküldte. 

 Hogy miért nem ismerték el a későbbiekben sem az al-

kotmányt, nehéz lenne megmondani. Materny Imre, az ötvárosi 

egyházmegye esperese írja 1921. október 21-én a 189/1921. sz. 

 
67 KPL 1921/2 - 4 
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alatti levélében Frint Lajosnak: „Ha az alkotmányt hamarosan 

elfogadta volna a kormány, persze nem lett volna semmi baj, de 

e hosszú idő alatt minden eshetőséget meggondolhattak azok, 

kiknek ez alakulatunk nem tetszett. /.../ Hogyan áll ma alkot-

mányunk ügye? Mikor lesz átnyújtva a Királynak? Az ottani 

megbeszélések bizonnyal útmutatásul szolgálhatnak jövőbeni 

életünkre, de félek, a szászok a talajt ott is síkossá tették már 

számunkra.”68 Az ok valószínűleg abban keresendő, hogy – ta-

lán a szászok közreműködése által, talán más politikai megfon-

tolás miatt – az Avarescu kormányt felváltó Brăitanu kormány 

arra az állaspontra helyezkedett, hogy egy 25-30 egyházközsé-

get magába foglaló egyházszervezetnek nem adja meg a jogot 

püspökség alakítására. A román kormány ezen döntése minden 

jogalapot nélkülözött, és ellene mondott mind a gyulafehérvári 

román nemzeti gyűlés határozatainak, mind a Románia által 

aláírt kisebbségvédelmi szerződésben foglalt teljes autonómia 

és egyesülési szabdság elvének. Az Egyházi Alkotmány pedig 

az új egyházszervezetet püspökség keretein belül írta le. 

 

4.5 Az alkományozó gyűlés utáni helyzet – A Végrehajtó 

Bizottság feloszlatása 

 

A Végrehajtó Bizottság – melynek mozgató ereje Kirchknopf 

Gusztáv volt – megkezdte működését. Az eléje tornyosuló fel-

adatokkal – alkotmány elismertetése, belső ellentétek megszün-

tetése, felekezeti iskolák ügyének rendezése, püspök- és egyéb 

egyházi tisztségviselőválasztás megszervezése, stb. – igyekezett 

 
68 KPL 1921/5 - 9 



 

- 65 - 

megküzdeni ugyan, de a rendelkezésére álló idő nem volt ele-

gendő számára, hogy céljait elérje.  

 A Szász Országos Egyház Konzisztóriumának küldött 

deklaráció nem érte el célját, továbbra sem voltak hajlandók a 

magyar, vagy magyar többségű egyházközségeket, azok törvé-

nyes szavazatuk alapján a magyar evangélikus egyház fennha-

tósága alá átengedni. Valószínűsíthető az is, hogy a Végrehajtó 

Bizottság feloszlatásában, pontosabban a neki adott bizalom 

visszavonásában a szászok is jelentős szerepet vállaltak. 1921. 

november 18. és 1922. február 4. keletezésű a KMM-hoz címzett 

levelükben arról értesítik a minisztert, hogy a zsinatpresbiteri 

egyház végrehajtó bizottsága „idegen egyházak megszerzésére 

törekszik (pl. a kolozsvári, amely a nagyszebenihez tartozik)”69. 

A Konzisztórium azt is bemutatta, hogy a Végrehajtó Bizottság 

négy tagja a kolozsvári evangélikus egyházközséghez tartozik – 

egyben a Szász Országos Egyház fennhatósága alá, tehát már a 

megalakítása is illegális volt. Nehéz feltételezni azt, hogy a ro-

mán kormány figyelmét ez a tény – pl. Kirchknopf Gusztáv 

személyét tekintve – egyszerűen elkerülte, amikor a Végrehajtó 

Bizottságot – a kolozsvári tagokkal együtt – felhatalmazta, hogy 

a zsinatpresbiteri egyház és a román állam közt közvetítő sze-

repet töltsön be. Valaminek történnie kellett a háttérben, ami 

miatt ez okot szolgáltatot arra, hogy a Végrehajtó Bizottságtól 

megvonják a bizalmat. Valószínűnek tartom, hogy a szászok 

nem egyszerűen csak felhívták a figyelmet erre... De nem aka-

rok feltételezésekbe bocsátkozni, amelyek igazolása nem áll 

módomban, csak még egyszer utalok arra, hogy az erdélyi 

szászság a medgyesi, majd később a segesvári határozatokkal 

 
69 A KMM. Kulturális Általános Igazgatósága leveléből - No. 11658. 1922. márc. 
21. - KPL 1922/17 - 7 
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milyen előnyökre tett szert a román államba való beilleszkedés 

ügyében. 

