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SZÁSZ LAJOS

Az Actio Catholica Magyarországon

Gianone András 2006-ban védte meg a jelen kötettel azonos cím_ doktori disszertációját 
az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A kötet gyakorlatilag az értekezés javított, némi-
leg bQvített kiadása. A bQvítésre a szerzQnek megvolt a lehetQsége, hisz évekkel késQbb, 
2010-ben jelent meg a kötet.

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban tanító szerzQ alapos, több éves kutató-
munkája nyomán dolgozta fel az oly fontos, nemcsak a sz_k egyházi életet érintQ témá-
ját. A könyv két nagyobb részre osztható fel, az elsQ, kb. 220 oldalon az elemzQ jelleg_ 
fQszöveget olvashatjuk, majd egy mintegy 150 oldalas függelékben a legfontosabb doku-
mentumok, köztük az Actio Catholica (a továbbiakban: AC) ügyrendje, az AC szervezeti 
felépítését bemutató ábra, számos, az AC m_ködését jellemzQ táblázat és bibliográfiai jel-
leg_ felsorolás (pl. az AC kiadványai) található egy technikai szempontból néhol kevéssé 
sikerült fénykép-gy_jtemény mellett.

A kötet szerzQje széles forrásbázist mozgatott meg választott kutatási területének feltá-
rásához. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára mellett több egyházmegyei 
és rendtartományi levéltár anyagát használta fel, ezeken túl pedig kéziratos naplók és a 
plébániai irattárak anyagait is átnézte, a források közé a még élQ, az AC m_ködésében 
szerepet vállalt személyekkel készített interjúkat is felvette. Ezeken kívül a korszakkal 
foglalkozó számos magyar nyelv_ köztörténeti és egyháztörténeti tétel szerepel a listán, 
ám már a bibliográfia áttekintésekor szemet szúr (fQképp a hátlapon található méltatás 
erre vonatkozó részének olvasása után), hogy az egyébként idegen nyelv szakos tanár 
nem igazán használt fel idegen nyelv_, izgalmas párhuzamokkal kecsegtetQ, az AC törté-
netével foglalkozó írásokat.

A kötet felépítése alapvetQen kronológiai szempontú, elQször az AC létrejöttének okai-
val, körülményeivel foglalkozik. Elemzi a katolikus társadalmi tanítást kifejtQ pápai meg-
nyilatkozásokat, és az ezekkel foglalkozó egyéb szövegeket. A nemzetközi háttér és pár-
huzamok nagy vonalakban történQ felvázolása után pedig a magyar AC megalapításának 
körülményei kerülnek terítékre. Az elQzmények után a magyarországi AC megalapítását 
övezQ vita részletes leírása következik. A következQ nagyobb egységben az AC m_ködé-
sének keretei, az anyagi háttér és a szervezeti kérdések megvilágítására kerül sor. Ezután 
érkezünk el (az eddigi fejezetek, bármennyire fontosak is, csupán alig egynegyedét 
foglalják el a m_ elemzQ részének) a terjedelmi szempontból legalábbis, legjelentQsebb 
részhez. Az AC m_ködése a Horthy-korszakban cím_ fejezet részletesen, szakosztályokra 
lebontva tárgyalja a szervezet munkásságát. Érdekes, és némileg talán vitatható módon 
csak ezután, megközelítQleg a könyv felénél olvashatunk az AC szervezetét és m_ködését 
meghatározó elvi és személyi jelleg_ ügyekrQl. Mindezek szépen megvilágítják, hogy a 
korábban lefektetett, papíron létezQ szervezeti felépítés mi minden valós, személyes ér-
dektQl is motivált tényezQ által volt befolyásolva és formálva. A különféle szervezési kér-
dések tárgyalása után a szerzQ az AC és a többi katolikus egyesület kapcsolatára, gyakran 
viharoktól sem mentes viszonyára fókuszál. A tematikus felbontású fejezetek következQ 
darabja pedig az AC és a politika címet viseli. Ebben a szövegegységben az uralkodó po-
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litikai rendszerhez f_zQdQ szálakról és az egyéb, korszakra jellemzQ ideológiákkal való 
kapcsolatról olvashatunk. Az utolsó nagyobb, mintegy a könyv negyedét kitevQ egység-
ben pedig az AC 1945 és 1948 közötti tevékenységét veszi nagyító alá a szerzQ, a fentebb 
már ismertetett metodika szerint, elQször a szakosztályok munkásságával foglalkozva, 
majd pedig az AC és a politika kapcsolatát elemezve. A kötet utolsó pár oldalán pedig 
egy – a könyv méreteihez, az átfogott korszak sajátosságaihoz, a felmerült problémákhoz 
képest – viszonylag rövid összegzést olvashatunk.

