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A lelkipásztori
tevékenység
megújulása

Magyar katolicizmus
(1890-1939)
A hazai katolikus egyház történetének legizgalmasabb periódusa
körülbelül 1890-től a második világháború kezdetéig tartott. A kez
det kijelölése némiképp önkényes. Ettől az időponttól sz ámíthatjuk
a pasztoráló, a hívek lelki gondozását végző, tehát a legnagyobb
hatást tévő papság szemléletváltását. 1890-ben kezdte meg ugyan is
Prohászka Ottokár az esz tergo mi szemináriumban a kispapképzés
reformját, melyhez az ösz tönzéseket római tartózkodása idején
kapta. Elképzeléseinek megvalósítása talán több nehézségbe ütkö
zött volna, ha nem áll mellette Majláth Gusztáv Károly, aki ekkor
ugyancsak a szemináriumban működött, utóbb komáromi plébá
nos lett, s innen eme lkedett Erdé ly püspöki székébe, s lett a kisebb
ségi sorban élő katolikus egyház szen t életű irányítója.

Prohászka azt a célt tűzte maga elé, hogy a jövendő papság
szemléleté t kitágítva, annak tagjait elsősorban a bensőséges lelki
élet megvalósítására és terjesztésére, tehát példaadó evangéliumi
életre készíti fel. Esténként elmélkedési anyagot adott a kispapok
nak, s má snap megbeszélték a kivá lasztott evangéliumi részlet
tanulságait. Tanítványai később úgy em lékez tek vissza ezekre a
lelki továbbképzésekre, mint életük legnagyobb, papi hivatásukat
meghatározó élményére. Prohászka indította el például Buttykay
Antalt, a ferences rend egyik kiválóságát, aki Bangha Béla mellett
komoly szerepet játszott a katolikus sajtó megteremtésében. Ö is
hatalmas lelkesedéssel emlékezett vissza esztergomi éveire.

1890 másik nagy jelentőségű egyházi eseményeként Kanter Ká
roly, a bu dai Vár-plé bános rendszeresen gyón tatni kezdett. Ez ak
korib an ritkaságnak minős ült, hiszen az óriás i területeket magukba
foglaló plébániákon dolgozó papok energiáját teljesen lekötötte az
anyakönyvezés, híveikkel alig-alig tar tották a kapcsolatot, s sz í
vesebben kvaterkáztak a városatyákkal, akik től a kinevezések és
a sta llumok betöltése függ ött, semmint ren dszeres lelkipásztori
tevékenységnek szen telték volna megmarad t idejüket. Kan ter Ká
roly gyóntatószéke körül ham arosan beláthatatlan sorok kígyóztak,
s joggal emlegették úgy, mint Budapest apos tolát. Elsősorban a
nőket mozdította meg. A főváros i kato likus férfi értelmiség
visszahódítása Prohászka tevékenységének eredménye, aki 1902-
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Parlamenti harcok

Bangha Béla és a sajtó

A Nyugat és a
katolikus sajtó

ben kezdte meg később legendássá vált lelkigyakorlatait az Egye
temi-templomban.

Közben egyre nagyobb hévvel folytak a parlamenti csatározá
sok. Mind nagyobb aktivitással vett részt bennük a Zichy Nándor
vezetésével zászlót bontott Keresztény Néppárt. A párt működése
azonban nem lehetett hatékony, hiszen a liberalizmus térhódítása
felkészületlenül találta a jórészt látványos jótékonykodással köte
lességét teljesíteni vélő püspöki kart. Ennek vezetése is ingatag
volt: a bencés rendből a prímási székbe emelt Vaszary Kolos inkább
tudományos téren jeleskedett, semmint a közéletben, ahonnan ha
mar vissza is vonult, s olyan eseményeken sem jelent meg, ame
lyeken pedig az akkoriban igen szigorú protokoll megkívánta vol
na. A politika küzdőterén a hierarchia inkább taktikázott, semmint
a keresztény elveket képviselte. Prohászka vonzáskörében ugyan
megjelentek e kor katolikus egyháztörténetének jeles személyiségei,
de törekvéseit, megnyilatkozásait, nyíltan megfogalmazott önbírá
latát, modem szemléletét a püspöki kar több tagja is kifejezett
ellenszenvvel figyelte, s Samassa bíboros nem csekély szerepet
játszott abban, hogy a székesfehérvári püspökké kinevezett Pro
hászka három írását egyházi indexszel sújtották. Bár a püspöki
karba, jórészt Mailáth Gusztáv Károly kitűnő összeköttetéseinek
köszönhetően, több reformszemléletű főpap került a század első

