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Bevezetés

• A modern kor két évszázadot ölel fel: a hosszú 
19. és a rövid 20. századot. 

• A két évszázad közös jellemzője, hogy a
történelmi események globális hatásúak. A
változásokat egyetlen intézmény vészeli át úgy,
hogy átalakulása permanens, fokozatos. Ez az
egyetemes katolikus egyház.



Ennek az intézménynek látszólagos stabilitása és 
rugalmas alkalmazkodása struktúrája kettősségéből 
fakad:

a) sokcentrumú, hierarchikus szerkezet,

b) vertikális szerkezeti felépítés, mely 
plasztikussá teszi működését.



A két világháború közötti magyar társadalom
szerkezeti jellege*

Társadalmi réteg Számuk
(Ezer fő)

Arányuk
(%)

Egy főre jutó 
jövedelem

(pengő)

Jövedelem az átlaghoz 
viszonyítva

(534 pengő=100%)

Nagybirtokosok és 
nagypolgárok

52 0,6 17800 3333

Középosztály 1582 18,2 1050 197

Parasztok (10-100 
kat. h.)

748 8,6 432 81

Bányászok és 
kohászok

112 1,3 427 80

Ipari és közlekedési 
munkások

1903 21,9 376 71

Önálló kisiparosok 468 5,4 320 60

Ipari napszámosok 224 2,6 250 47

Parasztok (1-10 kat. 
h.)

1750 20,1 227 43

Mezőgazdasági 
cselédek

560 6,9 205 38

Mezőgazdasági 
napszámosok

1250 14,4 183 34

Összesen: 8688 100 534 100

*Romsics Ignác: Történelem, történetírás, hagyomány. Osiris Kiadó, Bp., 2008. 66. o.



Katolikus egyházat érintő folyamatok

• Szekularizáció

• Modernizációs kényszer

• Új társadalmi szerepvállalás, kapcsolatok 
keresése

Válaszok:
– Rerum Novarum (1891) rátapint a modern kor 

kérdéseire.

– Az egyház kiépíti a horizontális és vertikális 
hálózatát a 20. században



Weis István társadalmi modellje

Az állampolgárokat 4 csoportra osztotta:

– A társadalmi piramis csúcsán „a felső négyezer” 

– Alattuk foglalt helyet a „középosztály” 

– Az úri rendtől elkülönült a „kendek világa”

– A társadalom alsó részét a „szegény emberek” 
alkották.



Számos feszültséget és ellentétet azonosít:
- vagyon és jövedelem
- foglalkozás és iskolázottság szerint.

Négy nagy településtípust különböztet meg:
– Főváros
– Város
– Falu
– Tanya 

A lakóhely ebben a korszakban is részben
meghatározza a társadalmi érvényesülés
lehetőségét, a társadalmi mobilizációt.



Trianon hatása Magyarország 
felekezeti megoszlására

• 1910-ben a hivatalos népszámlálás szerint a 
lakosság 49,3%-a volt római katolikus, addig 
ez az arány 1920-ban 69,8 %-ra emelkedett. 

• A reformátusok aránya 14,3%-ról 21,6%-ra 
nőtt. 

• A katolikusokhoz mért arány még így is 1:3 
volt. A római és görög katolikusok együtt a 
lakosság 65%-át tették ki. 



A katolikus egyház hálózatos 
szerveződése

• Kiindulópont XIII. Leó - Rerum Novarum
• Szociális enciklikák sora válasz a modern idők 

kihívásaira
• Bővül a katolikus egyház vertikális és horizontális 

hálózatának szerkezete
• Szerveződési alapelv a szubszidiaritás 

(szubszidium: segítségnyújtás, kisegítés)
• Kettős elv:

- rögzíti a társadalom vertikális szerveződését, kompetenciák 
megosztását;

- a magasabb szintű szerveződés segítse ki a kisebbet.



A Rerum Novarum 50. évfordulójára 
kiadott jubileumi emlékkönyv

• Összegzi a magyar katolikus egyház fél 
évszázados szociális, karitatív, valamint 
társadalom újító  tevékenységét.



A magyar katolikus egyház és a civil társadalom 
hálózatos kapcsolatrendszere  1. 

• Actio Catolica (AC) XI. Pius pápasága idején válik 
támogatott szervezetté.

• Magyarországon 1936-ban hozta létre a püspöki 
kar. 

• Az AC mozgalmi központ, hat a helyi közösségek 
életére egyházközségeken és egyesületeken 
keresztül.

