
AZ ORSZÁGOS KATOLIKUS SZÖ
VETSÉG

» z e g y h á z p o l it ik a i  harcokban öntudatra ébredező m agyar kato- 
/ \  likusság közakáratából született. Ekkor fu to tt végig az országon 

A X .  a jelszó : a társadalm at valam ennyi rétegén és életnyilvánu- 
lásán át szervezni kell.

Az egyházpolitikai nyom ás alatt m egm ozdult katolikus öntudat 
1894. és 1895. években egym ásután tartotta  gyűléseit, m elyeken  
nem csak a sérelmek ellen tiltakozott, hanem  tanácsot ült, hogy a 
katolikus érdekek m egvédésére alkalmas eszközöket keressen és 
állandó intézm ényeket létesítsen. E lső lépésül kim ondta egy országos 
szövetség alakításának szükségét. Bölcsőjének a K özépponti K ato
likus Kör hajlékát vá lasztotta  és «Katolikus Körök Szövetséges 
címmel 1895-ben m egalakult, hogy az egységben rejlő hatalm at 
biztosítsa a katolikusok táborának. Szűkre szabott keretek között 
feladatául a katolikus körök alapítását és egyöntetű  működésre való 
töm örítését tűzi ki. E m ellett azonban m indjárt kezdetben más 
kötelességek m egoldása is hárult a Szövetségre, m ert m egbízást 
kapott a gyűléseken a katolikus iskola, a katolikus autonómia tám o
gatására, a házasság szentségének védelm ére hozott határozatok  
végrehajtására. A szélesebb körű m űködésnek m egfelelően csak
hamar a Magyarországi K atolikus Egyesületek Országos Szövetsége 
címet v e tte  fel és k iszélesített szervezettel valam ennyi katolikus 
mozgalom élére állt. Ú tm utatása alapján százával alakulnak a kato
likus körök, gazdakörök, olvasó-, ifjúsági és m unkásegyesületek és 
más közm űvelődési egyesületek, sőt vezetése alatt keletkeznek az 
első keresztény fogyasztási szövetkezetek is.

A szép számra szaporodó szövetkezetek m egalakítják a saját 
központjukat, a K eresztény Fogyasztási Szövetkezetek K özép
pontját s különálló m ozgalom m á fejlődnek. Term észetesen gondos
kodni k ellett a hitelkérdés m egoldásáról is és ezért a Szövetség a 
hitelszövetkezetek szervezését is felvette m unkatervébe, aminek 
végrehajtása az évről-évre szaporodó és eredm ényesen működő 
Keresztény H itelszövetkezetekben ju to tt céljához.

A szociáldemokrácia nem  kívánatos terjeszkedésének és romboló 
hatásának gátat k ellett vetn i s erre indult m eg a keresztényszociális 
mozgalom, m elynek központi szerve a K eresztény Szociális E gyesü
li'lek Szövetsége lett.

Az 1900. évi jubiláns katolikus nagygyűlés a tulajdonképeni 
l Országos K atolikus N agygyűlés korszakos fordulót jelent a Szö
vetség történetében. A kilencszázéves m agyar kereszténység akkor

39Magyar Katolikus Almanach.
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ébredt öntudatra, hogy a változott viszonyok között, a fejlődő élet 
minden alkalmas eszközét megragadja és hosszú, dicsőséges m últ
jának a végtelen  jövőt biztosítsa. A K atolikus Egyesületek Országos 
Szövetsége, m ely a már lefolyt évei alatt a legszebb eredménnyel 
adott lendületet az általános m ozgalm aknak és több jelentős intéz
m ényt bocsátott el útjára, tulajdonképen az I. Országos Katolikus 
N agygyűléssel kezdi m eg a rendszeres m unkát, am elynek gyüm ölcseit 
m a élvezi az egész keresztény közélet. Ezen a nagygyűlésen ment 
határozatba, hogy ezután évenként tartunk katolikus nagygyűlést 
s annak egyszer s mindenkorra a Szövetség a rendezője és egyúttal 
javaslatainak végrehajtója. Eddig tizennyolc országos katolikus 
nagygyűlés zajlott le, am elyen hozott határozatok végrehajtása  
a hitélet, a közm űvelődés, az általános társadalm i szervezkedés 
széles területeit hatalm as erővel m űvelte s az ezirányú mozgalmak  
eredm ényeinek intézm ényes biztosítását segítette és valósította  meg.