Rátérve a részletesebb ismertetésre, kezdve az elsQ fejezettel, rögtön talán az egész 
AC legizgalmasabb kérdésével találkozunk, azzal, hogy miként fér meg, az alapvetQen 
klerikális, a II. Vatikáni Zsinatig a laikus hívek háttérben maradását támogató katolikus 
teológiával az AC elsQsorban a világiak aktivitására építQ mozgalma. Mert mi is az AC 
valójában? Erre a korszak legkomolyabb katolikus gondolkodói, teológusai keresték a 
választ. Az elQzmények után a Vatikán a 19. század végén jött rá arra, hogy a vetekedQ 
kortárs ideológiákkal szembeni harcra csak úgy van esélye, hogyha a világi katolikusok 
által képviselt erQforrásokat is felhasználja. Ilyenformán XIII. Leó, X. Pius és XI. Pius is 
határozott módon állt ki a világiaknak a társadalmi munkában történQ nagyobb mérték_ 
bevonása mellett. Gianone is elismeri, hogy az Qskeresztény alapokra való hivatkozás 
ellenére egyértelm_, hogy a 20. század találmánya az AC. XI. Pius, az AC gyakorlati 
megalkotója a szervezetet a katolikus eszmék terjesztése és megvalósítása eszközének 
tartotta, melyben fontos funkciókat töltenek be világiak, de alapvetQen mégis a hierarchia 
vezetése alatt m_ködik. Az alapkoncepció szerint az országos AC-k szervezetét nem ha-
tározták meg, így különféle szervezetek jöttek létre a helyi adottságoknak megfelelQen. 
Sajnos Gianone nem aknázza ki a párhuzamok lehetQségét, amely mindenféleképpen 
színesebbé, érthetQbbé tette volna a magyar AC történetének ábrázolását is. Megemlíti 
ugyan egy félmondattal, hogy Olaszországban a fasiszták nyomására csupán a hitbuzgal-
mi élet szervezésére korlátozódott az AC, Franciaországban pedig sajátos, a társadalmi 
rétegek szerinti felosztást követtek az AC szakosztályai is. Mindez azonban nem segíti 
az AC és egyben a Magyar Katolikus Egyház két háború közötti történetének megértését. 
Véleményem szerint egy bQvebb, a meglevQ szakirodalomra alapozott, az osztrák és a 
német mintát is részletesen bemutató fejezetekre mindenféleképpen szükség lett volna a 
könyv megírásakor, így ugyanis a magyar sajátosságok a levegQben lógnak, nem értel-
mezhetQk megfelelQen.

Az AC közvetlen elQdjének az Országos Katolikus Szövetség tekinthetQ, mely külön-
bözQ elQdszervezetek átalakításának eredményeképpen 1908-ban alakult meg. Ennek 
munkássága elsQsorban az évenként Qsszel megrendezett nagygy_lések és különbözQ kör-
menetek, zarándoklatok megszervezésében merült ki. Ezen elQdszervezet mellett, mely 
csúcsszervként m_ködött, ki kell emelni az egyházközségek szerepét is. Ezek a 19. század 
második felében kialakult, a helyi plébános vezetésével laikusokat is az egyházi munká-
ba bevonó szervezetek elsQsorban az iskolafenntartói kötelezettségek ellátását végezték, 
ami késQbb az AC egyik fontos m_ködési területe is lesz. Ezen két szervezet jelentette a 
katolikus társadalmi mozgalom alapját, erre lehetett késQbb építkezni.