 1921. március 21-én kelt, 11658 sz. leiratban a KMM Álta-

lános Igazgatósága arról informálta Feilitzsch Arthurt, a Végre-

hajtó Bizottság elnökét, hogy a 61394/921. sz. határozatot, 

melyben elismerték a Végrehajtó Bizottságot csak akkor tartják 

fenn, ha az újjáalakul, olyan módon, „hogy tagjai a szebeni lu-

theránus püspökséghez nem tartozó emberekből kerüljenek ki” 

(1-2. pont). Kijelentik továbbá: „4). A jövőbeni gyűlésen lehet 

tanácskozni a püspökség nélküli egyházak szervezeti kérdései-

ről, de hangsúlyozzuk, hogy egy püspökség vagy vikáriátus 

megalapításához 25-30 egyház nem elégséges. Tehát más módot 

kell találni ezen egyházak megszervezéséhez. 5). Ezen rendel-

kezésekkel nem sértjük az egyházak szabadságát, de a szerve-

ződést a lehetőségek mentén, a Nagyszebeni Lutheránus Püs-

pökség jogainak megsértése nélkül kívánjuk megoldani, a lelki 

élet gondozásának gyakorlásában.”70 

 A minisztérium a 22156/922. sz. rendeletével az erdélyi 

magyar evangélikusok folyó ügyeinek rendezésével Szórády 

Lajos, tatrangi lelkészt, a brassói egyházmegye esperesét bízta 

meg: „kénytelen volt a volt bizottságnak adott felhatalmazást 

visszavonni és Önt felhatalmazni arra, hogy az egyházközségek 

ügyét mindaddig vezesse, míg kérdésünk végleges szabályo-

zást nyer, megtiltván minden püspök, vagy egyházi tisztviselő 

választását”71. Ebben a rendeletben az alkotmány visszavetését 

is megindokolják: „Egyúttal a volt végrehajtó bizottság által ide 

beterjesztett alkotmánytervezetet Önnek megküldjük és értesít-

 
70 ua. mint 69. jegyzet 
71 idézet a 27221/922 számú, Szórády Lajosnak küldött miniszteri leiratból - KPL 
1922/2 - 38 
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jük, hogy ezt a tervezetet sem tudomásul nem vehetjük, sem 

nem tehetünk lépéseket abban az irányban, hogy ez a törvény-

hozó bizottságok elé terjesztessék, mert azt törvénytelen köz-

gyűlés dolgozta ki, vagyis olyan, mely nem alakult szabálysze-

rűen, minthogy olyan tagokból is állott, akik a nagyszebeni lu-

theránus püspökséghez tartoznak. A következő törvényesen 

alakult közgyűlés feladata lesz, hogy egy szervezeti tervezetet 

dolgozzon ki.”72 

 Az eljárás jogossága megkérdőjelezhető, hiszen az egyház 

autonómiájába való súlyos beleavatkozás az, hogy a többséggel 

megválasztott képviseleti szervét a kormány feloszlatja, és egy 

nemválasztott személyt bíz meg az egyházközségek ügyeinek 

intézésével. Talán erre a kifogásra lehet azt a választ adni, hogy 

a Végrehajtó Bizottságot egy „törvénytelen” közgyűlés válasz-

totta, de arra azonban nehéz feleletet taláni, hogy 1921. novem-

berében, mikor a „törvénytelen” Végrehajtó Bizottságnak felha-

talmazást adtak, miért nem minősítették törvénytelennek az al-

kotmányozó gyűlést. 

4.5.1 A magyar evangélikusságon belüli ellentétek 

Már utaltunk arra, hogy a barcasági magyar egyházközségek 

eleinte (míg a trianoni békeszerződés ratifikálása meg nem tör-

tént) visszafogottabban reagáltak az elszakadási törekvésekre. 