H a végigfutunk a kritikus szigorú szem ével az elm últ nagy
gyűlések részletes tervein, külső elrendezésén és belső tartalm án, 
elfogulatlan m egállapítói lehetünk annak az igazságnak, hogy nagy
gyűléseink tartalom ban, értékükben, külső fényükben évről-évre, 
alkalomról-alkalomra teljesebb és fokozottabb mértékben igazolták  
eredm ényeikkel azokat a rem ényeket, m it a katolikus társadalom  
hozzájuk fűzött és a túloldal által is elismerten teljes mértékben 
elégítették ki a felfokozott igényeket.

H a pedig a legutóbbi nagygyűléseink programmjának fénypont
ját, a legméltóságosabb Oltáriszcntség tiszteletére rendezett országos 
körm eneteinket vonultatjuk el lelki szemeink előtt, nem lehet m eg
hatottság nélkül gondolni a magyar katolikus társadalom  valam ennyi 
osztályának százezres sokaságban Budapest főváros utcáin felvonuló  
hitvallóira, akik az Országház terén alázatos keresztény szívvel 
térdrehullva veszik az ország főpásztora kezéből a legfelségesebb  
Oltáriszentséggel adott áldást.

M ielőtt az Országos K atolikus N agygyűlések határozataival kez
dem ényezett mozgalm ak részletes eredm ényeit ism ertetnők, a Szö
vetség történetét fo lytatva meg kell em líteni, hogy m űködésében  
messze túlhaladva a kezdetben m egállapított kereteket, az általános 
jellegnek kidom borítása végett 1908-ban az Országos K atolikus 
Szövetség címmel lett a katolikus társadalm i mozgalm ak közép
pontjává s életrehivója vagy vezetője több m int negyedszázadon  
át számtalan katolikus intézm énynek és társadalm i mozgalomnak, 
m elyek azóta keletkeztek és működnek. Ennek a központnak ereje 
volt az egyetlen biztosíték arra, hogy a katolikus társadalm i szükség
letek soha nem maradtak kezdem ényező nélkül s a különféle irányú 
intézm ények m unkálkodása a legteljesebb összhangban állt a közös 
cél szolgálatában.

Az Országos K atolikus Szövetségnek alapszabályszerűen m eg
állap ított célja az összes m agyar katolikus társadalm i m ozgalm ak  
és intézm ények középponti összekapcsolása, azoknak kezdem énye
zése, vezetése s ezen m űködés folytán  a katolikus társadalom  köz
szellemének és tevékenységének fejlesztése és egységesebb érvényesí
tése. Az erre vezető eszközei között első helyen áll az Országos K ato
likus N agygyűlések rendezése és azok határozatainak végrehajtása.



Szent Is tván  első m agyar k irály  dicsőséges Jo b b ján ak  ta rtó ja , m elyet 
a m agyar püspöki k a r kész ítte te tt 1862-ben.
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Végig kisérve az eddig lefolyt tizennyolc Országos K atolikus 
Nagygyűlés nyom án m egindult tevékenységet, nem találunk a kato
likus társadalm i élet terén egyetlen olyan m űködést sem, am elynek  
m egindítása vagy legalább továbbfejlesztése ne az Országos K ato
likus N agygyűlés határozataival és azok végrehajtásával történt 
volna.

A  hitélet terén olyan fontos h ivatást betöltő Mária kongregációk
nak, Eucharisztikus Szövetségeknek, a Rózsafüzér Társulatoknak  
országszerte szükséges szervezése többször foglalkoztatta a nagy
gyűléseket és az újabb erős lendület, m elyet ezeknek az intézm ények
nek fejlődése vett, a legszebben bizonyítja az o tt elhangzott szavak  
élénk visszhangját.

