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I. 
A keresztény egyházak társadalmi és politikai szerepvállalásának bemuta-
tása bármely történelmi időszakban szükségessé teszi, hogy az egyházak 
öndefiníciójával, valamint e fogalom történeti változásaival számot ves-
sünk. A keresztény egyházak hosszú ideje fennálló, s ezért nem csupán az 
intézmény, hanem a társadalom- és a mentalitástörténet szintjén is kifeje-
zést nyert tradícióját különösen a 18. század végétől érte kihívásként a 
társadalmi és politikai környezet gyökeres megváltozása. Európa-szerte az 
abszolutisztikus államberendezkedések megjelenésétől kezdődően a mo-
dern szekuláris állam létrejötte ugyanis fokozatosan megváltoztatta az 
egyházak államhoz és társadalomhoz való viszonyát. A francia és az ipari 
„kettős” forradalom eredményeként a 19. században megszűnt az állam 
„keresztény” jellegének alapja, vagyis az az egyház-definíció, amely szerint 
az egyház mint „területi alapon szervezett, kötelező vallásos közösség, 
amely teljes fedésben van a politikai közösséggel, vagy az állammal,”1 a 
továbbiakban nem bizonyult érvényesnek. Ettől kezdve az egyházak csupán 
a társadalom egyik alrendszereként tekinthettek önmagukra, a katolikus 
egyház vonatkozásában pedig ekkortól beszélhetünk „katolicizmusról”, 
arról a rész- vagy ellentársadalomról, amelyet az intézményes egyház és a 
katolikusok alakítottak ki a római katolikus kereszténység társadalmi meg-
jelenési formájaként.2 A protestáns és a római katolikus egyházak egyház-
felfogásának különbözősége miatt a laikus állam és társadalom kialakulása 
elsősorban a római katolikus egyház önértelmezésével ütközött össze.3 

Ennek a folyamatnak az állomásai felfoghatóak szekularizációs jelen-
ségként is.4 A társadalomtudományok legfőképp három jelenségcsoportot 
vizsgálva alakították ki szekularizációs tézisüket. A szekularizáció mint a 

                                                 
1  CASANOVA, JOSÉ: Public Religions in the Modern World. Chicago–London, 1994. 

(továbbiakban: CASANOVA, 1994.) 40-66. p. 
2  ALTERMATT, URS: A katolicizmus és a modern kor. Bp., 2001. (továbbiakban: 

ALTERMATT, 2001.) 20. p. 
3  Mivel a római katolikus egyház modern kori történetének egy szakasza képezi a ta-

nulmány témáját, ezért a továbbiakban – kizárólag a stiláris egyszerűség kedvéért – 
az „egyház” szót a „római katolikus egyház” kifejezés szinonimájaként használtam. A 
protestáns értelmezésben az egyház jellege spirituális és rejtett, ebből az egyház világi 
szervezetére nézve bizonyos közömbösség következik. Ha viszont katolikus értelme-
zés szerint az egyházi hivatalok, különösen pedig annak vezetése isteni alapításra 
mennek vissza, akkor megnehezedik a történeti változások elfogadásának lehetősége. 
Ld.: BRANDT, JULIANNE: A vallás társadalomtörténete. In: Bevezetés a társadalomtör-
ténetbe. Szerk.: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József. Bp., 2006. (továbbiakban: 
BRANDT, 2006.) 261. p. 

4  MARTIN, DAVID: A General Theory of Secularization. Oxford, 1978. 3-4. p. 



4 Egyháztörténeti Szemle XIV/2 (2013) 

 
világi és a vallásos intézmények, illetve normák egymástól való elválasztá-
sa, mint a vallásgyakorlat hanyatlása és mint a vallásosság magánéletbe 
való visszaszorulása vált bizonyító erejűvé abban az elméletben, amely a 
felvilágosodás valláskritikájából kiindulva a vallásosság, a vallásos világkép 
és az egyházak társadalmipolitikai szerepvállalásának hanyatlását, „a világ 
varázstalanítását” mint a modern kor egyik jellegzetességét fogalmazta 
meg – nem kis részben éppen elvárásként.5 Bár a szekularizációs elméletet 
a jelenkori társadalmi és politikai folyamatok revideálásra szorulónak mu-
tatják, mindazonáltal a szekularizáció (és az érem másik oldaláról tekintve: 
az egyház) mibenlétének újragondolása a 19. és a 20. század történetére 
vonatkoztatva olyan történeti folyamatokat vonhat a tudományos elemzés 
látókörébe, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyházak történetét ne csupán 
a politikatörténetbe, hanem a társadalomtörténetbe is integrálhassuk. Az 
egyházfogalom így részben szűkebb, amennyiben számot vet a társadalmi 
szekularizációval, részben azonban tágabb, hiszen az egyháztörténet-írás 
tárgyát túlterjesztheti az intézménytörténet határain. 

Az egyháztörténet-írás tárgyának újradefiniálására azért van szükség, 
mert a vallási tényezőt az európai történetírásban jó ideig jelentőségénél 
kisebb mértékben vették figyelembe. Ez a fentiekből következően részben a 
modern történetírás laicista alapmagatartásával, a szekularizációs tézis 
dogmaszerű hitével, részben azonban a nemzeti történetírások társadalom- 
és kultúrtörténeti érdeklődésének hiányával, illetve ezek megkésettségével 
magyarázható. Az egyháztörténet-írás gyökerei ugyan az antikvitásig nyúl-
nak vissza, hiszen a teológiai diszciplína részeként alakult ki, ám mint mo-
dern történettudományi szakág, amely az egyházak történetét nem üdvtör-
téneti perspektívából tekinti, mégsem nyúlik vissza korábbra a 18. 
századnál.6 Ettől az időtől kezdődően pedig az egyháztörténet a „világi” 
történetírás módszertani előfeltevéseit követte, és az egyháztörténészek az 
egyházzal elsősorban mint intézménnyel és mint politikai erővel foglalkoz-
tak. Azonban az egyház társadalomtörténeti, illetve kultúratudományi 
vizsgálata, a katolicizmus-kutatás a köztörténet más területeihez viszonyít-
va lépéshátrányban volt.7 

Egyház és társadalom egymásra vonatkoztathatóságából következik, 
hogy a katolicizmus története az általános társadalomtörténetbe ágyazódik 
és annak fejlődését követi. Az egyház élete nem választható el a lakosság 
körében a gazdaságban, a politikában és a kultúrában végbemenő alapvető 

                                                 
5  A szekularizációról alkotott elképzeléseinket ugyan nagymértékben meghatározza 

Max Weber koncepciója, ám megfontolandó C. S. Lewis, angol író és irodalomtörté-
nész megállapítása, miszerint „az elvallástalanodó világ nem lehet újra pogány, mint 
ahogy egy elvált nő sem lesz újra szűzlány.” A szekularizáció nem a vallás és az egyhá-
zak megszűnéséhez, hanem funkcióváltozásához vezetett. Ld. LEHMANN, HARTMUT: 
Religion und die Sakralisierung der Nation im 20. Jahrhundert: Varianten einen 
komplementären Relation. In: Religion im Nationalstaat zwischen den Weltkriegen, 
1918-1939. Hrsg.: Maner, Hans-Christain – Schulze Wessel, Martin. Stuttgart, 2002. 
13-27. p.  

6  Az egyháztörténet címet viselő legrégibb mű caesareai Euszebiosznak, Constantinus 
kortársának az írása. HEUSSI, KARL: Az egyháztörténet kézikönyve. Bp., 2000. 9-14. p. 