Bár később az itteni evangélikusok nagy része egyöntetűen 

csatlakozott az újjonnan szerveződő egyházi szervezethez, a ké-

sőbbiekben is találhatunk olyan jelenségeket, amelyek arra 

utalnak, hogy az itteni magyar evangélikusság más formában 

képzelte el jövőjét. 

 
72 ua. mint 71. 
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 A brassói lelkész, Moór Gyula ösztönzésére 1922. május 

14-én három egyházközség (Barcaújfalu, Brassó, Hosszufalu) 

elhatározta, hogy kilép a magyar egyházszervetből és egy önál-

ló esperességet alakít a Szász Országos Egyház fennhatósága 

alatt. A Landeskirche-vel való kapcsolatukat egy szerződésben 

igyekeztek szabályozni, mely szerint az egyházmegyét teljes au-

tonómia illette volna meg. Az elszakadás okát egy korabeli 

jegyzőkönyv alapján Török László a következőkben látja: 

„…Moór Gyula, remélvén, hogy nagyobb részt kap az amerikai 

segélyből… készítette elő az elszakadást.”73 Ennek az egyház-

megyének a különállását csak az 1926. december 19-i egyház-

megyei közgyűlésén szüntették meg.74 

 Meg kell említenünk, hogy azok között sem maradt meg a 

teljes egyetértés, akik az önálló egyházszervezetről nem mond-

tak le. Az ellentétek ütközőpontja Szórády Lajos személye volt. 

Szerepének megítélésben megoszlottak a vélemények. A leg-

hangosabban Nikodémusz Károly támadta őt az Evangélikus 

Néplap hasábjain, azzal vádolva őt, hogy elárulta a magyar 

evangélikusságot. Szórády a vádakra később, 1923 májusában 

egy nyílt levéllel válaszolt75, melyben kinyilvánította, hogy ő is 

azon fáradozott, hogy a magyar evangélikusság önálló egyházi 

szervezetben érvényesíthesse jogait, érdekeit.  

 

 
73 Török: 49. old. 
74 Török: 51.old. 
75 Nyílt levél a nagyromániai püspökség nélkül maradt evangélikus egyházak hí-
veihez. Tatrang, 1923. május 2. 
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4.6 Az első szuperintendens megválasztásáig eltelt idő 

eseményei 

 

Az I. Végrahajtó Bizottság megalakulása utáni időben az ese-

mények menetének tekintetében azt láthatjuk, hogy a „frontok 

megmerevedtek”. Ez az időszak a román kormányokkal való 

állandó alkudozások, az Egyházi Alkotmány újra és újra átdol-

gozásának ideje. Az erdélyi evangélikusság erre az időszakra 

tekintve abban köszönheti későbbi autonómiájának elnyerését, 

hogy nem fáradtak bele a szisziphuszi munkába, nem vonultak 

a passzív rezisztencia állapotába. 

 A román kormány határozata után új Végrehajtó Bizott-

ság alakult Frint Lajos elnökletével, a kolozsvári érdekeltségű 

személyek kihagyásával. 1922. szeptember 27-28-án összehívtak 

egy új alkotmányozó gyűlést Hosszufaluba, melyen átdolgoz-

ták a betrejesztett egyházi alkotmányt. Ezen az alkotmányozó 

gyűlésen nyilvánvalóvá vált, hogy az elszakadt három egyház-

községen kívül a magyar evangélikusok továbbra sem mondtak 

le önálló egyházi szervezetük, a püspökség kialakításáról. Az itt 

elfogadott egyházi alkotmányt ismét beterjesztették a vallás-

ügyi miniszternek, aki az új vallásügyi törvényre hivatkozva 

1923. januárjában azzal utasította vissza az állami elismerést, 

hogy csak 250.000  főt magába foglaló egyházak kaphatnak 

püspökséget. Az új vallásügyi törvény ezen korlátozó határoza-

ta ellen az erdélyi unintárius egyház is tiltakozott. Esetükben 

azt a megoldást hozta a minisztérium, hogy kivonta őket a tör-

vény hatálya alól. Ebben is láthatjuk, hogy a magyar evangéli-

kusok ügyében mennyire döntő fontosságú volt az, hogy a 

szász egyház sérelmesnek találta egy másik, tőlük különálló 

evangélikus egyházi szervezet megalakulását. 
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 Más megoldás nem lévén a Végrehajtó Bizottság az 1923. 