Szent Ferenc IIT. rendjének, e nagyjelentőségű ájtatossági és 
szociális testületnek  Magyarországon való fejlesztése több szak
osztályi előadás tárgya vo lt s az ezek nyom án indított mozgalmak  
vitték  oda, hogy m a, a nagy Szent halálának hétszázadik fordulóján 
szerte az országban számos virágzó szervezettel hódol a m agyar nép  
Assisi szent Ferenc szellemének.

A missziók tartásának általánosítására és m inél szélesebb terü
leten való rendszeres biztosítására irányult törekvésnek köszönheti 
létét a Népmisszió Egyesület és az Egyházm egyei Papok m issziós 
egyesületei. A külföldi m issziók felkarolására indított mozgalmak 
eredm ényességének igazolásául szolgált az 1925 augusztus 19— 22. 
napjain Budapesten rendezett nem zetközi missziós kongresszus, majd 
az Unió Cleri pro Missionibus megalakulása.

Az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlására alakult egyesületek  
tevékenységének előresegítése is nem egy alkalom mal szerepelt az 
Országos Katolikus N agygyűlések rendjén és az itt hozott határozatok  
végrehajtása sokban hozzájárult a karitatív jellegű egyesületek  
á dásos m űködésének kifejlesztéséhez.

A nagygyűlések napirendjének egyik nagyon jelentős pontja  
volt közéletünk egyik legégetőbb kérdése : a sajtó ügye. A napisajtó  
érdekeit szolgálta az a határozat, m ely az «Üj Lap», e kifejezetten  
katolikus napilap m egindítását m ondta ki. Am a nagy eredm ények, 
am iket a katolikus ügyek szolgálatában elérnie sikerült, bizonyítják, 
hogy alapítása h iányt pótolt és kézzelfogható igazolásai az érte ho
zott áldozatok és érdekében ma is k ifejtett céltudatosan buzgó tevé
kenység helyességének. Az 1907-ben kelt határozat h ívta életre a 
Katolikus Sajtóegyesületet, m ely a forradalmak kitöréséig hatalm a
san tám ogató eszköze lett a sajtó mozgalmainak.

Mozgalmaink vezetői az ifjúsági irodalom gazdagítását és a ser
dülő nem zedék helyes szellemi táplálékának biztosítását is m indig 
szem előtt tartották  és az így felvetett kérdések nyom án k ifejtett 
munkának jelentős eredményei a «Zászlónk», ((Nagyasszonyunk* és  
«Kis Pajtás* című ifjúsági folyóiratok.

K im agaslóan nagyhorderejű kérdés vo lt az ifjúság vallásos és 
tudom ányos neveléséhez szükséges intézetek alapítása. Ennek a moz
galomnak eredm ényeként virágzik ma a Regnum  Marianum Egyesület 
és a Rákóczianum , m indkettő a középiskolai fiatalság számára, az 
egyetem i és főiskolai hallgatóknak a Szent Imre kollégiumok és az 
egyetem i nőhallgatóknak pedig a Collegium Marianum. Ezzel kap



csolatosan vetőd ött fölszinre az ifjúság társadalm i egyesülésének  
ügye is, ami a Szent Imre-Kör tám ogató m egerősítéséhez és a Szent 
Margit-Kör és a Katolikus Leányok Országos Szövetsége szervezésé
hez vezetett.

A keresztény m űvészet érdekében felvetett gondolatok gyakor-

VJO 0

Zichy Nándor gróf.

la ti m egvalósulása egyházzenei hangversenyek, egyházm űvészeti 
kiállítások rendezésében nyilvánult meg.

Mint a m űvelődés terjesztésének egyik legjobb eszközét, a könyv
tárak berendezésének szükségességét hangoztatva számos vidéki 
egyesület könyvtárának alapját, sőt egyes népkönyvtárak teljes fel
szerelését az e célból hozott határozatok végrehajtása eredményezte.