7  ALTERMATT, URS – METZGER, FRANZISKA: Vallás és kultúra. Kortörténeti távlatok. In: 
Mérleg, 2010 1-2. sz. 42-77. p. 
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folyamatoktól. A hosszú hullámmozgások a katolikus egyház modern kori 
történetében a vallási konjunktúrák és válságok ciklicitásában tükrözik 
vissza a társadalomtörténet fejlődését.8  

A katolikus egyház társadalomtörténetébe illeszthető továbbá olyan 
vizsgálódás is, amely a katolikus politikai gondolkodás fejlődésének kö-
rülményeit, valamint ennek társadalmi befolyását kutatja.9 Ennek két lé-
nyeges kérdésfelvetése: 

 
1. Lehetséges-e olyan egyházi megközelítése a politikai szférának, 
amely több, mint a történelmi hagyományból származtatott előjogok-
hoz való ragaszkodás újbóli megnyilvánulása? 
2. Van-e olyan vallásos világnézet, amely több, mint a felvilágosodás 
valláskritikájának és a modern kor szellemi fejlődésének nyílt vagy 
burkolt elutasítása?10 

 
Tanulmányomban annak a kísérletnek a történetét szeretném bemutatni, 
amelynek során Magyarországon katolikus gondolkodók és politikusok az 
1930-as évektől kezdődően megkísérelték, hogy a fenti két kérdésre pozitív 
választ adjanak, s ez a válasz mégse az egyház totalizáló felfogását tételezze 
fel és jelölje ki elérendő célul. Ehhez segítséget a katolikus egyház társa-
dalmi tanításában találtak, amelynek magyar adaptációja azonban lényeges 
pontokon hozott újat a magyar katolikus politikai gondolkodás történeté-
ben, és ekképp politikai eszmetörténeti előzményévé vált a második világ-
háború utáni modern kereszténydemokrata párt, a Demokrata Néppárt 
politikai programjának. 

Elsőként tehát a katolikus társadalmi tanítás főbb pontjait, ezután en-
nek magyar recepcióját mutatom be, majd a katolikus társadalom-
tudományi gondolkodás elemzése vezet el a kereszténydemokrácia eszme-
történeti előzményeinek vizsgálatához. 
 
II. 
A pápai enciklikákban megfogalmazódó katolikus társadalmi tanítás szel-
lemi hatóerővé az 1930-as években vált Magyarországon, noha 
közismerten XIII. Leó Rerum Novarum kezdetű 1891-es enciklikája11 hozta 
meg a római katolikus egyház történetében azt a fordulatot, amelytől kezd-
ve az egyház tágabb összefüggésekben is kifejtette saját elképzeléseit az 
emberi társadalom és gazdaság optimális működéséről. Magyarországon 
azonban csak az 1930-as években alakult ki az a szellemi környezet, amely-
ben a katolikus társadalmi tanítás már nem csupán az egyház szűken vett 
belső nyilvánossága előtt jelenhetett meg, hanem az ország értelmiségi 
diskurzusában megjelölt témák alternatív megközelítését is felkínálhatta. 

A társadalmi tanítás a 19. század végén abból a világegyházat érintő 
felismerésből indult ki, hogy létérdeke a modern kor felvetette problémák-

                                                 
8  ALTERMATT, 2001. 20. p. 
9  RANDT, 2006. 264. p. 
10  SCHLUCHTER, WOLFGANG: Rationalism, Religion and Denomination. Berkeley, 1989. 

251-254. p. 
11  Szövegét ld.: Az egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok. Szerk.: Tomka Miklós – 

Goják János. Bp., é. n. [1993.] [továbbiakban: Tomka–Goják (szerk.), 1993.] 27-55. p. 
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kal a hitélet érdekeltségi területén túl is foglalkoznia. A katolikus egyház 
19. századi helyzete késztette az egyházvezetést a történeti idővel való 
szembesülésre, sőt messzemenőkig igazolta azt.  A hitélet általános hanyat-
lása, a pápai állam geopolitikai jelentőségének elvesztése, a liberális kor-
mányzatú országokban kibontakozó kultúrharc és az általánossá váló tár-
sadalmi szekularizáció olyan válsághelyzetbe sodorták az egyházat, amely 
mind állami, mind társadalmi viszonylatban saját szerepének újradefiniá-
lására késztette.12 

XIII. Leó megújuló elméleti apparátus bevetésével és a kor uralkodó 
eszméinek, a liberalizmusnak és a marxizmusnak a kritikájával kezdte 
felépíteni a modern kor katolikus vízióját.13 Az általa előnyben részesített 
neotomizmus fogalmi keretei határozták meg azt a teológiai beszédmódot, 
amely egyaránt alkalmasnak tűnt a társadalom elemzésére és a megújuló 
katolikus nézőpont kifejtésére. A Rerum Novarumban a társadalom 
organikus szemlélete és a természetjog katolikus felfogása a magántulaj-
don szentségével, a tőke és a munka egymásrautaltságának hangoztatásá-
val, a közjó szolgálatának mindenkire érvényes kötelezettségével egészült 
ki. A katolikus társadalmi tanítás fogalomhasználatában a közjó (bonum 
commune) az a szervezőelv, amely képes kifejezni a társadalom legkülön-
félébb csoportjainak integrációját, egymáshoz tartozását, amennyiben 
munkaadók és munkavállalók lehetőségeik arányában közösen fáradoznak 
a társadalmi és állami közjó előmozdításán.14 A Rerum Novarum a 
munkásság követeléseinek és saját érdekképviseleteinek pártolásával 
megnyitotta a keresztény szakszervezkedés lehetőségét, miközben 
gazdaságetikájával normarendszert állított a kapitalista vállalkozók elé. 
XIII. Leó ezzel a századforduló katolikus megújhodását is elindította, 
amelynek két kiemelkedően fontos területe a katolikusok politikai szerep-
vállalása világnézeti alapon létrejövő érdekképviseleti és politikai szerveze-
tekben, illetve az a vallásos megújulás, amely a szekularizálódott társadal-
makban a katolicizmus értékeit elevenítette fel. 

A Rerum Novarum hazai fogadtatására, értelmezésére is a katolikus 
egyház és a liberális magyar állam egyházpolitikai küzdelmének időszaká-
ban került sor, s így ez a politikai katolicizmus megjelenéséhez vezetett, ám 
egyúttal az enciklikában egyébként affirmálódó, szociális tartalmak 
recepciójának megkésettségét,15 illetve antikapitalista és antiliberális 

                                                 
12  CASANOVA, 1994. 11-39. p. 
13  AGÓCS, SÁNDOR: Philosophy by Decree. XIII. Leo and the Thomistic Revival. In: UŐ: 

The Troubled Origins of the Italian Catholic Labour Movement 1878-1914. Detroit, 
1988. 20-32. p. 

14  GYÁNI GÁBOR: A társadalmi igazság történelmi fogalma. In: UŐ: Emlékezés, emléke-
zet és a történelem elbeszélése. Bp., 2000. (továbbiakban: GYÁNI, 2000.) 71-80. p. 

15  Kivételt képeznek ez alól a századforduló környékén induló, Giesswein Sándor nevé-
hez kapcsolódó pártszervezési kísérletek, amelyek azonban a Horthy-rendszer 
etablírozódása után már beleütköztek a katolikus hierarchia és az állam új közös 
frontjába, hiszen a két világháború közti időszakban az állam és az egyház már nem 
mint ellenfelek álltak szemben, hanem a katolikus egyház „illeszkedett” az államhoz. 
Vö: GERGELY JENŐ: A keresztényszocializmus Magyarországon, 1903-1923. Bp., 1977. 
(továbbiakban: GERGELY, 1977.) 62. p.; UŐ: Katolikus hivatásrendi mozgalmak Ma-
gyarországon, 1935-1944. In: Múltunk, 1997. 3. sz. 3-42. p. 
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értelmezését eredményezte.16 A Rerum Novarumban kifejeződő ún. 
„ralliement”-politika, vagyis a katolikus egyháznak a feudalizmustól való 
„eloldódása” és a polgári fejlődéshez való fokozatos csatlakozása – amely a 
szocialista eszméktől való elhatárolódást is magában foglalta – Magyaror-
szágon a tizenkilencedik század végén csak azzal a megszorítással érvénye-
sült, hogy a magyar katolikus egyház ekkor nem csupán és nem elsősorban 
a szocialista eszmékkel, hanem a polgári fejlődéssel is szemben állt.17 Az 
első világháborút megelőző időszak „katolikus reneszánsza” tehát nem 
nélkülözte az apologetikus szempontot, célja a társadalom deszekularizá-
ciója és a katolikus egyház rendi világból öröklött politikai és gazdasági 
helyzetének visszaszerzése, illetve megőrzése volt. 

Ezért a katolikus társadalmi, politikai és szociális gondolkodásnak 
Magyarországon csak az első világháború után alakult ki az a társadalom-
tudományos háttere, amely lehetővé tette, hogy versenyképesnek mutat-
kozhasson, és önálló jövőképet alakítson ki. Igaz, akkor már lényegesen 
megváltozott hazai és nemzetközi körülmények között. 

A katolikus alternatíva kiformálódásában nagy szerepe volt a megújuló 
társadalmi tanításnak, leginkább XI. Piusz Quadragesimo Anno kezdetű 
enciklikájának (1931),18 valamint annak a hazai szellemi környezetnek, 
amely a húszas évek sok szempontból rigid ideológiája után a harmincas 
évek intellektuális pezsgését eredményezte.19 A Quadragesimo Anno meg-
jelenése egybeesik a harmincas évek gazdasági világválságával és a polgári 
demokráciák politikai stabilitásának megrendülésével. 

A Quadragesimo Annoban XI. Piusz azt a társadalomszervezési gya-
korlatot tartotta adaptálhatónak a 20. század első felének problémáira, 
amelyet a középkori céhek alakítottak ki, és olyan társadalmi modellt raj-
zolt fel, ahol a hivatásrendeken alapuló érdekérvényesítés tette volna 
lehetővé a különböző szociális státusú emberek békés együttműködését a 
közjó érdekében. A társadalom horizontális osztálytagozódása helyébe 
állított, bizonyos szakmai ágakat vertikálisan képviselő korporációknak 
egyesíteniük kellett volna az azonos foglalkozási ágakhoz tartozó munka-
vállalókat és munkaadókat, hogy érdekeiket az állam felé így képviseljék, 
míg az állam koordináló, a gazdaságpolitikát és a szociálpolitikát felülről 
megszervező tevékenységével járulhatna hozzá polgárai lét és anyagi biz-
tonságának biztosításához.20 Az ideálisnak elképzelt funkciómegosztás 
szerint a katolikus egyház ebben az új helyzetben morális, integráló szere-
pet szánt önmagának. Azonban a katolikus társadalmi tanítás XI. Piusz-i 
értelmezése is– mint par excellence corpus-elmélet – 
megváltoztathatatlannak tételezte fel a társadalmi egyenlőtlenségeket. A 
proletárok világforradalmától való félelmében a közjó elleni támadásnak 
tekintette a dolgozó osztályok bérharcát és sztrájkjait, amelyeket éppen 
ezért tiltott. A fentiekből következően a Quadragesimo Annoban javasolt 

                                                 
16  SZABÓ MIKLÓS: Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története, 1867-

1918. Bp., 2003. 123-143. p. 
17  GERGELY, 1977. 12-13. p. 
18  Szövegét ld.: Tomka–Goják (szerk.), 1993. 57-103. p. 
19  LACZKÓ MIKLÓS: Szerep és mű. Bp., 1981. 307-310. p. 
20  Ld.: Quadragesimo Anno: 65§, 83-85§ és 117§. – Tomka–Goják (szerk.), 1993. 78., 

82-83., 91. p. 
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korporatizmus sehol Európában nem bizonyult a társadalmi megújulás 
eszközének. Az állam csak annyiban érdeklődött a hivatásrendiség iránt, 
amennyiben azt politikailag hasznosnak tartotta.21 A fasiszta korporációs 
elképzelések és a katolikus hivatásrendiség közti észre nem vehetetlen 
analógia pedig könnyen félreértelmezhetővé tette a társadalmi tanítást, és 
ez a körülmény a különböző nemzeti egyházakban sokáig visszavetette a 
katolikus társadalomtudományos gondolkodást.22 
 
III. 
Magyarországon a megújuló katolikus társadalmi tanítás olyan környezet-
be érkezett, ahol a szegénység és a gazdasági bizonytalanság nem csupán a 
nagy világválság hazai begyűrűzése folytán volt jelen, hanem olyan évszá-
zados strukturális problémaként létezett, amelyen a 19. század nagy mo-
dernizációs hulláma is csak részlegesen segített.23 Így itthon a társadalmi 
tanítás és a szociális kérdés más tartalommal telítődött. Nem csupán arról 
van szó, hogy az ország hagyományos agrárstruktúrájából következően a 
szociális kérdés a túlnyomó többségben paraszti tömegek, s nem az ipari 
munkásság problémáit takarta. És nem is pusztán arról, hogy az 1930-as 
években a társadalmi tanítás szükségképpen magában foglalta a katolikus 
egyház társadalmi jelenlétének, esetleg a gazdasági világválság okozta sze-
génységről való gondolkodásának aktuális kérdéseit is – noha már ez is egy 
lehetséges keresztény társadalmi jelenlét olyan teológiai újragondolását 
jelentette volna, amely célszerűvé tehette az egyház hagyományos, karitatív 
tevékenységének meghaladását. A szociális kérdés – amely Nyugat-
Európában eminensen 19. századi kérdés volt24 – azonban ennél jóval 
átfogóbb tartalommal szerepelt a két világháború közti Magyarország 
szóhasználatában: egyet jelentett az ország társadalmi fejlődéséről, 
modernizációjáról és egyúttal demokratizálásáról való gondolkodással. 

A harmincas évekre a Horthy-rendszer megreformálásának szükséges-
sége széles értelmiségi rétegek konszenzusává vált.25 A problématerületek 
szorosan összefüggtek: a rendies társadalom felbomlása és a jelen aktuális 
politikai, gazdasági és társadalmi problémái olyan komplex probléma-
együttest alkottak, amelyről már számottevő társadalmi diskurzus folyt. 
Elegendő, ha csak a népi mozgalom gyökereinél jelentkező megdöbbentő 
felismerésre gondolunk: az értelmiség odafordulása a magyar agrárium 
felé nem a trianoni sebektől vérző középosztályi nemzeti identitás gyógyír-
ének, hanem a magyar parasztság minden képzeletet felülmúló nyomorú-

                                                 
21  BALOGH MARGIT: A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935-46. Bp., 1998. 17-

19. p.; ORMOS MÁRIA: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században. Bp., 
2009. (továbbiakban: ORMOS, 2009.) 199-207. p. 

22  A katolikus társadalmi analízis és a belőle levezetett gyakorlat diszkrepanciájának 
történetéről és okairól ld.: HOBGOOD, MARY E.: Catholic Social Teaching and 
Economic Theory. Philadelphia, 1987. 

23  JANOS, A.C.: Politics of Backwardness in Hungary, 1825-1945. Princeton, 1982. 201-
234. p. 

24  TÓTH ZOLTÁN: Elfelejtett előzmények. A régi társadalomtörténet sajátos kérdéseinek 
kialakulásáról. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Szerk.: Bódy Zsombor – Ö. Ko-
vács József. Bp., 2006. 74. p. 

25  LACZKÓ MIKLÓS: Sziget és külvilág. Bp., 1996. (továbbiakban: LACZKÓ, 1996.) 167-169. p. 
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ságának a felfedezését eredményezte.26 Hasonlóképpen megemlítendő a 
magyar szociáldemokrácia ekkor már több mint fél évszázados küzdelme a 
társadalmi igazságosság és a szociális biztonság megvalósításáért. Bár a 
Tanácsköztársaság bukása után a baloldali gondolkodás válságba került,27 
a harmincas évekre a marxizmus társadalombírálatának értelmiségi kö-
rökben is vitathatatlanul nagy vonzereje volt. 

A Quadragesimo Annonak a szociális igazságosság megvalósítását 
sürgető pontjai tehát a társadalmi egyenlőtlenségek okozta, szociális fe-
szültségektől terhes országban új lendületet adhattak volna a fennálló rend 
bírálatának. Ezért a magyar püspöki kar a Quadragesimo Anno 
megjelenése után hamarosan, már 1931 novemberében saját körlevelet28 
bocsátott ki azzal a céllal, hogy az enciklikának a magyar helyzetre 
vonatkozó értelmezését az általa kívánatosnak ítélt mederben tartsa. Az 
egyházvezetés reagálását nagymértékben befolyásolta az a tény, hogy a 
katolikus egyház Magyarország tíz legnagyobb földbirtokosa közé 
tartozott,29 s 1919-ben negatív tapasztalatokat szerzett a szociális jelszavak 
politikai használhatóságáról. A körlevél ezért tág teret szentelt a vagyon és 
a magántulajdon keresztény értelmezésének. A tulajdonjog neotomista 
felfogását követve a magántulajdon kettős funkcióját – egyéni és társadal-
mi jellegét – hangsúlyozta, és a magántulajdon morális használatának 
példájaként mutatta be azt, ahogyan a katolikus egyház az egyházi 
földbirtokvagyont használja. Az egyházi vagyon szociális funkcióinak hang-
súlyozásával a magyar püspöki kar azt kívánta meggátolni, hogy a radikális 
társadalmi változások szükségességét hirdető eszmék beszüremkedjenek a 
katolikusok közé. Fontos mozzanat, hogy a Quadragesimo Anno helyi 
értelmezésével a körlevél tulajdonképpen áldását adta a hazai hivatásrendi 
mozgalmak szervezésének megkezdéséhez is. „A rendiség fölállítása a 
helyes szociálpolitikai célkitűzés” – hangzott a magyar püspöki kar 
válságkezelő programja a Quadragesimo Anno alapján.30 

A harmincas években elinduló sikeres hivatásrendi mozgalmak, első-
sorban a KALOT, kellően bizonyítják, hogy itt nem csupán a katolikus 
társadalomelemzés kelt versenyre a kor uralkodó eszmeáramlataival, 
hanem az egyház társadalmi tanítása a gyakorlatban is hatékonynak 
bizonyult: képes volt létrehozni komoly tömegbázissal rendelkező 
szervezeteket. Ezt azzal a megszorítással is állíthatjuk, hogy az alapvetően 
szociális prevención alapuló hivatásrendi szervezetek, amelyek a status 
quo fenntartásában, vagyis a Horthy-rendszer társadalmi viszonyainak 

                                                 
26  Ld.: BORBÁNDI GYULA: A magyar népi mozgalom. Bp., 1989. 
27  HAJDU TIBOR – L. NAGY ZSUZSA: A baloldali gondolat válsága Magyarországon a két 

világháború között. In: Valóság, 1985. 9. sz. 78-94. p. 
28  „A magántulajdonról és a munkáról – a Quadragesimo Anno enciklika magyarázata” 

címmel jelent meg. Szövegét ld.: A püspöki kar tanácskozásai. Összeáll.: Gergely Je-
nő. Bp., 1984. [továbbiakban: Gergely (szerk.), 1984.] 325-331. p. 

29  Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy az egyházi birtok nem egy kézben volt, hanem 
több száz birtokos között oszlott meg, és célvagyon jellege nem tette teljes mértékben 
azonos esetté a magánszemélyek földbirtokvagyonával. A katolikus egyház a földkér-
désben azonban nemcsak anyagilag volt érdekelt fél, hanem erkölcsi síkon is. LÁSZLÓ 

T. LÁSZLÓ: Egyház és állam Magyarországon, 1919-1945. Bp., 2005. 231. p. 
30  A magántulajdonról és munkáról. Gergely (szerk.), 1984. 330. p. 
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konzerválásában érdekelt katolikus egyházvezetés támogatását élvezték, a 
Quadragesimo Annonak csak az egyik lehetséges értelmezését valósították 
meg.  

Kevésbé közismert, hogy a Quadragesimo Anno magyar püspökkari 
interpretációja nem csupán a hivatásrendi mozgalmakat indította útjukra, 
hanem a laikus katolikus társadalomtudományos gondolkodásra is 
ösztönzően hatott. Katolikus értelmiségiek egy csoportja ugyanebben az 
időben jutott arra a felismerésre, hogy a szociális kérdésre az egyház társa-
dalmi tanításában létezik egy addig kevéssé észlelt válaszkísérlet, amellyel 
a katolicizmus megjelenhet a társadalomelemzés és az ország jövőjéről való 
gondolkodás szellemi mezőnyében. E felismerés tétje jóval nagyobb volt az 
ideológiai paletta puszta színesítésének szándékánál: a reformok mellett 
elköteleződő katolikus értelmiségi kör nem kevesebbre vállalkozott, mint 
hogy a katolikus társadalmi tanítást a magyar viszonyokra alkalmazva a 
rendszer jobb- és baloldali kritikájától egyaránt határozottan eltérő 
katolikus javaslatokat dolgozzon ki. Nem mellékes, hogy a kísérlet a ma-
gyar katolikus egyház életében is úttörőnek számított, olyannyira, hogy 
számos alkalommal összeütközésbe is került az intézményes egyház képvi-
selőivel.31 Olyan kompetencia kialakulásának lehetünk tehát tanúi, amely 
az egyház szociális tanításának normatív belső kontrolljaként is működött, 
miközben kifelé igyekezett felvenni a versenyt a kor nagy eszmeáramlatai-
val. Ennek lehetőségét a katolikus sajtó sokszínűsége és a harmincas évek-
re már kiforrott struktúrája teremtette meg: a katolikus középosztályi olva-
sóközönség megformálásával olyan nyilvánosság jött létre, amely 
célközönségként szolgálhatott a szociális kérdés katolikus értelmezésének 
kifejtéséhez. 

Az 1930-as években új folyóiratok is indultak,32 amelyek a 
Quadragesimo Anno magyar viszonyokra történő alkalmazásának fóruma-
ivá váltak. Legelső volt közöttük az 1931-ben alapított Korunk Szava, 
amely 1938-ig működött. 1935-ben a Korunk Szavából kiváló szerkesztő-
gárda újabb folyóiratokat alapított: a kultúrát és a katolikus spiritualitást 
középpontba állító Vigiliát, valamint az aktuálpolitikában állást foglaló Új 
Kort. Az újonnan induló katolikus folyóiratokban és a katolikus közírók 
műveiben a társadalmi tanítás korporatív értelmezése az 1930-as években 
napirendre került, majd ennek felívelése után az azzal szembeni kétségek – 
nem csekély részben a magyar belpolitikai helyzet alakulásával párhuzam-
ban – megerősödtek, később pedig, az 1940-es években a korporatizmus 
elméleti és gyakorlati elvetése is autochton módon megfogalmazódott. 
 

                                                 
31  Ld. pl. azt a vitát, amely 1935-ben bontakozott ki Bangha Bélával, aki kritikus hang-

nemben írt az új katolikus folyóiratokról: BANGHA BÉLA: Egy új folyóirat margójára. 
In: Magyar Kultúra, 1935. 9. sz. 404-409. p. 

32  Korunk Szava (1931-1938), Vigilia (1935-től) és Új Kor (1935-1937). 
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IV. 
A Quadragesimo Anno enciklika katolikus értelmiségi recepciójának ez a 
nem túl erős áramlata a második világháború utáni Demokrata Néppárt 
eszmerendszerében felbukkanó szociális elkötelezettségnek és keresztény-
demokrata politikai eszmerendszernek vált az előzményévé, és végső soron 
a II. Vatikáni Zsinat által megnyitott lehetőségek irányába mutatott. Ez 
adja jelentőségét. Ugyanezen premisszák alapján azonban más közírók és 
gondolkodók a harmincas évek közepén a társadalom korporatív átalakítá-
sának és Gömbös politikájának híveivé, később akár szélsőjobboldali 
nézetek propagátorává is váltak. Magyarországon ekként egymással éles 
ellentétben álló elképzelések születtek a kereszténység társadalmi jelenlét-
ének módozatairól. A fő kérdés tehát a katolikus társadalmi tanítás 
korporatív értelmezhetőségének kérdése, tágabban pedig a kereszténység 
társadalmi üzenetének tematizálhatósága volt. Vásárhelyi Miklós ennek 
fogadtatásáról így ír: 

 
„A hivatalos egyház a múltban fenntartással kísérte a katolikus prog-
resszió útkeresését, visszafogott kritikáját, korai kísérleteit az 
‘aggiornamento’-ra, és csak e múltnak nagyon elhatározott önelemzé-
se, szigorú lelkiismeretvizsgálat eredményezhetné a korabeli tévedések 
fel- és elismerését. Ha katolikus részről a merev tradicionalizmus aka-
dályozta a Korunk Szava irányzatának kibontakozását, majd történel-
mi rehabilitációját, a hagyományos baloldal – a liberálisoktól a kom-
munistákig – általában bizalmatlanul szemlélte a hagyományosan 
konzervatív magyar katolicizmus kereteit feszítő progresszió első této-
va és ellentmondásos lépéseit.”33 
 
A Korunk Szavát 1931-ben kifejezetten a Quadragesimo Anno ma-

gyarországi fogadtatásának előmozdítására alapította gróf Széchenyi 
György laptulajdonos és főszerkesztő. Munkatársai a későbbi katolikus 
újságírás olyan jelentős személyiségei voltak, mint Balla Borisz, Aradi 
Zsolt, Katona Jenő, Possonyi László és Rónay György. A folyóiratban 
rendszeresen jelentek meg írásai Mihelics Vidnek, Csávossy Elemérnek, 
Kovrig Bélának és Barankovics Istvánnak. A publikációk a vízválasztó 
1935-ös évig a katolikus közélet nemzetközi és hazai eseményeinek 
nyomon követése mellett főként a társadalmi tanítás bemutatásának, a 
benne kirajzolódó társadalomkép, ill. gazdaságetika magyarázatának 
szenteltek tág teret, körüljárva a hazai viszonyokra való alkalmazhatósá-
gának kérdését. A Korunk Szava írógárdáját kezdetben elmélet és gyakor-
lat metszéspontjainak keresése kötötte össze, amelyet a katolikus társada-
lomtudományos elemzés és a népi szociográfia tényfeltáró módszerének 
összeegyeztetésével kíséreltek meg kialakítani. A Korunk Szava körül meg-
jelenő és leginkább Balla nevével fémjelezhető ifjúkatolikusok a 
Quadragesimo Annoban olyan lehetőséget láttak, amelynek segítségével a 
generációs ideológiaként is működő reformkatolicizmuson belül kerestek 
választ az egyház és az ország válságjelenségeire.34 Az idősebb 

                                                 
33  VÁSÁRHELYI MIKLÓS: Bilincsbe vert beszéd. Bp., 2002. 116. p. 
34  A generációs ideológiaként is működő nemzedéki gondolatnak Európa-szerte rene-

szánsza volt a jobboldali gondolkodásban az első világháború után. Erről bővebben 
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nemzedékhez tartozó és keresztény politikusként is tevékeny Széchenyi 
ehhez anyagi hátteret biztosított, miközben őt a keresztény politizálás és 
társadalmi jelenlét más, a korabeli katolikus politikai tradícióhoz jobban 
kötődő lehetőségei foglalkoztatták. A kétféle törekvés ideiglenesen 
összefonódott, és ez az 1931 és 1935 közötti időszakban a Korunk Szava 
mozgalmas, kísérletező, katolikus avantgardjának új hangját eredményez-
te. A Széchenyitől 1935-ben részben személyi, részben azonban politikai 
okok miatt elszakadó szerkesztőgárda (Balla, Aradi) újabb folyóiratokat 
alapított: a Vigiliát, valamint a Gömbös Gyula mellett állást foglaló Új 
Kort. 

A pápai társadalmi tanítás harmincas évekbeli magyarországi adaptá-
ciója Prohászka Ottokár35 nyomdokain indult útjára. „Foszladozó, bomla-
dozó régi társadalom. Íme, ez a társadalmi kérdés” – idéz tőle a szociológus 
Kovrig Béla a Korunk Szava Prohászka-emlékszámában 1932 őszén. 
Prohászka a magyar katolikus szociális gondolkodás számára mindig is 
megkerülhetetlen vonatkoztatási- és kiindulópont volt, ám a Korunk Sza-
vában a rá való hivatkozás a szociográfiai realizmus elvárásával gazdagítot-
ta a székesfehérvári püspök eszméiből táplálkozó, katolikus, szociális 
gondolatot. Kovrig szerint a társadalmi reform első lépése a reális helyzet-
felmérés, amelyet szociálpolitikai célkitűzések megfogalmazása, majd a 
kettő összhangjának megteremtése követ. Realitás és teoretikus célkitűzé-
sek összehangolásának alapja lehet a Quadragesimo Annoban megfogal-
mazott társadalmi tanítás, amennyiben megmutatja, hogy milyen irányban 
haladható meg a régi – a karitászra épülő – szociális gondoskodás. Kovrig, 
aki ennek az útkeresésnek később egész kötetet szentelt36 és bizonyos mér-
tékig saját szociálpolitikusi pályáját is ennek a feladatnak a megvalósítása-
ként fogta fel, e helyütt csupán a nemzeti szociálpolitikai irányelvek kidol-
gozásának sürgetését említi, amely a korporatív szervezetek életre 
hívásában nyerhetne „modern” formát. 

A Prohászkára való hivatkozás szinte magától értetődik egy szociális 
elkötelezettségű katolikus orgánum számára. Annál újszerűbb viszont 
Szekfű Gyulának, a kortárs történetírónak és gondolkodónak példaképként 
való szerepeltetése.37 Szekfű Gyula történelemfelfogását a társadalmi taní-
tásban konzervatív reformprogram lehetőségét felismerő, katolikus újság-
írás Szekfű katolicizmusa miatt fogadta rokonszenvvel.38 A jelenkor válsá-
gának katolikus módon történő megközelítésében a reformok mellett 
érvelő katolikus írók olyan szellemi közösséget tételeztek fel Szekfű és 
önmaguk között, amely az alakulófélben levő katolikus társadalomtudo-
mányos gondolkodás egyik sajátosságára hívja fel a figyelmet. A válságot 
ugyanis sosem csupán magyar kérdésként fogták fel, hanem a kor és a világ 

                                                                                                          
ld.: TRENCSÉNYI BALÁZS: A történelem rémülete. In: A szabadság értelme – az értelem 
szabadsága, filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok. Szerk.: Dénes Iván Zoltán. Bp., 
2004. 299-324. p. 

35  KOVRIG BÉLA: Prohászka társadalom-szemlélete. In: Korunk Szava, 1932. X. 15. 11-13. p. 
36  Vö. KOVRIG BÉLA: Szociálpolitika. Bp., 1936. 
37  GR. SZÉCHENYI GYÖRGY: Szekfű Gyula védelmében. In: Korunk Szava, 1931. XII. 1. 3. p. 
38  Ld.: HATOS PÁL: Szekfű katolicizmusa. In: Múltunk, 2010. 1. sz. 232-257. p. 



         Társadalmi tanítás és szociális kérdés            13 

 
egyetemes problémájaként.39 Szekfű Három nemzedéke, majd elsősorban e 
mű 1934-es átdolgozása és konzervatív reformprogrammal való kiegészíté-
se nagy hatással volt a Korunk Szava körül kialakuló kör szellemi 
útkeresésére. 

A jelenkor válságát Szekfű a múlt „bűneire” vezette vissza, s ezáltal 
olyan értelmezési modellt nyújtott, amely a politikai és egyházi 
identitásukat kereső katolikusok számára átvehetővé vált.40 Ezen a ponton 
a nemzedéki gondolat kapcsolódik be az új katolikus folyóiratok szociális 
kérdés és katolikus válaszkeresés uralta diskurzusába, hiszen a szekfűi 
kétosztatú gondolkodással párhuzamosan nem csupán a kor nagy eszméi-
vel szembeállított katolicizmus kínálkozik, hanem a harmincas években 
szellemi érettségre jutó új nemzedéknek az a szándéka is megfogalmazó-
dik, hogy elkülönüljön az idősebb generációtól, annak megnevezhetővé vált 
mulasztásai miatt.41 Ekképp a Szekfűtől átvett értelmezési modell az új 
katolikus folyóiratokban a nemzeti történelem helyett a magyar katolikus 
egyház története felé fordult. Míg Szekfűnél a földkérdés, a felekezeti kér-
dés, a zsidóság és kapitalizmus kérdése, a nemzedékprobléma és a határon 
túli magyarság ügye egyként mint feloldásra váró hasadtság jelent meg a 
trianoni Magyarország életében,42 addig az ifjúkatolikusok az egyházi hely-
zet elemzését építették fel hasonló módon, és az egyházon belüli reform 
szükségességét hangoztatták.43 

 Figyelemre méltó, hogy a Szekfű által pejoratív értelemben 
„neobarokk” társadalomként leírt Horthy-kor „neobarokk” attribútuma a 
szükségesként felismert egyháztörténeti paradigmaváltás jelölőjévé és 
magyarországi követelésévé válik a reformokat sürgető katolikus újság-
írásban. Ez leginkább a Vigilia spirituális útkeresésével illusztrálható. A 
XIII. Leóval kezdődő egyháztörténeti korszak önértelmezésének már nem 
a barokk „pásztor és nyája” metafora felelt meg,44 hanem Aquinói Szent 
Tamás erőteljes hatására előtérbe került a világ racionális megismerhető-
sége, a természettörvény és az ember morális szabadságának hangsúlyozá-
sa. Az egyház Krisztus misztikus testeként való ábrázolását a kor 
ekkleziológiája a barokk hagyomány megkerülésével a keresztény 

                                                 
39  ERDEI FERENC: A magyar társadalom a két világháború között. In: Valóság, 1976. 4. 

sz. 33-36. p. 
40  Szekfű Gyula hatása a katolikus gondolkodásra az itt vázoltnál lényegesen több fi-

gyelmet érdemel. Ehelyütt csupán a tárgyalt témához illeszkedő néhány pont felveté-
sére nyílott lehetőség. Vö.: DÉNES IVÁN ZOLTÁN: Eltorzult magyar alkat. Bibó István 
vitája Németh Lászlóval és Szekfű Gyulával. Bp., 1999. 42-73. p., UŐ: Európai minta-
követés – nemzeti öncélúság. Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi Magyar-
országon. Bp., 2001. 159-168. p.; STRAUSZ PÉTER: Korporáció vagy hivatásrend? Az 
érdekképviseleti rendszer átalakításának kérdése Európában és Magyarországon, 
1926-1940. In: Múltunk, 2010. 1. sz. 83-122. p. 

41  RAKOVSZKY TIBOR: Reformnemzedék és katolicizmus. In: Új Kor, 1935. 1. sz. 11. p. 
42  SZEKFŰ GYULA: Három nemzedék és ami utána következik. Bp., 1934. 416-465. p. 
43  VIDA IMRE: A mai magyar katolikus ifjúság feladatai (küzdelem a korszerűtlen társa-

dalom ellen). In: Vigilia, 1936. 4. sz. 11-48. p. 
44  A pápák szociális enciklikáinak csoportosítására és a belőlük kibomló egyházkép 

vezérmetaforáinak értelmezéséről ld.: SCHUCK, MICHAEL J.: That They Be One. The 
Social Teaching of the Papal Encyclicals, 1740-1989. Washington D.C., 1991. 1-45. p. 
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középkorra vezette vissza. Ez a korokon áthajoló gesztus – amely a katoli-
kus tradíció tárházából a középkort, a gótikát, a skolasztikus filozófiát és a 
késő középkori misztikát emelte ki – vált francia minta alapján a magyar 
ifjúkatolikusok avantgardjának példaképévé, szemben a „barokkosnak” 
érzékelt hazai egyházi környezettel. A korabeli katolikus sajtó és a keresz-
tény perszonalizmust zászlajára tűző Vigilia hangneme, tematikája és ér-
tékszempontjai közötti különbséget leginkább a katolikus identitásnak 
ezzel a stílusbeli különbségével szemléltethetjük. A Vigilia hasábjain az 
egyetemesként értett „katolikus” jelző már úgy bukkan fel, hogy az integrá-
ló erőként felfogott katolicitás nem kiveti, hanem befogadja és saját 
szempontjai szerint elismerőleg értelmezi a szekuláris kultúrát és művésze-
teket. Possonyi László, Rónay György és Sík Sándor esszéikben a katolikus 
miliő ezen új útjait járták be.45 

Ugyanakkor a katolicizmus viszonyát a szekuláris világnézetekhez – s 
nem a szekuláris kultúra teljességéhez – az új katolikus társadalom-
tudományos gondolkodás a konfrontáció jegyében tematizálta. Szekfű 
maga is hajlott dichotómiák képzésére – gondoljunk csak az európai 
tradíció és a nemzeti hagyomány ellentétpárként való megjelenítésére 
Szekfű történeti munkáiban, vagy a feljebb már említett antagonizmu-
sokra. Az idealizmus kontra materializmus, hagyomány kontra forradalmi-
ság, kereszténység kontra pogányság típusú szembeállítás azonban a bon-
takozó laikus katolikus társadalomtudományos gondolkodás számára már 
sokszor nemcsak mint ellentét, hanem egyenesen mint kozmikus harc 
jelenik meg. Ezt leginkább a katolikus szociológus, Mihelics Vid munkáiból 
vett példákkal bizonyíthatjuk. Mihelics például így ír: 

 
„Amíg a liberalizmus csak az elszigetelt egyént, a marxizmus pedig 
csak az embert mint a társadalmi szervezetnek egyenlő jogú és kijelölt 
helyű sejtjét veszi figyelembe, ne lehessen olyan megoldás, amely biz-
tosítja az emberi létigények kielégítését, de ezzel együtt az egyéniség 
kifejezhetését is? Nos, nekünk katolikusoknak hitünk és meggyőződé-
sünk, hogy ezt a harmadik megoldást, amely az individualizmus és a 
szocializmus előnyeit azok hátrányai nélkül egyesíti magában: a közel 
kétezer éves kereszténység szociális tanítása nyújtja. Krisztus egyháza 
mint a történelemnek már annyi fordulópontján, ismét előlép, hogy 
megmentse az emberiséget a lelki és kulturális összeomlástól.”46 
 

Mihelics e művében eljut annak kifejtéséhez, hogy minden szociális prob-
léma oka az igaz hit és megértés elvesztése,47 amelynek visszaszerzése, az ő 
szóhasználatával: a ragyogó visszatérés, meggyőződése szerint a szociális 
bajok megszűnését vonná maga után. A katolikus szociális gondolkodás és 
társadalomtudomány fejlődését leginkább az ő és Kovrig Béla nézeteinek 

                                                 
45  Rónay György például később Pergel Ferenccel beszélgetve a következőképpen össze-

gezte a Vigilia irodalomszemléletét: „…éppen azt a tévhitet akarta lerombolni, hogy 
katolikus irodalom az, ami ájtatos, imádságos. Nem. Katolikus irodalom az, ami iro-
dalom, és úgy irodalom, hogy szellemében keresztény.” In: RÓNAY GYÖRGY: Interjúk, 
nyilatkozatok, vallomások. Bp., 2004. 166. p. 

46  MIHELICS VID: Világproblémák és katolicizmus. Bp., 1933. 8. p. 
47  MIHELICS VID: Modern katolikus fejek. Bp., 1936. 7. p. 
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alakulásán lehet szemléltetni. Mihelics, aki sokkötetes szerzőként és köz-
íróként a Quadragesimo Anno egyik legelső magyarországi népszerűsítőjé-
vé vált, a megújuló katolikus társadalmi tanításban olyan eszközt látott, 
amely a századelő katolikus szakszervezkedési formáival szemben hatéko-
nyabb társadalmi jelenlétet eredményezhet. Az út pedig, amint természet-
jogi következtetéseinek végén kijelenti, a Quadragesimo Anno által java-
solt korporatizmus.48 Írásaiban a társadalmi igazságosság és felebaráti 
szeretet őskeresztény elveiből kiindulva, a természetjogi megközelítésen 
keresztül, jut el az organikus társadalom-felfogás csúcsának tekintett 
korporatív eszmékig.49  

Kovrig viszont nem csupán társadalomtudós volt, hanem szociálpoliti-
kusként közvetlen kapcsolatot is teremtett az állami társadalompolitikával. 
1927-től a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium munkatársaként foglalko-
zott a szociális biztosítás ügyével, majd az Országos Társadalombiztosítási 
Intézet (OTI) aligazgatójaként részt vett az öregségi és rokkantsági biztosí-
tásról szóló törvény kidolgozásában. Imrédy Béla 1938-ban felkérte a Mi-
niszterelnökség akkor alakuló új ügyosztálya, az V. Társadalompolitikai 
Osztály vezetésére,50 Teleki Pál miniszter-elnöksége idején pedig a Nem-
zetpolitikai Szolgálat vezetője lett. Mint Teleki Pál bizalmasa, szerepe volt 
Teleki „korporatív alkotmányreform tervé”-nek a kidolgozásában,51 amely 
az állam által támogatott korporációk végsőkig vitt részletezése miatt egy 
sok szempontból zavarba ejtő kompendium. Kovrig klasszikus konzervatív, 
később reformkonzervatív, a korporatizmust preferáló időszakában is 
mindvégig hitt a Horthy-rendszer megreformálhatóságában, és a korpora-
tív eszméktől csak a világháború vége felé határolódott el.52 

Sokkal élesebben elemzi azonban a magyar katolikus egyház és társa-
dalom viszonyát Barankovics István. A Demokrata Néppárt későbbi veze-
tője egy cikkében már 1932-ben a földosztás megkerülhetetlen voltára 
hívta fel a figyelmet. A magyarországi földbirtoktulajdon aránytalanságai-
nak megszüntetése biztosíthatja csak a társadalmi békét és a nemzet fenn-
maradását – állítja Barankovics.53 Szerinte a földosztás elkerülhetetlenül 
bekövetkezik majd, a kérdés csupán az, a katolikus egyház beleegyezésével 
vagy nélküle történik-e meg. Amennyiben a katolikus egyház akarata elle-
nére történik meg, annak egyháztörténeti jelentősége lesz: 

 
„Mivel a katolikus egyház hatalmának jó részét az uralkodó osztályok-
kal való időleges és káros szövetség miatt vesztette el, […] hasonló mó-

                                                 
48  MIHELICS VID: A szakszervezkedés elmélete és iránya. Pécs, 1928. 172-176. p. 
49  CSÁVOSSY ELEMÉR, S.J.: Az egyház szociális arca. In: Korunk Szava, 1932.1.1. 7-8. p., 

1932.1.15. 5-6. p., 1932.III.15. 5-6. p., 1932.IV.1. 5-6. p., 1932.IV.15. 6. p.; Az új társa-
dalmi rend. In: Uo. 1932.V.15. 5-6. p., 1932.VI.1. 6. p., 1932.VII.1-15. 7-8. p. 

50  HÁMORI PÉTER: Kísérlet egy „propagandaminisztérium” létrehozására Magyarorszá-
gon. A Miniszterelnökség V., Társadalompolitikai Osztályának története, 1938-1941. 
In: Századok, 1997. 2. sz. 353-380. p. (továbbiakban: HÁMORI, 1997.) 

51  TELEKI PÁL: Válogatott politikai írások és beszédek. Szerk.: Ablonczy Balázs. Bp., 
2000. 443-463. p. 

52  Ld.: KOVRIG BÉLA: A magyar társadalompolitika. Bp., 2011. 
53  BARANKOVICS ISTVÁN: Új földbirok-reform felé. In: Korunk Szava, 1932.VIII.1-15. 15-

19. p. 
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don bizonytalan időre el fogja veszíteni morális és spirituális befolyá-
sát is, ha nem a legszélesebben értelmezett emberi jogok 
érvényesítését és a legprogresszívabb szociális gondolkodást fogja tá-
mogatni.”54 
 

Végül pedig arra a következtetésre jut, hogy a „magyar föld történetében 
nem csak a nemzet története, hanem a katolikus egyház sorsa is meg van 
írva”.55 

A katolikus egyház nemzetközi és hazai közéleti eseményeinek nyomon 
követése oda vezetett, hogy a Korunk Szava a harmincas évek nagy politi-
kai eseményei kapcsán politikailag is állást foglalt. Szerzőiben épp a 
szélsőjobboldali eszmék nemzetközi és hazai térnyerése keltette fel azt a 
szándékot, hogy tisztázni próbálják a katolikus társadalmi tanítás és a 
jobboldali társadalomszervezési kísérletek viszonyát. A nemzetiszocializ-
mus és a kereszténység összeférhetetlenségéről nagyon hamar világos 
képet kaptak. Például már 1932-ben ankétot rendeztek a hitlerizmusról. A 
szerkesztők prominens, egymással ellentétes nézeteket valló közszereplő-
ket kértek fel arra, hogy kifejtsék álláspontjukat. Milotay István és 
Eckhardt Tibor mellett írást adott a Korunk Szavának Kéthly Anna is, a 
katolikus társadalomtudósok közül pedig Mihelics Vid és Szekfű Gyula 
nevét kell kiemelnünk.56 

A főszerkesztő, Széchenyi György a továbbiakban is egyre inkább a 
nemzetiszocialista eszmék elleni fellépést sürgette több írásában. Mussoli-
ni, de még inkább Salazar politikájának értékelése azonban korántsem volt 
ilyen egyértelmű,57 miként a Korunk Szava körének későbbi történetét is 
meghatározta Gömböshöz való viszonyulásuk különbözősége. Az ellentétek 
1935-ben szakításhoz vezettek. Gömbös Gyula személyében ugyanis 1932-
ben egy olyan katonatiszti múlttal rendelkező politikus került hatalomra, 
aki a parlamenti demokráciának az állam irányította korporációkkal 
történő fokozatos felcserélésében látta a hatékony eszközt arra, hogy Ma-
gyarország leküzdje a gazdasági világválság negatív következményeit és a 
húszas évek konszolidációja utáni politikai válságot.58 Kormányzásának 
kezdetén kiadott Nemzeti Munkaterve59 az öncélú nemzetállam megterem-
tését tűzte ki célul, amely a különböző társadalmi osztályok e cél szolgála-
tába állított munkájának központi irányításával valósult volna meg. Külö-
nösen a második Gömbös-kabinet megalakítása körüli időkben, 1935-ben 
Gömbös megkülönböztetett figyelemmel kísérte a saját tömegbázisát is 
növelni képes kezdeményezéseket: így kísérletet tett a népi mozgalom írói-

                                                 
54  Uo. 15. p. 
55  Uo. 19. p. 
56  Korunk Szava, 1932.VI.1. 7-11. p. 
57  Mihelics 1938-ban Az új Portugália címen Salazar rendszeréről könyvet is publikált. 

A könyv keletkezésének történetéről ld.: HÁMORI, 1997.; UŐ: Portugália mint 
„bezzegország”. In: Valóság, 1994. 6. sz. 56-65. p. 

58  VONYÓ JÓZSEF: Diktatúra – olasz mintára. In: UŐ: Gömbös Gyula és a jobboldali 
radikalizmus. Pécs, 2001. 52-65. p. 

59  A Gömbös-kormány Nemzeti Munkaterve: Magyarországi pártprogramok 1919-1944. 
Szerk.: Glatz Ferenc – Pölöskei Ferenc. Bp., 1991. 330-344. p. 
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nak megnyerésére,60 de személye és politikája döntően hozzájárult ahhoz 
is, hogy a Korunk Szavát legtehetségesebb újságírói elhagyják.61 

1935-ben a Korunk Szavából kiváló szerkesztőgárda új folyóirata, az 
Új Kor ugyanis Gömbös politikájának támogatása mellett érvelt. Döntésü-
ket a következőképpen indokolták: 

 
„Nem lehet letagadni, hogy Gömbös Gyula reformterveit, az ő rezsim-
jét legalább is olyan ‘jóindulattal’ kellene katolikus oldalról figyelni és 
kezelni, mint ahogyan Bethlen rendszerét figyelték és kezelték. […] A 
közjó szolgálata akkor is támogatandó a katolikusok által, ha nem ka-
tolikus ember az, ki a közjó érdekében dolgozik. Bethlen protestáns 
volt, miért vett részt kormányzatában a keresztény párt? […] Miben 
volt Bethlen katolikusabb, mint Gömbös?”62 
 

Vagy tömören: „Gömbös reformtervei egytől egyig belegyökereztethetők a 
katolikus társadalmi szemléletbe.”63 Ennek módja pedig a következő: 

 
„Hisszük és valljuk, hogy Krisztusnak is kedvesebb az, aki […] a 
szegény népet fel akarja szabadítani, aki birtokreformot akar, moder-
nebb társadalmi rendet, gyökeres változást a magyar életben. […] Ha a 
katolikus politika rozoga feudális klikkekhez köti magát s ma már ne-
vetségesen elavult ideológiákkal tart rokonságot, akkor az új kor el fog-
ja gázolni. […] Törekvésünk átmenteni, fenntartani, sőt sokkal na-
gyobbra fejleszteni a katolikus örök értékeket, egy új, népies irányú és 
szociális Magyarországon.”64 
 
Az Új Kor szerkesztőinek kiválása után Széchenyi egyre inkább a 

szélsőjobboldali ideológiákkal szembeni küzdelemre helyezte a hangsúlyt. 
Nem véletlen, hogy kereszténypárti képviselőként a képviselőházban egyi-
ke volt azon keveseknek, akik 1938-ban az első zsidótörvény ellen 
szavaztak,65 és nevét a Makay-nyilatkozat tiltakozó aláírói között is megta-
láljuk.66 1938-ban azonban Széchenyi meghalt. Halálának ürügyén az 
Imrédy-kormány bevonta a radikalizálódó Korunk Szava lapengedélyét, s 
csak több parlamenti képviselő közbenjárásának köszönhetően szerveződ-
hetett újra a folyóirat 1939-ban Jelenkor néven, de akkor már Katona Jenő 
szerkesztésében.67 Eszmei utódának tekinthető a Barankovics által szer-

                                                 
60  LACZKÓ, 1996. 136-150. p. 
61  Gömbös és a katolikus egyház kapcsolatáról ld.: SPANNENBERGER NORBERT – VONYÓ 

JÓZSEF: Felekezeti béke és társadalomszervezés. (Társadalomszervezési kísérletek és 
a katolikus egyház a Gömbös-érában.) In: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. Szerk.: 
Horváth István és Kikindai András. Bp.–Pécs, 2007. 135-164. p. 

62  BALLA BORISZ: Mi az igazság? In: Új Kor, 1935.V.4. 5-6. p. 
63  MIHELICS VID: Katolikusok a válaszúton. In: Új Kor, 1935.V.4.) 9-10. p. 
64  BALLA BORISZ: Olvasóinkhoz. In: Új Kor, 1935.IV.20. 3. p. 
65  Széchenyi György tiltakozása az I. zsidótörvény ellen: Képviselőházi Napló, 1935-41. 

XVII. köt. 416-419. p. (1938. március 31.) 
66  „Makay-nyilatkozat”. – Országgyűlési Könyvtár C41 5015 (3895/1940) 
67  VÁSÁRHELYI MIKLÓS: Katolikusok a szellemi ellenállásban – beszélgetés Katona Jenő-

vel. In: Literatura, 1980. 1. sz. 112-127. p. 
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kesztett Az Ország útja című folyóirat is. A második világháború előestéjén 
nagy jelentőségre tett azonban szert az a korporatív eszméktől való elhatá-
rolódás, amely először a Korunk Szavában és a körülötte csoportosuló 
katolikus társadalomtudományos gondolkodók írásaiban fogalmazódott 
meg. Almásy József több írásában számolt le a hivatásrendiséggel, mint 
életképes katolikus társadalomszervező elvvel.68 A világháború végén 
Mihelics Vid és Kovrig Béla is ebbe az irányba mozdult el.69 Mint Kovrig 
írja: 

 
„Különböző uralmi formákban megvalósított társadalompolitikák és a 
nép életére gyakorolt hatásaik hosszú megfigyelése alapján valljuk, 
hogy a parlamentáris demokrácia az az államforma, amely egy mo-
dern, iparosodott népesség életében lehetővé teszi a társadalom belső 
egységének, egyensúlyának igazi (és nem részérdekek felé tájékozódó) 
társadalompolitikával kifejtett szolgálatát.”70 
 

A magyar katolikus gondolkodók fokozatos elvi elhatárolódása a 
korporatizmustól önálló szellemi teljesítmény. Ugyanakkor párhuzamos a 
Vatikán fokozatos irányváltásával is, amely az 1937-es Mit brenneder 
Sorge kezdetű, nácizmus elleni és a szintén ez évben kiadott Divini 
Redemptoris Mater kezdetű, kommunizmus ellen állást foglaló pápai 
megnyilatkozásokban71 világegyházi szinten is feladta a korporációs elmé-
letek proponálását, és helyette a parlamentáris demokráciában vélte szö-
vetségesét megtalálni, immár a kommunizmus és a nemzetiszocialista 
totális állammal vívott eszmei harcában.72 

A magyar katolikus társadalomtudományos közgondolkodás az 1940-
es években tehát már a kereszténydemokrata pártszerveződés szociális 
programjának kialakítása irányába fejlődött, és végül eljutott nem csupán a 
tágan értelmezett szociális program, hanem a demokratikus politikai válto-
zások sürgetéséig is.73 A korporatív eszmékkel való szakítás, valamint a 
szociális jogok és a politikai demokrácia összefonódásának felismerése 
teremtette meg ugyanis a hidat a világháború utáni kereszténydemokrata 
politikai program felé.74 1943. augusztus 23-án az Apor Vilmos, győri püs-
pök által összehívott megbeszélésen döntöttek az 1944 őszén útjára induló 
Kereszténydemokrata Néppárt előzményének tekinthető, Katolikus Szociá-
lis Népmozgalom nevű szervezet megalapításáról. A titkos megbeszélésen 
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Kovrig Bélát bízták meg azzal, hogy kidolgozza a magyarországi keresz-
ténydemokrácia szociális programját. Kovrignak az ekkor megírásra kerülő 
és először 1944-ben napvilágot látó Magyar Társadalompolitika című 
műve lett a kiindulópontja a DNP világháború utáni politikai programjá-
nak. 

A két világháború közti időszak katolikus politikai eszméit vizsgálva 
Ormos Mária joggal állapítja meg, hogy ez a kereszténydemokrácia előz-
ményének tekinthető „keresztény áramlat mintegy elveszett az irányzatok 
sűrűjében, és nem alakult ki mérvadó, a politizálás szempontjából haté-
kony párt vagy mozgalom”.75 A sok áramlat között valóban nem volt erős 
Barankovics István és körének befolyása, de főként 1943 nyarától, a Katoli-
kus Szociális Népmozgalom létrejöttétől egyre erősödött. A harmincas és 
negyvenes évek katolikus társadalomtudományos gondolkodása és az a 
szociálpolitikai tevékenység, amelyet képviselői kifejtettek végül is kiter-
melték azt a belátást, amely a második világháború után a Demokrata 
Néppárt programjában76 annak a háború utáni európai kereszténydemok-
rata politikai gondolkodásnak a magyar megfelelőjeként jelentkezett, 
amely a szociális piacgazdaság és a parlamentáris demokrácia összekapcso-
lásával kísérelte meg az európai történeti fejlődés egyik nagy adósságát, a 
szociális jogok politikai elismerését pótolni.77 
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