• A katolikus civil társadalom kialakulásának egyik 
képviselője Bangha Béla.

• Az AC Magyarországon szembenéz a nyilas 
mozgalom egyház és vallásellenes törekvéseivel.



A magyar katolikus egyház és a civil társadalom 
hálózatos kapcsolatrendszere  2. 

• Egyházközösségi Munkásszakosztály (EMSZO)

• Az EMSZO feladata a munkások vallási 
életének fejlesztése. A munkások társadalmi 
felemelésére, emberi és polgári jogainak 
elismerésére irányul.



A magyar katolikus egyház és a civil társadalom 
hálózatos kapcsolatrendszere 3. 

• Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete 
(Hivatásszervezet), 

• Katolikus Dolgozó Leányok és Nők Szövetsége 
(DLN), 

• Katolikus Leánykörök Országos Szövetsége 
(KALÁSZ) 

• Katolikus Legényegyletek Országos Testülete 
(KALOT).



• Szociálpszichológiai szempontból a katolikus
egyház úgy növelhette befolyását, ha a
parasztságot és a nőket vonja be a missziós
munkájába (agitáció, meggyőző politika).

• Erre helyezi a missziós munka súlypontját. Az
egyház tevékenységében, szervező
munkájában releváns kérdéssé válik a KALOT
és a női- leány egyesületek létrehozása.

• Az ifjúsági munka hangsúlyos lesz.



A KALOT megoszlása a települések lélekszáma 
szerint



KALÁSZ megoszlása a települések lélekszáma 
szerint



KALOT –egyesületek vármegyénként

1000 ha-ra vetítve



A lakosság katolikus részaránya
(1949-es népszámlálás alapján)



A női egyenjogúság 1.

• A női szociális mozgalom egyik vezéregyénisége 
Slachta Margit (Keresztény Női Tábor)

• 1920-ban képviselővé választották, ő volt 
Magyarország első női képviselője, 

• a Szociális Testvérek szervezetének alapítója, (erdélyi 
tevékenysége kiemelkedő) A helyi csoportok 
irányítása, szegénygondozás, különböző intézmények 
vezetése (kolozsvári Napközi Otthon, csíksomlyói 
Egészségház) a testvérek feladatköre

• „A Nap” és a „Harangszó” című újságok szolgálták a 
katolikus magyar összetartozás ügyét. 



A női egyenjogúság 2.

• A Szociális Testvérek Társasága ifjúságmozgalma a 
városi középosztály leányait és a falu leányait 
kölcsönösen megismertetve és megszerettetve 
egymással nevel új generációt a magyar jövőnek.

• Kolozsvárott szállodát vezetnek (Hotel Centrál), 
Nagyváradon női otthont, Budapesten és 
Kolozsvárott a társaság Szociális Képzőt tart fenn 
tagjaik és világiak képzésére. 

• Ez is szép példa egy kisebb hálózat működésére az 
egyház civil tevékenységének keretein belül. 
Egyszerre gazdasági és szociális feladatokat lát el.



A női egyenjogúság 3.

• Korányi Sarolta Budapesten az első kerületben szociális
munkásnő egyesületet alapít.

• Az ő művének folytatása volt a Katolikus Dolgozó
Lányok és Nők Szövetsége. (KALÁSZ)

• A szervezet szorosan együttműködött az AC budapesti
és országos központjával. 175 tagegyesülete működött.

• Jóléti intézményei Budapesten 6 leányotthon, egy gyári
leánykolónia, egy központi étkeztetési akció, Szegeden
egy otthon. (Az otthonokban a bennlakók olcsón
juthattak lakáshoz, fűtéshez, világításhoz, fürdéshez,
filléres alapon étkezéshez. A férjhez ment leány
kelengyesegélyt kapott. )



Egyéb munkásnő mozgalmak 

• Gieswein Sándor prelátus által alapított:
– Katolikus Munkásnők Szövetsége,

– Stefánia Szövetség, 

– Magyar Családvédelmi Szövetség, 

– Leánykereskedelem Elleni Egyesület Prohászka 
Ottokár elnöklete alatt, 

– Néplányok Társasága (11 helyen 170 taggal), 

– Falu Szövetség Női Osztálya. 

• A gazdagabb földbirtokosok feleségeinek, 
leányainak szociális tevékenysége a falu 
felemelését tartja feladatának a Rerum Novarum
intenciói alapján. 



A szerzetesrendek különös szerepe

• Mindegyik rend speciális, sajátos paradigma 
rendszerrel rendelkezett. 