A társadalm i kérdések elm életi és gyakorlati megismerésére, a
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hitélet m élyítésére, a magasabb népművelés és a gazdasági népoktatás 
m egvalósítására, a keresztény világnézet megerősítésének szükségére 
kifejezett kívánságok teljesítése vo lt Budapesten és vidéken tár
sadalmi tanfolyam ok, sorozatos alkalmi előadások és főképen néha 
több napra is kiterjedő vidéki katolikus napok rendezése. Ezekből 
a mozgalmakból indult meg és ezek kitartó m unkájától vált egyre 
erősebbé az a lassú átalakulás, m ely a közelm últ tobzódó liberaliz
musából, az általános keresztényebb hangulat felé em elte és emeli 
a magyar társadalm at s biztosítja részére a már-már elvesztett hege
m óniát.

Katolikus népünk nagy töm egének hiterkölcsi, társadalm i és 
gazdasági érdekből való csoportosítása gondolatát a székesfehérvári 
katolikus nagygyűlés vetette  fel s több évi előmunkálat után 1906-ban 
az Országos K atolikus Szövetség az ország több m int hatszáz közsé
gében m egszervezte a Katolikus Népszövetség helyicsoportjait. Az 
1907. év  végén, az akkor számlált 10.000 taggal igazolva az alapvető  
nehéz munka sikerét, a vidéki csoportok törvényes működésének biz
tosítása érdekében szükségessé vá lt a Katolikus Népszövetség külön
álló szervezetének m egalkotása, amely a mai napig lankadatlan buz- 
gósággal és a legszebb eredményekkel végzi működését.

A Katolikus Legényegyesületek erősítése és fejlődésük előre- 
segítése te tte  szükségessé a Katolikus Legényegyesületek Országos 
Szövetségének m egszervezését.

A Kereskedő Ifjak Körének, a Katolikus Tanoncvédő Egyesület
nek, a keresztény m unkásegyesületeknek alakulásában nyert intéz
m ényes b iztosítást a különböző foglalkozási ágakból egyforma élet
h ivatást betöltők valláserkölcsi és szociális gondozása.

Meg kell emlékeznünk az antialkoholista mozgalomról, melynek  
eredm ényét a Keresztény Mértékletességi Társulat tagjai számának 
állandó emelkedése, majd a Magyarországi K atolikus Abstinens 
Egyesületek alakulása igazolja.

Az általános női mozgalmak és a kenyérkeresettel foglalkozó 
nők minden irányú tám ogatására felvetett tervek az Országos K ato
likus Nővédő Egyesület munkájában nyertek m egvalósítást, majd 
az egyes életpályák szerint tagozódva, a Katolikus Háziasszonyok  
Országos Szövetsége, a K atolikus M unkásnőegyesületek, a Katolikus 
Tisztviselőnők és Női Kereskedelmi A lkalm azottak Egyesülete, ké
sőbb a Katolikus Tanítónők és Tanárnők Országos Egyesülete vál
lalták a hivatásuk szerint rájuk eső m unkát, melynek összefoglalására 
és egységes irányítására alakult a Magyar K atolikus Nőegyesületek  
Országos Szövetsége.

A szociális jótékonysági téren kifejlesztendő rendszeres mű
ködés biztosításának a gondolata to lta  előtérbe a feladatot, hogy  
a női társadalom ból elm életi és gyakorlati kiképeztetésben részesül
jenek azok, akik ezt élethivatásul választják. Erre a munkára a 
Szociális Misszió Társulat, majd később a Szociális Testvérek Tár
sasága alakult.

Társadalmunk széleskörű tevékenysége kiterjedt arra a terü
letre is, ahol a vallás vigasztaló szava és újjáalakító ereje az erkölcs 
útjára vezetheti vissza azokat, akiket gyengeségük onnan lerántott 
s továbbá az elzülléstől visszatarthatja azokat, akiknek fogékony
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fiatal lelkét a m ételyes környezet veszélyezteti. A fogházmisszió 
és a K atolikus Patronage E gyesület teljesitik  ezt a hivatást.