május 29-én tartott ülésén úgy döntött, hogy a szervezkedésben 

átmenetileg lemond a püspökség alakításáról, és a szervezeti 

felépítését  egy szuperintendencia76 keretein belül építi ki. Ismét 

átdolgozták az alkotmányt és beterjesztették a minisztérium-

hoz. Egy körlevelet is kiküldtek az egyházközségeknek, mely-

ben azok állásfogalását kérték arra nézve, hogy kielégítőnek 

tartják-e a szuperintendencia kereteit. A gyülekezetek közgyű-

léseinek jegyzőkönyvi kivonatai77 arról tanúskodnak, hogy az 

egyházközségek általában egyhangú határozataikként elfogad-

ták ezt a szervezeti egységet is és csatlakozni kívántak hozzá. 

 Az egyházközségek döntéséről szóló feliratra ekkor még 

nem érkezett válasz a minisztériumtól. A Végrehajtó Bizottság 

tovább folytatta szervező munkáját és „állóháborúját” a minisz-

tériummal. A minisztérium válasza végül 1926-ban  46440/ 926 

sz.a. érkezett meg: „Válaszolva 480/926. sz. megkeresésükre 

van szerencsém tudomásukra hozni, hogy ezen Minisztérium 

elvben hozzájárul egy evang. luth. presbiteri alapon álló szu-

perintendencia felállításához, azonban már most kezdetben ka-

tegorikusan kijelentjük, hogy a szuperintendens kifelé nem lesz 

közjogi tekintély (hatóság), hívei felett azonban gyakorolja azon 

összes jogokat, amelyeket az egyházi szervezeti statutu-mok 

biztosítanak a vallási egyházfőnek. 

 Az ezen méltóságra megválasztandó személy részletes 

meghatározása, valamint a választások módozatainak megálla-

pítása végett szükséges, hogy az önök egyházának mostani ve-

zetői felvegyék az összeköttetést ezen Minisztériummal. 

 
76 Ebben az esetben főesperességnek fordíthatjuk a szót. 
77 KPL 1923/2 71-95 
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Z. Păclişeanu, miniszter – Anton Popa, Gen. Direktor”78 

 A minisztériumi döntés értelmében a Végrehajtó Bizott-

ság elrendelte a szuperintendencia tisztségviselőinek megvá-

lasztását és 1927. április 3-ára, Aradra összehívta az egyetemes 

közgyűlést. A közgyűlésen a Végrehajtó Bizottság bejelentette 

megszűnését, majd kimondták a szuperintendencia megalaku-

lását. A szavazatszámláló bizottság jelentése alapján megvá-

lasztották az első szuperintendest Frint Lajos és a kerületi felü-

gyelőt Báró Ambrózy Andor személyében. 

 

4.6.1 Kirchknopf Gusztáv elleni fegyelmi eljárás eredménye 

Dr. Kirchknopf Gusztávot – a megkezdett fegyelmi eljárás 

eredményeképpen – a Szász Országos Egyház I. fokú fegyelmi 

bírósága 1922. január 31-én megfosztotta kolozsvári lelkészi ál-

lásától. 

 „Én fölemelt fővel mondom, hogy a konzisztórium ítélete 

igaztalan, tehát meggúnyolása az igazságnak. De hajsza nem 

annyira ellenem talán, mint inkább a Romániába szakadt ma-

gyar lutheránusság iránt. És ha Luther nem hitt a pápának és 

püspököknek, sem a zsinatnak, mert gyakran tévedtek és egy-

másnak ellentmondottak, úgy én, kiben olthatatlan a szerelem 

lutheránus egyházam iránt, hirdetem, hogy az én ügyemben 

Luther sorsának megismétlődését látom annyiban, hogy a való-

ságot ferdítették el a feljelentők, de ezzel megtévesztették az or-

szágos egyház pápáját, a főkonzisztóriumot, annak érdemes 

püspökét és gyűléseit. De én hiszek abban, hogy az én pápám, 

püspököm és zsinatom az igazságot nem fojtja meg...! Ebben a 

 
78 in: Török 4. sz. melléklet 
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hitben kijelentem, hogy én Kirchknopf Gusztáv dr., mint ág. h. 