éveiben, a magyar katolikus egyház mégsem került kapcsolatba
a magukat katolikusoknak vallók széles tömegeivel, s nem moz
gósították őket a rendszeresen tartott Katolikus Nagygyűléseksem,
melyek látványos események voltak ugyan, de csekély lelki ha
szonnal jártak.

E téren akkor kezdődőlt lassú változás, amikor az önállósult
magyar jezsuita rendtartományban megjelent a hallatlanul agilis,
remek szervező, s mint hamarosan kiderült: nagyszerű debatter,
Bangha Béla. A Mária utcai Jézus Szíve-templom hamarosan a
katolikus önszerveződés központja lett. A "páter" felismerte, hogy
modem, színvonalas, olvasmányos újságok nélkül a katolicizmus
nem vívhat eredményes harcot a liberalizmus ellen. Az általa
összetoborzott lelkes hölgyek mozgósításával kezdte szervezni a
Központi Sajtó Vállalatot, a szerkesztésében meginduló Magyar
Kultúrában pedig, kivált annak Pajzs és kard rovatában, igencsak
nekirugaszkodott a liberalizmusnak és a városi zsidóságnak, mely
ben e szerinte kártékony eszmeiség letéteményesét látta. A lelkes
aktivisták és a heves polemizálás nem mindenkire hatott lelkesí
tően. Érezhető ellenszenvvel nyilatkozott róla Babits Mihály is
Strófák egy templomról című versében.

A harcos katolicizmus kultúrszemléletét meghatározta a Nyu
gattal való szembenállása. Hangadó katolikus körökben a folyói
ratot a liberalizmus fő fészkének, a zsidó tőke kitartottjának. Adyt
pedig az erkölcstelenség, a rombolás mintaképének tekintették. A
kétféle irányzat között eleve lehetetlen volt bármiféle közeledés,
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Rádióapostolkodás

Irodalom és
katolicizmus

bár Kosztolányi például mindent megtett, hogy a katolikus Életet
a nyugatosok színvonalas kézirataival gazdagítsa. Az Életet szer
kesztői, elsősorban a tehetséges Andor József, belső ellenállással
is dacolva nyitott orgánummá tették. Nyitottságának egyik záloga
Sík Sándor jelenléte volt.

A hazai katolicizmus kultúrszemléletének, kulturális téren való
mozgékonyságának kereteit a Pázmány Péter Egyesület teremtette
meg, amely a katolikus sajtó- és írótársadalom képviselőit törnö
ritette. Élén rendszerint a püspöki kar valamelyik tekintélyes tagja
állt. Leghatékonyabb korszakát akkor élte, amikor a tiszt-et Glatt
felder Gyula töltötte be.

A kultúra terjesztésének országszerte mind hatékonyabb és nép
szerűbb eszköze lett a rádiózás. Katolikus részről az ifjúság erkölcsi
érzékének fejlesztésén munkálkodó, ilyen célzatú könyveinek kűl

földi kiadásával is nagy tekintélyre emelkedő Tóth Tihamér való
ságos rádióapostollá vált. Az Egyetemi-templomban tartott vasár
napi szentbeszédeit egyenes adásban sugározták; szemléletes pél
dái, eleven előadásmódjaakkora hatást tettek, hogy még a tanyasi
iskolákban is összegyűltek a gyerekek és szüleik, hogy szavait
hallgathassák. Az élete végén Veszprém püspöki székébe emelt
"tiszi" - így nevezték tisztelői és lelki gyermekei - hamar átlátta
a médiumok jelentőségét, a lelkipásztori munkában játszott fontos
szerepét, s nemcsak a rádióban, hanem a katolikus sajtóban is
rendszeresen jelen volt.

A katolikus sajtó a Központi Sajtó Vállalatnak az első világhá
ború után történt színre lépésével erősödött meg, s lett tudatfor
máló tényező. A Nemzeti Újság és az Új Nemzedék konzervatív
színezetű, jól szerkesztett, színvonalas lapok voltak. Nemcsak a
hazai és külföldi katolikus eseményekről tudósítottak, hanem a
kultúra fejleményeiről is, s mind nyitottabbak lettek a magyar
irodalom igazi értékei iránt. A gazdasági világválság éveiben, el
sősorban Kállay Miklós jóvoltából, megkezdődötta Nyugattal kap
csolatos korábbi mereven elutasítá álláspont revideálása: Adyról
ekkor már úgy szóltak a lapokban, mint a modem magyar líra
legnagyobb alakjáról. Bár újra meg újra kísérletek történtek a ka
tolikus költők és író k szervezeti összefogására, közülük igazán
csak hárman szereztek maguknak néI?szerűséget - és olvasókat:
a húszas évek végén Szegedre került Sík Sándor, a Győrben ka
nonoki stallurnot elfoglaló Harsányi Lajos és a királyhelmeci plé
bánosként működő, de inkább különféle esteken hatalmas sikerrel
szereplő, s jótékony célokra jelentékeny összegeket juttató Mécs
László. A gazdasági világválság hazánkat is megrázó eseményei
nyomán indult meg a magyar katolikus reformmozgalom. Az al
sópapság és az egyetemi ifjúság körében mind többen adtak hangot
elégedetlenségüknek. Nehézkesnek, lassúnak, túl konzervatívnak
érezték az egyházi vezetést, melynek élén Serédi Jusztinián hely
zetét az is nehezítette, hogy a kormányzat nem őt, hanem Glatt-
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Az egyház
politikájának bírálata

Reformkatolikus
folyóiratok

feldert látta volna szívesebben Esztergom prímási székében, s ki
nevezésének hírét véve egyre-másra jelentek meg Rómában a kor
mánytagok, hogy az ott elismert kánonjogászként működő bencés
szerzetest visszalépésre bírják. Késlekedtek a szociális reformok,
a felsőház püspök tagjai újra meg újra lándzsát törtek az egyházi
nagybirtokok érintetlensége mellett, s a nyomorenyhítő akciók élén
is inkább agilis szerzetesek jeleskedtek, mint Oslay Oswald egri
ferences házfőnök, s nem a kar exponensei. Még fájdalmasabb
ellentéteket szült, hogy XI. Piusz pápa nagy műve, az egész világot
behálózó Actio Catholica nálunk meglehetősen lassan szervező

dött, a püspöki kar számos tagja kifejezett ellenszenvvel figyelte
a világiakból álló intézmény kiépítését.

A reformnemzedék tagjai bírálták az egyház politikai állásfog
lalásait, azt a tényt, hogy a jórészt legitimista vonzalmú püspöki
kar nem hangoztatta fenntartását a Horthy-rendszerrel szemben,
csak a protestáns túlsúlyt emlegették néha, de azt is óvatosan.
Tény, hogy nagy egyházi eseményeken, például az 1930-as Szent
Imre-év keretében óriási pompával megrendezett Szent István-hé
ten, többször is megjelent a kormányzó vagy képviseletében va
lamelyik minisztere, s ez azt a látszatot keltette, hogy a püspökök
kiegyeztek a királyságot vállaló kormányzati formával.

Amikor 1931-ben megindult a reformkatolikusok folyóirata, a
Korunk Szava, úgy látszott, megkezdődik a katolikus értelmiség
polarizálódása. Ezt a hitet erősítették a lapnak a szociális kérdéssel
foglalkozó tanulmányai, egyházpolitikai állásfoglalásai - kivált a
lapalapító Széchenyi György írásai - és a modem irodalmi tö
rekvéseket nagy rokonszenvvel méltató Possonyi László sorozata.
Ám hamarosan éppen politikai kérdésekben támadt széthúzás a
szerkesztők között: a Gömbös Gyula törekvéseivel igencsak ro
konszenvező Balla Borisz - különben tehetséges író - társaival
együtt memorandumot intézett Széchenyi Györgyhöz, majd meg
alapította a Korunk Szava ellenlapjaként az Új Kort, amelyben a
Vigilia szinte minden jövendő munkatársa szerepet vállalt, jóllehet
az 1935 gyertyaszentelőjének ünnepén induló folyóiratnak nem
voltak politikai ambíciói, sőt, mind határozottabban bírálta a német
előretörést, s vele szemben a francia szellemiséget képviselte. A
Vigilia arculatának formálásában nagy szerepe volt Sík Sándornak,
aki alapvető igazságokat mondott ki a katolikus irodalomról szóló
tanulmányában, megteremtve a modem magyar irodalom külön
féle irányzatai között a közeledés és a párbeszéd lehetőségét. Mel
lette mind fontosabb tényezői lettek az új szemléletű irodalmiság
nak a szerzetes iskolák 1930 körül végzett növendékei, akiket Hor
váth János iskolázott a bölcsészkaron (Rónay György, Sőtér István,
rövidebb ideig Thurzó Gábor), s azok is, akik a Fiatal Magyarság
körében teIítődtek szociális szemlélettel (a fiatalon elhunyt nagy
tehetségű Lovass Gyula).
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Katolikus mozgalmak

Eucharisztikus
Kongresszus (1938)

A 30-as évek közepére kikristályosodtak a hazai katolicizmus
jellegzetes, egymással is feleselő törekvései, elképzelései. A meg
fontoltnak is mondható, konzervatívabb felsőpapsággal szemben
mind határozottabban hallatta hangját az értelmiségi középnem
zedék, a népnevelés és a parasztfiatalok ügyét magáévá tevő és
jelentős eredményeket elérő KALOT, majd a KALÁSZ-mozgalom,
a francia mintákon nevelődött, szociális reformokat sürgető értel
miség és a város szociográfiájának feltárását is sürgető fl;'.telabb
évjáratú irók, akik közűl Szabó Zoltánnak már nagy tekintélye
volt, s ismerték a később meglehetősen furcsa vargabetűket tévő

Boldizsár Ivánt is, aki ekkoriban Bethlen Iván néven költői babé
rokra tört.

Tény az is, hogy a magukat katolikusnak valló kispolgári ré
tegek körében a jobboldali törekvéseknek úgyszintén voltak hívei.
Trianon sokkját ők sem heverték ki. Széles körben hódított az a
gondolat, hogy akár az ördöggel szövetkezve is, de vissza kell
szerezni az igazságtalanul elcsatolt, magyar többség által lakott
területeket. A politikai realitásokkal kevesebben számoltak. abban
volt csak teljes az egyetértés, hogy a bolsevizmus fenyegető ve
szedelmét el kell kerülni, Hitler megítélésében azonban korántsem
mutatkozott ekkora konszenzus.

A világháború fenyegetése egyre közelebbinek mutatkozott, de
még katolikus berkekben sem alakult ki vele kapcsolatban egységes
álláspont. A magyar katolikus egyház bizonyos fokú megosztott
sága, a természetes ozmózis hiánya, az óvatoskodás gátolta az
erők egyesítését, s még a második világháború kitörése évében,
1939-ben is sokakat éltetett az a reménység, hogy Magyarország
elkerülheti a fegyveres konfliktusban való részvételt.

1939 történéseinek kissé alaposabb vizsgálata nemcsak egyetlen
esztendő már-már pozitivista feltárására alkalmas, hanem arra is,
hogy mint csepp a tengert, megmutassa a magyar katolikus gon
dolkodásnak a két világháború közötti állapotát.

1938-at szinte egyhangúan a béke utolsó évének nevezik a tör
ténelmi méltatások. A Budapesten megrendezett Eucharisztikus
Kongresszus a magyar katolicizmus 20. századi történelmének leg
jelentősebb eseménye volt. Hazánk a keresztény gondolat védő

bástyájának mutatkozott fényeiben. olyan államnak, amely hűséges

hagyományaihoz és a Vatikánhoz, s e kötődését a politikai ese
mények sem gyengíthetik.

1938 novemberében azonban komoly válság jelei mutatkoztak
a magyar belpolitikában. Miközben Chamberlain angol miniszter
elnök kétségbeesve utazgatott Európában, s minden lehetséges mó
don igyekezett késleltetni a háború kitörését, a magyar miniszter
elnök, Imrédy Béla ugyancsak kapkodva próbálta megőrizni a Par
lament kormányzópártjának többségét. Szövetségre lépett a Ke
resztény Párttal. ám ez sem segített: a miniszterelnököt november
23-án leszavazták. Népszerűtlenségétfokozta, hogy a várakozással
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A második
zsidótörvény

Akikeresztelkedési
hullám

ellentétben Kárpátaljából egyetlen négyzetcentiméternyi területet
sem sikerült visszaszereznie, sőt Ciano olasz külügyminiszter fi
gyelmeztette a kormányt: Németország a sajátjának tekinti Kár
pátalját.

Másnap megkezdődtek az Imrédy melletti rokonszenvtünteté
sek. A bajtársi egyesületek hangos szóval támogatásukról biztosí
tották a leszavazott miniszterelnököt, aztán megjelentek a szélső

ségesek is, bezúzták a zsidó tulajdonban lévő üzletek kirakatait,
nyilas versikéket skandáltak. Mindez a kormányzót kegyetlenül
felháborította.

Imrédy félelmetes perspektívákat felvillantó sakklépéssel vála
szolt: engedélyt adott a Magyarországi Németek Népi Szövetsége
legális ~,űködésére, s a Volksbund Franz Basch elnökletével meg
is alakult e hó 26-án, azzal a céllal; hogy kiépítse a magyarországi
német népcsoport teljes autonómiáját. Alig hét hónappal ez előtt

az esemény előtt vonultak be a németek Ausztriába. A hatalmas
szomszéd fegyveres jelenléte nem kis nyomatékot adott a Volks
bund terveinek.

Imrédy karácsonyi meglepetésül beterjesztette a második zs i
dótörvényt. Bármily meglepő, a tervezetnek nemcsak ellenzői vol
tak, hanem szép számmal rokonszenvezői is, kivált az elenyésző

m~k éppen nem nevezhető joboldali táborban, melyben nagyon
sok keresztény is jelen volt. Természetes, hogy a tervezet ismere
tében már előbb megindult a kikeresztelkedési hullám, me ly az
óvatos Serédi Jusztinián hercegprímást ana ösztökélte, hogy körle
vélben forduljon egyházmegyéje papságához 1938. december 22-én.

nA zsidók mostanában nagy számban jelentkéznek a keresztség felvé
telére. E lépésre bizonyára az idó'k viszontagsága is sarkallja ó1cet, akik
nemcsak az örök, hanem a földi boldogságat törékszenek a maguk és
gyermekeik számára biztosabbá tenni. Mégis kegyetlenül és igazságtalanul
járnak el azok, akik az ilyen jelentkezó1cet bizalom hiányában kivétel
nélkül visszautasítják; de éppen úgy azok is, akik a szándék előzetes

megvizsgálása és alapos oktatás mellőzésével sietnek nekik a keresztség
szentségét feladni.

Szabály legyen, hogy mindenkit, aki meg akar témi, szeretettel
kell fogadni; azután legalább háromhavi próbaidőre bocsátandók
a felnőttek, mely idő alatt legalább heti két órán át oktassa ó1cet a
plébános vagy helyettese a katekizmus igazságaira. A keresztelés ne tör
ténjék meg az egyházJő engedélyének kikérése és a polgári töruények
rendelkezéseinek betartása nélkül. Vigyázni kell aznnkiuiil arra - s ez
az egyházJólIöz intézett beadoánuban külön is fölemlítelldtí -, vajon
érvényes-e, vagy legalábbis érvényessé tehető-e az a házasság,
amelyben a keresztelésre jelentkezettek élnek. Ha nem... a keresztség szent
ségét nem lehet kiszolgáltatni. Akik pedig azt vélik, hogy a zsidók há
zasságát a keresztelés után az egyház előtt újból meg lehet kötni, és ('?;lj
érvényessé tenni, azokat fel kell vzlágosítani arról, hogy ez a véleményük
téves, mivel az ilyen házasság a természeti törvény alapján érvé-
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nyes és magának a keresztségnek felvétele folytán a szentség méltóságára
emeltetik. "

A teljes igazsághoz tartozik, hogy katolikus berkekben már ré
gen vita tárgya volt, vajon a zsidóság egyáltalán képes-e asszimi
lálódni, vagy idegen test a magyarságban. A mérsékeltnek éppen
nem nevezhetőÚj Korban, amely Balla Boriszék sugalmazása sze
rint támogatta a jobboldali politikai törekvéseket, már 1936-ban
ankétot rendeztek a "zsidókérdésről" . Igaz, ez az eszmecsere még
nyitottnak bizonyult, hiszen megszólalhattak a hazai kulturális
élet olyan kiemelkedő, zsidó származású személyiségei, mint Hat
vany Bertalan, Ignotus Pál vagy Komlós Aladár, de már ennek a
vitának is voltak aggasztó felhangjai: gyakorló lelkészek azt fej
tegették, hogy a zsidó ember - "más". Amikor Imrédy Béla be
nyújtotta a második zsidótörvényt, senki nem gondolt arra, hogy
a törvény meglehetősen szigorú kitételeinek és kívánalmainak na
gyon sok hívő katolikus sem felelhet meg, illetve azzal nyugtatták
lelkiismeretüket, hogy ezek majd a kivételezettek közé kerűlhetnek.

s a rosszat ellensúlyozhatja a jó, azaz nagyobb cselekvési térhez
juthatnak a törzsökös magyar fiatalok.

Ki gondolt ekkor már az Eucharisztikus Kongresszuson meg
mutatkozó hatalmas egységre, annak nagyszámú lelki javaira?
Breyer István győri megyéspüspök mindenesetre igen. Nagysza
bású újévi szózatában azt hangsúlyozta, hogy "azoknak a lelki
javaknak, amelyekkel a világ katolikusainak nagy seregszemIéjén gya
rapodtunk, nem szabad szétfoszlaniuk. Át kell ezeket menteni a jö
vőre is az egyéni, nemzeti és egyetemes emberi jobbulás érdekében."

Az Élet, a Szent István Társulat hetilapja. amelyet ekkor Thurzó
Gábor szerkesztett, Hétró1 hétre rovatában így kommentálta a püs
pök aggodalmas szavait: "Ilyen időkben... van szükség az ilyen
főpásztori figyelmeztetésekre, amelyek oda-odafordítják az embe
rek tekintetét a legmagasabb és legfőbb javak felé is."

E javak védelme volt a Pázmány Péter Társaság januári veszp
rémi összejövetelének vezéreszméje is. A katolikus írók és hírlap
írók tanácskozásának végén, mintegy annak csúcspontjaként, fő

papi szentmisét celebrált a helyi bazilikában az egyházmegye nem
rég kinevezett püspöke, Tóth Tihamér, e kor leghatásosabb rádiós
szereplője. Prédikációját (A sajtó szerepe az Istenországában) közvetítette
.a rádió és különkiadásban megjelentette a Nemzeti Újság-.
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