Egyik igen fontos része a Szövetség feladatának az országos

Csernoeh János dr. bíbornok-hercegprímás aranymiséje.

jelentőségű ünnepségek rendezése és a m agyar katolicizm us erő
teljes életének kifelé való m egnyilvánítása. Az Űrnapján és Szent 
István napján rendezett országos és h ivatalos körm enetek külső 
fénye és jelentőségük kidom borítása az idők folyam án háttérbe
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szorult. A körm enetek m inél nagyobb sikere érdekében az Országos 
Katolikus Szövetség m inden évben országszerte felhívásokat bocsát 
ki, azonkívül a m. kir. korm ánynál is és a Püspöki Kar tagjainál fel- 
terjesztéssel él, hogy az egyházi, polgári és katonai hatóságok és hiva
talok teljes részvétele biztosíttassék. Az örvendetes eredm ényt a kör
m eneteken résztvevő töm egek számának évről-évre erőteljesebb 
növekedése s a legm éltóságosabb Oltáriszentséget és első apostoli 
királyunk dicsőséges Szent Jobbját kisérő m enetek külső fénye és 
vallásos érzésben egyre fokozódó m élysége igazolják.

A hercegprímás jubileumi emlékérme. (Előlap.)

E gyházi és világi nagyj aink tiszteletére rendezett országos ünnep
ségekről is it t  kell megemlékeznünk és bár azok részletes felsorolá
sára terünk nincs, két kimagasló alkalm at m eg kell említenünk. 
Az egyik a Zichy Nándor grófnak, hazánk és egyházunk nagy fiának  
80-ik születési napja alkalm ával 1909 novem berében a Vigadóban  
rendezett országos ünnepség. A m ásikat pedig Csernoch János dr. 
bíboros, Magyarország hercegprímása aranymiséjének bem utatása  
alkalmából 1925 novem berében rendezte az Országos Katolikus 
Szövetség. A fényes ünnepségek egész sorozatát fejezte be a Vigadó
ban az aranym isét követő díszgyűlés, m elyen a m iniszterelnökkel az 
élén az egész m agyar hivatalos élet és az egész katolikus társadalom
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képviselete m egjelent, hogy hódoljon Magyarország aranymisés 
hercegprímásának. Akik az ünnepségen részt nem vehettek, szerte 
az országból több százezer aláírással ellátott feliratban ju ttatták  el 
köszöntésüket az Országos K atolikus Szövetség útján a jubiláló 
főpásztorhoz. Az Országos K atolikus Szövetség a jubileum  emlékére 
100 darab m űvészi érmet veretett, m elynek egy-egy példányát a Pápa  
Ő szentségének, a bíbornoki testü let, a m agyar püspöki kar s a kor
m ány tagjainak és közéletünk néhány kiválóságának m egküldötte.

A világ katolikusai az Oltáriszentség tiszteletére évenként nem-

A hercegprímás jubileum i emlékérme. (H átlap.)

zetközi eucharisztikus kongresszuson gyűlnek össze. Az Országos 
K atolikus Szövetség vállalta a feladatot, hogy Magyarország ezeken 
a kongresszusokon m indig m éltó képviselettel vegyen  részt. A Bécs
ijén I. Ferenc József Őfelsége legfelsőbb védősége alatt 1912-ben 
tarto tt X X III . eucharisztikus kongresszuson Izabella főhercegasz- 
szony védőségével és Esterházy Miklós herceg, az Országos Katolikus 
Szövetség v ilági fővédője vezetésével m űködött országos bizottság, 
az Országos K atolikus Szövetség 20.000 magyar katolikussal jelent 
m eg az O ltáriszentséget kisérő menetben. A bécsi kongresszussal 
kezdődően m inden alkalom mal sikerült a Szövetségnek biztosítania,
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hogy a kongresszusokon külön m agyar szakosztály tanácskozásait 
programúiba vegyék. A bécsit követték  a M áltában és Lourdesban 
rendezett kongresszusok. A világháború m egállította a kongresz- 
szusok sorát, de 1922-ben Róm ában folytatják, m ajd Amsterdam  
után ezidén Chikágóban, a világ legnagyobb arányú ünnepségén  
hódoltak a legm éltóságosabb Oltáriszentség előtt.