ev. egyházam tagja, a magam igazáért mindenki előtt helyt ál-

lok. S ha a főt. konzisztórium fenti soraim alapján a pert törölni 

nem akarja, ám indítsa meg újból, vagy vegye fel újra, állok 

rendelkezésére. Isten engem úgy segéljen!”79 

 Perét nem törölték. 1923. szeptemeber 17-én a legfőbb fe-

gyelmi bíróság helybenhagyta az I. fokú ítéletet. A Vallásügyi 

Minisztérium 42579/1923. sz. rendeletében megtiltotta, hogy 

folytassa előadásait a kolozsvári református teológiai fakultá-

son, ahol az evangélikus lelkészek képzését végezte 1921-től. Il-

letőségét a kolozsvári városi tanács nem ismerte el, személy-

azonossági igazolványát bevonták, ezután a rendőrségen ál-

lampolgárságának igazolására szólították fel. Helyzete teljesen 

ellehetetlenül, mikor bejelentette, hogy elhagyja Romániát. 

Kézhez kapta azt az iratot, mellyel 1923. december 15-én család-

jával kiléphetett Románia területéről. 

 A távozása előtti utolsó prédikációban így búcsúzott el a 

kolozsvári gyülekezettől: „…kényszer-szabadságolásom előtt 

utoljára állok e nékem oly drágává lett szent helyen. A szász 

testvérek vezetősége hamis tanúk előre megfontolt, valótlan ál-

lítása alapján minden jogi érzék és igazság megtapodásával a 

hivatalvesztés kereszthalálára ítélt. … A lelkem itt marad, mert 

összeforrt veletek a szenvedésben és az örömben, fényes ünne-

pek mámorában és nehéz gyászok ostorcsapásában, fehér böl-

csőknél és fekete ravataloknál ezen egyházért való önzéstelen 

munkában. …magamnak nem sokat kérek tőletek. Mindössze 

 
79 Idézet Kirchknopf Gusztáv 1922. karácsonyakor Friedrich Teutsch szász püs-
pökhöz írt leveléből. – Emlékezés... Bp. 1931. 21-22. old. 
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annyit: tekintsetek halottatoknak, ügyünk, eszményeink, igaz-

ságunk halottjának.”80 

 

 
80 in: Mezei István: Visszapillantás. 3. old. 
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5) BEFEJEZÉS – ÉRTÉKELÉS 

 

5.1 A végleges állami elismerés 

Az 1927-ben kimondott megalakulásra és a tisztségviselők 

megválasztására nem érkezett meg az állami jóváhagyás. 1930. 

novemberében a szuperintendencia vezetősége ismételten egy 

küldöttséget menesztett Bukarestbe annak kieszközlésére, hogy 

az egyházkerület jogállását végre törvényileg is szabályozza a 

román kormány. Törekvésükben kikérték az Országos Magyar 

Párt és a többi magyar egyház püspökeinek a támogatását is. 

 A nem várt válasz 1932-ben érkezett meg a minisztérium-

tól: „a hatalmon lévő kormány kétségbe vonta egyházkerüle-

tünk jogszerinti fennállását és a központi tisztviselőktől meg-

vonta az állami szubvenciót.”81 

 A többszöri feliratok ellenére ezen a helyzetben egészen 

1948-ig nem történt változás. 

 1940-ben elhunyt Frint Lajos szuperintendens. A háborús 

helyzet miatt közgyűlés tartása nem volt lehetséges, de válasz-

tást kiírták, melynek eredménye képpen megválasztották Ar-

gay Györgyöt szuperintendesnek. Az állam ismételten egy fe-

lemás megoldással vette tudomásul a szuperintendencia dönté-

sét: Argay személye ellen kifogást nem emelt, „de a választást a 

maga részéről nem erősítette meg”82 és a hűségeskü letételét 

nem követelte meg az új szuperintendenstől. 

 
81 Mezei. 4. old. 
82 60 év: 6. old. 
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 A végleges elismerésre csak 1948-ban került sor, amikor is 

az Román Népköztársaság Államtanácsa elfogadta és jóváhagy-

ta a „vallásos kultuszok szabályozásá”-ra vonatkozó 144. szá-

mú törvényerejű rendeletet, melyben a Romániai Zsinatpresbi-

teri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházat felvette a Romá-

niában elismert tizennégy vallásfelekezet közé. 

 

5.2 Záró gondolatok 

Néhány személyes gondolatottal szeretném lezárni dolgozato-

mat, amelyek csak részben érintik a szűken értelmezett dolgo-

zat-témát. 

 1) A bevezetőben már utaltam arra, hogy az erdélyi ma-

gyar evangélikusok alakuló egyházának belső élete miért nem 

témája a dolgozatnak. A „belső élettel” kapcsolatban még egy – 

lélektani – vetületet kell megvilágítanom.  

 Tudjuk, hogy Erdély Magyarországtól való elszakítását 

nem lehet pusztán politikai, gazdasági, kulturális síkon értel-

mezni. Ezeknél talán sokkal fontosabb az, amit a közel 2 millió 

magyar érzett anyaországuktól való elszakításuk miatt. Talán 

mi, magyar állampolgárok sokszor nem is érezzük annak jelen-

tőségét, hogy olyan közegben élhetünk, ahol „magyar” viszo-

nyok között – annak minden fogyatékosságával együtt is – 

„magyar” mentalitással, nyelvvel, kultúrával rendezhetjük be 

életünket. Ennek a természetessége csak addig hagy hidegen 

minket, ameddig így van… Az erdélyi magyarság éppen ezt a 

„természetességet” vesztette el. Több évszázados múltját kellett 

átértékelnie, elhelyeznie egy egészen megváltozott politikai, ha-

talmi közegben. Ebben – az elsősorban az egyénekben, az egyé-

ni lelkekben – súlyos kérdéseket felvető közegben zajlott mind-
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az, amit dolgozatomban igyekeztem körüljárni. Ebben a hely-

zetben kellett az erdélyi magyar evangélikusok szervezetének 

„Egyházzá” válnia, annak megmaradnia… Azzá válhatott, mert 

minden fájdalom, kétségeskedés, ellentét között megszólalt az 

az Ige és átélhették azt a Kommuniót, amelyek egyházzá tesz-

nek sokszor arra alkalmatlan embereket. Fájdalmas időszakban 

kellett a vigasztalás igéjét hirdetni, s mert Isten kegyelméből 

hangozhatott ez az ige, ezért beszélhetünk ma erdélyi magyar 

evangélikus egyházról. 

 2) Ismerjük a későbbi évtizedek szomorú történetét… 

Tudjuk, hogy az erdélyi magyarság léte, magyarsága új hazájá-

ban nem volt mindig kívánatos. Sokszor próbálták meg eltöröl-

ni, sokszor ptóbáltak meg sajátos helyzetéről, lelkivilágáról tu-

domást sem venni – elsősorban az évszázados meg nem érté-

sek, ellentétek miatt a kultúrák, népek között. Lehet, hogy so-

kaknak tűnik úgy, hogy a megbékélésben, a falak bontásában 

határozottabban kellett volna részt vállalnia az erdélyi magyar-

ságnak, s benne az evangélikusságnak, de az csak a többség ci-

nizmusa, lelketlensége, ha az első lépést a felelősségére bízott 

kisebbségektől várja el, amelynek megtételére – egyszerűen a 

többségből adódó erő miatt – csak ő képes. Nehéz lenne meg-

mondani, hogy ezt az első, határozott lépést megtette-e az, aki-

nek meg kell tennie… 

 

 Végül álljon itt egy gondolat Rudolf Bultmanntól, amely 

lehet hitvallása is egy többszörös kisebbségben élő egyháznak, 

de az egy egyháznak is, a hívő egyéneknek is, akik mindnyájan 

fennmaradásukért küzdenek, akik fájdalmakat, sebeket szen-

vednek el saját történelmükben, de a szószék alatt, Isten igéjé-

nek közelében erejük megújul: „…a hit egyidejűleg olyan pa-
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rancs és ajándék is, amelyet az igehirdetés kínál. A hit felelet az 

üzenetre. A hit az ember saját biztonságának feladása és kész-

ség arra, hogy az ember a biztonságot egyedül a láthatatlan és 

túli valóságban, Istenben találja meg. Ez azt jelenti, hogy a hit a 

biztonság ott, ahol semmi biztonságot nem lehet látni. A hit – 

ahogy Luther Márton mondja – készség arra, hogy az ember bi-

zalommal telve belépjen a jövő ismeretlenségébe. Hit Istenben, 

akinek hatalma van idő és örökkévalóság felett, aki engem hív, 

aki cselekedett, és most velem cselekszik – csak az ilyen Istenbe 

vetett hit válhat valósággá a világnak szóló ’mégis’ által.”83 

 

 
83 Rudolf Bultmann: Jézus Krisztus és a mitológia. 39. old. 
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6) MELLÉKLETEK 

 

I. sz. melléklet: A gyulafehérvári pontok84 

 

 „I. Az erdélyi, bánáti és magyarországi minden románok nem-

zetgyűlése, mely hiteles képviselői által 1918. december 1-én 

ült össze Gyulafehérváron, elhatározza ezen románok és az ál-

taluk lakott területek egyesülését Romániával. A nemzetgyű-

lés különösen a – Maros, Tisza és a Duna közé zárt – Bánátra 

nyilatkoztatja ki a román nemzet jogát. 

 II. A nemzetgyűlés a fönt jelölt területek részére időleges önkor-

mányzatot tart fönn addig, míg az általános választójog alap-

ján megválasztott alkotmányozó gyűlés összeül. 

 III. Ezzel kapcsolatban a megalakítandó román állam alapelvei-

ként a nemzetgyűlés a következőket jelenti ki: 

1. Teljes nemzeti szabadság minden itt lakó népnek. Minden 

nép saját nyelvén és saját kebeléből választott személyek ál-

tal fog tanulni, közigazgatni és bírálni, minden nép számá-

nak arányában vesz részt a törvényhozásban és az ország 

kormányzásában. 

2. Jogegyenlőség és teljes autonóm vallási szabadság minden 

hitfelekezet részére az államban. 

3. Az államélet minden területén a demokráciának kell meg-

valósulnia. Általános, direkt, egyenlő titkos, községenkénti, 

arányos választójog mindkét nem részére. 

4. Tökéletes sajtó, egyesülési és gyülekezési szabadság. Min-

den emberi gondolat szabad megnyilvánítása. 

5. Radikális agrárreform. A birtokok, különösen a nagybirto-

kok összeírása. Ezen összeírás alapján megszüntetve a hit-

 
84 in.: Domokos Pál Péter: Rendületlenül. 68-69. old. 



 

- 79 - 

bizományokat és a latifundiumok szükség szerint megki-

sebbítésével a földművesnek lehetővé válik, hogy legalább 

akkora birtokot (szántóföldet, legelőt, erdőt) szerezzen ma-

gának, amennyit ő és családja megművelni képes. Ezen ag-

rárpolitika vezető elve egyrészről a társadalmi egyensúly 

előmozdítása, másrészről a termelés emelése. 

6. Az ipari munkásságnak ugyanazok a jogok és előnyök biz-

tosítandók, mint a legelőrehaladottabb nyugati iparálla-

mokban. 

 IV. A nemzetgyűlés kifejezi azt a kívánságát, hogy a békekong-

resszus a szabad nemzetek közösségét úgy valósítsa meg, 

hogy a jogot és igazságot biztosítsa mind a nagy, mind a kis 

nemzetek részére, a jövőre pedig a háború eltűnjék. 

 V. E nemzetgyűlésen összejött románok köszöntik az Osztrák–

Magyar Monarchia jármából felszabadult és a Romániával 

egyesült bukovinai testvéreket. 

 VI. A nemzetgyűlés szeretettel és lelkesedéssel köszönti az Oszt-

rák–Magyar Monarchia által eddig elnyomott szabad nemze-

teket, mind a csehszlovákokat, németeket, jugoszlávokat, len-

gyeleket, ruténeket, s elhatározza, hogy üdvözletét eljuttatja a 

nemzetekhez. 

 VII. A nemzetgyűlés tisztelettel hajtja meg lobogóját azon derék 

románok előtt, akik e háborúban vérüket ontották eszméink 

megvalósításáért, meghaltak a szabadságért és a román nem-

zet egységéért. 

 VIII. A nemzetgyűlés háláját és csodálatát fejezi ki a szövetkezett 

hatalmak iránt, mert az ellenséggel szemben állhatatossággal 

vívott csodálatos harcukkal megmentették a civilizációt a bar-

bárság karmaiból. 

 IX. Az erdélyi, bánáti és magyarorzági román nemzet további 

ügyeinek vezetésére a nemzetgyűlés Román Nemzeti Tanács 

alakítását határozza el, melynek joga lesz a román nemzetet 

képviselni bárhol és bármikor a világ összes népével szemben, 

és jogosult minden intézkedés megtételére, mely a román 

nemzet érdekeiben szükséges.” 
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II. sz. melléklet: A szászok 18 segesvári pontja85 

 

 „1. A gyulafehérvári határozatot az egész állam területére ki kell 

terjeszteni. 

 2. A romániai németség, mint egységes nemzet a maga kulturá-

lis, gazdasági és politikai feladatait szabadon szervezhesse.  

 3. A német nemzet saját tagjait kulturális célokra megadóztathat-

ja. Az adók behajtásában az állami hatóságok rendelkezésre 

állnak. 

 4. Iskolák és mindenféle tanintézetek szabadon fölállíthatók. 

Tanerőit szabadon kiképezheti és alkalmazhatja. 

 5. Általános, egyenlő, titkos választójog országos nemzeti katasz-

ter szerint. A falusi és városi tanácsok választásánál listarend-

szer. 

 6. A közigazgatási rendszer nemzeti elkülönítése. Teljes önkor-

mányzat. A községi és városi képviselőtestületekben a hiva-

talnokok a lakosság nemzetiségi arányszáma szerint oszlanak 

meg. 

 7. A német nyelv teljes jogú használata a közélet minden terüle-

tén. Német nyelvű közigazgatás és igazságszolgáltatás. Német 

katonai szolgálati nyelv. 

 8. Egyházi egyenjogúság. 

 9. Arányos iskolai államsegély. 

 10. Az újonnan csatolt területek különleges gazdasági érdekeinek 

méltánylása. 

 11. Modern szociálpolitikai törvények (betegség-, baleset-, rok-

kantsági- és öregségi biztosítás). 

 12. A csatolt területek jogrendjének hosszú időre való megtartása 

s a bevált intézmények fönntartása. 

 13. Tökéletes vallás-, sajtó-, gyülekezési, egyesülési, tan- és tanítá-

si szabadság. 

 
85 in: Domokos: Rendületlenül. 72. old. – írásjelek néhol javítva: KKP. 
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 14. Német helységnevek teljes jogú használata. Hasonlóképpen a 

német föliratok, színek, lobogók és jelvények szabad használa-

ta. 

 15. A romániai németség e pontokban a települések érdekeit kép-

viseli. 

 16. A romániai németek parlamenti képviselői a gyulafehérvári 

határozatok értelmében szövetségbe tömörülnek. 

 17. Minden képviselő és szenátor, s általában minden német köte-

lessége a program sikerét előmozdítani. 

 18. E program végrehajtásával az Erdélyi Német-Szász Népta-

nácsot bízzák meg.” 
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7) RÖVIDÍTÉSEK MUTATÓJA 

 

aa. – atyánkfia 

aai. – atyánkiai 

ág. h./hitv. ev./luth. – ágostai hitvallású evangélikus/ lutherá-

nus 

Bp. – Budapest 

br. – báró 

c. – című 

Ev. Orsz. Levéltár – A Magyarországi Evangélikus Egyház Or-

szágos Levéltára 

KMM – Kulturális és Művészetügyi Misztérium (Ministerul 

Cultelor şi Altelor) 

KPL – a kolozsvári püspökségi levéltár 

KGYL – a kolozsvári gyülekezet levéltára 

Po. – példának okáért 

sz. – számú 

sz. a. – szám alatt 

teol. – teológiai 
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