A magyar AC létrehozásának mikéntjével 1929-ben kezdett el foglalkozni a püspöki 
kar. Érdekes módon a már említett, korlátozottan m_ködQ olasz példa volt a leggyakrab-
ban idézett minta a viták során. Egyesek az Országos Katolikus Szövetség átalakításával 
és kiegészítésével is megelégedtek volna, mások szerint teljesen új csúcsszervet is létre 
kell hozni, megint mások pedig az egyházközségi rendszer alaposabb kiépítésére, és az 
arra való alapozásra biztattak. Az AC megalakítása körüli vitákba a magyar katolikus 
egyház legexponáltabb szellemi vezetQi is beleszóltak, igen élénk, sokrét_ eszmecsere 
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alakult ki. 1931-ben végül az egyházközségi alapon történQ szervezkedés mellett tette le 
a garast a püspöki kar, bár ezzel sokan nem értettek egyet. Az AC központi szervezetének 
és elnökségének a kialakítására csak 1932-ben került sor, így tekinthetjük ezt az alapítás 
dátumának. Az elnök a mindenkori esztergomi érsek volt, az ügyvezetQ elnököt pedig 
a püspöki kar választotta a tagjai sorából, az elsQ ügyvezetQ elnök Glattfelder Gyula 
csanádi püspök lett. Világi társelnök a napi politikából is jól ismert Apponyi Albert gróf és 
a volt vatikáni követ, a katolikus társadalmi mozgalom elkötelezett tagja, Nagy Elek lett. 
Az egyesületi képviselQk közé a korszak jeles katolikus egyesületeinek vezetQit hívták 
meg, így került ide Bangha Béla, Zichy Rafaelné, Blaskó Mária vagy éppen Tiefenthaler 
József. Az AC igazgatója, és mint ilyen, a szervezet valós vezetQje, a napi ügyek intézQje, 
a hosszú távú stratégiai tervek megvalósítója, az elsQ számú kapcsolattartó Mihalovics 
Zsigmond pesti egyházmegyés pap, segítQje Kósa Kálmán kultuszminiszteri tanácsos volt 
hosszú ideig. Az AC bonyolult felsQ vezetéssel rendelkezett, az Országos Elnökség mel-
lett Országos és Igazgató Tanács is m_ködött, gyakran egymást átfedQ ügykörökkel. Ezen 
utóbbi szerveknek az egyházmegyei AC-k vezetQi is tagjai voltak. Az egyházmegyékben 
megpróbálták az országos szinten felállított szakosztályi szervezetet másolni. A szakosz-
tályok felállítását egyházközségi szinten is kötelezQnek tartották, de sok esetben ez nem 
valósult meg. Mint láthatjuk tehát, az AC igazából nem mozgatott meg új erQket, hanem 
a régi, gyakran szétforgácsolt katolikus társadalmi mozgalomban megedzQdött embereket 
szedte össze és rendezte egységes szervezetbe. Fontos kiemelni, hogy a hazai klérusnak 
túlnyomó befolyása volt az AC ügyeire nézve, a világiak, még a megnevezett vezetQk is 
inkább csak segédcsapatnak számítottak. MegemlíthetQ az is, hogy az AC ezen bonyo-
lult szervezeti felépítése gyakran inkább hátráltatta a cselekvést, hisz az agilis ügyvezetQ 
igazgató sokfelé tartozott jelentési kötelezettséggel, sok helyen kérték számon, gyakran 
ellentétes elQjellel a munkásságát.

A magyar AC elsQsorban nem a katolikus politikai törekvések támogatásának cél-
jával alakult. Apponyi Albert jól fogalmazta meg, hogy a katolikus egyháznak talán 
Magyarországon van a legkellemesebb helyzete, ezért az ellenzéki politizálásnak nincs 
helye. Ennek következtében a magyar AC profilja inkább a kulturális ügyek, a karitász és 
a sajtó, a propaganda kérdései felé fordult.

Az AC kinyújtott karjai, a valóságos munkát végzQ szervei a már emlegetett szak-
osztályok voltak: a hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi; a sajtó; a szervezési; a szociális és 
karitatív és a kulturális szakosztály. Mind az öt szakosztály élén az adott szakterület ne-
ves, hozzáértQ szakembere állt, így került például a sajtószakosztály élére Bangha Béla 
jezsuita páter.

Az AC rendelkezett éves munkatervekkel, melyek egy-egy jelmondat köré szervezQd-
tek, így a harmincas évek elsQ felében általában a család jelentQségét kiemelQ mondatok, 
az eucharisztikus világkongresszus után pedig a nemzet és a kereszténység, a katolikus 
magyarság problematikáját tárgyalták. Az országos szervezet legnagyobb szabású esemé-
nye a Katolikus SzövetségtQl átvett éves nagygy_lések megtartása volt.

Az AC két háború közötti tevékenységének csúcspontja kétségtelenül az 1938-ban 
megrendezésre kerülQ Eucharisztikus Világkongresszus volt, amely talán az egész 
Horthy-korszak legnagyobb szabású nemzetközi eseménye volt. Az AC kétségtelenül mo-
numentális módon, nem ritkán százezreket mozgósítva rendezte meg a világkongresszust. 
Az elQtte való év, és az utána következQ esztendQ is ennek jegyében telt, elmondhatjuk, 
hogy az AC majdnem teljes kapacitását lefoglalta a szervezés.

A szakosztályok tevékenysége szintén megérdemli a figyelmet. A hitbuzgalmi szak-
osztály feladatkörébe tartozott országos szinten az egyházhoz való h_ség, a szentségekkel 
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való rendszeres élés elQmozdítása, a házas élet, a családi élet tisztaságának felügyelete 
és védelme. E cél elérése érdekében elQször is egy nagyszabású adatfelvételt bonyolított 
le az AC, melynek során plébániánként felmérték, hogy az ott élQ katolikusok az adott 
idQszakban hányszor gyóntak, áldoztak, vettek részt misén, hány vegyes házasság, hány 
válás történt a közösségben. Ezekhez az adatokhoz gyakran szubjektív értékelés is tarto-
zott. Gianone a függelékben közli az összesített adatokat táblázat formájában, de azt nem 
tudjuk meg, hogy körülbelül mekkora lefedettség_ volt az adatgy_jtés, mennyi maradt 
meg belQle, hol Qrzik stb. Az AC Országos Elnöksége beszámolóin keresztül mindeneset-
re bepillantást nyerhetünk a szervezet kiterjedt tevékenységébe. Ez a szakosztály végez-
te egyebek mellett még a vallásos iratok országos, több százezer példányra is kiterjedQ 
nyomtatását és terjesztését.

A kulturális szakosztály munkálkodása átfedéseket mutat a Katolikus Tanügyi Tanács 
feladatkörével, ami nem ritkán bonyodalmakat is okozott. A szakosztály iskolaügyre 
vonatkozó feladatainak egyik legfontosabbika szintén az adatgy_jtés volt, amely fQleg 
a protestáns iskolába járó katolikus gyermekek felderítését célozta. A szakosztály másik 
feladata a népm_velés katolikus szellemben történQ kialakítása. Ennek jegyében százezer 
számra adták ki a népies nyelven megfogalmazott, különbözQ praktikus tudományos vagy 
éppen társadalmi, teológiai kérdésekkel foglalkozó füzeteket. Emellett Esztergomban 
Katolikus Nyári Egyetemet szerveztek, elQadásokat, ankétokat vittek le vidékre is.

A szociális és karitatív szakosztály egyik fontos feladata volt a katolikus egyház társa-
dalommal kapcsolatos gondolatainak népszer_sítése. Másrészt pedig a szegénygondozás 
minél hathatósabb megvalósításával foglalkoztak. Ennek jegyében például támogatták az 
elQször Egerben megvalósuló, a helyi önkormányzati és egyházi szervek összefogásával 
kialakult, és késQbb az egész országban követésre méltónak talált ún. Magyar Norma el-
terjesztését. A Norma alapkoncepciója volt a segítség minél alacsonyabb szinten történQ 
megszervezése, az adományok valóban rászorulókhoz történQ eljuttatása. A szakosztály 
feladatai igazán csak a világháború idején szaporodtak meg, amikor is a hadigondozottak 
felé fordult a figyelem. Fontos feladatok hárultak rá a háború után is, amikor nemzetközi 
kapcsolatainak köszönhetQen a szakosztály az egyházközségi karitász szervezeteket is 
felhasználva tartott fenn kiterjedt segítségnyújtásra szakosodott hálózatot. Ingyen ebédet 
osztottak a háború után csak Pesten tízezreknek.

Az AC egyik legaktívabb, legdinamikusabb tevékenységi köre a sajtóügy volt. A 
Sajtószakosztály vezetQje, Bangha Béla a terület szakértQjének és lelkes harcosának bi-
zonyult. Az AC kimondott célja az volt, hogy a katolikusok kizárólag katolikus lapot ol-
vassanak. Habár az AC megalapításától kezdve jelentQs eredményeket értek el az eladási 
számok emelése terén, még a korszak végén is csak álom maradt a fent említett célkit_-
zés. Az AC maga egyébként nem rendelkezett hivatalos lappal, a Bangha által preferált 
Nemzeti Újságot és Új Nemzedéket támogatta.

A szervezési szakosztály szervezte meg az évi nagygy_léseket, és bonyolította le a 
rendszeres zarándoklatokat, körmeneteket. Ez a szakosztály volt felelQs az AC helyi, 
egyházközségi szervezetének kiépüléséért is. Elmondható, hogy a felülrQl kialakított 
szervezet nem épült ki minden egyes plébánián, nagyban függött mindez a helyi papok 
akaratától, akik érdekes módon gyakran csupán elvégzendQ extra feladatot láttak az AC 
szervezet kiépítésében és m_ködtetésében, ami, hogyha a széles kör_ adatfelvételekre és 
kérdQívekre gondolunk, egészen érthetQnek t_nik.

Összességében elmondhatjuk, hogy az AC szakosztályaiban folyó munka alapvetQen 
nem volt érintetlen terep a katolikus egyház társadalmi téren való cselekvése számára. A 
sajtóügyet Bangha Béla feltehetQen az AC nélkül is ugyanolyan buzgalommal, legfeljebb 
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kevesebb sikerrel képviselte volna, hisz erre kiépített szervezete, a Központi Sajtóvállalat 
már korábban megalakult.

Külön izgalmas kérdést képez az AC és a politika viszonya. Azon társadalmi jelleg_ 
kérdések, amelyekkel foglalkoztak gyakran megkívánta a politikusokkal való kapcsolat-
tartást is az AC vezetQinek részérQl. Az AC elviekben ugyan politikamentes intézmény 
volt, vezetQségének tagjai azonban a kormányzati szakpolitika, de gyakran a parlamenti 
pártpolitizálás neves tagjai közül kerültek ki. Elég talán Apponyi Albertre vagy Huszár 
Károlyra utalni, de maga Mihalovics is politizált, a fQvárosi politika színterén. Az AC a 
politikából más téren vette ki a maga részét a két háború között. Egyrészt harcolt a bol-
sevizmus ellen, másrészt pedig, kissé enyhébb hangvétellel, de a nemzeti szocializmust 
is kritizálta. Az elQbbinek a szervezet, de inkább az abban résztvevQ egyének a háború 
után itták meg a levét. A korszakban végig fontos szerepet kapott az aktív liberalizmus-
ellenesség is.

Az AC 1945 után meglehetQsen nehéz helyzetbe került. Habár nem oszlatták fel 1946-
ban, mint a többi (köztük számos katolikus) egyesületet is, fokozatosan háttérbe szorítot-
ták és ellehetetlenítették. Az 1948-ig tartó idQszak legfontosabb munkaterülete a karitatív 
szakosztályé volt. A szakosztály a nemzetközi segélyszervezetekkel együtt gyakran az 
államival vetekedQ vagy azt meghaladó méret_ ruha- és ételosztásokat tartott. Mindezt a 
külföldi segélyek behozatalának megtiltásával akarták megakadályozni.

Az AC m_ködésének sokat ártott számos, addig komoly feladatokat ellátó vezetQjének 
a politikai alapú üldözése. Így 1948-ban például Mihalovics Zsigmond ellen is eljárást 
indítottak, ami elQl Q külföldre menekült.

A kommunista politikai hatalom mindent megtett az AC tönkretételére, ám mindez 
nem közvetlenül történt. Az iskolák államosításával például az iskolaügyi szakosztály lá-
ba alól húzták ki a talajt. A cenzúra bevezetésével, az ellenséges hangok elnémításával a 
sajtószakosztály maradt céltalan. A karitatív szakosztályról már szóltunk. Az AC-t végül 
nem oszlatták fel, hanem egészen a rendszerváltásig megmaradt, hatást fejtett ki. A szer-
vezet azonban az évtizedek alatt olyannyira kompromittálta magát, hogy a rendszerváltás 
idején a püspöki kar jobbnak látta feloszlatni, mert az eredményes átalakításra nem látott 
reményt.

Az AC története szorosan kapcsolódik a reneszánszát élQ magyarországi keresztény-
ség, azon belül is a Magyar Katolikus Egyház két világháború közötti történetéhez, elle-
hetetlenítése pedig jól példázza az önszervezQdQ, államtól független szervezetek könyör-
telen elpusztításának történetét. Gianone szépen ragadja meg az AC történetének fQbb 
csomópontjait, azonban gyakran elvész a részletekben. Az olvasó nem mindig tudja, hogy 
mikor beszél az AC és mikor egyéb katolikus szervezetek tevékenységérQl. Könnyen le-
het, hogy a valóságban is olyannyira összefolytak a hatáskörök és szervezetek, mint az 
az elsQ pillantásra t_nik, ám ebben az esetben felvetQdik a kérdés, hogy szélesebb egy-
háztörténeti beágyazottság nélkül lehet-e egyáltalán az AC történetével foglalkozni. Nem 
lehetséges, hogy csupán mint a katolikus egyház társadalmi téren való szélesebb kör_, 
aktívabb szerepvállalásának egyik fejezeteként, alkotóelemeként kellene tekintenünk az 
Actio Catholica szervezetére?

Szintén a szélesebb látókör, a beágyazottság hiányaként róható fel a szerzQnek, hogy 
nem foglalkozott olyan alapvetQ konfliktusok (Szekf_ Gyula szavával élve: antinómiák) 
hatásával a katolikus társadalmi törekvésekre, egészen konkrétan az AC m_ködésére 
nézve, mint például a korszakban igencsak fontos katolikus–protestáns ellentét. Ez az 
ellentét nyomokban megjelenik a kötetben, de nem látható, hogy felvetQdött-e egyálta-
lán a szerzQben, hogy megvizsgálásra érdemes lenne a protestáns politikai és társadalmi 
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törekvések, mozgalmak gátló vagy éppen megtermékenyítQ hatása ugyanezek katolikus 
megfelelQire. Ilyenformán szinte nem is meglepQ, hogy Gianone kizárólag katolikus egy-
házi kötQdés_ sajtótermékeket használt fel a kötet megírásakor. Sajnálatos, hogy a katoli-
kus–protestáns ellentétnek, az AC megalapítására való reagálásnak esetleg egy protestáns 
színezet_ lapban nem nézett utána. Ugyanígy kimaradt az igencsak izgalmas, a katolikus 
gondolkodók liberalizmuskritikáját, a bolsevizmust vagy éppen a nemzeti szocializmust 
érintQ bírálatainak ismertetésébQl az ellenoldal, például egy szélsQjobboldali ideológus, 
újságíró válasza, kritikája, véleménye.

A m_ úttörQ érték_, fontos munka, de Adriányi Gábor erre utaló méltató szavai ellenére 
sem zárta le végérvényesen az AC történetének kutatását. Elengedhetetlen, megkerülhe-
tetlen elemzés, széles forrásbázison nyugvó adatgy_jtés, melynek témakörét a további-
akban mindenféleképpen tágabb magyarországi, és szélesebb nemzetközi kontextusba 
helyezve kell majd kutatni.

(Gianone András: Az Actio Catholica története Magyarországon. 1932–1948. Bp., ELTE 
BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, /Monográfiák 1./ 2010, 401 p.)