A  Szentszékhez s K risztus földi H elytartójához való törhetetlen  
ragaszkodásnak egyik legszebb igazolása azok az országos zarándok- 
lások, m elyek évenként Róm ába vonulnak. Az 1908-ban Budapesten  
rendezett V III. országos katolikus nagygyűlés hozott határozatot, 
hogy a római szentföldi, lourdesi és egyéb kegyhelyekre induló zarán
doklások rendezését —  tek intettel arra, hogy ezek «rendezésére sok
szor illetéktelen és tisztán  üzleti célból dolgozó egyének és társaságok 
vállalkoznak, akik reklámjaikkal nem csak a buzgó híveket, hanem  
a sajtót és lelkészeket is megtévesztik# —  az Országos K atolikus 
Szövetségre bízza. E zt a határozatot a nagym éltóságú püspöki kar 
jóváhagyta és azóta végzi a Szövetség e téren is rendszeres m unkáját. 
H ogy m ilyen eredm énnyel, m ennyi pontossággal és hozzáértéssel, 
azt a háború előtti időkben jó sikerrel rendezett zarándoklások után  
legjobban igazolta az 1925. jubileum i Szentévben Róm ába rendezett 
hét nagy nem zeti zarándoklás.

M integy a kegyelm ek évének folytatásaként illeszkedett be a 
katolikus világegyház programjába Assisi szent Ferenc halálának  
hétszázadik fordulója. H ogy ebből az alkalom ból 1927 októberig  
a világ minden részéről Assisibe, a nagy Szent sírjához zarándokló 
töm egek között a magyar zarándokok is m éltó helyet biztosítsanak  
maguknak, az Országos Katolikus Szövetség a Szűz Máriáról nevezett 
s a K apisztránói Szent Jánosról cím zett ferences, a Szent Lipótról 
nevezett kapucinus és az Árpádházi Szent Erzsébetről cím zett lcon- 
ventuális m inorita m agyar rendtartom ányok közrem űködésével gon
doskodik a centenárium os zarándoklások szervezéséről és rende
zéséről.

Em ellett a magyar katolikusok hithűségének m egnyilvánulásai 
azok a zarándoklások, melyek a különböző kegyhelyeket, elsősorban 
Lourdest, a Szentföldet és Máriacellt stb. keresik fel. Mindezeknek 
előkészítése, szervezése és vezetése az Országos Katolikus Szövet
ségnek, m int a zarándoklások hivatalos rendezőjének a feladata. 
Itt  kell m egemlékeznünk a minden esztendő tavaszán Árpádházi 
boldog Margit, IV. Béla király szentéletű leánya tiszteletére a 
Szent Margit-sziget kápolnájához rendezett országos leányzarán- 
doklásról. Az árpádházi magyar szentek tiszteletének fokozására indí
to tt  eme mozgalm unk a serdülő leányifjúságból évről-évre nagyobb  
töm egeket vonz, m elynek Budapest utcáin kígyózó hosszú sorait 
m egtöltő vallásos áhitat nem csak a k itűzött cél szolgálatában, de 
a főváros hitéletének emelésében is jelentékeny részt vesz.

Üjabbkeletű mozgalmunk a Szent Gellért-hegy oldalában a 
Magyarok N agyasszonya tiszteletére ép ített sziklatemplom hoz veze
te tt  zarándoklásunk. Mária országában a Boldogságos Szűz oltalm át 
keresők s neki hódolók szám a az utóbbi években örvendetesen sza
porodik ugyan, de mégis szükségét érezzük annak, hogy Csonka
országunk sivár napjainak jobbra fordulásáért és régi dicsőségünk



Izabella főhercegasszony, az Országos K atolikus Szövetség 
hadiárvabizottságának és az I. Ferenc József emlék- 

templom.ot építő bizottságának fővédője.
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visszanyeréséért állandóan a hívők nagyobb és nagyobb tömege 
ostrom olja az E get Patrona Hungáriáé közbenjárása által.

