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EGYHÁZAK A HORTHY-KORSZAKBAN (1920-39) 

 

Bevezetés 

 

A katolikus középiskolákban általánosan használt – Száray Miklós nevével fémjelzett – Új forrásköz-

pontú történelem sorozat 11.-es könyvének Horthy-korszakról szóló fejezetében lényegében nem esik 

szó az egyházakról, pedig azok szerepe jelentős volt a két világháború közötti időszakban. 

Jelen segédanyag, amelyhez egy prezentáció is kapcsolódik, éppen ezért a korszak egyháztörténetére 

fókuszál. Segítségével a Száray-tankönyv kiegészítése két módon is lehetséges: egy külön tanórát 

szánva rá vagy a tankönyv egyes leckéihez rövid kiegészítést téve. Éppen azért a segédanyag témái a 

tankönyv témáit követik (zárójelben megjelölve annak a leckének a számát), amelyekhez a segédanyag 

megfelelő részei hozzátehetők. 

 

Trianon következményei (a 32. vagy a 

41. leckéhez) 

 

A trianoni határváltozások jelentősen 

befolyásolták az egyházak életét is. Az 

1920-ban bekövetkezett határváltozások 

az egyházak számára számos nehézség-

gel jártak együtt. A katolikus egyház-

megyék közül csak néhány maradt érin-

tetlenül az új magyar állam területén, 

számos püspökség területén kettő vagy 

három ország osztozott. E feldarabolt 

egyházmegyéknek az egységes kor-

mányzása lényegében ellehetetlenült. 

Hasonlóképpen a református és az 

evangélikus egyházszervezet is meg-

csonkult. 

Az ország területének változása átalakí-

totta a lakosság felekezeti megoszlását. 

A katolikusok és a reformátusok aránya 

növekedett, míg az evangélikusok ará-

nya némileg csökkent. Az ortodox fele-

kezet pedig teljesen jelentéktelenné vált 

Megváltozott a felekezeteken belüli 

nemzetiségi arány is. Így például a ma-

gyarországi evangélikus egyházon belül 

kétharmadra nőtt a magyar nemzetiségű 

egyháztagok száma a szlovák és német 

evangélikusok elcsatolása következté-

ben. 

1. 

 
a) Mely katolikus egyházmegyéket szelték ketté az államha-

tárok és melyek voltak azok az egyházmegyék, amelyeknek 

nagyobb része idegen uralom alá került? 

b) Miért küzdöttek a magyar főpapok és politikusok az el-

len, hogy a Szentszék az egyházmegyei határokat a politikai 

határokhoz igazítsa? 

 

2. 

 
Magyarország felekezeti megoszlása 1910–1941 

Miért vált a Horthy-korszakban jelentéktelenné az 1910-

ben a lakosság több mint 10 százalékát kitevő ortodox fele-

kezet? 
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A politikai konszolidáció (a 42. leckéhez) 

 

A belpolitikai konszolidációban az államhatalom igyeke-

zett a keresztény egyházakra támaszkodni, akik a maguk 

részéről ugyancsak fontosnak tartották az állami támoga-

tást a közös ellenségnek tekintett ateista szocializmussal 

és az antiklerikálisnak tekintett liberalizmussal szemben. 

Az egyházak képviseletet kaptak mind a törvényhozó, 

mind a végrehajtó hatalomban.  

Vezetőik tagjai voltak az országgyűlés 1926-ban létreho-

zott Felsőházának, és a Képviselőházba is minden ciklus-

ban bekerültek egyházi személyek, akiknek egy része a 

kormánypárt soraiban foglalt helyet. A katolikus egyház 

által támogatott és érdekeit képviselő Kereszténypárt a 

gazdasági világválságig tagja volt a kormánykoalíciónak.  

A végrehajtó hatalom területén elsősorban a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztériumban dolgoztak egyháziak. 

Az egyházak képviseletét a helyi önkormányzati szervek-

ben és az alsóbb szintű közigazgatásban is biztosították. 

 
a) Mekkora volt a súlya az egyházi vezetőknek a 

Felsőházban? 

b) Nézz utána az interneten, hogy a 32 egyház-

nagy hogyan oszlott meg az egyes felekezetek 

között az 1926. évi XXII. törvénycikk alapján? 

 

Revízió (a 44. leckéhez) 

A külpolitikai elszigeteltségből való kitörést jelentette 

Magyarország számára, amikor 1920-ban diplomáciai 

viszonyt létesített a pápasággal. E kapcsolatot azért is 

nagyon fontosnak tartotta a magyar kormány (és a 

püspöki kar), hogy megakadályozza az 

utódállamoknak azt az igényét, hogy a Szentszék az 

egyházmegyei határokat minél hamarabb a politikai 

határokhoz igazítsa. Magyarország a trianoni békét 

megelőző egyházszervezet fenntartásával a revíziós 

igényeit kívánta alátámasztani. 

A Magyarországról kialakított külföldi képet segítették 

kedvezőbbé tenni a korszak kiemelkedő egyházi ren-

dezvényei, mint az 1930-as Szent Imre-év főünnepsé-

gei és az 1938-as eucharisztikus világkongresszus. 

Ezekre több ezer külföldi zarándok és sok egyházi ve-

zető (köztük három későbbi pápa) érkezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A XXXIV. Nem-

zetközi Eucharisz-

tikus Kongresszus 

német nyelvű pla-

kátja 

Mi lehetett az oka annak, hogy az előzetes várako-

zásokkal ellentétben kevés német, illetve osztrák za-

rándok érkezett Budapestre 1938 májusában? 

 

Oktatás (a 44. leckéhez) 

Az egyházak hagyományosan fontos 

szerepet játszottak az oktatás területén. 

Az elemi iskolák és a tanítónőképzők 

többsége, a középiskolák mintegy fele 

felekezeti fenntartású volt. Az egyházi 

iskolahálózat fejlődését a kormányzat 

anyagilag támogatta. 

Az államhatalom a valláserkölcsi ne-

velést is fontosnak tartotta. Nemcsak a 

hitoktatás volt kötelező minden isko-

lában, de a tanulók számára törvény 

tette kötelezővé a vasárnapi és ünnep-

napi istentiszteletek látogatását.  

 

 
Az iskolák megoszlása fenntartók szerint 1937/38-ban 

Hány százalék volt kb. a katolikus és protestáns iskolák aránya az 

egyes iskolatípusokon belül? 
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Társadalom és életmód (45. leckéhez) 

 

Falusi társadalom 

Az agrártársadalom mindennapjait a város-

nál jóval kevésbé érintette a modernizáció 

és a szekularizáció. A falusiak életére, ün-

nepeire továbbra is jelentős befolyást gya-

koroltak az egyházak.  

Az 1930-as évektől kezdve – új kezdemé-

nyezéseként – katolikus és protestáns egye-

sületek népfőiskolákat szerveztek paraszt-

fiatalok képzésére és a falusi vezető réteg 

kinevelésére. A korszak legjelentősebb ag-

rárifjúsági mozgalma, az 1935 és 1946 kö-

zött működő KALOT volt, amely fényko-

rában félmillió tagot tömörített. 

 

Kisebbségben 

A kisebbségi sorba kényszerült magyarok 

körében az egyházak nemzetmegtartó sze-

repe megnőtt. Az általuk fenntartott isko-

lák, egyesületek és az egyházközségek az 

anyanyelvi kultúra végváraivá váltak. Az 

egyházi vezetők, mint például Márton Áron 

püspök Erdélyben egyúttal a magyarság 

képviselőiként is tevékenykedtek. A ki-

sebbségi jogokért küzdött a Csehszlovákiá-

ban Bubnics Mihály rozsnyói püspök, aki 

1938-tól, egyházmegyéjének Magyaror-

szágra kerülése után ugyanezt folytatta a 

szlovákok anyanyelvhasználatát védelmez-

ve. 

 

Az eucharisztikus világkongresszus 

A Horthy-korszak egyházi és állami szem-

pontból egyaránt kiemelkedő eseménye 

volt az 1938-as eucharisztikus világkong-

resszus, amelyet Szent István halálának év-

fordulójához kapcsolódóan Budapesten 

rendeztek. Az ünnepségsorozat egyes ese-

ményeire mintegy háromszázezer vidéki 

utazott fel a fővárosba. A kongresszust kö-

vetően pedig vonattal vitték körbe az or-

szágban a Szent Jobbot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KALOT címere és né-

gyes jelszava egy 

KALOT-könyv címlapján 

a) Milyen szimbólumokat használ a KALOT címere? 

b) Milyen területeken akart javítani a parasztság helyzetén a 

KALOT a négyes jelszó alapján? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márton Áron 

bérmakörúton 

 

Milyen társadalmi oka volt annak, hogy Márton Áron katoli-

kus püspökként a magyarság érdekeit képviselte? 

 
Az eucharisztikus világkongresszus a Hősök terén 

Milyen külpolitikai jelentősége volt a budapesti eucharisztikus 

világkongresszusnak? 

 