• A magyar katolikus egyház egyik, a kommunista 
diktatúra által legtöbbet üldözött szerzetesrendje a 
ciszterci rend. 

• Élén a Rákosi által Mindszenty rossz szellemének 
nevezett Endrédy Vendel állt, aki példaadó, nagyszerű 
pedagógus.

• A zirci apát Mindszentyvel azonos utat járt be. 
Szenvedései épp oly nagyok voltak állhatatos egyház-és 
rendhűsége miatt, mint a hercegprímásé. 



A ciszterci rend hálózati rendszerének 
működése 1.

• A zirci apátság uradalma két nagy község: Zirc és Előszállás. 
• Száz év előtt e községek csak 100-120 családból álló 

települések voltak, ma több ezer lélekszámot jelent egy-egy 
község. 

• Az egyházi birtok a cselédeit mindig tisztességesen fizette,  a 
birtok közelségében eladó parcellák 50%-át az uradalom 
cselédei vették meg.

• Mire ezek az emberek kegydíjas sorba kerülnek, már 
mindegyiknek van saját háza, kertje és 3-15 hold földje. 

• Az állandó alkalmazottak 30 évi szolgálat után részesülhetnek 
kegydíjban. 

• A birtok 11 gazdasági kerületében 12 elemi iskolát tart fenn 
minden államsegély nélkül. A cselédgyerekek iskoláztatási 
költségeit a tankönyvek költségeivel együtt az uradalom viseli.



A ciszterci rend hálózati rendszerének 
működése 2.

• A cselédháztartások a nagyüzem keretein belül egy-egy 
kis gazdaságot alkotnak, míg a férj dolgozik, az asszony 
a saját jószág, a kert gondozásával foglalkozhat és 
nyugodtan gondoskodhat a férj eltartásáról, a 
gyermekek jobb neveléséről. 

• A rend a birtok jövedelméből 5 gimnáziumot tart fenn, 
45 osztállyal, melyben a tanulók létszáma 2700. 

• 21 plébániának a kegyura, de számtalan iskolánál 
különféle fenntartási költséget visel. Zircen egy 
hittudományi főiskolát tart fenn. 

• A rend 11 templomot és 11 kápolnát tart fenn. 10 
középiskolája van, amelyben 169 tanerő működik. 



A katolikus egyház iskolahálózata 1.



A magyar katolikus egyházóvoda és iskolahálózata 2.

Iskolatípus Összes (ország) Katolikus Katolikus iskolák 
száma %-ban

Óvoda 1246 193 15%

Általános iskola 
és népiskola

7016 2885 41%

Polgári iskola 354 86 24%

Gimnázium 173 48 27%

Ipari, 
mezőgazdasági,

kereskedelmi 
középiskola

129 22 17%

Tanító, tanítónő, 
óvónő képző

62 35 56%



A magyar 
közoktatásügy 

rendszere



A Rákosi - féle kommunista diktatúra egyház 
elleni lépései 1. 

• 1946. július 4. Rajk László belügyminiszter feloszlatja a 
Magyar Cserkészszövetséget és    a KALOT-ot , a következő 
hetekben július 27-ig más egyesületeket is.

• 1948. június 16. az országgyűlés megszavazza az iskolák 
államosítását

• 1948. december 26. Mindszenty esztergomi érsek őrizetbe 
vétele

• 1950. június 8 és 9. a jugoszláv határhoz közelebb fekvő 
szerzetesházak lakóit más egyházi épületekbe szállítják. 

• 1950. július 11. és augusztus 14. további szerzeteseket 
visznek kényszerlakóhelyre.

• 1950. augusztus 30. az állam és az egyház közötti kényszer-
megállapodás aláírása 



A Rákosi - féle kommunista diktatúra egyház 

elleni lépései 2. 

• 1950. szeptember 7. az Elnöki Tanács törvényerejű 
rendelettel megvonja a szerzetesrendek működésének 
engedélyét. 

• 1950. szeptember 15. a vallás és közoktatási miniszter 
rendelettel szabályozza a hitoktatást. 

• 1950. október 7. – dec. 5. a még le nem foglalt 
szerzetesházakat el kell hagyni a szerzeteseknek. Az év 
folyamán 2300 szerzetes és 8800 szerzetesnő veszíti el 
otthonát, közösségét, foglalkozását és ingóságát. 

• 1951. június elején letartóztatják Grősz József kalocsai 
érseket.