H a az Országos K atolikus N agygyűléseken a katolikus restauráció 
érdekében hozott határozatokat áttekintjük, úgy m egállapíthatjuk, 
hogy a javaslatok  egy része elveket hangoztat és semmiféle meg
határozott m unkát vagy tennivalót ki nem jelöl. A m agyar katolikus- 
ság legnagyobb nyilvánossága előtt a legilletékesebb vezérek ajkáról 
elhangzó elvi kijelentések ezek a kétségbevont vagy tám adott kato
likus jogoknak, érdekeknek védelmére, h itéleti vagy világnézeti állás- 
foglalások leszögezésére, úgy hogy a kijelentések már magukban

Az Országos Katolikus Szövetség «Izabella» liadiárvaháza Budapesten.

foglalják a javaslat végrehajtását is. Aki a közélet lassú, nehéz hala
dását szakértő szemmel tek inti, az észreveszi, hogy a katolikus tár
sadalm i élet tökéletesedő átalakulása jórészben ezeknek a kijelenté
seknek hatása alatt indult meg és ezektől válik  egyre erősebbé.

A másik részbe sorozhatok azok a javaslatok, m elyek azt k íván 
ják, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel m egvalósítható alkotá
sokhoz fogjunk. Ezeket a javaslatokat —  am int a végrehajtásukat 
az egyesületek és intézm ények létesítésénél ism ertettük —  sikerrel 
m egvalósítottuk.

Marad végül harmadik csoportul a javaslatoknak az a része, 
m elyeket a N agygyűlések bizonyos körülhatárolt kívánalm ak érdeké
ben hoztak meg, vagy később ezek végrehajtását sürgették. Ezeknek
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a végrehajtása vagy egyáltalán, vagy egy bizonyos időn belül lehetet
lenség, mert olyan akadályokba ütközik, m elyeknek legyőzése a m a
gyar katolikusságnak csak idők m últával áll módjában. Jogaink  
biztosítása m ellett e javaslatok végrehajtása érdekében a Szövetség  
állandóan munkálkodik s legközelebbi programjában is több nagy
gyűlési határozat végrehajtásának m egvalósítása első helyen szerepel.

Az Országos K atolikus N agygyűlések rendezése, azok sokfelé 
ágazó határozatainak végrehajtása, az országos jellegű események  
rendezése —  a tevékenységnek bármilyen nagy területét is ölelik

Az Országos Katolikus Szövetség <dzabella» hadiárvaházának udvari részlete.

tel —  a szövetség feladatainak sorozatát nem m erítik ki. Szám talan  
kisebb-nagyobb kötelesség van, am it általános jellegénél fogva ellát. 
Részletes felsorolás az esetek különféleségénél fogva szinte lehetetlen, 
de három olyan pont van , ami ism ét egy-egy nagyfontosságú h ivatás  
teljesítését igazolja.

Egyik lényeges kérdés az egyesületek szervezése. A különböző  
célú köröknek az alakítása a katolikus társadalm i életnek m inél hatá
lyosabb kifejlesztésére fontos. Ezért az ilyen egyesületek alakulása 
érdekében az Országos Katolikus Szövetség a m ozgalm at állandóan 
ébrentartja, azoknak a megfelelő felvilágosításokat és útm utatásokat 
minden esetben m egadja, elsősorban az alapszabálym inták elküldé
sével a szervezést m egkönnyíti.
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Az egyesületi élet kifejlesztése m ellett az Országos Katolikus 
Szövetség tevékenységének egyik ragyogóan szép eredménye ama 
m ozgalom  sikere, am elyet a m egdicsőült Erzsébet királyné emlékére 
em elt Örökimádás-templom hirdet. Ezenkívül nem csekély jelentőségű  
a Pozsonyi Szent Erzsébet Gyerm ek-Otthon intézm énye. Mindakét 
sikeres m ozgalom nak Izabella főhercegasszony volt a pártfogója.

A világháború kitörésének pillanatában a fegyverdörrenések  
figyelm eztetése után, mikor a napról napra szaporodó sebesültek  
ápolására a katolikus intézm ények, köztük elsőnek a Középponti

Az Országos Katolikus Szövetség soproni hadiárvaháza.

K atolikus Kör, majd a Ferencesek, a Szerviták, a K özponti oltár
egyesület, a Mária kongregációk stb. hadikórházakat létesítettek, 
az Országos K atolikus Szövetség elsőnek ism erte föl azt a 
kötelességet, m ely az atyjukat .vesztett árvák nevelése, gondozása 
és eltartása körül a társadalm at terhelni fogja. Nyom ban fel
vetette  a gondolatot, hogy az állam köteles m unkájában osztozva, 
a hadiárvák nevelését valláserkölcsi alapon biztosítani kell. A magyar 
katolikus társadalomra várt elsősorban ez a nagy feladat, m elynek  
sikeres m egoldásával nemcsak a hősök m egdicsőült emlékének, 
hanem  a nem zet és az egyház elsőrangú érdekeinek is tartoztunk. 
Az Országos Katolikus Szövetség a benne egyesült katolikus szer
vezetekkel már 1914 őszén m egtette az első lépéseket, és Izabella
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Az Országos Katolikus Szövetség váci hadiárvaházának egyik szárnya.

Am int a két intézet működését m egkezdte, a válságos idők nyo
morától hajtva nap-nap után a hadiárvák nagyobb töm ege jelent- 
liezett intézeti elhelyezésért. H ogy a férőhelyeket szaporítsa, a Szö- 
\ cl ség m egállapodást kötött Jeszenszky Mária bárónővel s Vácott 
ujubb árvaházat alapított, m elyben 50 fiúhadiárva ellátásáról, neve
li .erői és iskoláztatásáról gondoskodik.

Az árvaházak fenntartását a Népjóléti és M unkaügyi m. kir. 
Minisztérium hatékonyan tám ogatja. Az intézetekben a hadiárvák 
gondozását és nevelését az Isteni Megváltó leányai kongregációhoz 
lurtozó nővérek végzik.

Az iskola padjairól kikerült serdülő ifjúság szellemi és erkölcsi 
fejlesztésének biztosítására hivatottak  az ifjúsági egyesületek. Ezek

főhercegasszony legfőbb védőségével és irányításával országos bizott
ságot alakított. A bizottság munkájának eredm ényeként 1918 január
jában Budapesten, II., Lövőház-utca 20. szám alatt m egnyitja az 
ország első katolikus hadiárvaházát, ahol azóta szakadatlanul, állan
dóan 100 hadiárvát gondoz. Az intézet kezdetben fiúkat és leányokat 
nevelt, később azonban, amikor a gazdasági viszonyok romlása 
nyomán a nyomorúság egyre jobban nőtt, Sopronban, a Maria Josephi- 
num -intézetben újabb hadiárvaházat létesített, ahol 60 leányhadiárvá- 
nak biztosítva elhelyezést, a leányokat itt  összpontosította.
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érdekében szintén a Szövetség indított erőteljes m ozgalm at, amely 
ezeknek az egyesületeknek országos elterjedését eredm ényezte. Az 
ifjúsági m ozgalm akkal kapcsolatosan a Szövetség állandó érintkezést 
tart fenn számtalan külföldi rokoncélú egyesülettel, valam int szoros 
kapcsolatot tart fenn a Róm ában székelő Gioventu Cattolica nem zet
közi titkárságával és a külföldi katolikus központokkal. Ezek a kap
csolatok hívják fel a külföldi katolikus testvérek meleg érdeklődését 
Csonkaországunk iránt s ezek kezdem ényezik a külföldi nem zetek  
katolikus vezéreinek évről-évre nagyobb számú látogatását.

Az Országos K atolikus Szövetség m űködése nagy általánosság
ban így foglalható össze.

K özponti irodája IV., Ferenciek tere 7., III. lépcső I. em elet 8:


