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1. Bevezetés: a témaválasztás indoklása 
 

A doktori disszertációm témájául választott katolikus nagygyűlési mozgalom első világháború 

előtti hazai története több szempontból is érdekes és fontos, melynek részletes feldolgozásával 

még adós a hazai egyháztörténet-írás. A korábban született kisszámú munka nem törekedett 

mélyfúrások elvégzésére, mindössze az eseménytörténet fontosabb pontjait regisztrálta.
2
 Az 

utóbbi időszakban azonban ezen a területen is megélénkült az érdeklődés, így a dolgozatban 

nem célom a nagygyűlések politika- és eseménytörténetének átfogó ismertetése.
3
 E helyett az 

egyes nagygyűléseket olyan fókuszpontoknak fogom tekinteni, melyekben megtalálhatók a 

katolikus közéletet foglalkoztató legfontosabb kérdések. Azonban még ez is – mint később 

látható lesz – nagyon szerteágazó tematikai feldolgozást tenne szükségessé, melyre egy 

dolgozat keretei között szintén nem vállalkozhatom. Így célom elsősorban az, hogy 

megvizsgálva a nagygyűléseken elhangzott felszólalások anyagát, a társadalomszervezés és a 

közművelődés kérdéseit járjam körül. Reményeim szerint ezek segítségével – mintegy 

koncentrátum formájában – kirajzolódik, hogy a katolikus értelmiség miért tartotta 

kiemelkedően fontosnak a (köz)művelődés kérdéseit, miért törekedtek arra, hogy ennek a 

társadalmi alrendszernek a lehetőségekhez képest minél nagyobb részét képesek legyenek 

uralni. 

A vizsgálat rávilágít arra: hogyan próbálta megszervezni magát a világiaknak – és nem 

kis részben egyháziaknak – az a csoportja, amely a katolikus megújulás levezénylését 

tekintette legfőbb feladatának. Ennek során milyen nehézségekkel találkoztak, illetve a 

kihívásokra milyen megoldási lehetőségeket vázoltak fel. Rendkívül izgalmas annak 

vizsgálata, hogy a megoldási lehetőségek mennyire voltak egyediek, a hazai viszonyokból 

következők, vagy éppen ellenkezőleg, mennyire követtek más országokban már kipróbált 

gyakorlatokat. Az utóbbi esetben külön vizsgálható – ami már részben túlmutat a dolgozat 

tervezett keretein – hogy az átültetés során milyen változásokon mentek át a máshol bevált 

megoldások, a hazai realitások között ezeknek milyen mutációi ismerhetők fel. Esetleg: 

milyen sajátosan magyar megoldásokkal találkozhatunk, melyek a speciálisan magyar 

viszonyok között alakulhattak ki? 

 Munkámmal azokhoz a kutatásokhoz szeretnék csatlakozni, melyek igyekeznek 

túllépni az egyháztörténet hagyományosan intézménytörténeti megközelítésén, és az egyház 

                                                           
2
 ADRIÁNYI 2000., SZÖGI 1991., HERMANN 1982. 

3
 Az MTA BTK TTI keretei között folyó OTKA-kutatás résztvevőjeként KLESTENITZ Tibor dolgozza fel a 

hazai nagygyűlések történetét az 1890-es évektől az eső világháborúig, a két világháború közötti időszakkal 

pedig GIANONE András foglalkozik. (A témában megjelent munkáikat lásd a bibliográfiában.) 
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történetének a társadalom történetébe való beleszervesüléséből (és viszont) indulnak ki.
4
 Az 

egyház történetének kezdete óta a társadalmilag leginkább beágyazott rendszerek közé 

tartozott, a legfontosabb társadalmi alrendszerek működtetésében meghatározó szerepet 

alakított ki (oktatási rendszer, betegápolás, szociális ellátás, stb.), így a politikai hatalom 

fontos segítője, illetve az egyház világi hatalmánál fogva olykor riválisa lett. Így az egyház 

története nem csak úgy értelmezhető, mint a hit tételeit közvetítő és védelmező hierarchia (és 

a benne működő személyek) története, hanem mint a társadalom megszervezésében 

kulcsszereplőként fellépő aktoré.  

Az egyház minden korszakban a normakommunikáció alapvető szereplője volt, legyen 

szó szűken vett vallási normákról, vagy tágabb értelemben a világi hatalom – az előbbiekkel 

nem ellenkező – normáiról.
5
 A normakommunikációt hosszú időn keresztül elsősorban a 

hierarchia végezte, kiépített – és a plébániák segítségével az egyénekig eljutó – hálózatával. A 

19. század második felében azonban egyre nagyobb lett az igény arra, hogy a világi híveket is 

beemeljék az egyház feladatainak ellátásába. Ez az igény egyaránt jelentkezett a világiak és az 

egyháziak oldalán, de nem azonos időszakokban és nem azonos intenzitással. Az utóbbi volt a 

tartózkodóbb és a kevésbé rugalmas ezen a téren. Pedig a tömegek vallásosságának a 

modernitás hatására történő megváltozása, és az ebből kibontakozó válságérzet hatására 

fokozottan szükségessé vált a keresztény normák hatékony kommunikálása.
6
 Ehhez ekkor 

már új kommunikációs csatornák is rendelkezésre álltak. 

Kettős versenyhelyzet alakult tehát ki. Egyrészt egyes egyháziak és a világi 

katolikusok versenyeztették egymással a kihívások kezelése érdekében felmerült javaslataikat 

(belső konkurencia). Másrészt ezen a koordináta-rendszeren kívül, azzal párhuzamosan, olyan 

aktorokkal kellett versenyezni (külső konkurencia), amelyek a korábbi korszakokhoz képest 

jelentősen megerősödtek (nemzet-állam), vagy újként léptek be a pályára (új és 

újraértelmezett politikai ideológiák). A verseny ráadásul egy jelentősen megváltozott 

környezetben, új jelenségek (pl. polgári nyilvánosság, tudományos-technikai modernizáció) 

sorának megjelenése mellett zajlott. 

A katolikus nagygyűlések több szempontból is ennek az új viszonyrendszernek a 

termékei. Ezért vizsgálatuk túlmutat tényleges korabeli jelentőségükön is. Mintegy 

mikroszkópon keresztül, segítségükkel betekintés nyerhető a katolikus eszmetörténet, 

                                                           
4
 GYARMATI 2007. 20-39. 

5
 GŐZSY 2013. 53-84. 

6
 Ez esetben nem csupán a jogi értelemben vett normákra kell gondolni, hanem egyfajta értékrendre, a vallási-

erkölcsi normáknak a tömegtársadalomban és a modern életviszonyok keretei között való érvényesülésére is. A 

hatékony normakommunikációnak ez esetben figyelembe kellett (volna) vennie a modern tömeglélektan 

eredményeit is. 
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társadalompolitika, művelődéstörténet, és természetesen a politikatörténet területére is. 

Célom, hogy ebben a dolgozatban a társadalomszervezés és a művelődéstörténet 

szempontjából fontos területeket tegyem alaposabb vizsgálat tárgyává, nem tévesztve szem 

elől, hogy ezeknek a területeknek szoros kapcsolódási pontjai vannak az említett többi 

szférával. 

A katolikus társadalomszervezésnek
7
 a 19-20. század fordulóján új korszaka kezdődik, 

mely új célokat tűz maga elé, illetve új eszközök igénybevételéhez folyamodik 

(sajtószervezés, egyesületi hálózat kiépítése). E mellett pedig törekszik a korábban kialakított 

rendszerek megőrzésére (pl. iskolarendszer) is. Mindkét esetben egyre fontosabbá válik a 

hatékony kommunikációs stratégiák és csatornák megtalálása és kihasználása. Ezek 

működtetése és kiépítése jelentős részben a közművelődési szerep megőrzésével és az ezt 

garantáló hálózat kontrollálásával függ össze. Az ismeretközlés és értékközvetítés különböző 

csatornái alapvető fontosságúakká váltak a katolikus szellemiség kialakítása, illetve 

megőrzése szempontjából. A célok eléréséhez tehát komoly erőfeszítéseket kellett tenni, és 

nagy rendszereket befolyásolni. Mindezt a fent említett konkurenciákkal szemben. 

A katolikus egyháznak (és a katolikus világiak csoportjának, értelmiségieknek) 

mindezek mellett meg kellett újítania saját magát is. Új identitást kellett találnia, és a 

katolikus közösségek felé ezt közvetítenie is kellett. Ennek eszközei ugyanazok voltak, mint a 

fenti esetben. A szilárd csoporttudat kialakítsa, az erődemonstráció, a szekularizált, illetve 

más felekezetekhez kötődő rendszerekkel párhuzamos, saját „szubkultúra” kialakítása 

létkérdésként merült fel.
8
 A jövő katolikus társadalmának kinevelése alapvető feltételnek tűnt 

a vallásosság fellendítéséhez és az össztársadalom problémáinak kezeléséhez. Ezért a 

művelődés terén végzett tevékenységek célcsoportja elsősorban az ifjúság és az értelmiség 

volt. Másrészt az egyház nyitni próbált a munkásság és a vidék társadalma felé is, mintegy 

                                                           
7
 Társadalomszervezés alatt ebben az esetben azt értem, mikor egy adott társadalmi szereplő egy számára fontos 

cél elérése érdekében igyekszik mozgósítani, megszervezni a társadalom minél szélesebb rétegeit, túllépve a 

politikai pártszervezés keretein is, elérve és minél hatékonyabban megszólítva az egyént (pl. egyesületi hálózat 

kiépítésével). Ez esetben nem a hatékony pillanatnyi (egy konkrét ügy érdekében történő) mobilizálás az 

elsődleges cél, hanem a közvetíteni kívánt értékrendszer, világnézet, stb. életvitelszerű képviseletére történő 

„felhívás”, mely a képviselt értékek interiorizálásához, annak elmélyítéséhez vezet. 
8
 „Egy adott csoport annyiban rendelkezik politikai szubkultúrával, amennyiben sajátos politikai attitüdöket; 

közös értékek, normák és morális meggyőződések által uralt viselkedési (életstílus, szokások, kulturális 

fogyasztás) mintákat; csoporttudatot (kollektív identitás) és múlttudatot; rítusokat és szimbólumokat; ezen 

szimbólumok egy meghatározott használatát (egy sajátos ’nyelvet’); az egymás iránti szolidaritás és lojalitás 

érzését; és végül (úgy is, mint a szubkultúra materializálódása) exkluzív karakterű és politikai jellegű 

szervezeteket tud felmutatni. Nem valóságos közösségeket jelöl a terminus, a társadalom nagyobb blokkjai is 

képezhetnek politikai szubkultúrát. (…) a politikai szubkultúra létrehozásában és definíciójában kulcsfontosságú 

az önreflexió mozzanata.” ENYEDI 1998. 21. 
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„beelőzve” (vagy inkább „utána futva”) a liberális és szociáldemokrata mozgalmaknak 

(tömeghatás, népfelvilágosítás, mozgósítás). 

A két világháború közötti időszak katolikus fellendülésének magvai már az 1890-es 

évek és az első világháború közötti időszakban elvetésre kerültek, de szárba szökkenésükhöz 

az első világháború mellett a tanácsköztársaság és a trianoni döntés traumájára is szükség 

volt. 

A dolgozatban az 1890-es évek szórványos és regionális gyűléseinek rövid áttekintése 

mellett elsősorban az 1900-tól évente, rendszeresen megrendezett országos katolikus 

nagygyűlések azon felszólalásait mutatom be, melyek társadalomszervezési és közművelődési 

kérdésekkel foglalkoztak. A nagygyűléseknek már korán kialakult a rendszeres struktúrája, 

melyben minden esetben külön szakosztály foglalkozott a közművelődési témákkal. Ebbe 

több résztéma is belefért, de elsősorban az oktatás és nevelés kérdése, a katolikus sajtó ügye 

és az egyesületi élet fejlesztése jelentették az állandóan visszatérő területeket. Ezért a 

dolgozatban én is ezekre, illetve ezek részproblémáira fókuszálok. E három főcsapás mellett 

érintőlegesen szóba kerülnek a katolikus irodalom és tudomány, illetve a könyvtár- és 

múzeumügy témáit érintő hozzászólások is, de ezeket csak a szükséges mértékben fogom 

tárgyalni. A szakosztályi beszédek és hozzászólások mellett a nagygyűlések nyilvános ülésein 

is hangzottak el témánkat érintő beszédek. Ezek szerepe más volt, mint a szakosztályi 

beszédeké, de tartalmukat tekintve mindenképpen említésre érdemesek. Így ezeket is 

bevonom a vizsgálatba, bár esetükben legtöbbször általános érvényű megállapítások és 

igények fogalmazódtak meg. Harmadikként pedig a katolikus nagygyűlések idejére időzített 

társulati és egyesületi éves közgyűlések kiadott anyagai alapján – ahol volt ilyen – 

igyekeztem a tematikailag ide kapcsolódókra is figyelemmel lenni.
9
 

Közművelődési kérdések kapcsán tehát a dolgozat keretei között azt a tevékenységet 

illetve törekvést vizsgálom, melynek célja a társadalom minél szélesebb köreinek minél 

alaposabb kiművelése, információkhoz juttatása. A téma sajátosságaiból következően ez a 

beszédek jelentős részénél a katolikus szellemiségű műveltetés szándékát jelenti, melynek 

legfontosabb eszközei, illetve csatornái az iskolarendszer (óvodától az egyetemig), a sajtó és 

az önszerveződő (vagy „önszervezett”) civil társadalom, azaz az egyesületi hálózat. 

Az elhangzott beszédek és a felvetett témák esetében nincs lehetőségem minden 

részlet alapos körbejárására, mivel ezek a területek önmagukban is külön-külön dolgozatok 

tárgyai lehetnek, és már a korszakban széleskörű diskurzus alakult ki velük kapcsolatban, nem 

                                                           
9
 A résztvevő egyesületek száma egy idő után jelentősen megszaporodott, itt közülük csak a fontosabbakkal, 

nagyobb jelentőségűekkel foglalkozom.  
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csak a felekezeti társadalomban, hanem a társadalom egészében is. Ezért elsősorban a 

nagygyűlések során haladok végig és azt vizsgálom, hogy az egyes témák miként változnak 

vagy rögzülnek, milyen új megoldási javaslatok merülnek fel a még megoldatlan 

problémákra. Ahol ez szükséges, természetesen kitérek a felvetett kérdések gyökereire és 

bemutatom az idő előrehaladtával született fejleményeket, eredményeket is. 

A hazai katolikus nagygyűlések természetesen nem légüres térben alakultak ki, nem 

motivációk nélkül lettek olyanok amilyenek, és ez igaz az ott felvetett kérdések jó részére is. 

Ezért fontosnak tartom, hogy dolgozatomat hármas tagolásban építsem fel, három egymásba 

illeszkedő körben vázoljam a problémát. Elsőként a katolikus világegyház (XIII. Leo és X. 

Piusz pápák időszaka) és a 19. század politikai ideológiáinak találkozása, illetve a kihívásokra 

adott egyházi válaszok lesznek a vizsgálat tárgyai. Ez alapján lesz érthető, hogy mely 

impulzusok forrása volt Róma, és melyek azok, amelyek helyi kezdeményezések. A második 

körben röviden áttekintem azokat az európai országokat, ahol volt hasonló nagygyűlési 

mozgalom, megteremtve ezzel a párhuzamok és eltérések felismerésének lehetőségét. Mivel 

célom elsősorban nem egy nemzetközi összehasonlító munka készítése, hanem a hazai 

viszonyok bemutatása, így ez inkább háttérként szolgál az összkép kialakításához. A 

harmadik körben kerül bemutatásra a hazai nagygyűlési mozgalom. Ezen a ponton bevonom a 

vizsgálatba a magyar püspöki kar megnyilatkozásait is, ezáltal kijelölve annak a térnek a 

határait, melyen belül a felmerült elképzelések megvalósulhattak vagy „elkallódhattak”. 

Reményeim szerint a nagygyűlések vizsgálatán keresztül össze lehet fogni egy 

művelődéstörténeti folyamatnak a szálait. A katolikus művelődés meghatározó szereplői és 

témái ugyanis rendszeresen szerepeltek az országos nagygyűlések alkalmával. Ha csak 

villanásszerűen is, évente egyszer együtt láthatjuk őket egy csoportképen. Egy olyan tablón, 

mely felmutatja az elért eredményeket, de jelzi a hiányjeleket is. Ezen a képzeletbeli fotón 

sokan mosolyognak, de sokan bosszús arckifejezésükkel jelzik, hogy sok még a teendő. De 

ami mindenképpen fontos, hogy együtt vannak, és egy közös cél érdekében igyekeznek tenni 

valamit – vagy legalább beszélni a problémákról. Ennek fontos szerepe van a csoportidentitás 

kialakításában és erősítésében, és a mozgósításban is. 

De fontosak a nagygyűlések abból a szempontból is, hogy az egyre gyorsuló 

információáramlás és a hírek dömpingjének korában ezek is segítettek abban, hogy a 

törekvéseket és véleményeket mediatizálni lehessen.
10

 Ahhoz, hogy tematizálni tudják – 

legalább a katolikus – közvéleményt, kiváló alkalmat jelentettek ezek a találkozók. 

                                                           
10

 KLESTENITZ 2015a. 45-58. 
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Mindezek a megfontolások talán érzékeltetik, hogy a nagygyűlések történetének 

vizsgálata több szempontból is érdekes és fontos lehet. A közművelődési tematika 

kiemelésével ehhez szeretne hozzájárulni ez a dolgozat is. 
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2. Általános elméleti és módszertani kérdések, a felhasznált források 

ismertetése 
 

„Semmit nem merni mondani, ami nem igaz, 

 és semmit megmondani nem merni, ami igaz.” 

XIII. Leo, 1883
11

 

 

A dolgozat elején röviden azt érintem, hogy az egyháztörténeti nézőpont és forrásbázis miként 

lehet a társadalom- és művelődéstörténeti (re)konstrukció hasznára. Ez azért is fontos, mert 

választott témám az egyház- és művelődéstörténet metszéspontján található. Ezt követően 

rátérek a magyarországi katolikus nagygyűlések művelődéstörténeti szempontú 

feldolgozásának lehetséges forrásbázisára, végül pedig a feldolgozás módszeréről ejtek 

néhány szót. 

 

2.1. Az egyháztörténet-írás nézőpontjai és tematikai bővülése 
 

Az egyháztörténetnek, mint a történettudomány egyik részdiszciplínájának művelői hosszú 

idő óta próbálják meghatározni, hogy tulajdonképpen mi is alkotja kutatási területük konkrét 

tárgyát, hol vannak annak határai, illetve meghatározható-e olyan sajátos módszertani 

eszköztár, melyek indokolják sui generis létezését. 

 Az egyház (ecclesia) a keresztény felfogás szerint Isten népét jelenti, egy élő 

közösséget, melynek minden érvényesen megkeresztelt ember tagja.
12

 A II. Vatikáni Zsinat 

tanítása szerint (Lumen Gentium) az Egyház világtörténelmi küldetéssel rendelkezik, melynek 

lényege Isten Országának hirdetése és építése minden nép között, azaz az üdvösség jele és 

szentsége kell, hogy legyen a világban (történeti vallás). Az egyház tehát olyan „látható 

valóság, amely láthatatlan isteni, lelki valóságot tesz jelenvalóvá, tesz működővé a 

világban.”
13

 Az egyház(ak), mint történeti entitás(ok) tehát a történészi vizsgálat tárgya(i) is 

lehet(nek), és az ez(ekk)el kapcsolatba hozható minden (élet)jelenség az egyháztörténet-írás 

látókörébe kerülhet. 

Sajátos jelenség, hogy a keresztény egyházjog beszél az egyetemes egyházon belül 

részegyházak létezéséről is. Ez azt jelenti, hogy az egyháznak vannak olyan részei, melyekben 

                                                           
11

 Idézi: VANYÓ 1943. 21. 
12

 ERDŐ 2007. 52. 
13

 ERDŐ 2007. 53. 
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a teljes szentségi struktúra ugyanúgy megtalálható, mint az „egész” esetében. Ebből a 

nézőpontból az egyházmegye tekinthető a legkisebb olyan egységnek, melyet a hivatalos 

szóhasználat szerint egyháznak nevezhetünk, mondja a II. Vatikáni Zsinat konstitúciója.
14

 Ha 

ezt a fentiekre vonatkoztatjuk, akkor az egyháztörténet-írás maximum a (rész)egyháznak 

minősülő egységek történeti vizsgálatával foglalkozhatna, és figyelmén kívül kerülnének 

olyan területek, mint például a plébániák történetének vizsgálata, a világiak által szervezett és 

működtetett intézmények és struktúrák. Ez a szemlélet hosszú időn keresztül érvényesült az 

egyháztörténeti kutatásokban. 

Az egyháztörténet tárgyát illetően, Bangha Béla a következőket mondja 1937-ben az  

Ijjas Antallal közösen szerkesztett, nyolc kötetes, A keresztény egyház története című 

munkájuk előszavában: „Hogyan lett, hogyan alakult, mily körülmények s fordulatok közt 

fejlődött a századok folyamán a kereszténység, az Egyház? Mikép bontakozott ki a 

tanrendszere, sajátos gondolatvilága, vallásossága, szertartási és jogi élete? Belső szervezete, 

intézményei s külső helyzete a világban? Milyen tényezők hatottak rá? Mik voltak diadalai s 

vereségei, örömei s megpróbáltatásai? Kik voltak hősei és árulói, támadói és védelmezői? 

Milyen hatással volt az emberiségre, államra, társadalomra, művelődésre, erkölcsre, népek 

boldogulására, nemzetek sorsának alakulására – viszont milyen hatásokat vett át az evilági 

tényezőktől? […] Ezek azok a kérdések, amelyekre az egyháztörténet választ keres és ad.”
15

 

Az idézett meghatározás szerint az egyes felekezetek működésének és életének számos 

aspektusa és szerteágazó kapcsolatrendszere vizsgálat tárgyává tehető az egyháztörténet 

keretében (intézményrendszer, dogmatika, liturgia, egyházjog, művelődéstörténeti szerep, 

nemzetközi kapcsolatok rendszere, társadalmi funkció és ezek visszahatásai magára az 

egyházra, stb.) Ezeket a jelenségeket több más diszciplina (vallástörténet, vallásszociológia, 

vallási néprajz, stb.) is vizsgálja, az ezektől való – amúgyis értelmetlen – elhatárolás nem 

képezi a dolgozat tárgyát. E tudományterületek határai – az általánosan tapasztalható 

tudományközi folyamatokkal összhangban – amúgy is a feloldódás és permanens 

„módszerkölcsönzés” állapotában vannak. Ami az egyháztörténet-írás módszertani 

specialitását jelenti az az, hogy vizsgálódás során nem hagyhatók figyelmen kívül sem az 

egyház hagyományai (üdvtörténeti „ön-szemlélet”, teológiai gyökerek),
16

 sem a modern 

történetírás módszerei (forrásközpontú szemlélet, tárgyi elfogulatlanság, tartalmi és külső 

                                                           
14

 ERDŐ 2007. 56. 
15

 BANGHA-IJJAS 1937. 5.  
16

 LÖWITH 1996. 39. 
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megformáltság, igényesség stb).
17

 Meg kell találni azt az eljárást, amely a megértés 

folyamatának legjobban megfelelő megoldást nyújtja, ami viszont nem egyszerű feladat. 

Talán ezért is alakult úgy, hogy az egyházi és világi történetírók gyakran eltérő szempontokat 

érvényesítenek, és ellentétes értékeléseket fogalmaznak meg tárgyuk vizsgálata során,
18

 

illetve az egyházat is érintő, de alapvetően nem egyháztörténeti kutatások negligálják ezeket a 

speciális szempontokat. 

Az itt vázolt eltérő perspektívák együttes alkalmazásából az is következik, hogy az 

egyháztörténésznek törekednie kell látómezejének bővítésére, amely a különböző rokon- és 

társtudományokkal (pl. kulturális antropológia, irodalomtudomány, szociológia, stb.) való 

folyamatos diskurzust, egyfajta interdiszciplináris attitűd meglétét igényli a kutatóban. 

Mindezek után felmerül a kérdés, hogy milyen témák állíthatók a vizsgálódás 

középpontjába, az egyház mely sajátosságainak vizsgálata lehet érdekes a kutatás számára, 

illetve, hogy létező forrásaink milyen egyháztörténet megírására adnak lehetőséget? 

A legkézenfekvőbb témákat az intézménytörténeti kérdések adják. Nagyon sokáig 

pápák és püspökök, magasabb szintű egyházi szervezeti és területi egységek története alkotta 

a vizsgálódás fő vezérfonalát. Ezt a tematikát némileg tovább bővítve Gergely Jenő így 

fogalmaz a két világháború közötti magyar katolikus egyház történetét feldolgozó 

munkájában: „[…] minket elsősorban a látható egyház érdekelt, az a történetileg 

megragadható és nyomon kísérhető intézmény, amely a mindenkori adott társadalom szerves 

része. Éppen ezért nem elsősorban az egyházon belüli különböző lelki, liturgikus vagy 

dogmatikai kérdéseket állítjuk munkánk középpontjába, hanem azt a problémát, hogy milyen 

szerepet töltöttek be az egyház intézményei és az általa vezetett vagy inspirált társadalmi, 

szociális és kulturális mozgalmak, egyesületek a korabeli magyar államban és 

társadalomban.”
19

 A vizsgálat középpontjában tehát elsősorban az egyházi hierarchia és 

annak különféle megnyilvánulásai állnak, illetve ennek a társadalommal összefüggő 

tevékenysége.  

Ehhez szorosan kapcsolható az a jelenség, amely a 20. század végi egyháztörténetek 

egy részének (főleg a II. Vatikáni Zsinat utáni időszakban keletkezett műveknek) sajátossága, 

hogy az egyház önértelmezésére keressenek különféle válaszokat. Így például arra, hogy az 

egyházban melyek az időtálló elemek, és melyek azok, amelyeket egy adott kor 

                                                           
17

 SZERKESZTŐSÉG 2000. 8. 
18

 A magyar világi egyháztörténet-írás oldaláról Gergely Jenő munkái említhetők, aki az egyháztörténetet a 

köztörténet részének tekinti, és a feldolgozás során kevésbé érvényesíti az egyház belső szempontjait, ezáltal 

néhány megállapítása könnyen ideologikussá válik. JAKAB 2006. 27. 
19

 GERGELY 1999. 5.  
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sajátosságainak tekinthetünk, illetve, hogy egy adott periódusban miként gondolt a hívők 

közössége az egyházra.
20

 Ehhez az áramlathoz köthető Hans Küng munkássága is, aki állítja, 

hogy „nem annyira a liturgia, a teológia, a népi vallásosság, a szerzetesség vagy a 

művészetek jelentenek neuralgikus pontokat, hanem az egyházi alkotmány problémái, 

amelyeket a hagyományos katolikus egyháztörténet kevéssé dolgozott fel.”
21

 Így kerül 

terítékre például: a világiak szerepe az egyház életében, a nők jogai, az ökumenizmus kérdése, 

az egyházon belüli demokrácia lehetősége, a papi nőtlenség fenntarthatóságának dilemmája, 

és mindezek fényében az egyházi alkotmány összevetése-szembesítése az evangéliummal, 

illetve annak lehetséges megreformálásának történetiségében való vizsgálata.
22

  

A szigorúan intézménytörténeti-politikatörténeti, sokszor pozitivista megközelítés 

mellett a rendszerváltást követően a magyar egyháztörténet-írás is nyitottabbá vált a nyugaton 

már jó ideje megjelent újabb megközelítések felé. Ezeknek a munkáknak a közlésére kívánt 

fórumot biztosítani a 2000-től megjelenő Egyháztörténeti Szemle, melynek szerkesztői a 

következőképpen határozták meg a folyóirat ars poetica-ját: „[…] az induló Egyháztörténeti 

Szemle szerkesztőinek elképzelése szerint az egyháztörténet mint történeti diszciplína magába 

foglalja mindazon kutatásokat, amelyek arra irányulnak, hogy a történeti múltban az ember 

helyzetét, gondolkodását mennyiben és hogyan formálta a valláshoz, az egyházhoz való 

viszonya, ez a viszony miként és hogyan tárgyiasult vagy mutatkozott meg, hogyan változott 

koronként az egyház definíciója, és mindez mennyiben alakította az emberi történelem egyéb 

szeleteit.”
23

 A spektrum tehát jelentősen kibővült, helyet kaptak benne a társadalomtörténet, a 

vallásos néprajz, a vallásszociológia, a mentalitástörténet témáit feldolgozó egyháztörténeti 

vonatkozású tanulmányok is.
24

 Vanyó Tihamér már az 1940-es években felvetette, hogy 

ezeknek a diszciplínáknak helyet kell kapniuk az egyháztörténész „szemhatárán”, 

befogadásuk a hazai egyháztörténet-írásban azonban lassúnak bizonyult.
25

 

 A különféle megközelítésmódok még hosszan sorolhatók lennének, azonban 

összességében már így is elmondható, hogy az egyháztörténet látóhatára jelentősen 

kiszélesedőben van mind tematikáját, mind módszereit tekintve. Olyan új területek jelentek 

meg az 1960-as évektől, melyek nagyobb hangsúlyt fektettek az ökumenikus megközelítésre, 

ezzel is elősegítve a felekezeti ellentétek oldódását (a hagyományosan szembenálló felekezeti 

egyháztörténetek közelítését), vagy például a nő-történeti és „nemi-tudományi” érdeklődés 

                                                           
20

 GÁRDONYI 2006a. 26. 
21

 KÜNG 2005. 10.  
22

 KÜNG 2005. 20-23. 
23

 SZERKESZTŐSÉG 2000. 8. 
24

 BRANDT 2006. 262-264. 
25

 VANYÓ 1943. 10-16. 
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felerősödésének lehetünk tanúi. Úgy tűnik, hogy az egyháztörténelem Európa-központúsága 

is lassan a múlté lesz, és a világegyház más területei is elfoglalják helyüket az 

„egyetemes/katolikus” történelem palettáján.
26

 Igaz ez akkor is, ha mindez egyelőre nem 

mondható el teljesen a magyar egyháztörténet-írás pillanatnyi állásáról. A források nagy 

mennyiségben állnak rendelkezésre, viszont alapvető kutatások hiányoznak a nagyobb léptékű 

egyháztörténeti munkák megírásához.  

 Megállapítható, hogy – bizonyos népszerű témákat leszámítva – a Magyarország új- és 

modernkori történetét bemutató munkák csak mozaikos jelleggel tartalmaznak egyháztörténeti 

fejezeteket, azok közül is leginkább a politikatörténettel szorosan kapcsolódó területekről.
27

 

Ennek okai többrétegűek. Egyrészt az egyháztörténet periodizációja nem feltétlenül követi a 

köztörténeti korszakhatárokat. Ha csak a „rövid 20. századi” magyar történelemre gondolunk, 

akkor elmondható, hogy a politikai rendszerek diszkontinuitása rendkívül töredezetté tette ezt 

az időszakot. Ezzel ellentétben az egyház történetének vizsgálata lehetőséget nyújt a braudel-i 

értelemben vett „longue durée” szerinti léptékben való vizsgálatra. A korszakhatárok 

végpontjai ez utóbbi esetben leginkább az 1894-95. évi szeparációs törvények munkálatai, 

illetve adott esetben az Állami Egyházügyi Hivatal megszűntetésének dátuma (1989. június), 

esetleg II. János Pál 1991. évi magyarországi látogatása lehetne (világegyházi nézőpontból 

pedig a Rerum novarumtól II. János Pál haláláig).
28

 A hosszú időtartamú vizsgálat 

egyértelműen az egyház világi „nagyhatalmi” pozícióvesztését, befolyáscsökkenését mutatja, 

akkor is, ha eközben megmaradt egyfajta értékrendbeli presztízse, morális súlya. Mindebben 

nagy szerepe volt a teológiai világmagyarázat térvesztésének a 18. századot követően.
29

  

Ennek a folyamatnak feltétlenül hatással kellett lennie az egyház történetírásban elfoglalt 

helyére, valamint önképének alakulására is, és ezen keresztül az egyház történetének 

tematikáira. Az utóbbit tekintve azt mondhatjuk, hogy ez a folyamat tette lehetővé, hogy „a 

19. század végéig politikatörténet-primátusú egyháztörténet a 20. század vonatkozásában 

’átlényegülhessen’ és beleszervesüljön a társadalom történetébe. (Esetünkben a magyar 

társadalomtörténetbe.)”
30

 A hangsúlyoknak a társadalomtörténetre való áthelyeződésével az 

egyháztörténész már a kultúrtörténet, művelődéstörténet sokféle aspektusa felé nyitott 

kutatóként végzi munkáját. Ennek következtében felértékelődnek eszköztárában a 

rokontudományok eredményei, így különösen a történeti antropológia megközelítései. A 

                                                           
26

 GÁRDONYI 2006a. 28-29. 
27

 GYARMATI 2007. 22. 
28

 GYARMATI 2007. 26. 
29

 GYARMATI 2007. 29., 32. 
30

 GYARMATI 2007. 35. 
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társadalomtörténeti nézőpont, pedig már eleve feltételezi az interdiszciplináris és 

összehasonlító módszerek alkalmazását, akkor is, ha adott esetben szűkebben, csak az egyház 

társadalomtörténetéről van is szó.
31

 

Az államegyházi státus 19. század közepe utáni megszűnésének egyik fontos 

következménye lett, hogy az egyház kénytelen volt híveinek „védelme alá” húzódni, át kellett 

értékelnie társadalmi beágyazottságának jelentőségét és szerepét. Ez kiindulópontja lett a 19. 

század végétől kialakuló, az egyház társadalmi tanítását formáló politikának is. De a mi 

szempontunkból fontosabb, hogy ez teszi lehetővé azt is, hogy nemcsak a felülről jövő 

kezdeményezések története válik a vizsgálódás tárgyává a 21. századi egyháztörténet-írásban, 

hanem az alulról szerveződő közösségek formálódásának, strukturálódásának folyamatai is. 

Így került fókuszba a leginkább a német Wolfgang Reinhard és a francia Marc Venard 

nevével fémjelzett irányzat, mely feladatának a hitfelekezetek (konfessziók) kialakulását 

(világos teológiai felfogás kialakítása, zsinatok, egyházlátogatások) és működésének (sajátos 

felekezeti nyelv, felügyelet, kiközösítés, stb.) vizsgálatát tartja. Az elmélet a konfessziók 

szerveződését a modern állam kialakulásának fontos tényezőjének tekinti, mert – véli – a 

felekezetek biztosítják az alattvalók vagy polgárok egységét, befolyásolják azok fegyelmi, 

művelődési, lojalitás iránti fogékonyságát.
32

 A konfessziók formálódásának folyamatát lehet 

felülről jövő kezdeményezésként is vizsgálni, viszont a kép teljességének érdekében 

mindenképpen meg kell mutatni a másik végpontot is, az alulról szerveződő közösségek 

szerepét. Felértékelődik tehát az egyházat helyi szinten képviselő intézmény (plébánia), 

illetve személy (plébános), akinek tevékenysége teremti meg a szimbiózist a vertikális 

dimenzióként jelentkező egyházi érdekek és a horizontális helyi (lokális) szempontok 

között.
33

 Ezeknek a lokális struktúráknak a vizsgálata – a közösségszerveződés sokáig 

erőteljesen felekezeti jellege miatt is – igényli a helyi közösségépítő tényezők jobb 

megértését, primer források alapján való megismerését. Ez az egyház vonatkozásában 

elsősorban a plébánia és a plébános szerepének kiemelését jelenti.
34

 Ennek jelentőségére már 

Vanyó Tihamér is rámutatott, a plébániatörténet-írás módszertanát megalapozó 1941-es 

tanulmányában: „a plébánia a hívők közösségének az a legkisebb szervezeti sejtje, amelyben 

az Egyház élete teljes gazdagsággal benne lüktet, s összes életjelenségeinek alulról bemutatott 

hű tükre és foglalata. Mindennemű elmélettel szemben a valóságot tárja elénk, az eszmék és 

                                                           
31

 SPANNENBERGER 2006. 174-177. 
32

 TUSOR 2004. 11-12. 
33

 GŐZSY-VARGA 2009. 1123. 
34

 GŐZSY-VARGA 2009. 1125. 
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rendelkezések gyakorlati érvényesülését tünteti föl.”
35

 Az itt működő plébános a lokális életre 

minden vonatkozásban (lelki, művelődési, szerveződési) nagy hatással volt. Ő képviseli a 

közösség életében az egyik biztos pontot, ő az állandóság és a folytonosság megtestesítője, a 

közösségépítés kulcsszereplője. A lokális teret is sokáig az egyházi jellegű „építmények” 

strukturálják (paplak, templom, temető, kereszt).
36

 Egy plébániatörténet megírása viszont nem 

lehet kizárólag az egyházi szempontokra tekintettel, hanem szoros összefüggésben kell állnia 

a községtörténeti kutatással, ez annál is inkább igaz, mivel az egyházközség a község szerves 

részét alkotja, nem vizsgálhatók egymástól függetlenül.
37

 A plébániák (és a más egyházi 

közigazgatási egységek) történetét Vanyó szerint az adott történelmi-társadalmi térbe, 

kapcsolatrendszerbe ágyazottan kell bemutatni.
38

 Ez annál is inkább így van, mivel a 

helytörténeti források egy jelentős része egyházi jellegű, a plébániai levéltárban, irattárban 

fellelhető anyag.
39

 

A 19. század második felének vonatkozásában – mint erre a későbbiekben még 

visszatérünk – beszélhetünk egyfajta második felekezetképződési folyamatról. Elsősorban a 

jozefinista egyház átalakulásának folyamata – önmaga átértelmezése – fogható fel így, 

melynek következtében az egyház a világiak szerepének átértékelésére kényszerült. E 

tematikának a vizsgálata ugyanúgy kívánja az alulnézeti perspektíva érvényesítését, miként a 

plébániák esetében ez már korábban megfogalmazódott.  

A katolikus nagygyűlések esetében a katolikus világiak és az egyházi hierarchia olyan 

találkozási pontját figyelhetjük meg, ahol egyszerre látható a két fél, egyszerre kell 

figyelembe venni a felülnézeti (intézmény, politika) és az alulnézeti (társadalom) 

perspektívát. Ezek mellett a nagygyűlések esetében érzékelhető az egyháztörténet 

művelődéstörténeti aspektusa is. Az elhangzott beszédek vizsgálatán keresztül ennek az 

időszaknak az egyház- és művelődéstörténeti metszéspontjában találhatjuk magunkat. 

 

 

 

                                                           
35

 VANYÓ 1941. 3. 
36

 VANYÓ 1941. 6-8. 
37

 VARGA 2006. 138. 
38

 BALOGH 2007. 59. Ez még érthetőbb lesz akkor, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a magyarországi 

kistelepülések esetében sokszor ma sincs ez másként. A magyar társadalom egyik legnagyobb problémáját az 

okozza, hogy kevés az életképes, alulról szerveződő közösség. Ezért a kistelepülések sajátos problémái is 

nehezebben oldhatók meg (munkalehetőség hiánya, hiányos infrastruktúra, hézagos ellátórendszer, stb.) Viszont 

az egyház, az évszázadok során kialakult intézményi hálózatával továbbra is integráns részét képezi a helyi 

közösségeknek. Így számos probléma kezelésében kulcsszerepet játszhat (oktatás, személyes segítségnyújtás, 

információk áramoltatása) Lásd: RAGADICS 2007. 189-193. 
39

 VANYÓ 1941. 23. 
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2.2. Az újkori katolikus egyház(történet)i források művelődéstörténeti 

jelentősége  
 

„Az egyháztörténet jórésze szoros kapcsolatban van a szellem- és művelődéstörténettel. Fő 

hajtóerői szellemi természetűek, és legsajátosabb megnyilvánulásai a lelkiség körébe 

tartoznak. De ugyanakkor igen erős kötelékek fűzik a mindenkori művelődés úgyszólván 

minden ágához. Ekként kölcsönösen nagyon sok mondanivalójuk van egymás számára, és 

előnyösen kiegészítik egymást…”
40

 

Az egyházi források művelődéstörténeti
41

 jelentősége már régóta témája a történetírás 

módszertanát feszegető munkáknak. Azonban módszeres feltárás hiányában az eredmények 

továbbra is mozaikosak és sporadikus jellegűek, és legnagyobb mértékben a közép- és 

koraújkori időszakot érintik. Ennek oka, hogy a világi iratanyag növekedésével és a latin 

nyelvtudás háttérbe szorulásával párhuzamosan a kutatók elsősorban az utóbbi forrásbázis 

kiaknázására koncentráltak. Itt elsősorban azokat a fontosabb forráscsoportokat veszem sorra, 

amelyeket a különböző szintű egyházi iratképzők anyagai kínálnak fel a művelődéstörténet 

számára. Értve ez alatt a 19-20. századi műveltetés legfontosabb fórumainak (iskolák, sajtó, 

egyesületek, színházak, könyvkiadás, stb.) történetét kutatók lehetőségeit, a tágabb 

értelemben vett művelődéstörténet szampontjából ugyanis szinte minden forrástípus a 

feldolgozás látókörébe kerülhet. 

A Vatikáni Levéltár ilyen vonatkozású anyagait viszonylag jól feltárták a Mohács 

előtti időszakra vonatkozólag (Theiner Ágoston, Fraknói Vilmos, Bossányi Árpád, Lukcsics 

Pál),
42

 az ezt követő új- és legújabb kor vatikáni iratai azonban már nehezebben 

hozzáférhetőek. Ennek oka elsősorban az anyag nagyobb szóródása (nunciatúrák, 

kongregációk) és megnövekedett mennyisége. Művelődéstörténeti jelentősége talán leginkább 

a 16-17. században létesült, és X. Pius pápa által megreformált szentszéki kongregációk 

(minisztériumok) újkori anyagának lehet, ezek kutatása azonban még kezdeti fázisban van. 

Közülük – az általános egyházkormányzati kongregációk mellett – kifejezetten érdekes lehet a 

                                                           
40

 VANYÓ 1986. 703. 
41

 Itt figyelembe kell venni, hogy a művelődéstörténet meghatározásának is több verziója él egymás mellett a 

magyar történetírásban. Ezek lényegesen különböző távolságban húzzák meg a részdiszciplína lehetséges 

tematikájának határait: „Az ezredfordulón tehát egymás mellett él a szűkebb tartalmú, szellemi életre 

koncentráló művelődéstörténet, az új társadalomtörténettel összefonódó antropológiai művelődéstörténet (amely 

leginkább mutat közösséget a nemzetközi tudományosságban uralkodóvá vált új művelődéstörténettel), és 

Domanovszky öröksége, az általános történettudomány igényével fellépő, a történelem egészét felölelni kívánó 

művelődéstörténet.” DOBSZAY-FÓNAGY-SZÍVÓS 2006. 412. 
42

 VANYÓ 1991. 333-334. 



18 
 

Congregatio de Seminariis et Universitatibus Studiorum (A szemináriumok és egyetemek 

kongregációja), illetve a Congregatio Indicis (Index kongregáció) anyaga. 

Hasonlóan fontosak lehetnek az egyes apostoli nunciusok jelentései is.
43

 Ezeknek az 

iratképzőknek az anyagai a 19-20. század vonatkozásában is jelentőséggel bírnak. Mivel a 

szentszéki iránymutatások nem korlátozódnak kizárólagosan a politikai jellegű ügyekre, 

hanem a nemzeti egyházak által fenntartott (köz)művelődési intézményekkel és 

társadalompolitikai lépésekkel kapcsolatban is hangot adnak véleményüknek, elvárásaiknak, a 

pápai dokumentumok (enciklika, breve, motu proprio) mellett ezeknek a hivataloknak az 

irattermése is fontos stratégiai útmutatásokat, illetve konkrét iránymutatásokat 

tartalmazhatnak. A nunciusi jelentések kommunikációs csatorna jellegük miatt különösen jó 

források lehetnek arra vonatkozóan, hogy milyen kép alakul ki adott az részegyház 

művelődési állapotával és stratégiájával kapcsolatban egy külső szemlélő nézőpontjából. 

Másrészt a nunciusok levelezése tartalmazhat utalásokat olyan elvárásokról, melyeket a 

szentszék konkrét ügyekben fogalmaz meg, például az magyar püspöki kar lépéseit illetően. A 

bécsi nunciusok 1846 és 1878 között keletkezett, Magyarországra vonatkozó jelentéseit és 

levelezését Lukács Lajos adta ki az 1980-as évek elején, munkája azonban folytatás nélkül 

maradt.
44

 

A legkülönbözőbb témájú szentszéki törvények, határozatok és döntések közlése és 

magyarázata az 1865 és 1908 közötti időszakra vonatkozóan az Acta Sanctae Sedis (ASS) 

elnevezésű havi folyóiratban történt, melyet 1909-től X. Pius pápa modernizált, és Acta 

Apostolicae Sedis (AAS) néven hivatalos közlönyként kezdtek publikálni. Az adatokban 

rendkívül gazdag kötetek történeti szempontú felhasználhatóságát növeli, hogy megtalálhatók 

bennük a pápák, a kongregációk és az egyházi bíróságok aktái, konkordátumok, 

egyházmegye-alapítások iratai, pápai körlevelek, a fontosabb beszédek és híranyagként a 

püspökök kinevezéséről és haláláról szóló tudósítások is. Így nem csak a Vatikánra, hanem 

például a magyar katolikus egyházra vonatkozóan is bőséges lehetőségeket kínál. Ezek ma 

már az interneten is hozzáférhetők.
45

 

 A magyarországi katolikus egyháztörténet fontos forrásai a püspökkari konferenciák 

jegyzőkönyvei, melyek számos művelődéstörténeti témájú kérdést tárgyalnak. Ezek kiadása is 
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 VANYÓ 1991. 336-337. 
44

 LUKÁCS 1981. (Lukács Lajos korábban kiadta a bécsi pápai követség levéltárának iratai közül a 

Magyarországra vonatkozó dokumentumokat is, az 1611 és 1786 közötti időszakra vonatkozóan.) 
45

 Mindkettő a Vatikán hivatalos oldalán érhető el. ASS: http://www.vatican.va/archive/ass/index_en.htm; AAS: 

http://www.vatican.va/archive/aas/index_en.htm. (2015. augusztus 16.)  

http://www.vatican.va/archive/ass/index_en.htm
http://www.vatican.va/archive/aas/index_en.htm
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elkezdődött,
46

 de az 1919 előtti anyagok beszerzése a Prímási Levéltárban, illetve részlegesen 

az egyes egyházmegyei levéltárakban lehetséges, ugyanis 1892-től ezek az anyagok 

nyomtatva is megjelentek, melyeket elküldtek a püspöki kar tagjainak. A tanácskozások 

tematikája nagyon szerteágazó, és sok információt tartalmaznak a katolikus iskolaügy, a 

hitoktatás és papképzés, a kongrua-ügy, a katolikus autonómia, katolikus alapítványok, a 

katolikus sajtó- és könyvkiadás, és általában a katolikus szociális gondoskodás kérdéseinek 

vizsgálatához. A jegyzőkönyvek a határozatok mellett röviden közlik a fontosabb 

hozzászólásokat és tervezeteket, viszont további információkért a háttéranyagokhoz kell 

fordulnunk. 

 Művelődéstörténeti szempontból izgalmasak az egyes egyházmegyékben elrendelt 

egyházlátogatások jegyzőkönyvei (visitationes canonicae) is, melyek kiadása elsősorban a 18. 

századra vonatkozóan kezdődött meg.
47

 Ezekben egységes szempontrendszer szerint kerül 

feldolgozásra az egyházmegye alapsejtjének számító plébániák (és filiáik) állapota, kitérve 

annak teljes anyagi és személyi környezetére (épületek, templom, iskola, személyzet, hívek). 

A katolikus iskolaügy és a plébániák állapota szempontjából jelentős forrásbázisnak 

tekinthetők. 

 Sokoldalúan használható szeriális forrástípus az egyházmegyei sematizmusok 

csoportja.
48

 Az ebben szereplő egyházi személyzet rövid pályafutása mellett plébániánként 

megtaláljuk a legalapvetőbb adatsorokat is (alapítás, plébánosok, hívek, helyi ünnepek). A 19. 

század végén ezek köteteit rendszeresen egészítették ki az egyházmegye népiskoláit bemutató 

mellékletekkel, melyekből a legfőbb változásokról (pl. alapítás, bezárás, diáklétszám, tanítók, 

államosítás, stb.) szerezhetünk tudomást. 

  Nem eléggé kiaknázott, viszont nagyon informatív forrásbázist nyújtanak a 

művelődéstörténeti kutatás szempontjából a püspöki körlevelek kötetei.
49

 Ezek az 

egyházmegyék „mindennapi” működésének fontos mozzanatait rögzítik, természetesen az 

egyházkormányzat felülnézeti perspektívájából. A körlevelek tartalmilag nagyon sokszínűek, 

de az alábbi, állandónak tekinthető tematikai egységek rendszeresen visszatérnek bennük: 

szentszéki dokumentumok továbbközlései, országos és helyi egyházkormányzati döntések, az 

                                                           
46

 Az 1919-től 1944-ig, valamint az 1945-től 1948-ig terjedő időszak jegyzőkönyveit 1992-ben, illetve 1996-ban 

Beke Margit, az 1949-1965 közötti periódus püspökkari tanácskozásainak dokumentumait 2008-ban Balogh 

Margit adta közre. BEKE 1992.; BEKE 1996.; BEKE 2015.; BALOGH 2008. 
47

 Például: GŐZSY 2012.; GŐZSY–VARGA 2010.  
48

 vö. LAKATOS 2012. 57-66. 
49

 A körleveles anyagok forrásértékéhez lásd az alábbi kötet tanulmányait: BÁNKUTI–VARGA–VÉRTESI 

2012. Érdekesek lehetnek a 18-20. század vonatkozásában az alkalmanként összehívott egyházmegyei zsinatok 

anyagai és határozatai is, ezekre itt most alaposabban nem térek ki. Ehhez lásd: BALOGH–VARGA–VÉRTESI 

2014. 
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egyházmegyét érintő országos/megyei joggyakorlat követése (pl. adóügy, közigazgatási 

bírósági ítéletek), személyi ügyek (pl. plébánosok áthelyezése, kinevezése), iskolaügyek 

(elemi iskolai szinten), adományok, gyűjtési akciók, szegényügy, nyugdíjügyek (tanítói, 

papi), koronai tételek (írásbeli pályázatok), könyvajánlók, új folyóirat bemutatása, frissen 

alakult társadalmi szervezet, egyesület bemutatása, zárszámadások, pénzügyi beszámolók, 

zarándoklatok, szervezett kirándulások, fontosabb aktuális események, hírek. Az 

egyházmegyei iskolaügy tekintetében például közlik az érintettekkel (plébániák, iskolaszékek) 

a rájuk vonatkozó minisztériumi rendeleteket, fontos törvények kivonatait és összefoglalásait, 

a megyei tanfelügyelő átiratait, az egyházmegyei tanfelügyelő irományait, az oktatási 

ügyekben érintett alapítványok elszámolásait, valamint az iskolákat és tanítókat érintő egyéb 

fontos változásokat. A körlevél funkcióját tekintve olyan információs bázisnak, csatornának 

tekinthető, amely minden fontos, az érintetteknek gyakorlati értékkel bíró fejleményről 

tudósított, és ezeket püspöki intézkedéssel, ajánlással egészítette ki. A gyűjtőkör átfogta az 

egyházi és világi hatóságok felső- és középszintű igazgatási egységeit, az igazságszolgáltatás 

egyes szegmenseit (pl. közigazgatási bíróság), továbbá a társadalmi szervezetek bizonyos 

(főként felekezeti) körét. További források bevonása mellett segítségünkre lehetnek az 

egyházmegyei vezetés tevékenységének vizsgálatában, például az alábbi területeken: 

„személyzeti politika” (kinevezések, áthelyezések), „támogatási modellek” (ösztöndíjak, 

pályázatok), „társadalompolitikai koncepció” néhány eleme (szegényügy, nyugdíj, 

kivándorlás, alkoholizmus). De kitapinthatóvá válnak például az egyházmegye más 

egyházmegyékkel, országos- és megyei szervekkel, társadalmi szervezetekkel ápolt 

kapcsolatainak irányai is. Az egyházmegyei alapítványok gazdasági ügyeinek nyilvánosságra 

hozott adatai, továbbá a lokális identitást is befolyásoló, szimbolikus akciók (pl. 

szoboravatások, ünnepségek) szintén helyet kapnak a körlevelekben. Mivel a dokumentumok 

eredeti célja is a pontos és lényegretörő tájékoztatás volt, így az esetek többségében az 

információk áramoltatása különösebb kommentárok, értékelések nélkül történik, de vannak 

esetek, mikor a püspökség saját álláspontját, illetve a követendő utasításokat is közlik a 

címzetti körrel. 

A katolikus iskolaügy szempontjából ki kell emelni az országos és tankerületi tanügyi 

hatóságok iratait.
50

 Az esztergomi és kalocsai Főtanfelügyelői Hivatal és az egyházmegyei 

tanfelügyelet szerveinek irattermelése az egyházi levéltárak állományának fontos és jelentős 

részét képezik. A katolikus iskolapolitika szempontjából nem hagyhatók figyelmen kívül az 
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1904-től működő Országos Katolikus Tanügyi Tanács üléseinek jegyzőkönyvei sem. A helyi 

viszonyokról viszont a kerületi esperesi ülések és az iskolaszéki tanácskozások anyagai adnak 

hírt. A 20. század elején alakuló tanító és tanáregyesületek közgyűlési anyagai és évkönyvei 

pedig a szakmai szempontok és a rendszer végpontjain dolgozók véleményét tükrözik a 

legfontosabb kérdések kapcsán. Az egyházmegyei fenntartású akadémiákon és 

szemináriumokban zajló aktív életről a különböző önsegélyező és önképző hallgatói körök 

naplói és jegyzőkönyvei tudósítanak. 

Az egyházmegyei és plébániai levéltárak
51

 – a fent már említettek mellett – az alábbi, 

művelődéstörténeti értékkel bíró forrásokkal szolgálhatnak: kérdőívek, évkönyvek, 

anyakönyvek, historia domusok, stb. A plébániához elválaszthatatlanul hozzákapcsolódó 

iskola iratait (zárszámadások, iskolaszéki iratok, tanmenetek, stb.) gyakran a templomban kell 

keresni. Ugyanez a helyzet a plébániához kötődő vallásos egyesületek iratanyagaival is.
52

 A 

plébániai irat- és könyvtárak anyagainak rendezetlensége és a plébános-váltások alkalmával 

való elkallódása nehezítik ezek kutatását. Az anyakönyvkutatás fontos társadalom- és 

művelődéstörténeti eredményeit egyre jobban kezdik kiaknázni, a plébániai háztörténetek 

(historia domus) kutatásba való bevonása azonban lassan halad. Itt is a nehéz hozzáférhetőség 

az egyik lényeges akadály. Pedig ezekben a plébánosok – természetesen személyes 

ambícióktól függően – számtalan fontos művelődéstörténeti adalékot jegyeztek fel a helyi 

közösség hitéletéről, szokásairól, az iskola és a plébánia működéséről, a helyi egyesületek 

szerveződéséről, de még köztörténeti eseményekről is. Ezek a lokalitás szintjén, szubjektív 

nézőpontból születő szövegek nagy segítséget jelenthetnek az alulnézeti egyháztörténet-írás 

megvalósításához. 

Nem szabad megfeledkezni a szerzetesi levéltárak hasonlóan értékes anyagairól sem, 

mivel ezek kapcsolata a művelődés világának egyes szegmenseivel (például a középiskolai 

hálózat fenntartásával, egyes sajtóorgánumok kiadásával, és egyesületek működtetésével) 

olykor jóval sokoldalúbb volt, mint a világi hierarchia tagjainak.
53

 Elég, ha csak a jezsuita 

rendnek a 20. század elején az iskolafenntartás, a sajtópártolás és a belmisszió területén 

végzett tevékenységére gondolunk. És akkor még csak a levéltári primer forrásokat vettük 

számba, és nem beszéltünk az említett forrásképző-forrásgyűjtő pontokon sok esetben 
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fellelhető könyvészeti anyagokról, melyek a vizsgált téma függvényében lehetnek primer 

jellegűek is a kutatók számára.
54

 

Ha a 19-20. század egyház- és művelődéstörténetének metszéspontján kutatunk, nem 

szabad figyelmen kívül hagyni a nyomtatott forrásokat sem. Ezek legtöbb esetben világi 

források, melyek a polgári nyilvánosság új keretei között hatalmasra növekedett iratanyagot 

jelentenek. Ilyenek például a katolikus középiskolák és felsőbb szintű oktatási intézmények 

évkönyvei, a fontosabb felekezeti jelleggel bíró egyesületek éves közgyűlési anyagai (jobb 

esetben levéltári irathagyatéka), és a mennyiségét tekintve egyre jobban szaporodó katolikus 

napi- és szaksajtó. Utóbbival kapcsolatban jelentős bővülést tapasztalhatunk a 

századfordulón, egyre több katolikus jelzővel ellátott szakmai-, hitbuzgalmi-, közéleti-

politikai-, ifjúsági- és irodalmi-művészeti kiadvány jelent meg, általában havi és heti 

rendszerességgel, országos és helyi szinten. Ezek mellett pedig gyarapodott a katolikus 

napilapok száma is. Mindezek a művelődéstörténet számára érdekes témák sokaságához 

kínálnak anyagot, elsősorban természetesen a bennük folyó diskurzus vizsgálatán keresztül.  

 

2.3. Források a katolikus nagygyűlések művelődéstörténeti szempontú 

feldolgozásához 
 

A katolkius nagygyűlések hazai történetének bemutatása előtt szükséges annak a világegyház 

történetébe való integrálása, illetve a külföldi párhuzamok rövid felvázolása. Ezek kapcsán is 

elsősorban a művelődéstörténeti vonatkozások képezik érdeklődésem tárgyát. A 

feldolgozáshoz elsősorban a világegyház történetét bemutató nagy összefoglaló munkák, 

illetve a pápai iránymutatások (enciklikák, motu proprio-k, levelek) lesznek segítségemre. A 

nemzetközi példák vizsgálata kapcsán pedig a már elkészült feldolgozások mellet a 

nagygyűlések kiadott anyagai, évkönyvei használhatók. 

A témaválasztás indoklása kapcsán kifejtettek alapján a nagygyűlések 

művelődéstörténeti szempontú feldolgozásakor elsősorban a követező területek vizsgálata 

szükséges: katolikus oktatás és nevelés, katolikus sajtó, katolikus egyesületek. E területek 

kutatása nagyon szerteágazó forrásbázis alapján történhet, azonban alaposabb vizsgálat 

alkalmával kiderülnek ennek korlátai is.  

E vonatkozásban a hazai kutatásnak kettős kihívással kell szembenézni: egyrészt a 

primer levéltári források ezekre a területekre vonatkozóan jelentős részben nem állnak 
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rendelkezésre. Ennek okai a 20. század politikai viharaihoz köthetők, melyek nem kímélték a 

nagy közgyűjteményeket sem. Ezek során megsemmisült a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium (VKM) iratanyagainak nagy része, a katolikus sajtómozgalom főbb tényezőinek 

(Országos Pázmány Egyesület – OPE, Központi Sajtóvállalalt – KSV) iratanyaga és a 

katolikus társadalomszervezés ernyőszervezeteinek irattermése is (Országos Katolikus 

Szövetség – OKSZ, Katolikus Népszövetség).  

Mindezek ellenére a fennmaradó egyéb – a kérdésben érintett szervek által termelt – 

iratanyagok fontos segítséget nyújthatnak egyes részkérdések megválaszolásában. Így az 

Esztergomi Prímási Levéltár anyagai, mint a hierarchia csúcsán keletkező iratok gyűjtőhelye, 

fontos lecsapódási pont, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a nagygyűlési mozgalom a 

korszakban mindvégig az egyházi hierarchia, a püspökök irányítása alatt állt. Ezért fontosak 

lehetnek a püspöki karnak a felmerülő kérdésekben hozott döntései. Ezek vizsgálatához a 

püspökkari konferenciák jegyzőkönyveit használom fel. Munkám során, mivel országos 

összefoglalások, egységes szempontok szerinti kutatások nem állnak rendelkezésre, a 

kiterjedtebb vizsgálat pedig szétfeszítené a dolgozat kereteit, több esetben a Pécsi 

Egyházmegye példáján próbálom bemutatni a felmerülő kérdéseket. E módszer segítségével 

bemutatható az országos eredmények lokális lecsapódása is. Ehhez a Pécsi Püspöki Levéltár 

anyagait és a pécsi püspök körleveleit használom fel.
55

 

Fontos, hogy a vizsgált témák kapcsán elhangzó nagygyűlési beszédeket összevessük 

a realitásokkal, illetve figyelemmel kísérjük, hogy mi az, ami az elképzelésekből megvalósult. 

Ehhez fontos a korabeli jogalkotás eredményeinek (törvények, rendeletek), illetve az érintett 

szervezetek kiadott közgyűlési anyagainak felhasználása is. 

Másrészt a nyomtatásban megjelent korabeli (sajtó) anyagok mennyisége nagy 

terjedelmű, szinte áttekinthetetlen. A nagygyűlések alkalmával elhangzott beszédek 

rekonstruálásában az Országos Katolikus Szövetség 1907-től megjelenő kiadványa a 

Szövetségi Értesítő a legnagyobb segítség. Az ezt megelőző időszakra vonatkozóan az 

egyházi sajtó, elsősorban a napilapok közöltek több beszédet, melyek összegyűjtése 

elsősorban a Magyar Állam, az Alkotmány, az Új Lap és az Egyházi Közlöny segítségével 

lehetséges. Fontosak továbbá a téma szempontjából azok a katolikus időszaki lapok is, 

melyek a vizsgált művelődési kérdésekkel foglalkoztak, így többek között a Reiligio, a 
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Katolikus Szemle, a Magyar Szemle, a Magyar Kultúra. Az egyes részterületek kapcsán 

szakközlönyök áttekintése egészítheti ki az ismereteket (pl. Magyar Középiskola). 

A feldolgozás során – részben kitekintésképpen, de a témához kapcsolódva – kitérek a 

nagygyűlési események és az 1907-es pécsi szabadtanítási kongresszus kapcsolatára is. Ehhez 

a kongresszus kiadott jegyzőkönyve szolgáltatja az alapdokumentumot. Ezt azért is 

célszerűnek látom, mert a résztvevők és a tárgyalt témák jelentős átfedést mutatnak a 

katolikus nagygyűlésekével. Nem mellesleg az 1907. évi országos katolikus nagygyűlés 

szintén Pécsen került megrendezésre, alig néhány hónap eltéréssel. 

A sajtó mellett az egyes nagygyűlési szervezőkről és fontosabb szereplőkről készült 

életrajzok is a segítségemre lehetnek a feldolgozásnál. Ezek elsősorban a két világháború 

között különösen aktív személyekről állnak rendelkezésre, de több esetben igaz ez a vizsgált 

korszakra is (Prohászka Ottokár, Giesswein Sándor, Bangha Béla, Zichy Nándor, Glattfelder 

Gyula stb). Mindezek mellett több fontos szereplő munkásságának feldolgozása a mai napig 

nem történt meg. 

A vizsgált három részterület közül a leginkább feldolgozott a katolikus oktatás és 

nevelés története, itt rendelkezésre állnak összefoglaló munkák és résztanulmányok egyaránt, 

melyek közül elsősorban Mészáros István írásait kell kiemelni. A századforduló katolikus 

sajtómozgalmának történetét az utóbbi években Klestenitz Tibor kutatta alaposabban. 

Munkájában épített a csekély számú előzményre is (pl. Dezsényi Béla, Dersi Tamás), jórészt 

viszont saját kutatásainak köszönhető, hogy ma már részletes ismeretekkel rendelkezünk az 

1896 és 1932 közötti folyamatokról. A katolikus egyesületszervezés, illetve egyesülettörténet 

nagy adóssága a kutatásnak. Ennek kapcsán a nagygyűlési anyagok elsősorban a sajtóban 

megjelenő diskurzus elemeivel egészíthetők ki. Az egyes katolikus egyesületek feldolgozása 

nem lehet a dolgozat tárgya, de a katolikus egyesületi hálózat kiépítésének történetéhez talán 

hozzá tud járulni a nagygyűlési beszédek vizsgálatán keresztül. 

A források sokfélesége, illetve részben parttalan jellege szükségessé teszi, hogy a téma 

kifejtése kapcsán önmérsékletet tanúsítsak, illetve, hogy a kifejtés terjedelmét behatároljam. 

Ehhez a következő módszert választottam. Az első lépés minden esetben az, hogy a 

nagygyűlések alkalmával elhangzó beszédek alapján felvázolom a fontosabb témaköröket és 

az ezekkel kapcsolatban felmerülő javaslatokat. Ehhez illesztem a megvalósulás bemutatását 

(amennyiben volt ilyen), illetve a katolikus sajtóban zajló diskurzus néhány további elemét. A 

nem katolikus sajtó feldolgozása szétfeszítené a dolgozat kereteit, így azok véleményének 

ismertetése semmiképpen nem lehet teljes körű, mindössze ott kerül rá sor, ahol ez 

elkerülhetetlen a katolikus álláspont értelmezéséhez. A három fő témának tehát elsősorban a 
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katolikus körökön belüli diskurzusa a dolgozat tárgya, ezért a feldolgozás vezérfonalát a 

nagygyűlések szónokainak beszédei adják. 
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3. XIII. Leó és X. Pius pápák válaszai a kor ideológiai kihívásaira – 

különös tekintettel a közművelődés kérdéseire 
 

Az Angliából kiinduló ipari forradalom átterjedt az európai kontinensre is, és 

gyökeresen változtatta meg a társadalmakat, de az állam szerepét is alaposan átformálta. A 

kibontakozó polgári társadalmak egyre inkább elváltak a modernizálódó (szekularizálódó) 

államtól. Másrészt a szociális kérdés (munkáskérdés) új dimenziói merültek fel, melyekre 

minden politikai irányzatnak és közéletileg aktív szereplőnek reflektálnia kellett. Meg kellett 

határozni a viszonyt a fokozódó modernizációs kihíváshoz is. A vélemények és ideológiák 

széles körű és gyors terjedését pedig az egyre szélesedő polgári nyilvánosság (közvélemény) 

keretei biztosították.
56

 Egyre inkább tömegekben kellett gondolkodni (olvasóközönség, 

pártok, urbanizáció, stb).
57

 Az egyes politikai eszmeáramlatoknak ugyan megvoltak a saját 

helyi (nemzeti) sajátosságaik és prioritásaik, de a közös problémák megteremtették a közös 

pontokat is. 

A 19. század vonatkozásában három
58

 olyan politikai eszmerendszert szokás 

említeni,
59

 melyek meghatározták ezt a korszakot: liberalizmus,
60

 konzervativizmus
61

 és 
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 Itt nem térek ki bővebben rá, de fontos volt az egyház önvédelmi reakcióinak felerősödése szempontjából az 
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állam képviselői elleni merényletek sorozatában nyilvánult meg. BAYER 1998. 248. 
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 Ezeknek az ideológiáknak a hátterét a felvilágosodás és a romantika mélyebb folyamatai, eltérő világképei 

adták (racionalitás – irracionalitás, kvantifikáció – történetiség, antikvitás – keresztény középkor, individuum – 

közösség). Ha elhagyjuk a kontinens nyugati országait, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt (a Balkánon, Közép- és 

Kelet-Európában) a romantika még jobban összefonódott a politikával. Programja általában összekapcsolódott a 

nemzeti függetlenség, a polgári átalakulás ügyével, középpontba állítva a nemzeti irodalmi nyelv, a modern 

szépirodalom, a nemzeti történetírás és a modern oktatási rendszer megteremtésének „álmát”. MAJOROS 2007. 

87-90. Ezekből további világnézeti alapállások következtek, például: deizmus, szkepticizmus. GÁRDONYI 

2006. 267. 
60

 Liberalizmus: Az egyént tekinti minden szabadság forrásának és céljának, akinek a természetjogból 

levezethető, elidegeníthetetlen jogai vannak (polgári, szellemi, gazdasági és szociális alapjogok, egyenlőség), az 

államnak pedig a lehető legnagyobb mértékben el kell különülnie a társadalomtól. A liberálisok alapvetően 

bizalmatlanok az állammal szemben, és sokkal inkább a társadalom (gazdaság) önmozgásaira helyezik a 

hangsúlyt. Tartózkodnak minden hatalmi beavatkozástól e szférák működésébe. (TAKÁTS 2007. 23-26.) Ez jól 

megfigyelhető a piacgazdaság szabad versenyes modelljén is (laissez faire elv). Ugyanez a gyanakvás az alapja 

annak, hogy a liberalizmus jogállamban gondolkodik, ahol az egyéni cselekvések kiszámíthatók, az állam pedig 

a rendszerbe épített mechanizmusok révén ellenőrizhető (hatalmi ágak elválasztása). Már az állam konstituálása, 

legitimálása is másként történik, mint korábban. A szuverenitás hordozója a nép, amely konszenzus révén hozza 

létre az államot, így annak megszűnik mindenféle vallási megalapozottsága, teljesen szekularizálódik. E világkép 

alapja az emberi természetről alkotott sajátos felfogásban gyökerezik, mely szerint az ember a fájdalom 

kerülésére s az élvezet keresésére törekvő lény, aki képes racionális döntéseket hozni, és e döntésében nem függ 

a másik embertől, tőle teljes mértékben független. (BAYER 1998. 183-187.) A liberalizmusról bővebben: 

GRAY 1996.; NISBET 1996.; Ludassy Mária bevezetője: CONSTANT 1997. 
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szocializmus.
62

 Ezeket a tiszta formációkat természetesen „keresztbe metszették” további 

ideológiák, mint például a nacionalizmus vagy a demokrácia gondolatköre, ezzel is árnyalva a 

képet és hibrid formációkat hozva létre (szociáldemokraták, liberális demokraták, konzervatív 

liberálisok, liberális katolikusok, stb.).
63

 Az egyes ideológiák nem zárt burokban léteztek, 

folyamatosan változtak, egymásra hatottak, gazdagodtak. Mindegyikük célja végső soron a 

társadalmi alrendszerek illetve az állam – saját szempontjaik szerinti – átszervezése és 

irányítása volt, így egymás konkurenciájaként jelentek meg, egymást kizáró 

valóságértelmezés formáját öltötték. 

Az ideológiai eltérések pedig eltérő (egyház)politikai gyakorlatokban csapódtak le. 

Ezek fontos eleme volt viszont, hogy az egyházat igyekeztek kiszorítani a közéletből 

(szeparáció, a vallás magánügy),
64

 vagyonát az oktatás és az egészségügy céljaira 

szándékoztak fordítani, illetve szerettek volna megszüntetni néhány egyházi kiváltságot 

                                                                                                                                                                                     
61

 Konzervativizmus: Egyik központi kategóriája a „megőrzés”. A konzervatív gondolkodó sem a szabadság 

ellenében képzeli el a társadalmat, de annak letéteményesét nem az egyénben látja, hanem valamely közösség 

(pl. család) képében. Ennek alapja a liberálisokétól eltérő emberképben rejlik. E szerint az emberek eredendően 

nem egyenlők, sőt nem is tekinthetők tisztán racionálisan gondolkodó lényeknek. Sokkal nagyobb a megszokás 

és a hagyomány (irracionalitás) ereje az ember döntéseiben, mint a tiszta, józan ész szerepe, és az embert 

esendősége és megismerő képességének korlátai behatárolják. Ezért nem is tekintenek a konzervatív 

gondolkodók olyan optimistán a társadalmi haladás kérdésére, mint a liberálisok. Szerintük sokkal inkább a 

lassú, organikus fejlődésnek van szerepe a történelemben és a társadalmi folyamatokban. Mindezek alapján az 

ember szabadsága sokkal inkább egy közösséghez való kötődésben ragadható meg. Így az emberi jogok és 

kötelességek kérdése is más hangsúlyokkal merül fel. A kötelességek szerepe fontosabb a jogokénál, mivel a 

morális kényszer szerepét töltik be az emberi viselkedés motivációi között. A konzervatív gondolkodásban 

sokkal fontosabb a hierarchiák (tekintély) szerepe is, mivel ennek tulajdonítják a stabil rend létezését, amely 

viszont a szabadság alapját képezi. Ez az elképzelés tükröződik az államról alkotott felfogásukban is (paternális 

kormányzat, szubszidiaritás elve). (BAYER 1998. 207-214.) Lásd még: NISBET 1996., KONTLER 2000. 
62

 Szocializmus: A szocialisták is a közösségi értékeket hangsúlyozzák, központi kategóriának tekintve a 

szolidaritás fogalmát (és gyakorlatát). Ami viszont alapjaiban megkülönbözteti őket az előbbiektől az az, hogy 

nagy lelkesedéssel fogadják a haladás eszméjét. Céljuk, hogy egy osztályok nélküli társadalmat alakítsanak ki, 

ahol az egyenlőség és a szabadság mellett a szolidaritás a legfőbb szervező erő. Ezen utópisztikus célok elérése 

érdekében teljes társadalmi egyenlőséget követelnek (nem csak jogi tekintetben és nem csak esélyegyenlőséget). 

Ennek legnagyobb gátját a magántulajdon intézményében látják, amelyet valamilyen módon át kívánnak 

alakítani illetve megszűntetni. Az állam szerepe ebben a gondolatrendszerben kettős. Egyrészt a végletekig 

tervezett gazdaság irányítója, az újraelosztás szervezője és lebonyolítója, másrészt a fejlődés magasabb fokán 

szükségtelené válik és szükségszerűen megszűnik. (Marx). A szocialista világnézet a haladásba vetett hitével 

alapvetően ellentétesnek tekintette a vallási tekintély létezését, és világmagyarázatát materialista alapon 

konstruálta. A vallás tulajdonképpen csak egy tüneti jelenség, méghozzá az anyagi-társadalmi létben mutatkozó 

igazságtalanság következménye (az emberi bajok kivetülése). S mint ilyen, az igazságtalan viszonyok 

megszűntetése után el kell tűnnie. A későbbi lenini ideológia a vallásban az osztályharcban bevetett manipuláló 

technikát, elnyomó eszközt látott. BAYER 1998. 223-225. A szocializmis ateista gyökereihez és képviselőihez 

lásd: McGRATH 2008. 
63

 Az egyes variációk, és az ideológiák belső struktúrálódásának bemutatása nem célja a dolgozatnak. BAYER 

1998. 178. 
64

 A szeparációra több országban sor is került, de a gyakorlatok között voltak eltérések. Míg Nagy Britanniában 

a részleges szeparáció valósult meg, a protestáns államegyház fenntartásával, addig Franciaországban az 

egyházat még a közéletből is igyekeztek teljesen kiszorítani (radikális szeparáció). A kettő közötti átmenet 

Észak-Amerikában valósult meg, ahol a szétválasztást következetesen véghezvitték, de az egyházaknak továbbra 

is nagy szerepet tulajdonítottak a társadalom életében. A bismarcki Német Császárság esete az 1870-es években 

a radikális vonalhoz tartozott, melynek következtében az ország 1/3-át kitevő katolikus lakosságot súlyos 

hátrányok érték (Kulturkampf). GÁRDONYI 2006. 273., 308. 
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(anyakönyvezés, házassági jog, egyházi bíráskodás) is.
65

 Az egyház(iak) részéről ezekre adott 

válaszok azonban gyakran elmosták az árnyalatbeli különbségeket.
66

 

A katolikus egyház az 1850-es évektől sok szempontból átalakult. A nagyjából az 

1960-as évekig tartó időszak alatt az egyházban a pápai tekintély megerősödése figyelhető 

meg,
67

 a vatikáni iránymutatások szerepe a korábbi időszakokhoz képest felértékelődött. 

Ebben nagy szerepük volt azoknak a kihívásoknak, melyek az egyházat a szekularizálódó és 

szeparációra törekvő ideológiák és gyakorlatok (államok) részéről, illetve a polgárosodó-

modernizálódó társadalom felől érték. Az ultramontán (hegyeken túli) jelleget felöltő 

világegyház testéhez kapcsolódó végtagok (részegyházak) – eltérő mértékben ugyan, de – 

igyekeztek lépéseik során a központ útmutatásait figyelembe venni. IX. Piusznak a radikális 

liberalizmussal való küzdelme, az egyes részegyházakkal szembeni állami lépések 

semlegesítésének politikája hosszú időre meghatározó maradt. Az egyház első reakciója a 

kihívásokra a védekezés volt, illetve a már jól megszokott eszközökhöz folyamodott (elítélés, 

elszigetelés).
68

 Ennek egyik jele a centralizáció volt. 

                                                           
65

 GÁRDONYI 2006. 273. 
66

 A liberalizmus irányzatairól lásd: TŐKÉCZKI 1993. 509-533. A katolikus egyházban a liberalizmus 

kihívására sokféle válaszreakcióval találkozunk. Mindenképpen különbséget kell azonban tenni a tanítóhivatal 

álláspontja és annak változásai, valamint az egyház kötelékébe tartózó egyházi és világi személyeknek a 

hivatalos felfogástól eltérő véleményei között. Az szentszéki megnyilatkozásokra ebben a fejezetben térek ki, az 

utóbbihoz példaként lásd: BANGHA 1920. 13., PROHÁSZKA XXII. 17., PROHÁSZKA 2005. 432-438; 442. 
67

 ALTERMATT 2001. 46., 252., 258. 
68

 Ennek áldozatul estek az egyháziak körében jelentkező árnyaltabb ideológiai felfogások is, akik a 

kompromisszumkeresés jegyében azt vallották, hogy a liberalizmus nem szükségképpen kapcsolódik össze az 

antiklerikalizmussal, a vallástalansággal. Őket nevezzük katolikus liberálisoknak. (KATUS 2001. 17.)
 
Gergely 

Jenő szerint a „katolikus liberálisok elfogadják a liberalizmus eszmerendszerét, mert szerintük a katolicizmus és 

a liberalizmus összeegyeztethető.” (GERGELY 1998a. 211.) A katolikus és liberális politikusok első gyakorlati 

együttműködésére 1828-ban Belgiumban került sor, melynek eredménye az 1831-es belga alkotmány lett, mely 

felszabadította az egyházat az állam gyámsága alól, oktatási autonómiát biztosított számára, megteremtve ezzel 

az 1830-es évek katolikus megújulásának alapjait. Hasonló folyamatok zajlottak az 1840-50-es évek 

Hollandiájában is. KATUS 2001. 18-19. 

A liberális katolikusok más alapállásból indultak el. „A katolikus egyházon belül a liberalizmust, mint 

eszmerendszert nem tudták elfogadni, mert az egyház- és vallásellenes jelleget öltött.” (GERGELY 1998a. 221.) 

Ez azonban nem jelentette azt, hogy a liberális intézményrendszer bizonyos elemeit nem tekintették 

elfogadhatónak és praktikusnak az egyház társadalmi befolyásának és a szabadság megőrzésének, illetve 

erősítésének céljából. Így ők hajlottak arra, hogy a demokráciát, a különféle tömegmozgalmakat (pártok, 

szakszervezetek, egyesületek) felhasználva az állam korábbi védelme alól a hívek védelme alá helyezzék az 

egyházat. Egyik csoportjuk Franciaországban alakult ki, a L’Avenir (A Jövő) című lap köré szerveződve, 

melynek jelmondata az „Isten és Szabadság” volt. Meghatározó személyiségei: Félicité Robert de Lamennais, 

Henri-Dominique Lacordaire, Charles Montalambert. 1830-as programadó cikkükben síkra szálltak a 

vallásszabadság, az állam és az egyház teljes szétválasztása, a nevelés szabadsága, az egyesülés- és a sajtó 

szabadsága, illetve az általános választójog megvalósításáért.  Lamennais és Montalambert jelmondata a „szabad 

egyház, szabad államban” volt. Az egyházon belüli erős antimodernista irányvonal a megújulás forrását az 

erősen centralizált egyház belső hagyományai alapján gondolta megvalósítani (ultramontanizmus). Így a teológia 

terén az újskolasztika (neotomizmus), politikai téren a liberalizmus elutasítása és a konkordátum-politika, az 

egyház belső szervezetét tekintve pedig a lehető legnagyobb központosítás, a pápa tanítási és joghatósági 

ügyekben való minél korlátlanabb illetékessége volt a fő céljuk. XVI. Gergely „Mirari vos” kezdetű enciklikája, 

melyben a pápa elítélte az újító eszmék támogatóit. GÁRDONYI 2006. 295., KATUS 2001. 22., LUDASSY 

1989. 48-49., ANZENBACHER 2001. 120-121. 
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A pápai hivatal megerősítése szempontjából alapvető jelentőségű az I. Vatikáni Zsinat 

tevékenysége. Az apostoli primátusról (3. ülésszak) és a pápai tévedhetetlenségről (4. 

ülésszak) való tárgyalások eredményeképpen a zsinat kimondta a kiközösítést azokkal 

szemben, akik nem fogadják el, hogy a pápa a hit és az erkölcs kérdéseiben tett kijelentései 

kapcsán tévedhetetlen, amennyiben teljes tanítói tekintélyével (ex cathedra) teszi ezt.
69

 A pápa 

már 1864-ben orientálni próbálta a híveket az új idők viszonyai között, ezért adta ki a 

Syllabus errorumot, mely a katolikus tanítással ellenkező szellemi irányzatok elítélése volt. 

IX. Piusz pápa 1869. december 4-én közzétett Cum Romanis pontificibus kezdetű 

bullájával megerősítette, hogy a pápaválasztás akkor is a bíborosi kollégium feladata, ha az 

esemény alkalmával éppen egyetemes zsinat ülésezik. Ezt követően 1877. október 10-én 

átfogóan szabályozta a pápaválasztás menetét (Consultori). E rendelkezése nyilvánvalóvá 

tette, hogy a pápa elutasít mindenféle világi befolyást a konklávé döntésére.
70

 

IX. Piusz halála után a bíborosi kollégium 1878-ban pápaválasztásra gyűlt össze a 

Vatikánban. Az európai sajtó nagy várakozások közepette figyelte, hogy milyen szellemiségű 

lesz a katolikus világ irányításában/orientálásában nagy jelentőséggel bíró szolgálat betöltője. 

Az előző pápa utódjának Bilio bíborost szemelte ki, de megválasztása nem volt egyértelmű. 

Végül 1878. március 3-án Vincenzo Giacchino Pecci bíborost választotta meg a 

konklávé. A politikai helyzet – Róma elfoglalása – nem tette lehetővé az ekkor szokásos 

szertartások elvégzését, de az új pápa jelezte, hogy szándéka „őrködni az Egyház és az 

apostoli Szentszék jogainak és igazságainak hű megőrzésén.”
71

 Peccit a mérsékelten 

konzervatív jelöltek között tartották számon, aki támogatta IX. Piusz pápa politikáját és 

elfogadta a Syllabus megjelentetését is.
72

 Sok szempontból azonban más nézeteket vallott.
73
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 SZUROMI 2003. 170. 
70

 SZUROMI 2003. 167-168. 
71

 Idézi: MONDIN 2001. 622. 
72

 CHADWICK 1998. 277. 
73

 A fejezetben nem célom, hogy bemutassam, hogy az egyes európai országokban milyen volt a katolikusok 

helyzete, illetve a szekularizáció és a szeparáció milyen gyakorlati következményeivel szembesült az egyház. 

Ezek részletesen megtalálhatók a nagy egyháztörténeti összefoglaló munkákban. Például: HEUSSI 2000. 

SZÁNTÓ 1988, GERGELY 1999. E helyett a témánk szempontjából fontos pápai megnyilatkozásokat veszem 

számba. 
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3.1. XIII. Leó, a „civilizáció megkeresztelője” 

 

Az ekkor 68 éves Vincenzo Giacchino Pecci 1810. március 2-án született Carpineto 

Romanoban.
74

 Középiskolába a viterbói jezsuita kollégiumba járt (1818-1824), 1825-től a 

Collegium Romanumban bölcseletet tanult, teológiai tanulmányait 1830-tól a Gergely 

Egyetemen kezdte meg, mellyel párhuzamosan jogi tanulmányokat is folytatott.
75

 1837-ben, 

27 éves korában szentelték pappá. Azonban még ezt megelőzően XVI. Gergely pápa házi 

prelátusává és a Signatura előadójává nevezte ki.
76

 Karrierje az egyházi állam 

közigazgatásában indult (benevento-i delegátus lett), azonban alig múlt 33 éves, mikor a pápa 

Belgiumba küldte a nunciatúra vezetésére (1843).
77

 Három évig élt itt, és a formálódó belga 

liberális állam keretei között többször konfliktusokat vállalt az egyház jogainak védelmében, 

ugyanakkor nagy hatással volt rá a társadalmi és kulturális téren virágzó belga katolicizmus.
78

 

Visszahívására végül azért került sor 1846-ban, mert a Lueven-i Katolikus Egyetem kapcsán 

összetűzésbe keveredett az uralkodóval.
79

 A pápa által adott megbízatások révén járt 

Londonban, Párizsban és Kölnben is, ahol a helyi katolikus körökkel kialakult kapcsolatai 

révén olyan hatások érték, melyek megalapozták elképzeléseit a katolicizmus illetve az 

egyház szerepéről a modern korban.  

Ezt követően egy kis egyházmegye, Perugia püspöke (majd érseke) lett.
80

 Az 1846 és 

1878 közötti időszakban (32 évig) perugiai püspökként szívügyének tekintette a papképzés 

reformját (Szent Tamás Akadémia létrehozása), a népmissziók szervezését, jótékonysági 

intézmények alapítását, illetve támogatását. Mindeközben kompromisszumokra kész 

hozzáállása miatt el tudta kerülni, hogy a helyi közigazgatással különösebb súrlódásai 

legyenek.
81

  Püspöksége alatt folyamatosan szembesült a pápaellenes mozgalmakkal és azok 

kezelésével, mivel Perugia volt ezeknek az egyik fontos központja.
82

 Munkája miatt Umbria 

püspöki kara őt tekintette vezetőjének.
83

  

A Syllabus elveit tiszteletben tartotta, de már egyházmegyei munkája során is 

igyekezett fogékony maradni a társadalom általános problémái iránt, nem bezárkózni az 
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 A pápa fiatalkoráról és korai éveiről: D’ADGEN 1897. Pápaságának időszakáról, még halála előtt született 

munka: D’AGEN 1902.  
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 KÜHÁR é.n. 11. 
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 KÜHÁR é.n. 11. 
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 D’AGEN 1902. 232-280., 311-365. 
78

 MONDIN 2001. 622. 
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 GÁJER 2013. 123. 
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 D’AGEN 1902. 280-310. 
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 MONDIN 2001. 622. 
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 SZABÓ F. 2010. 65. 
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 KÜHÁR é.n. 12. 
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(olasz) katolicizmus aktuális problémáinak világába. 1874 és 1877 között kiadott 

pásztorleveleiben hangsúlyozta, hogy elképzelhető és szükséges, hogy az Egyház megtalálja a 

hangot a modern civilizációval. Lelkesen fogadta a tudomány és a technika újításait, melyek a 

legkeményebb munkák alóli felszabadulást hozták magukkal – mint mondta, Isten akaratának 

megfelelően.
84

 Egyházmegyéjét szisztematikusan vizitálta, és útjai során különös gondot 

fordított a helyi takarékpénztárak, illetve szövetkezetek propagálására és alapítására. Már 

ebben az időben „szociális főpapnak” nevezték.
85

 Az umbriai püspökök tanácskozásán 

szorgalmazta a népmissziók és az oktatásügy szervezését. A sajtó jelentőségét felismerve 

beszédeiben azt a véleményt képviselte, hogy minden összeg, melyet az egyházzal ellenséges 

sajtó támogatására fordítanak, valóságos bűn.
86

 

A bíborosi címet 1856-ban kapta meg, annak ellenére, hogy ekkor a pápa – elsősorban 

Antonelli bíboros befolyására – nem igazán kedvelte a perugiai püspököt, aki még mindig 

csak 46 éves volt. Az 1870-es évek végén több személyi változás is lezajlott az egyház 

központi kormányzatában. 1876-ban elhunyt Antonelli bíboros, aki 29 éven át látta el az 

államtitkári teendőket. Egy évvel később pedig De Angelis bíborostól, a római Székesegyház 

főkamarásától (camerlengo) búcsúztak. Ezt az utóbbi tisztséget a pápa ekkor Peccire bízta, aki 

ezzel a leendő pápaválasztás adminisztratív ügyeinek intézőjévé, gyakorlatilag a pápai állam 

miniszterelnökévé vált.
87

 A sede vacante alatt azonban nem őt tartották a legesélyesebbnek a 

jelöltek közül. 

Pecci megválasztásakor a Leo nevet vette fel, ezzel is kifejezve XII. Leo pápa iránti 

tiszteletét, akinek pontifikátusa alatt indult el egyházi karrierje. A politikai helyzet nem tette 

lehetővé a megválasztás utáni szokásos szertartások elvégzését, a megválasztott személyének 

kihirdetése sem a szokásos módon történt. Caterini bíboros a bejelentést nem a Szent Péter-tér 

felé fordulva, hanem a bazilika irányába nézve tette meg, ezzel is megüzenve az olasz 

állammal kapcsolatos egyházi véleményt. Leo ellenszenve az olasz állammal kapcsolatban 

csak az 1870-es évek végére kezdett enyhülni. 

Pápai programjának lényege a modern világ jelenségeit újra kereszténnyé tevő 

igyekezetben foglalható össze. Programadónak is tekinthető, Inscrutabili Dei consilio kezdetű 

enciklikájában (1878. április 21.) a táradalom bajairól írt. Ezek puszta regisztrálása mellett 
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igyekezett azok okait is fellelni, és megtalálni azokat a magyarázatokat, melyek a megoldást 

rejtik. Ezek szerint az egyház nem a polgárosodás (civilizáció) ellensége, hanem történelmi 

küldetése és tevékenysége révén ennek éppen szülőanyja: „mely összegyűjtötte a régi, 

lehanyatlott társadalom maradványait, — ez volt a jótevő fáklya, mely reánk derítette a 

keresztény műveltség szelíd világát, — ez volt üdvösségünk horgonya azon bősz viharokban, 

melyekben az emberiség reménytelenül hányódott, — ez volt az az egységesítő kötelék, mely a 

térben és életmódban távolfekvő népeket összefűzte: szóval középpontja volt a hitnek és 

vallásnak csakúgy, mint a világi ügyekre vonatkozó kezdeményezéseknek és akcióknak. Mi 

több?! Dicsősége a pápáknak, hogy rendíthetetlen fal- és bástyaként álltak oda ahol az a 

veszély fenyegette az emberi társadalmat, hogy majd ismét szellemi sötétségbe s régi 

barbárságba esik vissza.”
 88

 

A pápa fontos célja volt, hogy ne szembeszálljon, illetve vitába keveredjen a megjelölt 

problémákkal és ellenfelekkel,
89

 hanem párbeszédet alakítson ki velük, méghozzá úgy, hogy 

ezt az ellenfelek térfelén játszva tegye, a civilizáció terén. A cél egy új társdalom, egy új és 

keresztény civilizáció felépítése volt, melyhez a legfőbb eszközt az ifjúság katolikus 

szellemben való nevelése jelenti.
90

 Ezek után érthető, hogy XIII. Leó szívügyének tekintette 

az oktatási rendszer kérdéseit. A célok megvalósítása érdekében mozgósítani kellett a 

katolikusok összes meg(nem)lévő energiáit. A katolikus akció nagy eszméjét XIII. Leó pápa 

vetette fel és kezdte el annak elvi megalapozását.
91

 

Az enciklika hangsúlyozta, hogy a modern állapotokkal a hit szempontjából nem lehet 

kibékülni, ezért szükséges, hogy az egyház megerősítse a híveket, mint mondta: 

„megerősítsünk Titeket, gondjaink részeseit, azon harczra, melyet jelenleg az Isten egyházáért 

s a lelkek üdvéért vívunk. (…), mert valami halálos lázféle járja át a társadalom 

szervezetét.”
92

 A baj az volt, hogy a modernizáció/polgárosodás eredményeképpen az egyházi 

tekintély egyre inkább erejét vesztette és egyre többen kérdőjelezték meg azt, vagy 

egyszerűen semmibe vették. A legfontosabb problémát abban látta a szentatya, hogy „míg 

egyrészt az oktatás- s a sajtószabadságot minden féktől fölszabadították: addig az egyház 

jogait az ifjúság oktatására és nevelésére lábbal tapossák.”
93

 Ezért tehát mindenképpen 

védekezésre szólított fel. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a polgárosodásnak nincs biztos 
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alapja, amennyiben nem az örök igazság elveire épül, és hangsúlyozta, hogy a pápák is 

rengeteget tettek a polgárosodás ügyéért. Volt olyan korszak, mikor az ő áldásos tekintélyük 

miatt az egyházat a „műveltség anyjának, mesterének és dajkájának tartották.”
94

 Ezért úgy 

gondolta, hogy „első kötelmünknek ismerjük a római sz. szék méltóságát csorbítatlanul 

megőrizni s a tagoknak a fejjel, a gyermekeknek atyjukkal való összeköttetését mindinkább 

biztosítani.”
95

 

A világi hatalom erkölcsi dimenziójára és arra hivatkozva, hogy a lelki hatalom 

megőrzése nem lehetséges a világi hatalom birtoklása nélkül (közjó, társadalmi béke), a pápa 

fontosnak ítélte az egyházi állam tekintélyének megújítását. A kor tévedéseitől különösen az 

ifjúságot kívánta megóvni. A pápai megnyilatkozás egyik fő mondanivalója – a Rómára 

vonatkozó aktuálpolitikai tartalmon túl – az volt, hogy az egyház magatartásának irányait, az 

új társadalom felépítésének célját megmutassa. „Minél inkább igyekeznek a hit ellenei a 

tapasztalatlan embereket s különösen az ifjúságot oly tanokkal telíteni, melyek az elmét 

elhomályosítják s az erkölcsöt rontják: annál inkább kell oda hatnunk, hogy nemcsak a tanítás 

módszere legyen helyes, hanem hogy különösen a tudományos tanok s az irodalom szelleme 

egyezzék meg a hittel, első sorban pedig maga a bölcselet, mely irányt ad a többi 

tudománynak.”
96

 

Néhány hónappal az enciklika megjelenése után a pápa levelet intézett Monaco La 

Valletta bíboroshoz abból az alkalomból, hogy a római városi tanács az iskolákban 

beszüntette a hitoktatást.
97

 Az olasz kormány arra hivatkozva, hogy az állami és községi 

iskolákban a kötelező vallásoktatás sérti a lelkiismereti szabadságot, elrendelte, hogy a káté 

tanításait csak azoknak kell tanulniuk, akiknek a szülei ezt kifejezetten kérik. Ekkor sem a 

tanórákon, hanem azokon kívül, a templomban kellett ezt megtenni.
98

 Ebben a lépésben a 

pápa a vallással és egyházzal szemben ellenséges nemzedék kinevelésének szándékát látta. 

Hangsúlyozta, hogy a természetjogi elvek szerint a szülők kötelessége a vallás és a 

hitigazságok megtanítása, de a katolikus városok/államok hatóságainak segíteniük kell őket 

ebben. „Aki a nevelésben elhanyagolja a kedélyt s minden törekvését kizárólag az ész 

művelésére szenteli: az magában az oktatásban veszélyes fegyvert szolgáltat a rosszakaratú 

elemeknek: az ilyen ugyanis az ész erejéből növeli a szenvedélyességet s gyakran a 

                                                           
94

 Inscrutabili Dei consilio. PROHÁSZKA 1891. 25. 
95

 Inscrutabili Dei consilio. PROHÁSZKA 1891. 28. 
96

 Inscrutabili Dei consilio. PROHÁSZKA 1891. 31. 
97

 In mezzo alle ragioni (1878. június 26.) 
98

 FÜSSY 1887. 53. 



34 
 

tehetősséget, s ezek szövetkezése ellen azután ritkán van orvosság.”
99

 A hittant amúgy is 

hátrányos helyzetűnek látta a többi tantárgyhoz viszonyítva, és felhívta a figyelmet arra, hogy 

az iskolaügyet rendező hatóságoknak lenne a feladata ennek a hátránynak az 

ellensúlyozása.
100

 Felszólította ezért a papságot és a katolikus egyesületeket, hogy minden 

lehetséges eszközzel igyekezzenek megóvni az ifjúságot attól a veszélytől, mely hitüket és 

erkölcseiket fenyegeti. Fölhívta továbbá a bíboros helynököt, hogy gondoskodjon 

oratóriumokról és iskolákról, ahol a vallásoktatásra össze tudják gyűjteni az ifjúságot. Nem 

utolsó sorban pedig felszólította a hívő világiakat is, hogy a papok vezetése mellett vegyenek 

részt a hitoktatásban, illetve a szülők körében tegyenek meg mindent annak érdekben, hogy 

azok gyermekeiket küldjék hittant tanulni.
101

 A pápa új katolikus elemi iskolák alapítására 

bizottságot nevezett ki, melyet 10 ezer líra alaptőkével látott el.
102

 Az iskolák államosítása és 

elvilágiasítása Franciaország és Belgium esetében is gondot jelentett, mely ellen XIII. Leó 

szintén felemelte a szavát. 

XIII. Leó egyik korai, híressé vált körlevele (a Quod apostolici muneris)
103

 a 

szocialisták, kommunisták és a nihilisták modern eretnekségéről beszélt. Nézeteik rövid 

felvázolását követően a hatalom nem isteni eredetéből (népszuverenitás) és az állam 

szekularizálásából fakadó problémákra hívta fel a figyelmet: „lassan maga az emberiség 

Teremtője és Megváltója is száműzetett az egyetemekről, lyceumok- és gimnáziumokból s az 

egész nyilvános életből.”
104

 Mindennek káros következményeként jelölte meg, hogy a 

társadalomban túlzott mértékű szabadosság jelenik meg, illetve a felhozott ideológiák az 

„alsóbb osztályok” vágyaira alapozva igyekeznek céljaikat megvalósítani. Azon az 

állásponton volt, hogy a rossz uralkodó ellen nem lázadni kell, hanem az ima és a béketűrés 

érdemei által kérni Isten segítségét. A család, a házasság és a tulajdon intézményeinek 

védelmében követelte, hogy adják vissza az egyháznak azokat a jogokat és szabadságokat, 

melyek képessé teszik arra, hogy erejét a társadalom javára fordíthassa. Ennek érdekében 

megjelölte a követendő taktikát is:  „s mivel a szoczialisták azon kézművesek és munkások 

soraiból toborozzák híveiket, kik megunván a fáradalmat, a gazdagság s a jóllét lidérczeit 

kergetik: nagyon időszerű lesz a kézművesek és munkások közt egyesületeket szervezni, 

melyekben a vallás szelleme a tagokat sorsukkal kibékítse, munkatűrésüket edzze s ezáltal 
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nyugalmas és békés életre szoktassa.”
105

 A pápa szerint tehát a tapasztalt problémák egyik 

lehetséges kezelési módja, ha a katolikusok is önszerveződésbe kezdenek, és felveszik a 

versenyt a civil társadalom megszervezésében a szocialista agitátorokkal. Rómából tehát a 

társadalomszervezés újfajta, hatékony eszközét javasolták. Ennek az elképzelésnek 

mindenképpen számolnia kellett a világi hívek aktívabb megszólításával, másként nem is 

lehetett igazán hatékony.  

Az egyesületi élet élénkítése és a munkásság megszólítása mellett a korszak 

leghatékonyabb és egyre nagyobb jelentőségre szert tevő médiumával is számolnia kellett a 

szentszéknek. A negyedik hatalmi ág szerepét betöltő, a kormányzat társadalmi kontrollját 

ellátó és a közvéleményt formáló sajtó kérdését nem lehetett megkerülni. Nemcsak azért nem, 

mert a liberális és szocialista orgánumok részéről egyre intenzívebben kritizálták az egyházat, 

hanem azért sem, mert a kor megváltozott információszükséglete és az információáramlás 

folyamatának felgyorsulása megkövetelte, hogy egyházi részről is figyeljenek erre a 

kommunikációs csatornára. Segítségével ugyanis nemcsak a kritikus hangot lehetett hallatni, 

vagy a kritikai észrevételeket cáfolni (apológia), hanem a saját üzenet eljuttatásának is ez lett 

a leghatékonyabb útja, ez lett a társadalomszervezés és a normakommunikáció egyik fontos 

eszköze. Ezért XIII. Leó pápa már pontifikátusának kezdetén, 1879 februárjában ezer 

újságírót látott vendégül a Vatikánban, akik 1302 katolikus lap és közel 15 ezer katolikus 

újságíró képviseletében jelentek meg a szentatya előtt. A pápa hozzájuk intézett beszédében
106

 

az igazság és a jog védelmezőinek nevezte, és úgy fogadta őket „mint válogatott, fölszerelt, 

harcban jártas s a vezér szempillantására is az ellenség legsűrűbb csapataiba betörni s 

életüket feláldozni kész katonákat.”
107

 Úgy vélte, hogy újságok özöne van mindenfelé a 

világban, melyek a tévedéseket lassan csöpögtetik az olvasók szívébe, a szenvedélyek 

élesztése és az érzékek csiklandozása által pedig megrontják az erkölcsöt. A jelen bajainak 

özöne tehát nagyrészt a hírlapok rovására írható. Tisztában volt azzal, hogy a fejlődés nem 

fordítható vissza és nem is fékezhető, így a hírlapok is az élet részévé váltak, napi 

szükségletté lettek. De úgy vélte, hogy a fennálló helyzetből a legtöbbet kell kihozni, sőt 

annak előnyös oldalát felismerve a lehetőségekhez képest az egyház javára kell fordítani 

azokat: „most már arra kell törekedniök, hogy a társadalom s az egyház javára fordítsák azt, 

amit az ellenfelek mindkettőnek megrontására használnak.”
108

 Figyelmeztetett természetesen, 

hogy a katolikus újságírók nem élhetnek ugyanazokkal a fogásokkal, mint azok, akikkel 
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szembe kell szállniuk, de a változatos és élénk írásmód tekintetében, az újdonságok érdekes 

előadására nézve mindenképpen túlszárnyalhatják őket. Ezért hasznos ismeretek közlésére, az 

igazság minél sokoldalúbb kifejtésére – „komoly és mérsékelt hangnem mellett” – ösztönözte 

őket. E munka sikerét két dologban látta. Az egyik az egyház elveihez való ragaszkodás, a 

másik pedig az egység megvalósítása volt. Nagyon fontosnak gondolta, hogy ne legyen 

semmiféle szakadás a katolikus tábor tagjai között. Ezúttal is kitért rá, hogy a lelki hatalom 

biztosításának alapja a világi hatalom visszaszerzése, mely csak a katolikusok közötti 

egyetértésben lehetséges.
109

 Kiemelte azt is, hogy az egyház nem lázítja egymás ellen az 

embereket, sőt éppen ő az a tényező, mely kioltja a szenvedélyek tüzét, fékez és csillapít, egy 

szóval konszolidációs tényező a társadalomban. 

A politikai ideológiákkal szembeni sikeres küzdelem egyik alapfeltételének gondolta a 

pápa a bölcseleti tudományok megújítását. Mivel a társadalom bajainak tekintett téves nézetek 

forrását a filozófiai iskolákban látta, ezért velük szemben a filozófia tudományos művelése 

révén szándékozott fellépni. A filozófia tanulmányozása „előkészítő oktatás a keresztény hit 

fölvételére”, „a kereszténység előzménye s segédeszköze” és az „evangéliumhoz vezető 

oktató”, írta az 1879. augusztus 4-én megjelent, Aquinói Szent Tamás bölcseletét ajánló 

körlevél.
110

 Szent Tamás jelentőségének felelevenítése azt is jelezte, hogy a tudomány és a hit 

nem egymás ellenségei, inkább kölcsönösen megvilágítják egymást. A bölcselet feladata az 

apológia is, a hitigazságok védelme, ez a hit bástyája, a vallás erődítménye is egyben. Az ész 

fegyvere ellen az ész fegyverét használja, és igyekszik hatástalanítani az előzőek érveit. A 

skolasztikában látta a pápa azt a fegyvert, mellyel kora ifjúságát leginkább fel tudja 

fegyverezni az álbölcseleti igazságok káros hatásaival szemben: „a tudomány egészséges és 

erős táplálékával kell az egész ifjúságot, s különösen azt, mely az egyházi pályára lép, 

nevelni, hogy erőben bővelkedve s kellőképp fölfegyverkezve, jó korán hozzá szokjék a vallás 

bátor és bölcs védelméhez.”
111

 Az Aeterni patris körlevél a bölcseleti tudományok reformjára 

szólított fel, hogy a többi tudomány új erőt meríthessen belőlük, még a természettudományok 

is, mert a természettudósok sem nélkülözhetik a bölcseleti képzést. A pápa körlevelének 

hatására a világ minden részéről katolikus tudósok utaztak a Vatikánba, hogy hitet tegyenek 

az abban foglalt elvek mellett. Hozzájuk intézett beszédében XIII. Leó ismét Szent Tamás 
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bölcseletének felkarolására buzdított.
112

 Legfontosabb feladatuknak nevezte az „értelmi 

műveltséget bensőséges vallásossággal párosítani s a tudományokat művelni”.
113

 És nem 

csak a bölcsészeti tudományokra gondolt: „karoljátok fel nagy buzgón a természetvizsgálatot, 

amely téren korunk elmés találmányai s azok áldásos hasznosítása méltán kivívják magoknak 

az egykorúak bámulatát s az utódok elismerő magasztalását.”
114

 1880. augusztus 4-én a pápa 

Aquinói Szent Tamást a tudományok védőszentjének nyilvánította, abban a reményben, hogy 

a szent a tudományok jelzett reformját elő fogja segíteni, és a katolikus iskolák virágzására is 

pozitív hatással lehet.
115

 

Az iskolák működtetésével kapcsolatban XIII. Leó 1879-ben ismét felemelte a szavát. 

A belga kormányzattal keletkezett feszültség kapcsán a bíborosoknak arról beszélt,
116

 hogy az 

elemi oktatásról szóló törvény közös iskolákról szóló rendelkezései szerint a 

lelkipásztoroknak nincs része a gyermeknevelésben, az egyház a nevelés irányára befolyással 

nem lehet, a hittant elkülönítik az iskolai oktatástól, az iskolai tanterv tiltja a katekizmus 

tanítását, és a tanítóképzőkben is tiltva van a vallásoktatás. Ebben a pápa a következő 

nemzedék erkölcseinek veszélyeztetését látta, ezért a helyes magatartásnak azt tartotta, ha 

igyekeznek távol tartani a gyerekeket az ilyen iskoláktól, és saját iskolákat hoztak létre. E 

tekintetben dicsérte a belga katolikusok támogatását. Mint mondta: „E részben követjük az 

apostoli szék hagyományait, mely tekintélye és szava egész súlyával szokta elítélni a vallástól 

eltekintő, úgynevezett ’közös iskolákat’, azon iskolákat, melyek végső elemzésben szervezetük 

által tagadják az Istent. A szentszék sohasem tűrte, hogy a kath. ifjúság ily iskolákba járjon, 

kivéve egyes eseteket, midőn a szükség s a körülmények más kiutat nem engedtek, s ekkor is 

csak azon föltét alatt, hogy a romlás veszélye nem forog fönn közvetlenül.”
117

 Majd így fejezte 

be: „nem fogjuk tűrni, hogy az apostoli szentszék méltósága bűntetlenül lealáztassék s el 

vagyunk szánva ezt a szentszéket teljes erővel, javaink, ha kell, életünk árán is megvédeni, 

hogy méltóságának fénye sértetlenül és szeplőtelenül szálljon utódainkra.”
118

 A belga 

kormánnyal az ügyben kirobbant konfliktus miatt kölcsönösen megszakították a diplomáciai 

kapcsolatokat, mely csak 1885-ben állt ismét helyre.
119

 Guibert párizsi érsekhez intézett 

levelében a pápa hasonlóan nyilatkozott, mikor a szerzetesek ellen hozott törvények kapcsán 

emelte fel szavát. A szerzetesi közösségeket azért is vette védelmébe, mert úgy gondolta, 
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hogy az ifjúságnak az erkölcsösségre és tudományosságra való nevelésében a püspököket 

mindig ők támogatták leginkább.
120

 

Az 1881-es év első felében anarchisták több országban is merényleteket követtek el 

uralkodók és kormányfők ellen (II. Sándor, Vilmos császár, Garfield elnök). A pápa ebben is 

azt látta, hogy a hatalom isteni eredetének elvetése, és helyette a népfelség elvének bevezetése 

arra indít néhányakat, hogy a hatalmat visszavehetőnek tekintik az uralkodóktól.  Úgy vélte, 

hogy a polgári hatóságoknak is szükségük van egy olyan tekintélyre, melynek nevében 

kötelezni tudják az állampolgárok tömegeit. A társadalmi szerződés elmélete pedig nem tud 

kellő tekintélyt biztosítani ehhez a feladathoz, illetve a népfelség elve minden királynak 

nyakát szegi, ebből fejlődött ki a szocializmus, kommunizmus és a nihilizmus is.
121

 Mivel úgy 

gondolta, hogy a világi fejedelmeknek nincs hatásos eszközük a fegyelem helyreállítására, a 

törvény és a büntetés nem elég visszatartó, ezért a békesség megőrzésére és a zavargások 

elhárítására, a szenvedélykitörések megfékezésére az istenfélő erkölcsök kialakítását tartotta 

egyedül megfelelőnek. Ehhez pedig csak az egyház jogainak garantálásán keresztül lehetett 

eljutni: mert minél több az ágyú és a puska, annál nagyobb szükség van az erkölcsi 

hatalomra.
122

 Felajánlotta tehát az egyház segítségét a társadalmi rend és béke helyreállítására. 

Ezt – az erkölcsi tekintély puszta felmutatása mellett – az egyház is intézményesített 

formákon keresztül igyekezett megvalósítani, elsősorban az iskolarendszer működtetése, az 

állampolgárok iskolai és egyéb eszközökkel történő nevelése révén. 

Az iskolai tanításban és a következő nemzedék ifjúságának nevelésével kapcsolatban 

XIII. Leó fontosnak tartotta a példák felmutatását, illetve a történelem tanító-nevelő hatását. 

1883 augusztusában ezért is fogalmazott levelet De Luca, Pitra és Hergenrother bíborosokhoz 

a történettudományról és a történetírás jelentőségéről. A problémát így foglalta össze: „Még 

sajnálatraméltóbb az, hogy ez az áltörténet az iskolákba is behat. Gyakran u.i. valótlan 

ráfogásokkal telített könyvek kerülnek az ifjak kezeibe, melyekkel lassankint megbarátkoznak, 

s ha hozzá járul a tanítók elvetemedettsége és könnyelműsége, nagy könnyen magukba szívják 

a tiszteletreméltó múlt iránt való gyűlöletet s a vallás és felszentelt szolgáinak megvetését. 

Alsóbb tanulmányaik után még nagyobb veszedelembe kerülnek; a pragmatikus 

tanulmányozásban u.i. az eseményektől a tények okaira térnek át, az okokból általános 

irányelveket kovácsolnak s azok révén világgá megy a töméntelen hazug, téves nézet, mely az 

isteni kinyilatkoztatással ellenkezik, s nem céloz mást, mint észre nem venni s hallgatagon 
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átsurranni mindazon, ami üdvöset és jót hozott az események folyamában az emberiségre a 

kereszténység. (…) szóval, hogy részletekbe ne ereszkedjünk, az egész történelmi oktatás oda 

irányul, hogy az egyházat gyanúsítsák, a pápákat meggyűlöltessék, s az emberekkel elhitessék, 

hogy a pápák világi hatalma útjában áll Olaszország nagyságának és fölvirágzásának.”
123

 A 

pártérdekeknek és a szenvedélyeknek szolgáló történetírás káros hatásairól megállapította, 

hogy nagy vonzerőt gyakorolnak az ifjúság lobbanékony kedélyére, és „ha már ifjú korában 

szívja magába a mérget, alig fog találni orvosságra. Nincs is alapos remény arra, hogy az 

ilyenek idővel észre térjenek s elfelejtsék azt, amit tanultak.”
124

 Mivel alaposan csak kevesen 

tanulmányozzák a történelmet, ezért nagyon fontosnak vélte, hogy a katolikus tudósok írjanak 

történeti műveket, a tények gondos oknyomozó felderítésével, körültekintően ítéljék meg a 

múlt eseményeit és a fennmaradt okiratokból építsék fel mondandójukat. Ahogy a levélben 

röviden összefoglalta: semmi valótlant ne mondjanak és semmi igazat el ne hallgassanak, 

illetve „szükséges azonkívül, hogy tankönyveket is írjanak iskolai használatra, melyek az 

ifjúság kára s az igazság rovása nélkül szolgálják a történettudományt.”
125

 E reménynek 

hangot adva rendelkezett úgy a pápa, hogy a vatikáni levéltárakat és a vatikáni könyvtárat is a 

kutatás szolgálatára kell megnyitni, és bízni abban, hogy azokat minél többen és lelkesen 

használják majd. Hergenröther bíboros az 1883-ban megnyitott levéltár használatához 

szabályzatot dolgozott ki, illetve paleográfiai és összehasonlító történelmi iskolát alapított.
126

 

A vallásos iskolák és a vallásos nevelés jelentőségéről az eddigiek alapján is látható a 

pápa véleménye, illetve az ezt megalapozó érvrendszer. A francia püspöki karhoz intézett, 

1884 februárjában kiadott levelében ezt a következőképpen foglalta össze: „A családot 

illetőleg föltétlenül szükséges, hogy a ker. házasságból született gyermekek jókor megtanulják 

a vallás parancsait, és hogy a gyermek kiképeztetése szoros összeköttetésben legyen a 

vallásos neveléssel. A tanítástól a vallásos nevelést elválasztani annyit tesz, mint a gyermek 

lelkét Isten iránt való kötelmeiben közömbössé tenni: ez a rendszer hamis és különösen a 

gyermek zsenge korában fölötte veszélyes, mivel tényleg az Istentagadás útjait egyengeti, a 

vallásét pedig elzárja. Mindenesetre szükséges a jó szülőknek arról gondoskodni, hogy 

gyermekeik, midőn az elemi ismereteket elsajátítják, a vallás parancsaiba is nyerjenek 

oktatást s hogy az iskolákban semmi se forduljon elő, ami kárt ejtene hitük- vagy 

erkölcseikben (…) Azért az egyház az úgynevezett ’közös’ vagy ’felekezetnélküli’ iskolákat 

mindig nyíltan kárhoztatta s ismételten intette a családatyákat, hogy e nagyfontosságú 
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dologban óvatosak legyenek. Az egyháznak ebben engedelmeskedni annyi, mint a társadalom 

érdekét előmozdítani s a közjóllét megteremtésében hathatósan közreműködni. Akik u.i. 

zsenge korukban vallásos nevelést nem élveznek, azon legfőbb igazságok ismerete nélkül 

nőnek fel, melyek az ember erényes vágyait élesztik s az ésszel ellenkező érzéki hajlamokat 

fékezni bírják. Ezen igazságok ismerete nélkül a műveltség maga is beteges és erőtlen. Isten 

félelme nélkül az ifjúság nem fogja eltűrni az erényes élet fegyelmezettségét sem, s nem 

szokván hozzá szenvedélyei fékezéséhez, könnyen ragadtatik az állam fölforgatására is.”
127

 A 

káros hatások elkerülése miatt a francia állammal való megállapodás mellett szükségesnek 

tartotta, hogy a katolikus közösség egyetértésben működjön együtt, és ne legyenek 

megosztottak. Különösen fontosnak tartotta ezt azok között, akik az irodalom terén 

működnek, és felhívta őket, hogy iparkodjanak az egyetértést mindenben megőrizni, keressék 

a közjót és ne a saját hasznukat nézzék. Munkájukat végezzék a közös, nagy ügy érdekében és 

vessék alá magukat a püspökök hatalmának, mert a szentszék őket választotta a kormányzási 

feladatok végrehajtására, és ők a vallásért folytatott küzdelem vezérei.
128

 

XIII. Leó az ifjúság nevelésére a legnagyobb veszélyt jelentő csoportnak a 

szabadkőműveseket tartotta, mert minden erővel arra törekszenek, hogy az ifjúság nevelését is 

magukhoz ragadják. Tudják u.i., hogy az ifjúság gyengéd lelkületét tetszésük szerint 

hajlíthatják, s hogy így utat találnak oly polgárok nevelésére, minőket ők óhajtanak. Miért is 

semmi befolyást, s felügyeletet sem engednek az egyház szolgáinak az ifjúság oktatására és 

nevelésére s sok helyen már is keresztülvitték, hogy az egész nevelés világiak kezébe tétetett, 

hogy az erkölcsök képzésébe ne folyjanak ama legmagasztosabb és legszentebb kötelmek, 

melyek az embert Istenhez fűzik.”
129

 Azt is nyilvánvalóvá tette a körlevél, hogy ezek ellen a 

nem kívánt hatások ellen mindenképpen tenni kell valamit a katolikus társadalomnak. Hogy 

milyen hatásos eszközöket lehet ezen a téren bevetni, azt szintén nem rejtette véka alá: 

„szóval, tettel, pásztorlevelekkel fel kell tárni az enemű társulatok fogásait, csábszereit, 

nézeteiknek gonoszságát, tetteik utálatos voltát (…) Továbbá kitartó tanítás és lelkesítés által 

arra kell bírni a nép zömét, hogy a vallás igazságait szorgalmasan tanulni igyekezzék; e 

végből nagyon ajánljuk, hogy korszerű iratokkal, sz. beszédekkel, azon sz. igazságok elemeit 

magyarázzátok, melyek a keresztény bölcsességet alkotják. Ezzel azt érjük el, hogy az emberek 

elméje a tudomány segélyével kijózanodik s a tévely sokféle alakjai, a bűn különféle csábítása 

ellen megizmosodik, főleg napjainkban, midőn oly nagy az írásban a szabadosság s oly 
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kielégíthetetlen a tanulási vágy (…) Ily fontos, dicső czél azonban azon világi férfiak 

közreműködését is kívánja, kik a vallás s a haza szeretetét jámborsággal s tudománynyal 

egyesítik. Tömörítvén ilyképen az erőket, arra törekedjetek, tiszt. testvérek, hogy az emberek 

az egyházat megismerjék és szeressék, mert minél jobban ismerik, mentül nagyobb lesz az 

iránta való vonzalom, annál inkább kerülik s megutálják a titkos társulatokat.”
130

 Az 

emlegetett világi férfiaknak, akiknek a bevonása szükséges ebbe a munkába, mindenképpen a 

püspöki és a pápai tekintély tisztelete mellett, a kapott iránymutatásoknak megfelelően kell 

tevékenykedniük. Jól érezhető tehát az az óvatos magatartás, mely a világi hívőknek az 

egyház ügyeibe való bevonásával kapcsolatban jellemezte ekkor a klérust. Sokan úgy 

tartották, hogy az egyházi tekintély birtokában lehet csak megfelelő módon együttműködni, a 

közös célokat kijelölni és megvalósításukat keresztülvinni. A világi hívek körében tapasztalt 

ellentétek és a pápai tekintély kétségbe vonásának tapasztalata indította XIII. Leót arra, hogy 

a párizsi érsekhez intézett levelében figyelmeztessen a katolikusoknak a pápa iránti 

engedelmeskedési kötelességére (1885). Az egyház ereje ugyanis az egységben van, és abban, 

hogy engedelmeskednek a főpásztornak. A felvilágosító kegyelem birtokában ugyanis minden 

egyes pápa teljes szabadsággal választja meg – a körülmények figyelembevételével – a 

kormányzás módját, illetve politikáját, természetesen apostoli tisztének korlátai között. 

Különösen az újságírókat figyelmeztette, hogy ne feledkezzenek meg ezekről az alapelvekről: 

„Nekik csakúgy, mint a többi kereszténynek szívvel lélekkel alávetve kell lenniök a 

püspököknek s a római pápának minden, a vallást, az egyház akczióját illető kérdésben.”
131

 

A katolikusoknak a közéletbe való bekapcsolódásáról tehát a pápa az 1880-as évek 

közepén már pozitívan nyilatkozott. Immortale Dei miserentis kezdetű körlevelében jónak 

tartotta, ha a katolikusok kilépnek a szűkebb községi ügyek intézésének keretei közül, és az 

állam vezetésében részt is vesznek! A közügyektől elzárkózni vétkes eljárás lehet, mert ezzel 

mások számára engedik át a lehetőséget ezek irányítására. Ahhoz, hogy ne mások (saját 

érdekeik szerint) tegyék ezt, az egyház védelme érdekében is szükséges a közéleti aktivitás 

támogatása.
132

  

A pápa más államokkal folytatott gyakorlati politikája a konkordátumos rendszert 

követte. Ennek kevés sikere volt az európai országokban az iskolai vallásoktatás megvédése 

területén, illetve a szerzetesrendek jótékonysági munkájának megóvása tekintetében, de a 

„társadalmi kereszténység” mindenfelé éledezőben volt. A társadalomban való katolikus 
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jelenlét legfontosabb fórumai nem annyira a politikai, inkább a társadalmi és kulturális 

szférákba estek. XIII. Leó pápasága alatt az iskola vált azzá a „harctérré”, ahol az érdekek 

összeütközése leginkább folyt. Miként az angliai püspököknek írta 1885-ben: „mert 

napjainkban, midőn a serdületlen gyermekéveket is mindenfelől változatos veszély kerülgeti: 

nem lehet időszerűbb feladaton dolgozni, mint amilyen az oktatásnak a valláserkölcsös 

neveléssel való egyesítése (…) a hazának jó polgárokat nevelünk: aki u. i. a keresztény hitet 

gyermekkorától fogva szóval és tettel vallja, annál jobb polgár nem kell.”
133

 

A pápa 1886-ban a magyar püspöki karhoz is intézett egy hosszabb levelet, melyben 

iránymutatásokkal kívánt szolgálni. Erre az alkalmat Buda töröktől való visszafoglalásának 

200. évfordulója teremtette meg.
134

 A levél az éppen aktuális problémák (áttérések, házassági 

ügyek) mellett hosszabban kitért az iskolák kérdésére is. A felekezetnélküli, vegyes iskolákról 

megállapította, hogy azokban a tanulók vallásközönyben nőnek fel, melyet nem szabad 

tétlenül nézni. „E nagy csapást, tisztelendő testvérek, minden tőletek telhető gonddal és 

törekvéssel tartsátok távol a ti magyar hazátoktól (…) ne szűnjetek meg ezután is inteni a 

családatyákat, hogy gyermekeiket ne küldjék oly intézetekbe, ahol ker. hitök veszélyeztetve 

van, s egyszersmind gondoskodjatok oly iskolákról, melyek a ti fennhatóságtok és papságtok 

felügyelete alatt állván, kifogástalan oktatással s vallásos tanítókkal tűnjenek ki.”
135

 Ezt az 

egyház és az állam közös érdekének tekintette, mint azt több korábbi megnyilatkozása már 

bizonyította. A közép- és felsőbb iskolákra is érvényesnek tartotta a megállapítását, kiemelve, 

hogy ezek katolikus jellege is megőrzendő. Ha szükséges, új iskolákat kell alapítani, vagy a 

meglévőket bővíteni. 

1887. június 15-én a pápa levelet küldött Rampolla bíboros államtitkárnak, melyben 

felvázolta a Vatikánnak az egyes államokkal kapcsolatos viszonyát és a követendő 

stratégiákat. Ebben az Osztrák-Magyar Monarchia és a Szentszék kapcsolatait viszonylag 

problémamentesnek gondolta. Az uralkodó és családja jó katolikusok, így ez megkönnyíti az 

ügyek intézését, „és eszközli azt, hogy a szentszék s ezen birodalom között a legjobb 

viszonyok állnak fönn.  Ezért (…) lehetséges lesz előmozdítani Ausztria-Magyarországban a 

vallásos érdekeket, elhárítani útjokból az akadályokat s teljes egyetértéssel egyengetni ama 

nehézségeket, amelyek előállhatnak.”
136

 

Az 1887. évben ünnepelte a pápa áldozárságának 50. évfordulóját. Ennek 

megünneplésére Magyarországról három zarándoklatot is szerveztek Rómába. Az elsőt Simor 
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János hercegprímás vezette, és a mintegy hatszáz résztvevő egy 1.800.000 aláírást tartalmazó 

feliratot is átnyújtott a pápának (november 30-án). Egy hónappal később Haynald bíboros 

vezetésével a magyarországi katolikus tanárok, papnevelő intézeti elöljárók és egyetemi 

tanárok, iskolai lapok szerkesztői, tanítók és tanítónők, illetve magas rangú iskolafenntartók 

vettek részt egy zarándoklaton (december 30-án).
137

 Ez alkalomból a pápa beszédet intézett a 

megjelentekhez és kérte, hogy az egyház és az állam érdekében buzgón végezzék munkájukat, 

az ifjúság tudásának fejlesztése mellett fordítsanak nagy figyelmet lelki nevelésükre is. Így 

bíztatta őket: „S mivel semmi sem oly nagy fontosságú, mint az ifjúság nevelése s mivel semmi 

másra nem óhajt az egyház nagyobb fáradságot és gondot fordítani: ép ez a hivatástok, 

melynek éltek, az, ami Előttünk titeket különösen ajánl.”
138

 

 A tanítás tartalmi kérdéseiről a fél évvel későbbi, az emberi szabadságról szóló pápai 

körlevél is beszélt.
139

 A tanítás szabadságának kifejtése kapcsán mondta azt a pápa, hogy a 

lelkekhez csakis az igazságot szabad eljuttatni, tehát a tanítási szabadságnak is korlátokat 

szükséges szabni, ugyanis ezt az alapjogot egy kötelesség határolja be, mely szerint 

„mindazoknak, kik tanítással foglalkoznak, szent kötelességük a tévelyt a lelkekből kiirtani s 

őket a tévedéstől minden lehető módon megóvni.”
140

 Nem taníthat mindenki azt, amit akar, 

mert ha az, amit mond, ellenkezik a józan ésszel, és az elmék rossz irányú befolyásolására 

vezet, akkor nem érvényesülhet a tanítás szabadsága. XIII. Leó a tanszabadságban rejlő 

felelősségre hívta fel a figyelmet, mely abból ered, hogy a tanító nagy tekintéllyel rendelkezik 

a tanítvány előtt, aki nem tudja megítélni, hogy az igazságot adják-e elő neki. Az igazságnak 

másrészt – hangsúlyozta a pápa – két oldala is létezik, egy természeti és egy természetfeletti 

eleme. Az utóbbi esetében pedig az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai nem hagyhatók 

figyelmen kívül, így az egyház tanítási szabadsága szent és sérthetetlen. A szólás- és 

sajtószabadság kapcsán is hasonló logikával találkozhatunk. Az nem érvényesülhet 

korlátlanul, a közhatalom kötelessége, hogy a hazugságoknak útját állja, mert a polgárok nagy 

része nem is ismeri fel a félrevezető megállapításokat. Összességében tehát megállapította, 

hogy az ember szabadsága annál nagyobb, minél inkább korlátok közé van szorítva a 

szabadosság.
141
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 1890 januárjában a pápa körlevelet adott ki a keresztény polgárok főbb 

kötelességeiről.
142

 A dokumentum a világi katolikusoknak az egyház, illetve az állam 

irányába létező kötelességeiről beszélt, arról, hogy az egyház iránt való elköteleződésük 

milyen viszonyban áll a haza iránti szeretet érzésével. Kiindulásként azt jelezte a szentatya, 

hogy elítéli a bálvánnyá emelt hazaszeretetet, és az egyház szeretetét mindig a haza szeretete 

elé kell helyezni. Az egyházfő mindkét viszony forrásának Istent tekintette, ezért azt is 

hangsúlyozta, hogy a kettő soha nem lehet egymással ellentétben, de ha az állam törvényei 

nyíltan ellenkeznek az isteni joggal, akkor ellenszegülni kötelesség és azoknak 

engedelmeskedni bűn, „mert minden mi a vallást sérti, az államnak is árt.”
143

 A helyes 

döntések meghozatalával kapcsolatban a polgároknak azt javasolta, hogy a püspökök és a 

szentszék vezetésére bízzák magukat.
144

 Kiemelte, hogy eredendően egy kormányformát sem 

ítél el, azokat önmagukban nem értékeli, amíg a vallást és az erkölcsöt tisztelik, addig jónak 

fogadja el őket az egyház. A politikai életben szükségesnek tartotta, hogy nemes versengés 

alakuljon ki a résztvevők között, ezért – üzenve ezzel az olaszországi katolikusoknak – 

javasolta, hogy folyjanak bele a közéletbe és támogassák a becsületes keresztény férfiakat a 

közös érdekek megvalósításában. 

 XIII. Leó legnagyobb hatású enciklikája, a munkások helyzetéről szóló Rerum 

novarum volt.
145

 Itt ebből csak azt emelem ki, amely megállapításainak hatása lehetett a 
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közművelődés megszervezésére. Elsősorban a körlevélben felvetett problémák megoldási 

lehetőségei és az egyháznak ezekben való szerepe a fontos. XIII. Leó úgy gondolta, hogy a 

baj belülről gyógyítható, és fokozott egyházi aktivitást igényel: „Az egyház nem éri be azzal, 

hogy rámutat a gyógyulás útjára, hanem sajátkezűleg nyújtja az orvosságot. Fő törekvése, 

hogy tanában és fegyelmezett szellemében nevelje az embereket s tanainak gyógyító vizeit 

minél szélesebb körökre iparkodik kiárasztani. (…) Azon eszközöket ugyanis, melyeket 

használ, hogy a lelkekre hasson, épen ezen célra kapta Jézus Krisztustól s így ezekben isteni 

erő rejlik (…) Miért is, ha van orvosság a társadalom számára, azt egyedül a keresztény élet 

és intézmények visszaidézésében kereshetjük.”
146

 A szociális kérdés megoldásában tehát több 

tényezőnek kell szerepet vállalnia. Az államnak a törvényhozás területén kell megtennie a 

magáét, az egyháznak pedig a lelkiek művelése mellett figyelmet kell fordítania a földi 

dolgokra, a hívek anyagi szükségleteire is. Harmadik félként viszont a munkásoknak is 

tenniük kell saját érdekükben, és ezt leginkább vallásos szellemben vezetett szövetkezetek 

(egyesületek) alakításával látta megoldhatónak. Ehhez az egyháznak kötelessége segítséget 

nyújtani, praktikus tanácsokat adni az egyesületek alapítására és működtetésére.
147

 

 Az 1890-es évek elejére XIII. Leó megfogalmazta azokat az elvárásokat és irányokat, 

kifejtette azokat az érveket, melyeket az egyház társadalmi szerepvállalása és a 

közművelődési viszonyok szempontjából fontosnak tartott. Ezekben – mint látható volt – 

kiemelt szerepet kapott az egyház tanításhoz való joga, a szólás- és véleménynyilvánítási 

szabadság, illetve ezek korlátai. Az egyházfő kijelölte a katolikus társadalom legfőbb teendőit 

és a lehetséges megoldási módokat is. Ezekhez a világi katolikusok aktívabb közéleti 

tevékenysége, és a püspöki, illetve pápai tekintély és hatalom figyelembevételével való 

munkálkodása volt szükséges. Az egyes országok és részegyházak püspökei ehhez a 

zsinórmértékhez igyekeztek igazodni saját hazájukban, mikor a konkrét kormányzati 

intézkedésekkel és a politikai ideológiák kihívásaival próbálták felvenni a versenyt. A 

magyarországi egyházpolitikai viták esetében az itt megfogalmazott szempontok épültek be 

az egyházi érdekek védelmét szolgáló érvrendszerekbe. A világi katolikusok nagyobb közéleti 

aktivitásának és a hatékonyabb egyházi normakommunikáció megvalósítására kínált eszközök 

(iskola, sajtó, egyesület) fejlesztése szintén minden országban előtérbe kerültek. Politikai 
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pártok alapítása
148

 és az országgyűlésben folytatott aktív katolikus érdekképviselet mellett 

egyre nagyobb hangsúlyt kapott a társadalmi akció. Ez elsősorban a felekezeti sajtóhálózat 

kiépítését, a felekezeti iskolarendszer állammal szembeni megóvását és a civil szektor 

megszervezését jelentette. A cél az volt, hogy az egyén az élet minden területén a katolikus 

értékrenddel kerüljön kapcsolatba, mintegy elszigetelve a károsnak ítélt ideológiák és 

gyakorlatok hatásától. Alapvető dilemmát jelentett az, hogy a kijelölt irányvonal egyszerre 

szerette volna elérni az egyháznak a civilizációba való beilleszkedését és egy új, katolikus 

(külön)társadalom felépítését megvalósítani.
149

 Ez az ellentmondás leginkább ott jelentkezett, 

ahol a katolikus lakosság a népesség kisebbségét alkotta. Ezekben az országokban a 

beilleszkedés helyett inkább az elkülönülés jelei látszottak (pl. Svájc). A katolikus többségű 

társadalmak esetében viszont a nagyobb össztársadalmi súly hatékony kihasználása jelentett 

kihívást.  

 XIII. Leó pápa politikáját a konzervatív reformok jellemezték. A bölcs és 

kompromisszumkész, diplomatikus egyházfő alapvetően türelmesen viszonyult kora 

jelenségeihez, felismerte, hogy az egyháznak alkalmazkodnia kell az új helyzetekhez. Ahogy 

Rampolla bíboroshoz intézett egyik levelében írta: „Az egyház tudja, hogy az emberi dolgok 

változásnak vannak alávetve és azért nem zárkózik el az elől, hogy a lehető határok között az 

idők kivihető szükségéhez alkalmazkodjék.”
150

 Az alkalmazkodás határát a hitletétemény 

megőrzése és az egyház missziójának teljesítése jelentette. A pápa kísérlete arra, hogy 

összebékítse a modern kultúrát és az egyházat, végeredményben sikertelen maradt. Ennek 

elsősorban az volt az oka, hogy a részéről kezdeményezett párbeszéd egyoldalú maradt, a 

másik fél azt visszautasította. Kezdeményezéseinek nyomán azonban elindult egy új katolikus 

műveltség kibontakozása.
151

 

 A továbbiakban nem folytatom XIII. Leó megnyilatkozásainak bemutatását, mivel a 

főbb alapvonások az 1878 és 1891 közötti időszak termése alapján jól láthatók. Az ezt követő 

időszakban a pápa még több esetben szólt átfogóan az egyház tanítási jogának védelmében: 

Providentissimus Deus (1893), Depuis le jour (1899), Della paterna e provvida (1899), Fin 
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dal principio (1902).
152

 Ahol ez szükséges – elsősorban a magyar viszonyok tárgyalása 

kapcsán – majd utalok a későbbi időszakban tett aktuális pápai iránymutatásokra is. A 

következő lépésben azt vizsgálom meg röviden, hogy a következő egyházfő mennyiben 

követte elődje álláspontját, illetve milyen irányokat fogalmazott meg a vizsgált kérdésekben. 

 

3.2. X. Pius pápa és a katolikus akció ügye 
 

A kérdés vizsgálata azért is fontos, mert amikor a 93 éves XIII. Leó pápa elhunyt, hosszú 

pontifikátusának értékelése nem volt egyöntetű a bíborosok körében. XIII. Leó céljainak 

megvalósítására elsősorban az érintett országokkal folytatott diplomáciai tevékenység útján 

törekedett. Azonban kompromisszumos politikájával és a modernitással kapcsolatos pozitív 

állásfoglalásaival többen nem értettek egyet. A bíborosok egy része úgy gondolta, hogy a 

„politikus pápa modellje” helyett az egyháznak olyan vezetőre lenne szüksége, aki elsősorban 

lelkipásztor, és a hitéleti kérdések jobban foglalkoztatják. Az 1903. július 31-én kezdődő 

konklávén az esélyesek sorában volt Rampolla bíboros, aki XIII. Leó idejében államtitkári 

szerepet töltött be, és a velencei pátriárka, Giuseppe Melchiorre Sarto is. A végső döntést az is 

befolyásolta, hogy időközben Ferenc József osztrák császár – Puzyna krakkói bíboroson 

keresztül – jelezte, hogy Rampolla esetleges megválasztása ellen vétóval fog élni (ius 

exclusivae).
153

 A katolikus uralkodóknak ez a szokásjogon alapuló lehetősége a bíborosi 

kollégium tiltakozását váltotta ki, de a döntésnél mégsem hagyhatták teljesen figyelmen kívül. 

Így végül Sarto pátriárkának sikerült megszereznie a megválasztáshoz szükséges 

szavazatokat. A X. Pius nevet felvevő új egyházfő a lelkipásztor típusát testesítette meg.
154

 

Addigi pályafutása is a papi tevékenység egyes lépcsőfokaihoz kötődött. Falusi kápláni 

állásból jutott el a püspöki kinevezésig, és tapasztalatait is az egyházmegyei munka során 

szerezte. Ebből következett, hogy a világpolitika és a római kúria ügyei addig kevésbé 

foglalkoztatták.  

 Giuseppe Melchiorre Sarto
155

 szegény, sokgyermekes családba született 1835-ben, 

Veneto tartomány egyik falujában, mely ekkor osztrák fennhatóság alá tartozott. A papi 

pályára a padovai szemináriumban végzett tanulmányai készítették fel. 1858-ban szentelték 
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pappá és a padovai egyházmegyében kezdte meg lelkipásztori pályafutását. Már korán kitűnt, 

mint kiváló prédikátor.
156

 Volt káplán, plébános (Tombolo, Salzano, Treviso),
157

 majd 1875-

től Padovában lett kanonok, általános helynök és a szeminárium spirituálisa. Közel tíz év 

múlva (1884) szentelték püspökké és kapta meg a mantovai egyházmegyét.
158

 Itt a hitélet 

újjáélesztése érdekében megszervezte az ifjúsági hitoktatást, visszaállította az iskolai hittant 

és szorgalmazta az egyesületi és szövetkezeti élet élénkítését.
159

 1893-ban bíborosi kinevezést 

kapott, és ő lett a velencei pátriárka, pápává választásakor is ezt a szolgálatot látta el.
160

 

Munkássága során gyakorlatias vezetőnek bizonyult, aki a hitélet kérdéseit tekinti 

elsődlegesnek, ezért szorgalmazta a hitoktatás és a papképzés reformját, illetve a plébániák 

aktív társadalmi tevékenységét. Az új pápa államtitkárának a konklávé 38 éves titkárát, Rafael 

Merry del Valt választotta, aki nyolc nyelven beszélt, diplomata családból származott és maga 

is diplomáciai karriert futott be.
161

 Ezzel a döntésével saját tapasztalatainak hiányát egy 

megbízhatónak tartott, energikus segítővel igyekezett pótolni. X. Pius választott jelmondata 

jelezte az egyházban tervezett lépéseit: „Instaurare omnia in Christo – Megújítani mindent 

Krisztusban.” A megújítás ebben az értelemben szigorú célokat szolgált, elsősorban azt, hogy 

a hitletétemény megőrizhető és az egyház Krisztustól kapott küldetése megvalósítható legyen. 

Az elődje által követett „párbeszéd-stratégia” X. Pius esetében eltűnik, és helyét a szigorú 

bírálat veszi át, mely enciklikáinak hangnemén és mondandóján egyaránt érezhető.
162

 Ezzel 

lényegében a IX. Pius által követett politikai vonalhoz csatlakozott, miként ezt névválasztása 

is jelezte.
163

 

 E gondolat jegyében látott hozzá a Kúria reformjához is, szigorúan a centralizáció 

jegyében. 1908-ban a kongregációs rendszer újraszabályozásával, a hatáskörök kijelölésével 

és kiterjesztésével igyekezett racionalizálni.
164

 A pápa Pietro Gasparri kardinális vezetésével 

bizottságot állított fel az egyházi törvénykönyv kodifikációs munkálatainak előkészítésére, 

mellyel szándékai szerint egy modern és átlátható egyházjogi környezetet kívánt teremteni.
165

 

Szintén 1908-ban alapította az Acta Apostolicae Sedis Commentarium officiale elnevezésű, a 

pápa hivatalos megnyilatkozásait publikáló közlönyt.
166
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 Programadó enciklikájában ő is számba vette a kor társadalmát sújtó problémákat, a 

rájuk adandó válaszokat, illetve a szóba jöhető eszközöket.
167

 A hitéleti megújulás alapjának 

azt tekintette, hogy először a „hit munkásainak” képzését kell megreformálni. Ezért látott 

hozzá az olasz szemináriumokban folyó papnevelés újragondolásához, melynek érdekében 

külön bizottságot állított fel. Az új tanrend 1907-re, a fegyelmi szabályzat pedig 1908-ra el is 

készült.
168

 A pápa a püspököket figyelmeztette, hogy legelső kötelességük nevelni azokat, 

akik isteni hivatásuk folytán a lelkek mentésére vállalkoznak, azaz a papi pályát választják. 

Ezért kérte őket, hogy fordítsanak figyelmet a szemináriumok alapítására és megújítására, 

hogy azok kiválóak legyenek mind a tudomány, mind pedig az erkölcsök terén.
169

 Ő maga is 

szemináriumot alapított a lateráni dombon, majd apostoli vizitációt rendelt el Itália összes 

szemináriumára. Szorgalmazta az egyházmegyeközi szemináriumok létesítését is (pl. 

Catanzaro).
170

 

X. Piust nevezték az „oltáriszentség pápájának”
171

 is, mert fontosnak tartotta, hogy a 

hívek minél gyakrabban járuljanak a szentségekhez, ezért mindent elkövetett ennek 

ösztönzése érdekében.
172

 A papság felkészítése után a második lépést a hívek vallásos 

nevelésében jelölte meg, ezért jelentette meg az általa készített modern katekizmust.
173

 A 

híveknek a liturgikus életbe való minél aktívabb bekapcsolódását szolgálta az egyházi zenét 

érintő reform, mely a világi zene templomokból való kiszorítására törekedett.
174

 

 Pontifikátusa idején a szentszéknek az európai országokkal kialakított kapcsolata nem 

volt olyan sikeres, mint XIII. Leó esetében. A franciaországi és a portugáliai radikális 

szekularizációs tendenciák ellen nem sikerült hatékonyan fellépnie. Azonban mindenképpen 

ki kell emelni, hogy az eseményeknek a hatására – és a pápa szorgalmazására – ezekben az 

országokban egy új, világi katolikusokból álló, társadalmilag aktív nemzedék ébredt 

öntudatra. Pápasága az olaszországi belpolitikában is változást hozott, hozzájárult a 

katolikusok és a mérsékelt liberálisok együttműködéséhez. A püspökök döntésének tekintette, 

hogy helyi szinten és esetről esetre engedélyt adjanak olyan liberálisok támogatására, akik 

nem ellenségei az egyháznak, ezzel is akadályozva a szocialista jelöltek győzelmét.
175

 A 
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Szentszék ez után sem engedte, hogy Olaszországban katolikus pártot alapítsanak, mégis X. 

Pius időszaka alatt az olasz katolikusok szervezkedése és sajtója jelentősen fellendült.
176

 

 X. Pius az olasz katolikusok aktiválását nemcsak a politikai, hanem a társadalmi 

életben is kívánta. Erről szólt az a körlevele, melyet 1905-ben adott ki és az olasz katolikus 

egyesületek újjászervezésével foglalkozott, illetve a katolikus társadalmi akció és a világiak 

szerepének körvonalait fektette le.
177

 A társadalomnak „krisztusban való megújítási” szándéka 

igazából egybe esett XIII. Leó pápának a civilizáció megkeresztelésére vonatkozó nézeteivel. 

Ebből a szempontból az ő örökségének továbbvitelét láthatjuk a kezdeményezésben. Osztotta 

elődjének azt az álláspontját, mely szerint az európai keresztény kultúra megőrzése a 

garanciája a társadalmi békének és jólétnek. A kétféle hatalom (világi és egyházi) 

együttműködését ő is szükségesnek tartotta. A világi hívektől és egyesületeiktől azt várta, 

hogy minden igazságos és törvényes eszközzel küzdjenek a keresztényellenes civilizáció 

ellen: „vigyék vissza Jézus Krisztust a családba, az iskolába, a társadalomba”,
178

 vagyis az 

egyház régi társadalmi befolyását juttassák érvényre a kor követelményeinek megfelelő 

szervezeti és kommunikációs eszközökkel. Ez a tevékenység azonban, mivel magában rejthet 

bizonyos nem kívánt (erkölcsi és vallási) következményeket is, mindenképpen az egyházi 

tekintély befolyása alatt kell megvalósuljon.
179

 Ilyen szempontból a katolikus „világiak 

akciója” a katolikus „klérus akciójának” a meghosszabbítása, végrehajtása volt.
180

 Azok az 

egyletek, amelyek közvetlenül vallási célt tűznek maguk elé, minden szempontból az illetékes 

megyéspüspöknek kellett, hogy alárendeljék munkájukat. Abban az esetben, ha csak 

közvetetten kapcsolódtak a lelki szolgálathoz, akkor ezek az egyesületek vagyoni, 

közigazgatási és politikai ügyekben „megfelelő és ésszerű szabadságot”
181

 élvezhettek, 

azonban ezek sem nélkülözhették az egyházi tekintély tanácsait és irányítását: „A katolikusok 

magasra emelik Krisztus zászlaját, ami egyúttal az egyház zászlaja is, illő tehát, hogy a 
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zászlót az egyház kezéből vegyék. Az egyház őrködik e zászló makulátlanságán, a hívek pedig 

alávetik magukat ennek az anyai őrködésnek”.
182

 A katolikus akció hatóköre tehát a tisztán 

vallási kérdéseken túlra is kiterjedt, és felölelte a sajtót, az egyesületek szervezését és a 

politikai életben való részvételt is.
183

 

 X. Pius elődeihez hasonlóan nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy az egyház 

tanítási jogát megőrizve minél több iskolát tartsanak fenn, illetve a hitélet élénkítése 

érdekében minél több plébániát alapítsanak. Amit viszont ezeknél is jobban hangsúlyozott az 

a világiaknak az egyházban betöltött szerepe volt. A katolikus világiak erőinek egyesítését a 

sikeres akció egyik fontos feltételének tekintette, és a világiaktól az egyház missziós 

küldetésének segítését várta. Ez egyrészt jelentette a világi apostolkodás követelményét, azt 

az egyéni cselekvésmódot, melyet az egyén a társadalomban betölt és életének mintájával 

„megfertőzi” embertársai gondolkodását. Másrészt jelentette a kinyilatkoztatott igazság 

konkrét terjesztését is, világi hitoktatók révén. Végül fontosnak tartotta a szentatya az 

irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlását. Áttételesen azonban az egyház missziós 

küldetését segítő cselekedetnek tekintette azt is, ha a tudományok művelése során az egyén a 

keresztény szempontot figyelembe veszi, azokat érvényre juttatja a társadalmi és politikai 

életben.
184

 

Az enciklika részletezi a világiak egyesületeitől elvárt segítség egyes kérdéseit is. 

Először is kövessenek el mindent, hogy „vigyék vissza Jézus Krisztust a családba, az 

iskolába, a társadalomba”. X. Pius szemében a katolikus mozgalom egyik feladata a 

hierarchikus társadalmi rend fenntartása volt, amely nem számolt a társadalom radikális 

átalakításával. Kérte, hogy a hívők működjenek közre az igazságos világi törvények 

meghozatalában, ezáltal is védve Isten és az egyház jogait. Azt ajánlotta, hogy „a lehetőségek 

szerint és okosan vegyenek részt a politikai életben.”
185

 Végül a világiak viseljék szívükön a 

nép, különösen a munkásság és parasztság érdekeit is, mert az egyháznak nemcsak vallási 

vigaszt kell nekik nyújtania, hanem intézkedéseket kell tennie anyagi helyzetük javítására 

is.
186

  

Az enciklika X. Pius konzervatív reformer természetéből következően a változásokat 

úgy szerette volna előidézni, hogy az igazán lényeges dolgokat ezek ne veszélyeztessék. 

Másként fogalmazva, a változásokat is azért vélte szükségesnek, hogy a lényeg általuk 

                                                           
182

 Il fermo proposito 22. pont 
183

 JEDIN 1973. 433. 
184

 Il fermo proposito 11. pont 
185

 Il fermo proposito 19. pont 
186

 Il fermo proposito 7. pont 



52 
 

megőrizhető legyen. Így hangsúlyozta, hogy sértetlenül kell megőrizni a hit és az erkölcs 

integritását, valamint az egyház jogait is. Ezek érdekében viszont kamatoztatni lehet és kell 

„a polgári társadalom változó feltételeihez való alkalmazkodás csodálatos erényét”.
187

 

Javasolta, hogy a katolikus mozgalom újjászervezése ne mechanikusan történjen, hanem az 

egyesületek alkalmazkodjanak a helyi igényekhez, országonként másként kell kialakítani a 

katolikus világiak együttműködésének szervezeti kereteit.
188

 

Az Actio Catholica alapszabályait X. Pius bizalmi emberei dolgozták ki és tették 

közzé 1906-ban.
189

 Ezzel gyakorlatilag ez a „csúcsszerv” vette át a korábbi Opera dei 

Congressi szerepét,
190

 mely addig az egyesületi élet legfőbb szervezője volt és 1884 óta a 

következő szekciókban működött: katolikus rendezvények szervezése, szociális munka, 

oktatás és nevelés, sajtó, keresztény művészet.
191

 X. Pius halálakor Olaszországban öt nagy, 

szervezett Actio Catholica működött: Unione Popolare, Unione Economico Sociale, Unione 

Elettorale, La Gioventu cattolica, Unione fra le Donne Cattoliche Italiane.
192

 A világi 

katolikusokat Franciaországban is a papok egyszerű segítőinek tekintették, és a hierarchia 

ellenőrzése alatt működhettek. Itt fontos volt az 1886-ban Albert de Mun által létrehozott 

szervezet, a Francia Ifjúság Katolikus Szervezetének (ACJF – Association catholique de la 

jeunesse française) elindítása. Ennek tagjai elkötelezték magukat a „felebarátok közötti 

apostoli munka terén”, és tevékenységük révén felértékelődött a világiak szerepe.
193

 

X. Pius pápa a „vallási akció” mellett a „szociális akció” jelentőségét is hangsúlyozta. 

Már püspök korában foglalkoztatta a kérdés, és erősen hatottak rá XIII. Leó pápa nézetei is. 

Az 1896-os padovai katolikus nagygyűlésen, melynek fő témáját a szociális problémák 

alkották, díszelnöki szerepet vállalt és beszédet is tartott.
194

 1903 novemberében az olasz 

katolikusok az új pápa bátorítására Bolognában tartották meg XIX. kongresszusukat a 

szociális kérdésről. Munkájukhoz azzal járult hozzá az egyházfő, hogy programot adott a 

kongresszus számára.
195

 

Úgy gondolom, hogy nem szükséges részletesen kitérni X. Pius pápaságának arra a 

kihívására, mely a modernizmus részéről érkezett, csak röviden említem, hogy a fent 

említettek mellett ezzel is kezdenie kellett valamit az egyházfőnek. A modernizmus az 
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egyházon belüli – elsősorban a szentírástudományban és a dogmafejlődéssel kapcsolatban 

felbukkanó – jelenség volt, mely sokak szerint a modern kornak túlságosan is kritikátlan és 

engedékeny elfogadásából eredt.
196

 A XIII. Leó pápa által elindított „neotomista restauráció” 

a katolikus tudományosság megújulásához vezetett, melyen a 20. század elejére egy 

intellektuális válság uralkodott el.
197

 A Vatikán a modernisták műveit rövid idő alatt indexre 

tette, a pápa pedig 1907-ben ítélte el tévedéseiket.
198

 1910-ben a Sacrorum antistitum kezdetű 

motu proprio pedig előírta az antimodernista eskü letételét.
199

 X. Pius pápaságának 

megítélésére sok szempontból a modernista-ügy kezelése nyomta rá bélyegét,
200

 sokkal 

jelentősebbek azonban a hitélet megújítása érdekében elindított és nagy jelentőségű reformjai, 

melyek igazán nagy pápává tették. 

 

3.3. Összegzés 
 

A szentszéki megnyilatkozások közművelődést érintő részeinek áttekintése röviden 

megmutatta, hogy a pápák milyen képet alkottak a korszak fontosabb politikai ideológiáiról és 

a velük szemben szükséges fellépésről, melyek aztán leszivároghattak a katolikus 

nagygyűlések szónoklatainak szintjére is. A liberalizmus, mint ellenségkép elsősorban a 

liberális kormányok szeparációs politikai gyakorlatára adott válaszként jelent meg. Ez a kép 

alapvetően struktúrálatlan maradt, nem volt érzékeny a liberalizmus különféle árnyalataira és 

képviselőinek eszmei-gyakorlati különbözőségére.
201

 A legközvetlenebb tapasztalatok ezen a 

téren (a felekezeti iskolák felszámolására, a közös iskolák bevezetésére, illetve a hitoktatás 

visszaszorítására tett kísérletekre vonatkozóan) Olaszországban jelentkeztek, de a belga, a 

francia és a német állapotok is ezt erősítették. XIII. Leó pápa enciklikái hangsúlyozták, hogy a 

tanszabadság fogalmába beleértenő a katolikus egyház oktatási- és nevelési jogának védelme 

is, és elsősorban a hitvallásos iskolák, valamint a hitoktatás pozícióinak megőrzését, lehetőség 

szerinti bővítését tartották fontosnak. Szorgalmazták, hogy a helyi közösségek teremtsék meg 

a „közös iskolák” alternatíváit, hozzanak létre felekezeti iskolákat, és gyermekeiket ezekbe 

járassák. Mindezt elsősorban a következő nemzedékek védelme, a vallásos ifjúság erkölcsi 

nevelése, és ez által az egyház megerősítése érdekében. Az iskola tehát olyan „harctér” volt, 
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melynek katolikus jellegét mindenképpen meg kellett őrizni, ez pedig minden katolikus 

embernek személyes felelőssége is.  

 A liberalizmus mellett a többi politikai ideológia kritikája is elhangzott. A 

szocializmust, az anarchizmust, a nihilizmust olyan téves filozófiáknak írták le a körlevelek, 

melyek káros hatásai a társadalom értelmiségi elitjét és az ifjúságot veszélyeztetik leginkább. 

A károk megelőzése érdekében – az „ész ellen észt” jelszó jegyében – a keresztény bölcselet 

felújítását, és oktatásának megerősítését kívánta a pápa. Hangsúlyozta továbbá, hogy a 

tudomány (modernizáció, haladás, természettudományok) és a hit nem egymás ellenségei, 

hanem a természeti és a természetfeletti világ megismerésének egymást kiegészítő útjai. A 

hasonlót a hasonlóval elv („filozófiát filozófiával”) alapján újították fel, és integrálták a 

papképzésbe, az iskolai tanulmányok több szintjébe a tudomány és hit kérdéseivel sokat 

foglalkozó Szent Tamás filozófiáját. 

 XIII. Leó pápa a filozófiai tanulmányok ösztönzése mellett a történelem oktatásának 

szerepére is felhívta a figyelmet. Ennek nevelő hatása a példamutatás révén tud leginkább 

érvényesülni, az ismeretterjesztő- és tankönyveken keresztül. Ezért buzdított a pápa minél 

több ilyen munka megírására, melyhez a vatikáni levél- és könyvtár megnyitásával a 

feltételeket is igyekezett megteremteni. Ettől várta azt is, hogy a történetírás reális 

egyházképet közvetít majd az olvasóközönség felé, ezzel egyfajta apologetikus szerepet 

betöltve. 

Harmadrészt, a szólásszabadság nevében az egyházat kritizáló, és sokszor 

egyházellenes, liberális (szabadkőműves) sajtóval szemben is sürgette a fellépést. A szólás- és 

véleménynyilvánítási szabadság elvi korlátainak rögzítése mellett itt is gyakorlati útmutatást 

kívánt adni. A katolikus sajtó megteremtését és megerősítését szorgalmazta, a katolikus 

újságírókban olyan „katonákat” látott, akiknek az egyház védelmére kell kelniük. Ezt úgy 

tartotta megoldhatónak, ha az ellenséges sajtóval szemben létrejön egy erős, katolikus 

sajtóhálózat. Ennek viszont – hangsúlyozta – nem szabad ugyanazokkal az igazságot 

elferdítő, meghamisító eszközökkel élniük, mint liberális és szocialista riválisaiknak, hanem a 

jó erkölcs határain belül kell maradniuk. Ennek megvalósításához elengedhetetlennek tartotta 

a katolikus tábor egységesítését. Hangsúlyozta, hogy a közös céloknak felül kell írniuk a 

politikai és egyéb nézetkülönbségeket, szakadásokat, mert csak így lehet hatékony a fellépés. 

Mindezek a szükséges lépések intenzíven vetették fel a világi katolikusok szerepét 

(szülők, tanítók, tanárok, újságírók, értelmiségiek, stb). Az erők tömörítésére és az 

összezárásra való buzdítás rendszeresen visszaköszön a pápai enciklikák szövegében. 

Gyakran hangsúlyozták azt is, hogy a katolikusoknak a hétköznapi életben milyen 
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kötelességeik vannak (világiak apostolkodása). Az 1880-as évektől egyre inkább előtérbe 

került a világiak aktív társadalmi-közéleti szerepvállalásának igénye, ugyanis úgy gondolták, 

hogy nem szabad átengedni a terepet a „konkurenciának”. Ez nem jelentett feltétlenül 

politikai aktivitást (különösen nem Olaszországban), viszont egyfajta „társadalmi-kulturális 

kereszténység” fejlesztését szorgalmazta, például az egyesületi élet fellendítése és a szociális 

kérdés megoldása területén (egyesületszervezés, társadalomszervezés). Ami ezzel 

kapcsolatban mindig kiemelésre került, az az egyházi hierarchia, valamint a pápa irányító 

szerepe volt. A világiak bevonását az egyház társadalmi tevékenységének körébe ennek a 

tekintélynek (hierarchikus elv) az égisze alatt képzelték el, mivel úgy vélték, hogy ezek 

rendelkeznek a „felviláosító kegyelem” szükséges hatásaival. 

 Fontos kérdés volt, hogy a katolikus állampolgároknak az egyház vagy a haza (a 

liberális nemzetállam) felé kell-e inkább elköteleződniük, lojálisnak lenniük. A pápák ebben a 

dilemmában sem láttak feloldhatatlan ellentétet. A hazaszeretet és az „egyházszeretet” közül 

az első helyre természetesen az utóbbit tették, de elsősorban ezek egymást kiegészítő szerepét 

hangsúlyozták. Mindkettő forrásának Istent tartották, és leírták az erős egyházi tekintély 

jótékony „állam- és rendvédelmi” hatását. 

 XIII. Leó pápa politikájának kettőssége talán abban mutatható ki, hogy egyszerre 

próbált párbeszédet folytatni a modern világgal, az egyházat beilleszteni a civilizáció új 

viszonyrendszerébe, illetve javaslatai révén felépíteni egy alternatív, katolikus 

„különtársadalmat”. Ez a dilemma végig megfigyelhető. Ez a párbeszéd végül azért nem 

lehetett sikeres, mert egyoldalú maradt. 

 X. Pius pápa a célok szintjén folytatta elődje munkáját, de a kontinuitást megőrzése új 

módszerrel történt. A párbeszéd helyett előtérbe került a szigorú bírálat, a diplomáciai 

eszközök elé pedig a hitéleti megújulás kérdései. Egy lépcsőzetesen kialakított rendszerben – 

a püspökök felügyelete alatt – először a papképzés reformja valósult meg, majd a hitvallásos 

nevelés érdekében történtek fontos lépések, hogy a szentségekhez járulás mind a 

kiszolgáltató, mind a befogadó oldaláról elmélyült és ösztönzött legyen. A „vallási akció” 

mellett a „szociális akció” is előtérben maradt, melynek szervezeti kereteit is megújította a 

pápa (Actio Catolica). Azt szerette volna, hogy a „világiak akciója” (pl. a hitoktatás, az 

egyesületek szervezése) a „klérus akciójának” meghosszabbítása legyen, tehát ne teljesen 

önállóan, hanem végrehajtó, segítő szerepben működjön (azért figyelembe véve a nemzeti 

sajátosságokat is). A hierarchikus elv, melyben a társadalmi rend biztosítékát látták, továbbra 

is meghatározó maradt, de az egyházi és a világi hatalom együttműködésének előnyeit is 

hangsúlyozták. Az elképzelések megvalósításának terepe elsősorban a plébánia és az iskola 



56 
 

szintje volt, illetve továbbra is kiemelten kezelték a modern kommunikációs eszközök 

használatát is. 

 Ezeknek a gondolatoknak és érvrendszereknek a legfontosabb elemei leszivárogtak a 

nemzeti egyházak szintjére is, így megjelentek a magyar püspökök megnyilatkozásaiban, a 

katolikus sajtóban és a katolikus nagygyűléseken elhangzott beszédekben is. Ezek az 

alapelvek meghatározták a teendők fő irányait, és azt, hogy az egyes országokban mekkora 

lehetett az ezekkel kapcsolatos mozgástér. 
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4. A katolikus nagygyűlések külföldi előzményei és mintái  
 

A magyarországi katolikus nagygyűlések történetének vizsgálata igényli, hogy kitekintsünk 

az ország határai közül, és azokat tágabb kontextusba helyezzük. Ezt a célt szolgálta a 

társadalom megszervezésével és a közművelődés kérdéseivel foglalkozó pápai 

megnyilatkozások rövid áttekintése is. Második lépésként azt vizsgálom, hogy az egyes 

országokban miként fogtak a katolikus társadalom megszervezéséhez. Ebben a fejezetben sem 

célom, hogy teljes körképet vázoljak fel, most is inkább azokat a momentumokat állítom 

előtérbe, melyek a nagygyűlési mozgalom általam vizsgált szempontjaihoz kapcsolódnak. 

 

A 19. század második felében több tényező is lehetővé tette, hogy a különböző 

érdekcsoportok a korábbiaknál könnyebben és hatékonyabban hallathassák a hangjukat. A 

jogi keretek 1848 után a legtöbb európai országban igyekeztek garantálni a szólás- és 

véleménynyilvánítás szabadságát, és biztosították a sajtó szabadabb működését. A 

sajtótermékek előállításának technikai feltételei oly mértékben javultak (rotációs nyomdagép), 

hogy rövid idő alatt lehetett nagy példányszámú, egyúttal olcsó kiadványokat terjeszteni. 

Lehetővé vált a gyülekezési és egyesülési szabadság szélesebb körű gyakorlása is. A 

közlekedési infrastruktúra fejlődése, elsősorban a vasúti hálózat kiépítése gyorsabbá és 

olcsóbbá tette a személy- és áruszállítást, növelte az egyén térbeli mobilitási potenciálját. E 

tényezőknek köszönhetően egyszerűbbé, egyáltalán lehetővé vált nagyobb tömegeknek egy 

közös cél érdekében való mobilizálása. Ez a korszak az egyének intenzívebb érintkezését 

hozta magával. 

 A katolikus egyház a 19. század második felében a folyamatos védekezés állapotába 

szorult. Ezért – mint azt XIII. Leó és X. Pius pápák álláspontjának ismertetése során láthattuk 

– minden lehetséges módon próbálták védeni megmaradt pozícióikat. Illetve, nem elégedtek 

meg ezekkel, hanem a folyamatos visszahódítás igényével és attitűdjével léptek fel. Az 

egyházi érdekek védelme megkövetelte, hogy azokon a területeken, ahol a támadás érkezett, 

felkészültek legyenek (például a sajtóhálózat terén), illetve, hogy a kínálkozó új lehetőségeket 

a „térnyerés érdekében” minél jobban kihasználják. A „civilizáció megkeresztelése” és a 

„mindent kereszténnyé tenni” szándékozó programok tehát ezekre az új eszközökre 

támaszkodhattak. Az egyik kulcsszó a mozgósítás, a tömeg- vagy elitmobilizáció és a 
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hatékony kommunikáció lett. Ennek egyik eszköze és fóruma a katolikus nagygyűlések 

sorozata volt.
202

 

4.1. A német területek 
 

Az első katolikus nagygyűlést német területen tartották.
203

 A 19. század első felében a 

nagyrészt protestáns német államok az államegyházi rendszer fenntartásában voltak 

érdekeltek, és a kisebbségben lévő katolikusok
204

 feletti gyámkodás jellemezte 

egyházpolitikájukat.
205

 Így az 1848-as forradalmak hatására a délnémet államokban 

megvalósuló sajtó- és egyesületi élet szabadságának a katolikus egyház is élvezte az előnyeit. 

Országszerte helyi katolikus egyesületek jöttek létre, melyeket IX. Pius pápa után kezdtek el 

Piusverein-oknak (Pius-egyesület) nevezni. Ezek célja elsősorban az volt, hogy kihasználva a 

politikai helyzetet, szorgalmazzák az egyháznak az állam függéséből való megszabadítását, a 

katolikus civil társadalom megszervezését és a vallásos öntudat erősítését.
206

 Az első ilyen 

egyesületet 1848 márciusának második felében Adam Franz Lenning a mainzi székesegyház 

dékánja 24 társával alapította meg „Piusverein für religiöse Freiheit” (Pius-egyesület a 

vallásszabadságért) néven.
207

 Rövid időn belül számos más német régióban létre jöttek 

hasonlók. Württembergben néhány hét alatt 50 Pius-egyesület alakult, a freiburgi 

egyházmegyében pedig 1848 augusztusáig 228 helyi katolikus egyesületet létesítettek.
208

 Az 

1848 áprilisában alapított aacheni egyesületnek már 700 tagja volt, a münsteri Pius-

egyesületnek pedig rövid időn belül 120 fília-egyesülete működött.
209

 A különböző vidékek 

egyesületei a mainzi mintát követték, és ezt tekintették anyaegyesületüknek. A Pius-

                                                           
202

 Az egyes országok nemzeti katolikus nagygyűlései mellett már az 1860-as évektől volt törekvés arra, hogy 

nemzetközi katolikus nagygyűlést szervezzenek. Ezek részben, egyes résztémák kapcsán (tudományterületek, 

szakszervezetek, stb.) megvalósultak, illetve ezt a szerepet töltötték be az 1881-től időközönként megrendezett 

nemzetközi eucharisztikus kongresszusok is. 
203

 A katolikus nagygyűlésekhez hasonló összejöveteleket más felekezetek is tartottak a 19. század második 

felétől. A német evangélikusok szintén 1848-ban rendezték az első Kirchentag-ot (Wittenbergben), melyet 

évente újabbak követtek. Az első alkalom elnöke és megnyitója Moritz August von Bethmann-Hollweg volt 

(1858-ig elnök, 1872-ig tiszteletbeli elnök maradt), a közel 500 résztvevő nagy része lelkész volt, de nagy 

számban voltak jelen elemi iskolai tanítók és gimnáziumi tanárok, hivatalnokok, jogászok, gazdák és kereskedők 

is. Az 1849-es évi gyűlés résztvevőinek foglalkozási összetétele a következőképpen alakult: 450 gyakorló 

teológus, 30 professzor (4 jogász, a többi teológus), 20 nemes, 40 magasabb beosztású adminisztratív és 

kormányzati alkalmazott, 50 tanár, 70 különféle foglalkozású (gazda, kereskedő, könyvárus, újságíró). Ezeket a 

találkozókat 1872-ig rendszeresen megtartották. KREFT 1994. 52-53. 
204

 Az 1871-ben létrehozott Német Császárság lakosságának nagyjából az 1/3-a volt katolikus. GÁRDONYI 

2006. 308. 
205
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207
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208

 SCHEIDGEN 2008. 436. 
209
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egyesületek voltak az első katolikus „tömegszervezetek” a német területeken, melyek céljaik 

elérése érdekében petíciókat, parlamenti beadványokat készítettek, és aláírásokat gyűjtöttek. 

A frankfurti parlamentbe 1848 augusztusáig 1142 petíciót juttattak el, összesen 273 ezer 

aláírással.
210

 

A német Pius-egyesületek első közös találkozójára 1848. október 3. és 6. között került 

sor, mely alkalom egyben a kölni dóm elkészülését is hivatott volt megünnepelni.
211

 Az 

elnöki pozíciót egy jogász, Franz Joseph Ritter von Buss töltötte be, mely mutatja a világiak 

fontos szerepét az indulásnál. Itt tervezték létrehozni az ernyőszervezet szerepét betöltő 

központi egyesületet (Katholischer Verein Deutschlands, Német Katolikus Szövetség), 

melynek a mainzi egyesület a központi bizottságát alkotta. Ez a bizottság nem hozhatott 

határozatokat, hanem a végrehajtó intézmény szerepét töltötte be. Mainz központi szerepét 

erősítette jó közlekedési infrastruktúrája is. Ezt követően évente újra katolikus 

nagygyűléseket rendeztek (Katholikentage).
212

 

Az első nagygyűlésen 82 delegáltból 26 volt pap, 10 professzor, 5 tanár, 14 magasabb 

beosztású hivatalnok és ügyvéd.
213

 A résztvevők viszonylag alacsony száma annak volt 

köszönhető, hogy több régióban kételkedtek a kezdeményezés sikerében, és várakozó 

álláspontra helyezkedtek. Részt vettek viszont a találkozón az innsbrucki és a bécsi katolikus 

egyesületek delegáltjai is.
214

 Az első napon, az istentisztelet utáni nyilvános ülésen Lenning 

tartott megnyitó beszédet,
215

 melyet aznap két ülés követett, ahol a delegáltak számoltak be az 

egyház helyzetéről általában, illetve a helyi katolikus szervezetek állapotairól és sikereiről. A 

felszólalók a kialakult helyzetet elemezték, és igyekeztek lelkesíteni az összegyűlteket a 

közös fellépés reményében. A beszédek közül az egyik leghatásosabbat a második napon 

Wilhelm von Ketteler hopsteni plébános tartotta, aki sürgette a nagygyűlést, hogy a politikai 

ügyek mellett szenteljenek nagyobb figyelmet a társadalmi és vallási kérdéseknek.
216

 A 

Frankfurtban ülésező parlament néhány héttel korábban határozta el, hogy az iskolákat el kell 

választani az egyháztól, ami mélyen elkeserítette és a parlamenttel szembe fordította a 

katolikus képviselőket, akik jelentős számban vettek részt a mainzi találkozón. 
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 A későbbi „szociális püspök” mondta az 1848-as mainzi nagygyűlésen: „Csak a katolikus egyház célja, hogy 
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A születési körülményeknek köszönhetően ezt követően a német katolikus 

nagygyűlések karaktere ebbe az irányba fejlődött.
217

 Küldetése az lett, hogy az egyház 

jogainak és a katolikus polgárok szabadságjogainak biztosítása érdekében demonstráljon, 

ezzel is elősegítve az iskolák felekezeti jellegének megőrzését, illetve a társadalomban a 

keresztény szellem érvényesülését. Ekkor a német nagygyűlések célja a katolikus öntudat 

ébren tartása és az egyes államok katolikusainak egymáshoz való közelebb hozása, illetve az 

egyházi kérésekben való közös állásfoglalások kialakítása lett.
218

 Felállították a „Katholischer 

Verein Deutschlands” nevű ernyőszervezetet, melyen keresztül igyekeztek ésszerűsíteni a 

kialakuló egyesületi struktúrát, illetve erőteljesebbé tenni a növekedést.
219

 Az egyesületi 

életnek a nagygyűlések közötti időszakokban való koordinálása és a hozott határozatok 

végrehajtása is ennek a szervezetnek a feladata lett.
220

 Kiemelten foglalkoztak az oktatás 

szabadságának biztosításával, a nép szellemi és erkölcsi nevelésének javításával.
221

 IX. Pius 

pápa egy 1849. február 10-i brevé-ben üdvözölte a kezdeményezést.
222

 

A Pius-egyesületek alapítását és központi erősítését már a kezdetektől nem támogatta 

egyértelműen mindenki. Bár a helyi kezdeményezők általában a papság köreiből kerültek ki, 

de a tagok között azonos jogokkal jelen voltak a világi katolikusok is, ami magában rejtette a 

hierarchiával való konfliktus lehetőségét. Johann Baptist Hirscher a freiburgi egyetem 

morálteológia tanára például egy 1849-es írásában az egyesületek fejlesztését rossz iránynak 

tartotta. A világiak aktivizálásának szükségességével egyetértett, de úgy gondolta, hogy ez 

csak úgy lehetséges, ha egyházi döntés alapján történik, mivel csak ennek birtokában lehetnek 

az egyházi misszió és autoritás birtokosai, és szoríthatók háttérbe a partikuláris érdekek az 

egész egyház érdekeivel szemben.
223

  

 Eleinte a találkozókat félévente rendezték meg,
224

 azonban 1850-től úgy határoztak, 

hogy évente jönnek majd össze valamelyik német vagy osztrák városban. A gyűlésekre 

kezdettől úgy tekintettek, mint a német katolikus társadalom fejlesztésének eszközére, illetve 
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kiemelkedően fontos nemzeti ügyre. Ezért az 1850-es évektől már nemcsak a Pius-

egyesületek találkozójáról volt szó, hanem más katolikus társaságok is képviseltették magukat 

(Szent Vince-egyletek, olvasókörök, iskolai egyesületek, stb). A gyűlések hatására újabb 

egyesületek jöttek létre, mint például a Szent Bonifác Egylet a német emigránsok ügyének 

támogatására, vagy a Szent Ágoston Egylet a katolikus sajtó fejlesztéséért. Ennek 

köszönhetően rövid időn belül az éves nagygyűlések időpontjai a Piusverein találkozóinak 

kibővítései lettek, és számos katolikus egyesület tartotta közgyűléseit az erre kijelölt 

időpontban és helyen. Ennek köszönhetően a katolikus nagygyűlések reprezentálták a 

katolikus társadalmat, legalábbis annak közéletileg aktív részét, és a Katholischer Verein 

Deutschlands tényleg igazi ernyőszervezetté vált.
225

 

A résztvevők viszonylag kis száma ellenére az elhangzó beszédek és viták 

megmutatták a katolikusok legfőbb problémáit. Minden nagygyűlésen tartottak 

népgyűléseket, melyek igazi tömegrendezvények voltak, és céljuk a résztvevő környékbeli 

lakosság mozgósítása és lelkesítése volt. A korai időszak legemlékezetesebb népgyűlési 

beszédét Ignaz Döllinger tartotta „Az egyház függetlensége” címmel a harmadik 

(regensburgi) nagygyűlésen.
226

 Az első évek legfontosabb találkozóját 1853-ban Bécsben 

tartották.  

 Az 1850-es évek második felében a nagygyűlések – a járványok és a politikai 

nehézségek miatt – rendszertelenek voltak, és a résztvevők száma is csökkent.
227

 1858 (Köln) 

után azonban a kongresszusok visszanyerték korábbi jelentőségüket, viszont jellegük ekkorra 

megváltozott.
228

 A német katolikusok éves találkozójává (Generalversammlung der 

Katholischer Vereine Deutschlands) alakultak és a részvétel is jelentősen megnövekedett. A 

találkozók népgyűlési része felértékelődött, és ezeken az alkalmakon jelentős szónoklatok 

hangzottak el (pl. Moufang, Heinrich és Haffner mainzi teológusok, valamint Lindau 

heidelbergi kereskedő). E mellett a szakosztályi ülések jelentősége is növekedett. Mivel a 

katolikus nemesség rendszeresen megjelent a nagygyűléseken, ezért azok presztízse is egyre 

nagyobb lett.  

A leginkább figyelemreméltó beszédet Moufang mainzi teológus tartotta ebben az 

időszakban (az 1862-es aacheni nagygyűlésen) „A katolikusok kötelességei” címmel. A 
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megvitatott kérdések közül az iskoláról és az oktatásról szólók keltették a legtöbb érdeklődést 

és visszhangot. A másik fontos téma a sajtófejlesztés és a népszerű irodalmi művek 

kiadásának kérdése volt, melyek rendszeres felvetője és előadója Franz Hülskamp volt, a 

Literarischer Handweiser szerkesztője. Az 1862-es nagygyűlés formális határozatot hozott 

egy német katolikus egyetem létrehozásáról, és egy előkészítő bizottságot is felállítottak erre 

a célra.
229

 Az 1863-as frankfurti nagygyűléstől kezdve pedig a munkásság kérdése és a 

szociális kérdés egyre több figyelmet kapott a programokban,
230

 illetve szorgalmazni kezdték 

a „katolikus kaszinók” létrehozását is.
231

 

1868-ban változás történt a szervezés menetében. Míg addig a következő évi 

nagygyűlés szervezését egyedül a kiválasztott helyszín készítette elő, ezután (1869) Karl 

Heinrich Löwenstein elnökletével létrehoztak egy Központi Bizottságot, mely a szervezés 

folyamatosságát és a határozatok hatékonyabb végrehajtását volt hivatott garantálni.
232

 A 

Központi Bizottságnak (Zentralkomitee) három egyházi és négy világi tagja volt, első titkára 

egy münsteri pap, Franz Hülskamp lett.
233

 Három évvel később a Központi Bizottságot nem 

működtették tovább, hanem Löwenstein elnök, mint Nagygyűlési Biztos (Komissar der 

Generalversammlungen) szervezte a munkát, egészen 1898-as visszavonulásáig.
234

 Ezt 

követően visszaállították a Központi Bizottság eredeti formáját, mely ekkor már 21 tagú volt, 

és 1920-ig Clemens Droste zu Vischering gróf vezette.  

1871-ben, az egyesületi szabályozás változása miatt a rendezvényeket át kellett 

nevezni, az elnevezésben már nem szerepelt az egyesületekre való utalás 

(Generalsammlungen der Katholiken Deutschlands). Ezen kívül annyi változás történt, hogy 

ezt követően nemcsak egyesületi delegáltak, hanem minden katolikus (egyházi vagy világi) 

részt vehetett a gyűléseken.
235

 A szervezést a rendezvény aktuális helyszínének bizottsága 

vette át, mely szintén vegyesen tartalmazott egyháziakat és világiakat. A nagygyűlések egy 

elnök, és 1858 után két alelnök felügyelete alatt működtek. Az elnökséget katolikus 

előkelőségek alkották, jellemzően nemesek.
236

 

A nagygyűlések érdemi munkája a zárt (szakosztályi) üléseken folyt, de ezek mellett 

továbbra is tartottak nyilvános üléseket, melyeken nők is részt vehettek. A határozatokat 

bizottságokban dolgozták ki, melyeket tematikusan szerveztek: missziós ügyek, karitatív 
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tevékenység, keresztény művészet, szociális kérdés, tudomány és sajtó. Itt döntöttek arról, 

hogy a javaslatok támogatását vagy elutasítást terjesztik-e a plenáris ülés elé.
237

 

Résztvevőként minden birodalmi német katolikus megjelenhetett, aki belépőjegyet 

váltott. Ezzel jogot szerzett a tisztviselők megválasztására és a határozatok ügyében történő 

szavazásra. Bár elvileg mindenki számára nyitva állt a lehetőség, hogy résztvevőként 

csatlakozzon, sokáig a nagygyűléseken továbbra is az egyesületek részéről delegált 

képviselők vettek részt, illetve az adott helyszín egyházmegyéjéből érkeztek látogatók. Ennek 

is volt köszönhető, hogy a résztvevőknek nagyjából a fele továbbra is egyházi személy volt. 

Az 1865-ös trieri nagygyűlésen nagyjából 400 fő jelent meg.
238

 

A kultúrharc idején, az 1870-es években a német egyesületi élet tovább erősödött, új 

típusú szervezetek terjedtek el (munkásegyletek, kolping-egyletek, kereskedő-egyletek, 

Görres Társaság, stb.), jöttek létre. Ezek nagy száma miatt újra kellett gondolni a szervezés 

struktúráját is, szükségessé vált egy olyan általános szervezet, mely ezt a helyzetet kezelni 

tudja.
239

 Az 1872-ben ezzel a céllal alapított „Verein der deutschen Katholiken” csak öt évig 

tudott működni.
240

 A kultúrharc évei alatt a nagygyűlések politikai karaktere felerősödött, de a 

belső politikai ellentétek – elsősorban a belpolitikai helyzetre tekintettel – enyhültek. A német 

nemzetállam kialakítása (nagynémet gondolat) sokakat azonos platformra hozott, és a 

nagygyűlések alárendelt szerepet kaptak. Ebben az időszakban a nagygyűlések egyfajta 

„régiók feletti” fórumot jelentettek, melyeken a vita a bismarcki egyházellenes politika 

kérdéseiről folyt.
241

 Eleinte nem volt közvetlen kapcsolat a nagygyűlések és a politikai 

katolicizmus mozgalmai között. 1879-től (Aachen) azonban a centrumpárti vezér Ludwig 

Windthorst rendszeresen részt vett a találkozókon és a záróbeszédek jelentős részét is ő 

tartotta (1891-ig). Ezeket mindig arra használta fel, hogy a párt programját összefüggésbe 

hozta a gyűlésen elhangzottakkal.
242

 Az ekkori nagygyűlések méreteire jellemző, hogy az 

1887-es trieri alkalomra nagyjából 1500 fő váltott jegyet (közülük 860 volt világi személy).
243

 

A résztvevők között volt dr. Dobszay Antal pécsi prépost-kanonok és Lippert Ervin prímási 

építész is.
244

 A szakosztályok beosztása ebben az évben a következőképpen alakult: 1. 
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missziók és keresztény karitász, 2. szociális kérdések, 3. keresztény művészet, tudomány, 

sajtó, 4. iskola és oktatásügy, 5. egyleti ügy.
245

 A záróbeszédet itt is Windthorst tartta, aki 

összefoglalta a nagygyűlés munkáját, és köszönetet mondott azért, hogy a nagygyűlés 

figyelmet tanúsít a Centrum iránt.
246

 

Az 1889-es nagygyűlés (Bochum) alkalmával elhatározták, hogy új szervezetet hoznak 

létre. 1890. szeptember 25-én mainzi székhellyel megalakult a „Volksverein für das 

katholische Deutschland” (Német Katolikus Népszövetség),
247

 melynek tiszteletbeli elnöke 

Ludwig Windthorst, titkára pedig Franz Hitze lett. A szervezetet magánszemélyek hozták 

létre, minden formális egyházi támogatás és elköteleződés nélkül.
248

 A korábbi szervezethez 

képest (Katholikenverein) ez a szervezet céljaiban is különbözött. Elvileg a közvetlen politikai 

célok helyett a társadalmi munka került előtérbe, és találkozóikat a több napos katolikus 

nagygyűlések egyik napjára és helyszínére időzítették. Ennek köszönhetően az 1892-es 

mannheimi nagygyűléstől kezdve sokkal több munkás vett részt a rendezvényeken. Ez 

gyakran elérte a 25-40 ezer fős létszámot, és az egyes szekciókban akár tízezer fő is jelen 

lehetett. Az új helyzet újfajta szervezetet is követelt. A Volksverein müncheni központja 

igazából egy képzési központ, egy agytröszt volt, mely kiterjedt hálózattal rendelkezett. 

Minden nagyobb területnek saját vezetője volt és minden lakónegyedben voltak bizalmi 

embereik, akik az egyesületek gerincét alkották. A taglétszám 1913-ra 800.000 főre 

emelkedett.
249

 Mindez természetesen nem volt független a Centrumpárt tömegbázisépítési 

törekvéseitől. 

A nagygyűlések előnyben részesítették a katolikus többségű vidékeket, ezért a 

rendezők között gyakran ismétlődnek a településnevek: Mainz, Breslau, Freiburg, München. 

A nagygyűlések igazi tömegrendezvényekké a századforduló körül kezdtek alakulni, amit a 

résztvevők száma is mutat.
250

 Ekkorra a találkozók jobban felkeltették a hierarchia 

érdeklődését is. Míg a kezdeteknél csak a rendezés helye szerinti püspök volt érdekelt, a 
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századfordulón már a többi püspök is figyelt a nagygyűlésekre.
251

 Az 1890-esévektől a 

külföldi résztvevők száma is magasabb volt. Az 1894-es kölni nagygyűlés 3523 bejelentkezett 

résztvevője közül 168 volt külföldi: 51 holland, 28 osztrák, 26 belga, 19 svájci, 13 francia, 10 

brit, 6 amerikai, 5 luxemburgi, 4 olasz, 3 afrikai, 2 magyar és 1 ír.
252

 

 A németországi nagygyűléseken jelentős számban vettek részt a klérus képviselői. 

1891-ig nagyjából a résztvevők fele egyházi személy volt, de utána is 30-40% között volt az 

arányuk. Az előadók között is több mint fele részben voltak egyháziak (gimnáziumi tanárok, 

professzorok, egyesületek képviselői). Ennek ellenére a német katolikus nagygyűlések nem 

alakultak egyházi gyűlésekké (Kirchentage), nem kerültek közvetlen egyházi vezetés alá.
253

 

Még akkor sem, ha tudjuk, hogy az országos találkozók mellett olykor tartottak regionális, 

egyházmegyei gyűléseket is. Az 1848 és 1913 közötti időszak német nagygyűléseit áttekintve 

szembetűnik a világiak nagy szerepe: jelentős beszédeket tartottak, ők adták a nagygyűlések 

elnökeit, éveken át egy világi volt a szervezés egyik kulcsembere (Löwenstein biztos), a 

Központi Bizottság tagjai 1868 és 1872, illetve 1898 és 1913 között túlnyomó részben szintén 

világiak voltak.
254

 

 

4.2. Ausztria 
 

Az első német katolikus nagygyűlés (Mainz, 1848) egyúttal az első össznémet katolikus 

nagygyűlés is volt (Allgemeiner Deutscher Katholikentag), így azon ausztriai küldöttek is 

részt vettek. 1867-ig ez rendszeresen így volt, sőt öt alkalommal osztrák területen kerültek 

megrendezésre a német nagygyűlések: Linz (1850), Bécs (1853), Linz (1856), Salzburg 

(1857), Prága (1860).
255

 Az 1860-as évek végétől néhány regionális nagygyűlést is tartottak 

Grazban (1869) és Bécsben (1870, 1875), melyeket helyi katolikus egyesületek szerveztek. A 

katolikus többségű Ausztriában az önálló, (össz)osztrák nagygyűlések rendezésére a 

Németországgal való viszony megváltozása után került sor először. A Szent Mihály 

Arkangyal Bajtársi Testvériség (Erzbruderschaft vom hl. Erzengel Michael) által szervezett 

alkalom 1877. április 30. és május 3. között volt Bécsben (Allgemeiner Österreichischer 
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Katholikentag).
256

 Az összesen 2300 meghívott közül 684 egyházi, nagyjából 1600 pedig 

világi személy volt.
257

 Az elnöki tisztet Anton Pergen gróf töltötte be. 

 Az osztrák nagygyűlések is szakosztályokban (szekciók) működtek, melyek már az 

első alkalommal a következők voltak: sajtó, iskola, szociális kérdés, művészet, katolikus élet, 

katolikus és politikai egyesületek.
258

 

 1887-ben helyi nagygyűlések voltak Nyugat-Csehországban és Felső-Auszrtiában, 

majd 1889-ben ismét általános osztrák nagygyűlést rendeztek Bécsben (április 29. – május 

2.).
259

 A korabeli beszámoló szerint a gyűlés megnyitóján, az emelvényen a katolikus 

arisztokrácia képviseletében mintegy 300 fő foglalt helyet (20 érsek és püspök, élükön 

Galimberti nunciussal és Ganglauber bécsi bíborossal), a páholyokban a hölgyek, a karzaton 

az ifjúság helyezkedett el. A jelenlévők számát 3500-ra becsülték.
260

 Bár a program a gyűlést 

a „Katholikentag für die Gesammt-Monarchie” jelzővel illette, de azon Magyarországról 

kevesen vettek részt. Ennek ellenére elmondható, hogy a résztvevők – akiknek ¾-ed része 

világiakból állt – sokfelől érkeztek (Voralberg, Bukovina, Csehország, Dalmácia), és a 

tudósító szerint mindenhol német, olasz, magyar, horvát, szlovén, cseh, lengyel és rutén 

hangokat lehetett hallani.
261

 A gyűlés öt szakosztályból állt: 1. sajtó, 2. tudomány, irodalom és 

művészet, 3. iskola, 4. egyesületek, 5. társadalmi ügyek.
262

  

Már ennek a találkozónak a témái is elsősorban a szociálpolitika és a katolikus 

tudomány kérdései körül forogtak. De ez igazán a harmadik osztrák nagygyűlésre igaz, 

melyre nagy hatással volt a Rerum novarum időközbeni megjelenése. Az 1892. augusztus 8. 

és 11. között Linzben tartott nagygyűlésen a konzervatív és a kersztényszocialista irányzat 

véleménye ütközött egymással.
263

 Véleménykülönbség alakult ki abban a kérdésben is, hogy 

az összosztrák gyűléseknek van-e nagyobb értelme, vagy ezek helyett jobb lenne kisebb 

gyűléseket szervezni és az egész rendezvényt újragondolni. Ezért történt az, hogy 1894-ben 

egy regionális, csak Alsó-Ausztriára kiterjedő gyűlést is szerveztek.
264

 

 A negyedik ausztriai nagygyűlés fő témája az agrárkérdés volt, és 1896. augusztus 31. 

és szeptember 3. között tartották Salzburgban.
265

 Ezt követően megváltozott a nagygyűlések 
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szervezésének menete is. Ambros Opitz és gróf Ernst Silva-Tarouca püspökök javaslata 

alapján a nagygyűlések Ausztriában is általános gyűlésekké (Generalversammlungen) váltak, 

ami azt jelentette, hogy az összes (nem politikai) katolikus egyesület delegálhatta képviselőit 

a találkozóra. Ezek a gyűlések szinte minden témával foglalkoztak, mely érinti a társadalmi, 

gazdasági, felekezeti és karitatív szférát (iskola, tudomány, művészet).
266

 A szervezési 

kérdésekkel egy biztos (Ernst Silva-Tarouca), egy titkár és egy kuratórium foglalkozott. Az 

utóbbi tagjait az örökös tartományok delegálták, és feladata volt az is, hogy végrehajtsa a 

nagygyűlési határozatokat.
267

 

 Az ötödik általános nagygyűlést 1905-ben rendezték Bécsben,
268

 és fő témája a 

sajtókérdés volt.
269

 Itt határozták el, hogy ennek megoldására létrehoznak egy külön 

egyesületet, a Piusvereint.
270

 A hatodik alkalommal (1907)
271

 szintén Bécs volt a helyszín, és 

ez volt az első, amikor a nők szavazati jogot kaptak a határozathozatalnál, illetve a felszólalók 

a monarchia összes nyelvén megtarthatták beszédeiket.
272

 Az 1907-es nagygyűlés közel olyan 

jelentős volt, mint a német nagygyűlések, Lueger bécsi főpolgármester beszéde itt indította el 

az iskolaügyi mozgalmat Ausztriában. A diskurzust amúgy is a felsőoktatás körül kialakult 

konfliktus határozta meg, a beszédek jelentős része szólt erről a témáról.
273

 Az utolsó 

általános osztrák nagygyűlés összehívása némi nehézségbe ütközött, mert a szlovének és a 

csehek nem kívántak részt venni rajta, elsősorban a bécsi keresztényszocialisták politikájára 

hivatkozva. Ezért erre csak 1911-ben sikerült sort keríteni.
274

 A központi szervezés 1912-ben 

feloszlott.
275

 

 Ausztriában az (össz)osztrák katolikus nagygyűlésekkel párhuzamosan az egyes 

koronatartományok és püspökségek megrendezték a saját katolikus összejöveteleiket is. Alsó-

Ausztriában az 1890-es évektől rendeztek ilyen regionális és „nemzeti” gyűléseket 

(Landeskatholikentag, Diözesenkatholikentag).
276

 Stájerországban (Graz, 1869 és 1891), 

Felső-Ausztriában (Linz, 1887), Salzburgban (1902) és Tirolban (Innsbrusck, 1909) szintén 

több alkalommal gyűltek össze a katolikusok. Ezek a találkozók igyekeztek pártpolitikailag 
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semlegesek maradni.
277

 A Monarchia utolsó katolikus nagygyűlését 1913. augusztus 15. és 

17. között tartották Linzben a csehországi németek kezdeményezésére, és az első Német-

Osztrák Katolikus Nagygyűlés névvel illették (Deutsch-Österreichischer Katholikentag).
278

 

 Csehországban és Morvaországban egyaránt találkozunk cseh és német katolikus 

nagygyűlésekkel. Már az 1860-as, Prágában tartott német nagygyűlésnek volt egy cseh 

szekciója, majd az észak-csehországi részeken 1887 és 1890 között minden évben volt 

katolikus nagygyűlés az ausztriai csehek számára. Ezek fő szervezője Ambros Opitz volt.
279

 

Bár a pártpolitikát igyekeztek kizárni, de ettől függetlenül volt nagyosztrák és német nemzeti 

felhangjuk is.
280

 A századfordulót követően még további három gyűlést tartottak: Warnsdorf 

(1904), Eger (1906), Rumburg (1908). Morvaországban két német katolikus nagygyűlés volt, 

1901-ben Olmützben és 1911-ben Brünnben. Ezt megelőzően Brünn már otthont adott morva 

katolikus nagygyűléseknek (1851, 1852, 1853) és volt itt cseh katolikus nagygyűlés is 

(1894).
281

 

 1901 után több alkalommal tartottak katolikus nagygyűlést a „csehszlovák 

területeken” is: Olmütz (1901), Prága (1908), Königgrätz (1909), Kolin (1913). 1908-ban 

Teschenben még egy lengyel nagygyűlés is volt.
282

 

 A soknemzetiségű Ausztria szlovénok lakta területei sem maradtak ki a 

„mozgalomból”. Az első alkalmat Jakob Missia püspök szervezte 1892-ben Laibachban. Ez a 

gyűlés nagyon sikeres volt, és a szlovén katolikus megújulás fontos állomása lett. A második 

alkalom (1900) pedig már egy komplett programot dolgozott ki a nem politikai és politikai 

egyesületek számára, melyet a harmadik nagygyűlés valósított meg (1903). 1908-ban az 

isztriai Rovinjban volt nagygyűlés, majd a korszakban az utolsó szlovén-horvát közös 

katolikus összejövetelre 1913-ban került sor.
283

 

 Az olaszok számára Trientben (1902) és Triesztben (1906) rendeztek nagygyűléseket. 

Ezeket egy egyházmegyei bizottság szervezte, és erőteljes keresztényszociális jellegük volt. 

Az 1902-es összejövetelen az ekkor még diák Alcide De Gasperi beszélt egy trienti katolikus 

egyetem felállításának lehetőségéről.
284
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 Az ausztriai területekhez tehát két folyamat is kapcsolódott. Egyrészt folyamatosan 

igyekeztek általános, (össz)ausztriai katolikus nagygyűléseket szervezni, de ezeken 

mindvégig (1907-ig) a német jelleg dominált. Ezzel párhuzamosan viszont a monarchia népei 

– beleértve a németajkúakat is – helyi szinten törekedtek saját összejöveteleket tartani, 

melyeken saját érdekeiknek megfelelően tudták megtárgyalni társadalmi és egyéb 

problémáikat, és igyekeztek elősegíteni a katolikus megújulást. 

 

4.3. Olaszország 

 

A katolikus Olaszország nagygyűléseinek jelentőségét kiemeli, hogy a korszak pápái – és 

különösen X. Pius pápa – közvetlenül ezekkel találkozhattak plébánosi- és püspöki 

szolgálatuk időszakában. Az itt szerzett személyes tapasztalataik hatással lehetettek a 

nagygyűlési mozgalmak későbbi megítélésére, illetve Giuseppe Melchiore Sarto püspök 

esetében a társadalmi kérdéssel kapcsolatos szocializáció részét képezte. 

Az olasz katolikus világiak első országos szövetsége 1865-ben jött létre Bolognában 

„Olasz Katolikus Szövetség az Egyház Olaszországi Szabadságának Védelmében” 

(Associazione cattolica italiana per la difesa della libertà della Chiesa in Italia) névvel, 

elnöke Giulio Cesare Fangarezzi volt, titkára pedig az újságíró Giambattista Casoni (1830-

1919). A szervezetet IX. Pius pápa 1866. április 4-i brévéje hagyta jóvá, viszont működése 

nem volt hosszú életű, mindössze egy hónappal később (május 14.) az őket ért támadások 

következtében feloszlottak. 

Az Katolikus Ifjúság Társasága (Società della Gioventù Cattolica) nem sokkal később, 

1867. február 11-én alapította a szociológus és bankár Giovanni Acquadeni (1839-1922), 

Mario Fani (1845-1869), Alfonso és Francesco Malvezzi. Alapszabályukat a pápa a 

következő éven ismerte el Dum Filii Belial kezdetű brévéjében. (1868. május 2.). Ez a 

szervezet volt a későbbi Actio Catholica egyik korai előzménye. A politikai életben 

bekövetkezett változások azonban akadályozták a kibontakozást. A pápai állam 1870-es 

megszállása után a pápa utasította az olasz katolikusokat, hogy vonuljanak ki a politikai 

életből („Non expedit”, 1868, 1874). Ez a döntés megosztotta a katolikus tábort. Voltak, akik 

támogatták a lépést, szorgalmazták a Szentszék jogainak védelmét, és tiltakoztak az 

egyházellenes kormányzati döntések végrehajtása ellen („intransigenti”, „hajlíthatatlanok”). 

Mások viszont a kompromisszumos megoldást keresték volna a hatalom képviselőivel 

(clerico-liberali, klerikális-liberálisok). 
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Annyi bizonyos, hogy az olasz belpolitikai helyzet következtében a katolikusok 

részvétele a politikai- és társadalmi közéletben speciális helyzetben volt. A politikai 

szervezkedést tiltó pápai rendelkezések („Non expedit”, „Ne eletti, ne elettori”) nehezítették 

és leszűkítették a keresztényszociális mozgalom kibontakozásának mozgásterét. A 

szervezkedés azonban ennek ellenére elindult, és elsősorban Lombardia és Veneto területén 

kezdtek szaporodni a segély- és érdekvédelmi egyesületek.
285

 A minta ez esetben is a német 

példa volt. A velencei katolikusok 1871. október 2-án – a lepantói csata 300 évforfulójának 

alkalmából – jelentették be, hogy egy szervezőbizottságot (szövetséget) hoznak létre a 

katolikus ügyek képviseletére, a világi katolikus egyesületek összefogására és az első olasz 

katolikus kongresszus megszervezésére. Az utóbbit végül 1874. június 12. és 16. között 

Velencében rendezték meg. A következő évben (Firenze, 1875) elfogadtak egy alapszabályt 

is, melyben az állandó szervezet „Opera dei Congressi Cattolici in Italia”
286

 (Olaszországi 

Katolikus Kongresszusok Szervezete) néven szerepelt. Az alapszabály a szervezet célját 

abban jelölte meg, hogy az törekszik az egyház jogaink védelmezésére, különösen az olasz 

egyesítés és az egyházellenes törvényhozás negatív hatásainak csökkentésére, illetve 

koordinálja a társadalmilag aktív katolikus egyesületek tevékenységét, mindezt az igazságos 

és keresztény állam megteremtése érdekében. A katolikus kulturális és szociális egyesületek 

mellett a katolikus szövetkezetek és népbankok is az Opera dei Congressi hatásköréhez 

tartoztak. A szervezet alapszabályának első pontja jól összefoglalta a kitűzött célokat, és 

kijelölte a megvalósítás kereteit is: „1. §. A Katolikus Kongresszusok és Társaságok 

Szervezete azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse Olaszország katolikus egyesületeit, 

társulatait egy közös és egyesítő tevékenységben, a Szentszék jogainak és az olaszok vallási és 

szociális jogainak védelmében, igazodva a pápa kéréseihez és iránymutatásaihoz, a püspöki 

kar és a pápaság vezérlete alatt.”
287

 A hangsúlyos célok tehát a következők voltak: közös és 

együttes munkálkodás, a Szentszék jogainak védelme, illetve az olasz katolikusok vallási és 

szociális jogainak védelme (társadalmi reformok, a munkavállalók részvétele a vállalati 

életben, szövetkezetek, bankok, önsegítő egyesületek, szakmai szervezetek alapítása, iskolák 
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fenntartása az ifjúság számára). Mindehhez az egyházi hierarchia iránymutatásai és igényei 

szabták meg a kereteket.  

Társadalmi tekintetben egyaránt szervezni igyekeztek a kisgazdákat, a kistermelőket, a 

kisiparosokat és a napszámosokat. Fő működési területük a falvak és a kisvárosok világa volt, 

ahol a plébánosok ellenőrzése alatt igyekeztek tartani a mozgalmat.
288

 A politikai életben a 

szervezet tiszteletben tartotta a pápák által fenntartott non expedit elvet, és lojális volt a 

Szentszékhez a liberális állammal szemben. 

A hierarchikusan szerveződő mozgalom központja Velencében (és Bolognában) volt, 

de létrejöttek helyi bizottságok is regionális, egyházmegyei és plébániai szinten egyaránt. Ezt 

követően az Opera dei Congressi időszakonként nemzeti/országos 

konferenciákat/nagygyűléseket szervezett, ahol megvitatták a katolikus mozgalom 

legfontosabb kérdéseit. Az 1881-es a bolognai rendezvény után a szervezet gyors fejlődésnek 

indult, melynek motorjai elsősorban Lombardia
289

 és Veneto környéke volt. Az átfogó 

társadalmi és gazdasági tevékenység keretében vidéki bankok, önsegélyező egyesületek és 

szövetkezetek alakultak. A szervezet saját hetilapját, az Il Movimento Cattolico-t (Katolikus 

Mozgalom) 1880. január 1-jén indították el.  

Az olaszországi nagygyűléseken nemcsak a katolikus egyletek képviselői, hanem 

magánszemélyek is részt vehettek.
290

 Az olasz gyűlések is szekciókban működtek: I. vallási 

ügyek, II. karitatív ügyek (később katolikus gazdálkodási
291

 ügyek), III. oktatás, IV. sajtó, V. 

keresztény művészet és szakrális zene.
292

 Az elnökök személye viszonylag állandó volt, mely 

a folytonosság garanciáját jelentette. Elsőként Giovanni Acquaderni (1874-1878) töltötte be 

ezt a posztot, majd Scipione Salviati (1878-1884), Marcello Venturoli (1884-1889), Giovanni 

Battista Paganuzzi (1889-1902) és Giovanni Grosoli (1902-1904) következtek. 

Az ötödik kongresszus (1879) alkalmával a karitatív ügyek szekcióját (Sezione opere 

di carità) átalakították keresztény gazdálkodási szekcióvá (Sezione di Economia cristiana). A 

vezetés és a szervezés professzionalizálása érdekében az 1887-es luccai kongresszuson 

létrehozták az Általános Állandó Bizottságot
293

 (Comitato Generale Permanente), melynek 

tevékenysége – szervezetileg is – öt részre tagolódott: 1. Szervezési ügyek (Organizzazione) 
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(elnök: Giovanni Battista Paganuzzi), 2. társadalmi-gazdasági ügyek (Economia sociale) 

(elnök: Stanislao Medolago), 3. oktatási ügyek (Educazione ) (elnök: Msgr. Giacomo Radini-

Tedeschi), 4. sajtó ügyek (Stampa) (elnök: Don Francesco Magoni), 5. művészeti kérdések 

(Arte) (elnök: Maurizio Dufour).
294

 

1887-ben XIII. Leó pápa püspökké szentelésének 25. évfordulója kapcsán a szervezet 

több mint félmillió aláírást gyűjtött össze és juttatott el petíció formájában a Parlamenthez, 

követelve a pápa függetlenségét. Az Opera dei Congressi nemzeti alapon állt, a létező összes 

katolikus egyesületet koordinálni szerette volna, ezért választották a regionális alapú 

szerveződést és igyekeztek átlépni az egyesítés előtti államok határait. 

Giuseppe Melchiorre Sarto, a későbbi X. Pius pápa 1890-ben, még Mantova 

püspökeként a Lodiban tartott nyolcadik katolikus nagygygűlésen „Engedelmesség a Pápa 

iránt az Actio Catholicában” címmel tartott beszédet. XIII. Leó pápa pontifikátusának 

nehézségeiről beszélve, arra bíztatta a jelenlévőket, hogy a Szentatya támogatása érdekében 

minden áldozatot vállaljanak, amely a siker érdekében szükséges: „Ó tegyétek, hogy minél 

előbb vigasztaló tudomására jusson, hogy az általa megáldott összes olasz egyesületek 

egységbe tömörítették erejüket, s hódolattal helyezik lábai elé, - várva parancsait. (…) 

Óhajtotok ez ország polgárai lenni? Egyesüljetek, legyetek egységesek munkáitokban és a 

Pápa áldása igaz győzelemre vezet benneteket!”
295

 Sarto püspök a tízedik velencei regionális 

gyűlésén (1895. november 23.) szintén cselekvésre buzdító beszédet intézett a jelenlévőkhöz, 

ez esetben is hangsúlyozva a mozgalom feletti egyházi kontroll fontosságát.
296

 

1891-ben, a Rerum novarum hatására az olasz katolikusok szervezkedése is lendületet 

kapott. A pápa felszólítása a közéletben való aktív részvételre, a társadalmi szervezkedésre és 

a szociális célokért való küzdelemre itt sem maradt hatástalan. Az olasz katolikusok között 

sokan fordulatról beszéltek: a fő cél nem a pápa világi hatalmának visszaállítására törekvő 

restauráció lett (politikai aktivitás), hanem a társadalmi szervezkedés (társadalmi ativitás).
297

 

A szocialista és a katolikus társadalmi szervezkedés hatásai elsősorban Észak-Olaszországban 

voltak láthatók, a déli területeket kevésbé érintette. Ezért is lehetett, hogy a magyarországi 

Religio-ban 1891-ben közölt L’Osservatore Romano cikk részben jogosnak tartotta a 

nagygyűlések kritikusainak véleményét: „Igaz, még egyszer elismerjük, hogy a kath. 

kongresszusok, a melyek napjainkban tarthatók, és mi hozzá adjuk, tartandók mai napság 
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sűrűen és sok helyen, nem hordozzák magukban azt az eredményes gyakorlati, érezhető, külső 

és diadalmas hatékonyságot, a milyenre az agitáczió és harcz e mai napjaiban szükségünk 

van. Ámde azt is tekintetbe kell venni, hogy egy-egy kath. kongresszus se nem haditanács, se 

nem törvényhozó testület; más tekintetben egyúttal az is tekintetbe veendő, hogy a kath. 

kongresszusok nem egyetemes vagy nemzeti zsinatok és nem valami tudományos és irodalmi 

akadémikus gyűlések (…) mégis valami van benne valamennyi fajából az említett 

gyűléseknek.”
298

 Az utóbbi kijelentést a cikk azzal támasztotta alá, hogy a gyűlések vallásos 

jellegűek, mivel a püspökök és papok vezetése alatt álnak, tudományos jellegűek, mert főleg 

világi értelmiségiek vesznek részt rajtuk, és harciasak is, mert fő céljuk az összetartó és 

együttes akció a vallás, a haza és a keresztény társadalom alapjainak védelmére.
299

 

Az olasz katolikusok mozgalmuk sikerének szempontjából az egyik fontos tényezőnek 

a katolikus sajtó fejlesztését tartották. A „non expedit” és a politikai-közéleti passzivitás 

fenntartása azonban nem segítette elő ezt a folyamatot, a szentszék pedig egyelőre elzárkózott 

az elv visszavonásától. Az 1896-os milánói katolikus nagygyűlésen Don Davide Albertario 

napirendi javaslatot tett arra, hogy kezdjék el kiépíteni a katolikus választókerületeket, 

melyekre a szentszék az alkalmas pillanatban majd támaszkodhat.
300

 A javaslat éles vitákat 

váltott ki a kispéldányszámú katolikus lapok hasábjain, de eredményre nem vezetett. Az 

önálló hírszolgálat és egy modern, üzleti alapú katolikus napilap elindítása ekkor még nem 

látszott esélyesnek.
301

 Ennek ellenére folyamatosan alakultak és szűntek meg a katolikus 

folyóiratok, helyi lapok és valósággal burjánzott a kisebb nyomtatványok megjelenése. 

Az Opera dei Congressi tevékenysége összességében sikeres volt. Az 1897-es milánói 

nagygyűlés (XV.) alkalmával az alábbi adatokat tették közzé: eddig alakult 1830 plébániai 

bizottság,  310 ifjúsági kör, 160 vidéki bank, 223 munkás-egyesület, 33 folyóirat és 16 

egyetemi kör.
302

 Ez a kongresszus volt az első, mely a nem katolikus sajtóban is visszhangot 

váltott ki, a liberális sajtó részletesen beszámolt a tárgyalásokról és a határozatokról. A sikert 

jelzi az is, hogy ezt követően két új katolikus folyóirat is született: Giovanni Battista Valente 

alapította Genovában az Il Popolo Italiano-t (Olasz Nép), 1898 januárjától pedig a 
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 A katholikus kongresszusokról. Religio, 1891. július 8. 10. 
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 Uo. 
300

 MIHELICS 1923a. 400. 
301

 Az első lap, melynek francia és német levelezője is volt, 1903-ban alakult (Il Momento). Az első igazán 

életképes katolikus lap az Italia lett 1911-ben. Az utóbbi finaszírozását a Societá Editoriale Romana (SER) 

végezte, amely több másik lapot is megvásárolt. A társaság lelke Giovanni Grosoli-Pironi lett, aki 1902-től az 

Opera dei Congressi elnöke volt. Az olasz katolikus sajtómozgalom fellendülése az első világháború alatt 

kezdődött, amikor a megalakított sajtóegyesület és a népszövetség sajtótitkársága aktív gyűjtőmunkát kezdett. 

MIHELICS 1923a. 400. 
302

 Más adatok szerint 1897-ben 3982 plébániai csoport, 708 ifjúsági tagozat, 12 egyetemi kör, 700 földműves 

kassza, 24 katolikus bank működött. LEONCINI 1961. 86. 
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kereszténydemokrata Don Romolo Murrinak
303

 köszönhetően Rómába elindult a Cultura 

Sociale (Társadalmi Kultúra). 

Az 1898-as esztendő az egész olasz katolikus mozgalom szempontjából döntő 

fontosságú év volt. A Milánó utcáin – és ezt követően közel 50 másik városban – lezajlott 

zavargások
304

 megmutatták, hogy sokak körében népszerűek a szocialista eszmék, és ez 

aggodalommal töltötte el az egyházat is. (Ezt kihasználva Giolitti miniszterelnök megpróbálta 

integrálni a kormányprogramba a katolikus mozgalmakat is.) A zavargásokat követő 

repressziók nem tettek különbséget az államellenes cselekményekkel vádolt szocialista és 

katolikus szervezetek között. Az egyesületekről szóló új rendelkezések az „Operát” is 

érintették: 4 regionális bizottságot felszámoltak, 70 egyházmegyei bizottság, 2600 plébániai 

bizottság, 600 ifjúsági- és 5 egyetemi körök szűnt meg, és több újságot betiltottak. 

Az 1898-as események a katolikus mozgalmat belülről is megosztották. A hangadók 

egy része úgy gondolta, hogy ha el akarják kerülni, hogy a szocialisták kerüljenek hatalomra, 

választási szövetséget kell kötni a liberálisokkal, mint a „kisebbik rossz” képviselőivel. A 

tábor másik fele viszont úgy vélekedett, hogy a szocialisták tiltakozása jogos elemet is 

tartalmaz, a velük kötendő antiliberális szövetség hasznos is lehet, eltekintve a mozgalom 

vallásellenes és ateista színezetétől. A megosztottság nem tett jót az Opera működésének és 

egyházi megítélésének sem.  

A pápa már egy 1901. januári körlevelével a két tábor egyesítését kívánta elérni, nem 

sok eredménnyel. Rampolla bíboros államtitkár 1902. január 27-én két dokumentumot 

juttatott el az olasz püspökökhöz, mellyel az olaszországi katolikus mozgalom új alapokra 

fektetése és egységesítése volt a Szentszék célja.
305

 Az egyik az Opera dei Congressi 

szervezetét szabályozta úgy, hogy a kereszténydemokrata irányzatot annak teljesen alárendeli, 

megfosztva önállóságától. A másik dokumentum a Rendkívüli Ügyek Kongregációjához 

szólt, és a kereszténydemokrácia lehetőségeivel foglalkozott, igyekezve abból mindenféle 
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 Murri az olasz kereszténydemokrácia kezdeteinek kiemelkedő alakja. 1895-ben a fiatalság részére 

megszervezte a Szent Sebestyén Kört és Vita Nouva címmel havilapot indított. Az 1898-ban indított Cultura 

Sociale szerzői között megtaláljuk Toniolot, Don Sturzot és Don Minoretti püspököt is. MIHELICS 1923a. 395. 
304

 A milánói eseményeknek súlyos kimenetele volt, a különböző beszámolók 70 és 200 közé teszik a halálos 

áldozatok számát. A hivatlos jelentések szerint 82 halot maradt az utcákon, a szocialisták szerint pedig 11.600-an 

sebesültek meg. HORVÁTH 2011. 325. 
305

 „Ugyanis a papság körében két párt létezik, t.i. a régi intranzigensek és az ifjú keresztény demokraták. Amaz 

az úgy nevezett ’Opera dei Congressi’ czímű szervezetben rendezkedett be, emez pedig mint független keresztény 

szocialista csoport működik. A keresztény szociális tevékenység és a politikai nézetek körül véleménykülönbség 

áll fenn a két párt között. Az ifjabbak a békülékenység emberei és óhajtanák, ha az egyház a királysággal 

kibékülne. Azt követelik, hogy a választási tilalom, mely a papságot és a ’jó katholikusokat’ az urnáktól távol 

tartja, felfüggesztessék. Az egyházi javak kérdésében pedig teljesen közönyös álláspontot képviselnek.” Egyházi 

Szemle. külföldi egyházi élet. Protestáns Szemle 1902/4. 246-247. 
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gyakorlati politikai elemet elhagyni, és a politizálását az elméleti kritika területére szorítani.
306

 

A választási tilalom fennmaradt, a kereszténydemokratákat pedig igyekeztek pápai és püspöki 

ellenőrzés alatt tartani. A pápai utasítást a milánói kereszténydemokraták tiszteletben 

tartották, de a közép-itáliaiak már tiltakozásuknak adtak hangot, a vezetőség a helyén maradt 

és tiltakozó emlékiratot juttatott el Rampolla bíboroshoz. 

1902-ben elhunyt Paganuzzi gróf, az Opera dei Congressi elnöke. Helyére a pápa a 43 

éves Giuseppe Grossoli pápai kamarást nevezte ki, akinek személyével szintén a két tábor 

közötti közvetítés volt a cél.
307

 Grossoli 1902. október 30-i székfoglalójában a következőket 

fogalmazta meg: „A mi szövetségünk, nem úgy, mint sok más, részletes és korlátolt czélokra, 

hanem egyetlen egy nagy czélra törekszik, t. i. hogy ’egyesítsük a katholikusokat és a 

katholikus egyesületeket egy közös egyértelmű tevékenységbe, a szent szék jogainak, az 

olaszok vallási és társadalmi érdekeinek védelmére, hogy a társadalomban, családban és 

egyénekben a ker. élet újból felvirágozzék.’ (…) Ennek a programmnak, bár végleges 

teljességéből nem lehet engedni semmit, kifejlődésében az idők és helyek körülményeihez kell 

alkalmazkodnia, összhangzásba hozva a különféle irányzatokat és törekvéseket, úgy az 

egyesekben, mint az egyesületekben, a római pápa magas vezetése alatt. Ennél fogva a 

kongresszusok ügyének vezetésében reám hármas kötelesség háramlik: első az, hogy mindent, 

a mit a pápa szükségesnek jelentett ki, korlátozás nélkül megköveteljek; második az, hogy 

haladéktalanul mindent kizárjak, a mit ő szentsége világosan kizárt, harmadik az, hogy azon a 

tágas téren, mely e két határvonal közt tárul el, oly bő szabadságot engedjek a vitatkozásnak 

és alkalmazásnak, a minő alkalmas arra, hogy a jelen idők hivatásai és küzdelmeihez illő 

jellemeket neveljen. (…) közös közép-pont óhajtok lenni, én, aki tisztelő tanítványa voltam 

azoknak, kik a katholikus tevékenység mezejét saját fáradozásaikkal termékenyítették meg, és 

a kik részesei mindnyájunk aspiráczióinak, kik uj sikereket várnak a nép felemelésére, a XIII. 

Leo pápa által ki-bontott és megáldott keresztény demokraczia zászlója alatt.”
308

 A 

kiegyenlítési kísérlet nem hozta meg a várt eredményt, a nézeteltérések továbbra is 

fennmaradtak. 

Az első olaszországi általános sztrájkot (1904. október) követően, a novemberi 

parlamenti választások előtt X. Pius pápa enyhített a non expedit elven, és a szavazási tilalom 
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 „A keresztény demokratiai előadások és hírlapok foglalkozhatnak mindazon kérdésekkel, melyek az igazság 

győzedelmével és szeretet munkáinak a nép javára való gyakorlásával összefüggnek és a keresztény demokratia 

tulajdonképpeni czélját alkotják. A keresztény demokrata lapok a politikai eseményekről híreket, bírálatokat és 

nézeteket is közölhetnek, de kerülniük kell azt, hogy oly dolgokban, melyeknek megítélése teljesen szabadon 

hagyatott, nézeteiket másokra erőltessék, vagy a másképp gondolkozókat úgy tekintsék, mintha nem volnánk jó 

katholikusok.” Uo. 247. 
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 Egyházi Tudósítások. Religio, 1902. november 1. 298-299. 
308

 Egyházi Tudósítások. Religio, 1902. november 12. 323. 
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helyett azt kérte, hogy a katolikusok lelkiismeretük szerint járjanak el, azaz a szocialistákkal 

szemben támogassák a mérsékelt-liberálisokat. A pápának a „római kérdés” megoldására tett 

ilyen kísérlete újra megosztotta a katolikusokat is, ugyanis ekkor már többen fontosabbnak 

tartották a társadalmi problémák megoldását. Ez a megosztottság az „Operán” belül is 

jelentkezett. Szembe került egymással a Romolo Murri és a Filippo Meda, Giuseppe 

Toniolo,
309

 Luigi Sturzo vezette csoport. A fiatal szicíliai pap, Luigi Sturzo, aki a születőben 

lévő kereszténydemokrata irányzatot képviselte, már politikai párt alakításában gondolkodott. 

Ezt a katolikus hierarchia azonban továbbra sem fogadta fenntartások nélkül. A Szentszék 

viszonya az olaszországi társadalmi mozgalmakhoz – a belpolitika különösen kényes volta 

miatt – ingadozott a századforduló után. Ez elsősorban a „klerikális-mérsékeltek” (igazodás a 

monarchia és a Giolitti kormány vonalához) és a „keresztény-demokraták” rivalizálásának 

volt a következménye.  

A korszakunkra eső utolsó nagygyűlést 1903 novemberében a pápa ösztönzésére 

tartották Bolognában. A XIX. nagygyűlés alkalmával a katolikus közélet nagy nevei 

szerepeltek az előadók listáján: D’Ondes Reggio Crispolti márki, Gosoli gróf, Soderini, 

Romolo Murri, Rezzara és Cerutti. A köztük itt is megnyilvánuló nézeteltérések és ellentétek 

miatt azonban X. Pius pápa veszélyeztetve látta a katolikusok egységét.
310

 Ezért döntött úgy, 

hogy 1904. július 28-án feloszlatja az Opera dei Congressi-t (kivéve a társadalmi-gazdasági 

ügyekkel foglalkozó II. szekciót). Murrit és hívei a pápai tilalmak megszegése miatt elhagyták 

az egyházat.
311

 A pápa, „hogy a nagy munkában egy gondolatúak és egy érzésűek legyenek 

híveink”, alapvető utasításokkal látta el a demokratikus irányzat képviselőit.
312

 Az 

„Ordinamento fondamentale dell’azione popolare cristiana” című dokumentumban a pápa az 

elődje által kijelölt utat követve fogalmazta meg az irányadó alapelveket tartalmazó 19 pontot. 

Az Opera megszűnésével keletkező űr betöltését is szolgálta a szentatya 1905 

júniusában kiadott Il fermo proposito kezdetű enciklikája, mely új irányt szabott a katolikus 

világiak szervezkedésének. Az 1906-tól útjára bocsátott Actio Catholica mozgalom, melynek 
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 Giuseppe Toniolo (1845-1918) a korszak jelentős katolikus tudósa, szociológus-közgazdász. Tanított a 

paduai, a modenai és a pisai egyetemeken. Fő műve a Trattato di Economia sociale befejezetlen maradt. 1889-

ben megalapította az Unione cattolica degli studi sociali nevű kört a katolikus hit szociális igazságainak 

megvitatására, majd 1893-ban Rivista internazionale di scienze sociali címen folyóiratot indított. Az Unione 

1892-ben Genovában, 1896-ban tartott kongresszust, elérte vallásos és szociális tanfolyamok indítását és több 

szemináriumban társadalomtudományi tanszéket indított. MIHELICS 1923a. 396. 
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 A fiatalabb és az idősebb katolikus generáció közötti viták lényege a következő volt: a fiatal Romolo Murri és  

követői a papság által irányított vallási akció és autonóm politikai akció hívei voltak, míg Paganuzzi követői 

szerint minden akciónak az Egyház közvetlen irányítása alatt kell állania. LEONCINI 1961. 87. 
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 Murri radikális modernista volt, aki kijelentette, hogy politikai és szociális téren nem ismeri el a pápa 

felsőbbségét. Amikor a pápa egyházi biztost rendelt mellé, kilépett az egyházból. A kereszténydemokratáknak 

1901 végén kb. 30 csoportjuk volt 100.000 taggal. MIHELICS 1923a. 395. 
312

 FACCHINETTI 1935. 230-231. 
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keretében új katolikus szervezetek egész hálózata jött létre, szorosabb egyházi ellenőrzés 

alatt.
313

 A katolikus szakszervezetek tagsága 1910-re elérte a 104 ezer főt.
314

 A pápa 

habitusának megfelelően a katolikus akció előterébe a lelkiségi-hitéleti kérdések kerültek 

(világiak apostolkodása), melynek alárendelték a politikai, munkaügyi és szociális 

kezdeményezéseket. A szervezet tevékenységét a püspökök felügyelték. 

Murri kiesése után a vezető szerepet Giuseppe Toniolo vette át. Az „Opera” helyett 

három különböző szervezet jött létre, melyek szorosabban függtek az egyházi hierarchiától. 

1905-ben alakult meg a Népi Unió (l'Unione Popolare fra i Cattolici d'Italia – Olasz 

Katolikusok Népszövetsége), mely a német Volksvereinnak az olasz viszonyok közé való 

átültetése volt.
315

 Ennek programpontjai között szerepelt a katolikusok egyesítése a 

keresztény civilizáció megvédésére, a nép kiadványokkal, mozgókönyvtárakkal, apologetikus 

és szociális konferenciákkal való nevelése és az erkölcsi-karitatív tevékenység koordinálása. 

A megmaradt II. szekcióból alakult az Olasz Katolikusok Gazdasági-Szociális Uniója 

(l'Unione Economica Sociale dei Cattolici Italiani) Stanislao Medolago Albani vezetésével. 

Harmadikként pedig létrejött az Olasz Katolikus Választási Unió (l'Unione Elettorale 

Cattolica Italiana).
316

 

1909-es választások alkalmával már a Szentszék is kereste a modus vivendit az olasz 

állammal. X. Pius pápa lehetővé tette, hogy a hitükhöz ragaszkodó katolikusok a nagyobb 

bajok elkerülése végett részt vegyenek az állami életben, természetesen elveik feladása nélkül. 

A „non expedit” elvben érvényes volt, de az egyházmegyék püspökei szükséges esetekben 

felmentést adhattak ez alól, és engedélyezhették a mérsékelt politikai erőkkel való 

együttműködést. Ennek köszönhetően az olasz parlamentbe 21 katolikus képviselőnek sikerült 

bejutnia a liberálisok listáján (Giolitti). Az 1913-as választások alkalmával az együttműködést 

kiterjesztették az egész országra (35 bejutott képviselő), és előkészítették az utat a katolikusok 

aktív politikai részvételéhez (Luigi Sturzo, Giuseppe Donati). 
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 HORVÁTH 2011. 329. 
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 A katolikus munkásmozgalomban 1911-ben 104.614 tag volt, a szociáldemokraták szervezeteiben 1912-ben 

már 709.000 szervezett munkásról írtak. MIHELICS 1923a. 398. 
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 MIHELICS 1923a. 397.  
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 Így bontakozott ki egyre inkább a katolikusok politikai akciója is. A keresztény szövetségek száma rövid idő 

alatt 3000-re emelkedett, több mint 100.000 beszervezett taggal. Andrea Ferrari milánói bíboros-érsek munkás-

kápláni intézményt létesített, amelynek tagjai nyilvános vitára hívták a szocialistákat a nyílt tereken.  

A Népi Uniónak négy országos szervezete volt: 1. a tulajdonképpeni Népi Unió, a kulturális propaganda céljaira 

és a keresztény öntudat kialakítására; 2. a Gazdasági és Szociális Unió, a gazdasági mozgalom irányítására; 3. a 

Katolikus Választási Unió a katolikusoknak a községi és politikai választásokon való irányítására; és végül 4. a 

Katolikus Ifjúsági Egyesület. LEONCINI 1961. 88. 
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1. táblázat: Az 1905-ben alakult három világi szervezet elnökei 

Népi Unió / Népszövetség 

(1906-1922) 

Gazdasági-Szociális Unió 

(1906-1919) 

Olasz Katolikus Választási 

Unió (1906-1919) 

Giuseppe Toniolo (1907-

1908)  

Antonio Boggiano 

Pico (1909)  

Ludovico Necchi (1910-1912)  

Giuseppe Dalla Torre (1912-

1920) 

Bartolomeo Pietromarchi 

(1920-1922) 

Stanislao Medolago Albani 

(1906-1915) 

Carlo Zucchini (1915-1919) 

Filippo Tolli (1906-1910) 

Ottorino Gentiloni (1910-1916) 

Carlo Santucci (1915-1918) 

Giorgio Montini (1918-1919) 

 

 

A Katolikus Akció Állandó Tanácsát (Giunta Permanente dell'Azione Cattolica) végül XV. 

Benedek pápa hívta életre 1915. február 25-én Giuseppe Dalla Torre elnöklete és Don Luigi 

Sturzo titkársága mellett. A katolikus társadalmi-gazdasági mozgalom önállóságát a pápa 

1919-ben jelentette be, miután megalakult a Munkások Olaszországi 

Szövetsége (Confederazione italiana dei lavoratori, 1918.) és az Olasz Néppárt (Partito 

Popolare Italiano).  

2. táblázat: Olaszországi katolikus nagygyűlések (1874-1903)
317

 

Sorszám Év Helyszín Sorszám Év Helyszín 

I. 1874 Velence XI. 1894 Róma 

II. 1875 Firenze XII. 1894 Pavia 

III. 1876 Bologna XIII. 1895 Torino 

IV. 1877 Bergamo XIV. 1896 Fiesole 

V. 1879 Modena XV. 1897 Milano 

VI. 1883 Nápoly XVI. 1899 Ferrara 

VII. 1887 Lucca XVII. 1900 Róma 

VIII. 1890 Lodi XVIII. 1901 Taranto 

IX. 1891 Vicenza XIX. 1903 Bologna 

X. 1892 Genova (XX.)
318

 (1910) (Modena) 
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 GAMBASIN 1958. 640-648.; Dr. Kiss János szerint 1889-ben Milánóban is volt olasz katolikus nagygyűlés. 

(DR. KISS 1889. 425.) 
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 Az 1910. évi nagygyűlés már nem az Opera dei Congressi égisze alatt szerveződött, hanem a katolikus akció 

új szervezetei hozták létre. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Montini
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4.4 Belgium 

 

A belga katolikusokat szintén a német találkozók sikeri inspirálták, különösen az Aachenben 

tartott alkalmak lehettek jelentősebb hatással rájuk, amelyeken nagyobb számban ők is részt 

vehettek. Az első belga katolikus kongresszus – a nemzetköziség igényével – 1863. augusztus 

18. és 22. között volt Mechelenben, melyet nagy sikerként értékeltek, ugyanis Európa neves 

katolikus közéleti szereplői vettek részt rajta: Montalambert, Alpert de Broglie herceg, 

Wiseman kardinális, Manning bíboros, August és Peter Reichensperger, Adolf Kolping, 

Mermillod abbé. Még Amerikából is érkeztek vendégek Fitzpatrik (Boston) és L. Silliman 

Ives (New York) püspökök személyében. A belga nagygyűlések abban különböztek a német 

mintától, hogy ezeken csak társulatok és egyletek képviseltették magukat, tehát csak 

mandátummal lehetett részt venni ezeken.
319

 A résztvevők bemutatták a különböző 

országokban folyó katolikusok tevékenységét, és sokat vitáztak a szociális kérdés 

megoldásáról is. A legemlékezetesebb felszólalás Montalambert-é volt, melyet „Szabad 

egyház, szabad államban” címmel tartott.
320

  

A sikereken fellelkesülve határozták el, hogy továbbra is rendeznek katolikus 

nagygyűlést, és arra a legnevesebb szónokokat hívják meg. A hosszabb távú cél az volt, hogy 

létrehozzák a „katolikus mozgalom” nyugat-európai központját, illetve egy folyamatosan 

működő szervezetet építsenek ki, ezzel téve lehetővé, hogy az országos kezdeményezés 

nemzetközi összefogássá válhasson. A terv előkészítésének motorja Antoine Edouard 

Dupétiaux (1804-1863) belga újságíró volt, aki azonban hamarosan elhunyt. Azt szerették 

volna elérni, hogy minden nemzet katolikus képviselői együtt tudjanak működni e szervezet 

keretében.
321

 A következő évben, 1864 szeptemberében tartották a második belga 
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 A később megrendezésre kerülő nemzetközi katolikus kongresszusok előfutára az 1863-as mecheleni 

nagygyűlés volt. Itt a meghívott külföldi előadók olyan témákat érintettek – elsősorban vallásiakat – melyek 
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Valdes-Bois-ban, hogy cselekvési tervet készítsenek. Több franciaországi találkozót követően 1900-ban 

Rómában tartottak egy nemzetközi kongresszust. A kísérletnek azonban nem lett tartós eredménye, mivel a 

harmadrend inkább megmaradt jámbor konfraternitásnak, minthogy világot átfogó vallási-társadalmi szervezet 

legyen. 
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nagygyűlést, és bár itt elhatározták, hogy ezt követően évente újra találkoznak,
322

 már 

láthatóak voltak a belga katolikusokat megosztó belső ellentétek is. A politikai 

liberalizmushoz való viszony és a modern tudomány kérdései megosztották őket. Mindezek 

mellett a nagygyűléseknek nagy szerepe volt például a leuveni egyetem fenntartásának és 

fejlesztésének (bányászati és műszaki tanszékek) anyagi támogatásában, és az Union 

Catholique nevű egyesület megalakításában.
323

 

A következő találkozót 1867-ben tartották, ezt követően azonban hosszabb ideig nem 

sikerült megrendezni a nagygyűlést. A mecheleni nagygyűlésen a későbbi püspök Kubinszky 

Mihály is tartott előadást, az elnökletével működő Szent László Társulat tevékenységét 

mutatta be.
324

 

 

4.5 Svájc 
 

Mint azt láthattuk, a német nagygyűlések eredményei reményt adtak, hogy a katolikus 

mozgalom sikeres lehet, és ez inspirálta az 1860-as az évek regionális találkozóit. Így volt ez 

a katolikus kisebbséggel rendelkező Svájcban is,
325

 azonban itt ekkor még nem sikerült 

rendszeresíteni ezt a rendezvényt. Annak ellenére sem, hogy 1868-ban, a bambergi 

nagygyűlésen egy Központi Bizottság került felállítására, melynek célja a folyamatos 

szervezés biztosítása lett volna. Ez nem jelentette a svájci katolikus mozgalom teljes 

elapadását, például Mermillod püspök javaslatára 1883 és 1893 között Freiburgban 

rendszeresen találkoztak katolikusok politikai-gazdasági kérdések megvitatására. Az 1880-as 

évek közepétől az egyes kantonokban sor került úgynevezett diaszpóra-gyűlések 

                                                                                                                                                                                     
 A szintén nemzetközi Katolikus Tudósok Kongresszusa majdnem olyan sikeres volt, mint az 

eucharisztikus kongresszusok. Ennek is francia gyökerei voltak (Msgr. d’Hulst, rektor, Institut Catholique, 

Párizs), és az volt a célja, hogy bizonyítsa, a katolikusok nem ellenségei a tudománynak, sőt éppen ellenkezőleg 

azok zászlóvivői, illetve, hogy hit és tudomány összeegyeztethető egymással. 1888-ban kaptak pápai 

jóváhagyást, és háromévenként üléseztek. Az első két alkalom Párizsban (1605 és 2494 fő), a harmadik 

Brüsszelben (2518 fő), a negyedik Freiburgban (Svájc, 3007 fő), az ötödik Münchenben (3367 fő) volt, a 

hatodikat pedig Rómába (1903) tervezték, de ez végül elmaradt. Eredetileg hat szekcióban működtek (teológiai, 

filozófiai, jogi, történelmi, természettudományi, antropológiai), de később továbbiakkal egészült ki (exegézis, 

filológia, biológia, és keresztény művészet). Az 1900-ban Rómában összeülő katolikus orvosok nemzetközi 

kongresszusának is vallásos jellege volt. 
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(Diasporatage) összehívására, melyek az (össz)svájci gyűlések előzményeinek tekinthetők.
326

 

Ebben az időszakban az utóbbiak előkészítésére tettek kísérleteket, melyet nehezített, hogy 

két rivális szervezet is igyekezett kézbe venni a szervezést (Piusverein, VMAV – Verband der 

Männer- und Arbeitervereine).
327

 

 Csak egy generációnyi idő kihagyása után indult újra a „mozgalom”, és rendezték meg 

az első nagygyűlést. Ennek mintája szintén a német modellnél keresendő.
328

 Azokkal 

megegyező célokat tűzött maga elé és a kialakított szerkezeti rend is hasonló volt. A gyűlés 

szervezetileg nyilvános- és szekcióülésekre tagolódott, az egyesületek delegáltjai külön 

gyűléseket rendeztek. Mindkét esetben jellemző volt a politikai elkötelezettség a 

gyűlésekre.
329

 De volt közöttük különbség is, mivel eltérő környezetben érvényesültek: eltérő 

államszerkezet (kantonok), eltérő politikai viszonyok (inkább volt képviseleti jellege, mint 

népgyűlési).
330

  

A világháborút megelőzően több alkalommal rendeztek itt nagygyűlést: először 1903. 

szeptember 27. és 29. között Luzernben, melyen 12-15.000 hívő vett részt. Ezen a 

nagygyűlésen elhatározták, hogy az összes katolikus egyesületet összefogják egy 

ernyőszervezetben. A megalakított Schweizerischer Katholischer Volksverein (SKVV) 

Központi Bizottsága lett a nagygyűlések állandó szervezője. Minden katolikus svájci 

egyesület: karitatív, szociális, vallási, oktatási, kulturális, női és a szakszervezetek 

kapcsolatban voltak ezzel a szervezettel, melynek kantonális szinten is voltak 

fiókszervezetei.
331

 Az SKVV a püspöki kartól formálisan független volt, viszont informális 

csatornákon keresztül történt a felügyelete, mivel ez a szervezet már megalakulásától 

hajlandóságot mutatott arra, hogy az egyházi tekintély alá rendelje magát, így a kapcsolat 

leginkább a püspökök hozzáállásától függött. Az 1905 és 1919 közötti időszak az 

együttműködési hajlandóság jegyében zajlott, a püspökök rendszeresen részt vettek a 

nagygyűlések ülésein.
332

 

Az első világháború előtt 1906-ban (Freiburg), 1909-ben és 1913-ban (St. Gallen) volt 

még svájci katolikus nagygyűlés, az utolsó alkalommal már 25-30.000 résztvevővel.
333

 A 

gyűlések előadói nagyrészt nem politikusok voltak, és a klérus, illetve a világiak köréből 

nagyjából arányosan kerültek ki. A laikusok csoportja viszont jellemzően a politikusok 
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köréből került ki. Minden évben volt néhány külföldi is közöttük, jellemzően német és 

osztrák, de időnként akadt egy-egy olasz, francia, lengyel, belga, holland, orosz és arab is.
334

   

 

3. táblázat: A svájci katolikus nagygyűlések előadói a nyilvános gyűléseken 

(Hauptversammlung) 1903-1913 (fő)
335

 

Év Összesen Politikus Nem politikus Világi Egyházi 

1903 19 11 8 12 7 

1906 29 6 23 16 13 

1909 23 5 18 9 14 

1913 21 6 15 9 12 

 

4. táblázat: A svájci katolikus nagygyűlések előadói a szekció-gyűléseken 

(Sektionsversammlung) 1903-1913 (fő)
336

 

Év Összesen Politikus Nem politikus Világi Egyházi 

1903 41 6 14 20 21 

1906 46 4 23 27 19 

1909 29 4 10 14 15 

1913 23 5 7 12 11 

 

4.6 Franciaország 
 

Franciaországban is megindult a katolikusok általános szervezése. Már a mainzi német 

katolikus nagygyűlés jelentése utalt rá, hogy az egyesülési és gyülekezési jog gyakorlása 

kapcsán angol, ír és francia mintákat kíván követni.
337

 A párizsi kommün leverése után 

igyekeztek védekezni a vallásellenes és forradalmi törekvésekkel szemben. Az ebből a célból 

alakított bizottság 1872. augusztus 25-én azt javasolta, hogy az összes katolikus egyesület és 

szervezet hozzon létre országos szervezetet, közös érdekeik védelmében. Ennek az eredménye 

lett a „Congrès des comités catholiques” 1872-es első összehívása Párizsban. Egészen 1892-

ig ezt a kongresszust minden évben megrendezték. A kezdeményezés Bailloud márki és 

Chesnelog szenátor nevéhez kapcsolódott. A kongresszus különböző 
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szekciókra/szakosztályokra oszlott, melyek a tisztán vallási kérdések mellett foglalkoztak az 

oktatás-nevelés, a sajtó és a szociális kérdés témáival egyaránt. A gyűléseken kiemelt szerepet 

kapott a felekezeti iskolák kérdése. Az 1881. évi nagygyűlés jelentése szerint csak a 

fővárosban 4 millió frankot sikerült összegyűjteni nevelési célokra. De az itt indult 

mozgalomnak köszönhető a hajléktalanokat felkaroló „Oeuvre de l’hospitalité de Nuit” nevű 

egyesület létrehozása is, melynek segítségével 1885-ben közel 56.000-en jutottak fedélhez és 

élelemhez.
338

 

A francia nagygyűléseket a pápa és a püspökök is támogatták. A francia rendezvények 

azonban – összetételük miatt – soha nem lettek olyan jelentősek, mint a németek. Ennek egyik 

oka az lehetett, hogy bár az összes francia katolikus megszólítása volt a céljuk, de végül 

igazán csak a monarchistákat sikerült mozgósítani, a köztársaságpártiakat nem. Ebből 

következett az a sajátosságuk is, hogy a szociális kérdés összességében jóval kisebb 

jelentőségre tett szert programjukban. Mikor a monarchisták a politikai életben háttérbe 

szorultak, a nagygyűlések jelentősége is csökkenni kezdett. A találkozók azt követően szűntek 

meg, miután az 1892-es üdvözlő táviratukra XIII. Leó pápa úgy válaszolt, hogy reméli tőlük a 

köztársasági alkotmány támogatását. A szervezkedés új fóruma ezután a „Congrès nationaux 

catholiques” lett. Az első ülésüket Reims-ben tartották, melyet két párizsi találkozó követett 

1897-ben és 1898-ban. A célok megegyeztek a korábbiakkal, de a politikai nézőpont 

változott. Olyan találkozók lettek ezek, ahol republikánusok és kereszténydemokraták 

találkoztak politikailag közömbös katolikusokkal. Az együttműködés nem volt könnyű, így 

nem is működött sokáig. A kereszténydemokraták már 1896-ban és 1897-ben is rendeztek 

külön találkozót Lyonban, a pápa jóváhagyásával. De ezeken is túlságosan különböző 

vélemények ütköztek, így ezek sem működtek sokáig. Az 1880-as és 1890-es években az 

egyes köröket a vezetőik kegyes konfraternitásokká alakították, és az egyház igyekezett őket 

minél inkább kontrollálni, irányítani. A tagok többsége rojalista volt, és igyekezett a pápa 

iránymutatásait követni. A nagygyűlés 1892-ben ült össze utoljára, a meglévő katolikus körök 

egy része új, egyházmegyei szervezetekhez, más részük pedig az „Association catholique de 

la jeunesse française”-hoz csatlakozott. 

1898 után az országos gyűlések helyett regionális-tartományi gyűléseket rendeztek, az 

állam és az egyház szeparációja után (1905) pedig jellemzően egyházmegyei gyűlések voltak. 

A legfontosabbakat a párizsi érsekség alá tartozó területeken rendezték. Céljuk az összes 

katolikus társadalmi szervezet egyesítése volt. Ezek nem voltak olyan hatékonyak 
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(látványosak), mint az általános gyűlések, de itt is fontos társadalmi munka folyt. A szervező 

és felügyelő munka nem egy központi szervezetben, hanem az egyházmegyei bizottságokban, 

illetve plébániai szinten folyt. Egyes egyházmegyék (pl. Párizs, 1902-1908) eucharisztikus 

kongresszusokat is tartottak. A „Congrès national de l'œuvre des Catéchismes”-t 1908. 

február 24-26. között tartották Párizsban (elnök: Mgr. Amette) – 70 egyházmegyéből 2000 fő 

jött össze, továbbá 20 ezer laikus hitoktató, elsősorban nők, akik a papok munkáját 

segítették.
339

 

 

4.7. Spanyolország340 

 

Spanyolország esete némileg különbözik az eddig ismertetettektől, ugyanis itt a hierarchia 

kezdeményezését láthatjuk. Konkrétan Ciriaco M. Sancha y Hervás madrid-alcalai püspök 

1888 márciusában indítványozta az első országos katolikus nagygyűlés megtartását. Erre a 

lépésre más országok példái és XIII. Leó pápa enciklikái nyomán szánta el magát.
341

  

Spanyolország esetében a többségi katolikus társadalom rendkívül megosztott volt, 

soraiban a liberális–konzervatív és a republikánus–royalista táborok politikai ellentéteinek 

rendbetételét nehezítette, hogy 1887-ben a lakosság 82%-a még analfabéta volt.
342

 A 

társadalmi ellentétek megszűntetésére és a béke megteremtésére a katolikus hierarchia is 

kereste a megfelelő eszközöket. A püspöki kar jelentős része követte a pápa iránymutatását, és 

igyekezett együttműködni a liberális kormányokkal is. A kompromisszumos politika jegyében 

szerencsésnek tűnt egy olyan fórum létesítése, mely lehetőséget biztosít a párbeszédre. 

Spanyolország esetében tehát a nagygyűlési mozgalom központilag szervezett volt és 
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elsősorban nem a liberális állammal szembeni védekezés és pozíció (vissza)szerzés eszköze, 

hanem a társadalmi béke megteremtésének egyik lehetséges útja volt.
343

 Ennek a 

próbálkozásnak már volt előzménye az Unión Católica (Katolikus Unió) sikertelen 

megszervezése révén. 

1888. augusztus 31-én Rampolla bíboros, vatikáni államtitkár tájékoztatta Ciriaco M. 

Sancha y Hervás madrid-alcalai püspököt, hogy a pápa örömmel fogadta a spanyol katolikus 

nagygyűlés megrendezésének szándékát, és támogatja annak megvalósítását.
344

 Ezek után az 

első spanyol nemzeti katolikus nagygyűlést Madridban rendezték meg 1889-ben, melyet 

további hat alkalom követett még 1902-ig.   

 

5. táblázat: A spanyol katolikus nemzeti nagygyűlések  

(Congreso Católico Nacional Español) 1889-1902
345

 

Nagygyűlés Helye Éve Érsek/Püspök 

I. Madrid 1889 Ciriaco M. Sancha y Hervás 

II. Zaragosa 1890 Francisco de Paula Benavides 

III. Sevilla 1892 Benito Sanz y Forés 

IV. Tarragona 1894  

V. Burgos 1899 Gregorio María Aguirre García 

VI. Santiago de Compostella 1902 Cardenal José Martín de Herrera 

 

1890-ben, a Zaragozában tartott találkozón egy gyakorlati szabályzatot is elfogadtak a 

résztvevők annak érdekében, hogy a katolikusok egysége megteremthető legyen. De ennek 

ellenére a két évvel későbbi sevillai kongresszus konklúziója is a korábbiakéhoz hasonló volt: 

a hatalomnak világos a sokrétű megoldásokat kell javasolnia a katolikusoknak, hogy 

hatékonyan szembe tudjanak szállni a negatív hatásokkal. Ezek között az ateisták, 

materialisták, a rossz sajtó, a regények ihlette materialista naturalizmus, a pozitivista 

szociológia, hitetlenség, vallási közömbösség, a társadalmi forradalom és az anarchia eszméit 

sorolták fel. González bíboros beszédében hangsúlyozta, hogy a káros eszmék hatásait úgy 

lehet leginkább csökkenteni, ha követve XIII. Leó pápa iránymutatásait a filozófiai és 

teológiai tanulmányok művelése Aquinói Szent Tamás szellemében (neotomizmus) történik, 

és ezek eredményei kerülnek be az oktatásba. A gyűlésen aláírtak egy petíciót is, mely kérte a 
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kormánytól, hogy az állami iskolákban és egyetemeken is történjen meg a vallás és az erkölcs 

tanítása, ezzel is gátolva az ellenséges eszmék terjedését. Ezen a nagygyűlésen négy 

kérdéskör köré alakítottak szakosztályokat: hitbuzgalmi, propaganda, karitatív, vallási-

tudományos. A 4850 résztvevő nagy része egyházi személy volt, illetve jelentős számban 

érkeztek a felsőoktatás területéről is. A 10 pesetás tagdíj ellenében ők megkapták a 

nagygyűlést dokumentáló kötetet is.
346

 

A burgosi nagygyűlésen (1899) Rampolla bíboros kérésére, a püspökök egy újabb 

programot írtak a katolikusok egyesítésére. Ebben kijelentették, hogy folyamatos törekvésük a 

katolikus egység helyreállítása, melynek megszűnése az ország és a társadalom problémáinak 

forrása. Továbbá kifejezték azon meggyőződésüket, hogy a vallás visszahódításának 

időszakában abban hisznek, hogy azzal szolgálhatnak a leginkább, ha a püspökök a 

katolikusok egységet tanítják.
347

 

A spanyol katolikus nagygyűléseken is voltak nyilvános ülések (sessiones de pública) 

és szakosztályok (sessiones de estudio), melyek rendkívül sok témával foglalkoztak. Talán 

ennek is volt köszönhető, hogy az a vélemény alakult ki velük kapcsolatban, hogy nem sok 

eredményt tudtak felmutatni. Már az 1894-es tarragonai alkalommal felmerült, hogy létre 

kellene hozni egy végrehajtó testületet, mely garanciája lehet a hatékonyságnak. A Burgos-

ban (1899) tartott nagygyűlésen is sokat foglalkoztak azzal, hogy milyen módon lehetne 

gyümölcsözőbbé tenni ezeket a gyűléseket és javaslataikat átültetni a gyakorlatba. Előrelépés 

azonban nem történt, ugyanis a hatodik és egyben utolsó nagygyűlésen, melyet 1902-ben 

tartottak Santiago de Compostellában, Enrique Alvarez Santos záró beszédében azon 

aggodalmának adott hangot, hogy attól tart, hogy ennek a gyűlésnek az eredménye is csak egy 

kötet lesz a könyvtárak polcain, az előzőek mellett.
348

  

 

4.8. Mexikó és Argentína 

 

Az Actio Catholica XI. Pius pápasága alatti bevezetése előtt Latin-Amerika több országában 

voltak már magán- és hivatalos kezdeményezések a társadalomszervezés terén. Mexikóban az 

első katolikus kongresszusra 1903-ban került sor, mely elkötelezte magát a 

munkásegyesületek ügye mellett, illetve a plébánosok figyelmébe ajánlotta őket. Refugio 
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Galinda publikálta Megújulás és kereszténydemokrácia című híres művét (1905). 1908-ban 

20.000 tagja volt az Unión Católica Obrera-nak, 1911-ben pedig egy katolikus párt (Partido 

Católico Nacional) jött létre. 1912-ben alakult a Katolikus Munkásegyesületek Szövetsége 

(Confederación de Círculos Obreros Católicos) a Rerum novarum alapelveinek megfelelően. 

Sok más mozgalom is volt a századforduló után, így az itt folyó egyházüldözés már nem a 

régi (kolonialista) típusú egyház ellen folyt, hanem egy olyan egyház ellen, amely kezdte 

megérteni a társadalomban betöltött szerepét.
 349

 

Argentínában 1867-ben Felix Frías megalapította a Katolikus Szövetséget. 1908-ig két 

katolikus nagygyűlést rendeztek Buenos Aires-ben. 1884. augusztus 15. és 30. között volt az 

első, mely nagy lelkesedést, de kevés eredményt hozott. A második alkalom 1907. október 20. 

és 28. között volt Dr. Emil Lamarca elnökletével, és 350 delegált képviselő vett részt az 

üléseken. A találkozó két fő célja egy katolikus napilap létesítése, illetve a Katolikus Nevelés 

Ligájának megszervezése volt az iskolai törvények megreformálása érdekében.
350

 

 

4.9. Európa egyéb országai és az angol nyelvű területek 

 

Dánia: 1886-ban különböző skandináv katolikus közösségek (svéd, dán, norvég) Odense-ben 

együtt ünnepelték Knut király vértanúságának 800. évfordulóját. A rendezvényen nagyjából 

200 küldött vett részt és jellemzően vallási cselekményeket végeztek. Randersben 1889-ben 

volt egy találkozó, melyen Szent Kjeld szentté avatásának 700. évfordulójáról emlékeztek 

meg. Itt már csak a dánok voltak jelen. Az általunk használt értelemben először 1908-ban, a 

koppenhágai kerületben gyűltek össze a dán katolikusok, hogy az iskolákkal kapcsolatos 

érdekeikről és az egyház helyzetéről tanácskozzanak. Az 1885 és 1908 közötti időszakból 

fontos megemlíteni, hogy a szegény betegek valláskülönbségre való tekintet nélküli testi-lelki 

gyámolítására alapított női Páli-Szent Vince Egyesület hét konferenciát is rendezett.
351

 

 

Anglia: Az angol katolikusok számára az éves találkozókat a Catholic Truth Society 

elnevezésű, 1872-ben alapított egyesület szervezte, melyet Vaughan bíboros támogatásával 

hoztak létre. Ezeken a gyűléseken előadások hangzottak el a katolikus érdekeket érintő 

számos témakörben. 1903-ban megszervezték ennek a társaságnak az írországi változatát is 
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(Catholic Truth Society of Ireland), mely jelentős könyvterjesztő tevékenységet is végzett. A 

katolikus érdekek védelmére több egyházmegyében (Salford, Westminster, Leeds) 

szövetségeket hoztak létre, melyek elsősorban a katolikus oktatásügy érdekében szerveztek 

összejöveteleket. Az ez irányú törekvések összefogására pedig létrehozták a Catholic Union 

of Great Britan-t, melynek számos katolikus egyesület és társaság tagja volt. Egyházmegyei 

és helyi szintű gyűlésekre többször is sor került, elsősorban Londonban és Lancashire-ben. A 

birminghami katolikusok pedig közel ötven éven át rendezték meg helyi összejöveteleiket. Az 

első nemzeti katolikus kongresszust 1910. július 29. és augusztus 2. között tartották meg 

Leeds-ben. Az inspirációt az 1908-as nemzetközi eucharisztikus kongresszus sikere adta, 

mely Londonban volt.
352

 A találkozó alkalmával két népgyűlést és több szekcióülést 

rendeztek, illetve több egyesület közgyűlése zajlott le.
353

 

 

USA: Nem csak Európában tartottak a katolikusok nagyobb kongresszusokat. Az óceánon túl 

is volt erre példa a századfordulón. Az amerikai világi katolikusok két nagygyűlésen 

találkoztak. Az amerikai egyházszervezet 1789-es megalapításának 100. évfordulója 

alkalmából, illetve a washingtoni katolikus egyetem felavatásának apropóján az első katolikus 

nagygyűlés Baltimore-ban (Maryland) volt 1889. november 11-12-én. Az 1200 delegált 

képviselőt az egyes egyházmegyék püspökei választották ki úgy, hogy a katolikus lakosság 

nagyobb csoportjai arányaikhoz mérten reprezentálva legyenek. Az előkészületek az előző 

évben kezdődtek Chicagóban, és az előkészítők között a katolikus hierarchia tagjai voltak 

megtalálhatók (érsekek, püspökök). A programba felvett témák a következők voltak: a 

világiak aktívabb résztvétele a papság munkájának segítésében, a szegények megsegítése, a 

katolikusok egysége, stb. Gibbons baltimore-i érsek szükségesnek tartotta, hogy az elhangzó 

előadások anyagát előzetesen egy egyházi tanácsadó bizottság vizsgálja meg és hagyja jóvá 

(Committee), egy szervezőbizottság (Committee on Organization) a rendezvény 

megrendezését készítse elő, egy harmadik bizottság pedig (Committee on Paper) a 

szekcióüléseket szervezze.  

 A második katolikus nagygyűlés helyszínéül Chicagót választották 1893. szeptember 

4. és 6. között. Ugyanebben az időben itt rendezték meg a Világkiállítást, és volt egy nagy 

Kolumbusz-emlékkiállítás is.
354

 A chicagói érsek, mint a szervezőbizottság elnöke úgy 

határozott, hogy a nagygyűlésen három fő témát kell érinteni: a szociális kérdés a Rerum 
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Novarum fényében, katolikus oktatás és a szentszék függetlensége. A kérdésekről nem volt 

mód vitát nyitni, viszont mindenki benyújthatta elképzeléseit a témák kapcsán. A gyűlésen 

felszólalt Gibbons baltimore-i érsek és Satolli érsek is, aki a pápát képviselte a 

világkiállításon, és a szentatya jókívánságait adta át. De a vendégek között volt Redwood 

érsek Ausztráliából, és jöttek Ausztriából is. 

 

Ausztrália: Az ausztrál katolikusok első nagygyűlése 1900. szeptember 9-én kezdődött 

Sydney-ben, melyet az itt épült St. Mary székesegyház felszentelésével kötöttek egybe. Az 

alkalmon Moran bíboros elnökölt, és jelen volt 3 érsek, 8 püspök, nagyjából 2000 pap és 

számos világi katolikus. A rendezésre az inspirációt Rómából kapták, és céljuk elsősorban 

hitük és elkötelezettségük demonstrálása volt (a házassági törvény, a munka és a tőke 

viszonya, a Dreyfus-ügy, stb.). Az egy hétig tartó szekcióülések elsősorban a következő 

témákat tárgyalták: szociális kérdés, oktatás, tudomány, szakrális művészet, etnológia és 

statisztika, történelem és katolikus missziók. 

A második találkozót 1904-ben rendezték Melburne-ben (október 24-31.), és a 

szeplőtelen fogantatás dogmájának jubileumi ünnepségével kötötték egybe. Az elnökséget a 

melburne-i érsek, Thomas J. Carr vállalta, a delegált képviselők között püspökök, papok és 

világiak egyaránt voltak. A vendégek nemcsak a brit nemzetközösségből, hanem Új-Zélandról 

és a Csendes-óceáni szigetekről is érkeztek. A tárgyalt témák: oktatás, történelem, missziók, 

karitatív szervezetek, szociális kérdés, keresztény művészet, tudomány, keresztény nők, 

orvosi kérdések, katolikus napilap ügye. Az összejövetelek legfontosabb eredménye a 

Catholic Truth Society of Australia létrehozása volt, mely a katolikus társadalomszervezés 

fontos tényezője lett.
355

 

 

4.10. Összegzés 
 

A nemzetközi előzmények és párhuzamok áttekintése kapcsán megállapítható, hogy 

szempontunkból talán a két legfontosabb a német és az olasz példa. A német a szervezeti és 

szervezési minták miatt. Ez újabb elemmel támasztja alá azt, hogy a nyugat-keleti irányú 

tudástranszfer szempontjából Magyarországra – Ausztria közvetítésével – Németország volt a 

legnagyobb hatással. Ebben az esetben annál inkább, hiszen 1867-ig ezek a nagygyűlések 
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össznémet jellegűek voltak, és az osztrák területekkel működtek együtt. Az utóbbiak, 

leválásukkor „megörökölték” a szervezeti és szervezési rendet. A német példa hatása Európa 

más országaiban is jelentős volt, így a belga és a francia nagygyűlések esetében a motiváció 

szintjén, a svájciaknál a szervezet kiépítése, az olasz esetben pedig a szervezet megújítása 

kapcsán. A magyar katolikus sajtó is a német nagygyűlések eseményeit közvetítette 

részetesebben olvasóinak (az osztrák mellett),
356

 de röviden beszámoltak a többi ország 

rendezvényeiről is. A magyarországi nagygyűlések előadói – ahogy később látható lesz – 

gyakran utaltak a német katolikus mozgalom eredményeire és példaértékűségére (szemben a 

franciák sikertelenségével).
357

 Ez elsősorban a katolikus sajtó és az iskolaügy vonatkozásában 

volt igaz, de a népszövetségi és nagygyűlési munka kapcsán is ezt láthatjuk. 

Az olasz példa azért fontos, mert a pápák ezeken a nagygyűléseken keresztül 

szerezhettek leginkább személyes tapasztalatokat, láthattak mintákat. Különösen X. Pius volt 

az, aki püspökként megjelent ezeken az alkalmakon, illetve „egyházi szocializációja” során 

közelről követhette a katolikus nagygyűlési mozgalom belpolitikai küzdelmeit, eredményeit. 

Ezek a tapasztalatok visszaköszönnek pápaként megfogalmazott álláspontjaiban, illetve az 

egyes országok katolikusainak adott iránymutatásokban. 

A nagygyűléseket – a spanyol és részben az amerikai példa kivételével – alulról jövő 

kezdeményezések hozták létre, melyeket a hierarchia felülről igyekezett támogatni. Ezek 

funkciója nagyjából minden országban hasonló volt. Első lépésként az egyházi állapotokra 

vonatkozó „helyzetelemzést” szolgálták, ahol fel lehetett vetni az érzékelt negatív, külső 

hatásokat, és lelkesíteni lehetett egymást a nehéz körülmények közepette való kitartásra. 

Másodszor az együttes fellépés, az összezárás hangsúlyozása volt a fontos. A katolikus 

identitás meghatározása szempontjából jelentős elem volt a másik (ellenséges) oldal 

meghatározása, amellyel szembehelyezkedve, vagy versenyezve, közösen kell cselekedni 

(lásd a pápai iránymutatások kapcsán mondottakat). Ezek mellett minden esetben a konkrét 

társadalomfejlesztési és társadalomszervezési javaslatok kommunikálásának is kiváló terepe 

volt a katolikus nagygyűlés.  

Az egyes országok közötti különbségek talán abban ragadhatók meg, hogy a 

mozgalom mennyire volt sikeres, illetve mennyire tudta megszólítani a lakosságot. Ez 

nagyban függött attól, hogy milyen volt az adott országban a katolikusok társadalmi súlya, 
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illetve milyen erős volt a rájuk nehezedő (egyház)politikai nyomás. A német nagygyűlések 

sikeréhez minden bizonnyal hozzájárult, hogy a Kulturkampf időszakában az állami 

egyházpolitikával szembeni fellépés jobban megmozgatta a katolikus világiak tömegeit. Ahol 

nem érték olyan nagy hátrányok a katolikusokat, a nagygyűlések is kisebb érdeklődést 

váltottak ki. Ahol viszont a világiaknak csak egy részét sikerült megszólítani (mint például a 

francia monarchisták esetében), vagy a katolikusok közötti politikai ellentétek nagyon mélyen 

húzódtak (Spanyolország), a nagygyűlések sikere szintén mérsékeltebb volt. 

A nagygyűlések szervezését több európai államban egy országos egyesületi 

„ernyőszervezet” karolta fel (Piusverein, Opera dei Congressi, Union Catholique, 

Schweizerischer Katholischer Volksverein, Congrès des comités catholiques, Catholic Union 

of Great Britan, Catholic Truth Society of Australia). Ezek egyéb társadalomszervező 

tevékenységet is kifejtettek (pl. szövetkezetek és bankok, önsegélyező egyletek szervezése), 

és a nagygyűlések határozatainak végrehajtásában is részt vettek, de elsősorban azok 

kommunikációja volt a feladatuk. Az adott évi nagygyűlés megszervezésére az országos 

szervezetek állandó bizottságokat hoztak létre, melyek folyamatosan működtek, esetleg egy 

szervezési biztost vagy kuratóriumot bíztak meg az előkészítéssel. Megfigyelhető, hogy egy 

idő után az egyesületi élet szervezése és a társadalmi kérdések megoldása érekében végzett 

tevékenység túlterjedt ennek a szervezetnek a lehetőségein. Ekkor egy új – az előző keretében 

működő, vagy azzal párhuzamosan felépített –, nagyobb szervezet alakítására került sor 

(Népszövetség, Volksverein, Opera dei Congressi, Union Catholique). Ezek az országos 

szinttől egészen az egyének kisebb csoportjáig szerveződtek (plébániák, lakónegyedek). E 

lépések mögött több esetben a politikai tömegbázis-szervezés gondolata is meghúzódott, így 

biztosítandó a frissen létrejött katolikus pártok támogatottságát. 

 Több esetben láthattuk, hogy az országos nagygyűlések mellett (Franciaországban e 

helyett) sor került regionális, egyházmegyei találkozókra (pl. Németország, Svájc, Anglia). 

Ebben szerepe lehetett az adott ország szövetségi jellegének (Németország), tartományi 

beosztásának (Ausztria), a katolikus kisebbség térbeli elhelyezkedésének (összefüggő tömb, 

széttagolt), politikai és nemzetiségi megosztottságának (Ausztria), esetleg az egyházmegyék 

külön ambícióinak is. A katolikusok nemzetközi nagygyűléseinek megrendezésére tett kísérlet 

rövid életű volt, viszont eucharisztikus- és tudományos kongresszusok időnként 

megrendezésre kerültek. 

A nagygyűlések felépítése és lefolyása is sok hasonlóságot mutatott. Mindenhol 

liturgikus események és körmenetek kísérték a programot. A legtöbb helyen a résztvevői kör 

hamar kibővült. Míg korábban csak a katolikus (nem politikai) egyesületek delegáltjai vettek 
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részt a kongresszusokon, később a látogatottság megnövekedett. Ez annak volt köszönhető, 

hogy a lakosság számára külön népgyűléseket rendeztek, melyeken magas rangú és népszerű 

szónokok mondtak lelkesítő beszédeket. Ezek mellett mindenütt kialakítottak kisebb 

szekciókat, szakosztályi üléseket, melyekben már tematikusan tárgyalták a speciális 

témaköröket. A népgyűléseken ingyenesen, a szakosztályi üléseken belépőjegy váltása 

ellenében lehetett részt venni. Utóbbi feljogosított a gyűlés munkájában való részvételre is. 

Idővel mindenütt megfigyelhető, hogy a központi rendezvények mellett egyre több „szatellit-

gyűlést” tartottak. Ez azt jelentette, hogy az ország jelentősebb katolikus szervezetei a 

nagygyűlési időpontokra és helyszínekre időzítették éves közgyűléseiket, vagy ekkor 

rendkívüli közgyűléseket tartottak. Több új szervezet megalakulása is a nagygyűlési 

alkalmakhoz volt köthető. Ez egyfajta „mágnes-hatásnak” volt köszönhető, melyet erősített, 

hogy a nagygyűléseken általában jelen volt az adott ország (és részben a külföld) közéletileg 

jelentős katolikusainak nagy része. 

A nagygyűlési résztvevők (felszólalók) között egyaránt találhatunk egyháziakat és 

világiakat is. Országonként eltérő, hogy e kettőnek milyen volt az egymáshoz viszonyított 

aránya, de a világiak száma mindig jelentősre tehető. Németországban és Svájcban nagyjából 

50-50 % volt ez az arány, Ausztriában a résztvevők ¾-e világi volt.
358

 Az elnökségben 

vegyesen ültek püspökök és arisztokrata főurak, illetve a tudományos élet elismert képviselői. 

Nők a legtöbb esetben nem vehettek részt a szakosztályok munkájában (Ausztriában 1907-től 

igen), a „szatellit-gyűlések” sorában viszont megjelentek a női szervezetek is. A résztvevő 

szónokok társadalmi hovatartozása tekintetében – ahol erre vonatkozó adatok rendelkezésre 

álltak – nagyon óvatosan, annyit lehet megállapítani, hogy többségükben a középosztályi 

értelmiség köréből kerültek ki, elsősorban egyházi tisztségviselők, tanárok, egyetemi oktatók, 

jogászok és politikusok voltak. A világiak között a politikus résztvevők aránya országonként 

különböző volt, de sehol sem volt ritka. Ők elsősorban a nyilvános népgyűlések alkalmával 

jelentek meg, a szekcióüléseken kevésbé. Svájc esetében kifejezetten ez volt a jellemző.
359

 A 

nemzetiségek részvétele tekintetében nem voltak kizáró momentumok, de előfordult, hogy 

külön szekciót vagy külön nemzetiségi katolikus gyűlést szerveztek (pl. csehek, szlovének, 

lengyelek, olaszok). Ausztriában ennek ellenére gyakran volt nagyosztrák vagy német 

nemzeti felhangja egy-egy országos gyűlésnek. 

 A résztvevők politikai megosztottsága (konzervatívok, keresztényszocialisták, 

kereszténydemokraták, köztársaságpártiak, monarchisták, stb.) mindenütt kiütközött, de 
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voltak országok, ahol ez erősebben érvényesült. A katolikus kisebbségű országokban ez 

kevésbé volt markáns, míg a katolikus Olaszországban, Spanyolországban vagy a szintén 

ilyen többségű Ausztriában ennek nagyobb jelentősége volt. Ilyen esetek miatt igyekeztek a 

pápák újra és újra hangsúlyozni a katolikus tábor egységének jelentőségét, és sürgették a 

megosztottság felszámolását. Ahol erre közvetlenül befolyásuk volt – például Olaszországban 

az Opera dei Congressi helyett az AC német minta alapján történő létrehozásával –, konkrét 

lépéseket is tettek. A spanyol példa esetében a nagygyűlés intézményének megalakítása 

konkrétan a politikai ellentétek elsimítását szolgálta volna. 

 Az egyházi hierarchia felügyeleti szerepe egyébként is megfigyelhető a 

nagygyűlésekkel kapcsolatban. Láthattuk, hogy a pápai iránymutatások is ezt a megoldást 

javasolták. A püspöki kar egy része ott volt a nagygyűlések díszelnökségében, illetve 

asszisztált a kísérő liturgikus cselekményeknél. Ennek ellenére a világi arisztokrácia 

részvétele a vezetésben meghatározó volt. 

A nagygyűlések tematikája is jelentős átfedéseket mutatott. Az egyházpolitikát érintő 

kérdések mellett első helyen a társadalmi kérdések és a vallási élet ügyei szerepeltek. A 

Rerum novarum megjelenését követően a szociális kérésekkel foglalkozó témák súlya 

mindenütt megnőtt. A kialakított szakosztályok beosztása is több esetben azonos volt: sajtó, 

iskola, szociális kérdés, művészet, katolikus élet, katolikus egyesületek. Ezek tartalommal 

való megtöltése már jobban tükrözhette a helyi viszonyokat, de szinte minden évben volt egy-

egy téma (agrárkérdés, sajtó, iskolaügy, egyetemkérdés, stb.), amely kiemelt figyelmet kapott. 

Mindezeket a szempontokat megvizsgálom a magyarországi katolikus nagygyűlések 

esetében is, hogy láthatóvá váljanak a mintáktól való eltérések és az azokkal való egyezések. 
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5. A magyarországi nagygyűlések szervezése az 1890-es évek és az 

első világháború közötti időszakban 
 

A nemzetközi előzmények rövid összefoglalása után rátérek a magyarországi katolikus 

nagygyűlések vizsgálatára. Elsőként a meghonosodás körülményeit és az 1890-es évek 

szórványos és regionális népgyűléseit vizsgálom, majd az 1900 után megrendezett országos 

rendezvényeket tekintem át vázlatosan. Az utóbbiak esetében a szervezési folyamat 

bemutatása céljából – mintegy esettanulmányként – az 1907-es pécsi nagygyűlést vizsgálom 

meg alaposabban. A nagygyűlések a vizsgált időszakban természetesen részei voltak a hazai 

belpolitikai és pártpolitikai folyamatoknak, az itt elhangzott beszédek egy része direkt vagy 

áttételes üzenet volt a katolikus táboron belüli különféle irányzatok felé. A hazai politikai 

katolicizmuson belül alapvetően létező kétféle irányvonal – a főpapságtól függő konzervatív-

aulikus (ifj. Zichy János) és a hierarchia által óvatosan kezelt keresztényszocialista, populista 

(Rakovszky István) – egymással a nagygyűléseken is küzdelmet folytatott.
360

 A köztük létező 

ellentétek egy ideig nem kerültek felszínre, és a nagygyűléseket a politikai egység 

demonstratív eseményének szánták, folyamatosan hangsúlyozták annak a napi pártpolitikától 

való függetlenségét, és egyházi jellegét igyekeztek kidomborítani.
361

 Az 1900-tól induló 

országos nagygyűlések a Katolikus Néppárt égisze alatt szerveződtek, melyet az is mutatott, 

hogy a párt elnöke (ifj. Zichy János) egyben a szervező egyesület vezetője is volt. Zichynek a 

pártból való távozásával a helyzet bonyolódott, de a két irány ellentéte fennmaradt. A 

nagygyűléseket ennek ellenére nem a politikai csatározások szempontjából vizsgálom, hanem 

a tágabb értelemben felfogott társadalomszervezés és a közművelődés felől nézve. Tisztában 

vagyok azzal, hogy ezek a témák is jelentősen függtek az aktuális politikai viszonyoktól, de a 

továbbiakban mégis inkább a művelődéstörténeti szempontból fontos mozzanatokat 

igyekszem kiemelni. 
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5.1. XIII. Leó pápa és az egyház társadalomszervező szerepe 

 

Az 1890-es években Magyarországon is – más európai országokhoz hasonlóan – élénkülni 

kezdett a katolikus társadalom közéleti aktivitása. Az egyházpolitikai törvények vitáinak 

hatására elinduló katolikus politikai szervezkedéssel és pártalapítással párhuzamosan 

felmerült a civil társadalom megszervezésének gondolata is. A vallási közömbösség 

terjedésével, és az ártalmasnak ítélt politikai ideológiák térnyerésével szemben egyre többen 

érezték szükségesnek az egységes és szervezett fellépést. 

 A követendő irányok kijelölésében fontos szerepe volt a Rómából kapott 

impulzusoknak, a témához kapcsolódó pápai megnyilatkozásoknak is. XIII. Leó és X. Pius 

pápák több alkalommal adtak iránymutatást a modern világ és a katolicizmus viszonyának 

értelmezéséhez,
362

 enciklikák sorában fejtették ki az egyház újfajta „szerepfelfogását”, 

melynek értelmében a haladás és alkalmazkodás képessége, illetve a liberális és szocialista 

eszmékkel szembeni versenyképesség kialakítása mellett fontos volt a hitelvek épségének és 

tisztaságának megőrzése.
363

 Nem elegendő tehát a problémák felismerése, hanem a 

megoldásukra szolgáló módszereket is az egyháznak kell felmutatnia. Ehhez pedig elsősorban 

az egyházi hierarchia képviselőinek (püspökök, papság) segítségére és minél szélesebb körű 

együttműködésére van szükség. Az újfajta önkép kialakítása és az ennek megfelelő 

magatartás gyakorlása tehát szükségessé tette, hogy az eddig kellően ki nem használt 

fórumok, kommunikációs csatornák és újfajta eszközök jelenjenek meg a katolikus érdekek 

szolgálatában, hogy a katolikus értékrend az élet minden területén intenzívebben tudjon 

beépülni a mindennapokba. Ez egyfajta védekezési mechanizmus kialakítását jelentette az 

ártalmasnak ítélt liberális és szocialista megoldások elterjedésével szemben. A katolikus 

egyház századfordulón követett „társadalompolitikai stratégiája” ebből a defenzív pozícióból 

kiindulva értelmezhető, még akkor is, ha ennek eredménye egy egyre offenzívebben viselkedő 

szerveződési modell lett. Az összezárás és az összetartozás tudatának erősítése, a katolikus 

értelmiség öntudatra ébresztése, a véleménynyilvánítás és az érdekérvényesítés 

hatékonyságának fokozása, illetve az égető egyházi és társadalmi kérdések tematizálása a 
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korszakban gyakran megfogalmazott kívánalmak, célkitűzések voltak. Ezek elérésére pedig a 

minél nagyobb fokú szervezettség látszott a megfelelő útnak. 

A vatikáni iránymutatásokkal és a hazai politikai szervezkedésekkel párhuzamosan 

elindultak alulról, a társadalom irányából (a világi katolikusok részéről) jövő 

kezdeményezések is az aktívabb katolikus társadalmi jelenlét megvalósítására. A közéleti 

kérdések iránt érdeklődő katolikusok, saját foglalkozásukhoz és társadalmi pozícióikhoz 

mérten próbáltak igazodni az egyházi vezérfonalhoz. A nagygyűlések szervezésével a 

katolikus társadalom az összetartozás kinyilvánítása és az erődemonstráció mellett 

problémáik kibeszélésére és társadalmi egyeztetéssel való megoldására is kísérletet tett. Ebből 

a szempontból is érdemes a korai nagygyűlések történetét megvizsgálni. 

 

5.2. Az első magyarországi kísérlet katolikus nagygyűlés rendezésére 
 

Magyarországon az egyházpolitikai törvények vitái kapcsán kezdett (újra) aktivizálódni a 

nagygyűlési mozgalom.
364

 Ezt megelőzően már volt kísérlet arra, hogy a nemzetközi és a 

monarchián belüli mintákat követve hazánkban is szervezzenek országos katolikus 

nagygyűlést, erre vonatkozóan azonban mindössze egy alapszabály-tervezetre
365

 

támaszkodhatom, mely a kidolgozó személyére vonatkozóan nem tartalmaz semmilyen 

közelebbi információt.
366

 A tervezet részletesebb bemutatása azonban nem felesleges, mert 

olyan fontos kérdéseket érint, melyek a később megvalósuló nagygyűlések alkalmával is 

felmerülnek (célok, résztvevők, szervezés és szerkezet, hierarchiához való viszony, stb).  

Az 1869-es tervezet bevezető rendelkezéséből megtudhatjuk, hogy a németországi, 

svájci és belgiumi katolikus nagygyűlések példájára határozták el a nagygyűlési intézmény 

bevezetését. Az ausztriai nagygyűléseknek a német rendezvényekről való leválása és a 

kiegyezés megkötése után kézenfekvőnek tűnhetett, hogy a magyar katolikusoknak is legyen 

saját nagygyűlésük. A terv szerint a „katolikus egyletek és vállalatok képviselői s tagjai, és 

egyáltalában mindazon katholikusok, kik vallásuk szent ügyéhez nyiltan ragaszkodnak” 

évente más-más városban találkoztak volna. A találkozások célja, hogy értesítsék egymást az 

általuk végzett tevékenységekről, illetve hogy, az ezek védelmére, gyarapítására, terjesztésére 

alkalmas eszközök fölött tanácskozzanak. Ezt azért látták szükségesnek, hogy elszórva 
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meglévő erőiket a katolikus egyház szabadságának és érdekeinek védelmére egyesíteni tudják, 

valamint az ennek érdekében kifejtett munkájukat össze tudják hangolni. A gyűléseken való 

részvételt a katolikus hit nyilvános megvallásának szánták, mintegy a vallási közöny elleni 

hangos tiltakozásként. Mivel az elsődleges célok tehát az egyház védelmére és a szigorúan 

vett vallásosság kérdéseire vonatkoztak, a koncepció kiemelte, hogy „a gyűlés a merőn 

politikai jellemű kérdések megoldásába való minden avatkozástól szigorúan tartozkodik; nem 

elegyedik a politikai pártküzdelmek izgatottságába; hanem kizárólag a fenemlitett cél elérését 

tartja szem előtt.”
367

 Ez nem jelentette azt, hogy a tárgyalt témák közül kizárták volna azokat 

a kérdéseket, melyek az egyház és a vallásszabadság ügyével szoros összefüggésben állnak. 

Sőt, az 1868-as évben hozott népoktatási és házassági törvények okozta sérelmek 

valószínűleg hozzájárultak ahhoz, hogy a nagygyűlés megrendezését egyáltalán tervbe vették. 

Az 1868. évi 38. törvény ugyanis, bár az egyházak iskolafenntartási jogát meghagyta, 

lehetővé tette az úgynevezett „közös iskolák” alapítását és községi (állami) fenntartását 

azokban a községekben, ahol 30 másvallású gyermek szülei ezt kérték. Természetszerűleg 

ezek az iskolák hitvallásos szempontból semlegesek voltak, az egyház számára nem léteztek. 

A községek lakosságának pedig lehetősége nyílt arra, hogy a meglevő (sokszor nem elégséges 

színvonalú) felekezeti iskoláit „közös iskolákká” alakítsa. Mindezek miatt az egyházat számos 

falusi iskolájának elvesztése fenyegette. További sérelmet jelentett a vegyes házassági válások 

új szabályozása is (48. tc.). Ez úgy rendelkezett, hogy a katolikus fél ügyében a katolikus 

szentszék, az akatolikus fél esetében a saját egyházi bírósága, illetve a magyarországi 

protestánsok esetében a világi bíróság ítélkezzék. Ez azt eredményezte, hogy a katolikus 

részről nehezen felbontható házasságokat, vegyes házasság esetén könnyen felbonthatóvá 

tették. Egy másik törvény (53. tc.) pedig kimondta, hogy a tisztán katolikus házasság is 

vegyes házasságnak számít, amennyiben az egyik fél elhagyja hitét. Így a válás megint csak 

egyszerűvé vált.
368

 Ugyanez a törvény szerint a vegyes házasságokból született gyermekek 

nemük szerint követik szüleik vallását, és erről jogerősen nem lehet más megállapodást 

(reverzális) kötni. Ezen a tényen pedig nem változtat sem a szülő halála, sem hitehagyása, 

illetve a gyermek is csak 18 éves korában nyeri el ez ügyben rendelkezési szabadságát. A 

magyar püspökök – szentszéki jóváhagyás mellett – utasították a papokat, hogy a protestáns 

félnek a gyermek katolikus hitben nevelésére vonatkozó „őszinte ígérete” esetén áldják meg a 

házasfeleket. Úgy értelmezték tehát, hogy a reverzális nem tilos, csak állami 
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érvényesíthetősége szűnik meg. Ennek a helyzetnek elkeresztelések sora lett az eredménye, 

mely az állammal (és más felekezetekkel) szemben hosszas jogi vitákat és feszültségeket 

okozott.
369

 Mindezek fényében nem meglepő, hogy a katolikus körök „kultúrharcos 

hangulatba” kerültek, és külföldi minták alapján nagygyűlés szervezését fontolgatták. 

A tervezet a potenciális résztvevői kört is meghatározta. A nagygyűlés „valóságos 

tagjainak” tekintették: 1. A magukat képviseltetni akaró katolikus intézmények küldöttjeit, 2. 

ugyanezek tevékeny tagjait, 3. a csatlakozókat, akik az alapszabály rendelkezéseit elfogadják, 

4. a papság tagjait, 5. a főbizottság által meghívott férfiakat. Az utolsó kategória 

beiktatásának nem titkolt célja volt, hogy külön meghívásban részesítsék a belföldi és külföldi 

katolicizmus ismert és jelentős személyiségeit, hogy „a kath nagygyűlés az egyház hű fiait 

világszerte egyesítő kötelékét minnyájunk élénkebb öntudatára hozza és mind szorosabbra 

füzze.”
370

 A csatlakozó tagoknak az alapszabály elfogadása mellett szabad felajánlás alapján 

megállapított összegű évi járulék fizetését is vállalniuk kellett, mely összeget a nagygyűlés 

szervezési költségeire fordítottak volna. A gyűlésen való részvételt egyébként nem kötötték 

volna belépőjegy vásárlásához, mindössze a felsorolt jogcímek valamelyikének igazolását 

várták el. 

A szervezés munkálataira egy kétszintű, többfázisú rendszert gondoltak ki. A munkát 

a központi bizottság (vagy főbizottság) fogta volna össze, melyet helyi szinten egy másik 

bizottság segít (helyi bizottság). Az utóbbi szerepe az volt, hogy a központtal egyeztetve 

gondoskodjon a szükséges helyiségekről, a tagok fogadásáról és elhelyezéséről, az 

étkezésekről és a zárólakoma megrendezéséről.
371

 

Az elnökséget és az egyéb személyzetet minden gyűlésre külön meg kívánták 

választani. A megválasztottak az ülésszak végén alakultak volna főbizottsággá, melynek 

szerepe a következő alkalom előkészítése és a két gyűlés között szükséges ügyvitel ellátása. A 

főbizottság hatáskörét pontosan meghatározták. Az ügyek egy részében önállóan járt volna el: 

1. két gyűlés között megszemélyesíti a nagygyűlési intézményt, 2. a katolikus érdekeket védi 

és előmozdítja, 3. kapcsolatokat tart fenn a hasonló külföldi bizottságokkal, 4. levelezést 

folytat a hazai katolikus egyesületekkel és a jelentős külföldi személyekkel. Ezek alapján 

tehát egy folyamatosan működő központi szervezőiroda szerepét szánták ennek a 

bizottságnak. Más esetekben a főbizottságnak az aktuális helyi bizottsággal együttműködve 

kellett volna dolgoznia: 1. összeállítja a nagygyűlésről készült jelentést és kipostázza a 
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tagoknak, 2. törekszik az elfogadott határozatok érvényesítésére, 3. megállapítja a következő 

nagygyűlés helyszínét. Végül, a következő nagygyűlési helyszínen megalakult helyi 

bizottsággal együtt elkezdte az előkészületeket, szintén a főbizottsággal közösen: 1. 

meghatározza a gyűlés idejét, programját és rendjét, 2. megteszi a meghívásokat, 3. átveszi az 

ülésszak megnyitása előtt legkésőbb 14 nappal beküldendő közléseket és javaslatokat, 4. a 

gyűlés megnyitás után javaslatot tesz a nagygyűlés tisztikarára, 5. a megválasztott tisztikarnak 

átadja a benyújtott javaslatokat és kijelöli azokat a kérdéseket, melyekre a nagygyűlés során 

különös figyelmet fordítanak. A helyi bizottság az egyes részfeladatok ellátására 

albizottságokat alakíthat.
372

 

A tervezet szerint a nagygyűlés munkáját közös ülések (közgyűlés) tartásával, illetve 

hat tematikus szakosztályban végzi. A közgyűlés a szakosztályok közös ülése, mely a 

szakosztályi jelentésekről tárgyal, azokat elveti, módosítja vagy azt elfogadva határozatot hoz. 

A közgyűlésen a tagok szabadon hozzászólhatnak a témákhoz, azonban a terjedelmesebb 

előadások esetében a gyűlés megnyitása előtt 8 nappal be kell jelenteni annak tárgyát a helyi 

bizottságnak. A hozzászólók sorrendjéről és a rendkívüli hozzászólás lehetőségéről az 

elnökség határozhat. Az ülést az elnök vezeti, akinek jogában áll az előadóktól megvonni a 

szót. A jegyzőkönyvet és az egyéb dokumentációt a titkár végzi.
373

 A nagygyűlés központi 

tisztviselőit a megnyitást követően választják meg, ahogy a szakosztályok személyzetét is.
374

  

 Az egyház és a nagygyűlések kapcsolatának értékelése szempontjából fontos támpont 

az a szabály, mely arról rendelkezett, hogy: „A gyűlés szinhelyének megyés püspöke, vagy 

annak nem létében, a káptalani helyettes képviseli az egyházi tekintélyt; őt tiszteletbeli 

elnökség illeti, ugy azonban, hogy az ülések rendes vezetése a választott elnök kezeiben 

marad. Ha valamely előadásban az egyház tanai- vagy isteni eredetű szerkezetével ellenkező 

irány mutatkoznék, az emlitett püspök jogában áll szólót figyelmeztetni s a körülményekhez 

képest a szót tőle elvonni. Szónok tartozik magát az ilyetén atyai intés-, illetőleg 

intézkedésnek, keresztény alázattal alája vetni.
375

A világiaknak tehát megvolt az irányítás 

lehetősége, viszont az egyház tekintélyének, érdekeinek és a vallás tanainak megóvása 

érdekében mozgási lehetőségüket – a nagygyűlésekben rejlő demokratikus elem 

korlátozásával, a hierarchikus elv előtérbe tolásával – behatárolták. A püspökök szerepe a 

nagygyűlési mozgalom kontrollálásában mindvégig fontos elem maradt. Másrészt a tervezet 

igyekezett biztosítani a tagok függetlenségét is: a „gyűlésbeni részvét és annak 
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határozataihoz való járulás semmiféle egyéni felelősséget nem ró a tagokra, és véleményeik 

fejlődését nem akadályozza, hanem mindenki megtartja teljes függetlenségét s korlátlan 

szabadságát.”
376

 

 Az egyes szakosztályok a nagygyűlés megnyitása után alakultak volna meg, és a 

hozzájuk utalt kérésekről tanácskoznak, illetve alakítanak ki közös álláspontot. A nagygyűlés 

belépőjegyes tagjai ezek munkájában szabadon vehetnek részt.
377

 A szakosztályok csak a 

tagoknak szólnak, a közös ülések viszont nyilvánosak.
378

 A szakosztályok tervezett beosztása 

– mely a német és az olasz nagygyűlések szakosztályi rendszerével mutat hasonlóságot – a 

következő volt (az egyes szakosztályoknak lehetőségük volt albizottságokat létrehozni): 

 

1. Hitélet tárgyai: jámbor társulatok, Jézus Szt. Szíve Társulata, Mária-társulatok, 

mértékletességi, káromkodás elleni egyletek, stb. Katolikus missiók. 

2. Felebaráti szeretet és jótékonyság: ennek szentelt egyletek jelentései, támogatásukról 

való tanácskozás, kiemelten a „Paulai sz. Vincze egylet” meghonosítása; legényegylet; 

csángó-magyarok ügye, a „szürkenénék” (irgalmas nővérek) és egyéb a felebaráti 

szeretet gyakorlatával foglalkozó testületek támogatása. 

3. Oktatás- és nevelésügy: népnevelés, közép- és felsőtanodák, magánintézetek, katolikus 

tudományosság. 

4. Keresztény művészet: egyházi ének és zene, képzőművészet, oltáregyletek, keresztény 

múzeum, régészet, műegylet. 

5. A sajtóügy: korkérdések, a vallási közöny elleni működés, katolikus kaszinók, 

katolikus napisajtó, könyv- és röpirat-irodalom, sajtó-, olvasó- és röpirat-egyletek. 

6. Alakiak: levelezés, nemzetközi érintkezés, stb. 

 

Ekkor nem sikerült a tervezet életbeléptetése, nem jutottak el a megvalósulás fázisába. Az 

1869 szeptemberére tervezett nagygyűlés előkészítésével kapcsolatban, mivel az az „első 

lévén, mely hazánkban tartatik, s ennek folytán főbizottság még nem létezhetvén (...) ez 

alkalomra a Szent-László-Társulat választmánya vállalja el a főbizottság teendőit.”
379

 Az 

elakadás pontos okairól nem tudunk, az itt felvázolt minta azonban hatással volt a 

nagygyűlések rendszeressé válásának időszakában kialakult struktúrára. 
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 Tekintve, hogy az állammal való konfliktusok, és az egyházpolitikai törvények tervei 

ez után sem kerültek le a napirendről, a nagygyűlés rendezése iránti igény újra jelentkezett, és 

kihasználva egyes évfordulókat, rendszeresen terítékre került. 1882-ben, a pápa 

áldozárságának 45. évfordulójának karácsonyán a Religio-ban vetették fel egy magyarországi 

katolikus nagygyűlés lehetőségét. A cikk írója szerint az első lépés mindenképpen egy 

előkészítő bizottság kijelölése lenne, mely a szervezés ügyét felkarolná. Feltette a kérdést, 

hogy megérett-e egyáltalán az idő a hazai nagygyűlés összehívására, arra van-e kellő alap? 

Válaszát egyértelműnek tekintette: megbeszélni való ügy van bőven, és az egyházi, illetve a 

világi értelmiség már elég gyakorlatot szerzett a helyi ügyekben való tanácskozásokon. A 

német, belga és francia mintákra hivatkozva javasolta, hogy szervezzék meg Magyarország 

katolikusainak egyetemes közgyűlését (Generalversammlung der Katholiken Ungarns, 

Assemblée générale des catholiques d’Hongrie), mely ténylegesen egyetemes (szabad), 

mindenki előtt nyitott és az aktív politikától mentes legyen.
380

 A hazai viszonyok között 

azonban a katolikus egyházra ekkor nehezedő nyomás nem volt akkora, hogy egy nagygyűlés 

megtartását mindenképpen kikényszerítette volna. 

XIII. Leó pápaságának jubileuma alkalmából (1887. november 20.) „az ország minden 

vidékéről összegyülekezett katholikus és világi értelmiség képviselői” ünnepi nagygyűlést 

rendeztek a budapesti városházán, melynek kapcsán a sajtóbeszámoló megjegyezte, hogy: 

„Adja Isten, hogy Magyarország katholikusai ősi hithűségüknek s egyöntetű actiójú 

buzgolkodásuknak izmosításra katholikus nagygyűlést minden esztendőben tartsanak! Ne 

legyen a pápai jubileum alkalmából fellobogott tűz csakhamar letűnő bolygó-csillag – hanem 

állandóan és állhatatosan ragyogó, melegítő, életadó – jótékony nap Magyarország kiderült 

egén!”
381

 A gyűlés üzenetét Simor János hercegprímás vezetésével püspöki zarándok csoport 

vitte Rómába. Az indulásokról beszámoló és az üzenet szövegét leközlő cikk pedig a 

következőképpen fogalmazott: „Róma eget-földet betöltő életereje s az egész világon 

visszhangzó pápai jubiláris ünnepélyek hatalmas zaja – katholikus nagygyűlések tartására 

ébresztett, kényszerített bennünket. A gondviseléses út, a katholikus erőkifejtés, a kath. 

nagygyűlések útja – íme világosan áll előttünk; Rómából indul ki s Rómába vezet. Legyen 

eszünk – s acélozzuk meg akaratunkat a kath. nagygyűlések útjának folytatására!”
382

 

 A folytatásra azonban még várni kellett. Bár a sajtóban időnként jelentek meg cikkek a 

kérdéssel kapcsolatban, előrelépés nem történt. Gyürky Ödön, a Budapesti Katolikus Kör 
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titkára 1890-ben még mindig arról próbálta meggyőzni a katolikusokat, hogy egy hazai 

nagygyűlés megrendezésére megérett az idő, és mozgalmat kell indítani ennek megvalósulása 

érdekében. Mint mondta, sokan nem rokonszenveznek a nagygyűléssel, méghozzá két ok 

miatt, melyek közül egyiket sem tartotta elfogadható érvnek, de ennek ellenére léteztek. Nem 

rokonszenveznek „részint politikai okokból és tekintetekből, mikhez pedig a kath. 

nagygyűléseknek semmi köze; részint a más felekezetek iránti tekintetből, melyeknek jogait 

pedig a kath. nagygyűlések bántani nem szokták; de leginkább pedig azért, mert nincsenek 

tisztában a kath. nagygyűlések fogalmával, azok czéljával és feladataival.”
383

 A kételyek 

eloszlatása és az ügy előbbre vitele érdekében üdvözölte a Budapesti Katolikus Kör által 

tervezett nagygyűlési mozgalom elindítását. 

 

5.3. A nekilendülés második hulláma 
 

A késlekedés egyik oka lehetett az is, hogy a kezdeményezők a püspöki kar egységes 

támogatását ebben az időszakban nem tudhatták maguk mögött. Ez még az 1890-es évek 

elején, az egyházpolitikai törvények élénkülő vitái kapcsán kialakult helyzetben sem volt 

egyértelmű. A püspökkari konferencia 1892. május 10-i ülésén foglalkozott a kérdéssel. Itt 

Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök elnökletével bizottságot állítottak fel, melynek feladata 

az volt, hogy a nagygyűlésekkel kapcsolatosan véleményt fogalmazzon meg a plénum 

számára.
384

 Ennek előterjesztésére 1892. december 17-én került sor. A nagygyűlések 

eszmeiségét az itt felszólalók mindegyike támogatta, de többek részéről aggodalmak merültek 

fel azzal kapcsolatban, hogy időszerű-e az eszme realizálása. A bizottság elnöke például azon 

aggodalmának adott hangot, hogy még nem létezik az országban az az egészséges katolikus 

közszellem, mely egy országos gyűlés sikerét garantálhatná. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát 

is azon a véleményen volt, hogy „nálunk ez idő szerint még hiányzik a katolikus gondolkozás 

és érzés fegyelmezettsége; e nélkül pedig veszélyeket rejthet magában egy országos gyűlés, 

mely végre is arra lenne hivatva, hogy a kath. magasabb érdekeket egységes szellemben 

szolgálja (...) a kath. öntudatot helyi körök alakitásával kellene előbb megteremteni, és csak 

azután kellene átlépni az országos életnyilvánulás terére.”
385

 Velük ellentétben Steiner Fülöp 

székesfehérvári püspök éppen azért tartotta kívánatosaknak az országos katolikus gyűléseket, 

mert ezeken a most még csakugyan hiányzó katolikus közszellem kialakulhat, ahogyan ez 
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szerinte a németországi nagygyűlések esetében is történt.
386

 A hozzászólások meghallgatása 

után a püspöki kar végül úgy határozott, hogy „elvben helyesli ugyan és melegen üdvözli az 

országos kath. gyülés eszméjét, megvalósitását azonban alkalmas időpontra óhajtja 

halasztani.”
387

 

A Budapesti Katolikus Kör már 1891-ben egy 100 tagú bizottságot állított fel, 

melynek feladata egy katolikus nagygyűlés megszervezése lett volna.
388

 A bizottság – a 

prímási szék üresedése miatt, mely minden döntést elhalasztott – sok nehézséggel és 

akadállyal szembesült, de a kör 1899. évről szóló beszámolója szerint 1894. január 16-ára 

sikerült megszervezni egy katolikus nagygyűlést, „mely egyúttal a magyar katholicizmus 

ébredésének is kezdetét jelenti.”
389

 Az összejövetelt a fővárosi Vigadóban tartották.
390

 

Korábban már voltak egynapos népgyűlések, melyeket valamelyik vidéki városban szerveztek 

Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móric vezetésével.
391

 Ezek a gyűlések még szórványosak 

és kevésbé kiterjedtek voltak, elsősorban az állami egyházpolitika revízióját követelték, és a 

Katolikus Néppárt megalakulásában játszottak fontos szerepet.
392

 Programjuk azonban a 

közvetlen politikai kérdések mellett gyakran tartalmazott általánosabb témákat is, így ezek 

tárgyalása is szükséges lesz a továbbiakban a közművelődési kérdések vizsgálatánál. Ilyen 

népgyűlés volt 1893. február 20-án Sopronban
393

 és még ugyanazon évben (április 23-án) 

Komáromban,
394

 illetve (novemberben) Szabadkán.
395

 A budapesti rendezvényt követően 

pedig Zsolnán (1894. május),
396

 Nagytapolcsányban (1894. június 10.),
397

 Pozsonyban (1894. 
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résztvevőt számoltak össze. A gyűlés elnöke Eszterházy Miklós Móric volt. SOPRONI NGY 1893. 7, 17-19. 
394

 A komáromi gyűlésen Eszterházy Miklós Móric és Molnár János plébános elnökölt. A gyűlést nem engedték 

a városban megtartani, így Zichy Gábor gróf közeli pusztáján rendezték meg. A résztvevők között elsősorban 

Komárom város és a megye „intelligenciája” és polgársága jelent meg, az emlékkönyv szerint nagyjából 5000 fő 

(400-500 nő, 50-60 pap). KOMÁROMI NGY 1893. 1. 
395

 Az 1894. november 26-án tartott gyűlést Mammuzsits Mátyás prépost-plébános szervezte, elnöke pedig gróf 

Eszterházy Miklós Móric volt. A gyűlésen „számos előkelőn kívül több ezer más független polgár vett részt.” 

(Időszaki szemle. Katholikus Szemle 1894/1. 88.) 
396

 A Trencsén megyei Zsolnán a beszámolók szerint a környező 120 településről érkeztek a szlovák 

nemzetiségű résztvevők a gyűlésre, papjaik vezetésével. A becslések 8-9 ezer főről írtak. (Időszaki szemle. 

Katholikus Szemle 1894/3. 449-451.) 
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június 29.)
398

 és Székesfehérváron (1894. november 18.).
399

 Az 1894-es Vigadóbeli gyűlésen 

12 püspök is megjelent, a tiltakozó résztvevők 450 egyházközségből érkeztek, és kb. 12.000-

en voltak.
400

 A szónokok a katolikusok sérelmeiről tartottak előadásokat, melyek alapján öt, a 

követeléseiket tartalmazó feliratot fogalmaztak meg a kormány irányába. Ugyanitt alakult 

meg az a 21 tagú bizottság is, amelynek feladata egy tervezett országos katolikus 

nagygyűlések előkészítése volt. Erre azonban még most sem kerülhetett sor. 

Ugyanis az 1894-es Vigadóbeli gyűlés előkészületei kapcsán is érezhető volt még a 

püspöki kar óvatossága. A Zichy Nándor által ekkor beterjesztett programot és ügyrendet csak 

részben fogadták el, illetve a püspöki kar testületi megjelenésének kérdésében is óvatosan 

fogalmazott a megszavazott határozat: „(...) a nagygyülésen tartandó előadások szövege 

előzetesen mutatassék be hgprimás Ő Eminentiájánál, a ki intézkedni fog azok megbirálása 

iránt; a tárgysorozatba fölvett és a kersztény socialismusról szóló előadás pedig, mint ez 

időszerint nem opportunus tárgy, teljesen hagyassék ki a programmból. A püspöki kar tagjai 

(...) a nagygyülésen pedig a lehetőséghez képest testületileg meg fognak jelenni.”
401

 A 

megengedőbb határozat elfogadásához a hazai egyházpolitikai fejlemények és az időközben 

kapott vatikáni iránymutatás is hozzájárulhatott. A jegyzőkönyv ugyanis így folytatódik: 

„Eközben érkezett meg Ő Szentségének f. évi szept. 2-án kelt s a magyar püspöki karnak f. évi 

márczius 3-án felterjesztett memorandumára válaszul küldött ’Constanti Hungarorum’ 

bekezdésü encyclicája, nemkülönben Rampolla biboros államtitkár levele, mely a sz. Atya 

nevében következőkben jelöli meg a püspöki kar teendőit: 1) a tervezett egyházpolitikai 

                                                                                                                                                                                     
397

 A nagytapolcsányi gyűlés nyomtatott beszámolója szerint a nagyjából 20.000 résztvevő közül 2000 lehetett 

magyar. A résztvevők létszámát a plébániák historia domusaiba bejegyzett adatok alapján összesítették, ugyanis 

a résztvevők nagy része a helyi plébános vezetése alatt érkezett a gyűlésre (de sokan jöttek önállóan is). Az 

összejövetelen a világiak voltak többségben, a beszámoló 120 pap megjelenését említi. A gyűlés elnöke és fő 

támogatója herceg Odescalchi Livio volt, aki Szecsányi Vilmos esperes-plébánossal együtt szervezte a 

rendezvényt. A beszédek két pódiumról hangzottak el, az egyiken magyarul, a másikon szlovákul, a téma 

mindkét helyen ugyanaz volt (1. autonómia, 2. katolikus hitélet, egyletek és irodalom, 3. egyházpolitikai 

kérdések). A bankettre külön nem küldtek szét meghívókat, végül ezen nagyjából 140 fő vett részt. 

NAGYTAPOLCSÁNYI NGY 1894. 3-10.  
398

 A pozsonyi gyűlés rendezését a helyi közigazgatási szervek szerették volna megakadályozni. Ennek ellenére a 

tömeges jelentkezés miatt a résztvevők létszámát végül 3000 főben korlátozni kellett. A kiadott emlékkönyv 

szerint elsősorban a falusi lakosság szorult ki a gyűlésről. A Veni Sancte alkalmával 10.000 fő volt jelen, és 

eljött Izabella főhercegasszony is. A gyűlési teremben zajlottak a magyar és német nyelvű előadások, míg a 

szabad ég alatt szlovák beszédeket hallgathattak a résztvevők. Az elnökök Zichy Nándor és Eszterházy Miklós 

Móric grófok voltak, a megnyitó beszédet az utóbbi tartotta. POZSONYI NGY 1894. I-V., IX-X. 
399

 SZÖGI 1991. 509.; KLESTENITZ 2012. 115. A gyűlésen a korábbiaknál többen vettek részt, és politikai 

jelentősége is nagyobb volt. Gyakorlatilag a Néppárt megalakulásának előkészítése zajlott itt. A dinasztia iránti 

hűség kinyilvánítása mellett elhangzott, hogy az ülés elérkezettnek látja az időt annak kimondására, hogy „a 

nagy választó közönségre, a katholicizmusra, a keresztény népre kíván támaszkodni.” A gyűlés elnökei Zichy 

Nándor, Eszterházy Miklós Móric és Cziráky Antal grófok voltak, a megnyitó beszédet pedig Steiner Fülöp 

megyéspüspök tartotta. SZÉKESFEHÉRVÁRI NGY 1895. 1-4. 
400

 ADRIÁNYI 2000. 739. 
401

 EPL PKK Jgyk. 1893. november 30. 



105 
 

törvényjavaslatok előterjesztése után adjon ki a püspöki kar közös pásztorlevelet, rámutatva 

ebben a fenyegető veszélyre és az ez ellen való védekezés módjaira; 2) hasson oda, hogy kath. 

körök és hirlapok keletkezzenek, országgyűlési képviselők választása alkalmával pedig a kath. 

érdekek iránt igazságos és lelkes érzelmü férfiak jöjjenek be a törvényhozásba.”
402

 

A Katolikus Szemle tudósítója is ennek a tényezőnek tulajdonított jelentőséget. „A 

legújabb encziklika, egyenesen a mi útbaigazításunk, a mi hitéletünk fölelevenítésére irányul. 

Nem polemizál, nem agitál, rámutat a mi egyházunk bajaira, serkent, a hitre és annak 

megfelelő életre, kijelöli azokat az utakat és eszközöket, melyek ma, valamint minden időben, 

úgy nálunk is, mint az egész világon, ezen czél felé vezetnek és annak elérését biztosítják. Ezek 

között legkonkrétabbak egyike a közérzület fejlesztése a katholikus gyűlések tartása.”
403

 A 

cikkíró reményét fejezte ki, hogy a már korábban tartott összejöveteleknél (Sopron, 

Komárom) a tervezett budapesti nagygyűlés emlékezetesebb lesz, mert az – a szentatya 

intelmeinek megszívlelése révén – a hercegprímás és a püspöki kar vezetése mellet folyhat 

le.
404

 

A püspöki kar állásfoglalását – a fent említett tényezők mellett – az is nehezítette, 

hogy abban a kényes helyzetben volt, hogy egyszerre két elvárásnak kellett megfelelnie. 

Egyrészt az uralkodó iránti lojalitásuk miatt nyíltan nem támogathattak egy kormányellenes 

politikai demonstrációt, másrészt a szentszéki elvárásoknak is szerettek volna megfelelni.
405

 

Az egyházpolitikai reformok ügyében ugyanis a püspöki karban is jobban előjöttek a 

liberálisabb és a konzervatív (ultramontán) szemlélettel rendelkezők közötti különbségek. 

Míg Simor János hercegprímás, Schlauch Lőrinc nagyváradi, Samassa József egri és 

Dulánszky Nándor pécsi püspök a kompromisszumkészebb táborba tartozott, addig Hidassy 

Kornél szombathelyi, Schopper György rozsnyói, Steiner Fülöp székesfehérvári, Hornig 

Károly veszprémi és Zalka János győri püspökök kifejezetten ultramontánnak számítottak.
406

 

Amikor a döntés végül megszületett, akkor igyekeztek az engedélyezett nagygyűlést szoros 

ellenőrzésük alatt tartani, hogy azon túlzottan éles kritikai hangok ne kaphassanak helyet. 

Ennek volt köszönhető az a két megszorítás, hogy a tervezett előadások szövegét előzetesen 

engedélyeztetni kellett, illetve a keresztényszocializmusról szóló előadást le is vetették a 

napirendről. A résztvevői kör kapcsán pedig közölték a szervezőkkel a megjelenésre alkalmas 

„kiváló férfiak” névsorát, melyen elsősorban katolikus világi értelmiségiek szerepeltek. A 

                                                           
402

 EPL PKK Jgyk. 1893. november 30. 
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nagygyűlés határozati javaslatainak szövegét a hercegprímás állapította meg.
407

 A püspöki kar 

nagy része végül részt vett a Vigadóban rendezett 1894. évi gyűlésen.
408

 Voltak azonban 

olyanok, akik a nagygyűlés előtti Veni Sanctén megjlentek, de a nagygyűlés pódiumán 

szereplők névsorából már hiányoztak.
409

 Összességében a zord időjárás ellenére a katolikus 

lapok tudósítói szerint „600-nál több zászlós, mágnás, főpap, képviselő, nagybirtokú világi 

nobilitás, mintegy ezer előkelő polgár, ügyvéd, tanár, bíró, állami v. közhivatalt viselő, vagy 

ilyet viselt férfiú, és mintegy 1500 egyházi és független világi vett részt” a nagygyűlésen.
410

 

Mindezek ellenére helyi egyesületek és körök szervezése – miként azt korábban Fehér 

Ipoly főapát is javasolta – lendületet vehetett, és a katolikus öntudat erősítése rajtuk keresztül 

is fokozódhatott. A folyamatban szerepe volt a Budapesti Katolikus Körnek, amely 1892 óta 

tevékenységét igyekezett a fővároson kívülre is kiterjeszteni, és a vidéki katolikus egyesületek 

alapításának támogatását kérte az egyházmegyéktől. Erre több püspök is pozitívan reagált, és 

pártolta saját egyházmegyéjében a mozgalmat.
411

 A pécsi egyházmegye vonatkozásában 

például Dulánszky Nándor püspök aktívan támogatta az efféle kezdeményezéseket. Másrészt 

a katolikus egyesületek és körök igényelték is az egyházi főhatóság támogatását. Így például 

az itt alakuló Pécsi (később: Belvárosi) Katolikus Kör 1894. február 8-án kelt alapszabálya 

szerint „A kör fővédnöke mindenkor a pécsi püspök” (2.§), és a kör célja „elsősorban a Pécs 

sz. kir. város területén, azután pedig környékén lakó katholikusok szellemi, társadalmi és 

anyagi érdekeinek előmozdítása, a vallási-erkölcsi szellem-, a közművelődés- a katholikus 

öntudat érzetének ébrentartása és az összetartás szilárdítása által.” (3.§)
412

 Az újonnan 

alakuló katolikus egyesületek sok esetben a budapesti „anyaegyesület” alapszabályát 

tekintették mintának, melyet az szisztematikusan igyekezett terjeszteni, illetve az egyesületek 

jelentőségét propagáló előadásokat vetettek fel az időközben tartott regionális nagygyűlések 

(Sopron, Komárom, Szabadka) programjaiba.
413
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Az országosan kibontakozó katolikus egyesületi élet seregszemléje a Budapesti 

Katolikus Kör által 1896. augusztus 17. és 19. között megrendezett Magyarországi Katolikus 

Egyesületek Első Országos Kongresszusa volt.
414

 Ennek fő célja az volt, hogy az egyesületi 

életben tevékenykedők egymással kapcsolatba kerüljenek, tapasztalatot cseréljenek, illetve 

megállapítsák azokat a vezérelveket és teendőket, melyek mentén a jövőben az egyesületi élet 

felvirágoztatása érdekében munkálkodni kívánnak.
415

 

A szervező Budapesti Katolikus Kör országos „küldetését” alapszabálya és évkönyve 

is jelezte, mely hármas feladatkört jelölt meg a kör számára: „Egyrészt kifelé, az egész ország 

katholikus közönségére hatni, vezetni olyan mozgalmakat, melyek az egész ország katholikus 

társadalmát illetik, élére állni mint vezető, központi körnek, a magyar kath. egyleti élet 

mozgalmainak, törekvéseinek. Másrészt befolyással lenni a minket környező kisebb 

társadalomra, a mi tagjainkra, előmozdítani közöttük az egyesülést, az együvé tartozást, 

fejleszteni, ápolni a kath. öntudat érzelmeit. És szilárdítani, biztosítani magának a körnek 

fennállását, állandósítani annak létezését, előmozdítani, fellendíteni annak ügyeit, 

érdekeit.”
416

 A kör „küldetéstudata” ezek alapján átfogta a magyar katolikus társadalmi 

mozgalom vezetését is.
417

 

A szervező egyesület természetesen az országos egyesületi kongresszus esetében sem 

cselekedett a püspöki kar beleegyezése nélkül, hanem annak jóváhagyását kérte. Ennek 

megérkezése után a szervezés motorja gróf Eszterházy Móric lett, aki az ország összes 

katolikus egyesületét csatlakozásra hívta fel. A felkérésre több mint 150 egyesület válaszolt, 

melyeknek választott képviselője meg is jelent a kongresszuson.
418

 Előzetesen a vidéki 

egyesületek részéről felmerült az a félelem, hogy a kezdeményezés önkormányzati jogaiknak 

csökkentését és a centralizációt rejti magában, de ezt az aggodalmat még a szervezés első 

fázisában sikerült eloszlatni.
419

 Az előkészítő bizottság a kibocsátott felhívásban 

megállapította, hogy „a kath. egyesületi élet az újabb időben Magyarországon is nagy, eddig 

szokatlan fellendülést nyert. (…) csaknem naponkint új és új kath. egyesületek alakulnak az 

ország minden részében. (…) Másrészről azonban az is tagadhatatlan dolog, hogy az 

egyesületi élet, egyesületi tevékenység terén nem egy tekintetben még a kezdet kezdetén állunk 

csak, hogy tevékenységünk nélkülözi az egységes vezérlő elveket, hogy szem elől tévesztjük 

gyakran teendőinkben a szükséges sorrendet, hogy egyesületeink intenzív működését tekintve, 
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még sokban hátra vagyunk, még sok tenni, javítani való várakozik reánk.”
420

 E hiányok és 

tennivalók megbeszélése volt a kongresszus fő feladata. 

A kongresszus megszervezése sok hasonlóságot mutatott a későbbi nagygyűlési 

rendszerrel, annak több sajátossága megfigyelhető volt már ekkor (szakosztályi rendszer, 

határozathozatal). A tárgyalások négy szakosztályban folytak, ezek témái is a későbbi 

nagygyűlések tematikájával rokoníthatók: 1. hitbuzgalmi és jótékony egyesületek, 2. irodalmi 

egyesületek, 3. társadalmi egyesületek, 4. legény- és munkásegyesületek.
421

 A kongresszuson 

katolikus egyesületi tagok vehettek részt 2 forint tagdíj ellenében. A felhívás hatására több 

mint 2000 katolikus jelentkezett, világiak és egyháziak egyaránt. 

A szervezők (és a résztvevők) soraiban is a következő évek nagygyűléseinek katolikus 

„aktivistáival” találkozhatunk: Eszterházy Miklós Móric, Gyürky Ödön (Budapesti Katolikus 

Kör, titkár), Kisfaludy A. Béla (SZIT alelnök), Schiffer Ferenc (Budapesti Katolikus 

Legényegylet, elnök), Hortoványi József (országgyűlési képviselő), Zichy Vladimir, ifj. Zichy 

János, stb. A kongresszus záró ülését augusztus 19-én tartották, melyen részt vettek a 

müncheni, bambergi és nürnbergi legény- és munkásegyesületek elnökei, illetve a hazai 

egyházi és világi katolikusok előkelőségei is. A püspöki karból jelen volt Bubics Zsigmond 

kassai, Hornig Károly veszprémi, Bende Imre nyitrai, Dessewffy Sándor csanádi, Rimely 

Károly besztercebányai püspök és Fehér Ipoly pannonhalmi főapát.
422

 A gyűlés díszelnöke 

Vaszary Kolos hercegprímás volt, aki ugyan személyesen nem tudott jelen lenni a találkozón, 

de táviratban biztosította támogatását és áldást kért munkájukra,
423

 mert mint írta, „magasztos 

czél megvalósításának nemes törekvései hozták létre ezen kongresszust, a melynek buzgó 

munkásságában hitéletünk felpezsdülésének, közművelődésünk lendületének, társadalmi 

életünk átalakításának, a keresztény szeretet diadalának zálogát szemlélem.”
424

 A távirat 

felolvasása után Eszterházy Miklós Móric nyitotta meg a gyűlést, melyet követően a 

szakosztályi elnökök beszéltek. Felszólalt Zichy Nándor is, majd a szónoklatok sorát Hornig 

Károly veszprémi püspök szavai zárták: „Ez a mai kongresszus epochális tett volt, a mely 

lehetetlen, hogy hazánk történetében fordulópontot ne képezzen. (…) félszázados tespedés és 

halál után feltámadtunk és megmutattuk, hogy vannak Magyarországon katholikusok is. Ezt 

régen kellett volna megtenni. Ámde most sem késő. És ha az elhatározás komoly, akkor a 
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 GYÜRKY 1896. 5-6. 
421

 GYÜRKY 1896. 6. A későbbi nagygyűlések is rendszerint négy szakosztályt működtettek: 1. hitbuzgalmi, 2. 

közművelődési, 3. szociális (társadalmi), 4. karitatív. Az első, 1900-as alkalommal ez volt a szakosztályi 

beosztás: 1. katolikus közügyek, 2. katolikus tudomány, irodalom és művészet, 3. katolikus nevelés, 4. 

keresztény szocializmus. 
422

 GYÜRKY 1896. 221-222. 
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 A kongresszusra a pápa is áldását küldte, melyet Rampolla bíboros táviratban tolmácsolt. 
424

 GYÜRKY 1896. 223. 
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győzelem a mienk. Nem azt a győzelmet érti, a mely az ellenfelet teljesen megsemmisíti, 

hanem azt, a mely visszaszerzi a katholikusokat megillető helyet. A magyar katholicizmus 

mindenkor a vallást és a magyar hazát szolgálta, a magyar katholikusok ezer éve tartják fenn 

ezt a hazát. (…) Éppen azért nem engedjük meg, hogy a második évezredben a magyar 

katholikusokat másodosztályú polgárokká degradálják. Egyesüljünk a trón és az egyház 

körülés megmentjük a hazát.”
425

 

 Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a magyarországi katolikus nagygyűlések 

fejlődése két szálon indult. Egyrészt a közvetlen (egyház)politikai kérdések megoldása 

érdekében összehívott nyilvános népgyűlésekkel találkozunk az 1893-1895 közötti 

időszakban. Másrészt a társadalmi szervezkedés az egyesületi hálózat összehangolásával is 

próbálkozott. Ezen a vonalon a fejlődés első szakaszában a hazai katolikus egyesületek 

képviselői gyűltek össze közös céljaik elérése és az egyház jogainak védelme érdekében. Ezen 

ekkor még a közönség szélesebb körei nem vehettek szabadon részt. A szervezést a katolikus 

közéletben aktív világi politikusok, illetve az ország egyik központi katolikus egyesülete 

vállalta fel. A két fejlődési szál azonban – a személyi átfedések és a közös célok miatt is – 

hamar összeért. Ez azért is alakulhatott így, mert a hazai politikai életben ekkor feltűnő 

katolikus néppárt kezdettől fontosnak tartotta a politikai szerveződés és a társadalomszervezés 

összekapcsolását. A párt politikusai szorgalmazták, hogy a már korábban megindult katolikus 

egyesületi mozgalmat továbbfejlesszék.
426

 A szervezkedés a püspöki kar felügyelete alatt 

folyt, amit az is igazol, hogy képviselői részt vettek és fel is szólaltak a nagyobb jelentőségű 

rendezvényeken. Az 1900 után megrendezett katolikus nagygyűlések is a néppárt 

holdudvarában, ennek „vállalkozásaként” szerveződtek, és a kortárs ellenzékiek is néppárti 

kezdeményezésnek tekintették. A helyzet akkor kezdett csak némileg megváltozni, amikor 

Zichy János néppárti elnök 1903-ban lemondott posztjáról, majd 1904 novemberében ki is 

lépett a pártból, de a nagygyűlések szervezését végző központi bizottság (Katolikus 

Egyesületek Országos Szövetsége, KEOSZ) elnöki tisztségét továbbra is megtartotta. Ezt 

követően Zichy retorikája a nagygyűlések pártpolitikai semlegességét igyekezett 

hangsúlyozni, illetve a néppárti vonalat a keresztényszocialistákéval ellensúlyozni.
427
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5.4. Az első országos katolikus nagygyűlés megrendezése 

 

Az első „valóban országos” – azaz a szélesebb katolikus közönséget is megszólító – 

nagygyűlést az 1895-ben Budapesten alapított Katolikus Körök Szövetségének jogutód 

szervezete rendezte. A Magyarországi Katolikus Körök és Olvasóegyletek Országos 

Szövetségének
428

 alapítása az 1896-os egyesületi kongresszus eredménye volt. Az alapítás 

érdekében 1898-ban összehívott újabb egyesületi kongresszuson több mint 700 egyesületi 

képviselő jelent meg. A megalapított új szövetség vezetése a budapesti szervezetre hárult, 

melyet ezt követően Országos Központi Katolikus Körnek neveztek.
429

 Nem kis részben a 

budapesti szervezet érdeme volt, hogy mintegy tíz év alatt az országosan létező katolikus 

körök számát sikerült megsokszorozni, és egymással összekapcsolni.
430

 

A sikereken felbuzdulva 1899 végén, a Magyarországi Katolikus Körök és 

Olvasóegyletek Országos Szövetségének közgyűlésén határozták el, hogy országosan és éves 

rendszerességgel kívánnak katolikus találkozókat tartani. A következő évben több napig tartó, 

Országos Katolikus Nagygyűlés volt, a kereszténység 900. évfordulójának megünneplésével 

egybekötve (1900. augusztus 17-19.). Ennek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt 

Gyürky Ödön, a nagygyűlés titkára, aki mint a Budapesti Katolikus Kör akkori titkára már az 

1896-os katolikus egyesületi kongresszus kapcsán is aktívan tevékenykedett.
431

 Az 1900. évi 

nagygyűlést az egyesületi ernyőszervezet (KEOSZ) igazgató-tanácsa szervezte meg. Itt 

jelölték ki a szakosztályokat és a megbeszélendő témaköröket, illetve kérték fel az előadókat. 

Mindezekről kikérték a püspöki kar véleményét is. A nagygyűlés jegyzőkönyve szerint ekkor 

már a püspöki kar is az egyöntetű támogatók közé tartozott, a „Főmagasságú és Főtisztelendő 

Vaszary Kolos biboros herczegprimás a fővédnökséget, a nagyméltóságú püspöki kar tagjai a 

védnökséget a legnagyobb készséggel fogadták el, főpásztori áldásukat adván az ügyre, 

főpásztori lelkesedéssel buzditván az igazgatótanácsot a nagyfontosságú mozgalom 
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 A szervezet 1908-ban felvette az Országos Katolikus Szövetség nevet, és a nagygyűlések koordinátori 

szerepe mellett különféle katolikus mozgalmak szervezője is volt. 1932-ig ez maradt a nagygyűlések fő rendező 

szerve, ekkor szerepét az Actio Catolica (AC) vette át.. (GERGELY 1999a. 124-125. és SALACZ 1974. 180.) 
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 BUDAPESTI KAT. KÖR 1900. 19-20. A budapesti egyesület vezetését az 1900. évben Eszterházy Miklós 

Mórictól ifj. Zichy János gróf vette át. 
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 A Magyarországi Katolikus Körök és Olvasóegyletek Országos Szövetségének felállítása után – bár a 

továbbra is központi szerepet töltött be ennek működtetésében – budapesti kör szerepe némileg módosult. Mint 
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Körök Országos Szövetsége vette át tőlünk, reánk a minket körülvevő társadalmi kérdések terén várnak újabb 

teendők, újabb megfontolandó feladatok.” BUDAPESTI KAT. KÖR 1901. 8. 
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 Gyürky Ödön (1863-1938) katolikus közéletet szervező és írói tevékenysége az 1890-es évektől jelentős. 

Részt vett már a korai (soproni, komáromi és szabadkai) katolikus nagygyűléseken is. Szerepét az első 

nagygyűlés szervezésében kiemeli NYISZTOR 1962. 79. 
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megvalósítására.”
432

 A korábban fenntartásokat megfogalmazó Schlauch Lőrinc püspök is azt 

írta a szervező igazgatótanács elnökének, ifj. Zichy János grófnak, hogy „a nagygyűlés minél 

fényesebb sikerét főpásztori körlevelemmel is előmozdítottam és arra a jó Isten bőséges 

áldását esdvén, a legörömestebb adom püspöki áldásomat.”
433

 A világi díszelnökség 

tagjainak főúri családok képviselőit kérték fel: Eszterházy Miklós herceg, Pálffy Miklós 

herceg, Apponyi Albert gróf, Batthyány Iván gróf, Cziráky Antal gróf, Eszterházy Miklós 

Móric gróf, Hunyadi Imre gróf, Majláth György gróf, Szapáry István gróf, Zichy Nándor gróf. 

A rendező szerv elnöke a korszakban ifj. Zichy János volt, aki legtöbbször a gyűlések elnöki 

szerepét is betöltötte. Ez alól csak két miniszteri ciklusa
434

 alkalmával tett kivételt, de a 

nyilvános üléseken ekkor is megjelent.
435

 A prímás a fővédnökséget elvállalta, de nem szólt 

bele a szervezésbe, és egészségi állapota miatt a gyűléseket sem nagyon látogatta. Bár a 

szakirodalom szerint 1910-ig a görög katolikus püspökök nem vettek részt a 

nagygyűléseken,
436

 a sajtóban megjelenő névsorok alapján elmondható, hogy Firczák Gyula 

munkácsi görögkatolikus megyéspüspök a kezdetektől jelen volt azokon.
437

 Az első 

rendezvény beszédeit és határozatait nyomtatásban megjelentető kötet szerint a nagygyűlésre 

több mint 5000 katolikus jelentkezett, és a társadalom minden rétege képviseltette magát, 

ennek ellenőrzése viszont nehézségekbe ütközik.
438

 Annyi bizonyos, hogy az igazgatótanács 

által kiadott felhívás Magyarország katolikusainak minél nagyobb részét igyekezett 

mozgósítani: „Magyarország katholikusai! A kinek szívében él a hit, a lelkesedés, a 

hazaszeretet, jöjjön el a mi Katholikus Nagygyűlésünkre. Papok és világiak, szegények és 

gazdagok, egyesületeink, falvaink, városaink képviselői jöjjenek mennél nagyobb számmal, 

mennél tömegesebben, hogy nagygyűlésünkön képviselve legyen az egész magyar nemzet, 

hogy a magyar katholicizmus kilencszázados évfordulóján, a nemzetalkotó szent Jobb előtt az 

egész magyar nemzet nevében rebegjük el háláinkat a múltért, fogadalmunkat a jövőre nézve: 

hogy a jövőben is katholikus magyarok akarunk lenni az idők végezetéig.”
439
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 GYÜRKY 1901. 4. Schlauch Lőrinc mellett táviratban üdvözölte a nagygyűlés összehívását Zalka János 
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Az 1900. évi nagygyűlés újszerűségét, a korábbiakhoz képest tömegrendezvény 

jellegét már a készülődés során jelezte a katolikus sajtó. A Magyar Sion szerkesztősége által 

kiadott közlemény szerint „rendes katholikus nagygyűlés, mint amilyeneket németországi 

hittestvéreink évente tartanak”, még nem volt Magyarországon, mert az 1894. évi budapesti 

katolikus nagygyűlés „inkább politikai demonstráczió volt, az egyházpolitikai törvények 

hatása alatt”, az 1896. évi összejövetel pedig „katolikus egyesületi kongresszus volt, 

melyeken kizárólag kath. egyesületeket találunk.”
440

  

 

A sikeres rendezést követően évente újabb országos nagygyűlést tartottak. Ezek menetrendje 

és szervezeti formája lassan rögzült. A megnyitó előtt Veni Sanctét és eucharisztikus 

körmenetet tartottak. Ezután volt az első nyilvános (megnyitó) ülés (népgyűlés), melyet a 

következő napokban több hasonló követett. Ezeken nagyobb ívű előadásokat hallgathatott a 

közönség, több esetben saját anyanyelvén (magyar, német, szlovák, horvát).
441

 A megnyitó 

ülésen megalakított szakosztályokban (hitbuzgalmi-karitatív, közművelődési, szociális) 

korlátozott időkeretben tanácskoztak a tematikába felvett részkérdésekről, és készítették elő a 

határozati javaslatokat. Az utolsó napon került sor a záró ülés megtartására, ahol a határozati 

javaslatokról döntöttek a szavazati joggal rendelkező résztvevők. Mindezek mellett egyre több 

katolikus szakmai és lelkiségi szervezet időzítette saját összejöveteleit a nagygyűlések 

időpontjaira, illetve több fontos társadalmi-szakmai egyesület megalakulása is ezekhez volt 

köthető (Katolikus Népszövetség, Országos Pázmány Egyesület, Szent László Társulat, 

Katolikus Tanáregyesület, stb.) A programban a magyar katolicizmus aktuális kérdései 

szerepeltek, a szónoklatok és előadások elhangzása után a legtöbb esetben megoldási 

javaslatokat tettek és ezekről határozatot hoztak. Ezeket, illetve a végrehajtásuk érdekében tett 

lépéseket a következő évi gyűlés alkalmával számba vették az aktuális előadók, illetve a 

katolikus sajtó is foglalkozot a meg nem valósult határozatokkal.
442

 A tanácskozásokat 

szentmisék, körmenetek és ünnepségek kísérték. A program végén záró lakoma (bankett) volt. 

A korai (1900 előtti) népgyűlésekkel összehasonlítva ezek a rendezvények több 

szempontból újak voltak. Többségük a fővárosban került megrendezésre, és az intézményesült 
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 Országos katholikus nagygyűlés. Magyar Sion 1900. 479-480. 
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szervezés miatt  – illetve a politikai szándékok miatt is
443

 – 1907-től a látogatottsági mutatók 

is javultak. Kialakult a központi szervező „iroda” által megállapított szervezeti rend is, 

melynek formai és tartalmi elemeivel ekkor már – a nagygyűlésekre küldött üdvözlő táviratok 

alapján – a püspökök többsége egyetértett. Míg korábban egy-egy régió helyi katolikus 

képviselői voltak a résztvevők és egy-egy egyházi fővédnökkel találkozunk, addig a 

századfordulótól a szervezettség és a támogatottság már nagyobb fokú volt. 

Az első világháborúig összesen 12 nagygyűlés volt, csak az 1905-ös évben (a 

belpolitikai válság miatt), illetve 1912-ben (ekkor a bécsi eucharisztikus kongresszuson vett 

részt a magyar katolikus közélet) maradtak el. Ezek közül kilencet Budapesten (8-at a 

Vigadóban és 1-et az Iparcsarnokban), kettőt pedig a nagygyűlések decentralizálásának 

szándéka miatt vidéken tartottak (1907 – Pécs, 1909 – Szeged).
444

 

A következő fejezetben a katolikus nagygyűlések szervezésének folyamatát és 

lefolyását mutatom be az 1907-es pécsi találkozó példáján. Ez több szempontból is képet 

adhat a nagygyűlések működéséről, viszont az összes nagygyűlés ilyen formában való 

bemutatását nem tartom szükségesnek, mivel a dolgozatban igyekszem a közművelődési 

vonatkozásokra fókuszálni. 

 

5.5. Összegzés 
 

Láttuk, hogy a magyarországi katolikus nagygyűlések megszervezésére tett első kísérlet a 

kiegyezés után (1869) történt, mikor az új államberendezkedés keretei között a liberális 

Andrássy-kormány elkezdte a modern polgári jogállam megalapozását, és olyan érzékeny 

kérdésekben fogadtatott el törvényeket, melyek érintették a népoktatás fenntartóinak 

rendszerét, a hitoktatás és a vegyes házasságok kérdését. Az egyház társadalmi pozícióit is 

komolyan érintő rendelkezésekre adott egyik logikus válaszlehetőség volt az egyház jogainak 

védelmében demonstrálni. Ehhez – mint az előző fejezetben láttuk – már voltak európai 

előzmények. Az 1867 után kialakult dualista állam osztrák felében éppen ekkor vált le a 

nagygyűlési mozgalom a németről, és terveztek saját kongresszust. A magyar fél – mintegy 

paritásos alapon – hasonló eszközhöz igyekezett nyúlni. Az 1869-es tervezet (német minta 

szerint) egy központi és egy helyi szervezőbizottságot állított volna fel, nagyon pontosan 
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körülhatárolt hatáskörökkel. A gyűlésre alapvetően a katolikus szervezetek küldötteit várták, 

akik éves (anyagi) hozzájárulásukkal segítették volna a szervezést. A tervezet garantálta az 

egyházi hierarchia alapvető felügyeleti jogait, a püspököknek komoly kontrollszerepet 

biztosítva a nagygyűlések szervezése és tematizálása kapcsán. 

A sikeres rendezést ekkor megakadályozta, hogy a társadalmi-politikai nyomás nem 

volt olyan erős (mint Németország esetében), hogy az uralkodóhoz és a kormányához 

alapvetően lojális főpapok elfordultak volna az előbbiektől. Mivel az ekkor született tervezet 

kidolgozói a nagygyűlést szigorúan a rendező város egyházmegyéjének kontrollja alá 

helyezték (hierarchikus elv), a megyéspüspök látta volna el az erős jogokkal rendelkező, 

tiszteletbeli elnök szerepét, akinek jóváhagyása nélkül nem lehetett lépni. A püspökök 

valószínűleg óvatosan próbálták kezelni a nagygyűlésekhez hasonló tömegrendezvényeket, 

miképpen ezt a későbbi püspöki megnyilatkozások is igazolják. Így volt ez az 1892-1894-ben 

rendezett püspökkari tanácskozásokon is, amikor pedig az egyházpolitikai helyzet már egy 

fokkal komolyabbra fordult. Az ekkor felhozott, elutasító indokok között a katolikus 

„közszellem” és gondolkodás hiánya, illetve a fegyelmezetlenségtől való félelem szerepelt. 

De volt olyan püspök is, aki a németországi példára hivatkozva, éppen a nagygyűlési 

mozgalomtól várta a hiányzó katolikus „közszellem” kialakulását. Mindannyian a püspöki kar 

ellenőrzési jogának fenntartásában gondolkodtak, kézi vezérléssel próbálva keretek között 

tartani a katolikus világiak tevékenységét. Ez jól tükrözi a pápai megnyilatkozásokban 

szereplő igényeket (katolikusok egysége, katolikus „közérzület” fejlesztése, az egyházi 

tekintély megőrzése, a hierarchia felügyeleti joga). Az élénkítő lökés végül Rómából érkezett, 

ahonnan az 1894-1896 közötti időszakban az egyházpolitikai törvényekkel szembeni 

erőteljesebb fellépésre, és hatásosabb katolikus közéleti jelenlétre (társadalomszervezésre) 

ösztönöztek. Ezt segítette elő, hogy az egyházpolitikai nyomás ebben a pár évben 

megnövekedett, viszont továbbra sem érte el a német kultúrharc időszakában érezhető 

mértéket.
445

 

A rendszeres országos nagygyűlésekhez vezető út és a katolikus társadalmi mozgalom 

kiszélesedése végül is két párhuzamos szálon indult. Az 1893 és 1895 között – a hierarchia 

jóváhagyása mellett – megrendezett vidéki népgyűlések elsősorban a politikai katolicizmus 

megszerveződésében, a Katolikus Néppárt létrehozásában és a katolikus világiak 

megmozdításában játszottak fontos szerepet. Ezzel párhuzamosan országszerte szervezték a 

katolikus kulturális-társadalmi egyesületeket és köröket, melyeket 1896-ban országos 
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 Ennek több oka is lehetett: a magyar társadalom többségében katolikus volt, és a kormányzati politika 

szándéka sem az volt, hogy a katolikusokat (egyházakat) teljesen kiszorítsa a közéletből. 
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keretben kívántak összefogni (KEOSZ). Ezzel kapcsolatban az volt az alapgondolat, hogy 

egységes és összehangolt „társadalmi munkát” tudjanak kifejteni a szaporodó helyi 

szervezetek. Az utóbbiak azonban óvatosak voltak, ugyanis az országos szervezettől féltették 

saját önállóságukat. A KEOSZ azonban a kontroll helyett inkább a szervezés és a tájékoztatás 

fóruma lett. Az 1893 és 1900 közötti éveket a továbbiakban a korai népgyűlések időszakának 

nevezem, megkülönböztetve a rendszeres és országos nagygyűlések – ezt követő – 

szakaszától. 

 A századfordulón a két szál végül összeért és a Katolikus Néppárt „vállalkozásaként” 

elindult a magyar katolikusok országos nagygyűléseinek megszervezése, a KEOSZ 

vezetésével. Ezek menetrendje lassan rögzült, és a nemzetközi mintáknál látottak szerint 

strukturálódott (nyilvános- és zárt ülések, szakosztályi rendszer, „szatellit-gyűlések”, 

liturgikus- és ünnepi rendezvények). A püspöki kar ekkorra már támogatta a nagygyűlések 

szervezését, és a püspökök nagyobb számban (de nem mindenki) jelentek meg az egyes 

eseményeken.
446
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 Lásd a mellékletben közölt táblázatot (11. pont) 
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6. Esettanulmány – az 1907-es pécsi katolikus nagygyűlés rendezése 

és lefolyása 
 

Az első vidéken rendezett katolikus nagygyűlés előkészületeinek és lefolyásának részletesebb 

bemutatása azt a célt szolgálja, hogy betekinthessünk a nagygyűlések szervezésének 

mechanizmusába, illetve láthassuk az országos események helyi lecsapódásának egy fontos 

példáját is. 

Az Országos Katolikus Szövetség (OKSZ)
447

 1906. évi közgyűlésén határozati 

javaslatot fogadott el arról, hogy a katolikus nagygyűléseket nemcsak a fővárosban rendezi, 

hanem a vidéki nagyobb városokat is fölkeresi, az esemény decentralizálásának szándékával. 

Ennek egyik motivációja az volt, hogy a mozgalom mögött álló Néppárt számára a tömegek 

támogatásának jelentősége felértékelődött, így a tömegbázis kialakításának céljából a vidék 

felé irányuló expanziós politikába kezdett, és szándéka volt a nagygyűlések igazi 

tömegrendezvényekké formálása.
448

 

Az első helyszín kiválasztását több tényező befolyásolta. Már az előző (1906. évi 

hatodik) nagygyűlés lakomáján kézhez vehették a pécsi polgármester táviratát, melyben a 

nagygyűlést Pécsre hívta meg az ott szervezés előtt álló országos kiállítás nevében.
449

 A 

megrendezett pécsi gyűlés kiadott anyaga szerint az előző évre már ide tervezték a 

nagygyűlést, de a püspöki szék üresedése miatt ez végül akkor nem valósult meg.
450

 Az új 

püspök viszont azonnal felkarolta az ügyet.
451

 

A századfordulót követően több területen mutatkozott igény arra, hogy az ország 

erősen érvényesülő főváros-központúságát a vidéki városok fejlesztésével és helyzetbe 

hozásával enyhítsék. A decentralizálás eszméjének tervszerű érvényesülésére kiváló példa a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 103800/1906. (nov. 26.) sz. rendelete. A „nemzeti 

közműveltség vidéki gócpontjainak kialakítása” érdekében megalkotott jogszabály a cél
452

 

megvalósítását elsődlegesen a helyi iskolák és tanári karok bevonásával kívánta elérni. A cél 

pedig az egységes magyar nemzetállam szilárd alapjainak lerakása volt, ennek eléréséhez 
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 A szervezet elnevezése hivatalosan ekkor még a Magyarországi Katolikus Körök és Olvasóegyletek Országos 

Szövetsége átnevezéséből létrehozott Magyarországi Katolikus Egyesületek Országos Szövetsége (KEOSZ) volt, 

de Országos Katolikus Szövetség néven is emlegették. Az átnevezésre 1908-ban került sor. 
448

 KLESTENITZ 2014b. 49. 
449

 HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. A korszakban Pécs legnagyobb 

rendezvénye az 1907. május 15. és október 15. között tartott Pécsi Országos Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás és 

Vásár volt, melynek nyitva tartása alatt közel egymillió látogatója volt. Erről lásd RADNÓTI 2007. 13-33. 
450

 Hetyey Sámuel 1903. szeptember 1-i halálát követően a pécsi püspöki szék Zichy Gyula 1905. évi 

kinevezéséig nem volt betöltve. TENGELY–KOVÁCS 2008. 169. 
451

 Szentiványi Károly levele Zichy Gyulához, Budapest 1906. június 20. (PPL 2871/1906.) 
452

 103800/1906. (nov. 26.) VKM. sz. rendelet 
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pedig a nemzeti közműveltség színvonalának emelését látta szükségesnek a miniszter. A 

meglévő intézményrendszerre (iskolák, könyvtárak, múzeumok, stb.) támaszkodva, azok 

felfejlesztésével kívánta mindezt megvalósítani. Ahogyan a rendeletben fogalmazott: 

„Felfogásom szerint vidéki városokban a tanároknak sok tekintetben kezdeményező szerepet 

kell játszaniok, s mindenesetre élénk tevékenységet kifejteniök a város szellemi életében.” 

Ehhez azt kívánta, hogy a szűken vett tanítási tevékenység mellett a tanárok iskolán kívüli 

művelődési tevékenységet is kifejtsenek (pl. felolvasó estek szervezése), és az iskolában 

meglévő, de kihasználatlan termeket és gyűjteményeket használják fel az iskolából már 

kikerültek tudásának, műveltségének emelésére.  

A rendelet szövegét eljuttatták a tankerületi (királyi) főigazgatók és a felső 

kereskedelmi iskolai főigazgatók mellett a felekezeti iskolafenntartókhoz is – többek között a 

katolikus püspökökhöz –, kérve az együttműködésüket az ügyben: „Ebben az actióban erősen 

számítok Nagyságod támogatására. Indítson Nagyságod a maga hatáskörében – hivatalos és 

személyes tekintélyét egyként latba vetve – lelkes mozgalmat.”
453

 Az egyik címzett, Zichy 

Gyula pécsi püspök a rendeletben foglaltakat körlevélben juttatta el egyházmegyéje iskoláiba 

és plébániáira.
454

 Bár megjegyezte, hogy a miniszter által hivatkozott középiskolák – 

melyekre az egész koncepció nagy súlyt helyezett – nem tartoznak a fennhatósága alá, mégis 

fontosnak tartotta a szándék ismertetését. A szöveg egyszerű továbbközlése helyett egy 

lépéssel tovább is ment a főpásztor, mikor kifejtette, hogy „ilyen irányú munkálkodásra 

bőven nyílik alkalom kisebb városokban, sőt a falvakban is, a katolikus egyesületekben. (...) 

nemcsak az általános közművelődésnek tehetnek szolgálatot, hanem a katholikus gondolkozás, 

a katholikus érzület és öntudat fokozását és megerősödését is hathatósan előmozdíthatják. (...) 

Bizton reménylem, hogy tiszt. papságom éber figyelemmel kiséri a közmüveltség terjesztésére 

irányuló törekvéseket és saját hatáskörében oda fog törekedni, hogy e tekintetben is a ’jó 

pásztor’ kötelmeit hiven teljesitse.”
455

A szándékok (és az eszközök) tehát ezen a ponton 

egybeestek. Az egyház saját érdekeinek védelmében, a kormány pedig a nemzetállam 

kiépítése miatt igyekezett országos szinten társadalomszervező erőként fellépni. 

Mint az a fentiekből is látható, Zichy Gyula püspök kifejezetten fontosnak tartotta a 

katolikus önszerveződés támogatását. Erre már a kortársak is felfigyeltek. A Magyarországi 

Katolikus Egyesületek Országos Szövetségének (KEOSZ) 1905-ös közgyűlésén az éves 
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 Rajtuk kívül a minisztérium tájékoztatta a főispánokat, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsát, a 

középiskolai és a kereskedelmi szakiskolai tanárok országos egyesületeit is. Püspöki Körlevél (Pécsi 

Egyházmegye) (Továbbiakban: Litterae Circulares – LC): 213/1907 LC. 
454

 213/1907 LC. 
455

 213/1907 LC. 
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beszámoló elemezte a szervezet működési nehézségeit. A legfőbb problémát abban látták, 

hogy sok esetben nem kaptak egyházmegyei támogatást. Bár 1904 folyamán az ország 

minden esperesi kerületét felszólították, hogy jelöljenek ki mindenhol egy-egy alkalmas 

személyt a szövetség képviseletére, és több mint kétszáz esperesi kerület ezt meg is tette, 

mégsem volt kellő eredménye a munkának. Rengeteg helyi „tevékeny apostol” született így, 

kiknek nevéhez egész vidékek megelevenedése volt kapcsolható, de a várt hatás mégis 

elmaradt.
456

 Ami pedig ehhez hiányzott, az a püspöki jóváhagyó és támogató tekintély, a 

meghatalmazás súlya: „(...) ott, hol ez már megtörtént, például a kassai, székesfehérvári és 

részben a pécsi egyházmegyékben (...) a kerületi képviselők száma teljes. Több ülést tartanak 

évenként, még pedig főpásztoruk elnöksége mellett. Megyei szervezettel és rendszabálylyal 

bírnak. A legégetőbb kérdéseket letárgyalják, a kölcsönös jelentéseket megteszik. Az egyes 

képviselők otthon saját kerületi üléseiken a társadalmi mozgalmak és a megyei szervezet 

határozatainak előadói, melyek fölött vitát kezdeni kötelesek és a megállapodások úgy 

foglalnak helyet a kerület hivatalos jegyzőkönyvében, mint más legfontosabb egyházi ügyek. A 

jegyzőkönyv az egyházmegyei főhatósághoz jut, melyből a főpásztor papjainak társadalmi 

tevékenységéről, ebben követett irányáról tudomást szerez. A hol ezen megyei szervezettség 

már fönnáll, a képviselők határozott, az egyházmegyei körlevélben is nyilvánosságra hozott 

püspöki megbízást nyertek teendőik végzésére, a kerület társadalmi mozgalmainak 

intézésére.”
457

 Rögtön ezután a jelentés kiemeli a pécsi püspöknek a szövetséggel szembeni 

pozitív, példaértékű hozzáállását: „(...) trónralépésekor az Országos Szövetség megyei 

képviselőit, a hivatalos tisztelgéseken és formaságokon kívül fogadta, mint ’belső, meghitt’ 

munkatársait és kijelentette, hogy papjaitól a szövetség keretében való társadalmi munkát 

nemcsak reméli, de határozottan várja is.”
458

 

A fentiek értelmében a pécsi püspök körlevélben tette közzé az országos szövetség 

pécsi egyházmegyei képviseletének szabályzatát, ügyrendjét
459

 és megválasztott esperes 
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 Fontos megemlíteni, hogy a szervezetépítés és a tömegtámogatás azért is fontos lehetett ekkor az arisztokrata 

származású és pártpolitikailag elkötelezett KEOSZ-vezetésnek, mert az 1905-ös mély belpolitikai válság 

körülményei között így látta biztosítva saját érdekeit. A zavaros helyzetben a vezetőség azt tervezte, hogy az 

1905-ös nagygyűlést komoly tömegdemonstrációnak szervezi. Ezért arra törtekedtek, hogy a nemzetiségek 

számára külön német és szlovák nyelvű szaküléseket is rendezzenek. A tömeg megmozgatásával azt szerették 

volna elérni, hogy a jelenlévők fejezzék ki katolikus hitbéli és hazafiúi egységüket. Végül úgy döntöttek, hogy a 

szervezett munkássággal való nyílt konfliktus elkerülése érdekében a gyűlést nem rendezik meg. KLESTENITZ 

2014b. 48-49. 
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 KEOSZ 1906. 5. 
458

 KEOSZ 1906. 6. 
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 Püspöki jóváhagyás: Pécsi Püspöki Levéltár (Továbbiakban: PPL) PPL 1533/1906. és PPL 2402/1906. (júl. 

31.) 
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kerületi képviselőinek neveit.
460

 Zichynek az egyház társadalmi szerepéről és a papság 

funkcióiról vallott nézeteit jól jellemzi e körlevél néhány mondata: „A lelkipásztor, kinek 

müködése a templom és a plébánia irodán tul nem terjed, ma már nem tölti be igazán 

hivatását (...) Ha azonban társadalmi akcziót kezd (...) akkor [a hívek – CS.N.] megmenthetők 

még az Egyháznak és a Hazának egyaránt!”
461

 

Az egyházmegye esperesi kerületenként megválasztott szövetségi képviselői megyei 

szervezetben egyesültek.
462

 A szervezeti szabályzat értelmében a pap képviselők hivatása „az 

Országos Szövetség céljait képező kath. restauratio ügyét saját kerületükben minden előzetes 

külön megbízás nélkül képviselni hivatalából kifolyólag; a hitbuzgalmi, egyleti, szövetkezeti, 

szervezeti és minden más keresztény társadalmi mozgalmak élére állni, amennyiben a helyi 

plébános igényli, vagy legalább nem ellenzi.”
463

 Mivel a kerületi képviselő az alakuló 

népszövetségnek is kerületi vezetője volt, a megyei szervezet az egész egyházmegye 

népszövetségi mozgalmát kezében tarthatta. A képviselő az egyes községeket – a társadalmi 

mozgalmak megindítása, vezetése és a helyi lelkipásztornak ez irányú segítség nyújtása 

érdekében – személyesen is felkereshette. A megyei szervezet működéséről a képviselők a 

koronákon beszámolókat tartottak. A nyomdai- és ügykezelési költségekre a kerületi papság 

fejenként 1 korona hozzájárulást fizetett, az egyéb költségeket viszont az esperesi képviselők 

maguk viselték.
464

 

Az egyházmegyei képviselet 1906. szeptember 11-i gyűlésén Frey János titkár 

bejelentette, hogy az Országos Szövetség „mint befejezett tényt közölte titkárhoz intézett 

levelében, hogy a jövő évi (1907) kath. nagygyűlés Pécsett fog megtartatni.”
465

 A gyűlésen 

résztvevők nehezményezték, hogy a szervezés későn kezdődött és még az előadók nevei 

sincsenek meg, és kimondták, hogy a nagygyűlés minél szélesebb körű propagálása 

elsődleges feladat. Szükségesnek találták továbbá, hogy két külön központi szervező 

bizottságot alakítsanak. Az egyik a szellemi előkészítésért, a másik a technikaiért felelt, a 

szervezőbizottságnak a megyei képviselet pedig hivatalból tagja volt. 
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 2583/1906. LC, elnök: Streicher József paksi plébános, titkár: Frey János dr. németmároki plébános. 
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 Az egyházmegyei képviselet 1906. március 13-i (pécsi) szervező gyűlésén elhatározták, hogy Pécs városának 

külön képviselőt választanak, aki Virág Ferenc, a pécsi szeminárium spirituálisa lett. Szintén itt folyt vita a 

népszövetségi mozgalom terjesztésének módszereiről. A cél az volt, hogy lehetőleg minden pap legyen tagja a 

mozgalomnak és minden plébánián alakuljon népszövetség. Ennek érdekében a központ több nyelven is 
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463
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A püspök az egyházmegyéjében folyó szervezkedés támogatásával párhuzamosan 

személyesen is kapcsolatban volt az Országos Szövetség központjával. Mivel a szövetség 

elnöke ifj. Zichy János volt, a pécsi püspök bátyja, erre a kapcsolatra lehetett számítani a 

nagygyűlés Pécsre hozatala kapcsán. Ezen túl Zichy püspöknek az oktatásügy terén elért 

eredményeit is megalapozhatta a nem sokkal később miniszteri széket is betöltő rokon.
466

 

Szentiványi Károly, az országos szövetség igazgatója 1906. július 20-án értesítette 

Zichy püspököt, hogy a következő évi nagygyűlés programterve a napokban megy a püspöki 

kar elé jóváhagyásra, és ezután a szervezés elkezdődhet. Jelezte, hogy célszerű lenne már ezt 

megelőzően egy helyi személy kijelölése, aki kapcsolatba léphet a szintén 1907-re tervezett 

pécsi kiállítás szervezőivel, az esetleges ütközések elkerülése érdekében. A gyűlés 

időpontjának megállapítását a helyi viszonyokra bízta, mindössze annyit írt meg, hogy a 

központi szervezet egy őszi időpont felé szívesebben hajlik.
467

 

Zichynek már e levélváltást megelőzően voltak értesülései arról, hogy a püspöki kar 

támogatni fogja a pécsi rendezést. Wurster József c. apát kanonokot, a papnevelde igazgatóját 

1907. január 27-én Rómából úgy tájékoztatta, hogy „Bizalmas úton arról értesültem, hogy a 

nagymélt. és főtisztelendő magyar püspöki kar egyhangulag kegyesen méltoztatott fogadni 

azon tervet, hogy az orsz. kath. nagygyűlés a f. évben Pécsett tartassék.”
468

 Ennek 

ismeretében – és az országos szövetséggel egyeztetve – elhatározta, hogy a helyi szervezési 

feladatok elvégzésére két bizottságot alakít. Az egyik (központi, vagy 100-as) bizottság 

Pécsett, a másik vidéken készíti majd elő a rendezvényt. Az előbbi elnökének Wurstert kérte 

fel. Mivel a vidéki szervezés a katolikus egyesületek országos szövetségének 

pécsegyházmegyei képviseletére hárult, így a másik bizottság vezetését – társelnöki 

pozícióban – Streicher József
469

 paksi plébánosra, a megyei szervezet elnökére bízta.
470

 

A püspöki kar 1907. április 18-i ülésén foglalkozott röviden a pécsi nagygyűlés 

kérdésével, és mindössze annyit jegyzett meg, hogy „Zichy János grófnak, a kath. egyesületek 

országos szövetsége elnökének a kath. nagygyűlések decentralizációjára s annak ez idén 
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 Zichy János (1868-1944) ezt követően kétszer volt a vallás- és közoktatási tárca birtokosa: 1910. március 1. 
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467

 Szentiványi Károly levele Zichy Gyula püspökhöz, 1906. július 20. (PPL 2527/1906.) – A kívánt 
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 Zichy Gyula levele Rómából Wurster József kanonokhoz, 1907. január 27. (PPL 348/1907). 
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 Streicher József 1850-ben született, 1887-től németbólyi, 1898-tól paksi plébános volt. SCHEMATISMUS 

1908. 191. 
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 A pécsi központi bizottság tagjának felkértek: Wajdits Gyula és Dr. Szilvek Lajos kanonokok, Virág Ferenc 

lelkiigazgató, Dr. Sipos István teológiai tanár, Komócsy István papneveldei aligazgató, Dr. Kelemen Mihály ny. 

honvéd főtörzsorvos, Szuly János ügyvéd, Dr. Angyal Pál jogtanár és Keresztény János gyógyszerész, Bitter 

Illés főgimnáziumi tanár, Romnisz Ferenc tb. kanonok, esperes. A vidéki bizottság tagjait a katolikus egyesületek 

országos szövetségének pécsegyházmegyei képviselete alkotta, a névsorral Dr. Frey János németmároki 

plébános (titkár) szolgált. (PPL 348/1907) 
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Pécsett való megtartására vonatkozó előterjesztését valamint Zichy Gyula gróf, pécsi 

püspöknek e gyűlésre való meghívását a tanácskozmány köszönettel tudomásul veszi.”
471

 

Ezt követően megtörtént az időpont kijelölése (1907. augusztus 25-27.) és a védnöki 

felkérések kiküldése. Zichy János természetesen hivatalosan is felkérte testvérét, és a többi 

püspököt e szerep betöltésére. Levelében a nagygyűlés célját a hit megvallásában és a 

társadalmi haladás helyes irányairól való tanácskozásban jelölte meg. Ennek aktualitását 

indokolva, az esemény jelentőségét tágabb, világegyházi és nemzeti dimenzióba helyezte: „A 

társadalmat felforgató törekvések hullámai egyre magasabban csapkodnak és a keresztnek 

velük vívott tusája a krízis hevességével folyik, hogy egyik félnek katasztrófáját előkészítse. 

Nemzetek legujabb esetei a történelem örök lapjára vésték föl az igazságot, hogy az Egyház 

lelke halhatatlan, de a testét, melyet katholikus nemzetek és egyének alkotnak, borzasztóan 

megcsonkíthatják. A mi nemzetünk a katholikus társadalom ezeréves tagja, már nem sértetlen, 

sőt sebein a bomlás üszkei félreismerhetetlenek. Fönn a közönyösség érthetetlen kábultsága, 

alább a testben a roszindulatok láza emészti a nemzet erkölcsi és anyagi erejét. Ha a beteg 

test életerejét visszaadni akarjuk, fönn és lenn az egész társadalomba az isteni igazság 

világító és gyógyító áramát kell visszavezetnünk.”
472

 A pécsi püspök természetesen elfogadta 

a védnöki felkérést, és elismerése mellett 1000 korona támogatást is kiutalt az előkészítés 

költségeinek fedezésére.
473

 

A pécsi helyszín kiválasztásában a fent leírtakon kívül az egyházmegye történelmi 

hagyományai is szerepet játszhattak. A nagygyűlés megnyitó beszédeiben többször hangzott 

el Szent Mór örökségére való utalás, és a város kulturális hagyományainak kiemelése. 

Nendtvich Andor polgármester örömmel üdvözölte a nagygyűlés közönségét „ebben a 

városban, a melynek multja elválaszthatatlanul van összeforrva a magyar kereszténység 

megalapításával és diadalrajutásával; a melynek minden rögéhez a magyar keresztény 

kultura oly sok fényes emléke füződik. Azok a dicső emlékek, a melyek a szent István alapitotta 

ősi egyházmegyét, bold. Mór püspök s annyi jeles utódjának fényes alakjait, Nagy Lajos 

királyunk itt állott első egyetemét, büszkeségünket képező 900 éves székesegyházunkat 

körüllengik, valóban méltó keretül szolgálnak a most egybegyült országos katolikus 

nagygyűlés nemes czélú tanácskozásaira.”
474

 Ily módon a kereszténység magyarországi 

meghonosításában jelentős szerepet játszó település az új alapítás, a katolikus vallásosság 

megújításának tervezett folyamatában szimbolikus jelentőséget kapott. A polgármester – 
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 Zichy János levele Zichy Gyulához, Budapest 1907. július 10. (PPL 2648/1907). 
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 Zichy Gyula levele Zichy Jánoshoz, Karlsbad 1907. július 30. (PPL 2648/1907). 
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 HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 135. 
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utalva a városban éppen zajló ipari és mezőgazdasági kiállításra – hangsúlyozta, hogy a város 

a gazdasági előrehaladás nagy ünnepét üli éppen, de ez az anyagi haladás csak akkor lehet 

egészséges, ha az szilárd erkölcsi bázison, és a vallásos hit alapjain nyugszik. Ezek erősítését 

várta a nagygyűléstől is. 

A megnyitó beszédekben emlegetett kulturális szerep hangsúlyozását szolgálta 

Komócsy István papneveldei aligazgatónak a Pécsi Napló hasábjain megjelent cikke is. 

Beszámolója szerint az egyházmegye komoly, számszerűsíthető infrastruktúrával rendelkezett 

a társadalmi munka terén, mely alkalmassá tette rendezési helyszínnek: „302 pap, 168 

plébánia, 37 féle kat. jellegű társulat, egyesület, szövetkezet: 536 önálló szervezete van – 71 

katolikus kör, 11 legényegylet, 2 munkásegylet, 12 ifjúsági egylet, 9 fogyasztási szövetkezet, 2 

kölcsönmagtár, 3 tejszövetkezet, 1 óvodát fenntartó egyesület. Kilenc szerzetházban: 58 

szerzetes, 19 nőzárda, 218 zárdanő – közép és felsőoktatás, betegápolás, árvaház (...) 20 

tankerület, 600 kat. tanító”
475

 A múlt örökségei és a jelen eredményei tehát egyaránt fontos, a 

katolikusság egészét mozgósítani képes helyszínné emelték a várost. 

 

A hetedik katolikus nagygyűlés jellegét tekintve – miként ezt az eseményről készült 

szövetségi beszámoló is megjegyzi – különbözött az előzőektől. A különbséget a beszámolót 

szerkesztő szövetségi munkatársak komoly elméleti keretbe ágyazva indokolták. A leírás 

szerint „hetedik nagygyűlésünk a népelemek legtermészetesebb halmazából állt. A mily 

arányban oszlunk meg az általános társadalomban foglalkozás, rang és értelmiség szerint, 

ugyanazon arányban képviseltük a magyar katolikusok tömegét a gyűlésen. (...) ezen 

elemekből összeállott tömeg, a kereszténység vonzó ereje alatt, egy anyagu, egy szellemű test, 

melyet ugyanazon életerő mozgat.” Az organikus szemlélet fogalomrendszerét használó 

szöveg szerint ez „a testi szervezet észreveszi a testben fellépett bajt és ezen észrevevés 

általános érzéssé lesz a testben. A test minden ereje összesegít a baj legyőzésében. A 

társadalmi szervezet közérzése is azon baj vagy szükséglet körül kötődik le, a melyben 

legnagyobb a veszély és az elhárításnak szüksége.”
476

 A hatodik nagygyűlésen ennek 

megfelelően a szociális jelleg domborodott ki, a szegénység és a munkásság problémái 

játszották a fő szerepet. A pécsi alkalom programja inkább a „népfelvilágosítás” kérdése körül 

forgott.
477

 Célja a minél szélesebb körű társadalmi felvilágosítás minél hatékonyabb 
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megvalósítását szolgáló teendők meghatározása volt.
478

 Ezt a tematikát erősítette, hogy az 

1905-ös belpolitikai válságot követően a koalíciós kormány oktatáspolitikája számos vitatható 

kérdést hozott felszínre, illetve a szociáldemokrata és radikális publicisztika is egyre 

élesebben kritizálta a hazai iskolarendszer állapotát és működését.
479

 Mindez természetesen 

érintette a katolikus iskolarendeszert is, ezért a nagygyűlés szónokainak jó része harciasabb, 

mozgósító jellegű retorikát alkalmazott ezek tárgyalásakor. 

 Az ülések beszédeiben és a helyi sajtóban is többször elhangzottak olyan kijelentések, 

melyek tiltakoztak az esemény politikai felhasználása ellen, azonban a politika – legalább 

áttételesen – minden kérdés kapcsán jelen volt. A Pécsi Közlöny tudósítója ezt így foglalta 

össze: „Ez a kongresszus a katholikusok társadalmi tömörülését van hivatva előmozdítani, 

azoknak az eszméknek a propagálására van hivatva, amely eszmék a katholikus vallás 

tételeinek az életbe való átvitelét jelentik. (...) Ez a kérdés nem politikai kérdés és tiltakozunk 

az ellen, hogy ezt az akciót valaki politikai szinezetű akciónak minősitse, vagy egyes politikai 

párt ebből az akcióból magának politikai tőkét kovácsolni igyekezzék! Ez tisztán vallási 

kérdés és a vallás elveinek az életben való megvalósításának kérdése, amely távol esik és kell, 

hogy távol essék a politikától!”
480

 Természetesen a felszólítás nem érhette el célját.  

A rendezvény lebonyolításáért felelős központi szervezőiroda Szent István napján 

költözött Pécsre, és a Belvárosi Katolikus Kör biztosított számára helyet. Folytatta működését 

a már említett két helyi szervező bizottság is Wurster József és Streicher József irányítása 
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Az elhangzott beszédek száma szakosztályonként – 1900, 1907-1912 

Év Hitbuzgalmi Közművelődési Szociális 

1907 6 6 12 

1908 8 7 6 

1909 9 8 8 

1910 10 16 17 

1911 14 14 20 

1912 8 8 12 
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mulasztásait pótolni kivánjuk.” 
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alatt. Három, speciális feladatokra kijelölt albizottság is alakult. Az elszállásolásokért 

Kelemen Mihály ny. honvéd főtörzsorvos, az ünnepség-szervezési feladatokért Bitter Illés 

főgimnáziumi tanár, az egyházi ceremóniákért Vajdits Gyula kanonok vezetésével jött létre 

egy-egy csapat.
481

 A zenei eseményekről Glatt Ignác gondoskodott. Az egyházmegye 

községeiben helyi személyeket bíztak meg a meghívók terjesztésével, illetve a plébániáktól 

vártak információkat az érkezők várható számáról. Az utóbbi alapján a résztvevő közönség 

létszámát nehéz megállapítani, de némi támpontot szerezhetünk a sajtóban megjelent 

számokból. A nagygyűlés hivatalos jegyzőkönyvében megjelent 50 ezres létszám valószínűleg 

nem az egész rendezvény alatt volt jelen a városban, viszont a helyi lapok tanúsága szerint is az 

érdeklődés igen nagy volt.
482

 Az előre kijelölt tömegszállások nem tudtak elég férőhelyet 

biztosítani, így a honvédség kellett katonai ágyakat kölcsönözzön a szervezőknek.
483

 A 

látogatók különvonatokon, kocsikon és gyalogosan érkeztek. A kocsitáborok számára a 

rendőrfőkapitány a régi budai vásárteret jelölte ki. Az ott gyülekezők zárt sorokban vonulnak 

a két népgyűlés helyszínére, a magyarok a kiállítási sporttelepen felállított nagysátorba, a 

németek a budai külvárosi katolikus körbe.
484

 A legtöbben Somogy, Tolna és Baranya 

megyéből érkeztek, de vártak látogatókat a Balatonon és a Bakonyon, illetve a Tiszán és a 

Királyhágón túlról is.
485

 A lapok előrejelzése kevésnek bizonyult, végül a vártnál jóval többen 

jelentek meg az első napon.
486

 

 A nagyobb lélekszámban megjelent nemzetiségi érdeklődők külön-külön anyanyelvi 

népgyűléseken vehettek részt, a szakosztályi ülések viszont már közösek voltak. A magyar és 

a német népgyűlés mellett így külön horvát nyelvű szónoklatok is elhangzottak a 
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Tornacsarnokban, a nagygyűlésre jelentkező horvátok nagy számára tekintettel.
487

 A program 

beosztása a következőképpen alakult: 

 Augusztus 25-én: katolikus népszövetségi gyűlések három nyelven, három helyszínen, 

még a megnyitó előtt; a Pécsi Keresztény Munkásegylet zászlószentelése; este 

körmenet, megnyitó és megalakulás.  

 Augusztus 26-án: reggeltől szakosztályi ülések; este az első nyilvános ülés.
488

 

 Augusztus 27-én: délelőtt a második nyilvános ülés, délután pedig a határozatokat 

elfogadó zárt ülés, este a harmadik nyilvános ülés, végül záróünnepség és díszvacsora. 

A fő programot Pécsen is folyamatosan kísérték különféle szervezetek, egyesületek 

kongresszusai, éves közgyűlései, illetve több országos szervezet megalakulása is a pécsi 

nagygyűléshez volt köthető.
489

 

 A rendezvény térhasználatára jellemző volt, hogy az egész korabeli városterületen 

szétszórva helyezkedtek el a helyszínek. A gyűlés három napja alatt az egész várost „belakta” 

a nagygyűlés közönsége, és a helyi lakosság is részese lett az eseményeknek. Lenkei Lajos 

pécsi újságíró így emlékezett vissza a ezekre a napokra: „(...) legnagyobb eseménye volt ezen 

nagygyűlésnek az eucharisztikus körmenet, mely a vártemplomból indult ki és melyben a 

nagygyűlés összes résztvevői és a pécsi kath. hivek egyaránt nagy tömegben vettek részt a 

pécsi kath. jellegű intézményekkel, iskolákkal egyetemben. Olyan ünnepélyes menetet, mint ez 

volt, sem azelőtt, sem később nem láttunk Pécs falai között a városon végigvonulni és mély 

áhitat fogta el a másvallásúakat is, akik szemtanui lehettek azon erős vallási érzület 

megnyilvánulásának (...) A vallás iránt való közömbösség világában nem téveszthette el 

hatását, amikor a Széchenyi terünkön magasrangu kegyes urak és az áhitatos nép elvegyültek, 

az utca kövezetén térdre borulva végezték mély áhitattal imájukat.”
490

 A felvonulási 

helyszíneket fellobogózták, az augusztus 25-i esti körmenetre pedig kivilágították.
491

 A főbb 

ünnepi helyszínek a belvárosban voltak. A nyitónapon a magyarok népszövetségi gyűlése a 

kiállítási sporttelepen, a németeké a budai külvárosi katolikus körben, a horvátoké pedig a 
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tornacsarnokban volt.
492

 A gyűlések helyszínére kijelölt gyülekező pontokról vonultak a 

lobogókkal díszített menetek.
493

 A nagy tömeg miatt a rendezvényeket külön biztosítani 

kellett, ezért az egyházmegye hozzájárult a három nap folyamán szolgálatot teljesítő 58 

rendőr fizetéséhez,
494

 és 4 helyen hoztak létre ideiglenes mentőállomást.
495

 A pécsi keresztény 

munkásegylet tagjai 25-én – reggel fél nyolckor – zászlószentelést tartottak Giesswein Sándor 

vezetésével, melyet a budai külvárosig tartó felvonulás és a keresztényszocializmus eszméit 

fejtegető beszédek követtek.
496

 Ezt és a három népgyűlést követően délután 4 órára a tömeg a 

székesegyházhoz vonult, ahol Városy Gyula kalocsai érsek misézett, illetve innen indult el az 

eucharisztikus körmenet, melyben mintegy 50-60 ezer fő vett részt.
497

 A látványos, tömegeket 

mozgató körmenetek a városmagot járták körül. A másnapi szakosztályi üléseknek a 

papképző szeminárium, a két katolikus kör és a városháza adott helyet. 

 A nagyszámú résztvevő mellett több egyházi és világi főméltóság is megjelent a 

rendezvényen, vagy táviratban üdvözölte annak munkáját. A püspöki kar képviseletében a 

kalocsai érseken és a pécsi püspökön kívül ott volt Prohászka Ottokár, Boromisza Tibor és 

Balás Lajos megyéspüspök, illetve Batthyány Vilmos és Kránitz Kálmán felszentelt 

püspökök. A díszelnökségben a mozgalom számos nemesi származású, országos és helyi 

támogatóját megtalálhatjuk.
498

 

A táviratot küldők sorából külön ki kell emelni X. Pius pápát, aki a pécsi püspök 

hozzá intézett levelére válaszolva üdvözölte a nagygyűlés munkáját, és kifejezte reményét 

ennek sikere felől. „Miért is legkevésbbé sem kételkedünk, hogy az oly gyümölcsöket terem, 

aminőket mi szívünk mélyéből kívánunk nem csak az összegyűltek lelkeinek a hit és a szeretet 

kapcsaival való szorosabb egyesitésre, hanem a célból is, hogy a katholikusok erejét szent 
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jogaik védelmében acélozzák, s a vallás és a polgári rend legfőbb érdekeit, melyekből a népek 

igaz java egyedül eredhet, támogassák s védjék.”
499

 

A három napos programsorozat lezárásra a Pécs-vártemplom környékén került sor. A 

befejezés jelképesen magába sűrítette a nemzetállam építésének néhány lényeges momentumát, 

és a Városy Gyula záróbeszédében mondottak itt szimbolikus kifejeződést nyertek. Az érsek 

kifejtette, hogy „Egyház és állam az isteni gondviselés rendszerében elválaszthatatlan 

fogalmak. Mindkettő isteni intézmény, arra lévén rendelve, hogy az emberiség javát 

előmozditsák. (...) ámde az egymásnak nyújtott erkölcsi és anyagi támogatás jótéteménye 

korántsem egyenlő értékű. Míg ugyanis az egyház – bár mindenkor örömmel és hálával fogadja 

az állam jóakaratú szövetségét és támogatását – ennek segítsége nélkül, sőt üldözése ellenére is 

tud élni és virágozni (...) addig az egyháztól elszakadt, vallástalan államok a lassú, de 

föltartóztathatatlan pusztulás áldozatává lesznek. (...) Kétségtelen tehát, hogy a kik az államnak 

az egyháztól a legújabb franczia minta szerint való teljes elválasztásán fáradoznak, vagyis azt 

vallástalanná, istennélkülivé tenni törekszenek, nem annyira az egyháznak, mint inkább az 

államnak és a társadalomnak tesznek igen rossz szolgálatot (...) A mely állam vagy társadalmi 

párt a szekularizáció lejtőjére lép, mind lejebb csúszik a teljes anarchizmus felé és magával 

rántja az örvénybe az emberi kultura és társadalmi jólét legbecsesebb kincseit is.”
500

 

A nemzetállam kiépítésének folyamatában tehát az egyház és az állam egyaránt egymás 

támaszát jelenti. Egy kettős folyamat retorikai és képi elemei jelennek meg a beszéd és a 

záróceremónia eseményeiben. Egyfelől a nemzetállam létrehozása közben az állam igyekszik 

magát szakralizálni, másrészről az egyház egyre erőteljesebben hangsúlyozza a nemzetállam 

kiépítésében betöltött szerepét.
501

 Ezen a ponton az „alkalmazkodás és megőrzés” kívánalma 

találkozott. Az államnak és az egyháznak a megújulásban való egymásra utaltsága és az 

egyház hagyományokat megőrző szerepének nyomatékosítása történt meg. 

A konkrét példában a pécsi nagygyűlés közönségének menete a pécsi sétatérre 

érkezett. A székesegyházban Prohászka Ottokár hálaadó istentiszteletet tartott, melyet a 

templom előtti téren a pécsi dalárda hangversenye követett. A székesegyház tornyából 

tárogató szólt, miközben kigyulladnak a tornyok fényei. Először a nemzetet jelképező vörös-

fehér-zöld színben világította meg őket Reeh György pirotechnkája, majd a fények kék-sárga-

fehér színekre váltottak, egyszerre jelképezve az egyházat és a rendező várost.
502

 A látványt a 
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pápai himnusz dallamai kísérték. Utoljára gyulladtak ki egy magasban lángoló kereszten a 

„Krisztus Győz!” felirat betűi. „A betűk égtek, égtek ott a magasban és mire kialudtak, a sok 

ezer ünneplő szívben izzóvá lett azoknak nyoma” – zárta le a nagygyűlés eseményeinek 

összefoglalását a szerkesztő.
503

 Az egybegyűltek utoljára a Rákóczi-indulót hallgatták meg.
504

 

A pécsi katolikus nagygyűlés munkáját az 1907. augusztus 27-én délután tartott zárt 

ülés foglalta össze, és itt történt meg a határozati javaslatok fölötti szavazás is. Mattyasovszky 

Lajos szövetségi alelnök vezetésével a szavazásra jogosult tagok elfogadták a szakosztályok 

határozatait. Ezek nagy része deklaratív jellegű volt, nem kívántak konkrét szervező munkát, 

de a teendők irányait igyekeztek kijelölni. A pécsi nagygyűléshez köthető konkrét eredmény 

az országos sajtóegyesület szervezésének előkészítését végző bizottság felállítása, illetve a 

katolikus középiskolai tanárok országos mozgalmának elindulása volt. A kialakuló katolikus 

népszövetségi mozgalom is 1907 után kapott nagyobb lendületet. 

 A határozatok „végrehajtásáért” az Országos Katolikus Szövetség volt felelős. Ennek 

tagjai és vezetői igyekeztek kihasználni sokoldalú – egyházi és világi – társadalmi 

kapcsolatrendszerüket, pozíciójukat annak érdekében, hogy a megfogalmazott célok minél 

hatékonyabban megvalósulhassanak. A püspöki kar és az egyes püspökök, a lelkészkedő 

papság, a Szent István Társulat, az országban működő katolikus egyesületek megkeresése 

mellett a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal, az egyes városok közgyűléseivel és 

egyéb világi szervezetekkel ily módon kiépített kapcsolat fontos volt az érdekérvényesítés 

szempontjából. Eredményeik egy részét az 1907-től megjelenő hivatalos lapjukban, a 

Szövetégi Értesítőben tették közzé, de tevékenységük jó lecsapódási pontját jelentik az 

egyházmegyékben kiadott püspöki körlevelek is. 

 

A fejezet végén, mintegy kitérőként érdemes röviden szólni a következő vidéki helyszín 

kiválasztásáról. Az 1908. évi nagygyűlés ismét Budapesten volt, de egy évre rá újra vidéki 

rendezőt kellett választani. A főszervező Országos Katolikus Szövetség (OKSZ) 1909. évi 

februári ülésén elhatározta, hogy a következő nagygyűlés helyszíne Szeged lesz. A szervezés 

érdekében a központi bizottság (Várady L. Árpád c. püspök, dr. Giesswein Sándor orsz. 

képviselő, Zlinszky János ügyész, dr. Mihályfy Ákos egy. tanár, Ernszt Sándor orsz. 

képviselő, Friedrich István tanár, Szele Róbert tankerületi igazgató, Jászay Géza 

apátplébános) mellett kijelölésre került egy helyi szervező testület is, melynek magját a 

szegedi Katolikus Kör adta. Előbbiek a program összeállításáért, utóbbiak a helyi ünnepségek 
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lebonyolításáért voltak felelősek. Az utólag kiadott jegyzőkönyv bevezetője szerint a szegedi 

gyűlés jelentőségét az adta, hogy „az ország legmagyarabb részének gócpontjában rakta meg 

a keresztény megujhodás tábori tűzhelyét s azon ölelkező lángban csapott föl a hitbuzgóság és 

a hazaszeretet tüze.”
505

 A beszámoló szerkesztője másrészt kiemelte, hogy a szegedi rendezés 

alkalmával a szakosztályi gyűlések a megszokotthoz képest népesebb közönség előtt 

zajlottak, melynek okát abban látta, hogy az elhangzott beszédek a gyakorlati élet fontos 

kérdéseivel foglalkoztak. Összességében magát a nagygyűlést is sokan látogatták, a napilapok 

tudósítói 40-45 ezer résztvevőről számoltak be.
506

 

 A három napos rendezvényt Csernoch János csanádi püspök nyitotta meg, aki 

kiemelte, hogy Szent Gellért alakja és a Csanádi Egyházmegyéhez kötődő működése méltóvá 

teszi Szeged városát a rendezvény befogadására, és ezt igaznak vélte a török alóli 

felszabadulás után itt munkálkodó ferencrendiek esetében is. Véleménye szerint a régióban a 

török utáni újrakezdés és hittérítés kiindulópontja Szeged volt. Lázár György polgármester is 

hasonló gondolati keretbe ágyazta a nagygyűlés munkáját, mikor köszöntötte az 

egybegyűlteket „(...) ez ősmagyar városban, melyet az államalkotó magyar faj véghatárán 

ekszponált helyzete az (...) Alföld szép királynélyává avattak (...)”, és örömét fejezte ki, hogy 

a rendezőség „az Alvidék legnagyobb katolikus városát választotta s ezáltal emelte annak 

központiságát, melyet erősíteni állandó törekvésünk (...).”
507

 

A szegedi nagygyűlés kapcsán – a belpolitikai bizonytalanság miatt – a rendezők már 

előre tüntetésektől tartottak. Erre nem, de a katolikus politikusok közötti – a korábban 

utalásszerűen már jelzett okok miatti – szakításra került sor ez alkalommal. Rakovszky 

ragaszkodott a nagygyűlések politikai szerepéhez, Zichy János viszont továbbra is a napi 

politikától való elhatárolódást hangsúlyozta. A nézeteltérések miatt Zichy nem jelent meg a 

néppárti vacsorán, mire válaszként Rakovszky az összes néppárti képviselővel együtt elhagyta 

Szegedet.
508

 A vizsgált korszakban nem volt több vidéki nagygyűlés, a következő három 

esetben a fővárosban zajlottak az események. 
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7. A katolikus társadalom megszervezése, a közművelődés kérdései és 

a katolikus nagygyűlések, 1893-1913 
 

A következő fejezet szerepe, hogy áttekintse a magyarországi katolikus nagygyűléseken 

elhangzott, a társadalomszervezés és a közművelődés kérdéseit érintő beszédeket, és 

tematikusan rendezve képet adjon arról, hogy az azokon részt vevő katolikus értelmiség 

milyen problémákat látott ezeken a területeken, illetve milyen kiutakat, megoldási 

alternatívákat fogalmazott meg. A tematikus feldolgozáson belül a kronológia határozza meg 

az áttekintés menetét. Ahol az szükséges, természetesen utalok a beszédekben felvetett 

problémák tágabb kontextusára is. A hazai gyűlések kialakulásának korai időszakára (1893-

1900) is tekintettel leszek, az azokon elhangzott, témánkba vágó beszédeket is bevonom a 

vizsgálatba. A felszólalók közül többeknek a neve ma már nem sokat mond, illetve a 

későbbiekben sem vált jelentőssé. Azonban az ő beszédeiknek a bemutatását is fontosnak 

tartom, mert a vizsgált diskurzus részét képezték, illetve rajtuk keresztül az is látható, hogy a 

különböző társadalmi-közéleti pozícióban lévő szereplők miképpen gondolkodnak együtt 

(vagy éppen eltérően) a felvetett problémákról. A szereplők beazonosítását és pályafutásuk 

rövid áttekintését a dolgozat mellékleteként szereplő életrajzi kislexikon segíti. Másrészt a 

következő fejezet szövegébe illesztve viszonylag sok szó szerinti idézet található, melynek 

funkciója, hogy a vizsgált diskurzusban résztvevők szóhasználata és gondolatainak logikája is 

közvetlenül látható legyen. Ennek érdekében fordul elő az is, hogy az egyes témákhoz 

kapcsolódó, ismétlődő gondolatok újabb megfogalmazásait is beépítettem a szövegbe. 

 

7.1. A katolikusok feladatai és a társadalom megszervezése (az egyesületi 

háló) 

 

A 19. század második felében Magyarországon is megjelent a népképviseleti elvű 

kormányzás modellje, és a választójoggal rendelkezők megnyerése a politikai élet szereplői 

számára fontos szempont lett. Még akkor is, ha a magyarországi népességnek csak elenyésző 

része (az összlakosságnak 5,5-7,5 %-a, a 20 éven felüli lakosságnak 20-27%-a)
509

 

rendelkezett is választójoggal, ez, és az 1890-es évektől élénkülő parlamenten kívüli 

érdekérvényesítési „technikák” (sztrájkok, nyomásgyakorló csoportok, sajtó) szükségessé 

tették a tömegek politikai mozgósítását. Egy 1899-es felmérés szerint az országban több mint 
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3600 egyesület létezett, melyek közül nagyjából 2000 volt politikai szempontból is érdekes 

(kaszinó, társaskör, olvasókör), és 105 volt kifejezetten politikai jellegű.
510

 A politikai 

egyesületek mellett azonban számos, fontos társadalmi szerepet betöltő civil szervezettel is 

találkozhatunk (legényegyletek, szakmai egyesületek, karitatív szervezetek, tudományos 

társaságok, stb.). A civil társadalom fejlődése – a jelentős mértékű elvallástalanodással 

párosulva
511

 – kihívást (és egyben lehetőséget is) jelentett a katolikus egyház számára, hogy 

már korábban is létező normakommunikációs-értékközvetítő és társadalomszervező 

tevékenységét új keretek között végezze.
512

 Ekkor már a katolikus hitélet
513

 jelentős része 

zajlott a felekezetekhez kötődő egyesületekben, melynek köszönhetően egyfajta katolikus 

szubkultúra kezdett kialakulni („katolikus mikrovilág”, „egyesületi katolicizmus – Verein-

Katholizismus”).
514

 Az egyesületek lassan behálózták a társadalmat és a politikai katolicizmus 

hatókörébe kerülve egyfajta társadalmi küldetéstudatot is kaphattak. Az egyesületi szféra 

„működési szabályai” különböztek a hierarchia megszokott mechanizmusaitól, magukkal 

hoztak egyfajta demokratikusabb gondolkodásmódot, illetve az egyház és a világiak 

szerepének újraértékelését is.
515

 Ennek a katolikus szubkultúrának a létére vagy nemlétére, 

működésére vagy disszfunkcionálására, illetve a katolikus világiaknak a társadalmi 

kötelezettségeire vonatkozóan a nagygyűlési felszólalásokban több reflexiót láthatunk. 

 A korábbi állapotokat megzavaró modernizációs folyamatok (szekularizáció, 

polgárosodás, technikai-tudományos fejlődés) alkalmazkodásra késztették a régi struktúrákat 

és beidegződéseket. Itt elsősorban a közvetítő csatornák, a mediátorként számba jöhető 

egyházi és világi katolikus személyek szerepének újragondolása vált szükségessé. Meg kellett 

határozni a közvetítendő tartalmakat, a közvetítésre felhasználható csatornákat és ezek 
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kialakításának stratégiáit.
516

 Ez természetesen egy többszereplős folyamat volt, mely 

szükségessé tette az egyes aktorok közötti folyamatos kommunikációt. 

 A társadalomszervezés szerepe két tényező miatt is felértékelődött a századfordulóra. 

Egyrészt mert az egyes társadalmi alrendszerekre (iskolahálózat, szegénygondozás, stb.) 

gyakorolt egyházi befolyás csökkenni kezdett. Ez részben az állam expanziós 

tevékenységének volt köszönhető, de az is szerepet játszott, hogy a polgárosodó 

(„művelődő”) társadalomban egyes feladatokat már nem (csak) az egyháziak, hanem világi 

szakemberek láttak el.
517

 Másrészt a vallás elkülönült a társadalom egészétől, és választott 

identitássá változott, amely szükségessé tette az egyén (és a társdalom) hatékony 

megszólítására és mozgósítására alkalmas eszközök igénybe vételét.
518

 Az érték- és 

normakommunikáció szerepe sem csökkent, elsősorban a megjelenő – konkurens – politikai 

ideológiák hatásaival szemben volt szükség az egyház saját értékrendszerének és 

világnézetének hatékony közvetítésére. 

A katolikus nagygyűlések olyan kommunikációs fórumokként is felfoghatók, melyek 

alkalmával az eszmecsere színhelye a katolikus nagygyűlés konferenciaterme volt, ahol főpap 

és plébános, politikus és „szociális munkás” véleményt cserélhetett, és közös álláspontot 

alakíthatott ki a legkülönbözőbb kérdésekben. Ilyen szempontból az egyházi 

normakommunikáció és társadalomszervezés stratégiájának kialakulásához, de méginkább 

annak a közönség felé való közvetítéséhez hozzá tudtak járulni. Ez azért is igaz lehet, mert a 

katolikus közéleti öntudat fejlesztése elsősorban a (származási és tudás) elitek 

szervezőmunkáját igényelte, melyek viszont ténylegesen a nagygyűlések résztvevői voltak.
519

 

 A nagygűléseknek a korábbi fejezetekben történt bemutatása kapcsán láthattuk, hogy 

azok valójában nem váltak nyílt vitafórumokká, az egymással szembenáló, konkuráló 

elképzeléseket csak utalások szintjén lehet felfedezni a beszédekben.
520

 Ez egyrészt a 

hierarchia felügyeletének, másrészt a résztvevők önkorlátozásának is köszönhető. A felmerülő 

megoldási alternatívák közötti szelekció a nagygyűlések „hátterében” (szakmai, politikai és 

egyéb fórumokon) zajlott, a nagygyűlésről tudósító forrásokban leginkább a 

„végeredménynek” mondható elképzelések maradtak fenn. Ezt mutatja az is, hogy a legtöbb 
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esetben ellenvetés nélkül fogadták el a szakosztályi felszólalók határozati javaslatait. Így lehet 

az, hogy a nagygyűlések szakosztályai nem váltak igazi „szellemi műhelyekké” sem, inkább 

annak kommunikációs-véleményközvetítő funkciója domborodott ki. Ezek a rendezvények 

erre nem is voltak alkalmasak, a részletes kidolgozás más fórumokon zajott, de sokszor a 

szakosztályban felszólaló személyek részvételével. 

A felvázolt folyamatok természetesen nem a nagygyűléseken alakultak ki és nem is 

csak ezekhez köthetők. Viszont ezen a „mikroszkópon” keresztül, a vett „minta” talán érdekes 

tüneteket mutat. 

7.1.1. Az 1890-es évek gyűlései 

 

A korai katolikus gyűlések időszakában az első jelentős esemény az 1893. évi soproni 

népgyűlés volt. Ez alkalommal – az egyházpolitikai kérdés által felfokozott közhangulatban – 

az előadók áttekintették a kialakult helyzetet, és számba vették a lehetséges teendőket, 

általános cselekvési mintákat. Dominkovics Sándor kapuvári plébános, szentszéki ülnök is 

ebben a szellemben szólalt fel, és fejtette ki, hogy a magyar katolicizmus „kénytelen, a 

tétlenség öléből kikelve, a szorosabb sorakozás szervezésének és hatásosabb önvédelmi akczió 

munkájának megkezdésére.”
521

 Hangsúlyozta, fel kell hagyni a mozdulatlansággal, és a 

cselekvés terepére kell lépni, hogy az egyház és a katolikus társadalom érdekei megóvhatók 

legyenek: „Ha békét akarunk, mi is fektessünk súlyt a harczi készültségünkre: 

Szervezettségünkre.”
522

 Dominkovics itt elsősorban a politikai szervezettségre gondolt, de 

megállapításai tágabb összefüggésben is érvényesek voltak. 

 Még ugyanebben az évben, Komáromban rendeztek demonstratív jellegű nagygyűlést. 

A szónokok itt is a katolikusok közös cselekvési irányaival foglalkoztak. A gyűlés világi 

elnöke, gróf Eszterháy Miklós Móric felhívta a figyelmet az általános vallástalanságra és a 

vallásos érzület lerombolásának jelenségére, melynek egyik okát a rideg – a vallás tanait 

figyelmen kívül hagyó – törvényekben és az állami omnipotencia téves gondolatában jelölte 

meg. Bíztatta a hallgatóságot, hogy e tendencia ellen közös fellépéssel tenni lehet, méghozzá 

úgy, ha szem előtt tartják azt a követelményt, hogy „ragaszkodjunk vallásunk tanaihoz, 

hajoljunk meg az ecclesia docens előtt és minden alkalommal bizonyítsuk be vallásos 

érzelmeinket.”
523

 Elsősorban ezt arra a helyzetre értette, amikor a törvényhozó és a 

választópolgár közvetlen kapcsolatba kerül egymással, azaz az országgyűlési választásokra. 
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 A felszólalók sorában szereplő Szapáry László gróf, országgyűlési képviselő az állam 

és az egyház közötti béke szükségességéről értekezett. Mondandójának kiindulópontja az volt, 

hogy az államnak és az egyháznak az utóbbi században való szoros összekapcsolódása a 

művelődés újjászületésének idején sok baj forrásává vált, mivel az állam mélyen be kívánt 

avatkozni az egyház korábbi hatásköreibe. Ezt a konfliktust Szapáry nem tartotta 

törvényszerűnek, mivel a két szféra végső céljai azonosak és egymást feltételezik: az 

állampolgárok boldogítása és a hívek tökéletesítése. Szerinte a leginkább elfogadható alapelv 

az állam-egyház viszony tekintetében a „szabad egyház szabad államban” megoldása lenne, 

de mindenféle radikális szeparáció elképzelhetetlen, már azért is, mert az emberek nagy része 

az állam és az egyház kötelékeibe egyaránt tartozik. A polgári és egyházi kötelességek 

ütközése kerülendő, ezért az államnak és az egyháznak – a kölcsönös méltányosság alapján – 

békésen együtt kellene működnie.
524

 Az együttműködés egyik feltételével, illetve az egyház 

számára szükséges szabad mozgástér (önkormányzatiság) megteremtésével, a katolikus 

autonómia témájával beszédében egy helyi ügyvéd (Mike Károly) foglalkozott. A gyűlés 

elfogadta utóbbi határozati javaslatát, mely szerint a hercegprímáshoz fordulnak azzal a 

kéréssel, hogy az újra megindult autonómia mozgalomban a képviseleti elv érvényesítése 

érdekében igyekezzen mindent megtenni.
525

 

 Az eddigiek alapján azt mondhatjuk, hogy a katolikus akció, a társadalmi 

szervezkedés megindítása és a politikai képviselet megvalósítása Magyarországon 

elsődlegesen az egyháznak az állammal való kapcsolatában merült fel. Az előadók 

hangsúlyozták az állam és az egyház kölcsönös függetlenségében is benne rejlő egymásra 

utaltság gondolatát, illetve azt, hogy a hierarchia elve nem ellenkezik a képviseleti elvnek az 

egyház szervezetében való megvalósításával. Másrészt azt is hangsúlyozták, hogy az egyház 

tanítóhivatali pozíciói nem sérülhetnek, miközben a politikai érdekérvényesítési potenciál 

növelésén fáradoznak.
526

 Ahogy Zichy Vladimir gróf, helyi nagybirtokos a katolikus 

összetartozásról szóló beszédében fogalmazott: „Az összetartozásban van az erő, az 

összetartozás érzetében van a bizalom, a remény, az összetartozás tudatában rejlik a 

bátorság. Az összetartozás megfélemlíti ellenfeleinket, súlyt kölcsönöz vezéreink szavának, 

tekintélyüket emeli, tiszteletet parancsol személyük iránt.”
527

 A célt tehát az összezárás minél 

hatékonyabb megvalósítása, a hatékony érdekképviselet megteremtése érdekében. Zichy 

javaslatára a gyűlés kimondta, hogy mindazt, ami a magyar katolikusok összetartozását 
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erősíti, melegen pártolja, így különösen a városi katolikus körök alapítását, a falusi olvasó-

egyletek létesítését, a községi és megyei gyűlések, választási értekezletek szervezését. Az 

előadó a „közösségi szolidaritás” fontosságát igyekezett hangsúlyozni, mely azért is fontos, 

mert a vele azonos társadalmi csoportba tartozó arisztokraták magatartására nem ez, hanem 

éppen az elzárkózás volt alapvetően jellemző.
528

 Arról is döntöttek a résztvevők, hogy 

Magyarország minden plébánosát felkérik a komáromihoz hasonló gyűlések szervezésének 

elősegítésére, illetve arra, hogy az azokon születő határozatokat küldjék el az uralkodónak, az 

országgyűlésnek és a püspöki karnak is.
529

 Az utóbbi döntés, illetve a nagygyűlésen 

elhangzott beszédek közzététele ugyanis kellő nyilvánosságot tudtak garantálni az ott 

elhangzottaknak. 

A szociális kérdés megoldásának érdekében – a gazdák, kisiparosok és munkások 

gazdasági nehézségeinek enyhítése céljából – Prohászka Ottokár (ekkor az esztergomi 

papnevelő tanára)
530

 a komáromi gyűlésen – a pápa jelmondatát idézve – azt a javaslatot tette, 

hogy „állítsuk vissza a kereszténységet mindenben.”
531

 Ennek a módját pedig abban látta, 

hogy „mindenütt keresztény szellemű egyleteket és társulatokat és szövetkezeteket kell 

alapítani, a városokban kath. köröket, a falukon ker. parasztegyleteket.”
532

 Ezeknek az 

egyleteknek lesz a feladata a törvényhozás befolyásolása, a társadalom tagjai közötti mediáció 

és a szociális problémák kezelése. Meggyőződéssel jelentette ki, hogy a katolikusok 

érdekeinek védelmében „csak egyesületi téren tehetünk valamit.”
533

 Ezekből az 

egyesületekből pedig, alulról építkezve képzelte el egy keresztény néppárt kifejlődését, mely 

magasabb szinten képes az érdekképviselet megvalósítására. A társadalom (politikai) 

megszervezése tehát Prohászka elképzeléseiben nem felülről történik, hanem organikus 

módon, alulról építkezik, melyhez természetesen időre van szükség.
534

 Ezek az egyesületek 

lehetnek a bölcsői a keresztény szellemiségű munkásság kialakulásának is. 
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A komáromi népgyűlés céljai – mint az ekkor szerveződő hasonló gyűlések esetében is 

– a főszervező Molnár János plébános
535

 összegzésében a következők voltak. 1. A katolikus 

hitélet fellendítése érdekében hitvallomásra felhívni a résztvevőket. 2. Az egyház és a 

társadalom állapotáról élőszóval való közvetlen felvilágosítás. 3. Lelkesíteni és tettekre 

ösztönözni a katolikus társadalmat. 4. Megvigasztalni a cselekvőket, hogy ha nem is 

rövidtávon, de munkájuk eredménye mindenképpen látható lesz. Ezek a pontok rokoníthatók 

a külföldi nagygyűlések hasonló célkitűzéseivel. 

A következő fontos lépcsőfok az első fővárosi nagygyűlés megrendezése volt 1894. 

január 16-án a Vigadó épületében, melyre a szervezők 5700 jegyet adtak el. A gyűlést a 

katolikus lapok jelentős sikerként értékelték, és a katolikus szolidaritás erősödését várták 

tőle.
536

 A megnyitó beszédet tartó Vaszary Kolos hercegprímás elmondta, hogy a katolikusok 

sem kívánnak többet, mint ami az 1790-1791-es országgyűlésen a protestánsok számára 

biztosítva lett, azaz, hogy egyházuknak szellemi, kulturális és anyagi ügyeit az uralkodói 

főkegyúri és az állami főfelügyelet alatt maguk intézhessék. Ez gyakorlatilag a katolikus 

autonómia megvalósítását jelentette. Az egyház és az állam közötti szükséges összhang 

megteremtését hangsúlyozta: „mivel az egyház nem az államon kívül, hanem annak kebelében 

gyakorolja üdvös működését, kell, hogy mindketten: az egyház is, az állam is, egymás 

intézményeivel összehangzólag találkozzanak (…) téved az is, aki azt hiszi, hogy az állam 

vallás nélkül fennállhat.”
537

 Majd végül hozzátette: „Mi katholikusok igen is alkalmazkodni 

tudunk hazánk megváltozott viszonyaihoz, de a hit és erkölcs dolgában sem egyesek akarata, 

sem a nemzetek intézményei, sem a század korszelleme előtt meg nem hajolhatunk.”
538

 A 

beszéd után a prímás eltávozott a kongresszusról, további munkájában nem vett részt. 

A megnyitó után a világi elnök, Eszterházy Miklós Móric mondott beszédet, majd 

következtek a felkért előadók. Rajner Lajos esztergomi kanonok a katolikusok magán- és 

közéletben fennálló kötelességeit vette számba. Természetesen a legfontosabb kötelességnek 

a katolikus hit megvallását tekintette, és annak kinyilvánítására kért minden jelenlévőt. A 

katolikusok kötelességének nevezte, hogy az egyház védelmében egységesen és összetartóan 

lépjenek fel. A helyzetet értékelve ezen a téren nem látta jónak a helyzetet, mert mint mondta, 

„olyanok vagyunk, mint az oldott kéve”, az egységes fellépést az ellenfélnek sikerült eddig 
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megakadályoznia megfélemlítéssel, ígéretekkel, meggyőzéssel.
539

 Ezért felhívott mindenkit, 

hogy az egységet – melynek középpontja „Péter sziklája”, az Egyház – próbálják 

helyreállítani. Beszédében kitért a híveknek a katolikus sajtó támogatása terén fennálló 

kötelességeire, majd az ennél jóval szélesebb körű „katolikus akció” megvalósítására 

buzdított: „a kovászt bevinni a társadalomba s annak minden rétegére, minden intézményére 

rányomni a kereszténység bélyegét, szintén a mi feladatunk.”
540

 Ennek legfontosabb módja 

pedig a „társulás nyújtotta erő” jó kihasználása. A németországi Centrumpárt példájára 

hivatkozva feltette a kérdést, hogy „akarunk-e mi is ily hatalommá tömörülni?”
541

 Ha igen, 

akkor a politikai pártba való mielőbb szerveződést javasolta, mert ettől várható a hitvallásos 

iskolák, a katolikus jellegű alapítványok és a katolikus tudományegyetem megvédése is: 

„Uraim! Az ébredés órája ütött a katholikus lelkiismeret számára” – mondta végül.  Ebben a 

szellemben terjesztette be határozati javaslatait is: 1. Mindenki vallja meg hitét a közéletben 

is. 2. A szülőknek kötelessége gyermekeiket katolikus hitben nevelni és katolikus iskolába 

járatni. 3. Mindenki tőle telhetőleg köteles a katolikus egyesületi élet előmozdítására. 4. A 

polgárok vegyenek részt a községi, hatósági és az országos választásokon, és ott a megbízható 

katolikus férfiakra szavazzanak. 

A programban külön beszéd szerepelt a polgári házasságról, a katolikus autonómiáról, 

illetve ifj. Zichy János gróf a tan- és nevelésügy katolikus szempontjait vette számba. Ezeket 

követően Zichy Nándor
542

 tartotta a nagygyűlés záróbeszédét. Bejelentette, hogy közel 

120.000 aláírással, 450-nél több hitközségből gyűlt össze támogató nyilatkozat a nagygyűlés 

céljaival kapcsolatban. A nagygyűlés intézményének magyarországi meghonosítását 

rendkívül hasznosnak nevezte, és reményét fejezte ki az iránt, hogy a hitélet fejlesztéséhez 

sokban hozzá tud majd járulni. Ehhez azonban – mondta – folytatásra van szükség, melynek 

garanciája egy bizottság felállítása, mely a püspöki karral egyetértésben a következő 

alkalmakat előkészíti.
543

 Javasolta, hogy a következő nagygyűlések alapszabályául fogadják 

el azt, melyet az éppen folyó kongresszus szervezésénél használtak, kiegészítve azzal, amit „a 

Német- és Franciaországban székelő katolikus nagygyűlések alapszabályaiból tapasztalataink 
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nyomán jónak látunk.”
544

 Zichy javaslata alapján a nagygyűlés egy 24 tagú előkészítő 

bizottságot állított fel. 

A fél évvel később Pozsonyban rendezett népgyűlés idejére (június 29.) az 

országgyűlés már elfogadta az első három egyházpolitikai törvényt, így a gyűlés egyik fontos 

célja annak elérése lett, hogy az uralkodó ne szentesítse a házassági törvényt.
545

 Ugyanezt 

mondhatjuk a nagytapolcsányi népgyűlésről is, ahol csatlakoztak a budapesti gyűlés által 

elfogadott határozatokhoz, azokat szó szerint átvették.
546

 Itt a határozati javaslatokat magyar 

nyelven 5000, szlovákul 11.000 példányban nyomtatták ki, melyek hamar elfogytak.
547

 

Pozsonyban német és magyar nyelven
548

 hangzottak el az előadások, ugyanazokról a 

témákról, mint a komáromi gyűlés alkalmával. Még az előadók egy része is azonos volt: a 

megnyitót tartó Eszterházy Miklós Móric mellett ismerős lehetett már Mike Károly ügyvéd, 

aki a katolikus autonómiáról, és Prohászka Ottokár, aki a társadalmi kérdés megoldási 

lehetőségeiről beszélt. 

Prohászka a társadalmi problémák jelentős részét ebben a beszédében is a gazdasági 

liberalizmus elveire vezette vissza, de élesen kritizálta a szocializmusnak a magántulajdon 

elleni támadásait is. A liberalizmus – véleménye szerint – csak a gazdaságilag erősebb jogát 

ismeri el, amellyel tönkreteszi a hazai középosztályt, a szocializmus társadalmi tulajdon 

elmélete pedig egyszerűen utópiának tekinthető. A helyzet megoldását a keresztényszociális 

(kereszténytársadalmi) reformban jelölte meg, mely „a földi javak arányosabb elosztására 

törekszik; akarja, hogy a birtokban lehetőleg soknak legyen része; hogy a munka gyümölcse a 

dolgozó egyénnek jusson osztályrészül, ezen régi alapra akarjuk social reformunkat fektetni, 

mindazonáltal magánszerzési s birhatási joggal.”
549

 Úgy vélte, hogy a szociális kérdés olyan 

égető probléma, mely mindent meghatároz, még a politikai életet is teljesen átszervezi: 

„egyedül sociálreform pártok fognak ezentúl létezni, kereszténysociális vagy pogány-

sociáldemokratikus pártok.”
550

 Ez a gondolat túllépett a magyar pártpolitika hagyományosan 

közjogi alapú szerveződésén, és újfajta törésvonalak kialakulására hívta fel a figyelmet. Ezt 

követően újra beszélt a Komáromban már felvetett keresztény néppártról, melynek 
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szükségszerűen keresztényszociális programmal kell megszerveződnie. Határozati javaslata 

ismét azt tartalmazta, hogy a társadalmi forradalom minden formája ellen foglaljanak állást, 

és a munkásoknak a keresztény társadalmi egyesületekbe léptetését minden eszközzel 

szorgalmazzák. Beszédének minden elemében a Rerum novarum szellemisége és 

szóhasználata érezhető. 

Szintén Pozsonyban hangzott el Bangha István
551

 beszéde az állami egyházpolitika 

kérdéseiről. Az előadó határozati javaslata alapján közfelkiáltással szavazta meg a gyűlés, 

hogy csatlakoznak az 1894. január 16-án, Budapesten elfogadott határozatokhoz, és 

támogatják a védekezés országos szervezését, e végből pedig „a komáromi, soproni, 

szabadkai, zsolnai, nagytapolcsányi és pozsonyi nagygyűlések rendezői, a budapesti 

nagygyűlés rendezőinek vezetése alatt, ez országos bizottsággá fognak egyesülni.”
552

 Innen 

már csak egy lépés volt a politikai párt megalakításának gondolata. Ezt a lépést Zichy Nándor 

meg is tette a pozsonyi gyűlésen elmondott záróbeszédében. Hangsúlyozta, hogy a tiltakozás 

módja megváltozott: „Szervezkednünk kell az egész országban, egyházmegyék és 

törvényhatóságok szerint keresztény egyesületekben. Egy országos központot kell kijelölnünk. 

Elő kell készítenünk a jövő képviselő választásokat.”
553

 Mindezt annak érdekében, hogy a 

katolikus érdekeknek megfelelő országgyűlés alakulhasson, illetve el lehessen érni, hogy az 

uralkodó ne szentesítse az egyházpolitikai törvényeket. Elhangzott tehát a javaslat az országos 

katolikus párt és (egyesületi) hálózata kiépítésére. Ezzel az egyházpolitikai célok és a 

társadalmi önszerveződés határozott, általános politikai dimenziót nyertek, és a parlamenti 

politizálás felé terelte az erőket. 

A Katolikus Néppárt megalakulása nem sokkal később, 1895 januárjában már meg is 

történt.
554

 Ebben nagy szerepe volt a Székesfehérváron még előző év végén (1894. november 

18.) rendezett katolikus népgyűlésnek. Ez volt az első magyarországi nagygyűlés, ahol 

püspök elnökölt.
555

 A kongresszus kiadott anyagai között szereplő határozatok szövege ebben 

az esetben is megegyezett a budapesti nagygyűlésen elfogadottakkal.
556

 Ezek mellett úgy 

döntöttek, hogy a nagygyűlés végrehajtó bizottságának mandátumát meghosszabbítják, sőt 

községenként szintén állandó bizottságokat fognak felállítani, melyek feladata lesz „a 

nagygyűlésen megjelent polgárokat folyton evidenciában és összetartva s esetleg másokat is 

csatlakozásra szólítva, minden katholikus ügyeinket érdeklő mozzanatot figyelemmel kísérni 
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és a tagok figyelmét minden fentebbi téren felmerülendő kérdés alkalmával felhívni, s az illető 

kérdésben elfogadható kath. állásponthoz való hű ragaszkodást ezáltal mintegy 

biztosítani.”
557

 

A gyűlésen a katolikus politikai szervezkedésről általánosságban ifj. Zichy János 

beszélt, a záróbeszédben pedig Zichy Nándor konkrétan javasolta a pártalapítást: „mi vagyunk 

a kath. nép Magyarországon. Ha akarjuk, a kath. nép pártja. (…) de nekünk nem kis pártot, 

hanem a katholikusok nagy pártját kell alkotnunk Magyarországon. (…) Mi politikailag 

magyar katholikus párt akarunk lenni, a magyar kath. népnek pártja.”
558

 

Számomra most fontosabb az, hogy a székesfehérvári nagygyűlésen elhangzott egy 

beszéd a társadalmi szervezkedésről is. Ezt Major Ferenc orvos (később néppárti képviselő)
559

 

tartotta, felhívva a figyelmet a tömörülés és az egységes cselekvés szükségességére, mert mint 

mondta, „az ellenség önmagunk kebelében van, az alapot saját fiaink feszegetik.”
560

 

Katolikus körök és egyesületek alapítását javasolta, elsősorban az iparban dolgozó fiatalság 

számára. A működő katolikus legényegyleteket kevésnek találta, és hiányolta központi 

szervezésüket is. Amit viszont ennél is nagyobb problémának látott, az az volt, hogy a 

földműves ifjúságnak egyáltalán nincsenek egyesületei, amelyet a hazai társadalmi viszonyok 

tekintetében nagy hibának látott. A beszéd végén ezek alapítását sürgette.
561

 

A társadalmi szervezkedést többen is forszírozták. Póda Endre
562

 podafai plébános és 

kanonok, az első hazai nagygyűlés (Sopron) főszervezője arra bíztatott, hogy a „kath. akció 

legyen a mi jelszavunk.”
563

 Szentiványi Károly, székesegyházi hitszónok tovább ment: 

„Alakítsunk katholikus egyleteket hitünk támogatására, katholikus pártot jogaink védelmére. 

De ez se elég. (…) Alakítsunk katholikus szövetséget (országos). Mint jó keresztények és 

hazafiak szövetségre lépünk, összeírjuk nevünket, minden városban, faluban, választunk 

bizalmas embereket, kik otthon mindent szemmel tartanak. (…) Mint szövetséges társak sz. 

fogadást teszünk, hogy egymást el nem hagyjuk, csak oly embert emelünk hatalomra, oly 

embert támogatunk, ki minket támogat teljes erejéből, szóval egyházunk, hazánk érdekeit 
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semmi szin alatt cserben nem hagyjuk.”
564

 Szentiványi később is fontos szerepet töltött be az 

országos katolikus szervezkedés vezetésében. 

A párt alapítása megtörtént,
565

 és a programot közölte a nagygyűlésről kiadott 

emlékkönyv is. A Fejérmegyei Napló pedig a Néppárt hivatalos politikai közlönyének 

nyilvánította magát. Az egyesületi élet szervezésének elősegítése érdekében a nagygyűlés 

végrehajtó-bizottsága kiadta a katolikus egyesületek szervezésére vonatkozó „eljárás menetét” 

is.
566

 A cél az volt, hogy az ország minden falujában katolikus népkör alakuljon. Első 

lépésnek azt javasolta a segédlet, hogy a helyiek kérjék fel lelkészüket a kör vezetésére, majd 

hívjanak össze egy alakuló ülést, ahol közfelkiáltással kimondják a megalakulást. A formális 

megalakulás a hivatalos személyek (elnök, jegyző legalább, de lehet még alelnök, igazgató, 

titkár, könyvtáros, gondnok, és választmányi tagok) megválasztásával és az 

alapszabály/házszabály elfogadásával történik. Az utóbbival kapcsolatban a Budapesti 

Katolikus Kör alapszabályainak beszerzését javasolták. A megalakulást be kell jelenteni a 

püspökségen, esetleg a néppárt központi irodájához és a Fejérmegyei Naplóhoz 

Székesfehérvárra. Végül az alapszabályokat és az alakuló ülés jegyzőkönyvét – a részletezett 

formaságok betartásával – be kellett küldeni a belügyminiszterhez. Ezt követően a kör 

ideiglenesen megkezdhette működését, mely nyilvánossá csak az után vált, miután a 

miniszteri jóváhagyás megérkezett.
567

  

A katolikus körök és egyesületek gyorsan kezdtek szaporodni, és mint fentebb már 

láttuk, 1896-ban országos egyesületi kongresszus összehívására került sor. A rendezvényen 

400 különféle katolikus egyesület képviseltette magát. A több tematikus szekcióban működő 

kongresszus munkájából csak néhány mozzanatot emelek ki, mely általában foglalkozott az 

egyesületi élet fejlesztésével, az egyesületek típusok szerinti külön üléseit nem vizsgálom. 

A kongresszus egyik fő szervezője, a Budapesti Katolikus Kör titkára, Gyürky Ödön 

volt, aki a katolikus irodalmi egyesületek szekciójában javaslatot tett egy önálló egyesületi 

közlöny létrehozására. Úgy gondolta ugyanis, hogy az egyesületi élet felvirágoztatásához 

alapkövetelmény a jó és gyors információáramlás biztosítása, egy önálló kommunikációs 

csatorna létesítése. Az egyesületi élet kifejlődésének ebben a kezdeti fázisában ugyanis még 

csak most kezdenek körvonalazódni a teendők, és merülnek fel kérdések, másrészt még ébren 

kell tartani a lelkesedést is. Sok tehát a megbeszélni való, és meg kell teremteni a közös 
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cselekvés alapjait is. Erre pedig legalkalmasabb egy önálló sajtókiadvány létesítése. Erre a 

célra eddig a Szent István Társulat saját értesítőjét használták, de az kezdett túlterheltté válni 

az egyesületi hírekkel, és mivel ennek nem volt kizárólagos profilja az egyesületi élet 

támogatása, így aktuálissá vált a tehermentesítése. Másrészt Gyürky a gyakoribb megjelenést 

(heti egy vagy két alkalommal) is szorgalmazta, az információk minél hatékonyabb 

áramoltatása érdekében. A munka megszervezésére a Szent István Társulatot alkalmasnak, a 

Társulati Értesítőt továbbfejlesztendőnek gondolta, és ehhez kérte az ország katolikus 

egyesületeinek támogatását.
568

 

A másik fontos előadás a katolikus társadalmi egyesületek szekciójában hangzott el. 

Zichy Vladimir itt az egyesületi élet felvirágoztatásának feltételeiről beszélt. Ezzel 

kapcsolatban első helyen említette a jogszabályi háttér rendezetlenségét. Ugyanis az 

egyesülési jog gyakorlásának feltételeit nem rendezték törvényes szinten, hanem egy 

belügyminiszteri rendelet (1508/1875. BM) foglalkozott a kérdéssel, melynek módosítása a 

miniszter hatáskörébe tartozott. Ezt visszás állapotnak gondolta, és sürgette az egyesületi 

törvény megalkotását.
569

 A második fontos tényezőnek a püspöki kar támogatását tartotta. Ez 

jelentheti ugyanis a garanciát arra, hogy az egyesületi mozgalom az egyház érdekeinek 

megfelelően tudjon alakulni, ez adja a kellő tekintélyt és részben az anyagi támogatás forrása 

is lehet.
570

 A harmadik, és a legaktuálisabb teendőt azonban a katolikus egyesületek országos 

szervezetének létrehozásában jelölte meg. Elképzelése szerint ez szövetkezeti alapon 

működhetne. A központi szövetkezetbe lépnének be az ország katolikus egyesületei, melyek 

elküldhetnék képviselőiket a szövetség közgyűlésébe, de az felettük nem gyakorolna 

semmiféle joghatóságot, nem érintené függetlenségüket. Ennek határozatai csak az egyesületi 

élet támogatását szolgálnák, és nem bírnának kötelező erővel. A szövetkezet elnökséggel és 

tájékoztató irodával rendelkezne. A felszólalás hosszas vitát váltott ki, különösen a harmadik 

javaslat miatt. Végül a szakosztály egy előkészítő bizottságot állított fel a határozati javaslat 

alaposabb kidolgozására (Zichy Vladimir, Póda Endre, Páska István, Boromisza Tibor, 

Wildfeuer Károly, Antunovics József, Perényi Antal).
571

 A végleges szöveg így fogalmazott: 

„Tekintettel arra, hogy a katholikus egyleti élet felvirágzása czéljából az országos 

szervezkedés szükséges és hogy a létező és létesítendő körök és egyletek kölcsönös érintkezése 

nagy hatással lesz az egyletek föllendülésére, tekintve továbbá, hogy az a mostoha helyzet, 
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amelyben a katholikus egyesületek jelenleg vannak, kívánatosnak tűnteti fel, hogy az egyes 

körök ne álljanak védtelenül magukban, hanem egyetemes és közös védelemben részesülvén, a 

hatóságok előtt erősebb és szakavatott képviseltetést nyerjenek: mondja ki a kongresszus, 

hogy a katholikus egyleteknek és köröknek szövetkezeti alapon és egyházmegyénként való 

szervezését  szükségesnek tartja.”
572

 A határozatot a kongresszus elfogadta, és elkezdődött 

a központi szervezet kialakítása. Ezzel az egyesületi élet szervezésének úgynevezett külső 

feltételei kezdtek kiformálódni.
573

 

Ezt követően ismét Gyürky Ödön előadása következett, most már egy általánosabb 

témakörben, az egyesületi élet fejlesztésének belső feltételeiről. Hozzászólásában az 

egyesületi élet működésének fontosabb eszközeit vette sorra, azokat, melyek megvalósítását a 

Zichy Vladimir által felvázolt kereteken belül kell végrehajtani. A cél az volt, hogy bemutassa 

a hatékonyan működő egyesület belső életének ideális modelljét, melyet az országban 

mindenfelé egységesen követni lehet. Úgy vélte, hogy ezek a kérdések talán még a külső 

szervezeti kérdéseknél is fontosabbak, mert „ezen kérdések megfejtésétől függ kath. 

társadalmunk szelleme, belső élete, létezésünk szükségessége vagy szükségtelen volta.”
574

 

Fontosnak tartotta jelezni, hogy a társadalmi egyesületeket nem szabad összetéveszteni a 

hitbuzgalmi egyesületekkel, melyek teljesen más célokat szolgálnak, feladatuk nem csupán a 

vallásgyakorlatok előmozdítása, hanem a társas élet megfelelő szervezése. Viszont többnek 

tekintette őket az egyszerű polgári kaszinóknál és olvasóköröknél is, ugyanis ezeknek 

kötelességük ápolni a katolikus szellemet és öntudatot is. Az ilyen egyesületek működésének 

tehát része a szórakozás is, de a második (fő) cél ennek kereteket szab.
575

  

Gyürky az eszközök közül elsőként a katolikus szellemű felolvasásokat emelte ki. 

Ezek szerepe szerinte abban áll, hogy a támadásoknak kitett hittételeket jobban megvilágítsák, 

a napi élet fontos eseményeit, a tudomány és irodalom alkotásait katolikus megvilágításban 

mutassák be. Ezeket azért tartotta fontosnak, mert a hitközömbösség elhárítása érdekében „az 

intelligencziának értelmét kath. szellemben képezik tovább, szellemi életét a kath. elvek szerint 

irányozzák.”
576

 Az iskolában szerzett vallásos ismeretek és nevelés ez által ébren tartható, 

fejleszthető. Úgy vélte, hogy eddig erre egyedül a templomi prédikációk voltak alkalmasak, 
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de mivel az értelmiség jelentős része már nem jár templomba,
577

 elérkezett az ideje, hogy a 

szószék mellé odaállítsák az egyesületi felolvasásokat is. „Ha megtartani akarjuk a kath. 

világiakban a kath. szellemet, akkor utánuk kell mennünk oda, a hol ők találkoznak, a hol ők 

összejönnek (…) el kell szólítanunk néhány percre az olvasó- és játszó asztaloktól, hogy 

halljanak néhány figyelmezető szózatot, hogy egy-egy gondolat, egy-egy eszme, egy-egy érv 

megkapja figyelmüket, hogy tovább gondolkozzanak felette (…).”
578

 A minél gyakoribb 

egyesületi felolvasások tehát a katolikus értelmiség visszahódításának fontos eszközei, ezért 

oly módon is érdemes megvalósítani őket, hogy felolvasó csoportok járják körbe az országot. 

Ennek az lenne az előnye, hogy az ezeken keresztül érvényesülő oktatási-nevelési hatás 

egységesen tudna megvalósulni, illetve a kívülről érkező előadók hatása nagyobb lehetne a 

helybeliekénél, akiket már mindenki ismer. Ennek megszervezésére Gyürky a Budapesti 

Katolikus Kör felkérését javasolta. 

A második eszköz, amiről Gyürky szót ejtett, a katolikus szellemű irodalom termékei 

voltak (könyvek, lapok). Ezek terjesztése és a célközönséghez való eljuttatása szintén az 

egyesületek feladata lenne, méghozzá katolikus könyvtárak felállításával és a tagok számára 

való megnyitásával.
579

 Reményei szerint ezek majd „kiszorítják a kölcsön könyvtárak selejtes 

termékeit és gátat vetnek az erkölcstelen irodalom pusztításai elé.”
580

 Minden faluban 

katolikus népkönyvtárakat kell létrehozni a helyi egyesület keretében, ahol pedig ilyenek 

nincsenek, ott a pap vagy a tanító hozza létre ezeket.  

Gyürky további teendőnek jelölte meg a közművelődési egyesületek felkarolását. Ezek 

szerepe a katolikus iskolák és óvodák védelme lenne. Véleménye szerint az ilyen típusú 

katolikus egyesületeknek fel kellene venniük programjukba a magyarosítás eszméjét is, és 

ennek érdekében például a népiskolákban díjazhatnák a magyarosítás körül érdemeket 

szerzett tanítókat.
581

 Végül javasolta, hogy különösen a falusi egyesületek vegyék fel teendőik 

közé a gazdasági célok szolgálatát is, az anyagi jólét és függetlenség megteremtése ugyanis 

alapfeltétele a szellemi-erkölcsi megújulásnak. Másrészt az anyagi érdekek felkarolása az az 

út, melyen „legkönnyebben lehet hozzáférni a néphez (…) és szívében újra uralomra juttatni a 

nemzeti és keresztény eszméket.”
582

 Ezért úgy gondolta, hogy az egyesületek feladata lenne 

például a gazdasági szakoktatás felkarolása felolvasások és a téli időszakban tartandó 
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összefüggő gazdasági előadások révén. A figyelemnek ki kell terjednie a mezőgazdaság, a 

háziipar, a gazdasági mellékiparágak területére is, mindig a helyi viszonyoknak megfelelően. 

Ezek célja az új és hatékonyabb pénzkereseti lehetőségek megismertetése lenne. 

Létesíthetnének faiskolákat, vagy szervezhetnének eszköz- és gépbeszerző egyesületeket, 

melyek megvásárolhatnák a drágább gépeket és azokat a gazdák rendelkezésére bocsáthatnák 

(nem feltétlenül ingyen). Állíthatnának továbbá betegsegélyező és temetkezési osztályokat, 

takarékmagtárakat (az uzsora terjedése ellen) is.
583

 Az ilyen jellegű, átfogó tevékenységi kör 

az olasz Opera dei Congressi és a német Volksverein társadalomszervező, szociális-

gazdálkodási tevékenységére emlékeztet. 

 

7.1.2. A rendszeres katolikus nagygyűlések időszaka 

 

Kis kihagyás után a nagygyűlések szervezése már intézményesített keretek között folyt. Az 

1900-as jubileumi esztendő alkalmával tartott nagygyűlés harmadik nyilvános ülésén 

Zlinszky János, a KEOSZ alelnöke tartotta az első beszédet a katolikusok társadalmi 

feladatairól. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a feladat, amit a katolikus társadalom maga 

elé tűz nem agresszív jellegű, nem irányul a törvényes felekezetek ellen és nem szándéka 

megbontani a köztük meglévő békét sem, éppen ellenkezőleg, a társadalmi munkálkodást a 

haza és a kereszténység javára fordítják.
584

 Ezt azért is hangsúlyozhatta mindjárt beszéde 

elején, mert többen a protestantizmussal szembeni katolikus szervezkedést láttak a katolikus 

nagygyűlésekben és a katolikus társadalmi akcióban.  

 Zlinszky abból indult ki, hogy a katolikus társadalom évszázadokon keresztül 

szervezetlen volt, viszont erre nem is volt szüksége, mivel kiváltságos helyzete törvényileg 

garantált volt. Az utóbbi időben viszont úgy alakult a helyzet, hogy nem az állami törvények 

jelentik a garanciát, hanem a polgárok nagy tömegeinek támogatása. Ezért a katolikus 

társadalmi működés legfőbb célját abban jelölte meg, hogy a katolikusokat „felrázzuk abból a 

tespedésből, a melyben az évszázados nemtörődömség ejtette, s hogy azt a kis élénkséget, a 

mely a viszonyok kényszere folytán újabb időben érezhető, elaludni ne engedjük, hanem az 

egyház és a haza javára erősítsük s magasan lobogó lángolásra segítsük.”
585

 Hangsúlyozta 

azonban, hogy az egyén egyedül erre nem képes, ezért közös munkára kell egyesülni, 

méghozzá katolikus szellemben. A nem katolikus szellemű egyesülés ugyanis veszélyes lehet. 
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Másrészt a nagygyűlések egyesítő munkája és az ott született határozatok is csak akkor 

lehetnek sikeresek, ha mindenki, ezekről hazatérve azokat saját körében terjeszti és azoknak 

lelkes híveket szerez. Figyelmeztetett, hogy ez áldozattal és munkával jár, „fel kell áldoznunk 

időnk egy részét apostolkodásra és a közérdekben való munkálkodásra.”
586

 A katolikus akció 

lassú, nehézkes beindulását ugyanis két okkal magyarázta. Egyrészt „a társadalmi munkát 

szívesebben hagyjuk felebarátunkra, hogysem kényelmünk feláldozásával magunkra 

vállaljuk”, másrészt nem vagyunk tisztában azzal, hogy a nagy célok nagy eszközöket 

igényelnek, melyeket csak sokak áldozatkészségével lehet előteremteni, és hogy „milliók 

fillérei nagyobb eredményt szülhetnek, mint egyesek ezrei.”
587

 A változáshoz egy dolgot 

tartott nagyon fontosnak: az egymás megismeréséből származó kölcsönös bizalom lehet az, 

ami beindítja ezt a munkát. 

 A katolikus közügyek szakosztályában dr. Major Ferenc néppárti országgyűlési 

képviselő vállalta, hogy a katolikus egyesületi ügyről beszél. Mondandója elején 

megemlékezett a nemrégiben elhunyt Steiner Fülöp püspökről, akit a magyar katolikus 

társadalmi szervezkedés nagy úttörőjének nevezett. Témájának jelentőségét érzékeltetendő azt 

mondta, hogy a „keresztény restauráció győzelme pedig a katholikus egyesületi élet 

felvirágoztatásában rejlik.”
588

 Hangsúlyozta, hogy ennek az egyesületi életnek, a társadalmi 

szervezkedésnek szoros kapcsolatban kell lennie a hitélettel és az egyházzal, a nélkül nem 

képzelhető el. Ez a folyamat már az 1890-es években elkezdett kibontakozni, de folytatásához 

és eredményességéhez arra van szükség, mondta, hogy miként az első keresztényeknek, egy 

nagy család tagjaiként egyesülve, hitben és szeretetben kell cselekedni, mert ennek hiányában 

minden csak szalmaláng életű lesz, előtérbe kerülnek a konfliktusok és a pártokra szakadás. 

Megfigyelései szerint az egyesületi élet beindítása azokon a helyeken volt a legsikeresebb, 

ahol már volt valamiféle hitéleti aktivitás, esetleg voltak egyházi, ájtatossági társulatok. 

Ennek magyarázatát abban látta, hogy ilyen helyeken már megteremtődött a szükséges, 

kölcsönös bizalom, és korábbi tevékenységük kiterjesztéseként, „a szellemi, lelki egyesülést 

szívesen folytatják közös gondolkodásmódjuk alapján, anyagi téren is, közös érdekeik 

biztosítására.”
589

 Az egyesületi szellem elterjesztésének tehát az ájtatossági társulatokból kell 

kiindulnia, a katolikus köröknek a „közélet templomaivá” kell válniuk. Példaként a német 

katolikusok mozgalmát állította, és a kölni egyházmegyéből vett statisztikákkal bizonyította 

állításait. 
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 Az 1900. évi első országos katolikus nagygyűlés programjában – a „Keresztény 

szociálizmus” nevet viselő szakosztályban – szerepelt még néhány előadó, akik a katolikus 

társadalom megszervezésével kapcsolatban szorgalmazták keresztény (fogyasztási- és hitel) 

szövetkezetek, illetve katolikus legényegyletek szervezését. A szövetkezetekről beszélő 

Benyács István szövetkezeti elnök az osztrák minták átvételét javasolta, és propagálásukra, az 

alapítások körüli segédkezésre a katolikus papságot kérte. Több hozzászóló is javasolta 

azonban, hogy ne csak a papok, hanem a katolikus tanítók is legyenek bevonva ebbe a 

munkába. Benyács a szövetkezetek országos összefogását is szükségesnek tartotta, de a 

hitelszövetkezetek kapcsán hangsúlyozta, hogy „elítéli az állami központtal való érintkezést, 

mert az állami központtal összeköttetésben alakult hitelszövetkezetek először nem függetlenek, 

másodszor nem is segítenek a népen, mert a kezelési költségek folytán drágák,”
590

 azokat nem 

a keresztény szellemű szeretet szervezi. Javaslatra ez után a nagygyűlés nagy lelkesedéssel 

kimondta, hogy a Keresztény Szövetkezeti Központot kell támogatni, és az egyes 

szövetkezeteket ezzel kapcsolatban kell létesíteni. 

 A katolikus legényegyletek szerepéről Schiffer Ferenc
591

 pozsonyi kanonok beszélt. 

Az iparos ifjúság számára áldásos tevékenységük bemutatása után a gondokra és 

hiányosságokra tért rá. A nagygyűlés végül határozatban mondta ki a katolikus 

legényegyesületek támogatását, és azt, hogy „minden nagyobb városban, melyben nagyobb 

számú mesteremberek vannak, létesítendő katholikus legényegyesület azon módozatok szerint, 

melyeket a magyarországi kath. legényegyesületek országos szövetsége megállapított, és mely 

alapszabályszerű megállapítás” a hercegprímás és a belügyminiszter részéről is 

jóváhagyásban részesült.
592

 A határozat tartalmazta az iparos legények számára felállítandó 

internátusok ügyének támogatását is.
593

 

 

Az egy évvel később (1901) rendezett, második katolikus nagygyűlést ősszel szerették volna 

megtartani, de mivel ez az általános képviselő választásokkal egy időpontra esett, úgy 

határoztak, hogy későbbre halasztják. Ezzel is azt kívánták érzékeltetni, hogy nem egy 

pártpolitikai mozgalomról van szó.
594

 Végül az Országos Szövetség által kiadott felhívásra 

6000 rendes tag regisztrált.
595
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A kongresszust ifj. Zichy János, az országos szövetség elnöke nyitotta meg, aki a 

nagygyűlés célját az összetartozás kifejezésében, a katolikus öntudatra ébredésben, illetve 

abban jelölte meg: hogy „végre belássuk hibáinkat, gyöngeségeinket, de egyúttal 

képességeinket, hivatásunkat, feladatainkat, megalkossuk azt a keretet, amelyet be kell tölteni 

tevékenységünkkel, hogy megtalálhassuk végre a módot arra nézve is, miként lehet egy erős, 

hatalmas szervezetbe vonni mindazokat, kik a katholikus társadalomhoz tartoznak, abban 

élnek és kötelességeiket híven teljesíteni akarják.”
596

 Utalt arra, hogy sokan ebben a 

törekvésben azt látják, hogy a katolikusok egyfajta „elválasztási műtétet” végeznek, egy külön 

tábort igyekeznek létrehozni, ahelyett hogy az állam érdekében az erők egyesítésére 

törekednének. Ezt határozottan cáfolta, és kiemelte, hogy munkájuk lényege az egyesítés és 

nem az elválasztás. Azt viszont nem tagadta, hogy szerintük az államélet sok szempontból 

nem megfelelő irányba halad, ami nehezíti a helyes magatartás megtalálását. Éppen ezért 

emelte ki, hogy ebben a helyzetben különösen céltudatos irányításra van szükség a katolikus 

társadalom szervezésében. Erre a feladatra egyedül a püspöki kart tartotta hivatottnak, mert 

úgy látta, hogy csak ennek erkölcsi tekintélyéből lehet építkezni. A feladat tehát az egységes 

vezető és irányító szervezet megalkotása. Hangsúlyozta, hogy a magyar katolicizmus 

elválaszthatatlan a monarchia gondolatától és a dinasztia iránti hűségtől, a magyar 

katolicizmus „az államnak élete fejlődésében nem korlátja, hanem támasza.”
597

 

Figyelmeztetett, hogy a nagy akció megindításakor senki ne vonja ki magát a munkából, mert 

az ilyen ember „előre kiközösíti magát abból a táborból is, melyet magyar katholicizmusnak 

nevezünk.”
598

 Ezek az utóbbi megjegyzések valószínűleg a függetleségi érzülettel és politikai 

kötődéssel rendelkező katolikusoknak szóltak, akik nem értettek egyet a 67-es alapállású 

néppárt politikájával. 

A második napon került sor a Katolikus Körök Országos Szövetségének közgyűlésére, 

melyet szintén Zichy vezetett. Itt szólalt fel Pálffy Béla, nagyváradi főreáliskolai hittanár, aki 

a keresztény társadalmi tevékenységről beszélt, és szintén azt hangoztatta, hogy a nagy 

akcióba be kell vonni minden társadalmi réteget: „Magasra emeljük fel a keresztet, hogy 

magához, zászlaja alá vonzzon mindenkit.”
599

 

 

Az 1902. évi nagygyűlést ismét a KOESZ elnöke ifj. Zichy János nyitotta meg. A 

katolicizmus jövőjéről szóló beszédében kifejtette, hogy minden hívő katolikusnak 
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kötelessége valamilyen katolikus kör tagjává válni, abban tevékenykedni és azt anyagilag 

támogatni. E körök pedig a hercegprímás védnöksége alatt álló országos szövetség keretei 

között egyesüljenek, és évente legalább egyszer jöjjenek össze. Ezeken az alkalmakon egy 

nagy közösséget alkossanak, szűnjenek meg a társadalmi különbségek, és egymással csak, 

mint katolikus a katolikussal találkozzanak. A lényeg, az „állandósított katolikus társadalmi 

akció” megteremtése, amely egyben a haza javára szolgáló „erkölcsi akció” is.
600

 

Hangsúlyozta, hogy ennek az akciónak nincs állam ellen irányuló éle, sőt: „Nem nyomást 

gyakorolni az állami életre, hanem lassankint az állami élet szellemi tartalmának egységes 

nagy részévé válván, azt erkölcsi irányban üdvösen befolyásolni, ez a katholikus társadalom 

feladata.”
601

 A társadalmi szervezkedés megindulásában nagy reményt látott, és a folytatásra 

buzdított. Kifejtette, hogy ez az autonómia ügyétől függetlenül fontos kérdés. Ha megvalósul 

az autonómia, akkor annál kevesebb munkába fog kerülni a katolikus társadalom 

megalkotása, ha viszont nem valósul meg, akkor annál nagyobb szükség lesz rá, hogy más 

keretek között „egyesítsék erkölcseiket”. 

A második felszólaló Mihályfi Ákos
602

 ciszterci szerzetes, a Katolikus Szemle 

szerkesztője és a KEOSZ munkatársa volt. Jelezte, hogy az első nagygyűlések célja a 

katolikus közvélemény életre keltése volt, de most már eljött a cselekvés ideje, melyhez 

viszont nem elegendő néhány lelkes férfi munkája, hanem olyan „hadseregre” van szükség, 

amely lelkesedését hitből meríti.
603

 Beszámolt arról, hogy a KEOSZ felhívást intézett az 

ország összes esperesi kerületéhez az egyesületi mozgalom támogatása érdekében, és pártolja 

az ifjúsági egyesületek alapítására indított állami mozgalmat is, de a katolikus ifjúság 

tömörülését csak katolikus egyletekben látja megfelelőnek. Ez ügyben megkeresték a püspöki 

kart és az ország katolikus tanítóit, hogy a mozgalmat támogassák. Az utóbbiak számára a 

központi szövetség segítségét is felajánlotta. Elmondta, hogy a vasárnapi munkaszünet 

bevezetésének támogatása érdekében feliratot küldtek az országgyűléshez, illetve elkészültek 

a katolikus irányú irodalmi művek jegyzékével is. Büszkén mutatta be a legújabb eredményt, 

a frissen beindított katolikus krajcáros napilapot, az Új Lap-ot.
604

 

A nyilvános ülés harmadik hozzászólója Hornig Károly veszprémi püspök lett volna, 

de mivel nem tudott megjelenni, ezért a katolikus társadalmi szervezkedés szükségességéről 

szóló beszédét felolvasták. A püspök arra helyezte a hangsúlyt, hogy a katolikusoknak nem 
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csak az egyház keretei között, a templomban kell összetartaniuk, hanem az életbe kilépve, 

állampolgárként is meg kell maradniuk katolikusnak és összetartónak. Az állam törvényeinek 

tiszteletben tartásával kell szervezkedni, és mivel az ember alapvetően társas lény, ezért ennek 

legmegfelelőbb kerete az egyesületi életben való részvétel. Az egyesületi életet gyakorló 

terepnek látta, ahol „megtanulhatjuk azt a szigorú feltétlen összetartást, azt a szigorú feltétlen 

alárendelést a vezető tényezők iránt, mely nélkül lehetetlen a modern, választásokon 

gyökeredző államban tekintélyre, befolyásra szert tenni.”
605

 E tekintetben akár az 

ellenfelektől is érdemes tanulni. Gondolatai összecsengenek XIII. Leó pápa korábban 

bemutatott, az állam és az egyház viszonyára vonatkozó iránymutatásaival. 

Utolsóként Zichy Nándor beszédét kell kiemelni, melyet a katolikusoknak a családdal, 

a társadalommal és az állammal szemben meglévő kötelességeiről tartott. Örömét fejezte ki 

azzal kapcsolatban, hogy fellendülés tapasztalható a társadalmi szervezkedés területén, de 

további egyesülésre szólított fel. Hangsúlyozta, hogy a katolikusoknak be kell kerülniük a 

törvényhozásba, mert ha nincsenek ott, akkor az érdekeiket senki nem fogja képviselni. 

Emellett a katolikus közvélemény kialakításának fontosságára hívta fel a figyelmet.
606

 

A szociális és karitatív ügyekkel foglalkozó szakosztályban a keresztényszocialista 

Giesswein Sándor győri kanonok a keresztény akció legfontosabb teendőit vette sorra. A 

munkásságnak a szociáldemokráciával szembeni megvédése érdekében kérte, hogy a 

társadalmi akciót fokozzák. Ennek keretében az alábbi teendőket javasolta: 1. a gyár- és 

ipartelepeken (elsősorban a fővárosban) munkásegyesületeket és szakköröket szervezzenek – 

ezt a munkát a katolikus egyesületek segítsék elő. 2. az iparosokat és munkásokat képezzék ki 

a keresztény szociális reformmunkára, ennek érdekében a katolikus legényegyletek és 

munkáskörök szociális előadásokat és vitaesteket rendezzenek. 3. kezdjék meg a női 

munkások szervezését is, erre elsősorban a katolikus köröket és nőegyleteket kérte fel, akik 

alakítsanak munkásnő-védő egyesületeket.
607

  

Ugyanebben a szakosztályban fogadtatta el Németh János katolikus legényegyleti 

elnök azt a javaslatát, mely szerint  legényegyleti ipari munkaközvetítő tevékenységet 

országos szintre kellene emelni. A nagygyűlés ezt elfogadta és a KEOSZ-t bízta meg a 

Katolikus Legényegyletek Országos Szövetségével és a budapesti ipari munkaközvetítő 

intézettel való együttműködéssel. Végül Pokorny Manó (teológus) javaslatára a nagygyűlés 
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pártolólag nyilatkozott az iparos növendékek gondozását segítő inas-védő egyesületek és inas-

otthonok alapításáról is.
608

 

 

Az 1903-as nagygyűlést már hagyományos módon ifj. Zichy János beszéde nyitotta. Az elnök 

örömét fejezte ki, hogy egyre többen vesznek részt a nagygyűléseken, és újra hangsúlyozta, 

hogy a katolikus szervezkedés nem az állammal ellentétben, hanem éppen annak érdekében 

történik. A teendőkkel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy „fejlődni, művelődni szellemi 

téren, ez legyen a katholikus társadalom modern jelszava.” A tudományok terén, a tudás 

fegyverével kell tehát felvenni a küzdelmet a hitetlen szellemi irányzatokkal. Ez a társadalmi 

szervezkedés fő célja, „ezért kell a katholikus irodalmat, a katholikus bölcsészetet és egyéb 

tudományokat ápolnunk, ezért kell iskoláinkat tökéletesítenünk, minden áron arra törekedni 

és Istent kérni, hogy minél tudományosabban képzett, erős meggyőződésű papságunk 

legyen.”
609

  

 A második szónoklatot Széchényi Miklós nagyváradi püspök tartotta, aki X. Pius pápa 

első enciklikájára és választott jelmondatára utalva kijelentette, hogy a nagygyűlés célja, 

megújítani a társadalmat, áthatni a kereszténység szellemével, a krisztusi szeretettel és 

békével. Ebben minden magyar katolikusnak részt kell vállalnia. A legfontosabbnak a 

szociális kérdés megoldását tartotta. Hangsúlyozta, hogy az egyház egyedül nem tudja 

megoldani ezt a problémát, mindenképpen más tényezők – például az állam – hozzájárulására 

is szükség van. De a társadalomnak magán is segítenie kell, például a munkaadó és a 

munkavállaló személyes hozzájárulása révén, a felebaráti szeretet parancsát követve. Az 

egyház feladata az, hogy segítse a szegényeket, és a munkásságot vallásossá tegye, mert „nem 

az a munkás kész a zavargásra, ki nehéz munka közepette a harangszóra leveszi kalapját és 

letörölve homloka verejtékét, pihenve elmondja az Úrangyalát, hanem az, aki Istent, hitet, 

vallást, egyházat gúnyol.”
610

 Figyelmeztetett, hogy a modern korban azoké a jövő, akik 

képesek tömegeket mozgatni. A nép bajainak orvoslása pedig csak szellemi és anyagi 

megerősítésével lehetséges, mert így javul az ellenálló képessége. Ebben a munkában 

mindenkire szükség van, a templomra, az iskolára, a könyvtárakra, a népszerű előadásokra, az 

irodalomra, a sajtóra és az egyesületekre is. Támogatta, hogy a szövetkezeti eszmét 

mindenfelé terjesszék, de arra is figyelmeztetett, hogy ezt nagy körültekintéssel tegyék, mert 

nem a mennyiség a lényeg, hanem az, hogy szilárd és jó alap legyen alattuk. A szervezés 
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külsőségei mellett tehát nagyon fontos a tartalom, a szellemiség minősége. X. Pius első 

enciklikájának szavaira reflektálva megjegyezte, hogy „befolyásunk a közéletre, a társadalom 

minden rétegére csak akkor és oly mértékben áll elő, amely arányban erősödünk meg magunk 

a keresztény életben.”
611

 

 

Az 1904. évi nagygyűlés alkalmával is megrendezték a KEOSZ éves közgyűlését. Ennek 

megnyitásaként Boromisza Tibor kalocsai kanonok, szemináriumi rektor és az országos 

szövetség munkatársa tartott bevezetőt a katolikus egyesületi ügyről. Arról beszélt, hogy a 

modern társadalomban az egyén egymagában már kevés nagyobb célok elérésére, ezért van 

szükség arra, hogy egyesüljenek. A katolikusok aktivitásával kapcsolatban erőteljesen 

fogalmazott: „nem tettünk semmit, azért vagyunk ma nullák a társadalomban. Támadnak 

bennünket egyesült erővel, védekezzünk egyesült erővel. Akkor biztosak lehetünk, hogy a mi 

csapatunk fog győzedelmeskedni, mert az igazság alapján állunk. De e küzdelem munkával 

jár.”
612

 Egyesületekben kell tehát munkálkodni, és az egyesületekben keresztény módon kell 

viselkedni. 

 Ezt követően Zemán Jenő hárskúti plébános nagy hévvel beszélt a KEOSZ 

feladatairól. Azt mondta, hogy a KEOSZ össze akarja gyűjteni a katolikus erőket az egyház 

javára, és össze akarja gyűjteni az erőket a nemzet számára is. De neki is erőre van szüksége, 

különben rövid időn belül felbomlik. A „mozgalom” mártírjait kérte számon, mikor elmondta, 

hogy szónok az sok van, de önfeláldozásból sokkal kevesebb. „Nekünk Prohászkák kellenek, 

nekünk papok kellenek, akik kezet fognak avval a kunyhóbeli paraszttal is. (…) Öt éve azt 

mondtuk, hogy a katholicizmus felébredt, jól mondja ifj. Zichy János gróf, hogy ennek öt éve s 

most is csak múmia.”
613

 A katolikus mozgalmat egy kisgyermekhez hasonlította, aki néhány 

napra szép ruhába öltözik (naggyűlés), de ha elmúlnak ezek a napok, újra árva gyerek lesz. 

Javasolta, hogy „vigyük ki ezt a gyereket vidékre, rendezzünk nagygyűléseket a püspöki 

városokban.”
614

 Hangsúlyozta, hogy a KEOSZ-nak anyagi támogatásra van szüksége, mert 

míg a Szövetségnek évi 10.000 korona jövedelme van, addig a szocialisták csak az utazásokra 

költenek 18.000 koronát. Beszédét azzal zárta, hogy ne nevezze magát senki katolikusnak, 

míg a tagdíját be nem küldi. 
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Az 1905-ös évben a belpolitikai válság miatt nem tartottak nagygyűlést. Egy évvel később 

viszont ismét megrendezték a találkozót. Ez alkalommal már a kongresszus elején – a 

Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetségének közgyűlésén – megtörtént a 

keresztényszocialista mozgalom párttá szerveződése. A pécsi keresztényszocialista 

munkásegylet (Ruzsinszky Béla által előterjesztett) pártalakításra vonatkozó javaslatával nem 

mindenki értett egyet az egyesületek köréből, de néppárti oldalról is kritikák hangzottak el. 

Olyan hangokat lehetett hallani, melyek szerint a keresztényszocialisták a párttá alakulással 

elveszíthetik a papság rokonszenvét, akik viszont a katolikus munkásegyesületek 

háromnegyed részében elnöki tisztet töltenek be. A néppárti és a függetlenségi kötődésű 

plébánosok esetében nyilván számolni lehetett ezzel az eshetőséggel is, de a pártalakítás 

elsődleges szempontja az volt, hogy a szociáldemokratákkal fel tudják venni a versenyt.
615

 

Elkerülendő, hogy a szociáldemokraták monopolizálni tudják a munkáskérdést. Ezen a 

nagygygűlésen összességében is a szociális kérdés dominált, és az ennek megoldása 

érdekében sürgetett társadalmi szervezkedésé volt a terep. Ennek kapcsán szólalt fel a 

keresztényszocialista szövetség díszgyűlésén Prohászka Ottokár, Geöcze Sarolta, Giesswein 

Sándor és Ernszt Sándor (néppárti képviselő) is. Utóbbi megállapította: „Föladatunk lesz a 

szakszervezetek kiépítése. (…) A szakszervezkedés terén még sok a teendő és sokat is lehet 

tenni. A szociáldemokraták még nem hódították el előlünk a talajt. (…) Nekünk a nagyipar 

felé kell törekednünk. Másik nagy dolog a munkásegyesület, melyben a művelt osztálynak a 

munkásosztállyal találkoznia kell. Nekünk egész férfiak kellenek, akik teljes szívükből szeretik 

a munkásságot. Nem akarjuk a múltat egészen megtartani. De nem múlt el az ember 

törekvése, hogy minél nemesebb, műveltebb legyen. Ebben a törekvésben találkozunk Krisztus 

szellemében.”
616

 Ehhez a kérdéshez kapcsolódott az 1906-os nagygyűlés megnyitó 

beszédében ifj. Zichy János is. Miután hosszan beszélt a materialista szocializmus 

eszmerendszerének problémáiról és a keresztények teendőiről, kijelentette: „(…) bele kell 

markolni a katholicizmusnak is a huszadik század uralkodó eszmevilágába, modernné kell 

válnia a szónak e századhoz illő értelmében, kezébe kell venni a vezetést a maga nagy anyagi 

és erkölcsi hatalmánál fogva, fel kell használni azon módokat és eszközöket, melyekkel a 

tömegekre üdvösen hatni lehet, anyagilag támogatni és erkölcsileg vezetni, (…) nemcsak 

beszélni, hanem cselekedni, nemcsak imádkozni, hanem dolgozni a szociális téren, ez a jövő 

nagy feladatunk.”
617
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 Az első nyilvános ülés alkalmával Zichy Nándor tartott nagyívű, nagy sikert arató 

előadást a legszükségesebb teendőkről. Mondandóját történelmi és elméleti megalapozással 

kezdte. Az egyéni és a társadalmi fejlődés legfontosabb előfeltételének a hiterkölcsi alapok 

lerakását tekintette, ezeket pedig az isteni törvényekből vezette le. Oroszország és 

Franciaország példáira hivatkozva megállapította, hogy ahol erre az alapra nincsenek 

tekintettel, ott az állam és az egyház alapjait rombolják le. Az elsődleges teendő tehát a 

hitéleti (ön)nevelés, mely nem lehetséges az egyház segítsége nélkül. Mint fontos tényezőről 

való gondoskodás, elengedhetetlen az egyház anyagi támogatása is. Kifejtette, hogy a magyar 

katolikus egyház gazdagságára vonatkozó nézetek tévesek, mert az sok szempontból 

szükséget szenved: így a szemináriumok és a plébániák állapota kifejezetten nehéz. Még a 

leggazdagabb egyházmegyékben is 5000-8000 főt kénytelen egy plébános pasztorálni. Az 

iskolák száma még nagyobb, hiszen egyes plébániáknak 2-4 fíliája is van, ahol iskola 

működik. Az egyház nevelő hivatását nehezen tudja ellátni, mert egy plébános (néhány káplán 

segítségével) sok esetben 3000-5000 diákkal (Budapesten 70-75000-el) kellene 

foglalkozzon.
618

 A hitvallásos iskolák megtartását pedig létszükségletnek tartotta. A meglévő 

vagyon viszont nem képes kellőképpen kielégíteni a feladatok ellátását. Zichy harmadikként a 

katolikus családról beszélt, melynek alapja a keresztény házasság. Ezzel kapcsolatban ismét 

megragadta az alkalmat, hogy az egyházpolitikai törvények revízióját követelje.
619

  

 Az első nyilvános ülést Rakovszky Istvánnak, a képviselőház alelnökének a katolikus 

autonómiáról szóló beszéde zárta. Az előadó hosszan latolgatta, hogy milyen okok miatt nem 

jött léte még az autonómia szervezete, és arra a megállapításra jutott, hogy az elkészült 

tervezetek alapján jobb is, ha nem születik meg. Elsődlegesnek azt tartotta, hogy az iskola és a 

fenntartására szolgáló alapok kérdését rendezze az autonómia alapszabálya, e nélkül ugyanis 

az egészet értelmetlennek tekintette. Az eddigi sikiertelenségekért nagyrészt a katolikus 

társadalmat okolta. „A hiba jó részben bennünk rejlik. Van főkegyurunk, van egy hatalmas 

püspöki karunk, de nincs hadsereg, azért, mert szervezésével, vezetésével nem törődnek és 

ahelyett, hogy ama férfiakat, kik a katholicizmust szervezték, csatarendbe állították, e 

háládatlan munkában istápolták volna őket, nem támogatták, cserbenhagyták. (…) Akkor, 

midőn minden felekezet a modern áramlatokkal szemben, a világi elemet szervezi, a 

katholikus egyház, mely hierarchikus szervezetű, nem nélkülözheti e széles erősen, 

egyöntetűen megszervezve, nem az állam leigázására, nem a többi felekezetek elnyomására, 
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mindezt csak ellenségeink hirdetik, de saját létérdekünkben, egházunk, vallásunk és főleg 

gyermekeink vallási nevelésének biztosítására (…).”
620

 

 A közművelődési szakosztály ülésén Haller István, az Új Lap felelős szerkesztője a 

népszövetség megalakításának szükségességéről beszélt, mely rímelt Rakovszky 

elképzeléseire. A népszövetséget a KEOSZ kebelében kívánta létrehozni, és benne azt az 

eszközt (szervezetet) látta, mely az egész katolikus tábort egységesíteni, társadalmi és 

politikai téren egységes fellépésre mozgósítani képes. Határozati javaslata így fogalmazott: 

„A VI-ik nagygyűlés a nagygyűlés katonai szervezését tartja szükségesnek. Egyházi községbe 

tartozó népszövetségi tagok előljárója az illetékes plébános, akinek népszövetségi fellebvalói 

a Katolikus Szövetség kerületi képviselői. A Népszövetség hitvédő és oktató röpiratokkal 

tartozik tagjait ellátni. Ezenfelül anyagi érdekeinek megvédésére létesítsen jogvédő 

szervezetet fokonként az egész országban, múlhatatlanul azonban Budapesten. A tagoknak 

vásárlás és eladási ügyletekben segélyre lenni tartozik egy külön kiépítendő közvetítési szerv 

által. A VI-ik katholikus nagygyűlés a Katholikus Népszövetség szervezését és működésbe 

hozását az Országos Katholikus Szövetség elsőrangú és legsürgetőbb feladatává teszi.”
621

 

 A hatodik nagygyűlés alkalmával tehát a szervezés újragondolása volt a legfontosabb 

feladat. A népszövetség létrehozásának tervei a katolikus tábor mozgósításának hatékonyságát 

szerették volna növelni. A szervezet átalakításánál a német Volksverein volt a minta, melynek 

adaptálását próbálták magyar viszonyok között, a KEOSZ alapjaira építve megvalósítani. 

Haller István javaslatából viszont hierarchikus gondolkodás mozzanatai villanak elő. A 

„katonai jelleggel” megszervezett Népszövetség nem annyira a társadalmi önszerveződés 

vonalát követné, hanem a kezdeményezők szándékainak hatékonyabb megvalósítását. Az 

ilyen jellegű kiszólások miatt a népszövetségi eszme nem aratott osztatlan sikert katolikus 

körökben sem, azt óvatos fenntartásokkal kezelték. 

 

Az 1907-es pécsi nagygyűlésen a közművelődési szakosztály beszédei és határozati javaslatai 

a katolikus önszerveződés szükségességének témáját járták körül, ennek a komplex területnek 

valamelyik gyakorlati oldalát érintették. Mindössze Dr. Szilvek Lajos kanonok 

„Dogmatizmus és szabad kutatás” címmel tartott előadása lógott ki némileg ebből a sorból. A 

többiek két nagyobb témakörhöz – az iskola és nevelés, illetve sajtó- és könyvtár-ügy 

kérdéseihez – szóltak hozzá, és jutottak el a szervezett fellépés hangsúlyozásáig, illetve a 

szükségesnek tartott konkrét teendők megfogalmazásáig. 
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 A katolikusoknak a társadalomban betöltött szerepéről és a világiak apostolkodásáról 

beszélt Osváth János a hitbuzgalmi és karitatív szakosztály nyitó előadásában. A vallástalan 

irodalom és tudomány káros hatásainak kefejtését követően a teendőkre tért, és 

megállapította, hogy az erkölcsnek és a nemzeti hűségnek a közéletbe való újbóli 

becsempészése érdekében minden katolikusnak példaként kell állnia a társadalomban 

kifogástalan jellemével, magasabb erkölcsiségével, patriotizmusával és keresztény 

világfölfogásával.
622

 

 A társadalomban káros hatású modern áramlatok ellenszerét mások a XIII. Leó pápa 

által is ajánlott harmadrend szociális, példaadó tevékenységében látták. P. Trefán Leonárd (a 

ferences rend nagyváradi házfőnöke) ezért javasolta előadása végén, hogy a pécsi nagygyűlés 

kérje föl az ország lelkészkedő papságát, hogy hatáskörében karolja fel Szent Ferenc 

harmadrendjét, illetve bízza meg az OKSZ-t, hogy foglalkozzék olyan katolikus nyomdák 

szervezésével, melyekben terciánus munkások dolgoznak.
623

 Mert, mint mondta: „A mai 

embernek példa kell, mely őt megragadja s gondolkozásra kényszerítse. Az apostoli időkben 

nem a szónokok ereje teremtett keresztény életet, hanem a ragyogó példa vonzotta az 

embereket. (…) Az Istentől elfordult világnak és a senyvedő lelkek millióinak is élő 

prédikáczió kell. A harmadrend ilyen prédikáczió, élete evangéliumi élet, megvalósítása élő 

alakban az evangélium szellemének.”
624

 

 A társadalomszervezés szempontjából a pécsi katolikus nagygyűlés nagy eredménye 

volt a Katolikus Népszövetség megalakítása, melynek előkészítése már a korábbi alkalommal 

elkezdődött. Ennek eredményeiről és a vele kapcsolatos teendőkről a következő évek 

nagygyűlésein rendszeresen foglalkoztak. 

 

1908-ban a nagygyűlés keretében tartották a Népszövetség első kongresszusát. Szeptember 

14-én délelőtt az Iparcsarnokban Rakovszky István elnökölt, és ő tartotta az első beszédet is. 

Örömmel számolt be arról, hogy az első nyolc hónap munkájának eredménye az lett, hogy a 

közel 10.000 fős taglétszám 120.000-re növekedett. A szervezetről elmondta, hogy az 

alapvetően nem támadó jellegű, hanem a tagok és a katolicizmus megvédése a célja. Mint 

mondta: „Vége a deklamáló katholicizmusnak, kell, hogy a tettek katholicizmusa 

következzen.”
625

 Ennek azért is nagy szükségét látta, mert így lehet a világi híveket 
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tömöríteni, egymást megismerni és segíteni. A népszövetség taglétszáma a következő 

években dinamikusan növekedett, és hamarosan elérte a 300.000 főt. 

 A felszólalók mindegyike a népszövetség előnyeit és szükségességét igyekezett 

megfogalmazni. Városy Gyula kalocsai érsek például hangsúlyozta: „(…) nem annyira a 

tagok számára, általában nem annyira a számokra helyezem a fősúlyt, mint a népszövetség 

erkölcsi erejére, erkölcsi tartalmára. Ennek három előfeltétele: a szervezettség, a 

fegyelmezettség és a keresztény szellem. Szervezettség nélkül oldott kéve vagyunk, 

fegyelmezettség nélkül gyöngék az ellenféllel szemben, keresztény szellem nélkül pedig 

nincsen velünk az Isten áldása. Minél inkább növekszik tehát a népszövetség számban, annál 

inkább tartsa szem előtt e fontos kellékeket.”
626

 Ő is hangsúlyozta, hogy a népszövetség egy 

védelmi szervezet, mely nem bántani akar, csak válasz lenni (akció) a kihívásokra (reakció). 

Szentiványi Károly népszövetségi igazgató kicsivel később a Népszövetség működésének 

hiterkölcsi hatásairól beszélt. Ő is kiemelte, hogy a keresztények nem mehetnek vissza a 

katakombákba, nem szabad kitérniük a kihívások sorozata elől. A fő célnak azt tartotta, hogy 

a társadalom jó emberekből álljon, legyenek azok bármilyen foglalkozásúak: „Tiszelt Uraim! 

Én készségesen csinálok helyet a közkormányzat trónusán a nép fiának. Nem bánom, ha keze 

szurtos a munka porától, de elvárom tőle, hogy a szíve, az esze tiszta legyen akkor, a mikor 

fölöttem uralkodni akar.”
627

 Az itt leírt demokratikus kormányzásnak (választójognak) 

azonban véleménye szerint vannak fontos előfeltételei, melyek megegyeznek a Népszövetség 

céljaival: a népet józan tudásra, tiszta hiterkölcsre kell nevelni. Úgy vélte, hogy a 

népszövetség „második bérmálás, mely arra ad módot, hogy hitünket a legnagyobb 

nyilvánosság előtt életünkkel valljuk meg.”
628

 Hasonló szellemben hangsúlyozta Zboray 

Miklós ügyvéd, néppárti képviselő is a népszövetség szerepét a felvilágosítás és oktatás terén. 

A lelkek megművelését tűzte célul, és kijelentette: „(…) a mint a szocziáldemokráczia azt 

mondja, hogy a világ proletárjait egyesíti, mi azt mondhassuk: Egyesítjük a világ 

katholikusait, a világ lelki demokratáit megalkotván a keresztény szoczializmust, a hol 

mindenki egyforma. (…) Mi egy mozgó, egy életerős testületet akarunk, fürgét, mint a 

madársereg, erőset, mint a szikla, hatalmasat, mint a mennybolt.”
629

 

 

A X. Katolikus Nagygyűlést szervező Országos Katolikus Szövetség hivatalos lapja, a 

Szövetségi Értesítő 1910. évi 4. számában számolt be a szervezés aktuális állásáról. A 
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püspökkari védnökség és a világi díszelnökség hosszas felsorolása után közlésre került, hogy 

a fenti személyek közül ki mennyi anyagi támogatást nyújtott a nemes cél megvalósítására. A 

védnök püspökök 100 és 500 korona, a díszelnökök pedig 40 és 300 korona közötti 

összegeket adományoztak a kiadások fedezésére. Az itt közzétett, összesen 6610 koronát 

kitevő adomány nagyobb részét (4750 koronát) a püspökök biztosították, a fennmaradó (1860 

korona) részt pedig a világi támogatók.
630

 

 Az előző évi szegedi rendezés után a helyszín újra a Vigadó volt, az időpont pedig 

november 13. és 15. közé esett. A szervező bizottság azt a megbízást kapta, hogy az 

előkészületek során legyen tekintettel arra, hogy a tízedik alkalom rendkívüli jelentőséggel 

bír, „egy korszakot zár és egy új korszakot készül megnyitni társadalmi mozgalmaink 

életében.”
631

 

A gyűlés megnyitásakor üdvözletben köszöntötték az egybegyűltek X. Pius pápát és a 

80. születésnapját ünneplő magyar uralkodót. Az ünnepi megnyitó beszédek is róluk szóltak. 

A programok további lefolyása a már jól bevált négyes tagolást követte. 1. egyházi 

ünnepségek (minden nap szentmisékkel, november 13-án pedig különféle helyszíneken 

magyar, német és szlovák nyelvű szentbeszédekkel). 2. nyilvános ülések (beszédek: nov. 13.: 

Széchenyi Emil gróf megnyitója, Csernoch János dr., Sommsich Béla gróf; nov. 14.: Vay 

Péter gróf, Giesswein Sándor dr., Prohászka Ottokár dr; nov. 15.: Krüger Antal dr., P. 

Buttykay Antal, Majláth Gusztáv Károly gróf). 3. szakosztályok ülései (hitbuzgalmi-karitatív, 

közművelődési, szociális). 4. egyesületek és intézmények közgyűlései (22 katolikus 

szervezet).
632

  

A közművelődési szakosztályban szólalt fel Haller István néppárti képviselő, aki a 

katolikus szervezetek munkájáról beszélt. Az előadás arra fókuszált, hogy a katolikus 

mozgalmak miért nem tudnak kellőképpen sikeresek lenni. A legfontosabb tényezőnek azt 

találta, hogy a katolikus szervezetek nem tudják, de nem is igyekeznek gazdasági és politikai 

nevelésben részesíteni tagjaikat, ugyanis „a közművelődési célok szolgálata túlteng a 

katholicizmus eminens politikai és gazdasági szükségleteinek szolgálata fölött.”
633

 A 

nagygyűléstől az utóbbiak érdekében történő tervszerű nevelés szorgalmazását kérte. 

A Katolikus Népszövetség fejlesztéséről Jalsovszky Géza segédlelkész beszélt a 

szociális szakosztály ülésén. Úgy gondolta, hogy a magyarországi katolicizmus a 
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közeljövőben komoly harcoknak lesz kitéve, és a pillanatnyi „szélcsend” csak átmeneti. Ezért 

javasolta, hogy a két legfontosabb védelmi eszköz – a katolikus sajtó és a népszövetség – 

fejlesztésre kellő figyelmet fordítsanak. Az eredmények és néhány népszövetségi tevékenység 

(havi füzetek, naptár kiadás, gyűlésezés, stb.) felsorolását követően elmondta, hogy 

legfontosabbnak azt tartja, hogy a szervezet hozzá tud férkőzni a katolikus társadalom nagy 

tömegeihez, mivel a tagság nem jár különösebb áldozatvállalással és az alapítás is nagyon 

egyszerű. Ebből vezette le azt az elképzelését, mely szerint a népszövetségnek úttörő, 

rászoktató szerepe van az egyéb katolikus egyesületekbe való belépést megelőzően, azt 

mintegy előkészíti. Jalsovszky szerint három lépcsőfokon (szinten) keresztül kell a 

katolikusokat bevezetni az egyesületi életbe. Elsőként hitbuzgalmi társulatokat kell alapítani 

(tanulóidő, hit), majd második lépcsőként következhet a népszövetség, mely felébreszti az 

érdeklődést a katolikus egyesületek és mozgalmak iránt. Végül következhet a katolikus körök, 

munkásegyesületek, szakszervezetek, hitel- és fogyasztási szövetkezetek alapítása, esetleg az 

egész csúcspontjaként a politikai szervezkedés (párt).
634

 

Az eucharisztikus körmenet megtartása ebben az évben elmaradt, mivel már a korábbi 

alkalmakkor is szociáldemokrata provokációk zavarták meg a menetet. Az 1920-as 

nagygyűlésig a szokásos programnak ez a része nem került megtartásra. 1910. november 15-

én délután a szakosztályi ülések javaslatairól zárt ülés keretében határozatot hoztak, majd ezt 

követte a nyilvános záró ülés, amelyen az értékelést gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi 

püspök mondta. Beszédében kiemelte, hogy „nagygyűlésünk, a magyar katholicizmusnak ez a 

képviselete tehát becsületesen, hagyományainkhoz és mai lelkületünkhez hiven teljesítette 

kötelességét; utakat mutatott, feladatokat jelölt ki s tele marokkal szórta az elmékbe az 

evangélium útjain járó haladás magvait. A magyar katholikus társadalmon van most már a 

sor, hogy ezekre az utakra rálépjen (...) az elhintett magvakat pedig (...) fogadja megértő és 

akaró lelkének termékeny talajába.”
635

 Mindezek után viszont azonnal kételyeinek adott 

hangot a várható eredményekre vonatkozóan: „De vajjon van-e katholikus társadalmunkban 

ehhez elég megértés, elég okosság és elég bátorság? Vidéki intelligenciánk látja-e katholikus 

Nagygyűlésünk céljait, terveit, érti-e törekvéseit s főképen mer-e ezekkel a törekvésekkel 

azonosulni? (...) lesz-e minél előbb élő valóság katholikus Nagygyűlésünk terveiből, 

megvalósulnak-e magasröptű ideái (...) nem igen merem rámondani a határozott igent. (...) 

nem látom e tervek, ez ideák megvalósításának főtényezőit: hiába keresem zászlóink alatt, 

nem látom eszméink szolgálatában a buzgó, lelkes, tettekre is kész intelligens katholikus 
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férfiakat.”
636

 Véleménye szerint tehát a katolikus világi értelmiség hiányosságai miatt a 

nagygyűlési munka és tervezgetés eredményessége is megkérdőjeleződhet. Ezért felhívta a 

figyelmet arra, hogy „a motora, élesztője és leghatásosabb támogatója azonban minden 

katholikus törekvésnek a keresztény párt (...) s a keresztény gondolkozásnak újra a haladás 

irányítójává tevése pedig ma, a XX. században csak a politikai élet porondján is egyházunk 

színei alatt vitézkedő világi férfiak által képviselhető.”
637

  

 

Az 1911. évi nagygyűlést Majláth Györgynek, a Szent István Társulat elnökének a katolikus 

akció sikerében bízó és a különféle nézetek összehangolását remélő szavai nyitották meg. Az 

első nap nyilvános ülésén szólalt fel Glattfelder Gyula csanádi püspök is, aki a katolikus 

értelmiség állapotát vizsgálta, és igyekezett lelkesíteni a jelenlévőket. Megállapította, hogy a 

nagygyűlések alkalmával sok pap van a résztvevők között, és még többen a „becsületes nép” 

soraiból, valamennyien az arisztokrácia képviseletében, de nagyon csekély számban az 

értelmiségiek közül. Úgy látta, hogy ez a társadalmi csoport – akinek a nemzet vezetése lenne 

a feladata – nem ismeri a kereszténységet (az egyházat), illetve attól tervszerűen próbálják 

elidegeníteni a sajtó és a különféle intézmények segítségével. Erre válaszként javasolta, hogy 

indítson a katolikus társadalom „tervszerű ellenakciót”, hogy szervezett közvéleményt tudjon 

kialakítani. Arra buzdított, hogy nem szabad félni a nagy feladattól, és túl kell lépni az 

„alamizsnálkodás” gyakorlatán, mert ez szétforgácsolja az anyagi erőket. Nagyban kell tehát 

gondolkodni, és a kérdéshez „bátorsággal, merész koncepcióval és merész lelkülettel kell 

nyúlni.”
638

 

 Másnap, a második nyilvános ülés első előadója báró Ghillány Imre (az eperjesi 

Rákóczi katolikus kör elnöke, országgyűlési képviselő) volt, aki szintén a katolikusok 

társadalmi szervezkedéséről mondott véleményt. „Kétségtelen, hogy korunk a szervezkedés 

kora. Az egyén mindinkább háttérbe szorul és a vezető, irányt adó nagyemberek helyét a 

szervezett tömegek sorai foglalják el; minden jel arra vall, hogy a jövőben e szervezetek 

fogják a történelem nagy harcait megvívni. (…) Nap-nap mellett tapasztaljuk, hogy a 

mennyire veszít nimbuszából a vallás, a haza, a családi szentély”, ezért itt az idő, hogy „a 

kath. társadalom a maga nagy erejével segítségére siessen tanító egyházának.”
639

A 

legnagyobb hiányosságot abban látta, hogy nem sikerült meggyőzni a közvéleményt arról, 

hogy a katolikusok (és az egyház) működésének önzetlenségéről, a magyar nemzet, haza és az 
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emberiség javára való munkálkodásáról. Ez pedig azért alakult így, mert a világi katolikusok 

tömörítése eddig nem sikerült. Bíztatta viszont a hallgatóságot, hogy erről a törekvésről ne 

mondjanak le, mert meg lehet találni az egymás kölcsönös megértése felé vezető utat, akár a 

felekezetek között is, és a számtalan lézető egyesület és kör ez által életre fog kelni. 

 A szervezés terén működő személyek kiválasztása és a nemzetközi együttműködés 

lehetősége merült fel a szociális szakosztály ülésén. Az első tényező kapcsán Bartos János, az 

aranyosmaróti kerület néppárti képviselője azt javasolta, hogy a katolikus társadalomban 

szerepet játszó, különböző állásokra kinevezett személyek azok közül kerüljenek ki, „akiknek 

a keresztény vallásban gyökerező nevelése e mozgalmakhoz megkívánt természetszerűen 

remélhető biztosítékot nyújtja.”
640

 Ennek ellenőrzésére a püspöki kar kérje fel az 

egyházmegyéket. A másik felvetett téma a katolikus világszövetség volt. Csepela Lajos 

újságszerkesztő javaslatára a nagygyűlés kimondta, hogy „a világegyház szociális 

tevékenységének egyesítése, célirányos vezetése, az egyre szaporodó támadások visszaverése, 

a katholikus öntudat fokozása érdekében szükségesnek tartja a katholikus világszövetséget, 

melyet az angol katholikus kongresszusok fölvetettek s amely érdekében fáradoznak. Egyúttal 

elhatározta, hogy a westminsteri érsek útján érintkezésbe lép a vezető tényezőkkel.”
641

 

 A hazai szervezkedés kapcsán természetesen ismét szóba került a Népszövetség ügye. 

Bár a taglétszám gyorsan emelkedett, még sokfelé nem jöttek létre helyi képviseletek. Ezt 

észlelve javasolta a szociális szakosztály egyik előadója,
642

 hogy az ezzel kapcsolatos munkát 

bízzák a helyben állomásozó papokra, akik ez által igazi apostoli munkát végezhetnének: „A 

népszövetségi vezetés munkája annyira papi munka, oly közel érinti az általános pasztorációt, 

hogy a papság működésének e téren való fokozottabb ellenőrzése – az egyházi hatóságok által 

legjobnak talált formában – az ügyet nagyon előbbre segítené.”
643

 Ezért is ajánlotta a klérus 

pártfogásába a népszövetségi mozgalmat. A Népszövetség díszgyűléseire ez alkalommal is 

magyar és német nyelven került sor, számos lelkesítő szónoklat kíséretében.
644

 

  

Az áttekintett korszak utolsó katolikus nagygyűlését egy év kihagyás után 1913-ban 

rendezték. A katolikus társdalom megszervezésével kapcsolatban az eddigiekhez képest az itt 

elhangzott beszédek sem tudtak újat mondani, csak az eddig már számtalanszor 

megfogalmazott nehézségeket ismételték, és tették meg ismételten (már korábban is felvetett) 
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javaslataikat. A kevésbé sikeres mozgósítás okát a legtöbben nem szervezeti, hanem személyi 

feltételekben látták. A megfelelő helyi (egyesületi) képviselők kiválasztása továbbra is 

nehézséget jelentett. Bartos János ezért kénytelen volt megismételni két évvel korábbi 

megállapításait. 

A panaszok ellenére a századforduló körül megélénkülő magyar katolikus közéleti 

szerepvállalás nem csak elvek és beszédek szintjén jelent meg. Egy kiterjedt intézményi 

hálózat csírája is kezdett kialakulni és a szervezési feladatokba a korábbiakhoz képest egyre 

szélesebb körben kapcsolódott be a katolikus egyházi és világi társadalom is. Bár a tizedik 

nagygyűlést lezáró – már részben idézett – püspöki beszéd felhívta a figyelmet a legnagyobb 

hiányosságokra és a problémákra, végkicsengésében mégis a remény hangjai hallatszottak: 

„az az év, mely bátor katholikus közéleti szereplésre látná felserkenni a magyar Egyház eddig 

bujkáló, mentegetődző, vagy egészen közömbös tagjait, Magyarországra nézve még nemzeti 

szempontból is vetekedhetnék eddigi ezer év legboldogabb és legdicsőbb esztendeivel.”
645

 

Az 1913-as utolsó nagygyűlést Csernoch János hercegprímás beszéde zárta le, aki ezt 

az alkalmat arra használta fel, hogy a szembenézés jegyében a keresztény munkásmozgalom 

hiányosságairól beszéljen. Az itt elmondott véleménye a tágabb értlemben vett katolikus 

társadalomszervzés kapcsán is érvényes volt: „rösteljük a múltban végzett, kevés munkát és 

csekély eredményt (…) Hatalmas erőfeszítéseket tettünk, hogy a katolikus intelligencia 

körében pusztító szabadgondolkodás és a nyomában járó hitetlenség járványának gátat 

vessünk (…) derék papságunk, hívő s buzgó tanítóink törődnek a falusi nép ügyeivel, 

gazdaköröket, katolikus egyesületeket, hitel- és fogyasztási szövetkezeteket állítanak és 

vezetnek, védik a katolikus érdekeket a községházán, a vármegyénél a választásoknál: de alig 

tettünk valamit a nagy ipari centrumok munkásainak védelmére, akik tömegesen hullanak a 

szociáldemokrácia karjába s ott vagy önként tagadják meg hitüket, vagy a legféktelenebb 

terror alatt kénytelen-kelletlen az Egyház ellenségeivel tartanak.”
646

 

 

7.1.3. Összegzés 

 

A bemutatott beszédek tartalmi elemeinek ismétlődése alapján elmondható, hogy a katolikus 

nagygyűlések folyamatosan napirenden tartották a társadalom katolikus szempontok szerinti 

megszervezésének kérdését. Maga a nagygyűlési intézmény is részben ennek köszönhette 

létrejöttét, de ennél talán fontosabb volt a katolikus egyesületek társadalmi szerepének 
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felismerése, illetve egy központilag szervezett hálózat kiépítésének igénye. Világosan látták, 

hogy az 1894-es, első nagyobb gyűlést követően olyan központi bizottságot kell felállítani, 

amely biztosítja a nagygyűlések és a társadalmi munka folyamatosságát. Ehhez elsősorban a 

német és az osztrák mintákat tekintették példaértékűnek (pl. ájtatossági társulatok, 

szövetkezetek). Már a kezdetekkor egyértelmű volt, hogy az üzeneteket a lakosság 

anyanyelvén kell kommunikálni, ezért igyekeztek szóban és írásban is többnyelvűségre 

törekedni. Első ránézésre is látszik, hogy a kezdeti célok menet közben nem nagyon változtak, 

az elért eredményekkel pedig folyamatosan elégedetlenek voltak a felszólalók.  

 A „társadalmi akció” eredményessége kapcsán sokan hangsúlyozták, hogy ennek 

előfeltétele a társadalom hitéleti megújulása, melynek az egyesületi (közösségi) élet szintjén 

kell megvalósulnia. A hitélet fejlesztése egyben – Zichy János megfogalmazása szerint – a 

társadalomszervező munka központi magva is, melynek már nem kizárólagos (sőt, nem 

elsődleges) terepe a templom, így a hétköznapi élet keretében kell megvalósítani a 

szemléletváltozást. Ezzel függött össze az az elképzelés, hogy a katolikus társadalmat ki kell 

mozdítani tétlenségéből, a közös cél érdekében mozgósítani szükséges. Ennek 

megfogalmazása több esetben harcias retorikával (harci készülődés, hit hadserege, katonai 

szervezettség) párosult. Hangsúlyozták, hogy a közös ellenséggel szemben, a 

versenyképesség megőrzése érdekében, összezárásra van szükség. Ha a világi törvények 

önmagukban nem nyújtanak védelmet, akkor ezek helyett a tömegek megszervezésére kell 

támaszkodni. 

 Többen a társadalomszervezésben látták minden probléma ellenszerét. Így például 

Prohászka Ottokár (a komáromi népgyűlésen) a szociális kérdés kezelésére is a civil 

társadalom megszervezésében látta a megoldást. A „társulási erőt” – azaz a civil 

társadalomban rejlő együttműködési potenciált – olyan kovásznak tekintették, melyet a német 

és osztrák minták alapján lehet és kell kibontakoztatni, létrehozni egy erős katolikus 

egyesületi hálózatot, mely a szükséges tartalmi (hitéleti) változások fontos terepe lesz.  

Szinte az élet minden területével kapcsolatban felmerült, hogy alternatív (párhuzamos) 

katolikus szervezeteket kell alakítani. Ennek kapcsán kérdés lehet, hogy reális esélye volt-e 

egy demokratikus elvű, magyar katolikus szubkultúra kialakulásának? Erre többféle válasz 

adható, de ami biztosnak látszik az az, hogy az alternatívák szervezése sok esetben egyházi 

kezdeményezésre indult, és egyházi kontroll alatt is fejlődött. „Felülről kontrollált 

önszerveződés”-ről volt tehát szó, melynek mozgásterét az egyházi hierarchia szabta meg. A 

társadalomszervezés kapcsán mindig szem előtt tartották az egyházi tekintélyt. A hierarchikus 

és a képviseleti (demokratikus) elv párhuzamos jelenlétére volt leginkább igény, így ezek 
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összeférhetőségét igyekeztek hangsúlyozni az előadók. Kiemelték, hogy a központi és helyi 

szervezkedéssel nem az a cél, hogy a katolikusokat leválasszák az össztársadalomról, 

mindössze a mozgósításukat szeretnék elérni. Mint azt korábban láttuk, a magyar 

belpolitikában nem nehezedett akkora nyomás a katolikusokra, mint a németek vagy a 

svájciak esetében, így a szubkultúra-képződésnek, a teljes elkülönülésnek is kisebb volt az 

esélye. 

A beszédekben gyakran felmerült az egyház és az állam viszonyának kérdése. A 

hozzászólók igyekeztek leszögezni, hogy az állam nem omnipotens intézmény, minden 

kérdésben nem tud reálisan cselekedni, így egyház és állam között egymásrautaltsági viszony 

áll fenn. A közös célok kiemelése (az állampolgárok boldogítása, tökéletesítése) mellett 

hangsúlyozták, hogy a (teljes) szeparáció nem lehet megoldás, viszont meg kell teremteni az 

egyház szükséges szabadságát ahhoz, hogy ez a viszony harmonikusan működhessen. Ezt 

hangsúlyozta a hercegprímás is, mikor kiemelte a katolikusok monarchikus lojalitását, de 

egyben figyelmeztetett, hogy az önállóságnak (autonómia) is fontos szerepe van az 

együttműködés szempontjából. Az egyház alkalmazkodóképességének határait a hit és az 

erkölcs kérdéseinél húzta meg. 

Gyakori téma volt az is, hogy a katolikus világiaknak a köz- és magánéletben milyen 

kötelességeik vannak. Ennek szerepe is a hitéleti megújulás elősegítése, és az egyház 

pozícióinak megvédése volt. Többször hangsúlyozták, hogy az eredmények eléréséhez a 

világiak apostolkodására (családi élet, személyes példamutatás) és közéleti aktivitására 

együttesen van szükség. A példamutatás szempontjából a ferences harmadrend jótékony 

hatására többször történt utalás, miután azt XIII. Leó pápa is többször a katolikusok 

figyelmébe ajánlotta. 

A szervezkedés egyik közbenső fordulópontja a 1895-1896-os évek voltak. Ekkor az 

ország katolikus egyesületeinek „összeszervezése” révén elindult a Katolikus Néppárt, 

melynek célja az országgyűlési érdekképviselet volt. Ehhez – mint korábban láttuk – konkrét 

szentszéki iránymutatásokat, ösztönzéseket is kaptak. A katolikusok számára a tiltakozás 

lehetséges fórumai megszaporodtak, illetve megváltoztak: az egyházmegyei, törvényhatósági 

és egyesületi szintek mellett megjelent a központi, országos szint. A Vatikán az olasz 

katolikusok politikai szerepvállalásával kapcsolatban ekkorra már enyhített a „non expedit” 

elvén, és kezdte ösztönözni a világiak politikai-társadalmi aktivizálódását. Ennek más 

országok felé is volt üzenetértéke. Amit viszont továbbra is hangsúlyoztak, az a katolikus 

egység megőrzése volt. A nagygyűlési beszédekben találkozhatunk a „bennünk lévő ellenség” 

gondolatával, mely a megosztottságra, az összefogás hiányára próbált választ adni. Az egység 
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a hiányát azonban rendszeresen a „külső ellenség” szándékos, megosztó törekvéseire is 

visszavezették. Az 1896-os katolikus egyesületi kongresszus és az 1900 utáni nagygyűlések 

az összefogás kísérletei is voltak, még akkor is, ha a háttérben komoly elvi-politikai 

nézetkülönbségek húzódtak a résztvevők között. Több alkalommal hangsúlyozták, hogy a 

katolikusok társadalmi tevékenysége nem irányul más felekezetek ellen, annak szerepe a saját 

tábor felrázása. 

A „társadalmi akció” jelentőségét az autonómia-elképzelések megvalósulásától 

függetlenül is fontosnak tartották. Többször elhangzott, hogy az egyesületi élet élénkítését ott 

célszerű elkezdeni, ahol ehhez már vannak bizonyos alapok. Úgy gondolták, hogy az 

egyesületekben való részvétel és a közéleti aktivitás csak ott működik jól, ahol a tagok között 

megvan az ehhez szükséges bizalom. Így például a hitbuzgalmi egyesületekre építve meg 

lehet alapozni a népszövetségi mozgalmat (közvetlen előnyök miatt lépnek be, alapításuk 

könnyű), majd erre építkezve az egyéb tevékenységi körű katolikus egyesületeket. A 

Népszövetséget az egyik előadó ezért nevezte a „rászoktatás terepének”.  

A hosszabb távú célok között – a választójog kiterjesztésének előfeltételeként – a 

köznevelés és az erkölcsi nevelés fontosságát hangsúlyozták. A politikai aktivitás sikeréhez 

ugyanis elengedhetetlennek tartották, hogy a tömegtársadalomban való boldoguláshoz 

szükséges tudással felfegyverezzék a katolikusokat. Az egyesületeket olyan „gyakorló 

terepnek” tartották, melyen az engedelmességre és a közéleti szerepre nevelés eredményesen 

megtörténhet. A katolikus közvélemény megteremtésének is ez volt a kiindulópontja (Zichy 

Nándor). Alapvetően mindenki arról beszélt, hogy a társadalom minden rétege célpontja 

ennek a társadalmi munkának, azonban az értelmiség, az ifjúság és a munkásság kiemelt 

fontosságát is hangsúlyozták. Utóbbi kapcsán szorgalmazták egy keresztényszocialista párt 

alapítását (1906-1907), melynek létrejötte végül a katolikus táborban további megosztottságot 

okozott. 

A szervezés hatékonysága érdekében az előadók javaslatokkal álltak elő. Zichy János 

a katolikus püspöki kar pénzügyi támogatásában is bízott, de a védnöki szerep elvállalásán túl 

másra nem nagyon számíthatott. A püspöki kar céltudatos irányító tevékenységére való igény 

ettől függetlenül fontos maradt. Mások a katolikus érdekeknek megfelelő egyesületi törvény 

megalkotását sürgették, vagy a katolikus egyesületek közötti kommunikációt, 

információáramlást kívánták javítani (egyesületi közlöny). A társadalomszervezés 

hatékonyságának javítását és a tömegbázis megteremtését szolgálta a Katolikus Népszövetség 

megalakítása is. Haller István hangsúlyozta, hogy a szervezés megújítására van szükség, a 

német Volksverein mintája alapján, szigorú rendet kialakítva kell eljutni egészen az egyének 
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kisebb csoportjaiig, és előnyök nyújtása révén kell aktivizálni őket. Ernszt Sándor a nagyipari 

szakszervezetek és a katolikus munkásegyesültek területén látott lehetőséget a 

kibontakozásra. Több alkalommal elhangzott, hogy a szociális kérdés megoldása a társadalom 

vallásosságának javításától függ, ennek érdekében pedig tömegekre kell hatni (Zichy János). 

Felismerték azt is, hogy a mennyiségi növekedés csak az egyik szempont, ennél fontosabb az 

alaposság, a tartalmi elmélyítés (Széchenyi Miklós püspök, Városy Gyula püspök). Ez a 

gondolat X. Pius pápa iránymutatásaira támaszkodott, és egyszerre tartotta fontosnak a 

szervezettséget, a fegyelmezettséget és a keresztény szemléletet. 

A társadalomszervezés egy további funkciója (a hitéleti megújílás elérése mellett) a 

jövő értelmiségének a kinevelése lett volna. Nekik, mint a közélet irányítóinak a feladata a 

katolikus megújulás levezénylése. A valóságban azonban azt tapasztalták, hogy ennek a 

rétegnek jelentős része liberális vagy szociáldemokrata nézeteket vall, és nagyrészt nem 

vallásos. Az értelmiség kinevelése – mely az ifjúság nevelésével kezdődik – kapcsán szintén a 

civil tevékenységek fontosságát hangsúlyozták (felolvasások szervezése, katolikus irodalom 

terjesztése, közművelődési egyesületek alapítása). A katolikus egyesületek szerepét Gyürky 

Ödön abban látta, hogy ezeknek ki kell szorítaniuk a hasonló célokkal, de más ideológiák 

befolyása alatt létrejött szervezeteket. Úgy vélte, hogy ennek érdekében nem a kis vonzerőt 

gyakorló hitbuzgalmi egyesületek szervezése a feladat, de nem is a túlzásokba eső, polgári 

kaszinókhoz hasonló szervezeteket létrehozása. A megoldást a szórakoz(tat)ás és a hitéleti 

aktivitás összehangolásában kereste. A szervezési munkában a papságnak és a katolikus 

tanítóknak szántak kiemelt szerepet. 

Fontos kérdés, hogy a nagygyűlési felszólalók miben látták a katolikus „társadalmi 

akció” eredménytelenségének, mérsékelt sikereinek okát. A legtöbbször elhangzó szempont 

talán az volt, hogy a katolikus társadalom (elsősorban a szervező értelmiség) túlságosan 

kényelmes, a megoldást másoktól várja. E problém kiküszöbölését a felvilágosításban látták, 

illetve annak a szemléletnek az elterjesztésében, hogy sok apró tett nagy eredményekre 

vezethet. A cselekvésre buzdítás, sőt a passzivitás miatti ostorozás is visszatérő motívum volt. 

Rakovszky István például 1908-ban a „tettek katolicizmusának” erejéről beszélt, szemben a 

mozdulatlan „deklamáció katolicizmuséval”. Annak felismerése, hogy a modern világban az 

egyén önmagában kevés, céljai eléréséhez társulnia kell, alapvető jelentőségű volt a siker 

szempontjából. A nagygyűlések indulása után öt évvel Boromisza Tibor ennek jegyében kérte 

számon a mozgalom „mártírjait”, és javasolta, hogy a vidék szervezését is minél előbb 

kezdjék meg. E nélkül ugyanis csak évi 1-2 napon, a nagygyűléseken ünnepelhet a 

katolikusság, az év többi részében „múmiaként” hever. 
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Voltak olyanok, akik hibának tekintették a közművelődési célok előtérbe helyezését 

(ifjúság, értelmiség), mert ezek miatt kevesebb figyelmet tudtak szentelni a gazdálkodás és 

politizálás szempontjainak, és így ezeken a területeken is lemaradásban voltak. Csernoch 

János is ebben a szellemben rótta fel a korszak végén, hogy a munkásság megszólítása 

sikertelen volt, ezen a téren a szociáldemokraták jóval több eredményt értek el. 

Megállapították, hogy a szervezett tömegek megszólítását és tömörítését nem sikerült 

hatékonyan megoldani. A nagygyűlések résztvevői között sok volt a pap és a „nép gyermeke” 

(a Népszövetség miatt), de kevés a világi értelmiségi. Pedig az egész mozgósítási terv rájuk 

épült, őket szánták a mozgalom hajtóerejének. Majláth György azt is kimondta, hogy a világi 

értelmiség erre a feladatra alkalmatlan.  

A sikertelenség egy további okát a szervezők, aktivisták személyének nem megfelelő 

kiválasztásában látták. Ez olyan fontos szempont volt, hogy egyesek a püspökökre bízták 

volna a feladatot. A Népszövetség elindulása kapcsán hangzott el, hogy a munkába aktívan be 

kell vonni a papságot, mert a szervezés a modern korban az egyik legfontosabb pasztorációs 

eszköz. Mások – a kört kibővítve – a katolikus tanítókat is „csatasorba” kívánták állítani. 

Összességében a társadalom megszervezésének szervezeti keretei a világháború előtt már 

kialakultak, a személyi feltételek azonban nem voltak adottak. A két legfontosabb célcsoport 

(a munkásság és a világi értelmiség) megszólítása pedig kevés gyakorlati eredménnyel járt. 

   

7.2. A katolikus népiskola és középiskola kérdései, a katolikus nevelés 

 

A katolikusok feladatainak, kötelességeinek és a társadalmi akció megindítása érdekében 

megfogalmazott kívánalmak áttekintése után most a katolikus oktatás és nevelés kérdéseivel 

foglalkozó beszédeket vizsgálom. Ez esetben is csak a jelentősebb felszólalások bemutatására 

kerül sor, hogy érzékelni lehessen a legfontosabb problémákat, és kirajzolódjanak a 

legmarkánsabb megoldási javaslatok. Mielőtt azonban erre sort kerítek, érdemes áttekinteni, 

hogy a katolikus iskolaügyben milyen állapotok és fontosabb változások voltak ebben az 

időszakban. 
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7.2.1. A katolikus iskolaügy mozgástere és az állami iskolapolitika 

 

Korszakunk talán legfontosabb művelődéstörténeti sajátossága a modern polgári kultúra 

számára nélkülözhetetlen infrastruktúra kiépülése volt. A művelődési tényezők – így az 

iskolák, a közgyűjtemények, a sajtóorgánumok, illetve a társadalmi szervezetek – száma 

dinamikusan növekedett. Szakmai és világnézeti (pl. felekezeti) szempontból egyre 

specializáltabb és differernciáltabb hálózatokkal találkozhatunk.
647

 Az intézmények az ország 

egyre nagyobb részét fedték le, az emberek számára egyre több fórumon váltak elérhetővé a 

műveltség – általuk is egyre fontosabbnak értékelt – elemei. 

 A művelődési tényezők közül a kormányzati politika az oktatásügyet kiemelten 

kezelte, az állam ezen a téren folyamatos expanzióban volt, egyre több saját fenntartású 

iskolával rendelkezett és növekvő szerepet játszott más (pl. felekezeti) fenntartók anyagi 

támogatásában is.
648

 Az iskolahálózat bővülése látványos volt,
649

 ez a terület ugyanis fontos 

szerepet játszott az állami gazdaságpolitika,
650

 a nemzetiségi kérdés kezelése,
651

 és az 

egyházpolitika szempontjából is, illetve alapja volt az egységes és szakszerű közigazgatási 

rendszer kialakításának. 

  A világi (állami) és az egyházi iskolafenntartók párhuzamos jelenléte miatt kialakuló 

versenyhelyzet megkövetelte a két szféra szoros együttműködését, ugyanakkor oka volt a 

kialakult konfliktusoknak is.
652

 Ezek kereteit a törvényhozás és a miniszteri szintű 

rendeletalkotás biztosította, a felekezeti oktatás és intézményfenntartás mozgásterét – az 

anyagi lehetőségek mellett – elsősorban ezek határozták meg. Ezért is lehet érdekes a 

végbement változások és törekvések vázlatos áttekintése. 

Nagy Péter Tibor véleménye szerint a magyar polgári oktatáspolitika igazgatási 

szempontból három korszakra osztható. Az első az 1860-as évek vége és az 1870-es évek 

közepe közötti időszakra esik, és jellemzője a gyors ütemű, felülről (minisztériumi szintről) 

vezérelt modernizáció. Az ekkor kialakított tanfelügyelői kerületek ugyan a megyékkel 

területileg egybeeső igazgatási egységek voltak, de lényegében azoktól politikailag 

függetlenek maradtak. A kormány így próbálta érvényesíteni saját modernizációs törekvéseit 

                                                           
647

 KATUS 2003. 16., 28. 
648

 Az 1871 és 1895 közötti időszakban évente az oktatásügyre az állami költségvetés 2%-a jutott, míg az 1911 

és 1913 közötti években ez az arány évi 6%-ra emelkedett. (NAGY 2008, 123.)  
649

 Az 1867 és 1913 közötti időszakban újonnan alapított oktatási intézmények számai: óvoda kb. 1000 db, elemi 

iskola kb. 3000 db; polgári iskola 188 db, középiskola 70 db, egyetem 3db. (NAGY 2008, 123.) 
650

 Lásd: szakképzés, szakmunkásképzés. 
651

 Lásd: állami népiskolák létesítése (Wlassics), vagy a felekezeti népiskolák nagyobb kontrollja (Apponyi). 
652

 A korszakban a katolikus egyház sikeresen kiépítette tanító(nő)képző intézeti hálózatát, kisdedóvókat 

alapított, és a meglévő középiskolai hálózatát is gyarapította, illetve modernizálta. (MANN 1993, 11.) 
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az egyházak, illetve a helyi tradicionális erők érdekeivel szemben.
653

 A második szakasz az 

1890-es évek közepéig tartott. Ezekben az években az állami politika már számolt a megyék 

és a felekezetek tényleges súlyával, az új szabályozás szerint ugyanis a felülről kinevezett 

tanfelügyelők cselekvési autonómiája sokban függött a közigazgatási bizottság döntéseitől.
654

 

Az 1890-es évek közepétől 1918-ig terjedő harmadik szakaszban fenntartották a különböző 

szintű szereplők közötti hatalmi egyensúlyt, azzal a különbséggel, hogy „amint megerősödött 

egy-egy elem a rendszerben, rögvest intézményes egyensúlyok keletkeztek. Példa erre az 

1890-es évektől működő közigazgatási bíróság, vagy az 1902-es katolikus iskolaszékekről 

szóló rendelet – olyan intézmények létrehozása, melyekkel a politika éppen az erősödő 

végrehajtó hatalom ellensúlyait teremtette meg, s formálta ezzel újjá az egyensúlyelvű 

tanügyigazgatást.”
655

 Mindez azt is jelenti, hogy a felülről vezérelt modernizációnak a 

századfordulótól kezdve részesei lettek nem központi, nem állami tényezők is. A felekezetek, 

a piaci szféra képviselői,
656

 illetve a különféle szakmai érdekcsoportok ekkor növelték 

mozgásterüket az oktatásügy területén.
657

 

Mindezek fényében vizsgáljuk meg konkrétan a tanügy-igazgatási szintek szabályozását 

és az oktatási törvényhozás főbb csomópontjait, a felekezeti fenntartókat érintő legfőbb 

rendelkezésekre koncentrálva. Ezen keresztül részben láthatóvá válik, hogy a nagygyűlési 

beszédekben elhangzó kritikák és megfogalmazott „vészkiáltások” milyen környezeti 

változásokra reagáltak. 

 

Az elemi szintű tanügyigazgatás alapjainak lerakása Eötvös József vallás- és közoktatásügyi 

miniszter tevékenységéhez köthető, aki szerint a közoktatási rendszer képezi a polgári 

társadalom és az alkotmányos államrendszer megteremtésének egyik legfontosabb 

alappillérét, feltételét, illetve eszközét. Ezért a tanügy-igazgatási rendszer kiépítése során a 

közoktatás feletti állami ellenőrzésről nem kívánt lemondani, még a felekezeti iskolák 

elismerése esetében sem.  

Eötvös célja a kisdedóvóktól az egyetemekig terjedő, szisztematikusan egymásra épülő 

közművelődési- és iskolarendszer kidolgozása volt. Személyesen azonban – 1871-ben 

bekövetkezett halála miatt – csak az állami népiskolai rendszer megalapozását tudta 
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 NAGY P. 2002, 9. 
654

 NAGY P. 2002, 10. 
655

 NAGY P. 2002, 11-12. 
656

 Ld. a nagyvállalkozók részvételével működő Kereskedelmi és Ipari Oktatási Tanács létrehozását az 1890-es 

években. (NAGY P. 2002, 13.) 
657

 Ld.: 1891 – Magyar Pedagógiai Társaság, 1907 – Magyar Gyermektanulmányi Társaság, 1912 – Fővárosi 

Pedagógiai Szeminárium, 1910 – Szabadtanítási Tanács (VKM), 1913 – Országos Testnevelési Tanács.  
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levezényelni, a középiskolai törvény megvalósításába már nem kapcsolódhatott be. Az őt 

követő miniszterek viszont sok tekintetben folytatói voltak munkájának (Trefort Ágoston, 

Wlassics Gyula), így alapelveinek egy része tovább élt a korszak oktatáspolitikájában. A 

kultúrpolitika folyamatosságát biztosította az is, hogy a minisztérium vezető tisztségviselői 

többségükben helyükön maradtak a következő időszakban is.
658

 

Az államnak az oktatás területén szükséges aktivitása időnként ugyan politikai vitákhoz 

vezetett, mivel a háttérbe húzódó illetve a mindent szabályozó állami szerepeknek egyaránt 

voltak támogatói. Ezzel függött össze a tanügy-igazgatási hatáskörök kiosztása is, mely az 

1868-as népiskolai törvénnyel történt meg, de a reform bevezetésének többlépcsős jellege 

miatt végső kiformálódása közel húsz évig elhúzódott.
659

 

Az új szabályozás alapelvnek ismerte el az iskolafenntartók pluralizmusát. A törvény 

értelmében a népoktatási tanintézetek
660

 nyilvánosak, illetve magánjellegűek lehettek. Az 

előbbieket – a törvény előírásainak figyelembevételével – az országban található 

hitfelekezetek, társulatok, valamint magánszemélyek, községek és az állam hozhattak létre és 

tarthattak fenn.
661

 A törvény végső verziójában Eötvös feladta azt az 1848-as tervezetében 

még szereplő álláspontot, mely a községi iskolák prioritásával számolt. Az elsődleges 

fenntartók 1868-ban a hitfelekezetek, a különféle magán- és jogi személyek lettek, és őket 

csak pótlólagosan követték a községek, illetve az állam. A 22. §. szerint „oly községekben, 

hol a hitfelekezetek nem tartanak fenn a törvény rendeleteinek megfelelő népiskolát, valamint 

az ezen törvényben kijelölt egyéb esetekben is, a község köteles a szükséges népoktatási 

tanintézeteket felállítani.”
662

 Ilyen, a törvényben kijelölt egyéb esetnek számított, ha egy 

községben több felekezet hívei éltek együtt, és legalább 30 olyan tanköteles gyermek volt, 

akiket szüleik a fennálló – a törvény rendelkezéseinek egyébként mindenben megfelelő – 

felekezeti iskolába nem kívántak járatni. Ilyenkor a község köteles volt ún. közös népiskolát 

állítani.
663

 Továbbá a közoktatási miniszter felhatalmazást kapott, hogy bárhol, ahol 

szükségesnek látja, államköltségen, népoktatási intézményeket alapítson.
664

 A továbbiakban 

a törvénynek csak a felekezeti fenntartású iskolákra vonatkozó kötelező szabályait 

vizsgáljuk, ugyanis az előírások nagy része csupán iránymutatásul szolgált számukra.
665
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Minden községben, ahol a felekezetek hívei laktak, saját költségen nyilvános 

népiskolát alapíthattak. Ezekben a tanítókat és a tanárokat maguk választhatták, fizetésüket 

meghatározhatták. Az oktatásban használt tankönyveket maguk jelölték ki, valamint a 

tanítási módszer felől is rendelkezhettek – tekintetbe véve természetesen a törvény bizonyos, 

általánosan érvényes követelményeit. A törvény 11-15.§-ai ugyanis tovább utaltak más 

fenntartású iskoláknál meghatározott tárgyi és személyi feltételek betartására, illetve 

meghatározták a kötelezően oktatandó tárgyak körét is.
666

 A felekezetek saját speciális 

szükségleteiket csak ezek teljesítése után vehették figyelembe. 

A törvény értelmében „minden hitfelekezetbeli népoktatási tanintézet az állam 

felügyelete alatt áll. Ennélfogva a kormánynak joga és tiszte: a) a felekezeti iskolákat is 

közegei által időnkint meglátogattatni; b) szigorúan őrködni, hogy a 11., 12. és 13. §-ban 

foglalt feltételek pontosan teljesíttessenek; c) meggyőződést szerezni arról, hogy teljesítik-e az 

illető hitfelekezeti hatóságok azon kötelességet, hogy az iskola vagyonának biztos 

elhelyezésére és rendeltetése czéljára fordítására felügyeljenek; d) a hitfelekezeti iskolákról, 

az illető hitfelekezeti hatóság útján, statisztikai adatokat szerezni be.”
667

 A felügyeleti jog 

gyakorlójának kezébe a jogszabály szankcionálási lehetőséget is adott. Amennyiben az adott 

intézmény a feltételeket – a hitfelekezetek főhatóságaihoz intézett (és félévenként ismételt) 

háromszori – miniszteri megintés után sem teljesítette, a kormány közös községi iskola 

felállítását rendelhette el.
668

 Az állam tehát széles körben igyekezett biztosítani magának az 

intézmények feletti tényleges felügyeleti jogot, szűkítve a felekezetek mozgásterét. 

Népiskolai ügyekben az igazgatás csúcsszerve a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium (VKM) volt, élén a miniszterrel,
669

 de fontos tényező volt az országgyűlés 

közoktatásügyi bizottsága is, amely a készülő törvényjavaslatokat folyamatosan tárgyalta. A 

minisztérium javaslattevő és véleménynyilvánító szerveként hozták létre 1871-ben az 

Országos Közoktatási Tanácsot (OKT).
670

 Az egyházi iskolaügyi hatóságokkal a minisztérium 

I. és II. ügyosztálya tartott kapcsolatot. Ezek legfelsőbb szerve a római katolikus egyház 
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esetében a püspöki kar volt, amely testületi határozataival irányította a katolikus tanügyet.
671

 

Nekik is volt javaslattevő és véleményező jogkörrel rendelkező szakmai segítőjük, az elismert 

katolikus pedagógusokat tömörítő Országos Katholikus Tanügyi Tanács.
672

 Az egyes 

egyházmegyei tanfelügyelőségek munkáját az esztergomi egyházmegye Főtanfelügyelői 

Hivatala igyekezett összehangolni.
673

 A tanfelügyelőségek időnként közös értekezleteket is 

tartottak. 

Alsó szinten legelőször a népiskolai hatóságok kiépítése kezdődött el. Az 1868-as 

népiskolai törvény elismerte a felekezeti iskolák addig kialakult egyházi igazgatási rendjét, 

ezekkel párhuzamosan viszont kiépült a községi, illetve állami népiskolákra érvényes 

szolgálati út is. A községi iskolák esetében az elsőfokú szerv a helyi hatóságok által választott 

iskolaszék
674

 volt, az államiaknál pedig erre a célra gondnokságokat hoztak létre. A 

gondnokságok közvetlen felettes szerve a miniszter által kinevezett tanfelügyelő volt, míg az 

egyházi iskolák esetében ez utóbbi csak ún. „főfelügyeleti” jogot kapott, melynek keretében 

„a tankerület területén levő összes (...) felekezeti (...) alsóbb és felsőbb népoktatási 

tankerületeket évenkint legalább egyszer meglátogatja, s a törvénynek azokban való pontos 

végrehajtására szigorúan felügyel.”
675

 Munkájuk segítésére a tankerületekben
676

 létrehozták a 

tankerületi iskolatanácsokat.
677

 A törvény némileg bizonytalan megfogalmazása is mutatja, 

hogy a tanfelügyelőknek az egyházi hatóságokkal kapcsolatos hatásköreiről nem történt 

egyértelmű rendelkezés, így a velük szembeni intézkedés jogát csak áttételesen (a 

minisztérium és az egyházi főhatóságok közbejöttével) érvényesíthették.
678

 Ez viszont abba az 

irányba hatott, hogy a felekezeti iskolák felett az egyházak főhatóságai önálló döntéshozó 

jogköröket gyakorolhattak, növelve mozgásterüket. 

A népiskolai hatóságokról nem sokkal később újabb törvényt kellett alkotni, ugyanis 

szükségessé vált a tanügy-igazgatási rendszer hozzáigazítása az 1870-es évek közepére 
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kiépített új, polgári közigazgatási szisztémához. A hatékony működtetés érdekében 

egységesebb rendszer kialakítása vált szükségessé.  

Az 1876. évi XXVIII. törvény értelmében a népiskolaügy igazgatását a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter vezetése alatt a törvényhatóságok és azok közigazgatási 

bizottságai,
679

 a tankerületi tanfelügyelők, a községi hatóságok és az iskolaszékek végezték. A 

tanfelügyelő egyben a közigazgatási bizottságnak is tagja és tanügyi előadója volt,
680

 aki az 

iskolákban az oktatásra és nevelésre vonatkozó szakszerű felügyeletet, illetőleg a 

főfelügyeletet gyakorolta. Ebből a célból a nem állami és nem községi tanintézetek illetékes 

hatóságai az iskoláikban használt tanterveket és tankönyveket – melyeket a hitfelekezetek az 

1868. évi XXXVIII. törvénycikk értelmében szabadon állapíthatnak meg – kötelesek voltak a 

tanfelügyelőnek bejelenteni. Szabálytalanság észlelése esetén a tanfelügyelő köteles volt 

jelentést tenni a közigazgatási bizottságnak.
681

 Ő felügyelt arra is, hogy az iskolák külső 

ügyeit a polgári, avagy hitközségi elöljárók a törvényi szabályozásnak megfelelően 

intézzék.
682

 A közigazgatási bizottságnak a felekezeti iskolákkal kapcsolatos legfontosabb 

feladata a miniszteri rendeletek és a tanfelügyelői intézkedések végrehajtásának ellenőrzése 

volt. Itt készültek azok a miniszternek szóló felterjesztések, melyek a törvényellenesen 

működő felekezeti iskolákról szóltak, és azok megintését kérvényezték. Ha pedig a miniszter 

háromszori figyelmeztetése után sem számolták fel a hiányosságokat, akkor községi vagy 

állami iskola felállítására készült javaslat.
683

 A közigazgatási bizottságok felállításával és az 

iskolákkal kapcsolatos hatásköreik telepítésével a korábbi iskolatanácsokat megszüntették. 

Ezzel a rendelkezéssel a felekezeti iskolák mozgástere a korábbi időszakhoz képest szűkült, a 

felügyeletük szorosabbá vált. 

A helyi igazgatási szint kialakítása a korábbi szabályozás községi iskolákkal 

kapcsolatos rendelkezéseit követte. A felekezeti iskolákat a hitközségek alá rendelték, és 

kötelezték őket arra, hogy legalább 5 választott tagból álló iskolaszékeket hozzanak létre. 

Ezek tagjait az írni-olvasni tudó „kebelbeli” lakosok közül választotta a hitközségi 

képviselőtestület.
684

 A felekezeti iskolaszéknek a törvény erejénél fogva tagja lett az illetékes 

                                                           
679

 Ld. az 1876. évi VI. törvényt a közigazgatási bizottságról. A megyei és a központi közigazgatás közötti 

koordinációt szolgáló 21 tagú szerv. Élén a főispán állt, és rajta kívül a törvényhatósági közgyűlés 10 választott 

tagja, valamint 10 állami tisztviselő alkotta. Az összetételi arányokból is látható, hogy ez a szerv igazából a 

kormány eszközének számított a megyében. 
680

 1876:XXVIII. 1. és 5. §. 
681

 1876:XXVIII. tc. 5.§. 3. a). 
682

 1876:XXVIII. tc. 5.§. 4. 
683

 1876:XXVIII. tc. 6.§. 1.,4. 
684

 Amely felekezet esetében nem létezett hitközségi képviselőtestület, ott az illetékes felekezeti főhatóság által 

megállapított szabályzat szerint mindazok választották az iskolaszéket, akik mint a hitközség tagjai, vagy akár 

azon kivül is, az iskola fenntartásához állandó jelleggel hozzájárultak. (9.§.) 



174 
 

pap vagy lelkész is. Szervezetük kialakítását és teendőik pontos meghatározását – a törvény 

szem előtt tartása mellett – a felekezeti iskolaügyet vezető illetékes főhatóságok belátására 

bízták.
685

 Az iskolamulasztókkal – mint kiemelten kezelt problémával – kapcsolatban 

azonban kötelesek voltak olyan szabályozást alkotni, amilyent a községi iskolaszékre nézve 

előírt a törvény, azaz a felmerülő esetekben bírságolási eljárást kellett kezdeményezniük. 

Ezzel a szabályozással a minisztérium azt szerette volna elérni, hogy azok a szülők, akik nem 

kívánták iskolába járatni gyermekeiket, ne tudjanak kibújni a tankötelezettség teljesítése alól a 

felekezeti iskola választásával. 

Az iskolaszékek a néptanítók nyugdíjazásáról szóló törvénnyel rájuk bízott feladatokat 

is kötelesek voltak végrehajtani.
686

 Ezzel kezdetét vette a tanítói életpálya egységes 

szabályozásának folyamata. 

Az állami iskolákban a vallás- és közoktatásügyi miniszter az iskolaszékek helyett 

továbbra is gondnokságokat állított fel, ezek teendőit külön rendeletben szabályozta.
687

 A 

katolikus iskolaszékek elnöke a község plébánosa volt, de választottak világi elnököt is. 

Rajtuk kívül hivatalból tagjai voltak a testületnek a hitoktató (segédlelkész) és a rendes 

tanítók képviselői is. Az iskolaszékek legfontosabb feladatai közé tartozott a tanítóválasztás 

lebonyolítása, a tanítók munkájának figyelemmel kísérése, a tanítói díjlevél megállapítása, az 

iskolába járás ellenőrzése és minden, az iskolával kapcsolatos ügy helyi felügyelete.
688

 

Összességében elmondható, hogy az új szabályozás értelmében a tanfelügyelők hatósági 

súlya (a felekezeti hatóságokkal szemben is) megnövekedett: a megyei önkormányzat 

szerveivel közvetlenebb kapcsolatba kerültek. Fontos fejlemény volt továbbá, hogy a 

szabályozás lehetővé tette tevékenységük szakmai oldalának jobb kidomborítását.
689

 

A népiskolai törvény tartalmazta a tanító(nő)képzők felállításának alapvető szabályait 

is. Ezek jelentősége azonban jóval nagyobb volt annál, mint amit a szabályozási hely sugall. 

Létrehozásukat a nagyobb számú, képesítéssel rendelkező néptanítók iránti igény indokolta. A 

törvény engedélyezte a felekezeteknek, hogy saját tanítóképzőket hozzanak létre, mindössze 
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annyi megkötést téve, hogy a növendékek gyakorlati képzésére alkalmas gyakorló iskolával 

lássák el ezeket. És természetesen, hogy az állami tanítóképzőkre megállapított minimálisan 

elvárt tantárgyakat oktassák a felekezeti iskolákban is.
690

 Az állam 20 darab tanítóképző 

intézetet hozott létre az ország különböző pontjain. Ezekben a növendékek vallásos oktatása 

az egyes hitfelekezetek feladata maradt, illetve a hit- és erkölcstan tanítóinak tiszteletdíját az 

állam fedezte.
691

 Az állam igyekezett bentlakásos tanítónőképzőket is felállítani, melyekben a 

felső nép- és polgári iskolákban működő leányosztályok számára képeztek tanítónőket,
692

 

mivel a „nőnevelést elsősorban a nők kezébe kívánták letenni.”
693

  

A férfi és női tanítóképző intézetek száma a korszakban folyamatosan növekedett.
694

 Az 

utóbbiak alapításában a katolikus egyház – a többi felekezethez viszonyítva is – élen járt. Az 

1900-as évben az ország 32 ilyen intézményéből ez az egyház tartott fenn 22-t. A felekezeti 

tanítóképzés összességében is dominált az államival szemben,
695

 ami indokolttá teszi az 

egyházak tanítóképzés területén végzett tevékenységének külön vizsgálatát.
696

  

A kezdetben három éves képzés 1881-től négyévessé vált, és színvonalát tekintve is 

folyamatosan javult. Fontos változás volt, hogy 1899-ben a miniszter kivette a polgári 

tanítóképzőket a tanfelügyelők hatásköréből, és külön szerv felügyelete alá helyezte, ezzel is 

jelezve, hogy az elemi és a polgári iskolai tanítóképzés szétválasztása a cél, az utóbbinak a 

felsőfokú képzési szintek felé mozdításával. Az állami tanítóképzők mintául szolgáltak a 

felekezeti tanítóképzők számára, és az állami szabályozás törekedett is a versenyhelyzet 

fenntartására. Mint egy korabeli szakkönyv szerzője írja (1896): „...tanítőképzésünk teljes 

kifejlődését az állam csak úgy várhatta, ha a maga képzőintézeteire minél nagyobb gondot 

fordít és ezek  példájukkal meg az elmaradhatatlan versenynél fogva magukkal ragadják a 

felekezeti tanítóképző intézeteket is.”
697

 Hasonlóan az állami iskoláktól vették át az egyes 

felekezetek az ipartanító-képzést is.
698
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 A pécsi egyházmegye területén a következő tanítóképzők működtek: Püspöki Tanítóképző Intézet; Pécsi 

Notre Dame Nőzárda Tanítóképzője; Miasszonyunk Rend Tanítónőképző Intézete. 
697

 Idézi: FERICSÁN 2001, 45. 
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Szólni kell még a leányiskolákról, az óvodákról, és az óvónőképzésről. Már csak azért 

is, mert ezek kiépítéséből és működtetéséből a katolikus egyház aktívan kivette a részét. Az 

1891. évi XV. törvény a kisdedóvásról rendelkezett, és kötelezte a szülőket, hogy – 

pénzbírság terhe mellett – 3 és 6 éves kor közötti gyermekeiket a helyi óvodába járassák, 

hacsak felügyeletükről nem tudnak más megfelelő módon gondoskodni.
699

 A „piaci igény” 

tehát adott volt, és hamarosan a kínálat is megjelent. 1913-ban már 2397 óvoda működött az 

országban, a hozzájuk kapcsolódó 9 óvónőképző kíséretében. Az utóbbiak közül mindössze 

egy volt állami, illetve társulati fenntartású, a többit a felekezetek működtették. Az óvodák 

többsége viszont az állam és a községek kezén volt.
700

 A felekezeti kisdedóvók a hitközségek 

igazgatása és közvetlen felügyelete alá kerültek, mely a gyakorlatban azt jelentette, hogy a 

hitközség öt választott tagból álló felügyelő-bizottságot hozott létre ügyeik intézésére. 

Felettük az állami főfelügyeletet a vallás- és közoktatásügyi miniszter a királyi tanfelügyelők 

útján gyakorolta, a törvényhatósági közigazgatási bizottsággal közösen.
701

 A katolikus 

nőnevelés terén elsősorban az apácarendeknek volt fontos szerepük, Pécsett például a Notre-

Dame apácák hoztak létre tanítónőképzőt és felsőbb leányiskolát.
702

 

Mint azt érintőlegesen láthattuk, a vizsgált korszak oktatáspolitikája már a népiskolai 

törvény kapcsán figyelmet fordított a tanítói fizetések rendezésére, és a nyugdíjas korú tanítók 

ellátására.
703

 Ennek részletszabályait itt nem ismertetem, csak utalok arra, hogy az ezen a 

területen elért eredmények érintették a nem állami fenntartású iskolákat is.
704

 Így például az 

1893-as szabályozás kísérletet tett az egységes közalkalmazotti státusz bevezetésére, annak 

minden anyagi vonzatával együtt.
705

 A pénzügyi fedezet megteremtése után ezt végül az 

1907. évi XXVII. törvény mondta ki, mikor 1.§-ában így fogalmazott: „A községi és 

hitfelekezeti elemi népiskolák tanitói köztisztviselők, és törvényesen megállapitott 

járandóságaik közigazgatásilag biztosittatnak.” Ez a rendelkezés nehéz helyzetbe hozta az 

anyagi gondokkal küzdő felekezeti iskolákat. Ezért ugyanez a törvény számukra az 

                                                                                                                                                                                     
ezt a képzési formát. (FELKAI 1994, 116.) (A középszintű iparoktatási szervezet kialakításáról lásd: FERICSÁN 

1999.) 
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államsegély felvételét gyakorlatilag kötelezővé tette.
706

 Egyes szakirodalmi vélemények 

szerint ennek volt a következménye, hogy 1907-ben véget ért az a korszak, melyet a 

különböző fenntartók versenye jellemzett.
707

 Hasonló irányba mutatott a népoktatás 1908. évi 

ingyenessé válása is, ugyanis az állam az ebből keletkező bevételkiesést igyekezett 

megtéríteni az azt igénylő fenntartóknak.
708

 

 A népiskolák fenntartása kapcsán mindezek alapján emondható, hogy a felekezeti 

iskoláknak folyamatosan tartaniuk kellett a versenyt az államiakkal, különben igazgatási 

szankciókkal számolhattak. A tanítók fizetését és a tárgyi feltételeket biztosítaniuk kellett, 

különben szintén közbelépett a felügyelet. A századfordulóra sok fenntartó nehezen tudta 

teljesíteni a követelményeket, és ezért állami támogatásért folyamodott, vagy a fenntartás 

lehetőségét az államnak ajánlotta fel. A katolikus iskolák esetében az egyház arra törekedett, 

hogy minél több iskola megtartására legyen lehetősége.  

 Ezzel kapcslatban ismét a pécsi egyházmegye példájára hivatkozva mutatok be néhány 

fonntosabb szempontot. Az „iskola-államosítási”-hullám az 1905/1906-os tanévtől az 

egyházmegye Baranya megyei részében is erősödni kezdett.
709

 A kérdés kapcsán a püspöki 

körleveles anyag az 1905-ös évben nyílt állásfoglalást tartalmaz.
710

 Megállapításra került, 

hogy az államosítás módja és feltételei felől az érintettek körében nagy a tájékozatlanság, 

ezért szükségesnek mutatkozik a Vallás- és Közoktatási Minisztérium (VKM) vonatkozó 

rendeletének közlése. Ezt megelőzően azonban a püspökség az alábbiakra hívja fel a 

figyelmet: 1. a katolikus kisdedóvók és elemi népiskolák az illetékes egyházi főhatóság 

jóváhagyása nélkül nem államosíthatók; 2. az államosítás révén a község nem szabadul fel 

minden iskolai tehertől, mert az állam is igénybe veszi az iskolafenntartás összes eszközeit, 

miként azt az egyház is teszi. Ezt azért is tartja fontosnak kiemelni, mert „egyházmegyénkben, 

hol Istennek hála nemzetiségi kérdés nincs és a tanítók hazafisága kiállja a tűzpróbát is, 

rendesen csak az iskolafenntartással járó terhektől való szabadulás reménye indító oka az 
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államosítási törekvéseknek.”
711

 Így a költségek csökkenése – melynek elérése az államosítás 

legfőbb célja – nem valósulhat meg, sőt, a fejlesztéssel járó további költségeket is a 

községnek kell fedeznie. 3. Ilyen körülmények között nagy „joglemondást követel – mert 

megkívánja, hogy az eddigi iskolavagyon, telek, épületek, szerelvények tulajdon- és birtokjoga 

neki engedtessék át; lemondást igényel a kántori teendők teljesítésére is hivatott tanító s a 

többi tanerők választásának, működésének, szellemük, viselkedésük ellenőrzésének hatalmas 

előnyéről. – Már pedig ezt nemcsak kath. lelkipásztornak, hanem kath. hivőnek, szülőnek 

annyival kevésbbé szabad cselekedni, mert legszentebb kötelességünk biztosítani a hazafias 

érzéssel párosult egyházias szellem ápolását az iskolánkban, amely szellem ugy a haza, mint 

az egyesek boldogulásának legnegbízhatóbb eszköze.”
712

 4. További probléma forrása, hogy 

az állam olyan tanítót is kinevezhet, aki egyházi szempontból a kántori teendők ellátásával 

nem bízható meg. Ilyenkor ugyanis a hitközségben önálló kántori állás létrehozása válik 

szükségessé, nem csökkentve a kiadásokat. 

 Végső soron a katolikus intézmények tekintetében az egyházmegye nem ajánlotta az 

iskolaszékeknek, hogy az államosítási törekvéseknek engedjenek. Az ilyen tendenciák elleni 

fellépés érdekében felhívta a tankerületek esperes tanfelügyelőit és az iskolaigazgató 

plébánosokat, hogy a fenti körülményekről az iskolaszékeket világosítsák fel.
713

 Az 

iskoláknak egyházi kézben való megtartására irányuló szándék abban is tetten érhető, hogy a 

nem mindig megfelelő állapotú iskolákkal kapcsolatos panaszok beérkezése kapcsán Zichy 

Gyula püspök inkább igyekezett az épületek helyreállítását megoldani, mintsem hogy engedte 

volna azok államosítását.
714

 Az „akció” sikerét mutatja, hogy Baranyában a vizsgált 

korszakban a nem római katolikus fenntartású elemi iskolák száma, a schematizmusok 

tanúsága szerint jelentősen nem változott, sőt a katolikusok javára még javult is az arány (2. 

táblázat).  

Tanév Római kat. iskolák száma Összes népiskola 

1898/99 234 424 

1900/01 232 423 

1901/02 231 423 

1904/05 233 422 

1905/06 232 420 
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1906/07 239 420 

1907/08 239 420 

1913/14 251 - 

6. táblázat 

Elemi iskolák száma Baranyában (1898-1913)
715

 

 

Az iskolák szempontjából fontos volt, hogy mennyire tudtak érvényesülni a felekezeti 

szempontok a tantervek szintjén. A kiegyezés után elkészített népoktatási törvény 

egyértelműen meghatározta az elemi szintű oktatás egységes és kötelező tantárgyi 

struktúráját. Ennek konkretizálása az állami és a községi iskolák számára már az 1869-es 

évben elkészült az első állami népiskolai tanterv keretében. A felekezeti iskoláknak azonban 

megmaradt az a szabadságuk, hogy maguk határozhassák meg az oktatott tananyagot, a 

tanítás módszereit és az alakalmazható eszközöket.
716

 

 A katolikus népiskolák számára az első közös hazai tantervet 1877-ben adta ki a püspöki 

kar. Ez nagyvonalakban megegyezett az állami tantervvel, de a szemléletbeli különbségeknek 

köszönhetően voltak kisebb eltérések is. Így például a tananyag eloszlásában, a tanítás 

szervezésében, az egyes tantárgyak tartalmában, azok belső hangsúlyaiban.
717

 Ezeknek az 

alternatív megoldásoknak a tapasztalatait a későbbi állami készítésű tantervek sikerrel 

hasznosították. 

 A katolikus tantervek kidolgozásának fóruma 1895-től a Katolikus Tanügyi Tanács volt. 

Az itt tevékenykedő világi és egyházi szakemberek az 1896-os tantervet az 1904-es évre 

átdolgozták, és az 1905 és 1911 között eltelt években fokozatosan, felmenő rendszer szerint 

bevezetésre került. A püspöki kar által jóváhagyott „keret”-tanterv a pécsi egyházmegye 

katolikus iskoláiban is hatályos volt. A keretek kitöltésére az Egyházmegyei 

Főtanfelügyelőség pontos, részletes tanterveket, órarendeket, tárgyleírásokat és óravázlatokat 

mellékelt mintaként az iskoláknak megküldött körleveles anyaghoz.
718

 Ezeket az iskoláknak, 

illetve a tanároknak kellett a helyi viszonyokhoz hozzáigazítaniuk. A legtöbb esetben ezek 

megegyeztek az állami fenntartású iskolák tanterveivel, azonban találunk eltéréseket, a 

felekezeti jellegből adódó sajátosságokat is. Az egyezés annak is köszönhető, hogy így 

próbálták a katolikus iskolákat összehangolni más fenntartók intézményeivel, ezzel is növelve 

a versenyképességet. Hogy ez mennyire fontos szempont volt az iskolaügy kapcsán, talán 
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igazolja a következő idézet. Miután Döbrössy Alajos, pécsi egyházmegyei tanfelügyelő 

kifejtette az 1905-ös évben érzékelt hiányosságokat és visszásságokat, és javaslatot tett 

megoldásukra, így nyilatkozik: „Ha szavaim nem lesznek a pusztában kiálltónak szavai (...) 

ezzel egy hatalmas lépéssel közelebb jutunk ahhoz, hogy egyházmegyénk népiskoláinak 

színvonala és versenyképesége emelkedjék, és mig ennek kapcsán a hitvallásos iskolák 

ellenségei határozottan kevesbbedni fognak, addig anyaszentegyházunknak féltékenyen őrzött 

kincse – az iskola, és édes hazánk szellemi és anyagi jóléte örvendetes sikerekre 

számíthat!”
719

 

 A keret-tanterv szerkezete egyértelműen mutatja a speciálisan felekezeti és az állami 

tantervvel rokon elemeket, mikor a tantárgyakat a tanítás célját tekintetbe véve csoportosítja 

és ismerteti: 

1.  a vallásos élet tárgyai: Biblia és katekizmus, egyháztörténelem, szertartástan; 

2. a nemzeti élet 

a. ideális tárgyai: a nemzeti nyelv ismertetése (olvasás, nyelvtani magyarázatok, 

írás és fogalmazás); földrajzi és történelmi ismeretek (lakóhelyi ismeretek, 

földrajz, történelem, polgári jogok és kötelességek); a magyar nép énekei és 

dalai; 

b. gyakorlati tárgyai: számolás és mérés; ismeretek a természet köréből 

(természetrajzi képek, természettani képek, gazdasági tudnivalók, egészségtani 

közlemények); gyakorlati ügyességek (rajzolás, játék és torna, kézimunka).
720

 

 

 A legtöbb esetben azonban a hasonló tartalmi elemeket is sajátos, felekezeti 

szempontokat hangsúlyozó indoklással látták el a katolikus tantervek. Így például a 

kézügyességet igénylő készségtárgyak (papirosmunkák, agyagmintázás, famunkák) 

hangsúlyosságát a tananyagban a következőképpen indokolták: „A test, mint a lélek eszköze, a 

lélek végtelenségig menő megnyilvánulásait, tehát a teremtő Isten, mint az ember végcéljának 

megközelítését annál tökéletesebben tudja megvalósítani, minél ügyesebb és minél jobban alá 

van rendelve a lélek kormányzó befolyásának.”
721

 

 Azzal kapcsolatban, hogy az egyes tanítók mennyire igyekeztek a helyi viszonyokhoz 

igazítani a minta-tantervet, egy, az új tanterv bevezetésének második évéből származó, az 

egyházmegyei tanfelügyelőtől érkezett irat alapján nyerhetünk némi információt (szintén a 
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körlevél segítségével): „(...) gyakori eset volt, hogy egyes tanítók a mellékelt mintatantervet a 

körlevélből kitépve s nevük aláírásával ellátva vagy szórólszóra lemásolva, mint saját 

részletes tantervüket felülvizsgálás céljából hozzám beküldték.”
722

 

A „Lex Apponyi”-ként ismert 1907. évi XXVII. törvény többek között arról 

rendelkezett, hogy a felekezeti népiskolák tanítói is részesülhetnek abban a fizetéskiegészítő 

államsegélyben, melyet a hasonló fenntartású középiskolák tanárai már 1883 óta igénybe 

vehettek. Erre akkor kerülhetett sor, ha egyházközségük, vagy a fenntartó község nem volt 

képes a megfelelő fizetésről gondoskodni. Ennek ellenszolgáltatásaként viszont a törvény 

megkívánta az 1879. évi XVIII. törvény azon szakaszának betartását, mely előírta, hogy az 

összes elemi iskolában órarendi tárgyként kell szerepeljen a magyar nyelvtan, illetve elvárta, 

hogy a negyedik osztály végére el kell érnie a diáknak a magyar nyelvtudásnak az a szintjét, 

hogy gondolatait magyarul élőszóban és írásban egyaránt érthetően ki tudja fejezni.
723

 

Apponyi Albert minisztersége alatt született az a rendelkezés (1908), mely kötelezte a 

népiskolákat, hogy az osztálytermekben függesszék ki a magyar címert, illetve a Himnusz 

szövegét és kottáját is. Nemzeti ünnepekkor kötelező lett a magyar zászló használata. 

Ugyanebben az évben született a népiskolai képzés ingyenességéről szóló törvény (XLVI. tc). 

 A pécsi egyházmegye püspöki körleveleiben a „Lex Apponyi” kapcsán arról 

értesülhetünk, hogy a törvényhozás által már elfogadott, de az uralkodó által még nem 

szentesített szövegével kapcsolatban a minisztérium előzetes végrehajtási intézkedéseket 

foganatosított, és ez ügyben megkereste az érintett egyházmegyei főméltóságokat. Például a 

törvényjavaslat 12.§-ának rendelkezése kimondta, hogy az iskolafenntartók a törvényes 

tanítói járandóságoknak az államsegély igénybevétele útján eleget „csak az esetben tehetnek, 

ha az új törvényben megállapított összes föltételeknek megfelelnek” és az ennek biztosítására 

megállapított „3 évi átmeneti idő alatt a tanítónak csupán az 1893. évi XXVI. tcz. által 

meghatározott járandóságokat tartoznak biztosítani (...).”
724

 

 Ennek a rendelkezésnek az apropóján Zichy püspök akként nyilatkozik, hogy „mihelyt a 

(...) törvény kihirdettetik, annak egyházmegyém területén való haladéktalan életbeléptetése 

iránt fogok intézkedni s a törvény 12.§-ában biztosított három évi átmeneti időt igénybe nem 

veszem (...) teszem ezt első sorban az egyházmegyém kötelékébe tartozó tanítók érdekeinek 
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szem előtt tartásával, de azért is, nehogy a törvény 13.§-a értelmében három év múlva a 

fizetéstöbblet azon szegény iskolafenntartók terhére essék, kik saját erejükből azt megfizetni 

alig volnának képesek s így beállhatna az eset, hogy ugyanezen szakasz értelmében 

iskolafenntartói jogukat akként veszítenék el, hogy eddigi kötelezettségeik továbbra is 

megmaradnának. Ép ezért a törvény minél gyorsabb és mielőbbi végrehajtása érdekében az 

összes plébánosokat, mint iskolaszéki elnököket, ezennel felhívom, hogy a lehető legrövidebb 

időn belül (...) az iskolaszék nyilatkozzék (...)”
725

 a végrehajtáshoz szükséges bizonyos 

technikai kérdésekben.  

 A törvény hatályba lépése után annak végrehajtásáról ismételten körlevél született. Ebben 

megismétlésre kerül a szándék, mely szerint a felkínált három éves türelmi időt nem kívánják 

igénybe venni, és a törvény mielőbbi életbe léptetése iránt intézkednek. A püspök fontosnak 

tartott azonban kiemelni két fontos mozzanatot: egyrészt azt, hogy az államsegély igénybe 

vétele az iskola jellegét semmiképpen sem érinti, másrészt azt, hogy ennek igénybevételéhez 

minden esetben előzetes egyházhatósági engedély szükséges, melyekről az egyházmegyei 

tanfelügyelői hivatal külön nyilvántartó törzskönyvet tartozik vezetni.
726

 

 Látható tehát, hogy a körlevelek segítségével a pécsi püspök egyértelműen a törvény 

mielőbbi végrehajtása mellett foglal állást, elsősorban az egyházmegyei tanítók anyagi 

érdekeinek szem előtt tartásával. 

 A törvény által elrendelt kötelező népiskolai tanfelszerelések beszerzése iránt egy 

későbbi körlevél rendelkezik, meghatározva a beszerzések évek szerinti ütemezését. Az 

indoklást érdemes hosszabban idézni, mivel kitűnik belőle, hogy az egyházmegye a törvény 

előírásaitól függetlenül is fontosnak és elvi alapon megalapozottnak tekintette a fejlesztéseket, 

sőt tovább is gondolja a hozzájuk kapcsolódó lehetőségeket: „A mindinkább terjedő és 

népszerűségre jutó természettudományi felszerelések beszerzése nemcsak eme rendelkezés 

folytán indokolt, hanem azon körülménynél fogva is, mert néhány év alatt a tudományoknak a 

felnőttek körében való terjesztése országosan szervezve lesz s eme szervezkedésben a 

pécsegyházmegyei tanítóegyesület utján magam is részt akarok venni. Óhajtom ugyanis, hogy 

a felnőttek előtt lefolyó tudományos előadások megtartásában tanítóim is lehetőleg minél 

nagyobb számban részt vegyenek (...) a vetítőgépeket nagy sikerrel használhatja s előadásait 

ezek segítségével igen vonzóvá s érdekessé teheti (...). Mivel pedig (...) az ugynevezett 

szabadiskolák maholnap mindenfelé szerveztetni fognak, célszerűnek vélem intézkedni, hogy a 
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kath. tanítóság minden más szervezetet megelőzve, a keresztény és nemzeti irányzatu 

szabadiskolák szervezését előkészítse.”
727

 

 Az egyház szempontjából a legfontosabb kérdés talán a hitoktatás nyelvének 

megválasztása volt. Bár fent láttuk, hogy a „Lex Apponyi” kapcsán különösebb ellenvetés 

nélkül történik a törvény egyházmegyei végrehajtása, a hittanórák nyelve kulcskérdés maradt. 

Miként egy 1909-es körlevél megállapítja, „ahol fennforogna a veszély, hogy a gyermekek 

hiányos magyar nyelvi ismeret folytán a feltétlenül szükséges valláserkölcsi oktatást 

magukévá nem tehetnék (...) a szükséges hitigazságokat (...) megtanulni nem tudják (...) 

anyanyelvén kell a hit- és erkölcstant és a bibliai történeteket tanítani (...)”
728

 Annak 

eldöntése, hogy az adott iskolában a hittant milyen nyelven tanítsák, az illetékes plébános 

feladatai közé tartozott. A jövőre nézve viszont célként jelöli meg a püspök, hogy „az iskola 

annyira magyarosítson s a községben a magyarnyelvet annyira terjessze, hogy fokozatosan 

előbb a felsőbb s később az alsóbb osztályokban is lassankint a magyar nyelvű hit- és 

erkölcstan tanítására lehessen áttérni, amint ezt már több helyen örömmel láttam és 

tapasztaltam.”
729

 Hogy Zichy ilyen irányú reményei mennyire váltak valóra, jól jellemzi egy 

hat évvel későbbi rendelkezés, mely az ismétlőiskolákban való hittan oktatási nyelvéről 

rendelkezik, és kimondja, hogy „(...) tekintettel a hitoktatás és a hitélet közötti szoros 

kapcsolatra (...)”
730

 ezekben az intézményekben is a tanulók anyanyelvén oktatható a hittan.   

 A továbbiakban nem térek ki a népiskolákkal kapcsolatos egyéb kérdések vizsgálatára, 

e helyett röviden áttekintem a középiskolai rendszer néhány fontos jellemzőjét, szintén a 

felekezeti fenntartók lehetőségeit szem előtt tartva. 

 

Az átfogó iskolai reformfolyamat második nagyobb lépése a középiskolai rendszer átalakítása 

volt. Erre hosszas előkészítés után az 1883. évi XXX. törvénnyel került sor. Ez az 1870-es 

Eötvös-féle tervezet koncepciójához képest némileg módosult funkcióval látta el a 

középiskolákat, és az Eötvös által kidolgozott iskolatípusok körét is csökkentette. A két 

alaptípus a nyolcosztályos klasszikus gimnázium és a szintén nyolc osztályos reáliskola lett, 

melyek feladata – némileg eltérő hangsúlyokkal – az általános ismeretek közvetítése, illetve 

ezzel párhuzamosan a felsőfokú tanulmányokra való előkészítés lett.
731

 A törvény szerint a 
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gimnáziumi érettségi megszerzése mindenféle felsőfokú tanulmány folytatására jogosított, a 

reáliskolákból viszont csak meghatározott helyeken lehetett továbbtanulni.
732

 

A felekezeti középiskolákban tartott érettségi vizsgákra a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter a törvény értelmében kormányképviselőt rendelt ki, akit ugyan semmiféle 

rendelkezési jog nem illetett meg, de felügyelte a törvényi intézkedések és a miniszter által 

megállapított vizsgáztatási utasítások betartását. Az észlelt szabálytalanságokról jelentést 

tettek a kirendelő szervnek, amely ez alapján az illetékes egyházi iskolai főhatóságot az ügy 

kivizsgálására szólította fel.
733

 

A középiskolák igazgatási felügyelete a népiskolai hatóságokétól némileg eltérő keretek 

között valósult meg. Ez az egységes és könnyen áttekinthető polgári igazgatási rendszer 

kialakítása ellen hatott, és egy kevésbé rugalmas iskolarendszert hozott létre.
734

 A miniszter 

által kinevezett tankerületi főigazgatóságok kikerültek a vármegyei törvényhatóságok 

illetékességi köréből, és a miniszter közvetlen irányítása alá rendelték őket. Ők voltak a 

felügyelet gyakorlásának közvetlen eszközei. A felügyelet típusa és tartalma azonban a 

középiskolák fenntartói szerint változott: 1.) A községi, a társulati, és a magánszemélyek által 

fenntartott, továbbá a katolikus főpapi és szerzetesrendi
735

 gimnáziumok a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter „vezetése” alatt álltak. Ez a státusz eléggé leszűkítette 

mozgásterüket: állami tanterveket és állami rendtartásokat kellett használniuk,
736

 a tanítás 

nyelvének megállapításához a miniszter beleegyezésére volt szükségük, állami jóváhagyás 

kellett az oktatásban használt tankönyvekre és az iskola építésére, fejlesztésére is. Tanáraik 

kinevezését be kellett jelenteniük, a velük kapcsolatos fegyelmi ügyeket viszont maguk 

intézhették.
737

 2.) A „királyi katolikus” iskolákat ugyan egyházi vagyonból
738

 tartották fenn, 

de gyakorlatilag az államiakkal azonos módon kezelték őket. Ezek a minisztérium „közvetlen 

rendelkezése” alatt álltak, minden vonatkozásban a miniszter rendelkezett felettük. 3.) A 

harmadik kategóriába az állam „főfelügyelete alatt” álló intézmények tartoztak, mint például 
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az ortodox és a protestáns felekezet iskolái, amelyek tanulmányi és fegyelmi ügyeiket 

mindenféle állami beleszólás nélkül, maguk intézhették.
739

 Az amúgy is szerteágazó rendszert 

tovább bonyolította, hogy a különféle szakminisztériumok felügyelete alatt működtek olyan 

szervek, melyek a szakoktatás különböző ágazataira hatásköröket kaptak. Ilyen típusú 

szakiskolák szervezésére a katolikus egyházi testületek nem vállalkoztak.
740

 Ezek helyett a 

polgári iskolák és a felsőbb leányiskolák piacán igyekeztek megjelenni praktikus ismereteket 

és a latin, illetve a görög nyelv helyett élő idegen nyelvek oktatását nyújtó képzéseikkel.
741

 

Azonban ezeket a korabeli szabályozás nem tekintette középfokú oktatási intézményeknek. 

A római katolikus középiskolák esetében – miként a népiskoláknál is – a püspöki kar 

meghatározó szerepet töltött be a működés irányelveinek meghatározásában. Munkájukat 

1896 után a tanári szakma köreiből szerveződő Katolikus Tanítók Országos Bizottsága 

kebeléből megalakuló Tanügyi Tanács is segítette, tanácsadó és véleményezési jogkörrel. 

Ennek a szervezetnek az egyházmegyei főtanfelügyelőkön kívül további 25 tagja volt. A 

Tanács szakosztályokra tagolódott, és a kisdedóvóktól felfelé az összes katolikus oktatásügyi 

kérdéssel foglalkozott. 1911-ben a Katolikus Tanügyi Tanács élére püspök-védnököt 

választottak, Zichy Gyula pécsi püspök személyében.
742

 

Az 1883-as középiskolai szabályozás szerint a szakrendszerben működő iskolákban 

rendes tanárként már csak államilag elismert tanári oklevéllel rendelkezők taníthattak. Ennek 

garantálása és a tanárhiány csökkentése érdekében a törvény külön fejezete foglalkozott a 

tanárképzés rendezésével.  

A tanárképzés állami feladat lett. Tanári képesítő vizsga letételére csak a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter által szervezett egyetemi vizsgabizottságok előtt volt lehetőség. 

Ennek előfeltétele pedig az volt, hogy a jelöltnek igazolnia kellett, hogy a sikeres érettségi 

vizsga letétele után pedagógiai tanulmányait az egyetemen vagy műegyetemen, vagy más 

felsőbb iskolai tanfolyamon négy éven keresztül folytatta a saját szakjához tartozó 

tantárgyakból. Ezen felül bizonyítani kellett, hogy a latin nyelvet legalább annyira ismeri, 

hogy könnyebb szövegek megértésére képes. Feltétel volt a legalább egy éves középiskolai 

tanítási gyakorlat elvégzése is.
743
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A szerzetesrendi fenntartású középiskolák helyzetét az új szabályozás annyiban 

érintette, hogy teológiát végzett tanáraik arra kényszerültek, hogy diplomázásuk után négy 

évig még a tanárképzőben is tanuljanak.
744

 Ez plusz időt és költségeket jelentett. Létezett 

ugyan az 1881/11.166. sz. rendelet (VKM), amely lehetővé tette az érintett rendtagok 

számára, hogy tanári vizsgára jelentkezzenek akkor is, ha előtte nem folytattak egyetemi 

tanulmányokat – feltéve, hogy a pedagógiában és a szakjaik terén való jártasságukat külön 

dolgozatokkal igazolták –, de a gyakorlatban nem sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Ez volt a 

helyzet a piaristáknál, de találkozunk példákkal a protestáns felekezetűek esetében is. Ennek 

egyik oka a rájuk nehezedő szakmai nyomás lehetett, ugyanis nem szerettek volna lemaradni 

a versenyben. Az iskolák már az 1880-as évektől egyértelműen előnyben részesítették az 

állami vizsgabizonyítvánnyal rendelkező tanárokat.
745

 Mindezek ellenére a különböző 

fenntartók által üzemeltetett iskolák tanári kara a képzettséget tekintve még sokáig nagyon 

differenciált maradt. A legjobb helyzetben természetesen az állami rendelkezés alatt álló 

iskolák voltak, tanáraik 90 %-a rendelkezett oklevéllel. Az evangélikus és a görögkeleti 

felekezet esetében ez 70 % feletti, az állam vezetése alatt álló intézmények esetében 

(katolikus szerzetesrendek, egyházmegyék) 60% feletti volt. A legrosszabb helyzetben a 

református és az unitárius iskolák voltak 50, illetve 40 % feletti arányaikkal.
746

  

Az állami politika következtében sok felekezeti középiskola – a megnövekedett 

fenntartási költségek miatt – anyagi gondokkal küzdött. A kormányzat ezeket – amennyiben 

igényt tartottak rá – állami támogatásban részesítette,
747

 cserébe viszont elvárta, hogy az 

állami tanterv szerint folyjon az oktatás. Ha pedig a támogatás meghaladta az intézmény 

költségvetésének felét, akkor a kirendelt iskolalátogató már többletjogokat is kaphatott az 

iskola fegyelmi és dologi ügyeivel kapcsolatban.
748

 Az állam iskola-segélyezési stratégiája 

így fontos elemévé vált az állami oktatáspolitikának. 

 

Az eddigiek alapján elmondható, hogy a 19. század második felében a megváltozó 

jogszabályi környezet miatt a felekezeti fenntartású oktatási intézmények állami felügyelete 

szorosabbá vált. Az 1870-es évek közepétől a népiskolai szinten csökkent az egyházak 
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mozgástere, de nem szűnt meg teljesen. A középiskolák esetében már nagyobb különbségek 

voltak az egyes fenntartók között a minisztérium jogosítványainak differenciáltsága 

következtében. Az egységes és modern elvekre épülő polgári oktatásügyi rendszer kiépítése 

érdekében az állam – elsősorban a minimális törvényi követelmények meghatározásával – 

igyekezett javítani az intézmények működési feltételeit és az oktatás színvonalát, 

természetesen saját szempontjainak megfelelően. Az egyházak érdekérvényesítési lehetőségei 

azonban nem szűntek meg teljesen, sőt a századfordulótól a különféle szakmai testületeken 

keresztül befolyásolhatták a fejlesztés irányait is. Ezekkel a lehetőségekkel a felekezetek 

eltérő mértékben próbáltak és tudtak élni. 

 A katolikus egyház a felekezetek között speciális helyzetben volt, mozgástere – már 

csak az államhoz való korábbi viszonya, és a katolikus autonómia ügyének rendezetlensége 

miatt is – jóval kisebb volt, mint a protestáns és görögkeleti egyházaké. De még így is maradt 

lehetősége a saját – speciális érdekeit figyelembe vevő – oktatási hálózat kialakítására és 

tartalommal való megtöltésére. 

 A tanügyigazgatás területén az állam és a felekezetek párhuzamos rendszereket 

építettek ki, melyek több ponton kapcsolódtak egymáshoz. Ez egyrészről versenyhelyzetet 

hozott létre a világi és egyházi hatóságok között, másrészt az együttműködés – nem 

konfliktusok nélküli – kényszerét is megteremtette. Az, hogy ebben a helyzetben mennyire 

tudott egy adott felekezet iskolarendszere az állami iskolákkal szemben kibontakozni, a 

versenyhelyzetben pozíciókat szerezni, az az anyagi lehetőségeken túl az önálló 

iskolafejlesztési stratégiákon is múlott. Ezek kialakítására pedig a fent bemutatott fórumokon 

és jogszabályi keterek között volt lehetőség.
749

 A problémákról és a szükséges teendőkről a 

katolikus nagygyűlések alkalmával is élénk diskurzus folyt a katolikus világi és egyházi 

előadók között. 

 

7.2.2. Az 1890-es évek gyűlései 

 

A katolikus tanügy érdekében – leszámítva az autonómia ügye kapcsán erre tett utalásokat – 

az első jelentősebb nagygyűlési beszédet Palkovich Viktor gutai esperes-plébános tartotta az 

1893-as komáromi nagygyűlésen. A szónok a népnevelés és a katolikus egyetem kapcsán 

szólalt fel. A beszéd azzal a felvetéssel vitatkozott, hogy a közoktatás kizárólag állami érdek 

lenne, és mint ilyen államosítandó. Erre válaszolva elmondta, hogy a közoktatás az egyház, az 
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állam, a társadalom, a család és az egyén közös érdeke, melynek hatalmas terheit nem 

viselheti egyedül az állam, hanem a felsorolt tényezők mindegyikének részt kell benne 

biztosítani. Azt elismerte, hogy az állam joggal várja el, hogy minden állampolgára 

oktatásban részesüljön, hazafias szellemben neveljék, és az átadott ismeretek mértékére is 

joggal kíván rálátást nyerni. Ez alapozza meg az állam ellenőrzési jogosultságát, mely 

azonban nem terjedhet ki a „lelkiismeret szentélyének” megsértésére. Az 1868-as népiskolai 

törvény ezt elkerülendő állította fel a közös iskolákat, melyek nem kötődnek egyik 

felekezethez sem. Azzal az érvvel vitatkozva, hogy ezekből nincs kitiltva a vallás, 

megjegyezte: „Ki nem tiltják, eltűrik, de éppen csak eltűrik. A vallást csak tanítani szabad, de 

gyakorolni nem. Márpedig a vallás nem egy tantárgy, hanem életrend, mely az ember 

gondolkozását irányítja, érzelemvilágát, cselekvését szabályozza, jellemét alakítja. (…) a 

közös iskola a vallásra nézve elveszett. Mert mi a felekezetlen vallás? Az, ami a kozmopolita 

hazafiság. Fából vaskarika.”
750

 Úgy gondolta, hogy a felekezet nélküli állapot nem a vallási 

türelem irányába hat, hanem éppen ellenkezőleg, a vallási ellentétek kiéleződéséhez vezet, és 

ezért nem bölcs politika az egymással ellentétes elemeket „egy kalap alá szorítani, aztán 

rájok parancsolni, hogy szeressék egymást.”
751

 Követelte, hogy az állam az iskolát a vallástól 

el ne szakítsa, a katolikus oktatást ne csak eltűrje, hanem megfelelően támogassa is, és az 

államnak alárendelt, közvagyont kezelő hatóságokat is kötelezze a vallásos iskolák 

segélyezésére. Az előadó úgy érvelt, hogy ez a lépés az ország tanügyi állapotain 

általánosságban is nagyot lendítene, mivel jelen állás szerint sok esetben azért nem 

támogatják anyagilag a községek a vallásos iskolákat, mert ez nem törvényes kötelességük, 

csak lehetőség (1868:XXXVIII. tc. 24-25.§.). Sok esetben a támogatás feltételéül a 

közösségek a vallásos jelleg feladását követelték, melyre viszont a fenntartók nem voltak 

hajlandók, így az állapotok javulása nem várható.
752

 Az előadó ezért javasolta, hogy az állam 

vesse el a felekezet nélküli iskolák eszméjét, és a hatáskörében lévő minden eszközzel 

támogassa a vallásos iskolák fenntartását.
753

 

Szintén erről a témáról beszélt ifj. Zichy János az 1894. január 16-án, Budapesten 

tartott találkozón. Az egyház tanítási jogának védelme érdekében hangsúlyozta, hogy a tanítás 

nemcsak joga, hanem kötelessége is az egyháznak, miután az evangéliumban elhangzott az 

apostoloknak szóló parancs: „menjetek és tanítsatok minden nemzeteket”. E kötelesség 

kiterjed az ismeretek átadása mellett a lélek fejlesztésére is, mely különösen fontossá teszi az 
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egyháznak az iskolafenntartásban betöltött szerepét. A beszéd szintenként tekintette át az 

oktatási rendszer és az egyház szerepének kapcsolatát. A népiskolákkal kapcsolatban a 

legfontosabbnak azt nevezte, hogy az oktatásnak ebben az első fázisában a tanítás és a nevelés 

még szorosan egybe tartozik, és ez a helyzet azt eredményezi, hogy a felekezeteknek a 

népiskolák fenntartásában betöltött helyétől függ a közerkölcs alakulása is. Az elsődleges 

nevelési közegnek ő is a családot tekintette, de azt is látta, hogy a modern életkörülmények 

között a szülők nagy részének sem ideje, sem képzettsége nincs e feladat ellátására. Az 

egyház szerepe tehát az is, hogy a szülőket ezen a téren helyettesítse. Ez alapozza meg 

véleménye szerint a felekezeti iskola létjogosultságát, mely azonban nem vonja kétségbe az 

államnak azt a jogát, hogy saját érdekében felügyelje ezeket az iskolákat is.
754

 A felekezeti 

iskola fenntartása és megvédése – a szülőket helyettesítő szerepből következően – a katolikus 

közösségek vallásos kötelessége. 

 A középiskolákkal kapcsolatban – mivel azok a népiskolák folytatásai – szintén 

fenntartotta azt a követelményt, hogy azokban minden tantárgy a katolikus hit és erkölcs 

fejlesztésére legyen felhasználva, azaz minden tárgyat a vallással összhangban tanítsanak. Ha 

ugyanis nem így történik, akkor azt, amit az elemiben felépítettek, a középiskolában 

lerombolják. Azt is hangsúlyozta, hogy mindemellett az egyház joga a középiskolák 

fenntartására azért sem vonható kétségbe, mert ezeknek az iskoláknak a többsége katolikus 

eredetű, katolikus vagyonból létesült.
755

 Itt elsősorban az érsekségek, püspökségek, tanító 

rendek által és a tanulmányi alapból finanszírozott gimnáziumokra gondolt. Úgy látta, hogy 

az államnak is érdeke, hogy legyenek felekezeti iskolák (polgárok jóléte, állami tekintély 

megőrzése, közmorál), ezért azok finanszírozásába be kell szállnia, melyért cserébe megilleti 

a főfelügyelet joga. Az államnak kell továbbá elhárítania a középiskolák erkölcsi nívóját 

veszélyeztető fenyegetéseket (materialista világnézet), melyet legegyszerűbben az egyházi 

befolyás biztosításával érhet el. Mivel a felekezetnélküli iskolákat vallásellenesnek, de 

legalábbis közönyösnek tartotta, úgy gondolta, hogy az egyháznak és az egész hívő 

közösségnek arra kell törekednie, hogy középiskoláit „bármily áldozat árán is megtartsa, és 

úgy fejlessze, hogy azok valóban vallásos és tudományos feladatuknak megfeleljenek.”
756

 

Zichy kritizálta a felekezetközi és vallási szempontból semleges iskolákat, melyek szerinte a 

vallási anarchia és a hit elapadásának melegágyai. Mint mondta, „aki pedig nem állít, az 
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tagad, az állam tehát minden jóravaló passív törekvése daczára a tagadás szellemét honosítja 

meg a tudományok terjesztésében s az ifjúság nevelésében.”
757

 

 Gondolatmenetében az egyetemi szintet is érintette, mellyel kapcsolatban logikája 

hasonló volt. Mint rossz példára, a francia népoktatási kísérletre hivatkozott, ahol a felekezet 

nélküli (természetes morálra épülő) népiskolával kísérleteztek. Véleménye szerint ezek az 

iskolák a szocialista, anarchista és nihilista eszmék kialakulásának helyei, melyért elsősorban 

a liberalizmus tehető felelőssé. Végül az „Akié az iskola, azé a jövő!” felkiáltással terjesztette 

be határozati javaslatait. Ezekben egy olyan rendszer fenntartását javasolta, mely az egyént 

végig tudja kísérni a fejlődés korai szakaszán: 1. katolikus kisdedóvókat kell létesíteni, 2. a 

katolikus népiskolákat fenn kell tartani, és ahol a katolikusok száma engedi, újakat kell 

alapítani, 3. a katolikus középiskolákat és jogakadémiákat rendeltetésszerűen fenn kell tartani, 

4. a budapesti egyetemet valóban katolikus egyetemmé kell tenni.
758

 

 A Nagytapolcsányban tartott regionális nagygyűlés alkalmával hozott határozatok 

csatlakoztak a budapesti gyűlés határozataihoz. A beszédek is hasonló témákról szóltak. Itt 

Tomor Ferenc (1827-1902),
759

 budapesti nyugdíjas főgimnáziumi tanár a katolikus hitéletről 

tartott beszédében elmondta, hogy a magyar liberálisok igyekeznek a francia mintát bevezetni 

a hazai politikában. Ennek egyik bizonyítékát abban látta, hogy az állam elkezdte hatalma alá 

vonni az iskolákat. Elsősorban azt sérelmezte, hogy bár az állam alapíthatna új, saját 

iskolákat, mégsem ezt teszi, hanem a katolikusokéra fáj a foga, ahogyan a budapesti 

egyetemet is egyszerűen államinak nyilvánította.
760

 A katolikus középiskolákban még nem 

tapasztalta, hogy más vallású tanárokat helyeznének el (mint az egyetemi tanszékeken), itt 

viszont azt sérelmezte, hogy az állam ezekbe „bevitt kálvinista, luteránus, zsidó tankönyveket, 

melyekben nemcsak semmi olyan nincs, a mi az ifjúság vallási-erkölcsi nevelésére üdvös 

volna, de igenis tömérdek van, amin a kath. embernek meg kell botránkoznia.”
761

 A 

legszomorúbbnak azt tartotta, hogy a katolikus társdalom mindezt szó nélkül eltűri. 
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7.2.3. A rendszeres katolikus nagygyűlések időszaka 

 

Az 1896-os országos egyesületi kongresszus nem mindenben követte a későbbi nagygyűlések 

logikáját, így kifejezetten erre a témára nem szerveztek szakosztályt. A következő alkalom 

ezért, amikor nagygyűlésen felmerült az oktatás- és nevelésügy kérdése, az 1900. évi 

jubileumi találkozó volt. Itt viszont külön szakosztály alakult a katolikus nevelés számára, 

melynek vezetésére Felsmann József reáliskolai igazgatót választották meg. 

 A szakosztályi ülések mellett ez alkalommal is több nyilvános ülést rendeztek. A 

második ilyen alkalommal szólalt fel Mayer Béla v. püspök, aki a katolikus iskolaügyről 

beszélt. Az ünnepi alkalomra tekintettel igyekezett az egyház és az állam közös érdekeire 

utalni, illetve arra, hogy a katolikus egyház volt a történelemben az, mely a magyar nemzet 

születésénél szerepet játszott, és művelődését gondozta. Az állam és az egyház 

együttműködését természetesnek és szükségesnek tartotta, kiemelte, hogy egymás védelmére 

és hasznára kell lenniük. Ugyanis mindkettőnek közös célja a nemzetfenntartó keresztény 

erények felélesztése. Ez a katolikus nevelés hivatása is – mondta.
762

 

Hangsúlyozta, hogy az iskolák fenntartói jellegével kapcsolatban alapvetően nem 

elfogult, örül, hogy ezen a téren van verseny (egyház, állam, község, magán), de a 

valláserkölcsös nevelés kiemelt szerepe miatt úgy gondolta, hogy elsősorban az egyház 

hivatott a közművelődés szélesebb körben való terjesztésére. Alapvetően a nevelési tényezők 

(állam, társadalom, család, iskola) együttműködésének szükségességét hangsúlyozta, de úgy 

érzékelte, hogy korának államai a hitvallásos iskolákat inkább csak eltűrik, de azokat nem 

támogatják. A felekezetileg semleges iskolákban bevezetett hit- és erkölcstan csak tantárgyi-

kulturális jelentőséggel bír, így ezekben a nevelés valójában a vallás segítsége nélkül 

történik.
763

 Elismerte ugyan, hogy a magyarországi viszonyok kedvezőbbek a külföldi 

eseteknél, mivel elemiben és középiskolai szinten is kötelező a hittan, mint tantárgy. Ezt 

azonban nem tartotta elegendőnek, mivel a tanítás még nem nevelés, és az ideális az lenne, ha 

az összes tárgyat valláserkölcsös szellemben tanítanák, a tanítók jó példájukkal tudnák 

vallásos és erkölcsös életre szoktatni a diákokat. Az iskolát ő is a szülők helyettesének, 

megbízottjának nevezte, melynek élveznie kell azok bizalmát. 

Sajnálatát fejezte ki azért, hogy a hazai viszonyok között is erősödik a törekvés a 

felekezeti iskolák számának csökkentésére, és sok kritika éri azok működését. Leginkább 

azokra a véleményekre utalt, melyek szerint azokban a tudományos színvonal nem megfelelő, 
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és keveset törődnek a magyar nyelv oktatásával is.
764

 Ezekkel a vádakkal szemben a püspök 

azt hozta fel, hogy éppen a fokozott ellenőrzés miatt intenzívebben figyelnek arra, hogy mit és 

hogyan tanítanak, mert már kisebb hiányok is heves vádaskodásokat eredményeznek. A 

hazafiság tekintetében pedig úgy gondolta, hogy a katolikus iskolák felülmúlnak minden 

mást: „Nálunk nincsen tanhatóság, mely a magyar nyelv tanítása elé a legcsekélyebb 

akadályt is gördíthetné, sőt a legnagyobb örömmel és készséggel ne működnék közre, hogy a 

magyar nyelv ismerete minél inkább terjeszttessék; mi a magyar nyelv térfoglalását és vele 

kapcsolatban a hazafias érzelmek ápolását nemzeti és állami létünk egyik legfőbb 

követelményének tekintjük. (…) Ám csodát mi sem művelhetünk, a századok mulasztásait egy 

nap alatt mi sem pótolhatjuk. Kényes kérdés ez nagyon s a ki a nemzetiségek könnyen 

ingerelhető érzékenykedésének veszélyeit ismeri, az nekünk fog igazat adni, midőn azt 

mondjuk, hogy e kérdésben nem lehet elég tapintattal eljárni.”
765

 Azon a véleményen volt, 

hogy az ilyen tapintatos magatartás sokkal inkább hazafias, mint a vakbuzgóság bármilyen 

megnyilvánulása. Szomorúan állapította meg, hogy a felekezeti iskolákban meglévő hibákat 

nem kijavítani akarják, hanem azok „elközösítésével” fenyegetőznek, mely szerinte igazolja, 

hogy a felhozott érvek csak ürügyek, az igazi okokat a vallásellenességben kell keresni.
766

 

Ennek legfontosabb bizonyítékát a tiszta magyar ajkú iskolák államosítási törekvéseiben látta. 

A tudománytalanság vádját is cáfolni igyekezett, mellyel kapcsolatban arra hivatkozott, hogy 

még a Magyar Tudományos Akadémia is katolikusok áldozatainak köszönheti létét. Az 

előadó az általa felvázolt tendenciát veszélyesnek tartotta, és a társadalom keresztény 

alapjainak elveszítésétől félt, mely magával hozza erkölcsök romlását is. Ez pedig a haza és a 

nemzet jövőjét veszélyezteti.
767

 

A szomorú erkölcsi állapotok okát a püspök abban látta, hogy az egyház népiskolái 

végeznek egyedül keresztény nevelést, a többi tényezővel problémák vannak: a középiskolák 

tananyagban túlterheltek, ezért nevelésre itt nem is nagyon gondolhatnak; a sajtó a keresztény 

nevelés diszkreditálására törekszik.
768

 Utalt arra, hogy sokan a vallásoktatást csak annak 

hasznossága, társadalmi rendfenntartó szerepe miatt támogatják. Ezzel sem értett egyet, mivel 

úgy gondolta, hogy ez a vallásnak egyfajta rendőri intézménnyé való lefokozását jelenti. 

Beszédét abban a reményben fejezte be, hogy a nagygyűlés erős katolikus megnyilatkozásai 

lesznek olyan hatásúak, hogy a katolikus nevelés felkarolásához vezetnek. Ez pedig 
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hozzájárulhat ahhoz, hogy a nevelésügyben dolgozók megértsék nemzetfenntartó és 

népboldogító jelentőségét: „értsék meg, hogy a nevelési tényezők összetartása nélkül nem 

lehet nevelni sikeresen, értsék meg, hogy mi magyar katholikusok csak magyar hazánk 

fennállásának javára, nemzetünk jövőjének biztosítására, a társadalom tisztességének 

megóvására, a családi élet boldogítására törekszünk, midőn iskolákban a vallásos nevelés 

szükségességét hangoztatjuk és a népiskolától az óvódától kezdve föl egész az egyetemig 

annak általános kötelezettségét sürgetjük.”
769

 

 A harmadik nyilvános ülés alkalmával Zichy Nándor is felszólalt, és a hitélet 

fejlesztéséről beszélt. Hosszas felvezetés után kiemelte, hogy a hitélet feljavítása lényegében 

attól függ, hogy az egyén ismeri-e a hit igazságait, azokat valahol megtanulta-e. Ezek 

megtanulására három helyen látott esélyt: a prédikációkban, a gyóntatószékben és az 

iskolákban. Az erre alkalmas iskoláknak viszont minden ízében katolikusnak kell lenniük. A 

legfontosabbnak az elemi iskolai tanítást tartotta, mert itt kell az alapokat, a katekizmust 

megtanítani. Erre lehet aztán építeni a középiskolában és az egyetemen.
770

 

A katolikus nevelés ügyének szentelt szakosztályban több előadó is szerepelt. Az első 

előadást Guzsvenitz Vilmos esztergomi tanítóképző-intézeti igazgató tartotta a katolikus 

népiskolákról. A témát eszmetörténeti dimenzióba helyezve, mondandóját azzal kezdte, hogy 

az újkori társadalom sorsa az emberi lelkek birtoklásáért vívott harcban fog eldőlni, a jövő 

generációk eszméi alakítják majd ki a jövő társadalmát. Éppen ezért egyház nem mondhat le a 

lelkek alakításának jogáról, így az iskolákról sem. Felhívta a figyelmet arra a különbségre, 

hogy míg külföldön az iskolakérdés korábban és vehemensebben jelentkezett, addig 

Magyarországon később és kevésbé erőteljesen jelent meg. Ebben viszont azt a veszélyt látta, 

hogy a lassú, csöndes „beszivárgás” miatt az ellenállás hangjai is kisebbek a külföldieknél, 

illetve a társadalom közönyösebb irányába.
771

 Az oktatás és a nevelés közötti különbségtétel 

kapcsán elmondta, hogy azt sokan nem veszik figyelembe, és ezért nem látnak jelentős 

különbséget az állami és keresztény jellegű iskolák között, az alapelvek közötti különbség így 

elmosódik. A keresztény szellemű népnevelés érdekében ezért az első teendő – hívta fel a 

figyelmet –, hogy a két fogalmat egymástól megkülönböztessük, ehhez képest csak 

másodrendű a nevelés jogának kérdése. Az állami iskolákat olyanoknak tartotta, melyekben 

inkább oktatás folyik, és a nevelés csak másod- vagy harmadrendű. Úgy látta, hogy a 

keresztény szellemnek az iskolákból való kiszorítása a társadalom zülléséhez vezet. Ez a 
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folyamat már el is kezdődött, és a reakciókat látva az előadó úgy gondolta, hogy „a 

keresztény jellegű iskolák ellen mind sűrűbben fellépő támadások meglepték és teljesen 

készületlenül találták a magyar katholikus egyházat.”
772

 Úgy vélte, hogy az egyházi iskolák 

sokkal többet tudnak nyújtani az államiaknál, mivel tudományos szempontból nincsenek 

lemaradva, erkölcsi nevelés szempontjából viszont előrébb vannak. Az első teendő tehát, 

mondta az előadó, a felvilágosítás az oktatás és a nevelés közötti különbségről, a második 

pedig a társadalmi érdeklődés felkeltése az iskola ügye iránt, mert csak ez állíthatja meg az 

iskolák állapotának romlását és az állam részére történő átadásukat. Társadalmi mozgalomra 

van tehát szükség, mert „a minden téren igénybe vett egyházfők a legjobb akarat mellett sem 

lesznek képesek a folyton fokozódó követelményeket kielégíteni, még akkor sem, ha – miként a 

mostani viszonyok között kellene – anyagi javaik főrészét a katholikus iskolák fenntartására és 

fejlesztésére fordítanák is és ha a katholikus iskolaügyet azzal a szoros lelkiismeretességgel és 

szakértelemmel kísérnék, a minőt az egyház e fontos érdeke elengedhetetlenül megkíván.”
773

 

E két fontos dolog mellett Guzsvenitz szót ejtett még a tanítói fizetések rendezéséről. A 

tisztességes fizetést fontos tényezőnek tartotta, mert sok tehetséges tanító éppen e miatt 

hagyja el a pályát. Ezért kérte az egyházi vezetést, hogy a meglévő katolikus iskolai vagyont 

úgy kezelje, hogy a fizetések és a jutalmazások kérdése megoldható legyen.
774

 

 Guzsvenitz hozzászólását Ember Károlynak, a budapesti tanítóképző intézet 

igazgatójának előadása követte a katolikus nőnevelésről. A beszéd a nőnevelés és a 

társadalom kapcsolatát érintette, ugyanis erre lehet leginkább befolyása a nagygyűlésnek. A 

legfontosabb teendőt a szegényebb társadalmi csoportokkal kapcsolatban látta. Mivel ezek 12 

éves kor után kikerülnek a (keresztény) nevelés hatásai alól, és a társadalomra vannak utalva, 

elveszítik erkölcsi támaszaikat. Az ilyen lányoknak kell tehát iskolákat alakítani, amely „kézi 

ügyességet ad, de a keresztény, az erkölcsös felfogást is fejleszti, ápolja.”
775

 A magasabb 

rangú nők jó helyen vannak a különböző rendekben, de az alsó társadalmi rétegek számára 

szükséges az erkölcsi felügyelet megteremtése. Ehhez társadalmi mozgalmat kell indítani, 

melynek támogatását kérte a nagygyűléstől. 

 A következő előadást „Tennivalók a katholikus középiskolákban” címmel Erdélyi 

Károly erdélyi főgimnáziumi igazgató tartotta. Korának modern tudományos elméleteinek a 

vallással szembeni negatív hatásairól, és az ifjúság körében végzett erkölcsi rombolásról szóló 

bevezető után a középiskolák legnagyobb hibájaként rótta fel, hogy ezek nem billentik helyre 
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a megbomlott viszonyokat. Mint mondta, „bizonyítványgyárak lesznek iskoláink nemsokára, 

és nem tanító-nevelőintézetek. (…) a modern emberiség nagybeteg, Európa egy nagy erkölcsi 

kórház. Nálunk is annyi bűne, foltja van a társadalomnak, hogy vele az iskolának a küzdelmet 

fölvennie szinte lehetetlen vállalkozásnak látszik. Pedig csak az iskola és a templom lehet itt 

az orvos.”
776

 A legnagyobb problémák egyikének tartotta, hogy az iskolákban nincsenek jó 

katolikus tankönyvek. Ugyan a tudomány nincsen valláshoz kötve, de a hívő vallása szerint 

közelít a tudományhoz, annak szellemében értelmezi. Az előadó javaslatára már korábban 

felkérték a Szent István Társulatot, hogy katolikus szellemű történelem tankönyvet 

készíttessen, amelyek el is készültek, és a SZIT további tankönyveket is rendelt (magyar 

történelem, magyar olvasókönyv, irodalomtörténet). Úgy gondolta, hogy egyes tantárgyak 

fontos kiegészítésre és reformra szorulnak. A hittan például túl elméleti, nem reflektál 

kellőképpen a modern kor tévedéseire. A tanulók csak a pápák dicséretét hallgatják, és nem 

olvasnak tőlük semmit: ennek javítása érdekében egyházirodalmi olvasókönyveket kellene 

szerkeszteni, magyar fordításban egyházi antológiákat készíteni: hiszen éppen az a baj, hogy 

„tanulóink a két klasszikus népről többet kötelesek tudni, mint egyházukról és különösen 

annak irodalmáról, és a quaestort bizony jobban ismerik, mint akár a magyar közjegyzőt.”
777

 

Felvetette a kérdést, hogy nem lehetne-e a középiskolákban latin és görög nyelvű írókat 

(egyházatyákat) eredetiben olvastatni?  

 Az előadó szerint a történelemoktatás keretében sokkal több figyelmet kellene 

fordítani az egyház ellen elhangzó hazugságok cáfolására, ezzel is elkerülendő a félművelt, 

hiszékeny ifjúság kialakulását. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kultúrtörténet 

tárgyalására, mely területen az egyház nagy érdemekkel rendelkezik. Mindezek mellett nagy 

hiánynak látta, hogy az iskolai könyvtárak gyászos állapotban vannak, és ez a közömbösség 

és hitellenesség melegágya: „katholikus szellemű ifjúsági irodalmunk olyan szegény, 

mondhatni árva, hogy szégyellhetjük magunkat.”
778

 Ez ügyben a Szent István Társulat 

munkájának élénkítését kérte. Végül szólt a katolikus pedagógia történetéről, melynek 

megírásában még nagy hiányokat látott. Lubrich Ágost ugyan tett lépéseket ezirányba, de még 

a Pallas Lexikon ilyen tárgyú szócikkeiben is botrányos dolgokat talált. A katolikus 

pedagógiai tevékenység terén elért rengeteg eredmény felismerését és feldolgozását kívánta. 

 Miután Erdélyi befejezte, Glattfelder Gyula, a Szent-Imre Egyesület elnöke lépett a 

pulpitusra, hogy a katolikus főiskolák ifjúságáról beszéljen. A Magyarországon nem olyan 
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régen megindult mozgalom eredményeiről számolt be, és figyelmeztetett: „nem végeztük el 

kötelességünket, ha díszes és népes nagygyűléseken ünnepélyes határozatokat hozunk, (…) ha 

nem munkálkodunk egyúttal azon, hogy ez üdvös hazánkra és egyházunkra egyaránt áldásos 

határozatok végre is hajtassanak.”
779

 Sajnálattal tapasztalta ugyanis, hogy a korábbi évek 

gyűléseinek határozatai sok esetben papíron maradtak. Ennek okát abban látta, hogy a 

katolikus mozgalom vezetői önfeláldozó munkásságuk ellenére sem tudnak eredményesek 

lenni, ha „nem támogatják őket az ország minden részében, az intelligens férfiak ezrei, kiket 

nemcsak buzgalmuk és katholikus meggyőződésük, hanem tudományuk és társadalmi állásuk 

is képesít a vezetésre.”
780

 Hiányzik tehát az ország különböző vidékein a mozgalom helyi 

szintű vezetésében aktív résztvevők sokasága. Ezek kinevelése alapvető feladat, de nem 

mindegy, hogy ki teszi ezt. Glattfelder szerint egy önálló katolikus egyetem erre hivatott 

lehetne, de ennek felállítására és eredményeinek beérésére nincs idő. Feltette a kérdést, hogy 

„szabad-e a katholikus szellemi munkának ezen ideális szigetre visszaszorulni?”
781

 Válasza 

egyértelmű volt, az egyetem mellett az összes főiskolán törekedni a katolikus értelmiség 

kinevelésére. Ha a főiskola nem katolikus, akkor főiskolai egyesületeket kell bennük 

alapítani, „a főiskolai ifjúságot kell egyesületekbe tömörítve csatasorba állítani.”
782

 Ilyen 

egyesületekben rendezett felolvasások, tudományos és vallásos szellemű viták és a napi 

eseményekről folyó eszmecserék révén kell őket felkészíteni az életbe való kilépésre, ha az 

iskola ezt nem tudja megtenni. Ezekben az egyesületekben van mód a hasonló 

gondolkodásúakkal való érintkezésre és a hit megvallására is, mely azt az érzést erősíti, hogy 

az egyén nincs egyedül, így bátrabban léphet fel a támadásokkal szemben, és kialakulhat a 

katolikus közszellem. Mindezek után javasolta, a nagygyűlés mondja ki, hogy szükségesnek 

tartja a főiskolával rendelkező városokban katolikus ifjúsági egyesület létesítését és ezek 

országos szövetségben való egyesítését. E mozgalom kezdeményezésre pedig a Budapesti 

Szent Imre Önképző-Egyletet kérje fel.
783

 

 Az egyesületekbe tömörülést azonban Glattfelder nem tartotta elegendőnek. Ha a 

katolikus értelmiség élére akar állni a katolikus társadalmi mozgalomnak, akkor valóban 

katolikusnak kell lennie. Ennek elérése érdekében egy újabb javaslattal állt elő: „A legtöbb 

főiskolai városban van theológiai líceum, vannak képzett hittudósok, vagy ha nincsenek, 

küldeni kell, s ezek a tudás erejével támogassák az ifjúság ingadozó hitét s őrizzék 
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erkölcseit.”
784

 A kulcs tehát a főiskolai városok teológia és középiskolai hittanárai kezében 

van. Nekik kell konferenciákon kimutatni a hit és tudás szövetségét, lelki gyakorlatokat 

szervezni, vallásos társulatukat – elsősorban Mária-kongregációkat – kell létesíteniük. 

Ezeknek és a főiskolai egyesületeknek az együttműködése lehet a katolikus reneszánsz 

vezetőinek bölcsője. 

 Az előadó harmadik tényezőként említette, hogy a főiskolák ifjúsága a szülői háztól 

távol, szegénységben él, így ezek megsegítése is égető feladat. Ezt végzik a különféle 

ifjúságot-segítő egyesületek, melyek mögött az egyháziaknak sem szabad lemaradniuk. Ezért 

javasolta, hogy katolikus internátusokat kell felállítani, melyekben „otthont találjon a jobb 

módú fiú, kit szülei ma remegve bocsátanak a nagy város romlott légkörébe (…) s otthont 

találjon a katholikus szívek irgalmasságából, a katholikus társadalom nagylelkűségéből a 

sorsüldözött szegény fiú is.”
785

 Budapesten ekkor már előkészületben volt egy ilyen 

internátus, melynek megnyitását az 1900/1901-es iskolai tanévre tervezték, nagyjából 10-15 

fő részére. A hasonló kezdeményezések támogatására kérte a nagygyűlést, hogy az 

kérelemmel forduljon „a magyar katholikus közösséghez, a fő- és alsópapsághoz, a 

katholikus körökhöz és egyesületekhez, hogy anyagi és erkölcsi támogatásukkal a czél 

keresztülvitelét lehetővé tegyék.”
786

  

 

Az első országos nagygyűlésen elhangzott, az iskolaügyhöz kapcsolódó beszédek tartalmi 

elemei sorra visszatértek a következő évek előadásaiban. Az 1901. évi nagygyűlés harmadik 

napján, a nyilvános ülés keretében szólalt fel Steinberger Ferenc apát-kanonok, a nagyváradi 

szeminárium igazgatója. A katolikus nevelésről szóló hosszú beszéde nagy lelkesedést váltott 

ki. Mindjárt a beszéd elején kijelentette, hogy azzal a váddal szemben, hogy az állami iskolák 

a nemzeti érdek szempontjából jobbak lennének, mint a katolikusok, azért nem hatékonyak az 

ellenérvek, mert a katolikus tényezők nem kellő erélyességgel foglalnak állást a kérdésben. 

Egyrészt azzal, hogy a vallásos jellegű iskolák fejlesztésével keveset törődnek, mintegy 

rákényszerítik az államot arra, hogy rátegye a kezét a felekezeti iskolákra.
787

 Ez után a már 

megszokott logikával arról értekezett, hogy az állam nem jó nevelő, csak ismeretek oktatását 

tudja ellátni, a bevezetett filozófiai alapú erkölcstan pedig nem tud hatni a diákok szívére, 

nem nevelő hatású. Mint mondta, a szív megművelése olyan feladat, melyre leginkább a 

katolikus vallás hivatott, mert semmilyen filozófiai rendszer nem lehet olyan jellemalakító 
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hatású, mint a kereszténység: „Erkölcsi Röntgen sugarakat lövel ki magából a vallás, mely 

sugarak bevilágítják az emberi szív mélységeit, titkos érzelmeit.”
788

 Arra a már szinte 

megszokott felvetésre, hogy az állami iskolákban is van hittan-oktatás és kötelező a 

templomlátogatás is, egy hasonlattal válaszolt: a heti két hittanóra olyan, mint a nemzeti 

erkölcsök és erények virágait termő kertben egyetlen virágágyás. Hiába műveli ezt az egyház, 

ha a többi ágyáshoz nem nyúlhat hozzá. A heti két óra hittan tehát semmire nem elég, mert a 

katolicizmus nem egyszerűen hitelvek összessége, melyeket szakkönyvekből gyorsan be lehet 

tanulni, hanem életforma: „Ha Munkácsy Mihály egész könyvtárt tanult volna ki a 

festőművészet elméletéből, de ha ecsetet nem vesz vala a kezébe és az ecsetkezelést hosszú 

időn át nem gyakorolja, sohasem szerzett volna dicsőséget a magyar névnek.”
789

 Az előadó 

elismerte az állam jogát, hogy tetszése szerint állítson fel iskolákat, mindössze azt kérte, hogy 

ezzel egy időben a katolikus iskolákat ne szorítsa ki. Végül a teendők között sürgetőnek 

nevezte, hogy mindenki hűségesen ragaszkodjon a katolikus neveléshez, a jövő ifjúsága 

érdekében vallásos iskolákba küldje gyermekeit. Különösen a főiskolai internátusok 

támogatását javasolta, a jövő vezető értelmiségének kinevelése érdekében.
790

 

 Ebben az évben is külön szakosztály foglalkozott a katolikus nevelés ügyével. 

Steinberger gondolatmenetének folytatásaként Dreisziger Ferenc tanítóképző-intézeti tanár, az 

Országos Katolikus Tanügyi Tanács titkára a felekezeti népiskolák megtartásáról beszélt. 

Egyetértettek abban, hogy önmagában az állami fenntartású iskolákkal nincsen különösebb 

probléma. A baj az, hogy ezek nem nyújtanak vallásos nevelést, azaz általuk az „iskola lelke” 

forog veszélyben. Úgy gondolta, hogy az állam az 1868-as népiskolai reform alkalmával csak 

a szükség kényszere alatt hagyta meg a felekezeti iskolákat, amit az is bizonyít, hogy azóta is 

folyamatosan „terjeszkedik hatalmával” a katolikus iskolák fölé.
791

 Az állami iskolák 

terjedését – melyek jó minőségét elismerte – azért tartotta kifogásolhatónak, mert azok 

finanszírozása is abból az adóbevételből történik, melyet a katolikusok is befizetnek. Így 

viszont kettős teher alá kerülnek, mert egyrészt fizetik az állami iskolák fenntartását 

(magasabb tanítói fizetéssel), másrészt finanszírozniuk kell a katolikus iskolákat is. E mellett 

ő is kitért arra, hogy az iskolák feladata a „nevelő-oktatás” ellátása, az a tevékenység, 

amelyben az oktatás anyaga csak akkor felel meg céljának, ha a nevelés céljaival is egyezik: 

„Mivel tehát a nevelés legtökéletesebb eszköze a keresztény szellem, azt is mondhatjuk, hogy 
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a nevelés legtökéletesebb eszköze a keresztény műveltség.”
792

 Nem elég tehát, ha a hitoktatás 

egy tantárgyként jelenik meg a tantervben, szükséges lenne, hogy az egész tantárgyi rendszert 

áthassa, és az iskola egész szelleme hitvallásos legyen. Az előadó szerint, mivel azt elismerik, 

hogy a családban a vallásos nevelés a legmegfelelőbb, és abban is egyet értenek, hogy az 

iskola a családi nevelés folytatása, akkor logikusan következne az iskolák vallásos jellegének 

elismerése. A közös iskolák erkölcstant oktató rendszere ellen határozottan szót emelt: „Soha 

egy pillanatra sem fogadom el Lessing ’Bölcs Náthánja’ három gyűrűjének a vallások 

egyenlőségére vonatkozó tendencziáját, s épen ezért hangsúlyozom, hogy az evangélium 

alapján álló egyház és felekezetek tanaiból kiválogatott egyező részletek s az egyes felekezetek 

tanaiból tetszés szerint összevágott tételek konglomerátumát, az úgynevezett ’magasabb 

közéleti erkölcstant’ nem fogadom el az erkölcsi oktatás alapjául (…) Nincs vallás egyház 

nélkül. De erkölcs sincsen vallás nélkül. (…) Azért tartjuk mi a nemfelekezeti iskolát valódi 

nemzeti csapásnak.”
793

 Némileg ellentmondva a korábbi előadók kijelentéseinek Dreisziger 

azt mondta, hogy nem ért egyet az „akié az iskola, azé a jövő” kijelentéssel. Szerinte ugyanis 

az iskola csak meglévő filozófiai rendszereket követ, de nem csinálja a jövőt. Tehát a filozófia 

teremti meg a jövő társadalmát. Ezért javasolta, hogy a keresztény filozófia szerint tanítsanak 

az iskolákban. Előadását azzal zárta, hogy „vegye át, tartsa fönn az iskolákat az állam, de az 

iskola szellemének a vezetését adja át az egyháznak, a felekezeteknek, mert erre az állam 

nincs hivatva s nem is képes.”
794

 A nagygyűlési határozat kimondta, hogy célul tűzik ki az 

ország összes népiskolájának felekezeti jellegűvé tételét, és az eddig is létező terhek ellenére 

az ilyen iskolák szaporítása céljából szívesen hoznak növekvő áldozatokat.
795

 

 A szakosztály következő előadója Stuckner János teológiai tanár (szepesi kanonok és 

egyházmegyei iskolai felügyelő) volt, aki hosszasan igyekezett bizonyítani a „valódi 

tanszabadság” mibenlétét, és az egyháznak az iskolák fenntartásához fűződő jogait. Samassa 

József szepesi püspök (később egri bíboros-érsek) véleményével egyetértve megállapította, 

hogy ennek elismerése az államra nézve is kedvező hatással jár, mivel „versenyt gerjesztve, a 

tanításba életet hoz, kiterjeszti a látókört, haladásra, váratlan segédforrásokra vezet.”
796

 

Fontosnak találta elmondani, hogy az igazi szabadság keretei között nincs helye semmiféle 
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előjognak, ezért sem érti, hogy miért történik különbségtétel az állami és felekezeti tanerők 

megítélésében (fizetésében), az előbbiek javára. Kifogásolta azt is, hogy nem minden 

felekezeti iskola adhat ki állami hivatalokra is képesítő, államilag elismert bizonyítványokat. 

Ugyanez a helyzet a tanári képesítő vizsgák esetében, ahol az állam szintén fenntartja a jogot 

a vizsgabizottságok összeállítására. A verseny tehát nem egyenlő feltételekkel zajlik. Ehhez 

hozzá jön, hogy az állam igyekszik a felekezeti iskolák államosítására, illetve az állami 

tanítóképzést szeretné monopolizálni. Ezeket természetesen az előadó nem volt hajlandó 

jogosnak elismerni, és felszólította a nagygyűlés közönségét, hogy a sopánkodás helyett 

lépjenek a tettek mezejére. Amiben pedig a kitörési lehetőséget látta, az a katolikus 

népiskolák színvonalának emelése volt, hogy méltó versenytárként állhassanak a 

küzdelemben.  

 A középiskolákkal kapcsolatban Stuckner elmondta, hogy összesen 53 állami 

középiskolával szemben létezik 15 királyi katolikus középiskola (a kormány feltétlen 

rendelkezése alatt, csak a tanítók katolikusok), és 52 római katolikus középiskola. Úgy 

gondolta, hogy a névleg katolikus iskolákat mindenképpen vissza kell szereznie az 

egyháznak, melynek előfeltétele, hogy a tanulmányi alap birtoklásának jogi kérdéseit tisztázni 

kell. A saját iskolákkal kapcsolatban is látott nehézségeket: „Nos, iskoláinkban pedagógiai 

tekintetben a miniszteré a vezetés; tanárainkkal mi rendelkezünk részben, de ők is az állami 

szellemű egyetemből kerülnek ki.”
797

 Előadásának vége sem volt pozitív kicsengésű, ugyanis 

úgy látta, hogy az állam célja az összes középiskola centralizációja, az önkormányzati jogok 

korlátozása. Erre figyelmeztetve így fejezte be: „legfőbb ideje már, hogy felébredjünk, 

sorakozzunk, erőinkkel összeálljunk a minket megillető jogok visszaszerzésére, a még 

meglévők biztosítására és a veszendőbe menők megmentésére – a tanszabadság nevében.”
798

 

A nagygyűlés a beszéd hatására elhatározta, hogy óvást emel a felekezeti népiskolák 

államosítása ellen. Másrészt, mivel a középiskolákra nézve az iskolaügyet katolikus 

szempontból siralmasnak találja, azoknak az államtól való nagyobb függetlenítésére 

törekszik, elsősorban a katolikus autonómia megvalósítása révén. A felsőoktatás 

vonatkozásában pedig teljes odaadással támogatták egy új katolikus egyetem létesítését, 

ennek érdekében követelték az államtól a katolikus egyetemi alap kiadását.
799
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 Ezt követően Mázy Engelbert a kőszegi bencés gimnázium igazgatója kapott szót, aki 

a középiskolai és egyetemi internátusok jelentőségéről beszélt. Ezek létesítésére mozgalom 

megindítását javasolta, melynek támogatására kérte a nagygyűlést. Az internátusok, mint 

nevelőintézetek feladata az erkölcsi nevelés biztosítása, így képesek pótolni azokat a 

hiányosságokat, melyek a középiskolai és a főiskolai-egyetemi rendszerben ebben a 

tekintetben létezik. Mázy a családokat nevezte a legjobb internátusoknak, és jelezte, hogy az 

innen kikerülő gyerekeknek biztosítani kell, hogy továbbra is megfelelő környezetben 

legyenek, találniuk kell egy másik családot. Erre sokszor még az iskola sem képes, így a 

szülők örülnek, ha biztos helyen tudhatják gyermekeiket, egy internátus keretei között. Mivel 

a sima szállásadóknál való elhelyezés nem nyújt garanciát, az egyetemi ifjak pedig nem 

részesülnek rendszeres erkölcsi, lelkipásztori gondozásban, ezért az internátusok létesítse 

„korszükséglet”.
800

 Ezekben ugyanis hivatásos nevelők keze alatt, megfelelő környezetben 

történhet a nevelés és a tanulás. Hangsúlyozta, hogy az iskolák esetében a hitoktatás soha nem 

lehet olyan hatékony és gyakorlati, mint egy internátusban, ezért minél több ilyen intézmény 

alapítását kell támogatni. Erre már példákat is tudott felhozni, ugyanis a jezsuiták Kalocsán, a 

jászóvári premontreiek Kassán, a piaristák Nagyszombaton és Erdélyben már tartottak fenn 

internátusokat, és a bencések is készen álltak egy ilyen bentlakásos intézmény létesítésére. A 

szerzetesrendek erejét azonban nem tartotta a feladat nagyságához mérten elégségesnek, ezért 

javasolta, hogy a katolikus egyesületekben rejlő erőt használják ki, és hozzanak létre egy 

országos internátus-egyesületet. A központi szervezést elengedhetetlennek tartotta.
801

 A 

nagygyűlés a javaslatot támogatta, és elhatározta, hogy a megvalósítás érdekében a püspöki 

karhoz fog fordulni. E mellett megkeresi az összes hazai tanító szerzetesrendet, hogy legalább 

egy internátus felállítását vállalják el, valamint kéri a központi és vidéki szervezeteket, hogy 

gondoskodjanak helyi internátus-egyesületek létesítéséről.
802

 A harmadik nagygyűlés 

keretében sor került a Szent Imre Kollégium új épületének felavatására, mely 60 szobájával 

már 60 fiatal számára tudott helyet biztosítani.
803

 

 Mázy Engelbert után Dr. Tóth Károly lovag szabad előadást tartott a keresztény 

iskolatestvérek missziójáról, melynek nyomán a nagygyűlés olyan határozatot fogadott el, 

mely szerint „a róm. katholikus iskolákat, még áldozatok árán is, fenntartani kívánja. (…) 

örömét fejezi ki a felett, hogy la Salle szent János fiai, a magyar keresztény Iskolatestvérek 
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első anyaháza Nyitra-Bajnán már megnyílt (…) és oda kíván hatni, hogy a közadakozásból 

létesült anyaházat a társadalom minden egyes tagja tőle telhető évi segélyben részesítse 

azáltal, hogy tagul belép a Magyar Keresztény Iskolatestvéreket képző és segélyező Országos 

Egyesületbe.”
804

 Az 1901. évi nagygyűlés nevelés ügyi szakosztályának munkája Komárik 

István kalocsai jezsuita atyának a Mária-tisztelet élénkítését segítő középiskolai Mária-

kongregációkról
805

 szóló, illetve Mihályfi Ákosnak a katolikus egyetem kérdéséről tartott 

előadásával folytatódott. Komárik kezdeményezésére kimondta a nagygyűlés, hogy a 

püspökök és a katolikus iskolák vezetőinek segítségét fogja kérni ahhoz, hogy a rájuk bízott 

intézetekben a vallásos élet megújítás céljából kongregációk megalapítását szorgalmazzák. De 

nemcsak az ifjúság, hanem minden társadalmi csoport (urak, iparosok, legények, nők, stb.) 

körében ezt szükségesnek látta.
806

 

 

A következő évi (1902) nagygyűlés második nyilvános ülésén Mayer Béla címzetes püspök 

fejtegette a katolikus nevelés irányelveit. A püspök franciaországi statisztikai adatokkal 

támasztotta alá, hogy a bűnözők nagy része vallástalan nevelésben részesül. A társadalom 

bűneit csak a keresztény elveken nyugvó családi és iskolai neveléssel látta 

megszűntethetőnek, mert ez bír kellő erkölcsnemesítő erővel.
807

  

Az ezévi szakosztályi ülésen három előadás kapcsán terjesztettek be határozati 

javaslatot. Gruzsvenitz Vilmos tanítóképző-intézeti igazgató a katolikus tanítóképzés 

helyzetéről és a tanítóképzők államosításának veszélyeiről beszélt, és javaslata alapján a 

nagygyűlés kimondta, hogy a tanítóképzés és képesítés jogához az egyház ragaszkodik, 

minden olyan kezdeményezés ellen tiltakozik, mely ennek a jognak a korlátozására, vagy 

megszűntetésére törekszik. Megszavazták továbbá a jelenlévők, hogy a katolikus szellemű 

tanítóképzést fontosnak tartják, ezért új, katolikus tanítóképzők felállítását és modern 

színvonalú kialakítását támogatják.
808

 Újházy László állami főgimnáziumi tanár a történelem 

tanításáról tartott előadást. A történelem oktatásának jelentőségéről beszélt, mely a hazafias és 

vallásos oktatás és nevelés szempontjából alapvető jelentőségű. Felhívta viszont a figyelmet 

arra, hogy csak a hamisítatlan igazság tanítása lehet igazán hasznos, ezért javasolta, hogy az 

iskolákban – vallásos és hazafias jellegük mellett – olyan tankönyveket használjanak, melyek 

pártatlanul mutatják be a múlt eseményeit. A célzatosan elferdített történelem tanításának 
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ifjúságra gyakorolt hatásáról mondottakat a nagygyűlés magáévá tette, és a határozati 

javaslatot elfogadta.
809

 A harmadik előadás a tankönyvek szellemiségéről szólt, és Prónai 

Antal piarista főgimnáziumi tanár tartotta. Beszédét a tanterv, a tankönyv és a tanár 

szellemiségének összefüggéseivel kezdte. Mondandójának lényege az volt, hogy a 

középiskolai tantervekben célul kitűzött általános műveltség az ifjúság valláserkölcsös 

nevelésére nem elegendő. Vannak ugyanis olyanok, akik a vallást nem tekintik az általános 

műveltség részének. Ebben a tantervben vélte fellelni annak okát, hogy az iskola nem a 

nevelés, hanem mindössze a száraz szakismeretek tanításának helyévé vált. Úgy gondolta, 

hogy elsősorban a haza javára hasznos emberek nevelése lenne a cél, melyre leginkább a 

történelemről és a vallásról szóló tantárgyak keretében van lehetőség. De e tekintetben is 

óvatosságra intett, mikor kiemelte, hogy nagyon fontos például az, hogy a görög-római 

mitológiából milyen olvasmányokat emelnek be a tananyagba, mert „még Homéroszban is 

vannak helyek, melyek iskolai tárgyalásra nem valók.”
810

 Hibaként említette, hogy sok a 

túlságosan tudományosan, adatokkal elárasztott és unalmas tankönyv, melyek nem veszik 

figyelembe a tanulók lelki alkatát. Úgy vélte, a tankönyv írójának egyben ifjúsági írónak is 

kell lennie. Széchényire hivatkozott, aki állítólag úgy tartotta, hogy „a keresztény vallás a 

legegészségesebb és leghosszabb életidőt ígérő alapja a nemzetnek”, és kérte, hogy ennek 

fényében a nagygyűlés mondja ki, hogy szükségesnek tartja a keresztény alapokon álló 

tantervet és tankönyveket, illetve a létező „jó irányú” tankönyveket pártolja és minden 

lehetséges módszerrel terjeszteni igyekszik.
811

 Felhívta a figyelmet arra, hogy a tankönyvpiac 

jelentősen felélénkült, és vannak forgalomban jól megírt munkák is, elsősorban a Szent István 

Társulat szerkesztésében, melyekből lehet választani.
812

 

Erre a témára rímelt Andor Józsefnek, Budapest II. kerületi főgimnáziumi tanárának a 

hozzászólása, mely az ifjúsági könyvtárakról ejtett szót. Az előadó szerint az ifjúsági 

könyvkiadás túlságosan is a szépirodalmi művekre fókuszál, és a tudományos műveket 

elhanyagolja, és ez igaz a Szent István Társulat működésére is. Úgy vélte, hogy a közép- és 

felsőiskolák diákjainak ilyenekre is szükségük lenne, „melyek a legkülönbözőbb 

tudományágakat könnyed, csevegő, érdekfeszítő modorban tárgyalják.” Rámutatott, hogy a 

verseny nagy ezen a téren, melyben nem szabad lemaradni: „S ha van darwinisztikus 

természetrajzi olvasmány az ifjúság számára és van, ha van kozmopolitikus és antikatholikus 
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históriai olvasmány, az ifjúság számára – és de mennyi van – és ha van matreialisztikus 

természettudományi olvasmány ugyancsak az ifjúság számára, mi katholikusok igazságunk 

tudatában a hamis vádaskodás s lealázó sértegetés tétlenül tűrjük. (…) Nem csak védekeznünk 

kell, de támadnunk is, mert a folytonos védekezés az önbizalom hiányának jele.”
813

 A pápa 

intencióinak megfelelően a katolikus tudományosság melletti kiállásra buzdított, majd így 

folytatta. „De nem csak építeni kell, hanem rombolni is. Hol? A meglévő ifjúsági 

könyvtárakban. (…) A közömbösség ideje lejárt, a határozati javaslatomban az ifjúsági 

könyvtárak megtisztítását külön pontban bátorkodom előterjeszteni.”
814

 Belátta, hogy a Szent 

István Társulatnak nincs módja az ifjúsági irodalom piacának monopolizálására, rengeteg az 

egyéb kiadó. És mivel sem a szülők, sem a könyvtárosok nem olvashatnak el minden kiadott 

munkát, úgy gondolta, hogy célszerű lenne ezt egy bizottságra, mely összeállítja az ifjúság 

számára beszerezhető könyvek jegyzékét. Tudja, hogy ilyen a püspöki kar jóvoltából 

működik is a SZIT keretében, de ez csak a társulat kiadványait bírálja. Végül elmondta, hogy 

feltétlenül szükségesnek tartja egy katolikus ifjúsági lap fenntartását. Értesült róla, hogy a 

Zászlónk első száma már meg is jelent, de azt is gondolta, hogy ennek fenntartása még nem 

biztosított. A havonta megjelenő újságot magánadományokból működtetik, mely nem teszi 

igazán versenyképessé a piacon. Ez ügyben is a SZIT segítségét kérte, hogy a lap modern 

formában, biztos háttérrel tudjon megjelenni. 

 

1903-as a nagygyűlés alkalmával Zichy Nándor beszéde X. Pius pápa első pásztorlevelében 

kifejtett gondolataihoz csatlakozott. E szerint a problémák megjavításának útja csakis a „hitbe 

való mélyedés” lehet. Ehhez az egyik kulcstényező pedig az ifjúság oktatása. Ezért emelte ki, 

hogy törekedni kell a katolikus iskolák fenntartására, és az államosításuk akadályozására.
815

  

 Városy Gyula püspök a kongresszust bezáró beszédében is a katolikus iskolák sorsa 

miatt aggódott. Attól félt, hogy „nemsokára élet-halálharcot kell iskoláink vallásos nevelése 

érdekében megvívnunk. (…) meglehet, hogy az iskoláinkért vívandó nyílt harcz még várat 

magára, de a rejtett háború már most is folyik, alig múlik el nap, hogy katholikus iskoláink 

államosításáról ne hallanánk.”
816

 Elsősorban azok miatt a tervek miatt aggódott, melyek a 

kötelező állami ingyenes iskoláztatás bevezetéséről szóltak. Elmondta, hogy a tapasztalat 

szerint, akik úgy döntenek, hogy iskoláikat átadják az államnak, rendszerint kikötik, hogy a 
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tanári kar azt követően is kizárólag katolikusokból álljon. Ebbe az állam bele is egyezik, hogy 

a változás ne legyen olyan látványos, de ez jelenti az első lépést. Az állami terjeszkedés elleni 

védekezésre szólított fel, és örömét fejezte ki, hogy ezzel kapcsolatban látja az ifjúság 

elszántságát is. Bíztatóan azzal fejezte be, hogy mindenki tegye meg a maga részét egyénileg 

az ügy érdekében, és akkor a többi már csak szervezés dolga lesz. 

 A szakosztályok munkálatait Giesswein Sándor foglalta össze. Ez alkalommal csak két 

szekciót szerveztek, az egyik az irodalom és nevelés, a másik a karitatív és szociális 

kérdéseket tárgyalta. Az előbbiben két határozat is sürgette a katolikus irodalmi és 

sajtótermékek jobb propagálását,
817

 illetve a Szent István Társulat és az egyéb irodalmi 

társulatok fejlesztését, terjesztését. Erről a szakosztály elnöke, az Országos Pázmány 

Egyesület vezetője, Margalits Ede beszélt. A Szent István Társulat irodalmi szakosztályának 

országos szervvé fejlesztését javasolta, mely mellé vidéki társulatokat kellene szervezni. 

Külön kiemelte a líceumi előadások szükségességét.
818

 Ezt követően Helvey Lajos a katolikus 

népies irodalom szükségességéről értekezett, és a káros ponyvairodalommal szemben 

javasolta a katolikus naptári irodalom és a SZIT által kiadott népiratkák terjesztését.  

A nevelés kérdésében a felszólalók mindegyike a katolikus vallásos irány 

érvényesülését sürgette az óvodáktól az egyetemekig. Guzsvenitz Vilmos esztergomi 

tanítóképző-intézeti igazgató erről szóló, a felekezeti iskolák államosítását elítélő határozati 

javaslatát a szakosztály egyhangúan elfogadta.
819

 Demeczky Mihály, a Ferenc József 

nevelőintézet kormányzójának beszéde pedig nagy sikert aratott. Elmondta, hogy véleménye 

szerint az óvodákat lelkészeknek kellene vezetni, mert csak így biztosítható a kellően vallásos 

szellem. Kérte a püspöki kart, hogy ne engedjék ki az egyház kezéből a kisdedóvókat. A 

iskolákban a vallásos szellemnek és a hazafias nevelésnek együtt kell meglennie. Mindezek 

érdekében a felekezetek közötti összefogást javasolta. A középiskolákban a sovinizmus 

érvényesülését látta, illetve a felesleges tantárgyak sorát (pl. rajzoló geometria), melyek 

helyett jobb lenne a vallást tanítani. A budapesti egyetem katolikus jellegével kapcsolatban 

pedig követelte, hogy a kormány adja ki az egyháznak a katolikus pénzalapokat, hogy 

azokból két új katolikus egyetemet tudjanak alapítani.
820

 Ebben az évben a nevelési 

szakosztályban Ember Károly beszélt még a nőnevelés kérdéseiről, Hirschler József, a 

kolozsvári Szent Imre internátus igazgatója az egyetemi internátusokról és Mihályfi Ákos a 

katolikus egyetemről. 
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Giesswein külön felhívta a figyelmet a budapesti Mária-kongregációból kinőtt 

Regnum Marianum országos egyesületre, mely Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök 

elnöklete alatt azon fáradozik, hogy a magyar katolikus értelmiséget rekrisztianizálja, 

elsősorban a tanuló ifjúság között munkálkodva.
821

 Nagyon örült volna neki, ha a határozatok 

minél előbb megvalósulnak, de a várható eredmények tekintetében inkább abban bízott, hogy 

hosszabb távon fognak beérni. A végrehajtásukra a KEOSZ-t és ifj. Zichy János személyét 

tekintette garanciának.
822

 

  

Az 1904. évi nagygyűlés alkalmával a szeplőtelen fogantatás dogmájának ötvenedik 

évfordulójára is emlékeztek. Ez alkalommal a katolikus tanügy állapotát Dudek János, ekkor a 

nyitrai felsőbb leányiskola igazgatója elemezte. Legfőbb mondandója a katolikus iskolák 

megvédésére vonatkozott: „nekünk, ha komolyan megfontoljuk az iskola mai fontosságát 

egyházunkra és a keresztény Magyarország fennmaradására, ha mondom, komolyan 

megfontoljuk ezt: utolsó kabátunkat is kell érte feláldoznunk.”
823

 A felekezet nélküli iskolákat 

egyértelműen rossznak tartotta, de nem találta elfogadhatónak azt a helyzetet sem, ha a tanári 

kar többféle felekezethez tartozik. Ebben az esetben ugyanis a tanulókat olyan ellentétes 

hatások érik, melynek folytán a szilárd jellem nem tud kialakulni bennük. Úgy tartotta, hogy 

vallástalan tanári kar nem tud iskolát, nevelőintézetet alkotni, hanem a munkahelyük „valami 

gyárféle, ahol emberformákat gyúrnak gépekké.”
824

 A tantárgyak egy részét is olyannak 

tekintette, melyek tele vannak vallásfelekezeti vonatkozásokkal, és ezek nélkül nem lehet őket 

tanítani (irodalom, történelem). Határozottan kijelentette, hogy a felekezeti iskolákat meg kell 

védeni, és nem fogadható el semmilyen siránkozás, elő kell teremteni az erre szükséges 

forrásokat. Ha ugyanis elveszik a katolikus iskola, akkor elveszik minden, mert az egyház az 

iskolából kapja jó híveit.  

Demeczky Mihály (Ferenc József Intézet kormányzója) a katolikus ifjúság erkölcsi 

védelméről tartott beszédet. Elmondta, hogy a vezetése alatt álló intézetet meg akarják 

fosztani keresztény jellegétől a főváros tanügyi vezetői, melynek ő igyekszik ellenállni, és 

erre buzdítja a nagygyűlés közönségét is. Indítványozta, hogy a nagygyűlés vezetőiből álló 

küldöttség kérje meg a kormányt és a főpolgármestert, hogy a tanórák előtt az ifjúság ne 

általános fohászokat mondjon, hanem saját vallása szerinti imákat, és vallását nyíltan 
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megvallhassa, bármely felekezetnek a tagja. „Csak vallásos érzéstől áthatott ifjúságból válhat 

igazi derék, erkölcsben intakt polgára a hazának.”
825

   

A harmadik nyilvános ülésen ismét Andor József beszélt, ezúttal az erkölcstelen 

irodalom elleni védekezésről.
826

 A Szent Imre Kör külön gyűlésén számolt be működéséről.
827

 

 

Az 1905-ös évben a tervezett nagygyűlést végül nem tudták megtartani, hanem egy évvel 

később, a szokásos helyszínen találkoztak ismét. Ez alkalommal is a közművelődési 

szakosztály volt az iskolai ügyek tárgyalásának fő főruma. A Vigadó déli termében zajló ülés 

vezetését Mattyasovszky Lajos lovagra bízták. Elsőként Hencz Károly néppárti országgyűlési 

képviselő terjesztette be az Országos Katolikus Szövetség határozati javaslatát, melyben 

üdvözölték a kultuszminiszternek a püspöki kar felé tett kezdeményező lépését a katolikus 

autonómia ügyének rendezése érdekében. A javaslatot nagy éljenzés fogadta, és a benne 

foglalt jogköveteléseket a gyűlés egyhangúan támogatta. Ezt követően a katolikus népiskola 

megvédésének témája került napirendre, melyet Miller József ürömi plébános terjesztett elő. 

Előadásának végén Miller javasolta a nagygyűlésnek, hogy a püspöki kar és a támogató 

országgyűlési képviselők bevonásával induljon mozgalom azért, hogy a hazafias felekezeti 

iskolák tanítósága az államiakkal azonos fizetésben részesüljön.
828

 Másrészt kérte az előadó, 

hogy a felekezeti iskolák adóját az állami adóval együtt közigazgatási úton szedjék be, illetve 

a felekezeti iskolákat állami és községi támogatásokból is fejlesszék, miközben megmarad 

azok felekezeti jellege.
829

 

 Az elemi oktatás kérdéséhez kapcsolódott Schmall Zsigmond javaslata is. E szerint a 

népnevelést sokkal inkább kellene igazítani a népnevelés legszükségesebb és modern 

igényeihez, elsősorban a gazdaságiakhoz. A gazdasági ismétlő iskola bevezetésével erre tett 

kísérlet nem vált be a gyakorlatban, ugyanis a megállapított szorgalmi időszak a vegetáció 

idejére esik, ami lehetetlenség. Előadó arra kérte a nagygyűlést, hogy próbáljon hatni annak 

érdekében, hogy a mezőgazdsági ismeretek gyakorlati közlése az V–VI. osztályokban 

történjen. Az esztergomi tanítóképző igazgatója ehhez azt tette hozzá, hogy a gazdasági 

ismétlőiskola látogatására kötelezettek iskolába járását a községi elöljáróságnak kellene 

ellenőriznie, illetve a mulasztásokat szankcionálnia. Egy további hozzászóló pedig azt 
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javasolta, hogy a tanítói pályázatoknál részesítsék előnyben a gazdasági szakképzettséggel 

rendelkezőket.
830

 

 A hitbuzgalmi és karitatív ügyeket tárgyaló szakosztályban Sziklay János a hitromboló 

népiratokról szólt. A rövid beszéd elsősorban a búcsújáróhelyeken folyó üzérkedésre hívta fel 

a figyelmet. Megállapította, hogy a nép könyvtára még ma is a ponyva, melyben sok a 

szennyirodalom. Ezért javasolta a nagygyűlésnek, hogy kérje föl a Szent István Társulatot és 

a Katolikus Népszövetséget, hogy „a nép lelkét ezen már meglévő mételyből megtisztítani 

segítsenek. A ponyvával olcsóságban föl kell venni a versenyt, szervezni az elárusítást és a 

különféle énekek és imák stb. népies szerkesztésével fölöslegessé kell tenni a hitromboló 

népiratokat.”
831

 A beszédet követően Krumszky János szinyei plébános hazafias, vallásos 

népiratkák szlovák nyelven való kiadását javasolta, ezáltal is „lehetetlenné kell tenni a 

pánszláv izgatók aknamunkáját, amellyel a nép közé ingyen szórt röplapok révén izgatnak a 

katholicizmus és a magyar haza ellen.”
832

 

 Ez alkalommal is volt szó a hitvallásos iskola jelentőségéről. Erről a Magyar 

Keresztény Iskolatestvérek Képző- és Segélyező Egyesületének gyűlésén (a Vigadó 

nagytermében) Zichy Aladár király személye körüli miniszter, a keresztény szövetkezetek 

központjánk elnöke beszélt, aki az egyesület méltatása mellett kérte munkájuk anyagi 

támogatását is. Az egyesület Nyitrabajnán épített „anyaházat”, és elsődleges célja a 

legszegényebb gyerekek és árvák taníttatása, nevelése volt, az óvódai szinttől egészen a 

húszéves kor betöltéséig. Ennek érdekében nép-, polgári- és reál-iskolákat, gazdasági, 

kereskedelmi és kézműipari iskolákat, műhelyeket vezetnek.
833

 

 A nagygyűlés második napján folytatódott a közművelődési szakosztály ülése. 

Jeszenszky Kálmán volt az első felszólaló, aki a nők szociális neveléséről beszélt. Az előadó 

arra kereste a választ, hogy miért lehet az, hogy bár a női középosztályból sokan zárdákban és 

intézetekben nevelkednek, de onnan kikerülve mégsem válnak a keresztény restauráció 

támaszává. Ennek okát a nőnevelés egyoldalúságában látta, ugyanis nem sikerül komoly 

gondolkodású, nagy munkakedvű és hitben megerősödött nőket kibocsátani az iskolákból.
834

 

A baj oka, hogy már a családnak sem sikerül elültetni a munkakedvet a lányokban. Ezen az 

előadó szerint csak az anyai gondoskodás tud segíteni, hatástalanok a különféle 

gazdasszonyiskolák. Az iskolák amúgy sem alkalmasak a cél elérésére, mivel nem elég a 
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munkakedv, a nőnek meg kell őriznie természetének fontos alapvonásait is: gyöngédség, 

fogékonyság, együttérzés. Az iskolai nőnevelés hibája, hogy a szaktantárgyak bősége miatt 

nem marad hely és idő az említett vonások kinevelésére. Az iskolák tehát reformereket, 

feministákat és politikába a belefolyó nőket képeznek, de nem a társadalmi akció 

szempontjából hasznos személyeket. Nagyobb súlyt kell tehát helyezni a „szív-, a kedély-, és 

a jellemképzésre”, melynek leginkább megfelelő helye a hitoktatás keretében van.
835

 

Mindezek mellett azonban a legfontosabbnak a társadalmi nőnevelés kialakítását tartotta az 

előadó. Ez gyakorlatilag társadalmi kurzusok tartását jelentené, melyekkel már mások 

(szociáldemokraták) is próbálkoznak. Örömmel vette, hogy még ebben az évben Budapesten 

megrendezik az első ilyen nőknek szóló szociális kurzust. Ennek ellenére a határozati javaslat 

azt is tartalmazta, hogy próbáljanak hatni a tanulmányi ügyeket befolyásoló tényezőkre, hogy 

az iskolai keretek között is kapjon nagyobb szerepet a munkára és bensőséges vallásoságra 

szoktatás. 

 A nőnevelés kérdése után egy átfogóbb előadás következett, melyet Görcsöni Dénes, 

az Alkotmány újságírója tartott „A közoktatás elfajulásának ellenszerei”-ről. Görcsöni úgy 

látta, hogy a modern idők nagy küzdelmei a munkásság, a nőkérdés és az iskola körül 

zajlanak. Az iskolát a jövő generáció zálogának nevezte, így „ezekben dől el a jövő vértelen, 

de minden véres küzdelemnél fontosabb csatáinak sorsa. Ha tehát nem akarjuk feladni a 

hacrcot, ha nem akarunk meghártálni ellenségeink kihívó hadüzenete elől, fel kell vennünk az 

arcunkba vágott kesztyűt a védelmeznünk kell körömszakadtáig szent hitünk szellemének az 

iskolákban való érvényesítését.”
836

 Nem szabad tehát beengedni a szabadgondolkodást, a 

tudomány zászlói alatt megjelenő vallástalanságot, immoralitást. Görcsöni elsősorban az 

egyetemi tanszékeken megjelenő nem keresztény felekezetű tudósokban látott veszélyt, de 

gondokat érzékelt a középiskola szintjén is (a tanárokban). A megoldás felé vezető fontos 

útnak tekintette a Mária-kongregációk terjesztését, internátusok létesítését, illetve az iskolán 

kívüli nevelés intézményeinek kilakítását. Az utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy soha 

nem volt még annyira szükség rá, mint most, mikor az ellenfelek is különféle líceumokkal és 

egyéb fórumokkal próbálkoznak. A stratégiát így képzelte el: „Nincs egyéb tennivalónk, mint 

nyomról-nyomra utánozni, követni ellenségeinket. Láttuk, hogy náluk pompás eredménnyel 

működnek a szabad iskolák, csináljunk mi is ilyeneket; tapasztaljuk könyveik, folyóirataik 

nagy hatását, írjunk és szerkesszünk hasonlókat. Nem csak elvont, tudós embereknek való 
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könyveket és szemléket írjunk, szálljunk le a közember gondolkodásához is.”
837

 Az előadó 

nagyon fontosnak tartotta, hogy a sajtónak munkásokat, az egyesületi életnek agitátorokat, a 

keresztény művészetnek és tudománynak pedig művelőket neveljenek ki.  

 A nagygyűlés alkalmával külön találkoztak a hitoktatók és hittanárok. A gyűlésen 

Pokorny Emánuel elnökölt, aki a vallástanítás helyzetéről tartott elemző előadást. Áttekintette 

a vallástanítók személyi körülményeit (képzettség, erkölcsi és anyagi nehézségeit, a munka 

minősége), a vallásoktatásra vonatkozó hatósági intézkedéseket és ezek eredményeit, illetve a 

helyzetet előmozdító segédeszközöket is. Javasolta, hogy minden papnevelőben legyen külön 

tanára a kateketikának, ezzel is jelezve jelentőségét, a pedagógiai ismeretek fontosságát a 

hitoktatás terén. Elengedhetetlennek tartotta a szakmai gyakorlat és a próbatanítás 

bevezetését.
838

 Úgy gondolta, hogy a népiskolákban a papságnak nem szabad átengednie a 

hittan tanítását a világi tanítóknak. A vallástanítással foglalkozó papság anyagi ellátását 

siralmasnak találta, és halaszthatatlannak látta egy hitoktatásügyi törvény megalkotását a 

viszonyok rendezésére. Rendezni kell ugyanis azt a helyzetet, mely szerint az állami iskolák 

hitoktatóinak fizetése is az egyházat terhelné. Erre ugyanis az 1868-as népiskolai törvény 

szerint a fenntartó köteles. A hatósági intézkedések hiányosságai kapcsán megjegyezte, hogy 

sok iskolában egyáltalán nincs (pl. a fővárosi ipariskolák), vagy kevés (heti 1 óra, pl. a 

kereskedelmi iskolákban, a vidéki polgári iskolákban, a leánygimnáziumok felsőbb 

osztályaiban) a vallásoktatás, mely helyzet rendezését a minisztériumtól várta. A Katolikus 

Tanügyi Tanács nemrégiben kiadott vallásoktatási tantervét nagyon hiányosnak tartotta. 

Utoljára szólt a használatban lévő tankönyvekről és segédanyagokról is. A hiányosságok 

megszüntetése érdekében fontosnak tartotta egy hitoktatásügyi szaklap beindítását, illetve egy 

katekéta-egyesület megalakítását, melyben a szakmai viták lefolytathatók lennének.
839

 Az 

utóbbi megalakítására éppen ezen a gyűlésen került sor Aubermann Miklós budapest-

belvárosi segédlelkész alapszabály-tervezete alapján, és gr. Majláth G. Károly erdélyi püspök 

védnöksége mellett. Elnöknek Dudek János egyetemi tanárt, másodelnöknek Kánter Károly 

apát-várplébánost választották.
840

  

 A nagygyűlés második nyilvános ülésén Zichy János elnökölt. Itt kapott szót Csernoch 

János prelátus-kanonok, országgyűlési képviselő is, aki a katolikus iskolák jövőjéről beszélt. 

Beszéde – a többségtől eltérően – optimista felütéssel kezdődött: „Népiskoláink vezetésében, 

irányításában, szellemi fejlesztésében örvendetes haladást látok. Gondot fordítunk az új 
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tanítói nemzedéknek egyházias és hazafias nevelésére. Megfelelő, a gyermeksereg értelmi 

világához mért tankönyveket adunk ifjúságunk kezébe. Erősítjük és kiterjesztjük iskolai 

közigazgatásunk szálait a népnevelés minden terére. Szervezzük, rendszabályokba foglaljuk, 

üdvös újításokkal kiegészítjük a gyakorlat terén szerzett tapasztalatainkat, hogy 

népiskoláinkat a törvény követelményeivel összhangban tartsuk, azokat nemcsak lét-, de 

versenyképessé is tegyük.”
841

 Csak egy dologban látott hiányt, az anyagi erőben. Az egyház 

iskolafenntartási joga garantált (európai viszonylatban is jó a helyzet), de ennek érvényesítése 

függ az anyagi lehetőségektől. Egyre nagyobbak a terhek (tanítói fizetése kiegészítése, 

ötödéves pótlék bevezetése), melyek a fenntartók vállát nyomják, melyet az állam is lát, ezért 

igyekszik őket segélyezni. Ezzel viszont – mivel semmi sincsen ingyen – folyamatosan 

jogokat szerez a felekezeti iskolákban is. Ez a helyzet pedig hatással van a katolikus 

népiskolák jövőjére is. Az alapítványi iskoláknál, ha elég a vagyon, nincs probléma. A baj ott 

van, amikor a fenntartás pénzügyi nehézségekkel jár, mert ezek léte a levegőben lóg. Ugyanis 

a terhek növekedése arra készteti a községeket, hogy a felekezeti iskolákat 

„közösségiesítsék”, államosíttassák. Ezen a helyzeten még a hitközségek megszervezése (és 

az iskolák átvétele) sem segít, mert ezzel ugyanúgy a hívek áldozatkészségétől és anyagi 

erejétől függnének a katolikus iskolák. Ugyanezen az alapon a katolikus autonómia 

megvalósulása esetén sem bízott a jobb jövőben. Amiben tehát bízni lehet, az a hívek hűsége 

és áldozatkészsége, hogy megtartják felekezeti iskolájukat. E mellett Csernoch bízott az állam 

jóakaratú támogatásában is, amihez viszont azt látta nagyon fontosnak, hogy ezek az iskolák 

olyanok legyenek, amelyeken az állam nem találhat fogást. Szüségesnek látta továbbá egyéb 

források bevonását is az iskolafenntartásba. A főpapok és főurak adományai jól jönnek, de 

csak erre nem kívánt alapozni, ez nem elég. Víziójában egy átfogóbb megoldás jelent meg: 

„Egy nagy, a Kárpátoktól az Adriáig terjedő minden magyar katholikust magában foglaló, 

iskolai egyesületet szeretnék látni, amely legalább e téren egyesítené az összes magyar 

katholikusokat, amely védszárnyai alá venné katholikus népiskoláinkat, amely megadná a 

joghoz az anyagi eszközöket s így iskoláink fennállását biztosítaná. Ezen egyesület pénztárába 

adakoznék minden magyar katholikus, kiki tehetsége szerint.”
842

 Ha ez sikerült az 

osztrákoknak, a németeknek, a cseheknek, belgáknak, akkor bízik benne, hogy a nálunk is 

működni fog a mozgalom. A lényeget abban látta, hogy az ügy érdekében mindenki járuljon 

hozzá valamennyivel a költségekhez, és ne essünk abba a hibába, hogy „e mozgalomnál is 

csak ugyanazon nevekkel, ugyanazon adakozókkal találkoznánk, akiken kívül minden 
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katholikus mozgalmunk alig tűntet föl másokat. (…) ugyanazok a főpapok, ugyanazok a főúri 

családok, egy-két név a középosztályból, néhány jólelkű vidéki ember, néhány plébános és 

káplán. (…) mindig és mindenütt ugyanazok.”
843

 A Csernoch által emlegetett katolikus 

népiskolai egyesület alapszabálya ekkorra már elkészült, és megerősítésre várt. 

 

Az 1907-es pécsi nagygyűlést utólag is a közművelődési kérdések gyűlésének tartották. A 

témával foglalkozó szakosztály megalakítására az első nap végén került sor. Az egyik elnök 

gróf Benyovszky Móric főispán,
844

 a másik dr. Mihályfi Ákos egyetemi tanár lett. Az üléseket 

augusztus 26-án reggeltől – a Zichy püspök által celebrált Veni Sancte után – tartották a 

városháza tanácstermében. Itt összesen 7 előadó mondott beszédet és tett határozati javaslatot. 

A felszólalók többsége egyházi személy, tanító vagy egyetemi oktató volt. 

 Az iskolákról és a nevelés kérdéséről esett a szakosztályban a legtöbb szó. Az első 

előadó Keményfy K. Dániel az érseki tanítóképző tanára és prímási könyvtáros volt, aki a 

katolikus autonómia és az iskola kapcsolatáról beszélt. Megállapítása szerint az iskolai 

katolikus hitvallásos nevelés egyik garanciája az autonómia lenne, melynek megalkotását 

sürgető feladatnak tartotta. Úgy gondolta, hogy a katolikusok autonómia hiányában – a 

protestánsokkal ellentétben – az állam gyámsága alatt állnak, és az ebből következő 

elszigeteltségük miatt nem tudnak kifejteni olyan „intenzív erőt, melyet a jelenkor igényeinek 

megfelelő katolikus iskola-politika követel.”
845

 A cél szerinte az lenne, hogy az autonómia 

megalkotása révén az egész katolikus társadalom kezébe kerüljön a katolikus iskolák ügye, 

azokat ne csak a papság, hanem a világiak is magukénak tekintsék. Kifejtette, hogy az 

autonómia felkeltené az iskolák iránti nagyobb érdeklődést, az iskolákat pedig önállóbb jogok 

birtokába juttatná, hatásosabb védelemben részesíthetné őket, továbbá biztosítaná az egységes 

irányítást, tanmenetet és versenyképességet. Az intézmények anyagi fenntartását is az 

autonómiától várta, illetve elsősorban a kezelésébe kerülő vallás- és tanulmányi alaptól, 

másrészt az „önadóztatástól”, ugyanis – mint mondta – „az ember szívesebben áldoz arra, a 

mihez hozzászólása van és érdeke köti.”
846

 Ezt egészíthetnék ki a nagyobb egyházi 

javadalmasok önkéntes felajánlásai, hitelfelvételei. Ennek érdekében javasolta egy katolikus 

autonómiai jelzáloghitelintézet és egy katolikus iskolaegyesület megalapítását is. Mindezek 

figyelembevételével ellenezte az iskolák állami segélyezését, mivel azok önállósága ez által 
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jelentősen korlátozódik. Határozati javaslatában végül a katolikus autonómia mielőbbi 

megalkotásának támogatását kérte (a főkegyúri jog és a hierarchikus egyházi alkotmány 

tiszteletben tartása mellett), mivel ebben látta a katolikus iskolák fennmaradásának 

biztosítékát. Javasolta továbbá, hogy a városokban és a nagyobb községekben „autonómikus 

helyi bizottságok” alakuljanak a megvalósítás társadalmi előkészítése érdekében.
847

 

 A következő előadó Dr. Kovács János, a nagyváradi felső kereskedelmi iskola 

igazgatója volt. Hosszú beszédében a családi és iskolai nevelés szükséges reformját vázolta. A 

materialista világnézet, a vallástalanság és a közömbösség egyre szélesebb körű terjedését az 

előadó szerint a család és az iskola tartóztassa fel, ebben látta sürgető feladataikat: „(...) az 

élet nem játék, üres mulatságok és szórakozások szintere, hanem erős küzdelem és 

szakadatlan harcz a népek óriási és kérlelhetetlen versenyében (...) a jelenkori ütközetek nem 

a harcztereken mennek végbe, hanem müvelődési és gazdasági téren.”
848

 Mint modta, erre 

kell a nevelésnek felkészítenie az embert, az ifjúságot, először családi körben, később pedig 

az iskolában: „Neveljük fiainkat erős, bátor és önálló egyénekké, jellemben szilárd, 

erkölcsösségben és becsületességben sziklaerős, egyéni és vallásos meggyőződésben 

állhatatos, a vallás gyakorlásában nyilt, buzgó és tüzes férfiakká. Szoktassuk őket jó korán 

rendre, fegyelmezettségre, munkaszeretetre, felelősség- és kötelességérzetre, erélyre és 

kitartásra és a mi mindeme nemes tulajdonságok meginditója: akarni tudásra.”
849

 Nagy 

szerepet szánt ebben a – sok szempontból reformokra szoruló – középiskolai oktatásnak. 

Ezeknek is – mint mondta – jobban figyelembe kellene venniük a modern élet kívánalmait, a 

memória helyett a tanulók megfigyelő-, ítélő-, és gondolkodóképességét kellene fejleszteniük, 

illetve a nevelésnek az oktatás mellett nagyobb szerepet kellene kapnia.
850

 Az utóbbira 

ugyanis a szülőknek egyre kevesebb idejük marad a sok elfoglaltság és az ezzel járó idegi 

kimerültség miatt, ezért javasolta, hogy erre fokozottan figyeljenek az iskolákban. A 

kifejezetten ezért alapított városi katolikus internátusokat és konviktusokat azonban több ok 

miatt nem tartotta megfelelőnek. A legfontosabb problémájukat pont abban látta, hogy a 

városokban jöttek létre. Helyettük az angol minta alapján kialakítható vidéki nevelő-

otthonokat tartotta alkalmasnak, melyek bemutatása után megállapította, hogy ez 

„megvalósítani igyekszik mindazt, a mit napjainkban a gyakorlati élet, a szociológiai irány, a 

való élet kívánalmaival számoló pedagógia hirdet és követel (...) a tanítás és a nevelés ne 
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legyen tömegnevelés és tömegtanítás, hanem vegye tekintetbe a tanuló egyéniségét. Ismerjük 

meg a gyermeket!”
851

 Az előadó konkrét határozati javaslatot végül nem terjesztett be. 

 Az iskolák kérdéséhez kapcsolódott Dr. gróf Csáky Adorjánnak – a kassai 

egyházmegye tanulmányi főnökének – beszéde is, aki a nagygyűlés előkészítő-bizottságának 

megbízásából „Diákkörök” címmel készült fel. A felkérésnek örömmel tett eleget, mivel úgy 

vélte, hogy „a társadalom megmentésének egyik legczélszerűbb eszköze az új társadalom 

helyes kinevelésében rejlik.”
852

 A fiatalok családi és iskolai nevelése még nem elegendő – 

mondta az előadó –, mert az ifjúság nagy részében nyers, az anyagiasságot hangsúlyozó 

eszmékkel találkozik. A megoldás azonban szerinte adta magát: „A mai világban, az 

átalakulás nagy korszakában, a mikor a szervezésen alapul a hatalom, a mikor mindenki 

szervezkedik a nagy csata eredményes megvívására, szervezkednünk kell nekünk is, szervezni 

kell az ifjúságot, mert ebben az erő.”
853

 Bár a szerző elmondta, hogy az utóbbi időben a 

diákkörök szervezése hazánkban is szaporodni kezdett, és számuk elérte a 90-et, melyek 

között vannak általános egyesületek, szakegyletek, segélyegyletek és sportkörök is, de a 

működésük koránt sem mondható kielégítőnek. Ennek okai többek között – állapította meg – 

az ösztönzés hiányában, a pénztelenségben és a rövid ideig tartó fellángolásokban keresendők. 

Megoldást abban látott, hogy a szervezést társadalmi mozgalommá kellene fejleszteni, és 

támogatókat kellene ehhez szerezni. Mintának a Szent Imre Köröket hozta fel, melyek az 

1888 óta eltelt 19 évben kiválóan beváltak Budapesten, és újabbak alakultak Kassán, illetve 

Kolozsváron is. Ezek rövid bemutatása után a nagygűléstől is azt kérte, hogy „mindama 

fontos anyaghoz, melyet felölel, csatolja az igazi diákkör, a Szent-Imre-kör istápolásának és 

fejlesztésének kérdését is és hasson oda, hogy azok mentől nagyobb számban felállíttatván, 

kellő erkölcsi és anyagi támogatásban részesüljenek.”
854

  

 Még egy előadó érintette a nevelés kérését. Dr. Kerékgyártó Árpád
855

 az internátusok 

vallásos jellegéről értekezett. Az intézeti nevelésnek ez a formája a korszakban reneszánszát 

kezdte élni, sorra alakultak a városi bentlakásos iskolák. Kerékgyártó szerint a család nevelő 

szerepét – a növekvő számú tönkrement házasság miatt – sok esetben az internátusoknak 

kellene pótolniuk. Azokban a felügyelet passzív feladata mellett nagyobb jelentőséget 

tulajdonított az aktív nevelés szerepének. Ezért kiemelte, hogy az internátus szellemének 

milyensége elsőrendű szempont kell legyen, és a hazafias, erkölcsi és nemzeti jelleg mellett 
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elsődlegesnek tartotta a vallásos alapok lerakását. Ugyanis például „a haza fogalma is 

teljesen üres, ha a vallást eldobjuk, a vallást, mely az isteni tekintélyt állítja az állam alapjául 

(...) a határozott vallást nélkülöző erkölcsi alap ugyanaz, mely már az iskolák nagy részét is 

meghódította. (...) A vallásos nevelés nem lehet nem hazafias, hiszen a vallás követeli a 

hazaszeretetet. A vallásos nevelés nem lehet erkölcstelen, hiszen a vallás és erkölcs 

ikertestvérek, egymástól elválasztva el sem képzelhetők.”
856

 Előadásának második felében a 

nem vallásos internátusokat vette számba, és vizsgálta az oda beíratott hallgatók felekezeti 

megoszlását is. Végül arra a következtetésre jutott, hogy ezek az intézmények káros hatással 

vannak az oda járó katolikus diákokra, és ezért kérte, hogy a szakosztály mondja ki, hogy 

„csakis a határozottan kat. szinezetű internátust tartja alkalmasnak magyar hazánk 

rekrisztianizálásához szükséges vallásos és hazafias nemzedék képzésére, és az ilyenek 

létesítését szükségesnek tartja, a meglévőket munkájában szívvel-lélekkel támogatja.”
857

 

Kerékgyártó előadása után rövid összefoglalás hangzott el a gazdasági népoktatás helyzetéről, 

de az alaposabb kifejtéstől az előadó tartózkodott. 

 A szakosztályban megtárgyalt másik fontos kérdéscsoport a könyvtár-ügy helyzete 

volt. Mivel ez szorosan kapcsolódik az oktatási kérdésekhez, ezért itt tárgyalom. 

 Wohlmuth Ernő nagyon konkrét és szisztematikusan felépített elképzelést vázolt fel. 

Mivel a kultúra és a közműveltség javítására a legfontosabb eszköznek a könyvet tekintette, 

ezért abból indult ki, hogy az iskola és a templom mellett a könyvtár a harmadik legfontosabb 

tényező, amely befolyásolja a társadalmi állapotokat. A modern életben való eligazodás 

szükséglete a művelődést hatalmi tényezővé tették – mondta a szerző –, így a legfontosabb cél 

a minél szélesebb körű népműveltség megvalósítása kell legyen. „Ezt a műveltséget kell 

szétárasztanunk a társadalom minden rétegébe, felülről lefelé minden fokozaton keresztül. (...) 

a tömegek szellemi mintájának emelésére mi sem alkalmas annyira, mint a népkönyvtár.”
858

 

A könyvtár tehát szociális faktor és harci eszköz is egyben, melynek ingyenesen kell a 

társadalom rendelkezésére állnia, mert csak így tudja betölteni küldetését, a műveltség 

szétárasztását. 

Az előadó abból indult ki, hogy a katolikus megújulás nem lehet teljes a katolikus 

népkönyvtárak országos hálózatának megalapítása nélkül. Ennek a hálózatnak több szintjét 

írta le: 1. Létre kell hozni egy katolikus központi könyvtárat, melynek gyűjtőköre minden 

tudományterületet felölel, szépirodalmi műveket viszont nem tartanának benne. A 
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könyvállomány összegyűjtését az egyházi és magánkönyvtárak duplum példányainak 

felajánlásaiból kívánta megoldani, melyet tudósok könyvhagyatékai, kiadók és szerzők 

ajándékai egészítettek volna ki. 2. Fel kell állítani az egyházmegyei központokban 

egyházmegyei népkönyvtárakat, melyek vándorkönyvtári jelleggel – a papság és a tanítók 

segítségével – láthatják el a könyvtár nélküli helyiségeket.
859

 3. Lehetőség szerint minden 

plébánián alakuljanak katolikus népkönyvtárak, a vidék speciális igényeinek figyelembe 

vételével. 4. Minden fokozatú iskola, de legfőképpen a népiskolák mellett, kaszárnyákban, 

kórházakban, üdülőhelyeken, fogházakban és leginkább az ipari és gyári munkástelepeken 

létesüljenek könyvtárak. 5. Az egyesületek könyvtárainak támogatását is javasolta. 

Mivel egy ilyen országos hálózat kiépítése nem működhet központi irányítás nélkül, 

ezért a Katolikus Egyesületek Országos Szövetsége és a Katolikus Népszövetség a 

legalkalmasabb a mozgalom elindítására és felfuttatására – állapította meg végül Wohlmuth. 

Szükségesnek látta továbbá egy katolikus könyvtárjegyzék összeállítását is.   

A nyilvános közkönyvtárak létesítését azonban önmagában még nem tartotta 

elegendőnek. Mint mondta, a társadalom teljes eszmei „elárasztása” csak úgy lehet sikeres, 

ha a magánkönyvtárak is minél szélesebb körben elterjednek, és azokat a megfelelő 

kötetekből állítják össze. „(...) korunk hatalmas szociális háborúja elsősorban ezen a ponton 

fog eldőlni: ki birja mennél hamarabb és mennél teljesebben ellátni a népet 

olvasmányokkal.”
860

 Emiatt a Szent István Társulat szerkesztésében megjelenő népiratkákat 

nagyon jó kezdeményezésnek tartotta az előadó. Végezetül a következőképpen foglalta össze 

a megoldáshoz vezető utat: „E téren rendkívül sok teendő vár a katolikus társadalom 

tevékenységére, Intézményekre van szükségünk, mert egy csöpp intézmény többet ér a 

jóindulatú frázisok egész tengerénél. (...) az egyedül eredményes szocziálpolitika az, mely 

rávezeti a népet az önművelésre.”
861

  

  Az iskolaügy kérdései valamilyen mértékben mindegyik szakosztályban helyet 

kaptak, és fontos szerepük volt a nagygyűléssel párhuzamosan zajló egyesületek, szervezetek 

közgyűlésein is. A népszövetségi gyűléseken, a nyilvános üléseken egyaránt szó esett e két 

szféra általános helyzetéről és a fontosnak tartott szakkérdésekről egyaránt.
862

 A nagygyűlés 

                                                           
859

 „Mi nem szórakoztató intézményeket kívánunk a népkönyvtárakban, hanem hadi arzenálokat, honnan 

fölszerelhessük népünket a tudás, az ismeret, a fölvilágosodás, a műveltség legyőzhetetlen fegyvereivel.” 

HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 244. 
860

 HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 245. 
861

 HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 246. 
862

 A hitbuzgalmi-karitatív szakosztályban Blandl György az iparostanoncok hitoktatásáról beszélt (HETEDIK 

KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 191-196.), a szociális szakosztályban Szentiványi Károly 

OKSZ-igazgató tartott előadást „Mit tehetünk a szakoktatás terén?” címmel (HETEDIK KATHOLIKUS 

NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 273-279), és ugyanitt hangzott el előadás a tanoncotthonok vezetésének 



217 
 

keretében rendezte előkészítő alakuló ülését a Katolikus Középiskolai Tanárok Egyesülete is, 

melyen körülbelül 200 tanár jelent meg, világiak és szerzetesek vegyesen.
863

  

 

Az 1908. évi nagygyűlésen a közművelődési szakosztályt két egyetemi tanár, Concha Győző 

és Kiss János vezették. A felkért előadók közül Róvó Lajos a gazdasági oktatás kérdéseiől 

beszélt. Megállapította, hogy Magyarország az „ekevas országa”, ahol a népesség jelentős 

része él főfoglalkozásszerűen földművelésből, és hogy „a magyar nép honszeretetében a föld 

szeretete az uralkodó vonás.”
864

 Ez utóbbit minden társadalmi réteg vonatkozásában 

érvényesnek tartotta, és megállapította, hogy mindenkinek belső vágya valamilyen földhöz 

jutni. Ennek a felismert sajátosságnak következménye – mondta –, hogy az ipar és a 

kereskedelem is a földműves alapokból építkezik. A több és jobb gazdálkodás érdekében 

hasznosnak találta a földműves iskolák, gazdasági kurzusok és gazdasági egyesületek, 

szövetkezetek működését. Az okszerű és eredményes gazdálkodás érdekében fontosnak 

tartotta, hogy az ifjúság nevelésébe építsék be a gazdasági képzést is. Üdvözölte az 1884. évi 

ipartanoncoktatási szabályozást és Wlassics Gyula miniszternek az 1902-ben felvetett 

gazdasági ismétlőiskola kialakítására tett erőfeszítéseit. Azonban mindjárt megállapította, 

hogy ennek a rendeleti szabályozásnak szilárdabb törvényi alapokat kellene biztosítani, illetve 

a heti óraszámok megemelését és a gyakorlatok tantervben való markánsabb megjelenését 

kérte számon. Ez utóbbi ugyanis az, ami miatt az egész iskola alapítása értelmet nyer. Nagy 

hibának tartotta, hogy a rendelet nem gondoskodott a megfelelően képzett tanítói karról sem, 

így a legtöbb helyen az általános ismétlőiskolákat egyszerűen csak átnevezték 

gazdaságiaknak. A felügyelet kapcsán is a szakszerűséget kérte számon az előadó. Róvó 

először a VI. katolikus nagygyűlésen beszélt ezekről a problémákról, és a gyűlés határozata 

alapján az OKSZ felhívására országszerte tárgyaltak erről az illetékes testületek 

(tanítóegyesületek és körök, a győri és a szombathelyi egyházmegye egész tanítósága, 19 

egyházkerület és 2 gazdasági ismétlőiskola tanítói egyhangúan támogatták). A 

szakvélemények alapján megállapíttatott, hogy a következőkben alakult ki egyetértés: 1. A 

                                                                                                                                                                                     
(HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 280-290.), a gyári munkások leányainak 

háztartási kiképzése (HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 290-294.) témáiban. Az 

1907. augusztus 26-án délelőtt tartott nővédelmi kongresszuson Wüsztner Henrikné a cselédnevelés kérédésről 

beszélt (HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 324-331). A záró nap délelőttjén 

tartott második nyilvános ülésen Csernoch János „Az egyház nevelési joga” (HETEDIK KATHOLIKUS 

NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 396-406.), Görcsöni Dénes „Népfelvilágosítási feladataink” (HETEDIK 
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órakor, a harmadik nyilvános ülésen Prohászka Ottokár püspök mondott nagy hatású beszédet a kereszténység 

kultúrfeladatairól (HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 431-437.). 
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gazdasági oktatás alapjait az elemi iskola V. és VI. osztályában kell lerakni. 2. A tanítók 

részére módszeres vezérkönyvekről, a tanulók részére pedig gazdasági irányú 

olvasókönyvekről kell gondoskodni. 3. A tanítók számára hosszabb és tervszerűbb kurzusokat 

kell tartani. 4. A gazdasági oktatás az egyes vidékek gazdasági viszonyaihoz alkalmazkodjon. 

5. Az ismétlőiskola legyen szerves kapcsolatban az elemi évfolyamokkal. 6. A növendékek 

beiskolázását és iskolába járatását szigorúan ellenőrizzék. 7. Kötelezzék a községeket, hogy a 

gyermekeket az iskolától elvonó foglalatosságokat (pl. libaőrzés) közköltségen fizetett 

személyekkel végeztessék. 8. Lássák el az iskolákat megfelelő felszereléssel. 9. Legyen 

megfelelő szakfelügyelet a gazdasági oktatásban is. 10. A gazdasági ismétlőiskolai kurzus csk 

2 éves legyen. 11. Ezekben tanítsanak háziipari ismereteket is. 12. Legyen ilyen a 

felnőttoktatásban is. 13. Az ezekben tanítókat – mert mellékállásra nem marad idejük – 

részesítsék nagyobb tiszteletdíjban.
865

 1908. június 1-én nyújtotta be az országgyűlésnek 

Apponyi Albert kultuszminiszter a gazdasági oktatásról szóló törvényjavaslatot. A javaslat 

szerint a polgári községek kötelesek a gazdasági népiskolák fenntartására. Ott, ahol 120 főnél 

alacsonyabb az ismétlő-iskolakötelesek száma, ott megelégedtek az elemi szintű tanítóval, 

kisebb gyakorló-területtel és egyszerűbb felszerelésekkel is. A 120 fős létszám fölött lett 

volna kötelező a képesített szaktanító alkalmazása és a nagyobb terület és eszközállomány. Az 

előadó szerint ez esetben az amúgyis nagyobb terheket viselő községeket terhelné tovább a 

szabályozás, amit nem tartott elfogadhatónak. A javaslat az ismétlő-iskolába nem járókat a 

rendes mulasztási bírság kétszeresével büntette volna. Üdvözölte azt a törekvést, hogy 

ezeknek az iskoláknak a tanterveiben is szerepel a hit- és erkölcstan oktatása. Ezzel 

kapcsolatban azonban hiányolta, hogy a pap és a hitoktató nem kapna megfelelő fegyelmi 

jogköröket, illetve nem kerülne megállapításra az sem, hogy a hitoktatónak olyan vallásúnak 

kell lennie, amelyik felekezethez a diákok többsége tartozik. Végül nagyon részletes 

határozati javaslatot terjesztette elő: 1. Valláserkölcsi- és pedagógiai okokból a gazdasági 

ismétlőiskolákat ott, ahol a népiskola felekezeti jellegű, szintén ilyen felekezeti jelleggel kell 

szervezni és az egyházi főhatóság alá rendelni. 2. A községeknek legyen joguk arra, hogy 

ilyen iskolájukat egyházi jelleggel ruházhassák fel. 3. A pap és a hitoktató kellő fegyelmi 

jogokat kapjon. 4. A községi és állami gazdasági ismétlő iskolákban csak olyan tanítót 

nevezzenek ki, aki a diákok többségének vallásával azonos felekezetű. 5. A felállítás lassú 

menetben történjen, hogy ne terhelje túl anyagilag a lakosságot. 6. gondoskodjon az állam a 

tanulók részleges munkaváltságáról is. 7. Az iskolamulasztásokat szigorúan kezeljék. 8. Az 
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ilyen iskolák a VKM kezelése alá tartozzanak, ne legyen hatásköre a földművelésügyi 

tárcának. 9. Mondják ki, hogy az országos egyeztetés során felmerült, de a javaslatban nem 

szereplő kérdéseket vegyék fel a tárgyalandó témák sorába. 

   Ezt követően a pécsi egyházmegye tanfelügyelő-segédje, Koródy Miklós 

tanítóképezdei tanár kapott szót. Alapos és részletekbe menő koncepciót vázolt fel az 

iskolafelügyeleti rendtartási szabályok revíziójáról. A felügyeleti, fegyelmi és szervezeti 

kérdések érintése után kiemelte, hogy alapvetőnek tartja a katolikus szabadiskolák és iskolai 

egyesületek alapítását. Megállapította, hogy különösen a városokban az iskolák jellege nem 

katolikus, de a szabadiskolai és az egyesületi mozgalom nagyban segítheti ezek 

visszaszerzését. Az utóbbi kapcsán megállapította, hogy „az egyházmegyei tanító-egyesületek 

még minden egyházmegyében nem alakultak meg egységesen. Van egyesület mindnütt, de nem 

egységes. E tekintetben utalok a ’Pécsegyházmegyei tanító-egyesületre’, melynek 

alapszabályai a legjobb mintát szolgáltatják s melynek irányelvei az egész országban 

alkalmazhatók.”
866

 Az egységes egyesületek alapítása révén azt kívánta elérni, hogy ezek 

végül egy országos bizottságban egyesüljenek. Ez által pedig a központ és a vidék szerves 

összeköttetése jöhetne létre. Tervei megvalósításához kérte a nagygyűlés és ezen keresztül a 

püspöki kar támogatsát, illetve 5 előkészítő bizottság felállítását a szükséges szabályzatok 

kidolgozására. 

 A közművelődési szakosztályban egy további elődás foglalkozott az internátusok 

kérdésével, felhozva a már korábban is elhangzott érveket. Az 1908-as nagygyűlés alkalmával 

tartotta első (rendkívüli) közgyűlését az Országos Katolikus Magyar Iskolaegyesület is. 

Giesswein Sándor enökhelyettes beszámolt arról, hogy hamarosan egy kongresszust tartanak 

Londonban az etikai nevelés kérdéseiről. Kiemelte, hogy a helyes neveléshez az erkölcs 

mellett a vallás is elengedhetetlen, és éppen ehhez a valláserkölcsi alapon történő neveléshez 

kapcsolódik az iskolaegyesület feladata. Erre kell anyagi hátteret teremteni, iskolákat alapítani 

és közös mozgalomba szervezni az egész magyar társadalmat. Kiemelte, hogy az eddig 

elvégzett munkában nagy szerepet vállalt Ember Károly ügyvezető-elnök, gr. Zichy János és 

Széchenyi Miklós győri püspök, egyesületi elnök is.
867

 Utóbbi felszólalásában elmondta, hogy 

már püspöksége kezdete óta szívügye volt egyházmegyéjének iskoláival foglalkozni. 

Hangsúlyozta, hogy az a felfogás, mely az oktatásállami monopóliumát hirdeti, és az iskolát 

minden egyházi befolyástól elszakítani igyekszik, téves, ugyanis minden tudást, pedagógiai 
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rátermettséget és szervező erőt nem tud monopolizálni. Sajnálattal vette tudomásul, hogy 

egyes iskolafenntartók anyagi gyengesége miatt mégis kerülnek állami kezelésbe egyházi 

iskolák. Megállapította viszont, hogy az állami kezelésbe vett iskolák sem lesznek igazán az 

államéi, hanem a váltakozó pártérdekek, frakciók kezébe jutnak, és ezzel az iskolák belső 

élete gyakran változik, nélkülözi a stabilitást. Ezt mindenképpen elkerülendőnek tartotta. 

Ezért az iskolaegyesület fő céljának az iskolák segélyezést nevezte (tantermek építése, tanítói 

állások létesítése, stb.), hogy ne legyenek olyan kényszerek, melyek az állami kezelésbe adás 

felé tolják a fenntartókat. Ezt annál is inkább fontosnak tartotta, mert meggyőződése volt, 

hogy az „iskola a templom előcsarnoka, nem nézhetjük közömbösen, nem tűrhetjük, hogy az 

előcsarnok bedőljön, elzárja a templomot a hívek előtt.”
868

 Ezt követően az igazgatói jelentés 

és az egyesületi iroda ismertetése következett. Végül Balits Lajos dr. előadását hallgatták meg 

a katolikus ifjúsági egyesületekről. Az előadó azért választotta ezt a témát, mert az egyesület 

másik fontos missziója az ifjúsági egyesületek eszméjének terjesztésével függött össze. Egy 

1906-os kormányzati statisztikára hivatkozott, mikor elmondta, hogy az országban 

hivatalosan létező 572 ifjúsági egyesület közül 421 állami, és mindössze 151 felekezeti. 

Hangsúlyozta, hogy az egyháznak nevelésbe kell vennie az ország egész kisvárosi és falusi 

katolikus ifjúságát (nagy gondnak látta az alkoholfogyasztást és a vasárnapi verekedések 

elszaporodását). A népnevelés állapotainak rövid jellemzése után viszont megállapította, hogy 

erre a kultúrmunkára az eddigi intézmények elégtelenek. Elsősorban a „régi magyar vallásos 

család” felélesztésében látta a legfontosabb célt, melynek eszköze a folytonos felvilágosítás és 

szoktatás. Ezért indítványozta, hogy az iskolaegyesület azon legyen, hogy az egyházmegyei 

tanfelügyelőségek útján minden egyházmegyében és minden községben katolikus ifjúsági 

egyesület alakuljon. Másrészt az Iskolaegyesület dolgozza ki az ifjúsági egyesületek részletes 

munkaprogramját.
869

 

 Az iskolaügy kérdése még egyszer napirendre került, ugyanis az 1907-es pécsi 

találkozó alkalmával Mázy Engelbert megbízást kapott arra, hogy megalakítsa a Katolikus 

Középiskolai Tanáregyesületet. Erről számolt be a második nyilvános ülés alkalmával tartott, 

„Középiskolai nevelésünk külső és belső akadályai” című beszédében.
870

 Mázy elmondta, 

hogy a megbízás szerint elkészítette az alapszabályt és az alakuló ülést is megtartották 1907. 

novamber 17-én. A fővédnökséget a püspöki kar, a tanítórendek főnöksége és Apponyi Albert 

miniszter vállalta. Az eltelt rövid idő alatt közel ezer tag lépett be az egysületbe, és 1908 
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januárjában elindították az egyesület folyóiratát is Magyar Középiskola címen. Rátérve 

mondandójának lényegi részére, kijelentette, hogy a középiskoláknak voltaképpen 

nevelőintézeteknek kellene lenniük, e helyett azonban egyszerű tanintézetekként működnek. 

Az iskolán belül rejlő akadályok között megemlítette, hogy a tanári kar nem fektet kellő súlyt 

az erkölcsi nevelésre és a tanulók túlterheltek, az egységes erkölcsi hatás pedig lehetetlen. A 

külső akadályok közül elsőként a családok fogyatékos erkölcsi életét emelte ki, illetve azt, 

hogy a szülők az iskolától várják, hogy helyettük végezze el a gyermek nevelését. Másrészt a 

társadalmi (nyilvános) élet terén látott erkölcsi veszélyeket hozta példának, kiemelve a 

színház és a sajtó negatív hatásait (ledérség, érzékiség, pornográfia). Halaszthatatlannak 

tartotta a társadalom és a középiskola megújulását. Utóbbival kapcsolatban a tanárképzés 

reformját sorolta az első helyre: „Oly tanárokra van szükségünk, a kik a középiskolai nevelés- 

és oktatásügynek iskolában és iskolán kívül katholikus magyar nemzeti szellemben szolgálnak. 

A középiskolai és egyetemi Mária-kongregáczióktól, a Szent Imre-kollégiumtól sokat 

várhatunk ily szellemű tanárok képződésére.”
871

 Ezek mellet egy önálló katolikus egyetem 

alapítását, a tanárképesítő vizsgabizottságok reformját és a katolikus autonómia 

megvalósítását tartotta még szükségesnek. 

 

Az 1909-es szegedi nagygyűlés és közművelődési szakosztályának munkája az előző (pécsi) 

vidéki nagygyűléshez hasonlóan nagyon mozgalmas volt. Megnyitó beszédében Zichy János 

– az OKSZ elnöke – kitért arra, hogy a szövetség elsőrendű céljai közül a katolikus sajtó 

támogatása és szervezése, illetve a népnevelés területén érvényesülő katolikus befolyás 

biztosítása a két legfontosabb. Kifejtette, hogy ezek kézben tartása esetén lehet csak sikeres a 

harmadik cél – a társadalmi tér uralása és problémáinak kezelése – érdekében végzett munka, 

melynek kapcsán a keresztényszocializmusra várnak jelentős feladatok.
872

 

 A piarista főgimnázium dísztermében 1909. augusztus 30-án tartott közművelődési 

szakosztályi ülésen a munka súlypontja a katolikus népnevelés egyes kérdéseire esett. A 

leghosszabb és legjobban kidolgozott előadást a témában Keményffy K. Dániel, ferencrendi 

áldozópap tartotta a polgári leányiskolák reformjáról és a nőnevelés egyes kérdéseiről. Kitért 

olyan részletkérdésekre is, mint a tanterv-revízió, a polgári leányiskolákban jelentkező 

szociális reformtörekvések ismertetése, a nők kenyérkeresésére és háztartásra nevelésének 

szükségessége, a vallásos nevelés fontossága és a katolikus polgári leányiskolák egységes 

tanügyi adminisztrációja. Határozati javaslatai is ezek körül a témák körül kristályosodtak ki. 
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Felvetette, hogy a nagyobb városokban iskolán kívüli háztartási, kézimunka, kereskedelmi- és 

ipari tanfolyamokat kellene szervezni, ahol a keresztény nők önálló kenyérkereseti 

lehetőségeket tanulnának. De a háztartás és az otthon nevelési szempontjainak tantervi 

keretek közé való alaposbb beépítését is fontosnak tartotta. A gyűlés javaslatait egységesen 

támogatta.
873

 

 Haasz Aladár – szintén a Katolikus Sajtóegyesület munkatársa – a főiskolai 

internátusok jelentőségéről és helyes működtetési módozatairól beszélt. A főiskolai katolikus 

és nem katolikus hallgatók százalékos arányainak kedvezőtlennek értékelt tendenciáira 

hivatkozva kérte, hogy a nagygyűlés állapítsa meg, hogy az iskolai internátusok létesítésénél 

és üzemeltetésénél nagy figyelemmel kell lenni az olcsóság szempontjaira, sőt kifejezetten 

olcsó, vagy ingyenes helyek is alakíttasanak ki, melyeket ténylegesen a legszegényebb 

diákoknak juttassanak. Ettől remélte a szerinte katolikus szempontból kedvezőtlen felekezeti 

arányok módosulását.
874

 

 A szegedi tanítóképző igazgatója – Galler Kristóf – a hitvallásos iskolák védelmének 

szükségességéről beszélve elmondta, hogy „a katolikus iskolák megtartandók s minden 

eszközzel védekezniük kell az államosítás ellen (...) a tanítói törvények azon rendelkezése, 

mely a fizetésben különbséget tesz a hitvallásos és állami tanítók között, minél előbb 

novelláris úton változtassék meg.”
875

 A témakörhöz utolsóként Szebeny Miklós előadása 

kapcsolódott, aki a „A testedzés fontossága az ifjúság nemzeti, erkölcsi és testi erejének és 

egységének fejlesztésére” címen mondta el javaslatait. Az olcsó internátusok szerepére ő is 

kitért, de e mellett több egyedi javaslattal is előállt. Véleménye szerint a végzett katolikus 

hallgatókat egy központi egyesületnek kellene nyilvántartania, hogy a keresettebb 

szakmákban történő üresedések esetén (pl. orvosi, ügyvédi állások) minél hatékonyabban 

juthassanak be a megürült helyekre a katolikusok. A felső iskolák diákságának 

önszerveződésére minden lehetőséget fontosnak tarott, kiemelten pedig a testedző mozgalmak 

felkarolását támogatta volna.
876

 A fenti két főbb témacsoport mellett az egyházmegyei 

múzeumok kialakítása és a kisebb egyházmegyei műemlékek megóvása (Gyárfás Tihamér) 

került még napirendre, Lugosi Demeter pedig a szervezett katolikus társadalom szerepéről és 

kialakításáról beszélt. Utóbbi egy komplex, a helyi katolikus körökből kiindulva felépített, és 
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az egész országot behálózó „munkaközvetítői rendszert” írt le, melynek szerepe az lett volna, 

hogy a katolikus kézen lévő állások számát ennek segítségével őrizzék, illetve gyarapítsák.
877

  

 

Az 1910-es évben közűvelődési kérdésekről a nyilvános ülések beszédeiben
878

 is szó esett, 

illetve más témák tárgyalása kapcsán a többi szakosztály tevékenysége is érintett ilyen 

ügyeket.
879

 Ezek mellett több egyesületi közgyűlés is kapcsolódott az iskola és a sajtó 

ügyéhez. A közművelődési szakosztály elnökei Zichy Gyula pécsi püspök és Concha Győző 

egyetemi tanár voltak. Az előadók négy nagyobb kérdéskört jártak körül: a katolikus nevelés 

és iskola ügyeit, a katolikus sajtót, az egyesületi élet szervezésének kérdéseit, végül a 

katolikus irodalom állapotát és teendőit. Ilyen csoportosításban tekintjük át mi is a 

szakosztály munkáját. 

 Bár az első előadó – dr. Bittenbinder Miklós, hittanár – hosszasan értekezett a modern 

katolikus nevelési elvek témakörében, végül határozati javaslatot nem terjesztett elő. 

Kiemelte, hogy „a mai iskola azonban helytelen uton halad. Csak ismeretekkel látja el 

növendékeit, nem nevel. (...) a mai iskolák bérkaszárnyák (...) a tanárok túl vannak halmozva 

munkával, sok a növendékük, nagy a közlendő anyag. (...) Az iskola kiöli az egyéniséget (...) 

sablonokra szoktatott embereket akar nevelni.”
880

 Véleménye szerint a nevelésnek ki kellene 

terjednie a testi és az erkölcsi területre egyaránt, a cél pedig az akaraterős és jellemes egyének 

nevelése lenne, akiket a boldogságuk elérése érdekében nem szabad túlzott mértékben óvni a 

nehézségektől sem. 

 A nevelés témaköréhez szólt hozzá egy későbbi előadó is (Holló Ferenc, író, újságíró), 

aki a szociális nevelés fontosságát emelte ki. Kifejtette, hogy véleménye szerint a társadalom 

két véglete már nem a gazdag-szegény, erős-gyenge ellentétben keresendő, hanem a városi és 

falusi ember képezi ezeket a végpontokat. Megállapította, hogy „a társadalmi bajok ellen 

városban és falun szövevényes vitákkal, tudományos fejtegetésekkel, hivatalos apparátussal 

nem védekezhetünk. De nem védekezhetünk  puszta szociális népjólléti intézményekkel sem 

(...)” a megoldást a szociális nevelés jelentené, ami alatt nem teóriákat kell érteni, hanem 

„ránevelését a mai embernek arra az elvre, a mi máma a magyar fajból az egész vonalon 
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hiányzik: a gazdaságosság elvére.”
881

 Ennek érdekében felvetette, hogy minden tanítónak 

egyszerre képesített gazdásznak is kellene lennie. Határozati javaslatában ezért kérte, hogy a 

nagygyűlés mondja ki, hogy városban és falun is sürgeti a szociális nevelést, és ennek 

érdekében szükségesnek tartja a tanítói és tanítónői „oklevél megszerzésénél, különösen a 

falusi nép gazdasági nevelésének igényeihez mért gazdasági tanfolyam eredményes végzését”, 

és a jövőben az ilyen állások pályáztatásánál előnyben részesíti azokat, „akik valamelyik 

hazai férfi vagy női gazdasági tanintézetben az okszerű gazdálkodás, állat- és fatenyésztés, 

valamint a falusi háztartástanból eredményes vizsgát tettek.”
882

 A szakosztály a javaslatot 

elfogadta. 

 A fentieken kívül még két előadás témája érintette az iskolai ügyeket. Szőke Sándor, 

az érseki tanítóképző tanára a magyar katolikus tanítóképzőknek a társadalom 

megerősítésében játszott szerepéről beszélt. Elmondta, hogy e szerepük betöltéséhez erőteljes 

fejlesztésük szükséges. Ezért kérte a nagygyűléstől a püspöki kar támogatásának megszerzését 

a katolikus tanítóképzők megerősítéséhez. Értve ez alatt a szervezeti, felszerelésbeli, valamint 

a tanárok képesítettségét érintő kritériumokat. Kérte továbbá, hogy történjenek lépések a 

hasonló állami intézetek tanáraival egyenlő fizetések és anyagi ellátottság garantálása 

érdekében, még abban az esetben is, ha ezeket „az államsegély igénybevételével kell 

egyenlővé tenni az állami tanárokéval.”
883

 Ugyanis, az államnak azokat a feltételeit, 

amelyekhez a segély nyújtását köti, amúgy sem lehet kikerülni, mivel az ellenőrzés joga a 

törvény szerint őt illeti. Így viszont az egyházmegyék által fizetett állami adóból legalább 

valamennyi visszatérülhetne. Ez a lépés – a szerző szerint – az államosítástól még messze 

van. A szakosztály ezt a javaslatot is támogatta. 

 A másik előadó Millner Antal volt, aki a kötelező népiskolai hitoktatás tárgyában 

terjesztett be javaslatot. Elsősorban azokra az egyházi iskolákat ért támadásokra kívánt 

reagálni, melyek elsősorban a szocialista sajtóban láttak napvilágot, és többek között a 

népiskolai kötelező hittanoktatás megszűntetését követelték.
884

 A századforduló polgári 
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radikális és szocialista körei – francia és német kezdeményezések nyomán – felvetették a 

fakultatív hitoktatás gondolatát, azonban ezek ekkor még elszigetelt törekvések maradtak.
885

 

Millner véleménye szerint az emberiség minden válságát a vallástalanság okozta, és mivel 

erre vezethető vissza a kor erkölcsi hanyatlása is, ezért elsőrendű feladatnak tekinti a 

hitvallásos iskola és a vallásos nevelés megerősítését. Ezt azért is szükségesnek gondolta, 

mert a család intézményében már nem látta a vallás szilárd talaját, illetve szerinte a 

hazaszeretet is levezethető valláserkölcsi alapokból. Javasolta tehát, hogy a nagygyűlés 

mondja ki, hogy „a hit- és erkölcstan tanítását a közoktatási tényezők minden fokozatán 

nemcsak elengedhetetlen követelménynek, hanem erkölcsi, hazafias és társadalmi 

szempontból eminens érdeknek is tartja, miért is a hitoktatásnak az iskolából való kizárását 

pedagógiailag is tévesnek, végzetes hibának minősíti és ily törekvések ellen 

leghatározottabban tiltakozik.”
886

 A szakosztály a kérésnek eleget tett. 

A harmadik nagyobb témakör a katolikus irodalmi életet érintette. Anka János író és 

lapszerkesztő a katolikus irodalom küldetését egyenesen a nemzeti irodalom megmentésében 

látta. Véleménye szerint ennek az alapozó munkának lesz majd köszönhető, hogy „visszatér 

az életigazság a nemzeti irodalomba.”
887

 Célszerűnek tartaná ezért, ha a nagygyűlések 

programjába szépírói felolvasásokat illesztenének, mert ezzel az illető katolikus író 

munkássága is kellő elismerést kapna, és a katolikus irodalom inspirálása is megtörténne.  

Ritkán fordult elő a nagygyűléseken az, ami Szentgyörgyi Ignác előadásának 

témájával, ugyanis többek hozzászólása után a gyűlés levette a napirendről és nem fogadta el 

az előadó javaslatát. Szentgyörgyi a modern katolikus írói szellemről fejtette ki nézeteit. 

Elmondta, hogy a katolikus irodalom célja a társadalom rekrisztianizálása, melyet nem lehet 

drasztikusan, megalkuvás nélkül véghezvinni: „Észrevétlenül, lábujjhegyen kell hozzájuk 

furakodnunk, hogy észre ne vegyék, úgyszolván alva kell őket megoperálnunk, hogy föl ne 

ébredjenek addig, míg az előítéletek bacillusait el nem öltük bennük s a ker. szellem csíráit 

beléjük nem oltottuk. (...) ám ide pszichológiai  művészet kell (...) látszólagos színlelésre van 

szükségünk, mert e nélkül sohasem fogjuk őket megközelíthetni, behálózni, megnyerni.”
888

 

Tehát úgy kell viselkednie a katolikus írónak is – mondta –, mint egy misszionáriusnak, aki 

gyakorlati okokból alkalmazkodik környezete szokásaihoz, hogy szívesen látott legyen abban 
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a közösségben. Ehhez türelmet és diplomáciai érzéket javasol, helyteleníti a túlhajtott 

egyháziaskodást. A katolikus sajtó ne akarjon a szószék helyébe lépni, legyen eklektikus a 

politikában, akarjon hűen tájékozódni még akár a szociáldemokráciáról is. Valószínűleg ezek 

a javaslatai a szakosztályban résztvevők számára már nem voltak elfogadhatók, így lekerültek 

a napirendről. 

Végül szólni kell azokról az előadásokról és határozati javaslatokról, amelyek egyéb 

résztémákkal foglalkoztak, illetve egyszerű deklarációk megfogalmazását kérték. Friedrich 

István (Görcsöni Dénes) például szükségesnek látta annak kimondását, hogy az elfogulatlan 

és tudományos színvonalon álló magyar történelem megírásáról – a vallásos gondolkodás, 

nemzeti érzés tönkretétele és a társadalmi béke megbontása miatt, amelyeket a történelem 

meghamisítása okoz – gondoskodni kellene. Huszár Károly néppárti képviselő a szegény 

sorsú diákok határozottabb támogatását kívánta határozatba foglaltatni. Veszélyesnek látta, 

hogy a nem kellően hatékony intézkedések más szervezetek, például a Galilei-kör malmára 

hajtják a vizet ezen a területen. Ezért országos bizottság alakítását kérte az ügy tárgyalására. 

A katolikus egyesületi élet szervezése tárgyában Haller István, a Katolikus Népszövetség 

titkára szólalt fel. A sikeres szervezés kulcsának azt tartotta, hogy a szervezetek tagjaiknak 

intenzívebb, gazdasági és politikai érvényesülésüket garantáló tanítást adjanak. Ennek 

tudatosítását kérte a nagygyűléstől.
889

 Végezetül Giesswein Sándor hosszabb beszédet tartott 

a helyes gyermeknevelésről, az ifjúsági egyesületek szervezéséről és a békeeszme 

terjesztéséről. Mondandója végén kérte „a) a nevelés terén az iskola és a szülők egyöntetű 

eljárását, a szülők kioktatását a gyermeknevelés érdekében; b) ifjúsági egyesületek 

szervezését minden községben fiúk és leányok számára; c) a békeeszme terjesztését úgy az 

iskolákban, mint a felnőttek között.”
890

 Mind a négy előadó indítványára a szakosztály igennel 

szavazott. 

 

Az 1911. évi nagygyűlés alkalmával viszonylag sok szó esett a katolikus oktatás és nevelés 

kérdéseiről. Mikes János székelyudvarhelyi főesperes-plébános a második nyilvános ülés 

alkalmával a katolikus autonómia szükségességéről beszélt.
891

 Ennek kapcsán azon 

véleményének adott hangot, mely szerint a katolikus közügyek nagyrésze néhány 

tiszteletreméltó és nagyrabecsült ember kezében fut össze. „De maroknyi sereg az egész. A 

milliók magukra hagyják őket, ők pedig nem tudnak a széles rétegekre hatni, mert nincs 
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 Mikes János gr. a katholikus autonómiáról. Katholikus Közlöny 1912/1. 61-66. 
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fogantyú a kezükben, hiányoznak az érintkezési pontok a tömegek mozgatására.”
892

 Ezeket az 

érintkezési pontokat teremtené meg az autonómia szervezetének életbe léptetése.  

 Ugyanitt jött ismét elő a hitvallásos iskola kérdése. Szemlér Ferenc székelyudvarhelyi 

katolikus főgimnáziumi tanár a felekezeti iskolák valláserkölcsi neveléssel kapcsolatos 

előnyei mellett a tudományos élet terén betöltött szerepükkel is foglalkozott, és 

figyelmeztetett arra, hogy „akik most akkora jerichói lármát csapnak a hitvallásos iskola 

ellen, azok legalább 90%-a ebben a hitvallásos iskolában nőtt fel emberré.”
893

 Ezt egyaránt 

értette a katolikus és protestáns felekezetek iskoláira. Cáfolta azt a téves elképzelést, mely 

szerint a felekezeti iskolákban nem képeznek nemzeti szempontból hazafias polgárokat. Aki 

ilyet állít, mondta, annak ezeket igazolnia kell, nem teheti át a „vádlottra” a bizonyítási terhet. 

Viszont ennek ellenére védekezésre szólított fel, hogy a jövő generáció elvallástalanodásával 

szemben tenni lehessen. 

 Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódott Apponyi Albert ezt követő beszéde is. A volt 

miniszter a felekezetiesedés kapcsán adott hangot gondolatainak. Elmondta, hogy a 

felekezetiesedés jelszavát sokan rosszul értelmezik (utalt gr. Andrássy Gyulára), mert úgy 

gondolják, hogy ez a vallási csoportusolásoknak világi célokra való felhasználásában áll. Az 

ilyen véleményeket hangoztatók szerint az ahhoz való ragaszkodás, hogy minden társadalmi 

szervezkedés egyházi/felekezeti alapon történjen, a nemzeti egység megbomlásához vezet, és 

ennek a gondolatnak a jegyében szeretnék kiszorítani az egyházat a társadalmi 

tevékenységekből. Apponyi elismerte, hogy nem minden társadalmi szervezkedés állhat 

egyházi alapon (az államnak fontos szerepei vannak), de bemutatta ennek jelentőségét is, 

elsősorban az iskolaügy területén. A kritika élét visszafordítva megjegyezte, hogy „amikor ők 

nem az egyházi szervezetekkel versenyző, azokkal konkuráló, hanem ezen egyházi nevelést 

teljesen kizáró intézményeket akarnak létesíteni, akkor ők felekezetiesednek a legnagyobb 

mértékben.”
894

 Óvott az efféle gondolatoktól, és elrettentő példaként a francia forradalom és a 

párizsi kommün tevékenységére utalt. 

 A közművelődési szakosztály munkája ez alkalommal is jelentős részben a katolikus 

iskola és nevelés kérdése körül mozgott. Giesswein Sándor örömmel számolt be arról, hogy 

az erkölcsi nevelés ügye Európa-szerte foglalkoztatja a tudósokat, és arra hívta fel a 

figyelmet, hogy az e téren zajló eseményekkel lépést kell tartania a hazai tényezőknek. 

Szükségesnek tartotta, hogy magyar részről is megjelenjenek a nemzetközi keresztény 
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nevelésügyi kongresszusokon. Bejelentette, hogy 1912-ben, a bécsi eucharisztikus 

kongresszust megelőzően szintén itt rendezik a katolikus nevelésügy első világkongresszusát, 

melyen a magyar katolikus tanerők jelentős számban kívánnak megjelenni. A nagygyűlés 

határozottan támogatta ezt a kezdeményezést.
895

 

  A katolikus iskolák megvédése érdekében Huszár Károly is felszólalt. Meglátása 

szerint a katolikus iskolák ellen egy jó előre kiszámított és eltervezett támadás folyik, melyet 

a szabadkőművesek páholyközi bizottsága szervez, lejárató cikkeket jelentet meg, és 

kapmányokat folytat a tanítók és az iskolák ellen. A fővárosban nagyon sikeres ez a kampány, 

de Huszár szerint vidéken még van lehetőség a megfelelő válaszadásra. Ezért kéri a 

plébánosokat, hogy minden eszközzel igyekezenek (a szószékről is) megvédeni a katolikus 

iskola hírét. A határozatot ez esetben érdemes hosszabban idézni: „A katholikus oktatás és 

nevelés ellen mind sűrűbben és mindig több oldalról intéztetnek a támadások. Minden jel arra 

mutat, hogy az iskola lesz az a csatatér, amelyen eldől, hogy a következő nemzedék keresztény 

marad-e, vagy pedig pogánnyá válik. Ezért a nagygyűlés különös nyomatékkal figyelmezteti a 

katholikus társadalmat az iskolakérés (iskolai internátusok, munkásgimnázium) fontosságára. 

Katholikus iskoláink megtartása, fejlesztése és szaporítása érdekében semmi áldozattól sem 

szabad visszariadni. Hasonlóképpen a katholikus társadalomnak minden erejével oda kell 

hatni, hogy a hitvallásos iskolák tanítói is egyforma elbánásban részesíttessenek az állami 

tanítósággal. Fölszólítja a nagygyűlés valamennyi katholikus organizációt, hogy az 

iskolakérdés fontosságáról még kellő időben világosítsák föl a híveket, röpiratok, újságok, 

apológiai népirodalom, népkönyvtárak fölállítása, előadások és népgyűlések útján, hogy a 

közelgő harc készületlenül ne találja a katholikus népet.”
896

 

 Guzsvenitz Vilmos „Mit tehet a társadalom a kath. iskolákért?” című előadása 

ugyanerre a kérdésre reflektált, így javaslata is ebbe a határozatba olvadt bele.
897

 Ezt 

megelőzően azonban Ember Károly egészen konkrét javaslatait fogadta el a szakosztály: 1. A 

népiskola belső munkája tantervrevízió révén kerüljön szorosabb viszonyba a gyakorlati élet 

követelményeivel, a szorgalmi időszak a nevelés és a tanítás elmélytésének érdekében 

szigorúan kerüljön betartásra. 2. A népsikola teljes hat osztálya legyen intézményesen 

kötelező. 3. Az ismétlőiskolákban a gazdasági, kertészeti és háziipari ismereteket szaktanárok 

végezzék. 4. Az ismétlőiskolák mellett szervezzenek ifjúsági egyesületeket, melyek 
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továbbképző tanfolyamot nyújtanak a 15-18 éves korosztálynak, „a nemzeti élet ideális és 

reális tárgyaiból, a gyakorlati élet igényeinek szem előtt tartásával.”
898

 

 Az ifjúság valláserkölcsös nevelése érdekében Greiner Gyula (madarasi tanító) 

javaslatára a szakosztály tíz pontos memorandumot készített a kormány számára, melyben a 

kialakult helyzet orvoslását kérte, mivel úgy látták a résztvevők, hogy ennek „elhanyagolása 

végzetessé lehet a nemzet életére, mit az iskola jelen körülmények és állapotok mellett 

megakadályozni nem képes.” Memorandumuk kitért az ifjúság kocsmalátogatási szokásaira, a 

részeges verekedés és káromkodás, a községi szinten szükséges ifjúsági egyletek és 

könyvtárak kérdésre, a vallásos és hazafias ünnepélyek és szinielőadások ápolására, stb.
899

 A 

szakosztályban utolsóként Keményffy K. Dániel beszélt a nőnevelés korszerű kérdéseiről.
900

 

 A nagygyűlésel párhuzamos egyesületi közgyűlésk közül érdemes kiemelni az 

Országos Katolikus Magyar Iskolaegyesület találkozóját, ahol Ember Károly ügyvezető-elnök 

beszélt az Iskolaegyesület kultúrmissziójáról. Elmondta, hogy az egyesület megalakulása óta 

50 esetben 10.000 korona összeget fordított katolikus iskolák fejlesztésére és 5.000 korona 

összegben iskolákat tanszerrel látott el. Emellett a tanítók jutalmazásával hozzájárultak ahhoz, 

hogy a nemzetiségi vidékeken a magyar nyelv tanítása példaértékű sikereket ért el, és ezzel 

nemzeti missziót teljesítettek. Ezért is kérték, hogy az állami tanítókkal egyenlő anyagi 

ellátásban részesüljenek a katolikus tanítók is. Az egyesület tevékenysége e mellett kiterjedt a 

tanító és a tanulók ifjúsági egyesületeinek pártolására is. Célul tűzték ki, hogy tanítói 

vándorkönyvtárak és tanfolyamok rendszeresítésével hozzájáruljanak a keresztény szellemű 

pedagógia elmélyítéséhez és a tanítói önképzés megvalósításához is.
901

 

 Itt részletesebben nem térek ki rá, csak jelzem, hogy ugyanekkor tartotta közgyűlését a 

Magyar Keresztény Iskolatestvéreket Képző és Segélyező Országos Egyesület,
902

 A 

Magyarországi r. k. Hittanárok és Hitoktatók Egyesülete
903

 és a Katolikus Középiskolai 

Tanáregyesület is.
904
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A háború előtti utolsó alkalommal (1913) ismét a szokásos – megoldatlan – kérdések voltak 

napirenden. A megnyitó gyűlésen Szmrecsányi Lajos egri érsek a katolikus autonómiáról 

beszélt,
905

 a második nyilvános ülésen pedig Apponyi Albert a katolikus világnézet és az 

értelmiség témájában szólalt meg.
906

 A közművelődési szakosztályban pedig Kiss Menyhért 

felsőkereskedelmi iskolai tanár az iskolai és népkönyvtárak kérdését vizsgálta meg. Az 

állománygyarapítás elveinek fontosságára figyelmezetette, majd javaslata alapján az alábbi 

határozat született: a Szent István Társulat irodalmi szakosztálya állítson össze egy jegyzéket, 

mely segítheti az ifjúsági- és népkönyvtárak helyes összeállítását. Ebből a jegyzékből 

hagyjanak ki „mindenféle detektív, kalandos és olyan munka (…), mely az ifjúság és nép hitét, 

vallási és erkölcsi felfogását megmételyezné.”
907

 

 A „szatellit rendezvények” ebben az évben is a szokásos egyesületekhez és 

szövetségekhez kapcsolódtak. 

 

7.2.4. Összegzés 

 

A kiválasztott résztémák közül talán az oktatás és a nevelés kérdéseivel foglalkozó az, 

melynek összefogása a legnehezebb. Ennek oka egyrészt a hozzászólások nagy száma, 

másrészt azok diffúz jellege. Bár a főbb gondolatok gyakran ismétlődnek, még így is nagyon 

szerteágazók. Az oktatásügyben a helyzet gyorsabban változott, mint a többi területen, és a 

problémák jelentős része nem oldódott meg. Másrészt az iskolaügy területén elsősorban a 

megszerzett pozíciók megőrzése volt a cél, míg a sajtó és az egyesületi élet kapcsán új 

pozíciókat kellett kialakítani. A beszédeknek ez a csoportja talán a legkevésbé önreflektív, 

elsősorban a támadások kivédésére és a követendő irányok, teendők kijelölésére 

koncentrálnak, a saját tábor hiányosságai ritkábban kerülnek szóba. A következőkben a 

fontosabb csomópontokat igyekszem összerendezni, a megnyilatkozások variánsai a 

fejezetben olvashatók. 

A 19. század második felében az oktatásügy területén – a növekvő állami expanziónak 

is köszönhetően – versenyhelyzet alakult ki az egyes intézményfenntartók között. Ez egyaránt 

magában rejtette a párhuzamosan működő intézmények közötti kooperációt és a konfliktusok 

kialakulásának lehetőségét is. Az 1868-as szabályozás szerint, a törvényi feltételek teljesülése 

esetén a község, illetve az állam költségén úgynevezett „közös iskolákat” kellett alapítani, 
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vagy a felekezeti iskolákat ilyenekké átalakítani (közösségiesítés). Az ilyen iskolák 

felekezetek számára „elveszettnek” minősültek. Ugyan az állami iskolák gondnokságaiba 

gyakran kerültek be papok, illetve tanítottak katolikus tanítók, de ezek a helyzetek esetlegesek 

voltak. Az iskolák felett érvényesülő állami felügyeletnek ugyan megvoltak a törvényi 

korlátai, de a korábbi időszakokhoz képest mindenképpen szűkült a felekezetek mozgástere. 

Olyan érzés alakulhatott ki, hogy a katolikus érdekek érvényesítése a népiskolákban nem 

kellőképpen garantált. Mindezek mellett az ellenséges ideológiák képviselői – elsősorban a 

sajtóban, de másutt is – folyamatosan kritizálták a felekezeti oktatás minőségét, és annak 

felszámolását követelték. 

Ennek eredményeképpen már az 1890-es évek népgyűlésein is téma volt a felekezeti 

iskolaügy, és az egyház tanítási-nevelési jogának védelme. Itt elsősorban azt a kérdést 

feszegették, hogy a közoktatás mennyiben lehet állami monopólium, illetve melyek egy ilyen 

helyzetnek a negatív következményei. Legtöbb kritika ekkor a „közös iskolákat” érte, 

melyekben a vallásoktatás csak tantárgyi szinten volt jelen, de a felekezeti elvárásokkal 

ellentétben „élő vallásgyakorlatra” nem nevelték a diákokat. A felszólalók szerint ezek 

fenntartása a felekezeti kötődés csökkenéséhez, és a felekezeti ellentétek kiéleződéséhez is 

vezethet. Jobbnak találták volna, ha az állam – a számára fontos hazafias szellem és minimális 

tudásszint megkövetelését – más eszközökkel, így a felügyeleti joga érvényesítésével, 

próbálta volna elérni. Az egyház tanítási-nevelési jogának védelmét XIII. Leó pápa 

iránymutatásainak logikája szerint magyarázták, és elsősorban az ifjúságnak a káros 

ideológiáktól való megóvása, illetve a közerkölcs fenntartása érdekében tartották 

szükségesnek. A népiskolák úgy jelentek meg az érvelésben, mint a modern kor idő- és 

felkészültségbeli hiányokkal küzdő szülőinek (családjainak) nevelési kötelességeit teljesítő, 

helyettesítő intézmények. Ezért megtartásuk, a katolikus társadalom létérdeke.  

Az állami expanzió ellen néhány püspök is felemelte szavát a nagygyűléseken (pl. 

Városy Gyula, Széchenyi Miklós), de többen megállapították, hogy a katolikus iskolaügy 

problémáival – fontossága ellenére – nagyon kevesen, mindössze egy „maroknyi sereg” 

foglalkozik (Mikes János). A katolikus társadalom többsége vagy nem érzékeli a 

problémákat, vagy egyszerűen közömbös a kérdés kapcsán. Ezért nagyon fontosnak tartották 

a felvilágosítást és a mozgósítást. A katolikus iskola ügyében a templomok szószékéről is fel 

kívántak szólalni. Gruzsvenitz Vilmos például úgy nyilatkozott, hogy az új társadalom sorsa a 

lelkek birtoklásáért folytatott harcban dől majd el, melynek fontos színtere az iskola, és ha az 

iskolakérdés nem elég vehemensen vetődik fel a katolikus társadalomban, akkor ez veszélyes 
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lehet, mert készületlenül érheti a katolikusokat. Az „ébresztés” egyik fóruma a katolikus 

nagygyűlés volt. 

A katolikusoknak az iskolák kérdésével kapcsolatos felelősségét abban jelölték meg, 

hogy amikor gyermekeiknek iskolát választanak, döntsenek a felekezetiek mellett, illetve 

amikor csak lehetőségük nyílik rá, anyagilag is támogassák azokat. Így el lehet kerülni az 

államosítást. Arra is figyelmeztettek, hogy a sopánkodás helyett ezen a téren is a tetteké lenne 

a főszerep. Az iskolák színvonalának fejlesztése ugyanis segít egyházi kézben tartani azokat, 

illetve elhárítja a velük kapcsolatos kritikákat. 

Az anyagi erő hiánya mindvégig téma volt. Csernoch János például elismerte, hogy 

Magyarországon az egyház iskolafenntartási joga garantált (európai viszonylatban is jó a 

helyzet), de hangsúlyozta, hogy ennek érvényesíthetősége már függ az anyagi lehetőségektől. 

A reményt a hívek áldozatvállalásában és a feltételhez nem kötött állami támogatásban látta. 

A külföldi katolikusok sikeres gyűjtőakcióira hivatkozva egy nagy iskolai egyesület 

létrehozását javasolta, mely a társadalom minden rétegét képes megmozdítani.  

A nagygyűléseken szereplő katolikus világiak és egyháziak arra próbáltak 

megoldásokat találni, hogy az egyház a lehető legtöbb iskolát tartson saját kezelésében, és ha 

lehet, növelje is ezek számát. A pécsi egyházmegye kapcsán láthattuk, hogy ez az alapállás 

egyes püspökök művelődési stratégiájának részévé is vált, természetesen nem függetlenül a 

püspöki kar álláspontjától. 

Felmerült olyan elképzelés is, mely szerint minden népiskolának felekezetinek kellene 

lennie, még az állam által finanszírozottaknak is. Amúgy is problematikusnak érezték azt, 

hogy a katolikusok egyszerre fizetik az állami iskolák fenntartását (adó formájában) és saját 

felekezeti iskolájukat. Az egyházi iskolák megőrzése mellett szólt, hogy – miként XIII. Leó 

pápa mondta – itt találkozik az ifjúság azokkal a filozófiákkal, melyek későbbi világnézetére 

befolyással vannak. Ezért természetesen a keresztény filozófia minél szélesebb körű tanítását 

is felvetették. Az ifjúság oktatásának – mondták X. Pius gondolataira hivatkozva – bele kell 

mélyednie a hitbe, enélkül ugyanis hatástalan, mindössze használhatatlan ismeretekkel való 

túlterhelés lesz az eredmény. A hitélet fejlesztése – mint központi cél – megkövetelte, hogy a 

diákok elsajátítsák a hittételeket és a katekizmust, melyre kiváló terep az iskola. Ez a törekvés 

szintén X. Pius elképzléseihez illeszkedett.  

A hozzászólók a nevelés kérdését fontosabbnak tekintették, mint az iskolák oktatási 

funkcióját, a legtöbb javaslat is az előbbi hatékonyságát igyekezett javítani (pl. internátusok, 

ifjúsági egyesületek, könyvtárak fejlesztése). A kettő közötti differenciálás hiányát pedig 

felrótták a velük szemben kritikát megfogalmazóknak. Kiemelt kérdés volt a valláserkölcsi 
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nevelés és a nemzeti nevelés viszonya is, melynek kapcsán a kettő összeegyeztethetőségéből 

indultak ki. Sőt, a legtöbben ezeket egymás nélkül nem is tudták elképzelni. Folyamatosan 

felhívták a figyelmet arra, hogy a hittan nem csak egy tantárgy, a valláserkölcsös 

szemléletnek az egész tananyagot, az egész iskolai életet át kellene hatnia. Ebből a 

megfontolásból az erkölcstan bevezetését a közös iskolákban nem tekintették megoldásnak, 

mivel az vallási háttér nélkül nem ér semmit. 

A hitoktatás nyelve is kulcskérdésnek számított az egyház szempontjából. Ezt a helyi 

plébános határozhatta meg, de a lehetőségekhez mérten igyekeztek elősegíteni a magyar nyelv 

bevezetését. A népiskolai hittanárok személyére vonatkozóan volt olyan, aki javasolta, hogy 

minden esetben papok legyenek felkérve a feladatra, és az állami fizesse őket. Javasolták 

hitoktatási szaklap és egy katekéta-egyesület létrehozását is. De általában a kötelező 

hitoktatás is védelemre szorult, elsősorban a szocialista tábor folyamatos kritikái és támadásai 

miatt. 

A hozzászólók jelentős része oktatási területen dolgozó szakértelmiségi volt, akik 

figyelemmel voltak az európai tendenciákra, és időnként hivatkoztak is rájuk. A bemutatott 

elképzelések jelentős része átfogó, nagyobb ívű koncepció volt. Az óvodától az egyetemekig 

kívánták kiépíteni a katolikus nevelés és oktatás rendszerét. Ennek érdekében szerették volna 

visszaszerezni a „névleg katolikus” középiskolákat, és rendezni a tanulmányi alap jogi ügyeit. 

Volt olyan is, aki azt javasolta, hogy az óvodákat – a rendszer legfontosabb láncszemét – 

lelkészeknek kellene vezetniük. A felszólalók figyelme kiterjedt a tanári kar vallási 

összetételére, a tanári fizetések kiegyenlítésének szükségességére, a gazdasági oktatás minél 

szakszerűbbé tételére, a nőnevelés és a tanárok szakmai szerveződésének kérdésére, stb. 

 Az is felmerült, hogy a célok minél hatékonyabb elérése érdekében elegendő lenne a 

konkurencia technikáinak lemásolása, és felekezeti tartalommal való megtöltése. 

A többség úgy vélekedett, hogy az egyház és az állam érdekei közösek az iskolaügy 

tekintetében, ez pedig a „nemzetfenntartó keresztény erények” megvédése. Ebből vezették le 

a nevelési tényezők együttműködésének szükségességét (Maye Béla v. püspök), és azt, hogy 

ne csak megtűrjék a hitvallásos iskolákat, hanem aktívan támogassák is őket. 

Azokat a vádakat, hogy a felekezeti iskolákban az oktatás színvonala alacsonyabb, 

mint másoknál, illetve nem törődnek kellőképpen a magyar nyelv oktatásával, szintén cáfolni 

igyekeztek. Ezen a téren elsősorban az állami felügyelet szorosságára hivatkoztak, melynek 

keretei között nem lehetett a színvonal kérdését sem elhanyagolni. Esetleg azt emelték még ki, 

hogy csodát ők sem tehetnek, sok év hiányait nem lehet rövid időn belül pótolni. A 

nyelvkérdésben az elővigyázatosság és a tapintatos bánásmód hívei nyilatkoztak meg, és azt 



234 
 

fejtegették, hogy ez a hozzáállás inkább hazafiasnak tekinthető, mint a durva beavatkozás. 

Javasolták, hogy az állam a hiányosságokat inkább segítsen kijavítani, ne egyből az iskolák 

államosításával fenyegessen. 

A tanítói fizetések törvényi emelése, illetve a tanítói és kántori állások szétválasztása 

kapcsán sok iskola került nehéz anyagi helyzetbe (versenyhátrányba), de mint azt a pécsi 

példa is mutatta, a katolikus egyház a népiskolai hálózat megtartásán munkálkodott. A 

versenyt az iskolák modernizálása és a felekezeti népiskolai tanterveknek az állami 

tantervekkel való – a lehetőségek határáig menő – harmonizálásával révén igyekeztek tartani. 

A tanítóképzésben a felekezeti iskolák domináltak. Ezek a tanítóhiány enyhítésében 

voltak érdekeltek, és igyekeztek az állami iskolai hitoktatás személyzetét is biztosítani. Ahogy 

azt az előző fejezetben láthattuk, a tanítóknak a katolikus társadalomszervezésben is fontos 

szerepet szántak, így ezeknek a „kiemelt szereplőknek” a képzésére nagy figyelmet kellett 

fordítani.  

A középiskolai szféra változásaiban leginkább a fenntartó szerzetesrendek voltak 

érintettek. Az, hogy a tanári állások betöltéséhez szükséges diploma megszerzésére csak az 

állami tanárképző vizsgabizottságok előtt volt lehetőség, sértette a felekezeteket. Samassa 

érsek például az igazi tanszabadság versenyt gerjesztő erejét jónak találta, de mindenféle ezt 

korlátozó előjogot helytelenített (pl. állami vizsgabizottságok). A versenyhátrányt növelte, 

hogy a szerzetes-tanároknak a teológia elvégzése után – idő és pénz befektetésével –

tanítóképzőben is végzettséget kellett szerezniük. Az államsegély elvileg itt is rendelkezésre 

állt, természetesen az államnak az iskola belső ügyeibe való nagyobb beleszólási joga árán. 

A középiskolákkal kapcsolatban a népiskoláknál kifejtett logikát vitték tovább (a 

családi nevelés helyettesítője). Negatív példaként a francia „felekezetnélküli iskolák” esetére 

hivatkoztak, és ezeket az államra is veszélyes materialista világnézet melegágyának állították 

be. A többször is elismételt jelmondat az „akié az iskola, azé a jövő” lett. A cél pedig 

egyátfogó felekezeti iskolarendszer kiépítése, melyből a diáknak tanulmányai során egyszer 

sem nem kell kilépnie.  

A tartalmi kérdéseket tekintve középszinten is a készségfejlesztés és a nevelés 

fontosságát hangsúlyozták, szemben a tanulók memóriáját terhelő (ismeretközlő) oktatással. 

Felmerült az igény, hogy jó, katolikus tankönyveket készítsenek a Szent István Társulat 

segítségével, mivel ezek hiányoztak a piacról. Ezek kapcsán figyeltek arra, hogy a 

szellemiséget tekintetbe véve szűrjék a tananyagot (pl. Homérosz), és a sok adat helyett, a 

diákok lelki alkatához illeszkedő tartalmakkal töltsék meg a könyveket. A tankönyvírótól 

elvárták volna, hogy ifjúsági író is legyen egyszemélyben, hogy az élénk tankönyvpiaci 
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viszonyok között a „jó irányú tankönyvek” vonzóbbá válhassanak. A kínálatból való 

szelektálás a SZIT feladata lett. 

Felmerült, hogy a középiskolai hittan túl elméleti, és nem reflektál a korkérdésekre. 

Ezért született javaslat arra vonatkozóan, hogy az iskolákban olvastassák a pápák írásait, és 

erre a célra egyházirodalmi olvasókönyvet, antológiát készíttessenek. A történelemoktatástól 

az egyházat ért vádak cáfolatát várták el, illetve azt, hogy nagyobb súlyt kapjon a 

tananyagban az egyház érdemeit kidomborító kultúrtörténet. Ehhez is új tankönyvállományt 

igényeltek. Az iskolai könyvtárak fejlesztése kapcsán is a fenti szempontokat kívánták 

érvényesíteni. 

A középiskolák fenntartásának kérdésében fontosnak tartották a katolikus autonómia 

rendezését, mely a szükséges alapok kezelője lehetne. De ezek mellett itt is számítottak az 

egyházi javadalmasok felajánlásaira. 

 A középiskolai ifjúság védelme és nevelése kapcsán az internátusok kérdése került elő 

legtöbbször, mint hiánypótló korszükséglet. A nagyvárosi körülmények közé kerülő fiatalság 

gondozását egyesek városi, mások angol mintájú, vidéki internátusokban képzelték el. Ezek 

fenntartói elsősorban a szerzetesrendek voltak, de tervbe vették a mozgalom kiterjesztését, és 

az összes katolikus egyesület megmozdítását az ügy érdekében (Országos Internátus 

Egyesület). A legtöbb eredmény talán ezen a téren született, katolikus bentlakásos 

kollégiumok alapításával. A középiskolások hitéletének elmélyítése érdekében több előadó 

népszerűsítette a Mária-kongregációkat is. 

 A főiskolai ifjúság kérdése már közvetlenebbül kapcsolódott a jövő katolikus 

értelmiségének kineveléséhez, így ez is kiemelt, rendszeresen visszatérő területe volt a 

hozzászólásoknak. Glattfelder Gyula ennek kapcsán fejtette ki, hogy nem elég a díszes 

gyűlések megtartása és a határozatok elfogadása, a hangsúly azok végrehajtásán van. Ehhez 

pedig nem elég, ha van egy „katolikus vezetőség” (elit), az értelmiségnek egységesen kellene 

az ügy mellé állnia. Ki kell tehát nevelni a mozgalom aktivistáit! Katolikus egyetem 

alapítására nem látott elég időt, és túlságosan szűknek, elzártnak érezte volna egy intézményre 

koncentrálni az erőforrásokat. Az összes katolikus főiskolát be kívánta vonni a munkába, és 

főiskolai ifjúsági egyesületek alapítását szorgalmazta (Szt. Imre Egylet). Ebben kulcsszerepet 

szánt a főiskolai városok teológia- és hittanárainak (konferenciák, lelkigyakorlatok, vallásos 

társulatok szervezése stb.). Mindez természetesen sok pénzt igényelt, melyet gyűjtéssel 

akartak előteremteni. 

Végül, az előzőekkel szoros összefüggésben, időnként felmerült a katolikus 

könyvtárügy fejlesztésének kérdése is. Az iskola és a templom mellett ugyanis a könyvtárakat 
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tekintették a legfontosabb „harci eszköznek”. A népkönyvtárak országos hálózatának 

kiépítésére szociális faktorként tekintettek. A katolikus ifjúsági könyvtárakat olyan kritika 

érte, hogy azok túlságosan szépirodalmi állománnyal rendelkeznek, és elhanyagolják a 

tudományos művek gyűjtését, így nem tudják felvenni a versenyt népszerű, ismeretterjesztő 

irodalom szolgáltatása terén. Ez összecsengett XIII. Leó pápának a katolikus 

tudományosságról vallott nézeteivel. A felzárkózás sürgetése mellett a „támadásra” is 

született javaslat: ki kelll szelektálni a meglévő könyvállományokból a „rossz irodalmakat”. A 

könyvtárügy kérdésében a legátfogóbb javaslat egy szisztematikusan felépített könyvtári 

struktúrát vázolt fel a plébániai könyvtáraktól egy országos katolikus gyűjteményig. A jelszó 

a társadalom „elárasztása” volt, katolikus szempontok szerint szelektált irodalmakkal. Ennek 

a munkának a megszervezését (terjesztés, könyvjegyzék-készítés) egy állandó bizottságra 

kívánták bízni. 

Mindezek a témák és szempontok a hazai katolikus iskolaügy helyzetére reflektáltak, 

és igyekeztek figyelembe venni a külföldi megoldásokat, illetve a szentszéki 

iránymutatásokat. A gyakorlati eredmények közül leginkább az internátusok és a Mária-

kongregációk terjedése, valamint új tankönyvek megszületése emelhető ki. De talán a 

legfontosabb az volt, hogy a legégetőbb kérdésekben a katolikus álláspontot – ami leginkább 

a pozíciók megőrzését tűzte célul – közvetítették a közönség felé. 

 

7.3. Az 1907-es pécsi nagygyűlés és a szabadtanítás pécsi kongresszusa (az 

iskolán kívüli népművelés) 

 

Mint az előzőekben láthattuk, a nagygyűléseken mindvégig központi kérdés volt a katolikus 

iskolák és a művelődési fórumok felekezeti jellegének megőrzése, kialakítása. A 

hittanoktatás, felekezeti tanterv, de egyáltalán a fenntartói jogok megőrzése folyamatosn 

napirenden volt. Ezeket nemcsak az állami oktatáspolitika részéről érte kihívás, hanem a 

korszak különféle politikai ideológiái is támadásokat intéztek a felekezeti iskolarendszerrel 

szemben. A következőkben erre példaként mutatom be az 1907-es pécsi szabadtanítási 

kongresszus néhány mozzanatát. Ugyan, itt nem közvetlenül kerültek szóba az 

iskolarendszerű oktatás és nevelés kérdései, de az iskolán kívüli művelődésért/műveltetésért 

folytatott küzdelem egyik forrása éppen a fennálló iskolarendszer kritikájából következett. A 

felekezeti vagy felekezetnélküli oktatás kérdése kapcsán így bepillantást nyerhetünk a 
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vitapartnerek érvrendszerébe is. A két kongresszus résztvevői között (természetesen katolikus 

részről)
908

 nagy volt az átfedés, és a vitatémák is mutattak átfedéseket. 

 

Mint azt már korábban láttuk, a 19-20. század fordulójának főbb politikai-eszmei irányzatai 

jelentős részben liberalizmus- és kapitalizmusellenesek voltak, érdeklődésük fókuszában 

pedig – a nemzeti eszme és az állam-egyház viszony rendezése mellett – a szociális kérdés 

lehetséges megoldásai álltak. Véleményük szerint a liberális kormányzat nem volt képes 

megfelelő válaszokat adni a kor kihívásaira, ezért a fennálló gazdasági, társadalmi és politikai 

rendszer teljes átalakítását tartották szükségesnek. Ebből az alapállásból kritizálták a magyar 

kultúrpolitika irányait és eredményeit is, céljuk olykor a teljes kulturális diszkontinuitás 

megvalósítása volt.
909

 E kritikának kifejezetten élesen adtak hangot az 1907. október 2. és 6. 

között Pécsett megrendezett országos szabadtanítási kongresszus alkalmával.
910

 Az eseményt 

a korabeli sajtó élénk figyelemmel kísérte, és a kortárs tudósító is belátta, hogy „az egész 

kongresszus legkülönbözőbb elemek találkozásából és küzdelméből állott s hivatalosan 

eredmény nélkül oszlott el”, mégis „az addigi magyar kultúrpolitikának kemény bírálata 

volt.”
911

 

A szabadtanítás témakörében rendezett tanácskozás lényegében az iskolán kívüli 

népművelés lehetséges formáival, módszereivel és tartalmával kívánt foglalkozni. A 

mindenféle tantervtől független, szabad részvétel elve alapján működő felnőttképzési formák 

a nyugat-európai előzmények és minták figyelembe vételével a századfordulót követően 

váltak igazán népszerűvé hazánkban is.
912

 Míg azonban a nyugati államokban elsősorban 

közművelődési funkciót kaptak ezek a társadalmi szervezetek, addig Magyarországon 

társadalompolitikai célokért végezték munkájukat, minden népművelési kezdeményezés 

egyben ilyen szociálpolitikai célok eszköze is volt.
913

 

Magyarországon az 1890-es években alapított Szabad Lyceum és az Erzsébet 

Népakadémia az aktívabb népművelési egyesületek közé tartoztak, és népkönyvtárak 

létesítése, tudományos előadóestek és gyakorlati tanfolyamok rendezése, illetve 

hangversenyek és tanulmányi kirándulások szervezése révén fontos elemei voltak a hazai 
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 Néhány példa: Prohászka Ottokár, Ember Károly, Giesswein Sándor, Sziklay János, Szilvek Lajos, Vass 

József, Kiss János, stb. 
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ismeretterjesztésnek. Ezeknek a szervezeteknek a pécsi kongresszus előkészítésében is aktív, 

kezdeményező szerepük volt.
914

 

Pécs történetében az 1907-es esztendő az országos rendezvények éve volt. A fél évig 

tartó Országos Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár mellett augusztus 25. és 27. között 

itt tartották az első vidéki (VII.) országos katolikus nagygyűlést, és ide szervezték a 

törvényhatósági joggal felruházott városok polgármestereinek soron következő (VIII.) 

értekezletét is (szeptember 16-17.). 

  Hosszas előkészületek után a szabadtanítási kongresszus sokakat megmozgató 

eseménnyé alakult. A résztvevő mintegy 140 szervezet, 584 rendes és 138 rendkívüli tag 

soraiban találhatunk egyetemi tanárokat, minisztériumok, múzeumok és iskolák képviselőit, 

politikusokat, szakmai szervezeteket, művészeket, egyházi személyeket stb.
915

 A részvételre 

felhívó szózat szövege szerint a tanácskozás célja a következő volt: „Egyesíteni akarjuk a 

nemzet legjobbjait, leghivatottabbjait abban a munkában, amelynek célja a műveltség 

egyetemes terjesztése, és ezzel a nemzet nagyobb szellemi egysége és békés 

együttmunkálkodása.”
916

 A felhívók szándéka tehát egy politikamentes szabadtanítási 

tanácskozás összehívása volt.
917

 Ezt hangsúlyozta megnyitó beszédében Beöthy Zsolt a 

konferencia elnöke is, amikor a szabad tanítás minden irányzatosság nélküli művelését 

szorgalmazta.
918

 

A felhívásra jelentkezők alapvetően eltérő eszmei alapállása azonban már a 

szervezéskor magában hordozta a kemény viták lehetőségét, az ellentétes táborok 

kialakulását.
919

 A pécsi katolikus nagygyűlés augusztus 27-i ülésén Görcsöni Dénes beszélt a 

katolikusok népfelvilágosítási feladatairól, és szorgalmazta a katolikus szabad oktatás 

megszervezését.
920

 Emellett azonban utalt arra is, hogy „októberben egész kongresszus fog 
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tanakodni a szabad tanítás országos szervezéséről, nekünk azonban ott kevés keresni valónk 

lehet, mert annak a kongresszusnak zömét a szabadkőművesek népfelvilágosító egyesületei 

alkotják, vezetőségében pedig ott van a katolikus-gyűlölő és hazátlan tudomány minden 

árnyalatának egy-egy tipikus képviselője.”
921

 

Valóban, a kongresszus végeredményben a szabadtanítás témáinak megvitatásán 

keresztül világnézeti összeütközések színterévé vált, két gyökeresen eltérő művelődés-

felfogás összecsapása történt meg. A tét a tömegkultúra eszközrendszerének a saját célok 

érdekében való kontrollálása és modernizálása volt.
922

 Az ideológiai alapozású viták mellett 

azonban mindegyik oldalról fontos szakmai érvek is elhangzottak az egyes népművelési 

területek megújítása, hatékonyabbá tétele érdekében.
923

 

 Az egyik fontos törésvonal a népművelés felekezeti és nemzeti jellegének fontosságát 

hangsúlyozók, illetve az azt tagadók között alakult ki. Jól jellemzi ezt az közjáték, amelyről a 

helyi sajtó is beszámolt: a gróf Apponyi Albert miniszter nevében érkező Szász Károly 

miniszteri tanácsost megakadályozták abban, hogy a miniszter nevében üdvözölje a 

kongresszust: „Piklerék (…) kijelentették, hogy az üdvözlés elhangzására ’Le a csuhás 

Apponyival’ kiáltással fognak felelni. Ezért nem hangzott el ezen üdvözlés.” (Pécsi Közlöny, 

1907. október 6.)
924

 

Jászi Oszkár – az események aktív résztvevője – a következőképpen számolt be a 

Huszadik Század hasábjain kongresszusi tapasztalatairól. „Nem véletlenség, hogy a 

konzervatív-dogmatikus világnak ellentáborát a kongresszuson a szervezett munkásság és a 

                                                                                                                                                                                     
intézőség okos előrelátásának eredménye: nem akarják korai, elhamarkodott támadással elrontani azt az ügyet, 

melynek szájukíze szerinti tető alá juttatását biztosan remélik a lépésről-lépésre megfontoltan haladó 

előnyomulástól.” Népfelvilágosítási feladataink. (Görcsöni Dénes). HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS 

ÉVKÖNYVE 1907. 407-408. Görcsöni azt is kiemelte, hogy nem kell új dolgokat kitalálni, elegendő, ha 

lemásolják az ellenfél technikáit, és azt saját tartalommal töltik meg. Úgy vélte, hogy erre a katolikus tábornak 

minden eszköze adott: „Ágyútüzelést azonban ágyúval lehet elhárítani; nagy mozgalmak hatását csak hasonló 

nagyszabású mozgalmakkal (…) Ha minden városba szabad iskolát állítottak, állítsunk mi minden utczába 

egyet.” HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS ÉVKÖNYVE 1907. 409. Úgy látta, hogy a 

népfölvilágosítás modern eszközei (szószék, sajtó, szabad iskola) közül a szabad iskola az, melynek hatása a 

legnagyobb, mely a futótűzként terjedő tduásvágyat az élőszó hatékony eszközével tudja csillapítani. 

Legfontosabb teendőnek azt tartotta, hogy jöjjön létre a fővárosban a katolikus szabadtanítás központi 

szervezete, a vidéki városokban pedig fiók-szervezetei. Ezeket könyvtárral kell felszerelni, elsősorban a 

plébániai könyvtárak duplum-példányainak összegyűjtésével. HETEDIK KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉS 

ÉVKÖNYVE 1907. 412. 
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mi embereink alkották (…) Csak természetes, hogy Pécsett Magyarországnak ez az egyedüli, a 

jövőbe néző praxisa és elmélete kezet fogott: a letűnő világgal szemben, a múlt erőiből 

élősködő régi világgal szemben, a produktív jövő gyakorlatát és tudományát hirdetve. A múlt 

erőiből pedig egyedül a vallás képes még nagyobb tömeghatásokat előidézni; azért a 

klerikalizmus volt a kongresszuson a modern eszméknek egyedüli komoly és figyelemreméltó 

ellenfele.”
925

 A továbbiakban az ehhez a témakörhöz kapcsolódó vitákat veszem szemügyre, 

elsősorban az iskola, sajtó, könyvtár és múzeum-ügy területére vonatkozóan. 

A felekezeti vagy „felekezet-független” népművelés vitatott területei közül a 

kongresszus több szakosztályában, de elsősorban a tudományos és ismeretterjesztő 

előadásokat, tanfolyamokat megvitató szekció négy csoportjában hangzott el a fennálló 

iskolarendszer és iskolapolitika bírálata. Többen úgy vélték, hogy a szabad tanítás fontos 

feladata az iskolákban nem megszerezhető műveltség pótlása, kiegészítése.
926

 Ezzel 

kapcsolatban a legfőbb kérdés az volt, ami az egész kongresszus tétjét jelentette: kik?, mit? és 

hogyan tanítsanak? – illetve ezt milyen cél érdekében tegyék?
927

 

 A „ki szervezzen” kérdésre válaszként Dr. Hegedűs István, budapesti egyetemi tanár a 

szabad tanítás jelentőségéről szóló, a megnyitó ülésen tartott előadásában kifejezetten azt 

hangsúlyozta, hogy „nem lehet mindent az államra hárítani, sőt a szabad tanítás szervezete 

megkívánja, hogy a társadalom a maga erejéből hozza létre mindazt az intézményt, melyre 

szüksége van.”
928

 Ezen megállapítása nem talált ellenzésre a felszólalók körében, mindössze 

egy rövid, de sokat mondó megjegyzés hangzott el, miszerint „ki kell venni az iskolákat a 

mostani kezekből, mert amit ott tanítanak, hasznavehetetlen.”
929

 

 Sokkal nagyobb visszhangot keltett Pikler Gyula „A szabad tanítás tárgyai és módjai” 

című előadása. Pikler a szabad tanítás célját abban jelölte meg, hogy az a tanítványok 

boldogságát mozdítsa elő, ne pedig a lenyűgözésükre törekedjen: „Nem szabad tehát azt 

tanítanunk, hogy kötelességük egy boldogságtól független cél szolgálatába állni. Az ilyen 

tanításnak legszembeszökőbb példája az, amely szerint az ember rendeltetése az lenne, hogy 

egy természetfölötti lénynek szolgáljon, annak gazdagítása végett magától javakat megvonjon 

és annak dicsőségére éljen; (…) Az emberiség rettentő gyermekkorából származó e 

fölfogással különben tovább nem kívánok foglalkozni, áttérek a modernebb fölfogásra. (…) 

Semmiképp se várjuk a társadalmi rendnek, az igazságosságnak eljövetelét a felebaráti 
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szeretettől. Ne tanítsuk azt, hogy az ember úgy szeretheti felebarátját, mint önmagát; az 

lehetetlen. (…) Az összes eddigi társadalmi rendeket (…) mindig a küzdelem hozta létre és 

nem a felebaráti szeretet.”
930

 Válaszában Giesswein Sándor a kihívó fél logikájának 

felhasználásával, és Comte-ra hivatkozva válaszolt: „Mert épp a vallásnak, mint 

szociológikus tüneménynek az általánossága mutatja azt, hogy a legfelsőbb lénynek való 

hódolat az emberi természetnek nemcsak megfelelő, hanem úgyszolván posztulátuma, 

kiegészítő része. (…) Így tehát nem a vallás az, ami az embert boldogtalanná teszi, hanem 

inkább a vallás hiánya, amely űrt hagyván az ember lelkében, legalább is valami pótlást 

kíván. (…) S ha valaki a felebaráti szeretet ez alapelvét, mint lehetetlen abszurdumot állítja 

oda, az abszurdumnak mondja az egyenlőség és testvériség ideáljait, mert ez a két szó 

tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint a kereszténység második főparancsa.”
931

 Hasonló 

álláspontjának adott hangot Ember Károly és Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök is. 

Pikler és Ember véleménye a szabadtanítás aktorainak, a tanítóknak a képzésével 

kapcsolatban is eltérő volt, utóbbi a tanítóképzők államosítását elképzelhetetlennek tartotta.  

 Az első szakosztály harmadik csoportjában Dr. Waldapfel János mintagimnáziumi 

tanár a „Falusi Közművelődési Egyesületek” szervezéséről beszélt. A nagy, felülről szervezett 

egyesületek működését hatástalannak tartotta, ugyanis azok a fiókszervezeteiket nem tudják 

eléggé életképessé tenni. Véleménye szerint a szervezést fordított irányból kell kezdeni. 

Kisebb, helyi közművelődési egyesületek minél nagyobb számú alapítása a cél, melyek ezt 

követően, megerősödve csatlakozhatnának regionális és országos szervezetekhez (folyamatos 

integráció). A helyi szervezetek esetében az elnöki feladatok ellátására a legalkalmasabb 

személynek a plébánost, körjegyzőt, illetve a tanítót jelölte meg. Hivatkozott a 

trencsénmegyei Peredméren jól bevált „modellre”, ahol a plébános elnökként, a körjegyző 

titkárként, a tanító pedig pénztárosként vett részt a munkában. Ezzel a megállapításával vonta 

magára a kritikák többségét. Az egyik hozzászóló szerint (Farkas István) a faluban éppen ezek 

a személyek a haladás ellenségei, és így velük számolni annyi volna „mint farkasra bízni a 

bárányokat”.
932

 Ugyanezen az állásponton volt a szocialista Nyisztor György is, mikor 

kijelentette, hogy „nem vagyunk hívei annak, hogy a papok kezébe tegyük le a nép oktatását, 

mert azok az élet megvetését tanítják, sem a szolgabíróra, mert az üldözi a munkásokat, 
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csendőrökkel vereti szét az egyletben összegyűlt, tanulni vágyó munkásokat.”
933

 Az előadó a 

vádakat elhárította, és jelezte, hogy az egyletek a vezetőkre is nevelő hatással lehetnek. 

 A szabadtanítás személyzetével foglalkoztak a szakosztály negyedik csoportjában is, 

ahol  a témáról Dr. Wildner Ödön író, székesfővárosi tanácsjegyző beszélt. A lehetőségek 

felvázolása mellett hangsúlyozta, elsőszámú feltétel, hogy a tanító „ne akarjon térítgetni! (…) 

semmiféle párt- vagy felekezeti tekintetben.” Erre reagálva több fölszólaló az iskolai  

vallásoktatás eltörlését sürgette (Pelczéder Ágoston), illetve a papok „beengedését” attól tette 

függővé, hogy „ne akarjon a szabad iskolában misszionárius lenni.” (Dr. Gergely György)
934

 

A népkönyvtárak helyzetével, illetve a könyvtárügy országos megszervezésével 

kapcsolatban Dr. Ferenczi Zoltán a budapesti egyetem könyvtárigazgatója tartott alapos, 

szakmai szempontokon nyugvó előadást. Koncepciójának alapelvei sokban hasonlítottak a 

néhány hónappal korábbi katolikus nagygyűlés szónokának, Wollmuth Ernőnek a nézeteire 

(központosítás, vándorkönyvtárak, könyvjegyzékek).
935

 Ha a szakmai elvekben nem is, de az 

ideológiai háttér megrajzolásában érdekesebb számunkra Szabó Ervinnek ugyanezen 

szekcióban elmondott előadása a népkönyvtárak állományának összeállítási elveiről. A 

műveltségi különbségek áthidalásának bevallott feladata mellett sejteni vélt egy ki nem 

mondott szándékot is a népkönyvtárak összeállításánál: „hogy az ú. n. hazafias, erkölcsös, 

vallásos irodalommal nem tudásukat, hanem erkölcsüket hozzák közelebb a vagyonos 

osztályokéhoz, vagyis a ’lázadás’ szellemét öljék ki.”
936

 Ebből a szempontból fontos, hogy ki 

és miből állítja össze a népkönyvtárak állományát, ugyanis a könyvtár is „fegyver” a célok 

megvalósítására. A megoldás csakis a kollektív munka lehet.
937

 

A hozzászólások sorában Jócsák Kálmán molnár, földműves-szövetségi titkár 

kijelentette, hogy „a klerikálisok (…) törekvése arra irányul, hogy az embereket 

igénytelenségben tartsák, az emberek türelmesek, önmegtagadók legyenek. És e törekvés 

nagyobb pusztulást idézett elő, mint a tatárjárás. Ki kell tehát küszöbölni a népkönyvtárakból 

minden klerikális irányzatú könyvet.”
938

 A véleménnyel ismét Prohászka
939

 szállt szembe, 
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hangsúlyozva, hogy a vallásos-erkölcsös élet, a nemzeti szellem elsőrendű szükséglet, 

melyeket a népkönyvtárakban is ki kell elégíteni. Dr. Szilvek Lajos pécsegyházmegyei 

tanfelügyelő, tanár és volt könyvtáros viszont kijelentette, hogy „a magyar társadalom 

érdeke, hogy a Krisztustagadó, atheista irodalom ne terelhesse a tömegeket az amoralizmus 

karjaiba. (…) a népkönyvtárak egyik céljának tekinti a hazafias és vallásos érzület kímélését, 

sőt ápolását.”
940

 A kiegyenlítő álláspontnak is volt támogatója (Dr. Gergely György), aki azt 

hangsúlyozta, hogy az egyes irányzatok úgysem tudják meggyőzni egymást, így a 

legcélszerűbb, ha mindegyik létrehozza a saját célközönségének szóló, saját elvei szerint 

kialakított népkönyvtárat. Mindössze arra figyelmeztetett, hogy eközben a szélsőséges 

irányzatok elkerülésére kell törekedni, melyre a legalkalmasabb eszköz a tanácskozás, 

ankétok tartása lenne.
941

 

Végül a sajtó kérdéséről röviden. A kérdésnek külön szakosztályt szentelek, de 

mindössze egy előadás és a hozzászólások hangzottak el. Dr. Kenedi Géza budapesti ügyvéd 

a folyamatos sajtójelenlét megvalósítása érdekében javasolta egy pártállástól független, 

központi (budapesti) állandó sajtóiroda felállítását, mely a friss információkat közlésre készen 

szállítja a legkülönfélébb sajtóorgánumoknak. Emellett szükségesnek látta egy népies lap- és 

könyvkiadó vállalat alapítását is.
942

 Az ötletet a hozzászólók nagy része utópisztikus, 

lehetetlen elképzelésnek tartotta. Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, Schwimmer Rózsa egyaránt 

a pártsemleges sajtó lehetetlenségét hangsúlyozták. A másik oldalon a sajtószabadság teljes 

garantálásában látták a megoldást, és az államtól ennek megvalósítását követelték (Cziklay 

Lajos, Lerner Dezső).
943

 A messzire kanyarodó vita lezárásaként az előadó szólalt fel: „(…) 

iparkodjék egymással a két irány (a vallásos és a szociális) megegyezni a nép objektív 

oktatásának lehetővé tételében, mert ez mindenkinek érdeke és föltétlenül közös feladat. Ha ez 

nem sikerül, a népet szétbontó erők végzetes küzdelme következik s úgy lehet, hogy népkultúra 

helyett a vérontás kultuszára ébredünk.”
944

 

 

A röviden bemutatott főbb érvek és ellenérvek, a megszólalások hangneme és eltérő 

fogalomrendszere is mutatja, hogy két olyan fél vitájáról volt szó a szabad tanítás pécsi 

kongresszusán, melyek megegyezésére kevés esély mutatkozott. Sőt, a kongresszus 

alkalmával vált még inkább nyilvánvalóvá, hogy a népművelés, illetve tágabban a társadalom 
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átfogó megszervezése terén eltérő utakon járnak a résztvevők, akkor is, ha az eszközök sok 

esetben hasonlóak voltak. A saját tábor megszervezése – és ennek érdekében a közművelődés 

intézményrendszerének felhasználása – mindkét oldalon alapvető feladatnak mutatkozott, 

melynek megvalósítására nem egyenlő esélyekkel rendelkeztek. Az esélyek kiegyenlítése 

szempontjából fontos volt, hogy a katolikus tábor milyen eredményeket tud elérni saját 

nagygyűlési szerepléseivel és határozataival, illetve ezen túlmenően a társadalomszervezés és 

a művelődési szféra irányítása terén. 

 

7.4. A katolikus egyetem kérdése  
 

A 18-19. század folyamán a nagyobb európai egyetemek jelentős átalakulásokon mentek 

keresztül, a közép- és koraújkor időszakában kialakult jellemzőik megváltoztak, és különböző 

mértékben ugyan, de a nemzetállamok befolyása alá kerültek. A katolikus egyház, amely 

kezdettől szorosan összefonódott az európai tudományossággal és a felsőoktatási intézmények 

fenntartásával, ebből a szempontból is új helyzetben találta magát, és választ kellett adnia a 

kialakult viszonyokra. Ez azért is fontos volt számára, mivel a tudományos-technikai fejlődés 

mellékhatásaként egyre több értelmiségi fordult el a vallástól.
945

 A katolikus megújulás 

kulcsának viszont éppen ezt a réteget tekintették. Voltak országok, ahol a válaszok 

megtalálását az államegyházi keretek kialakulása miatt leszűkült mozgástér gátolta, később 

viszont éppen ennek lazulása okozott nehézségeket, ugyanis a kiszélesedő verseny keretei 

között kellett boldogulni. Ott pedig, ahol a katolikusok kisebbséget alkottak, a helyzetet már 

kezdetektől a verseny, illetve a felekezeti elkülönülés
946

 (saját normakommunikációs hálózat 

kiépítése) tényezői határozták meg. 

Az első világháború előtti nagygyűléseken a magyarországi katolikus egyetem kérdése 

kapcsán is hangzottak el fontos javaslatok. Ezek bemutatása előtt azonban érdemes 

megvizsgálni, hogy Róma milyen iránymutatásokat adott a 19. század második felében a 

tudományok, illetve az egyház viszonyáról. 
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7.4.1. XIII. Leó pápa a tudományok szerepéről 

 

A fentieken túl 19. század második felében a katolikus egyház több oldalról érkező 

világnézeti kihívásokkal is szemben találta magát. Európa liberális alkotmányai és kormányai 

– eltérő mértékben ugyan, de mégis – törekedtek az egyházi és világi hatalom 

szétválasztására, illetve az egyház közéleti szerepének a korlátozására (kötelező polgári 

házasság, állami anyakönyvezés).
947

 Az állami iskolarendszer kiépítése érdekében tett lépések 

is sok esetben az egyház iskola-fenntartási, oktatási és nevelési jogainak sérelmével jártak. Az 

egyház iskolaügyben és tudományos életben játszott szerepe is megkérdőjeleződött, az állami 

ellenőrzés ezekre a területekre is kiterjeszkedett.
948

 Elsősorban a szociáldemokrata és a 

polgári radikális politikai ideológiák kérdőjelezték meg az egyház korábbi kulturális és 

társadalmi szerepét, és a minőségi kritikákat megfogalmazó, kiszorító jellegű politikai eszmék 

képviselői rendre támadták az egyház ilyen irányú tevékenységét, illetve igényeit. Az 

egyértelműen defenzív pozícióba került egyház ebből a helyzetből igyekezett kiutat keresni, 

korábbi pozícióit megőrizni és a katolikus megújuláshoz vezető megoldásokat megtalálni. 

Ilyen viszonyok között a szentszéki megnyilatkozások rendre érintették az egyháznak a 

magasabb szintű oktatásban és a tudomány területén betöltött szerepét, és igyekeztek 

orientálni az egyes országok katolikusait a viszonyulási pontok tekintetében.
949

  

XIII. Leó pápa határozott célja a társadalom és a civilizáció újra kereszténnyé tétele 

volt, a társadalmi rend biztosítása és a modern világgal való párbeszéd kialakítása révén. Alig 

néhány nappal megválasztását követően kinyilvánította, hogy szándéka „őrködni az Egyház 

és az apostoli Szentszék jogainak és igazságainak hű megőrzésén.”
950

 Nem sokkal később 

pedig, Aeterni Patris (1879. augusztus 4.) kezdetű, Aquinói Szt. Tamás bölcseletét felújító 

körlevelében felhívta a figyelmet arra, hogy korának téves nézetei a filozófiai iskolákból 

szivárogtak át a társadalom rétegeibe, ezért ezek társadalomalakító hatása nem hagyható 

figyelmen kívül az egyház számára sem. Pozitív irányból közelítve a kérdést, azt is kifejtette, 

hogy a bölcselet utat nyit az igaz hitre is, a szívet előkészíti a kinyilatkoztatás befogadására. 

Éppen ezért a bölcselet művelésének elsőrendű feladata az apológia, a hitigazságok védelme, 

ez jelenti a hit bástyáját és a vallás erődítményét. A cél tehát, hogy az ész nevében felhozott 

                                                           
947

 GÁRDONYI 2006. 272-273. 
948

 GÁRDONYI 2006. 307. 
949

 A pápák már korábban is tettek általános érvényű megnyilatkozásokat a racionalizmus kérdésével, a 

tudomány szabadságával kapcsolatban. XVI. Gergely: „Mirari vos arbitramur” (1832); IX. Piusz: „Qui 

pluribus” (1846), „Dolore haud mediocri” (1860), „Gravissimas inter” (1862), „Syllabus” (1864). 

DENZINGER–HÜNERMANN 2004. 542., 550., 559., 561., 571. 
950

 Idézi: MONDIN 2001. 622. 



246 
 

vallásellenes logikával szemben olyan érveket kell felállítani, melyek a hit megerősítését 

szolgálják. Az ész fegyvere ellen az ész fegyverét kell használni, mely hatástalanítja a 

kritikusok érveit. Az apológia legfontosabb eszközének a pápa a skolasztika felújítását 

tartotta, melyet kellően rendszeres és módszeres keresztény bölcseleti iskolának gondolt. 

Elsősorban Aquinói Szent Tamás filozófiájának tanulmányozását, az ész és hit 

összeegyeztetésének tamási útját ajánlotta (neotomizmus) a hívek figyelmébe.
951

 Korának 

bölcseleti tévútjaival szemben fel kívánta fegyverezni a következő generációt, amikor azt írta, 

hogy „a tudomány egészséges és erős táplálékával kell az egész ifjúságot, s különösen azt, 

mely az egyházi pályára lép, nevelni, hogy erőben bővelkedve s kellőképp fölfegyverkezve, jó 

korán hozzá szokjék a vallás bátor és bölcs védelméhez.”
952

 XIII. Leó úgy látta, hogy a 

bölcseleti tudományok reformja nem halasztható tovább, ugyanis a többi tudományterület (és 

ugyanígy a művészetek is) új erőt meríthetnek ebből, elsősorban pedig a természettudósok, 

akik képzésénél szintén nem nélkülözhető a bölcseleti képzés.
953

 

1880. március 7-én, Szent Tamás ünnepén a világ minden tájáról tudósok jelentek meg 

Rómában, egyetértésüket demonstrálva a pápa előző évi körlevelében kifejtett gondolatokkal. 

A szentatya hozzájuk intézett beszédében (Pergratus Nobis) azt üzente a világ katolikus 

tudósainak, hogy elsődleges kötelességük és felelősségük az „értelmi műveltséget bensőséges 

vallásossággal párosítani s a tudományokat művelni.”
954

 Mint mondta, „karoljátok fel nagy 

buzgón a természetvizsgálatot, amely téren korunk elmés találmányai s azok áldásos 

hasznosítása méltán kivívják magoknak az egykorúak bámulatát s az utódok elismerő 

magasztalását.”
955

 

Szent Tamást még ugyanebben az évben (1880. augusztus 4.) a tudományok, 

líceumok, akadémiák és iskolák védőszentjévé nyilvánították, valamint előkészítették összes 

műveinek kiadását. Tették mindezt abban a reményben, hogy „hogy e nagy és szent férfiú 

pártfogása jelentékenyen elő fogja segíteni az egész társadalom javára a bölcseleti és 

theológiai tanulmányok reformját. Az igaz, való tudományból származik a magán- és közélet 

szolidsága: a szolid élettel pedig együtt jár a közjó, a rend és a béke.”
956

 A Szent Tamás 

Akadémia is megkezdte működését, mely felolvasások és vitasorozatok rendezésével kívánta 

szolgálni a fenti célokat. 
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XIII. Leó a tudomány és a vallás (illetve az egyház) pozitív viszonyának elsősorban az 

ifjúság nevelése és a katolikus értelmiség következő generációinak jövője szempontjából 

tulajdonított jelentőséget. 1883 augusztusában levelet írt de Luca, Pitra és Hergenhorther 

bíborosokhoz, melyben a történettudomány jelentőségét fejtegette  (Saepenumero 

considerantes).  Ebben a pártérdekeknek és szenvedélyeknek szolgáló történetírás káros 

hatásáról megállapította, hogy az nem az élet mestere és az igazság szövete: „A történelem 

u.i. nagy vonzerőt gyakorol az ifjúság izgékony s könnyen hevülő kedélyére. (…) ha már ifjú 

korában szívja magába a mérget, alig fog találni orvosságra. Nincs is alapos remény arra, 

hogy az ilyenek idővel észre térjenek s elfelejtsék azt, amit tanultak.”
957

 Mivel alaposan csak 

kevesen tanulmányozzák a történelmet, ezért nagyon fontos, „hogy minél előbb segítsünk az 

égető szükségen s megakadályozzuk, hogy az oly szép tudomány, milyen a történelem, a köz- 

és magánérdekek mételyévé váljék. Írjanak derék, számottevő tudósok történeti műveket, 

melyek föltüntessék, mi az igaz, mi nem – s rágalomnak bizonyítsák és eloszlassák a pápák 

ellen emelt gyalázatos vádakat. Az ellenfelek sovány s készakarva átsurranó előadását 

silányítsa tönkre a tények gondos és oknyomozó földerítése, értelmes, körültekintő ítélet 

szállítsa le értékükre a vakmerő állításokat, s tapintatos megkülönböztetés derítse fel a 

könnyelmű ráfogásokat. Arra kell iparkodni, hogy magukból az okiratokból derítsék föl 

mindazt, ami költés és ráfogás; lebegjen szemük előtt a történetírás főszabálya, hogy semmi 

valótlant ne mondjanak és semmit igazat el ne hallgassanak: kerüljük a részrehajlás és a 

készakaratos elhallgatás látszatát. Szükséges azonkívül, hogy tankönyveket is írjanak iskolai 

használatra, melyek az ifjúság kára s az igazság rovása nélkül szolgálják a 

történettudományt. E célból már elrendeltük, hogy okirattáraink tárva-nyitva álljanak a hit és 

a tudomány szolgálatára s most ismét elrendeljük, hogy a vatikáni könyvtár a történetbúvárok 

rendelkezésére álljon. Adná az ég, hogy minél többen lelkesülnének munkára ösztönözve az 

igazság földerítésének vágyától s bár vonnának le kutatásaikból emlékezetre méltó 

tanúságokat.”
958

 

A tudományok művelésének fontos eleme az érintettek közötti személyes-szakmai 

kapcsolati háló kialakítása, az élő párbeszéd megvalósulása. Ennek létrehozását célozták a 

katolikus tudósok számára 1888-tól időszakonként megrendezett nemzetközi 

kongresszusok.
959

 Az első találkozó előkészítésekor XIII. Leó a Quod secundo Rothomagensi 
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kezdetű levelében (1887. május 20.) abbéli reményének adott hangot, hogy az a tudományt 

előmozdítja, illetve a hitnek is oltalmat nyújt. Úgy látta, hogy az ilyen találkozóknak az a 

legfőbb célja, hogy az eszmecserét, az együttműködést előmozdítsa, és a résztvevők 

természettudományos és történettudományi kutatásaikat az egyház javára és a keresztény 

bölcselet emelésére fordítsák. Figyelmeztetett arra is, hogy mivel a kongresszus nélkülözi az 

egyházi tekintélyt, ezért a résztvevők úgy szóljanak hozzá a tudományos kérdésekhez, hogy 

közben ne próbáljanak teológust játszani, maradjanak saját tudományágaik határai között.
960

 

A másik fórum, ahol a tudomány legújabb eredményei lecsapódtak, az egyes országok 

egyetemei és főiskolái voltak. Az, hogy ezek miként működtek, milyen mértékben sikerül 

érvényesíteni a fenntartó által elvárt értékrendet és tudományos színvonalat, nem volt 

mellékes körülmény abban az időben, amikor az állam ezen a téren is folyamatos expanzióban 

volt. Európában több variációja alakult ki az állam és az egyház a felsőoktatási 

együttműködésének. Az állami felügyelet alá kerülő német és osztrák-magyar egyetemeken 

legtöbb esetben megmaradtak a katolikus teológia külön karai. A francia forradalom után 

Trier, Mainz, Köln, Strasbourg egyetemei megszűntek, Bajorországban a jezsuita rend 

felszámolása miatt bezárt az ingolstadti egyetem is, melyet az állam indított újra 

Münchenben. A nyugati német területeken 1815-ben nem volt katolikus egyetem. Svájcban a 

baseli egyetem protestáns lett, és új katolikus egyetem felállításában csak azután kezdtek 

gondolkodni, miután állami segítséggel az ókatolikusok alapítottak egyet. Nagy Frigyes 

Poroszországban a feloszlatott sziléziai rendek vagyonából egyetemet alapított Breslauban, 

melyen két hittudományi kart is létesítettek, egyet a katolikusoknak és egyet a 

protestánsoknak. Ugyanennek a modellnek az adaptálása történt meg később a bonni egyetem 

esetében, és ezt az utat követte a würzburgi, illetve a Hessen-Darmstadt-i egytem is.
961

 A 

tübingeni protestáns egyetem keretei között kialakítottak egy államilag fenntartott katolikus 

teológiai kart. A bécsi egyetemen, mely az osztrák-magyar állam németajkú területeinek 

legfontosabb felsőoktatási intézménye volt, 1873-ig a rektornak és a dékánoknak katolikus 

vallásúnak kellett lenniük, és a protestánsok minden próbálkozásuk ellenére sem tudtak 

hittudományi kart alapítani az első világháború előtti időszakban. Innsbruckban az egyetemet 

az állam irányította a különféle rendi alapítványok pénzéből, II. József idején pedig ez a 

befolyás tovább erősödött. Itt 1826-tól működött egy hittudományi kar, de a konzervatív 

kormányzat az 1880-as években arra törekedett, hogy az egész egyetem katolikussá váljon. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia nem németajkú területein a papképzés jellemzően a 
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szemináriumokban folyt, de az egyetemeken megmaradtak az állami (katolikus) teológiai 

karok. Így alakult Prágában, Krakkóban, Lembergben, Budapesten és Zágrábban is.
962

 Ezek 

esetében azonban a bécsi felsőfokú papképzés jelentősen elszívta a hallgatói állományt.
963

 

Olaszország létrehozása után a bolognai, nápolyi és paduai egyetemek is „elvesztek” az 

egyház számára, ezért az elit papképzés terepe a Collegium Romanum lett.
964

 

A kialakult viszonyok tehát sokfélék voltak, és a legtöbb esetben 

kompromisszumokkal kellett együtt élni. A katolikus elitképzés (akár egyházi, akár világi) 

pozícióinak megőrzéséhez a legcélszerűbbnek új, felekezeti egyetemek alapítása tűnt. 

 

7.4.2. Katolikus egyetemalapítások – nemzetközi minták és modellek 

 

A francia forradalom előtt Európában a szerzetesrendeknek sokkal nagyobb befolyása volt az 

egyetemekre, mint azt követően. Elsősorban a jezsuiták voltak azok, akik a teológiai, de sok 

esetben a többi kar professzorait is adták. Ezt követően az államok egyre nagyobb befolyásra 

tettek szert az egyetemi szférában, ezáltal szűkítve a felekezeti és egyéb fenntartók 

lehetőségeit.
965

 Az egyházak kezdtek kiszorulni az egyetemi szférából, és a szekularizáció, a 

racionalista filozófiák elméletei következtében teret nyert az az elképzelés, hogy az egyháziak 

nem lehetnek objektívek a tudományos munka területén.
966

 Az egyháziak azonban – mint azt 

XIII. Leó pápa megnyilatkozásai kapcsán is láthattuk – nem mondtak le arról, hogy a 

tudományok terén és a felsőoktatásban is érvényesítsék világnézetüket és tanítsák 

hitigazságaikat. Ez azt jelentette, hogy a papképzést szolgáló szemináriumok mellett több 

helyen volt kísérlet többkarú katolikus egyetem alapítására, melyek a világi tudományok 

központjai kívántak lenni. Manning bíboros Kensingtonban (London) igyekezett 

meggyökereztetni katolikus egyetemet, de kezdeményezése nem járt sikerrel, és Newman 

1852-es írországi kísérlete is csak a huszadik században érett be.
967

 Voltak azonban olyan 

esetek, melyek már a 19. század második felében sikereket értek el. Mivel ezek az új 

intézmények más-más politikai, jogi, illetve társadalmi környezetben alakultak és működtek, 

így többféle modelljük létezett. 
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Európa legsikeresebb katolikus egyeteme a leuveni (Belgium) volt, mely 1835-ös 

újjáalakítása után tisztán katolikus fenntartású lett, mentes minden állami részesedéstől. XVI. 

Gergely pápa jóváhagyását követően az egyetem teljesen a belga püspöki kar irányítása alá 

került. Az alapításhoz illetve a fenntartáshoz azonban a belga papság és a katolikus lakosság 

anyagi hozzájárulására is szükség volt. A püspöki kar részvényeket bocsátott ki 1 frankos 

címletekben, melynek aláírásával éves kötelezettséget lehetett vállalni adott összeg 

befizetésére: „Fölkérik a püspökök a kanonokokat, az espereseket, az első és másod  osztályú 

plébánosokat, hogy mindegyik 20 részvényt, a kisegítő (succursal) plébánosokat, hogy 10 

részvényt, a káplánokat s a többi fölszentelt papokat, hogy 5 részvényt vállaljanak el; a 

püspökök mindegyike 200 részvényt vállalt magára.”
968

 A további gyűjtésbe és toborzásba a 

plébánosoknak kellett bevonni a lakosságot. Az egyetem infrastruktúrájához a város is 

hozzájárult, kollégiumi épületek, könyvtár, kórház és egyéb felszerelések átengedésével. 

1836-ban a leuveni (löweni) egyetem hat karán (teológiai, jogi, orvosi, nyelvészeti, bölcseleti, 

természettudományi) összesen 261 hallgató tanult.
969

A hittudományi kar kialakítására Róma 

iránymutatásai alapján került sor, de a jogi, orvosi, bölcseleti és természettudományi karok 

tanulmányi rendszere az állami törvények előírásainak megfelelően alakult. Ennek volt 

köszönhető, hogy itt is az állami egyetemekkel azonos értékű, érvényes diplomát tudtak 

kiállítani.
970

A karok mellett számos különálló szakiskola, intézet (27 darab) és kórház 

kapcsolódott az egyetemhez, melyek a modern tudományosság minden igényét kielégítették. 

Az egyetem kényesen ügyelt arra is, hogy a katolikus jelző mögött rejlő tartalmi elvárásoknak 

is megfeleljen. Így mind a tanárok, mind pedig a diákok kiválasztásánál nagy körültekintéssel 

jártak el, és a már felvetteket is a szigorú szabályok betartására kötelezték. Mindennek 

köszönhetően az egyetemen élénk tudományos és hitélet folyt.
971

 

A második modellt jelentő Franciaországban nem alakult ennyire problémamentesen a 

katolikus egyetem ügye. Az 1793-tól az összes intézet az állam befolyása alá került, és a 

centralizáció a napóleoni időszak alatt csak tovább fokozódott.
972

 A felsőoktatás szabadságát 

1875-ben biztosították, egyetemalapításra ekkor az egyházaknak is lehetőségük nyílt, 

amennyiben a teológia mellett még három kar fenntartását tudták biztosítani. A francia 

katolikusok éltek ezzel a lehetőséggel, így 1877 és 1878 folyamán öt „szabad egyetemet” is 

alapítottak, Párizs, Lille, Angers, Lyon és Toulouse városaiban. A „szabad egyetem”-ek 
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megszerezték az úgynevezett vegyes-bizottság alakításának jogát is. Ez azt jelentette, hogy a 

záró vizsgák alkalmával felállított bizottság tagjainak fele az egyetem, másik fele az állam 

képviselője volt (jury mixte). Ez biztosította, hogy a felekezeti egyetem diplomái 

versenyképesek, azonos érvényűek legyenek az állami egyetemekével. Ennek a rendszernek 

azonban már kialakításakor is komoly ellenzéke volt, így 1880-ban Jules Ferry javaslatára 

törvény született a „jury mixte”-rendszer eltörlésére. Ezt követően államilag elismert 

oklevelet csak az állami egyetemeken lehetett megszerezni, tehát legalább a záróvizsga 

letételére ezeken kellett sort keríteni. A katolikus intézmények tanítási szabadságukat 

megőrizhették, de az egyetem nevet nem viselhették és a szükséges végső vizsgáztatási jogot 

is elvesztették. „E törvény halálos sebet ejtett a nagy áldozatkészséggel fölállított szabad 

iskolákon, azoknak természetes fejlődését megakadályozta, bizonyos merev stagnáció 

állapotába süllyesztette. A temérdek szellemi és anyagi áldozat e törvény folytán nagyon 

csekély kamatot hozhat. Az egyetemek alig nyerhetnek nagyobb számú hallgatókat.”
973

 Az új 

szabályozás a hallgatói létszámot jelentősen korlátozta, míg az 1891/92-es tanévben a párizsi 

állami egyetemre közel tízezren jártak, addig az öt katolikus főiskolára beiratkozottak száma 

nem érte el az 1200 főt.
974

 Ennek ellenére a francia katolikusok mindent megtettek annak 

érdekében, hogy megfelelő színvonalon tartsák és fejlesszék ezeket a főiskolákat, beleértve a 

számtalan kapcsolódó intézetet, társulatot és kórházakat is. 

A harmadik típusú európai katolikus egyetemet Svájcban alapították. A lakosság 

nagyjából egyharmadát kitevő svájci katolikusok 1857-ben alakították meg a Pius-Egyletet, 

melynek kantonális szinten is létrejöttek fiókjai. Ezek közül a freiburgi karolta fel a katolikus 

egyetem ügyét. 1880-ban pedig a freiburgi nagytanács elnöke tett javaslatot egy katolikus, de 

egyúttal állami egyetem alapítására. A terv mögé az 1880-as évek végére a kanton is odaállt, 

és anyagi támogatást biztosított, melyhez kérték XIII. Leó pápa támogatását is. Mindezek 

után 1889 októberében nyílt meg az egyetem, egyelőre jogi és bölcseleti karokkal. A 

hittudományi kart az 1890/91-es tanévben nyitották meg, a domonkos rend vezetése mellett. 

Freiburg kanton adománya tette lehetővé, hogy 1896-tól a természettudományi kart is sikerült 

elindítani. Az orvosi kar felállítására egy sorsjáték-tervezetet dolgoztak ki, melynek 

bevételeiből kívánták a kar alaptőkéjét összegyűjteni. Az egyetem költségeihez az e célra 

alapított Hochschulverein tagjai is hozzájárultak, akik évi 5 frankot, vagy egy összegben 100 

frankot adtak erre a célra.
975

 A svájci katolikus egyetem iránt a németországi katolikusok is 
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élénken érdeklődtek, és több gyűjtemény felajánlásával segítették a tárgyi feltételek 

megteremtését. Az 1898/99-es tanévben az egyetemnek 400 hallgatója volt, elsősorban 

Svájcból és Németországból, de kisebb számban Ausztriából, Olaszországból, Hollandiából, 

Oroszországból és Törökországból is. A vegyes (állami, de katolikus) fenntartású egyetem 

esetében az egyes jogkörök szabályozására, pontos lehatárolására nem került sor, a svájci 

püspöki karnak az egyetem ügyeibe nem volt beleszólása. Ennek volt köszönhető, hogy „a 

dömés atyák vélték magukat arra hivatottnak, hogy az egyetem katolikus jellege fölött 

őrködjenek, de az ő exkluzív szellemük a tanítás szabadságát oly szűk korlátok közé akarta 

szorítani, aminőkhöz a német tudósok sem szokva nincsenek, sem alkalmazkodni nem 

akarnak.”
976

 Ezért több német professzor korán elhagyta az egyetemet, felborítva a francia és 

a német elem alapításkor gondosan kialakított arányait. 

Az Európán kívüli egyetemek közül a washingtoniról érdemes még röviden szót 

ejteni.
977

 Az itteni katolikus egyetem megnyitására az észak-amerikai katolikus hierarchia 

megalapításának századik évfordulóján került sor 1889-ben. Az USA-ban a középiskolát is 

magukba olvasztó egyetemek legnagyobb része magánszemélyek és felekezetek kezében 

volt.
978

 A püspöki kar már az 1866-os II. baltimore-i zsinaton kifejezte, hogy egy teljesen 

katolikus egyetem felállítását látja célszerűnek. A konkrét elhatározás végül az 1884-es III. 

baltimore-i zsinaton született meg. Az első lépés a hittudományi kar megszervezése és a 

szentszéki jóváhagyás megszerzése volt. Az amerikai püspöki kar egy egyetemi bizottságot 

nevezett ki, melynek feladata a további lépések megszervezése lett.
979

 A bizottság javaslatára 

a szentszék a következő alapítási elveket hagyta jóvá. 1. Az egyetem mindig a püspöki kar 

közvetlen felügyelete és vezetése alatt áll, semmiféle szerzetesrend kizárólagos vezetésére 

nem bízzák; 2. A tanszékekre világi és szerzetes tanárok is alkalmazhatók; 3. A teológiai kart 

a szulpiciánusokra bízzák; 4. A székhely Washington legyen; 5. Az USA-ban ne 

engedélyezzenek más katolikus egyetemet, amíg ezt a teljes tartományi zsinat nem 

indítványozza.
980

 A felterjesztés jóváhagyása 1887. április 10-én meg is érkezett Rómából. Az 

egyetem fenntartási költségeit országos gyűjtés szervezésével teremtették elő, illetve magas 

tandíjakat állapítottak meg, melyek kifizetéséhez segítségül többféle ösztöndíj elnyerési 

lehetőségét is kilátásba helyezték.
981

 A tanári kar összeállítása érdekében az alapító bizottság 
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Európa neves katolikus egyetemeiről igyekezett átcsábítani oktatókat, illetve amerikai 

tudósokat küldött francia, német, illetve római tanulmányok folytatására.
982

 

 A vizsgált korszakban több másik országban is törekedtek katolikus egyetem 

alapítására, ehhez megkezdték az előkészületeket. A második német katolikus nagygyűlés 

(Breslau, 1849) alkalmával merült fel egy német katolikus egyetem gondolata, és került 

kiküldésre az ezt előkészítő bizottság. A kezdeti lendület (luxemburgi tervek) után azonban az 

1880-as évekre lekerült a kérdés a napirendről, és az 1890-es években inkább már arra 

törekedtek, hogy az állami egyetemeken szerezzenek jobb pozíciókat a katolikusok számára. 

Ez utóbbit az egyetemi hallgatók egyesületi életének élénkítésével és kedvező ösztöndíjak 

biztosításával próbálták megoldani.  

Ausztria bécsi és innsbrucki egyetemein a századfordulón is viszonylag erős maradt a 

katolikus befolyás, elsősorban a teológiai karok miatt. Ettől függetlenül a salzburgi érsek 

védnöksége alatt létesített egyesület 1881-től itt is szorgalmazta az önálló katolikus egyetem 

felállítását. A kezdeményezést XIII. Leó pápa is üdvözölte. Az érsekhez intézett 1885. 

március 4-i levelében, úgy vélte, hogy ennek sikere esetén a tanszabadság téves értelmezése 

által okozott károkat helyre lehet hozni, illetve egy ausztriai egyetem a szomszéd tartományok 

népeire is áldásos hatással lehetne.
983

 A tervek alapjául a bencések vezetése alatt álló 

katolikus hittudományi fakultást szánták, de ezt a világháború előtt nem sikerült egyetemmé 

fejleszteni. 

7.4.3. A katolikus egyetem kérdése Magyarországon 

 

A magyarországi egyetem(ek) katolikus jellegének megőrzését a katolikus megújulás fontos 

előfeltételének tekintették. Az egyházi közoktatási intézmények fenntartása, a felekezeti sajtó 

fejlesztése, a katolikus egyesületi háló sűrűbbre szövése mellett a jövő katolikus 

értelmiségének kinevelésében fontosnak tartották az önálló katolikus egyetem szerepét. A 

katolikus társadalmi akciók sikerének, illetve sikertelenségének kulcsát a legtöbb közéleti 

katolikus abban látta, hogy sikerül-e kinevelni egy olyan katolikus (középosztályi) értelmiségi 

réteget, amely a tervek élére állhat, életvitelével és értékrendjével pedig a katolikus 

életszentség megvalósítója lehet. A következőkben azt vizsgálom, hogy milyen elképzelések 

merültek fel e téren, milyen feltételek voltak meg, vagy éppen hiányoztak a katolikus egyetem 

terveinek megvalósításához. 
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A hazai viszonyok között az 1848. évi 19. törvény röviden rendelkezett a 

magyarországi egyetem kérdéséről, mikor kimondta, hogy: „1.§. Az egyetem egyenesen a 

közoktatási minister hatósága alá rendeltetik. 2.§. Az oktatás és tanulás szabadságának azon 

elve, hogy egyrészről a tanuló arra nézve: melly tant, és mellyik tanártól kívánja hallgatni, 

szabad választást tehessen; másrészről: hogy a rendes tanárokon kivül, más jeles egyének is, 

a ministerium által ideiglenesen megállapítandó, későbben pedig törvény által 

meghatározandó feltételek mellett oktathassanak, törvényesen kimondatik. 3.§. Ezen elvnek az 

egyetemnéli alkalmazása a közoktatási ministerre bizatik, tudósítását ez, és egyéb e részben 

teendők iránt a legközelebbi országgyülésnek benyújtván.”
984

  

Mindezek alapján egyrészt a „tanszabadság” elvének törvényesítése új lehetőséget 

teremtett a tisztán katolikus fenntartású katolikus egyetemek (újra) alapítására, illetve az 

elvesztett pozíciók restaurálására.
985

 Az idézetben szereplő, legközelebbi országgyűlésre 

benyújtandó egyetemi törvény végül nem született meg, az 1848-as törvény rövid 

megállapításai pedig értelmezési kérdéseket vetettek fel. Az, hogy ténylegesen milyen 

hatásköröket jelent az egyetemnek a közoktatási miniszter hatósága alá rendelése, vita tárgyát 

képezte az állami és az egyházi hatóságok között. Az országgyűlésben az egyetem 

vagyonának jogi helyzetéről, ehhez kapcsolva pedig az egyetem jellegéről folytak a viták. 

Deák és Eötvös álláspontja szerint az egyetemnek „királyi” (állami) jellege volt, de a vagyon 

egy részének egyházi jellegét elismerték.
986

 Eötvös József miniszter 1870. április 7-én 

törvényjavaslatot nyújtott be „A pesti királyi magyar egyetem újból szervezéséről.” Távlati 

tervei között szerepelt, hogy a hittudományi kart leválassza az egyetemről és önálló egyházi 

fenntartású főiskolává alakítsa. Amíg ez nem történik meg, addig a vallási egyenjogúsítás 

érdekében javasolta, hogy a katolikus mellett állítsanak fel egy protestáns és egy görög 

katolikus teológiai kart is. Terveiből nem lett semmi, mivel az egyik érintett félnek sem volt 

érdeke.
987

 

Katolikus részről párhuzamosan kétfajta álláspont is megjelent. Az egyik a budapesti 

egyetem katolikussá tételét sürgette, és úgy vélte, hogy nem kell addig új (katolikus) 
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egyetemet alapítani, amíg a meglévő eredeti jellegét nem sikerül visszaállítani, mivel ez csak 

az erőforrások megosztását jelentené.
988

 A másik álláspont képviselői egy teljesen új, 

többkarú katolikus egyetem létrehozását tartották egyedül célravezetőnek. Akadtak olyanok, 

akik a két elképzelést együtt, egy időben is megvalósíthatónak gondolták.
989

 

Akik a budapesti egyetem katolikus jellegének visszaállítása mellett álltak ki, úgy 

gondolták, hogy elég, ha XIII. Leó pápa iránymutatásai szerint új típusú bölcsészeti 

tanfolyamokat indítanak, elsősorban az egyház növendékpapjai számára (a neotomizmus 

szellemében). Ők is fontosnak tartották azonban, hogy az egyetem mellett katolikus 

középiskolai tanárképző kerüljön felállításra, mely az említett bölcseleti képzésre épül. Ezt 

azért is hangsúlyozták, mert ennek szerepe az, hogy az állami tanárképesítő bizottságoktól 

független, felekezeti képesítést nyújtsanak a jövő tanárgenerációjának. Ez elsősorban a 

szerzetestanárok esetében merült fel, ugyanis ők a rend iskoláiban végzett tanulmányok 

befejezéseként – ha államilag elismert oklevelet kívántak szerezni – kénytelenek voltak az 

állami vizsgabizottság előtt megfelelni.
990

 Ennek a megoldásnak – mármint a budapesti 

egyetem katolikus kézbe vételének – azonban viszonylag kis realitása volt. Az egyetem éves 

költségvetésének mindössze negyed részét finanszírozták a katolikus alapokból, a fennmaradó 

részt az állam fedezte.
991

 Minden évben, a költségvetés országgyűlési vitája alkalmával a 

főrendi házban lévő katolikus főpapok jelezték, hogy bár a költségvetéshez elvi 

hozzájárulásukat adják, de ez nem jelenti azt, hogy a katolikus alapok állami tulajdonát 

elismernék. Ezt azért is fontosnak tartották hangsúlyozni, mert terveik szerint a majdan 

létrejövő katolikus autonómia szervezetének lenne a feladata, hogy ezzel a tőkével 

rendelkezzen, azt a katolikus céloknak megfelelően kezelje. A katolikus autonómia szervezete 

azonban szintén nem tartozott a közeljövőben megvalósulni látszó tervek közé.
992

 Ezért 
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többen olyan véleménynek adtak hangot, hogy az állam adja ki az egyetemi alapokat az 

egyháznak, és azokat fordítsák egy új egyetem alapítására.
993

 

Azoknak, akik egy önálló katolikus egyetem alapításában látták a megoldást, szintén 

több részkérdésben kellett állást foglalniuk, illetve az ehhez szükséges anyagi és személyi 

feltételekről gondoskodniuk. Milyen érveket lehetett felhozni egy katolikus egyetem alapítása 

mellett?
994

 Az 1880-as és 1890-es években a következőkkel találkozhatunk a katolikus 

sajtóban: 1. A hazai katolikus népességnek az társadalmon belüli arányához mérten két 

katolikus egyetem is szükséges lenne a felsőfokú oktatási hálózatban.
995

 Ezen a téren ugyanis 

nemcsak az állammal alakult ki versenyhelyzet, hanem a protestánsokkal is, akik 

Debrecenben igyekeztek saját egyetemet létesíteni; 2. XIII. Leó pápa intelmeinek megfelelően 

szó ellen szót, az „írás ellen írást” kell állítani a sajtó terén a katolikus érdekek védelmében. 

Ennek kiterjesztéseként a tudományban és a felsőoktatásban tény ellen tény állítandó;
996

 3. A 

tanárképzés végső, minősítő vizsgái a fennálló budapesti és kolozsvári egyetemeken folynak, 

így a szerzetestanároknak is ezeken kell vizsgázniuk, ami sok esetben rossz hatással lehet 

rájuk. Addig nem lesz rendezett és jól működő katolikus középiskola, amíg nincs teljesen 

önálló katolikus tanárképzés, beleértve a minősítő vizsgabizottságok felállítását is;
997

 4. A 

katolikus autonómia megvalósításának előfeltétele a katolikus értelmiség kinevelése. Amíg 

egy ilyen típusú középosztály nem alakul ki, addig az autonómia létrehozása nem is 

szükséges, mert az csak a liberális középosztály hitközönyével találkozik, vagy az 

úgynevezett „tituláris katolikusok” befolyása alá kerül. Amíg ez a helyzet fennáll, addig jobb 

is, ha a püspöki tekintélyére építenek az autonómia helyett;
998

 5. Tágabb kontextusban a 

szociális kérdés megoldása is ettől a kérdéstől várható, hiszen az országot vezető és a 

társadalmat formáló államférfiak és jogászok világnézete is az egyetemeken alakul ki. 

 A konkrét javaslatok az 1880-as években kezdtek újra felbukkanni. 1882-ben, a 

magyarországi harmadik egyetem felállítása körüli tervezgetések kapcsán Eszterházy István, 

pozsonyi főispán javasolta Simor János hercegprímásnak, hogy amennyiben a harmadik 

egyetem Pozsonyba kerül, az legyen katolikus jellegű. A prímás válasza nem volt 

egyértelműen pozitív, mert a terv megvalósításának több akadályát is látta. Azt írta, hogy a 

szándék igen nemes, de „épannyi nehézséggel kellene majd a gyakorlati kivitel pillanatában 
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megküzdenie, nehézségekkel, melyek részint magának az eszmének ellenségeitől, részint 

pedig, s nem a legkisebb mértékben azon roppant költségekből származnak, melyekkel ily 

tudományos intézetnek felállítása s a kor színvonalán tartása jár. (…) megváltozhatatlan 

meggyőződésem szerint van Magyarországnak egyeteme, mely eredetileg egészen katholikus 

volt, és ha az ujabb korban történt toldásoktól eltekintünk, még most is tulnyomólag az, - s ez 

a budapesti Tudomány-egyetem, melynek szép alaptőkéje tisztán katholikus eredetű s melyhez 

a magyar katholikusoknak kétségbevonhatatlan elévülhetetlen joguk van.”
999

A levélváltásról 

a korabeli sajtó is beszámolt, és Trefort Ágoston is reagált rá. Utóbbi jelezte a főispánnak, 

hogy új egyetem alapítására csak törvény erejénél fogva van lehetőség, Simornak pedig azt 

üzente, hogy a budapesti egyetem katolikus jellegével kapcsolatban nincsenek azonos 

állásponton.
1000

 Mindenesetre 1883-ban a győri egyházmegye kapuvári kerületének papsága 

úgy határozott, hogy a katolikus egyetem felállításának esetére 1000 forinttal járulnak hozzá 

az ügyhöz.
1001

 

Komolyabban mintegy tíz évvel később került újra napirendre a kérdés. Az 1890-es 

évek elejének egyházpolitikai küzdelmeinek hatására a katolikus tábor úgy gondolta, hogy a 

katolikus érdekek érvényesítése a leginkább szervezett formában lehet sikeres. Ennek egyik 

jele a pártszerű szerveződés megindulása volt, de lendületet kapott a katolikus sajtó 

fejlesztésének kérdése és elkezdtek szerveződni az első regionális katolikus nagygyűlések is. 

Már az első nagygyűlések egyikén, 1893. április 23-án Komáromban hangzott el egy 

előadás a „Kath. népnevelés és a kath. egyetem” címmel, melyet a gutai esperes-plébános 

Palkovich Viktor tartott. Az előadó elismerte, hogy az államnak jelentős szerepe van a haza 

szolgálatában, tevékenysége társadalmilag hasznos és szükséges, de kiemelte, hogy 

„kedvencz, de téves eszméje korunknak, minden jogot és tevékenységet az állam számára 

lefoglalni akarni.”
1002

 Ehelyett arra kell törekedni, mondta, hogy az állam mellett az egyház 

és a társadalom is részese lehessen az élet, a társadalom szervezésének. Ezt érvényesnek 

tekintette a közoktatás területére is, és hangsúlyozta, hogy ennek teljes államosítása nem lehet 

cél, ugyanis a közoktatás megfelelő működése egyszerre állami, egyházi, társadalmi, családi 

és egyéni érdek. Közös cél, hogy minél többen részesüljenek oktatásban, és a szükséges 

ismeretekre szert tehessenek. Ezzel kapcsolatban az előadó szerint is el kell ismerni az állam 

ellenőrzési jogait. Az elemi és középiskolai oktatás áttekintése és a vallás szerepének 

kiemelése után Palkovich külön kitért a katolikus egyetem kérdésére. Nagy problémának 
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vélte, hogy a katolicizmus igazságai nem kapnak kellő teret az egyetemi oktatásban: „Nem az 

a mi sérelmünk, hogy a katolicizmus igazságai az eszmék nagy harcában legyőzetnek, hanem 

az, hogy nem tanulmányoztatnak, agyonhallgattatnak, vagy mi rosszabb, elferdíttetnek. (…) S 

míg nem lesz katolikus egyetemünk, e bajon segíteni nincs is kilátás.”
1003

 Az egyházat az 

egyetemi oktatásban megillető jogokra hivatkozva kifejtette, hogy ha mindenféle téves 

tanokat lehet hirdetni a katedráról, akkor az egyház nézetei is megérdemlik, hogy egyetemi 

tanszékeket lehessen rájuk építeni. Hogy a katolicizmus is „hirdesse tanait a kettős egyházi és 

állami hatalomról, melyek egymás jogkörét nem korlátozzák, de egymást kölcsönösen 

támogatják; tanait, hogy az állam hatalmát Isten rendeléséből bírja s azt a saját jogkörében 

tisztelet és engedelmesség illeti meg. Hirdesse a tulajdon szentségét, melyet megsérteni, 

neveztessék az szekularizációnak vagy annexiónak, nem szabad. hirdesse a házasság 

szentségét, melyhez szentségtelen kezekkel nyúlni bűn.”
1004

 Mindezt azért is létszükségletnek 

tartotta, hogy a katolikus értelmiséget a liberalizmus hangzatos jelszavai ne tudják 

megtéveszteni: „Sürgetően szükséges a katolikus egyetem: hogy értsük egymást, ismerjük az 

elveket, ne harczoljunk egymásellen ködben, a különféle szólamok által fölvert és mindent 

homályba burkoló porban.”
1005

 Külön hangsúlyozta, hogy a katolikus egyetem alapításával a 

tudományt szeretnék szolgálni, a felvilágosult emberfők érdekében működni, hogy az igazság 

keresésére és megismerésére neveljenek. A tanítás szabadsága ugyanis lehetővé teszi, hogy a 

különféle eszmék egymással versenyezzenek, és az igazság végül győzedelmeskedjen. Végül 

megállapította: „A katholikus egyetem a katholicizmusra, a józan haladásra, a hazára 

életkérdés. Azért, anélkül, hogy a nagy Pázmány-alkotta egyetemhez való jogunkról 

lemondanánk, óhajtandó, hogy e kérdés állandóan napirenden tartassék, minden kath. 

nagygyűlésen megbeszéltessék, számára a katholikus közvélemény és áldozatkészség 

megnyeressék.”
1006

 Ennek szellemében hozott a nagygyűlés határozatot arról, hogy a 

hercegprímás megkeresésével felkérik a püspöki kart, vegye kezébe a katolikus egyetem 

ügyét, és megvalósítása érdekében indítson országos mozgalmat. 

Még ebben az évben, az esztergomi esperesi kerület lelkészkedő papsága (1893. 

október 18-i ülésesén) elhatározta, hogy a katolikus egyetem ügyében a hercegprímáshoz 

fordul. Ezt meg is tették, és levelükre pozitív, bíztató választ kaptak, ugyanis Vaszary Kolos 

érsek jelezte, a püspöki kar előzőleg már foglalkozott a kérdéssel. Erre még 1892. december 

17-én került sor Budapesten, amikor a püspökkari konferencia háromnapos tanácskozásának 
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záró ülésén tárgyalták Schlauch Lőrinc nagyváradi római katolikus püspök és egyházjogász 

előterjesztését több iskolai és egyházi ügyre vonatkozóan.  A püspök szerint „egy katholikus 

egyetem felállítása szintén elodázhatatlan.”
1007

 Ennek ellenére a püspöki kar ekkor nem 

hozott az ügyben határozatot. 

Az esztergomi esperesi kerület gyűlése ettől függetlenül cselekvési tervet fogadott el 

az egyetem felállításához szükséges anyagi alap megteremtése érdekében, melynek csak egyik 

pontja volt az, hogy kérelmet intéztek a hercegprímáshoz mozgalmuk támogatása és a gyűjtés 

elrendelése érdekében. Emellett az esperesi kerület papsága kötelezte magát, hogy 

amennyiben a főpásztor elrendeli a gyűjtést, „azonnal erejéhez mért legnagyobb anyagi 

áldozatot fogja hozni e czélra.”
1008

 Végül arról is gondoskodtak, hogy kérelmük megküldésre 

kerüljön az összes püspökhöz és esperesi kerülethez is. Az első lépést ők maguk tették meg, 

amikor „többen írtak alá a plébánosok közül egyszer s mindenkorra 100 forintot, a 

segédlelkészek közül 50 forintot. Ezenfelül többen, az ügy folyamatba tétele után évi 

jövedelmük 1-2 százalékát kötötték le.”
1009

  

A felhívásra az esztergomi szeminárium elöljárói és tanárai is reagáltak. Ők is 

kifejezték aggodalmaikat a kialakult helyzettel kapcsolatban: „(…) az ár elsöpörte lábaink 

alól a talajt, a társadalmi és politikai akcziónak talaját, a keresztény érzelmű intelligencziát, - 

s majdnem azt kell mondanunk, hogy az egyház helyzete hazánkban már nem annyira a 

termékeny vidéken álló Istenvárosának, mint inkább az elszigetelt, hullámoktól ostromlott 

világítótoronynak képére emlékeztet.”
1010

 Az aláírók fejenként felajánlottak 100 forintot a cél 

megvalósítására, de javasolták egy „egyetem alapító egylet” létrehozását is, melynek nagy 

szerepe lenne a további gyűjtés szervezésében.
1011

 A visszhang azonban elmaradt, az 

egyetem-alapító egyesület nem alakult meg, és így előrelépés sem történt. 

Nem sokkal később, 1894. január 16-án, Budapesten rendeztek újabb katolikus 

nagygyűlést. Ez alkalommal ifj. Zichy János fejér vármegyei aljegyző, a szerveződő katolikus 

néppárt egyik kulcsembere vállalta, hogy szól a katolikus oktatás és nevelésügy kérdéseiről. 

Hogyan fogjuk fel a tan- és nevelésügyet katholikus szempontból című előadásában abból 

indult ki, hogy az egyház tanítási kötelezettségének forrása az evangéliumi felszólítás: 

„menjetek és tanítsatok minden nemzeteket.”
1012

 A népiskolai és középiskolai helyzet, illetve 

a teendők számbavétele után ő is rátért az egyetem kérdésére.  Hangsúlyozta, hogy az egyház 
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nemcsak a tudományok anyja, melynek kebelében kifejlődtek a reál- és bölcseleti 

tudományok, hanem ezeknek nevelője is. A Pázmány Péter által alapított egyetem is egyházi 

alapokra épült, csak II. József helyezte a fenntartására szolgáló alapítványokat kincstári 

kezelés alá. Zichy elképzelhetőek tartotta a tisztán állami egyetemek létét, de feltétlenül 

szükségesnek látta, hogy ezek mellett lehessen saját egyeteme a felekezeteknek is. Azt, hogy 

ezeken nem oktatnak olyan elveket, melyek az állam érdekeivel ellentétesek, garantálja az 

állami főfelügyeleti jog. Az egyházak pedig azért lehetnének nyugodtak, mert garantálva 

látnák, hogy egyházellenes tanokat sem oktatnak ezekben.
1013

 „Az állam alapja, talpköve a 

tiszta erkölcs, mely csakis a vallásosság bázisán képzelhető. (…) A vallás nélküli társadalom 

Isten parancsolatai helyébe az önzést és önérdeket állítja, melynek következménye az a 

főparancs: ’légy ügyes, hogy rajt ne kapjanak’. (…) Az a bomba, mely ma megrekesztette 

Franciaország képviselőit, a felekezet nélküli iskolákban készült, a socialismus, az anarkia, a 

nihilismus mindannyian a katholicizmust lábbal tipró liberalizmus torzszülöttjei. Akié az 

iskola, azé a jövő!”
1014

 Ezért fontos tehát, hogy az elemi iskoláktól az egyetemekig 

érvényesüljön a katolikus befolyás, hogy a katolikus alapokkal rendelkező egyetem 

ténylegesen is katolikus legyen. Ha ez megvalósul, akkor „oly generáció fog nevelkedni, mely 

nem dinamittal, hanem a kereszttel kezében és szívében fogja becsületes munkával az igaz 

haladás felé vezetni a társadalomnak ma már oly nagyon hányatott hajóját.”
1015

 A beszéd 

szellemében végül azt a határozati javaslatot terjesztette be, hogy a budapesti egyetemet, mint 

katolikus egyetemet követeljék, és hogy a katolikus egyetemi alapítványok katolikus célokat 

szolgáljanak. 

A püspöki kar 1895. március 19-i tanácskozásán a katolikus egyetem ügye ebben a 

szellemben került napirendre. A már évek óta szokásos módon, az országgyűlésben folyó 

költségvetési vitában óvást benyújtó püspököt jelölték ki: „Az 1895. évi állami költségvetésre 

nézve kijelentette a nagymélt. püspöki kar, hogy azt meg fogja ugyan szavazni, de a budapesti 

egyetemi kath. alapítványaira vonatkozó szokásos óvástétellel, melynek előterjesztésére 

Mihályi Viktor gyulafehérvári gör. kath. érsek kéretett föl.”
1016

 Az elsődleges szempont tehát 

az volt, hogy az alapokra vonatkozó katolikus jogokat biztosítsák, semmiképpen ne 

fordulhasson elő, hogy a kormányzat úgy tekinti, hogy a költségvetés megszavazásával – 

melyben az egyetemi alap a budapesti egyetem fenntartására volt betervezve – a püspökök 

lemondanának az egyház jogairól. Az, hogy ennek az alapnak mi lesz a sorsa – marad a 
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budapesti egyetemnél, vagy új katolikus egyetem alapítására használják fel – ebből a 

szempontból nem számított. E mögött az a gondolat húzódott, hogy az önként feladott jogokat 

visszaszerezni már nincs lehetőség. Erre figyelmeztetett 1896-ban a Magyar Sion egyik 

publicistája is: „Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy az egész vonalon, t.i. a 

népiskolától az egyetemig és az egyetemtől a népiskoláig megvédjük a katholikus egyház jogát 

a nevelésre. Itt semmiféle megalkuvásnak helye nincs. (…) mert azt már Deák Ferencz is 

megmondotta, hogy az önként feladott jogokat többé visszaszerezni nem lehet.”
1017

 

Mint azt már jeleztem, a katolikus egyetem ügye szorosan kapcsolódott a katolikus 

autonómia kérdéséhez, ezért sokan annak megalakulásától vártak eredményt. Az 1897 és 1902 

között zajló második autonómia-kongresszusi tárgyalások kapcsán különösen felélénkült ez 

ügyben az érdeklődés. A püspökök közül először Steiner Fülöp székesfehérvári főpásztor tett 

javaslatot arra, hogy a katolikus egyetemi alap vagyonát adják át az autonómiának, és 

mielőbb alapítsanak önálló katolikus egyetemet: „A budapesti (…) egyetem katolikus 

jellegének elvitatása egy kath. egyetem felállítását teszi nem csak kívánatossá, de sürgőssé. 

Ennek létesítése az autonómia egyik legfőbb és legszebb hivatása.”
1018

 A kormány részéről az 

egyetemi alap kiadását nem támogatták, és a püspöki kar is csak később lett egységes az 

ügyben. Az utóbbiak 1900. március 3-án tartott tanácskozásukon, melyen a katolikus 

autonómiát szervező kongresszus határozatát és a kiküldött 27-es bizottság átiratát tárgyalták, 

foglaltak állást a kérdésben. Az előterjesztés szerint „a budapesti egyetem katholikus alapja 

adassék ki az autonomiának egy általa létesitendő kath. egyetem czéljaira. (…)
 
Steiner Fülöp 

püspök úr ő méltósága külön felvétetni óhajtja a jegyzőkönyvbe, valamint a III. bizottság által 

elkészitendő elaboratumba, azon elvi tételt, mely szerint ’a magyarországi katholikus 

egyházat sem a kongresszus, sem a kath. autonomia, hanem egyedül a püspöki kar 

repraesentálja’.”
1019

 A püspökök az előterjesztett javaslatot tudomásul vették, és az 

autonómia-kongresszus során végig e mellett az álláspont mellett álltak ki. Mivel azonban az 

1902-re elkészült autonómia-tervezet nem kapott uralkodói jóváhagyást, így a kérdésre nem 

született megoldás. Az 1917-es autonómia-tervezetben viszont már nem szerepelt az egyetem 

ügye. 

 A második autonómia-kongresszussal párhuzamosan 1900-tól elkezdődtek a hazai 

katolicizmus országos katolikus nagygyűlései is. Ezek az évente megrendezett találkozók 

lehetőséget adtak arra is, hogy a katolikus egyetem kérdéséről nagyobb nyilvánosság előtt 
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szót ejtsenek. Mindjárt az első alkalommal két előadás is volt a témában, mindkettőt a 

cisztercita rendi Mihályfi Ákos spirituális, teológia tanár mondta.
1020

 Az első világháború 

előtt katolikus részről ő volt az egyetem kérdésének legtájékozottabb szakértője, aki tervezetet 

készített, illetve folyamatosan véleményt nyilvánított az üggyel kapcsolatban. Az említett 

nagygyűlés harmadik napján (augusztus 19.), a nyilvános ülésen szólalt fel először.
1021

 

Visszaemlékezett arra, hogy fiatalabb korában bejárta Európa katolikus egyetemeit és 

főiskoláit, kereste, hogy milyen megoldásokat lehetne átültetni a hazai viszonyok közé. 

Hangsúlyozta, hogy a modern társadalomban az értelmiségnek vezető szerepe van, ezért 

fontos, hogy egy országban milyen az intelligencia. És mivel e társadalmi réteg az 

egyetemeken szocializálódik, ezért nagy gondot kell fordítani ezek működésére: mert, 

„amilyen a gyökér, olyan a belőle sarjazó fa; amilyen a forrás, olyan a belőle fakadó patak; 

amilyen az egyetem szelleme, olyan a benne képződő intelligenczia irányzata is.”
1022

 Abban a 

korban, amikor minden területen versenyhelyzet van, a katolikus tudósoknak is ki kell állniuk 

a versenytérre, és meg kell mutatniuk, hogy „nem féltjük mi a dogmáinkat sem a gorcsőtől, 

sem a kémiai oldószerektől, sem a történelem megsárgult okleveleitől.”
1023

 Ahhoz, hogy e 

versenyben eredményesen lehessen küzdeni, életszükségletnek nevezte a katolikus egyetem 

létesítését. Mihályfi alapvetően optimista volt, úgy vélte ugyanis, hogy a jövő alapjainak 

lerakása már elkezdődött: 1. Bonnaz Sándor volt csanádi püspök 100 ezer forintot hagyott egy 

majdani katolikus egyetem céljaira; 2. Schuszter Konstantin váci püspök szintén 100 ezer 

forintot adományozott; 3. ugyanígy tett a kalocsai főkáptalan; 4. Hetyey Sámuel pécsi püspök 

100 ezer koronával emelte a pécsi joglíceum alaptőkéjét, abban a reményben, hogy a 

katolikus egyetem Pécsen hozható létre, és ehhez hozzájárult az egyházmegye papságának 

további 40 ezer koronás adománya. 5. Bubics Zsigmond kassai püspök éves hozzájárulást 

ígért a megvalósításhoz. 6. „De – ami valóban megható – szegény falusi káplánok és 

kispapok, az ország minden részéből, minden felszólítás nélkül, szívük sugallatát és 

lelkesedését követve megfogadták, hogy megtakarított, maguktól megvont filléreikkel évenkint 

adózni fognak e szent célra. Ha az összes idevágó alapítványokat összegyűjtjük, már közel 

egymillió koronánk van az egyetemre.”
1024

 Ez még mindig kevés volt, de Mihályfi 
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reménykedett, mert szerinte a katolikus társadalom még nem mozdult meg igazán. A 

nagygyűlést pedig kiváló alkalomnak tartotta az országos mozgalom megindítására. Ezért 

indítványozta, hogy kérjék fel a püspöki kart, „hogy a magyar katholikusok egyhangú 

óhajtását kegyeskedjék meghallgatni s vegye kezébe a katholikus egyetem ügyét; nevezzen ki 

még e jubiláris esztendőben egy katholikus egyetemet épitő bizottságot, hogy így ez 

örömesztendőhöz fűződjék e nagy mű megkezdése. S ha ez a bizottság megalakul, ha a nmélt. 

püspöki kar kimondja a teremtő nagy szót: legyen katholikus egyetem: mi odaállunk melléje 

mindnyájan, oda hűségünkkel, lelkesedésünkkel, odaállunk áldozatkészségünkkel, mely nem 

fog megfogyatkozni, nem fog lelohadni, míg e nagy alkotást be nem fejezzük.”
1025

 

Ebben az évben Mihályfi a nagygyűlés III. szakosztályában is szerepelt előadóként, és 

témája itt is a katolikus egyetem volt.
1026

 Ezen az ülésen, mivel itt szakemberek előtt beszélt, 

nem annyira a lelkesítésen és a célok kijelölésén volt a hangsúly, hanem részletkérdésekkel 

igyekezett foglalkozni. Ismét kiemelte, hogy az első lépés az egyetem-szervező bizottság 

felállítása lenne, mivel ez tudná megnyerni a társadalmat, illetve tudná számba venni a 

lehetséges megoldási módozatokat. Ezt nagyon sürgetőnek találta, mivel látta, hogy ennek 

létrehozása után még évekig fog tartani az előkészítő munka. Éppen ezért nem tartotta 

szerencsésnek, hogy sokan a katolikus autonómiára bíznák az egyetem felállítását, mivel 

ennek létrejötte önmagában is bizonytalan.
1027

 A másik döntő tényező a pénz volt. A bizottság 

feladata lenne a meglévő felajánlások összefogása, és az is, hogy egyházmegyénként és 

községenként szervezze a gyűjtést. Becslése szerint elegendő volna, ha minden második 

katolikus havonta két fillért áldozna a célra.
1028

 A gyűjtés sikere viszont attól függ, hogy 

sikerül-e kellő mértékben társadalmi visszhangot kelteni püspöki körlevelek, prédikációk, és a 

katolikus sajtó segítségével. Sőt, az eredményesség érdekében célszerűnek látta a bőkezű 

adakozók számára egy ingyenes Egyetemi Értesítő lap kiadását is. Adaptálható példaként 

hozta a Lille-i egyetem alapjának összegyűjtését, ahol egy bizonyos összegű adomány fejében 

díszdiplomát vagy örök időkre szóló misemondást ajánlottak. Kiemelte, hogy a bizottságnak 

át kellene tanulmányoznia az egyházmegyék és a káptalanok különböző célokra tett 

alapítványait, és azok kamataiból – nem veszélyeztetve az alapítók szándékát – át lehetne 

csoportosítani valamennyit az egyetem felállítására. Az egyes egyházmegyéknek javasolta, 

hogy az egyházmegyei egyetemi hallgatók számára hozzanak létre ösztöndíjakat, illetve 

internátusi helyeket. Ha ez sem elég, akkor pedig meg lehetne nézni a plébániák pénztárait, 
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hogy onnan lehet-e erre a célra tőkét átcsoportosítani. Mihályfi hangsúlyozta, hogy nincs 

ellenére a budapesti egyetem katolikus alapjának kikérése sem, de hangsúlyozta, hogy ettől 

nem lehet függővé tenni az új egyetem alapítását, mert ez egyrészt nem elegendő, másrészt a 

jogi viták miatt nagyon elodázza a megoldást. Másrészt, ha végül ki is adják ezt az alapot, 

ezzel a budapesti egyetem minden katolikus eleme elveszik, amit szintén nem tartott 

szerencsésnek.
1029

  

Az egyetem helyének kiválasztása már a gondolat felmerülésekor vita tárgyát képezte. 

Mihályfi ebben a beszédében ezt a döntést is az előkészítő bizottságra kívánta ruházni, 

méghozzá a lehetséges települések történelmi hagyományainak, földrajzi fekvésének és 

kulturális potenciáljának megvizsgálása után. Ebben a kérdésben – mint a többi esetben is – a 

bizottság csak az előkészítő szerepet töltené be, a döntést a püspöki karnak kell meghoznia. A 

hely mellett nagyon fontos szempont, hogy az új egyetem államilag érvényes okleveleket 

tudjon kiállítani. Ez, illetve az állammal és az állami vizsgabizottságokkal való jogi viszony 

megtárgyalása szintén az előkészítő bizottság feladata lenne. Ez utóbbitól függ – mondta – a 

katolikus egyetem léte, ugyanis ennek hiányában nem lesz hallgató az egyetemen, és akkor a 

sok áldozat mind hiábavaló. Intő példának az öt francia katolikus egyetem esetét hozta fel.
1030

 

A tanárok kiválasztása kapcsán az előadó úgy vélekedett, hogy a jelölteknek kettős 

képesítéssel kell rendelkezniük. Egyrészt tudományos képzettség tekintetében nem 

maradhatnak el az állami egyetem tanáraitól, másrészt hithű katolikusoknak is kell lenniük. 

Úgy látta, hogy e feltételeknek külön-külön is kevesen felelnek meg, de együtt szinte 

lehetetlen kellő számú, alkalmas személyt találni. A megoldás az lehetne, ha tudatosan, a 

katolikus egyetem számára nevelnének alkalmas tanári kart, melynek megszervezése szintén 

az előkészítő bizottság feladata. Itt a mintát a washingtoni egyetem alapításában látta 

(ösztöndíjas külföldi tanulmányutak).
1031

 

Az új egyetem működési szabályzatát is ki kell majd dolgoznia a bizottságnak, 

lehetőleg a külföldi tapasztalatok figyelembevételével. Itt azt az egyensúlyt kell megtalálni, 

amely még biztosítja a katolikus szellem megóvását, de nem korlátozza szükségtelenül az 

egyéni szabadságot: „Nézetem szerint ez a körülmény is, de más okok is szükségessé teszik, 

hogy a kath. egyetemi élet berendezése teljesen különbözzék a jelenleg nálunk dívó egyetemi 

rendszertől. Tanárok és ifjúság képezzenek egy családot: az egyetem egy külön várost. Ez 
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történhetik az egyetem mellé csoportosított kollégiumok és internátusok útján. (…) melyek 

minden igénynek megfelelnek, a gazdagok és a szegények igényeinek egyaránt.”
1032

 

 Végül hangsúlyozta, hogy nem szabad megelégedniük csonka egyetem felállításával, 

mert az csak félmegoldás lenne. Külföldi – elsősorban a lueveni egyetem – mintái alapján 

olyan teljes egyetemben gondolkodott, melyet különféle szakiskolák (technikai, gazdasági, 

kereskedelmi) rendszere egészít ki.
1033

  

 Mihályfi beszéde szakszerűségével nagy hatást váltott ki, de azt is nyilvánvalóvá tette, 

hogy a katolikus egyetem felállítása még sok áldozattal, munkával jár, ehhez pedig sok időre, 

akár több évre is szükség van. De mi legyen addig a katolikus ifjúsággal? Erre a kérdésre 

reagált Dr. Kereszty Viktor az esztergomi papnevelő tanára és a Magyar Sion szerkesztője.
1034

 

A megoldást katolikus internátusok alapításában látta, és pozitív példaként kiemelte a 

budapesti katolikus Szent Imre Egyesület ez irányú tevékenységét.
1035

 Az általuk tervezett 

kollégium egyrészt a keresztény karitász elve alapján a szegényebb sorsú hallgatók számára 

nyújt olcsó szállást és ellátást, másrészt a bentlakás ideje alatt biztosítja lelki fejlődésüket is. 

A cél az lenne, hogy az internátus alapjait ennél szélesebb körben vonják meg, és a katolikus 

nevelés érdekében támogassák egyetemi internátusok alapítását is. Ez azt jelentené, hogy az 

olcsó ellátás mellett tudós papok vezetésével végeznék tanulmányaikat a lakók. „S ha azután 

előfordulna, hogy valamely professzor akár bölcselet dolgában, akár történelem vagy 

természettudományok terén oly állításokat koczkáztatna, melyek a katholikus ifjú vallásos 

meggyőződését sértik: az a tudós pap részint a maga tudásából, részint alapos katholikus 

szerzők könyveiből megmutatná az ifjaknak, akik bizony még nem kutatnak önállóan, hanem 

vezetésre szorulnak, hogy mi az igazság ebben vagy abban a kérdésben. Sőt repetitoriumokat, 

ismétlő előadásokat és szemináriumi gyakorlatokat is tarthatna e húsz-harmincz fiatal 

emberrel.”
1036

 A tanulás és a tudományok mellett természetesen fontos szempont lenne a 

napirendbe illeszkedő imák és szentmisék betartása is. Ezeknek az internátusoknak a 

felállítása szintén a katolikus közösségek áldozatvállalásának függvényében történhetett volna 

meg. Az internátusok ügye – függetlenül az új egyetem alapításának szándékától – szintén 
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állandó témája lett a katolikus nagygyűlések közművelődési szekcióinak, azt ugyanolyan 

„korszükségletnek” tekintették, mint a katolikus egyetem megvalósítását.
1037

 

 Mihályfi Ákos az előző évben tett javaslatait az 1901-es nagygyűlésen megismételte, 

még ugyanabban az optimista hangvételben. Elismerte, hogy sokan a katolikus egyetem 

megvalósítását álomképnek tekintik nem pedig reális célnak, még akkor is, ha meg vannak 

győződve annak szükségességéről. Kiemelte azonban, hogy az új egyetem felállításának terve 

nem teszi szükségtelenné, hogy az egyetemi ifjúsággal foglalkozzanak. Mint mondta, az 

ifjúságot „az állami egyetemeken is lehet nagy szeretettel, áldozatkész buzgósággal, jól 

szervezett intézményekkel, egyletekkel, internátusokkal megőrizni, sőt megerősíteni a hitben, 

katolikus meggyőződésben, erkölcsben és jámborságban, amire elég példát találunk a német 

egyetemeken s elég bíztató kezdeményezéseket látunk Budapesten is.”
1038

 A legfőbb 

problémát tehát nem az ifjúság nevelésével kapcsolatosan látta, és nem ennek megoldását 

tartotta a katolikus egyetem legfőbb feladatának. Véleménye szerint a legfőbb ok, amiért 

lépéseket kell tenni, az a katolikus világnézetnek a modern tudománnyal, a modern 

műveltséggel való küzdelme. A legfőbb motiváció tehát a korszerű és hatékony 

tudományszervezés megvalósítása! Ezért örült annak, hogy az eszmét olyan sokan 

támogatják. 

 Mihályfi letette voksát a külföldi mintákkal kapcsolatban is. Az állam és az új egyetem 

viszonyára vonatkozóan legjobbnak a belga rendszert tartotta, melyben a teljes tanszabadság 

garantálása mellett, az államtól független katolikus egyetem működött, és államilag elismert 

diplomát adott ki. Ez az egyetem kizárólag a belga püspöki kar fennhatósága alá tartozott. Ezt 

a modellt követendőnek tartotta, mert attól félt, hogy a francia minta megvalósulása esetén az 

új egyetemnek nem lenne hallgatósága, és bármennyire is minőségi a képzés, illetve magas 

szintű tudományos élet folyik, „hallgatók nélkül hasonló az egyik szárnyától megfosztott 

madárhoz.”
1039

 Annak érdekében, hogy ne így legyen, egy olyan egyetemi törvény 

megalkotását látta sürgetőnek, mely garanciája az egyetemi tanítás szabadságának. Csak egy 

ilyen törvény esetén szabad belevágni a további munkálatokba. Az államilag érvényes 

oklevelek kiadását azonban sokak szerint az állami egyetemekre kell koncentrálni. Így 

gondolta ezt a budapesti egyetem jogi karának szakértői bizottsága is, melyet a kérdésben 

szakértőnek kértek fel. Itt továbbra is az volt a kérdés, hogy a tanári képesítő 
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vizsgabizottságok hol és milyen formában működhetnek. Mivel a bölcseleti karon elsősorban 

a tanító-szerzetesrendek tagjaira számítottak, ezért olyan esetben, mikor nem működik a tan- 

és vizsgáztatási szabadság, Mihályfi azt az anomáliát jósolta, hogy „volna katholikus 

egyetem, s a katholikus világ mégis azt látná, hogy a szerzetesek nem a katholikus, hanem az 

állami egyetemeket látogatják. Ily módon valóban a kath. egyetem nagy botránykő lenne a 

kath. világ előtt.”
1040

 Márpedig a hazai katolikus tanító-rendi tanárok – akik az államilag 

elismert 40-45 középiskolában tanítanak – igénylik, hogy oklevéllel a kezükben tanítsanak, 

így eléggé képzettek, közülük legalább ötszázan rendelkeznek állami diplomával, 70-80 fő 

pedig bölcseleti doktorátussal is.
1041

 Ha tehát lenne egy szabadon működő katolikus egyetem, 

akkor ezek a tanárok nem kényszerülnének állami egyetemre menni, és kevesebb lenne 

közöttük a hitelhagyó is. A másik előny, amit Mihályfi egy önálló egyetemtől remélt, az a 

teológia felvirágzása, egy modern teológiai kar kialakítása volt. Hangsúlyozta, hogy ez nem a 

papképzés terepe lenne – az maradjon a szemináriumok feladata – hanem a tudományosan 

művelt teológiáé. Ehhez azonban erős, nagyobb létszámú tanári gárdára van szükség, legalább 

10-15 kiváló tudósra. A szentszék által megerősített ilyen fakultás nem lehet azonos 

színvonalú a létező egyetemi hittudományi karral. „Nem tartok tehát azokkal, akik a 

felállítandó katholikus egyetemre a budapesti egyetem theológiai fakultását óhajtják minden 

áron áthelyezni. (…) nem tartom üdvösnek, ha mi az állami egyetemről készakarva elvesszük, 

ami abban még katholikus. (…) amint mi elvisszük onnét a mi theológiai karunkat, a 

protestánsok beviszik oda az övéket. Úgy járunk mint a francziák: a párisi egyetemen csak 

protestáns theológiai fakultás van.”
1042

 A fő cél tehát az lenne, hogy  az állami egyetemen is 

meg kell őrizi a katolikus pozíciókat. Elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy követelni 

kell, az állami egyetem tanári karában a katolikusok is súlyuknak és számarányuknak 

megfelelően legyenek képviselve, és ha kell, akkor ki kell állni a párhuzamos tanszékek 

felállítása mellett is. Ez ismét elvezetett ahhoz a kérdéshez, hogy honnan lesz kellő számú, 

megfelelően képzett tanár? Mihályfi ismételten azt javasolta, hogy minél több fiatal tudóst 

küldjenek külföldi egyetemekre tanulni, ahol magas szinten el tudják sajátítani a katolikus 

tudomány alapjait.
1043

 Határozati javaslatában kérte a Katolikus Egyesületek Országos 
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Szövetségét (KEOSZ),
1044

 hogy soraiból állítson fel egy előkészítő bizottságot, mely a 

katolikus egyetem ügyét alaposan tanulmányozza. 

 Ezt a bizottságot sem a KEOSZ, sem a püspöki kar nem alakította meg, és az 

autonómia ügyének elakadása miatt a kérdés nem is került egyelőre napirendre. E helyett a 

budapesti egyetem hittudományi karának tanrendi reformja kötötte le az energiákat.
1045

 Illetve 

a diskurzus tovább folytatódott más fórumokon. Mivel léteztek a katolikus egyetem céljára 

tett alapítványok, és a harmadik egyetem létesítésének ügye is a levegőben volt, ezért több 

város (például Eger, Kassa, Gyulafehérvár) úgy gondolta, hogy alkalmas helyszín lenne egy 

önálló katolikus egyetem számára. Ezek közé tartozott Pécs is. 

 Szilvek Lajos, a pécsi szeminárium tanára és az egyházmegye könyvtárosa már 1900-

ban alkalmat látott az alapításra, ezért a kérdésnek két hosszabb munkát is szentelt.
1046

 

Ezekben kifejtette, hogy az egyháznak nemzetnevelő feladatai vannak, mely megköveteli, 

hogy az állam részéről a tudományok monopolizálására irányuló törekvésekkel szemben 

védekező reakciókat fejtsenek ki.
1047

 Ő is úgy látta, hogy a külföldi minták megvizsgálása 

után a hazai viszonyok figyelembe vételével szükséges kiépíteni a katolikus egyetemet, 

melyre elérkezettnek látta az időt, hogy a magyar kereszténység 900. évfordulója lehessen az 

„új honalapítás”.
1048

 Hivatkozott Hetyey Sámuel pécsi püspök pásztorlevelére, aki ebben 

felvetette, hogy a századforduló átlépése kiváló alkalom lenne a katolikus egyetem ügyének 

felkarolása. Hosszan fejtegette, hogy a fővárosi környezet milyen rossz hatással van az ott 

tanuló fiatalságra, és kiemelte, hogy támogatni kell azt a minden téren elinduló 

decentralizációs törekvést, mely vidéki kulturális gócpontok megerősítését célozza. Ennek 

pedig kiváló eszköze lehet egy vidéki egyetem alapítása. Úgy látta, hogy éppen ezért a vidéki 

egyetem ügyét nem is a papságnak lenne feladata forszírozni, hanem a világiaknak, 

szülőknek, államférfiaknak és az egész társadalomnak.
1049

 A továbbiakban ugyan Pécs 

jelentősége mellett érvelt, de hangsúlyozta, hogy a pécsi papság gyűlése is a célt tartja 

fontosabbnak, nem pedig a konkrét hely kiválasztását. Pécs mellett amúgy számtalan érvet 

felhozott, a földrajzi és klimatikus viszonyok, a város ideális mérete, a többnyelvű lakosság és 

a kulturális fejlettség mellett természetesen a történeti érvek is előkerültek. A leendő egyetem 

több előfeltételét máris megvalósultnak látta a püspöki joglíceum, a papnevelő intézet és az itt 
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lévő gyűjtemények képében. De elengedhetetlennek tartotta az egyetemi alapnak a katolikus 

autonómia számára való átadását, és felhasználását is.
1050

 Véleménye szerint nem is teljesen 

új alapításról lenne szó, hanem a régi katolikus egyetem erőinek áthelyezéséről, mivel az 

egyetemi alap fekvőségei amúgy is Tolna és Baranya megyékben (Földvár, Pécsvárad) 

találhatók. A költségesebb orvosi karról szerinte átmenetileg – erőforrások hiánya miatt – le 

lehetne mondani, természetesen a későbbi kialakítás reményében. Pécs szerepét erősíti a 

szerző szerint a város jó vasúti összeköttetése a déli-délkeleti területekkel. A nemzetközi 

szinten zajló versenyben egy itt kialakított egyetem pozitív hatással lehetne Horvátország és 

Bosznia irányában is, egy a szláv népekre ható kulturális gócpont szerepét tölthetné be.
1051

 

Úgy látta, hogy észak és kelet felé ez már amúgy is megvalósul Budapest és Kolozsvár, 

illetve hamarosan Debrecen révén. De nemcsak a nemzetközi viszonyok miatt, hanem a belső 

állapotok szempontjából is nagy jelentőséget tulajdonított a kérdésnek: a pártok egyelőre még 

közjogi alapon állnak, de hamarosan ideológiai alapon fognak szerveződni, ezért életbevágó a 

keresztény értékrenddel rendelkező értelmiség mielőbbi kinevelése, ugyanis – mint írta – a 

katolicizmus nemzet-konszolidáló erő és nemzeti propaganda-tényező egyben.
1052

 

 A Szilvek Lajos által felvetettekre Mihályfi Ákos a Katolikus Szemle oldalain 

reagált.
1053

 E tanulmányában benne vannak azok a szempontok és érvek, melyeket a fent 

bemutatott katolikus nagygyűlési beszédeiben kifejtett. Itt csak azt emelem ki, ami azokhoz 

képest új. Pécs esetében a katolikus egyetem mozgalma tényleg élénk figyelmet kapott. 

Hetyey püspök felajánlásai és a pécsi papság gyűjtése komoly összeget biztosítottak, de 

természetesen nem eleget. A háromkarú egyetem felállításához mindenképpen szükség lett 

volna arra, hogy az egyetemi alapot az állam rendelkezésre bocsássa. Ezzel Mihályfi nem 

értett egyet, mert ezt a katolikusoknak a budapesti egyetemről való kivonulásával 

egyenrangúnak gondolta, amit nem tartott szerencsésnek. Szilvek történelmi és földrajzi érveit 

erőseknek tartotta, de felhívta a figyelmet a nehézségekre (államilag elismert oklevélkiadás, 

tanárok kiválasztása, hallgatók szerzése) is. Véleménye szerint az új egyetemet nem is egy 

nagyobb városban, hanem angol mintára a várostól távol kellene felépíteni, és nem szabad 

megelégedni a három kar létesítésével.
1054

 Az új egyetemnek a hegyek között, parkokkal és 

ligetekkel övezve kell felépülnie, mintegy külön várost alkotva, amelytől távol van más 

városok rohanása, zaja és minden negatív tulajdonsága. A hallgatóság megnyerése miatt nem 
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csak az orvosi kar szükséges, hanem új, modern fakultásokat is fel kell állítani, egyet például 

a mezőgazdasági képzésnek. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy az ifjúság számára vonzó 

egyetemi életet kell garantálni. Ennek biztosítéka, ha az oktatók és a hallgatók nem izoláltan 

élnek egymás mellett, hanem közösen vesznek részt egyetemi ünnepélyeken, 

vallásgyakorlatokon, különféle összejöveteleken és szórakozási alkalmakon. Fontos továbbá 

az egyetemi internátusok jó berendezése és működtetése, melyeket a szegény sorsú diákok 

olcsón tudnak igénybe venni.
1055

 

 1903-ban Hanuy Ferenc a pécsi hittudományi főiskola egyházjog és egyháztörténet 

tanára újra a pécsi alapítás mellett állt ki.
1056

 Véleménye szerinte egy háromkarú – orvosi 

nélküli – egyetem alapítására egyedül Pécs képes a Dunántúlon, méghozzá mindenféle állami 

hozzájárulás nélkül.
1057

 Mihályfihoz hasonlóan úgy érvelt, hogy nem szabad az állami 

egyetemeket teljesen elszakítani a katolikusoktól, azokon nem szabad feladni a teológiai 

karokat. Támogatta viszont a VKM azon törekvését, hogy vidéki nagyvárosokat kulturális 

gócpontokká fejlesszenek, valamint ő is fontosnak tartotta az új egyetem alapításának 

kérdését is. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 1902. május 28-i főrendi házi 

beszédét idézte, melyet a vidéki jogakadémiák egyetemekké fejlesztésének ügyében hozzá 

intézett kérdésre mondott: „Az én egész kultúrpolitikám főtörekvése az, hogy minél inkább 

erősítsük meg a vidéki városokat és e tekintetben nem hagyom magamat eltántorítani 

semmiféle megrettentéssel és semmiféle áramlat által (…) mert igenis azt akarom, hogy a 

vidéki városoknak kulturgóczpontjait olyanokká tegyük, hogy a vidéki városok valóban 

verseny képesekké váljanak és azzal az ósdi felfogással, a mely azt mondja, hogy csakis 

Budapest tekinthető olyannak, mely a kulturára alkalmas terrénum, azzal az ósdi felfogással 

szakítanunk kell, ha azt akarjuk, hogy ennek az országnak a kulturális nivóját emeljük (…).
1058

 

Hanuy fontosnak látta, hogy a vidéki egyetem katolikus legyen, olyan, mely pápai 

jóváhagyással jön létre (nem csak a teológiai kar). Ez garantálna ugyanis olyan nemzetközi 

jelleget, mely az állami egyetemek esetében nincs meg, és ezért versenyképesebbek is 

lehetnének azoknál.
1059

 Hanuy is azon az állásponton volt, hogy nem szabad csonka 

egyetemben gondolkodni, mivel a tudományok sajátossága, hogy fejlődnek és 
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differenciálódnak, ezért az új tudományágak leválása miatt új karok alapítása is szükséges 

lesz.
1060

 

 A legnagyobb problémát a szükséges anyagiak összegyűjtésében látta, de követendő 

példaként mutatott a salzburgi egyetem érdekében tett ausztriai lépésekre. Ausztriában a 

katolikus egyetemre 1884 óta gyűjtöttek az Universitäts-Verein szervezésében, és az eszmét 

az osztrák katolikus nagygyűlések is magukévá tették. Az osztrák püspöki kar 1891-ben 

foglalkozott a kérdéssel és gyűjtést rendelt el a cél megvalósítására, XIII. Leó pápa pedig 

1885-ben és 1902-ben is breve-ben helyeselte a törekvéseket. Ausztriában 4 féle módon 

gyűjtenek a katolikus egyetemre: 1. rendes adományok formájában, 2. a rendszeres évi 

kiadások fedezésére subscriptio formájában, 3. Lichtenstein-féle pénzszerzési módszerrel 

(minden katolikus adott évente 30 fillért), 4. Hilfsaction keretében: 100 koronát adnak, és ha 

1911-ig nem jön létre az egyetem, akkor kamat nélkül visszaadják az adakozóknak. A 

gyűjtéseket egy központi gyűjtőbizottság és 27 egyházmegyei albizottság szervezte, de a 

legfőbb gyűjtők a plébánosok voltak.
1061

  

 Hanuy részletes pénzügyi számításokat végzett egy esetleges pécsi alapítás 

költségeire. Úgy látta, hogy a jogi és a teológiai kar fedezete nagyjából rendelkezésre áll. A 

bölcseleti kar esetében arra számított, hogy a ciszterci rend ide helyezi át hittudományi és 

tanárképző tanfolyamait, és akkor ez a kar is életképes lehet. Az orvosi karra az országos 

gyűjtésből, az egyetem többi épületére pedig Pécs város felajánlásaiból számított megfelelő 

alapokat teremteni.
1062

 Véleménye szerint is fontos előfeltétel, hogy a püspöki kar támogassa 

az ügyet, és hogy a város mellé álljon. Egyetértett Mihályfival abban, hogy a 

működőképesség garanciája az államilag elismert oklevél kiadási jog megszerzése és a 

megfelelő garanciarendszerrel (fegyelmi szabályzat, katolikus hallgatói egyesületek) 

biztosított katolikus szellemiség.
1063

 Az egyetem elhelyezésével kapcsolatban ő is azt 

hangsúlyozta, hogy annak egy olyan periférián kell megvalósulnia, ahol még nincs hasonló 

intézmény. Ebből a szempontból sem Egert (Budapest miatt), sem Gyulafehérvárt
1064

 

(Kolozsvár miatt) nem tekintette jó megoldásnak. Pécs viszont szerinte a dél-dunántúli 
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régióban jó vasúti összeköttetéssel rendelkező, népes központ, melyet középiskolákból álló 

kulturális gyűrű vesz körül, nem beszélve a horvátországi és fiumei kapcsolatokról.
1065

 

 Az írás reagált Mihályfinak arra a felvetésére, melyet a második nagygyűlésen 

elmondott beszédében („Katholikus nevelés” címen) tett egy új teológiai karnak a 

szemináriumoktól való külön felállításáról, és magasabb minőségi színvonaláról. Hanuy nem 

értett egyet vele, mert úgy gondolta, hogy a katolikus papnak is olyan képzettnek kell lennie 

saját szakmájában, mint a világiaknak. A magasabb szint elérésére kell törekedni, sőt ezt át is 

kell ugraniuk a papoknak. A világi teológushallgatók kevesen vannak, a többség amúgy is pap 

lenne. Ebből a megfontolásból – mintegy kompromisszumként – differenciálást javasolt: 

legyen kétféle teológiai tanfolyam, egy rövidebb és egy hosszabb.
1066

 

 Arra a kérdésre, hogy egyáltalán kik illetékesek a kezdeményezésre a következő 

választ adta: az eddigi felvetések a helyi tényezőket kiiktatták, és egyedül országos kérdésnek 

tekintették a katolikus egyetem ügyét, elsősorban a püspöki kartól és a leendő katolikus 

autonómiától várták a megoldást. Az 1900. évi nagygyűlés elfogadta Mihályfi javaslatát, hogy 

felkérik a püspöki kart egy egyetemépítő bizottság létrehozására és országos mozgalom 

indítására. 1901-ben – szintén Mihályfi javaslatára – a KEOSZ-t kérték fel, hogy hozzon létre 

előkészítő bizottságot. Ezeknek azonban semmi eredménye nem lett, az autonómiára várni 

pedig annyit jelent, mint beláthatatlan időre elhalasztani az egyetem ügyét. Hanuy kiemelte 

Hetyey pécsi püspök aktivitását az ügyben, és az egyháziak közül első helyen őt látta 

kezdeményezésre jogosultnak.
1067

 Azonban nagyon fontosnak találta, hogy az igazi 

kezdeményezőnek a városnak kellene lennie, neki kell felkérni a többi szereplőt, hogy tegye 

meg a hatáskörébe tartozó lépéseket. Így a folyamat alulról indulva végül eljuthatna a 

megalapítást szentesítő uralkodói, illetve pápai jóváhagyásig.
1068

 

 Mihályfi a Katolikus Szemlében élesen bírálta Hanuy monográfiájának kiindulási 

pontját és egyes megállapításait.
1069

 Elsősorban annak túlzott optimizmusa miatt háborodott 

fel. Szerinte ugyanis Hanuy azt sejteti, hogy a katolikus egyetem beindítása Pécsett könnyű és 

hamar megoldható kérdés, melynek a feltételei nagyrészt már adottak. Ezzel szemben 

Mihályfi korainak talált mindenféle lépést, mivel a részéről is már többször javasolt egyetemi 

előkészítő bizottságot még az erre hivatott tényezők fel sem állították, semmilyen előrelépés 

nem történt ez ügyben. Az anyagi és személyi feltételek ugyanúgy nem voltak adottak egy 
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igazán minőségi és versenyképes intézmény felállításához, mint ahogy a meglévő pécsi (és 

egyéb) jogakadémiák és szemináriumok sem tekinthetők a leendő egyetemi karok 

magvainak.
1070

 Ugyanis – állította – ezek a főiskolák sem töltik be azt a szerepet, amit a 

katolikus jelző megkövetelne tőlük. Ennek oka pedig a nem eléggé katolikus és olykor nem 

eléggé tudós tanári kar összetétele és a hallgatóság milyensége. Az első lépés tehát – mint ezt 

is már többször leírta – a megfelelő tudós ifjúság kinevelése lenne, külföldi ösztöndíjas helyek 

biztosításával. Másrészt garantálni kell, hogy a létrejövő egyetem a graduálás jogát megkapja, 

mindegyik karra vonatkozóan. Elsősorban a tanárvizsgáló-bizottságok kialakítását tartotta 

kardinális kérdésnek, ismét felhozva a francia „jury mixte” esetét. Ebben nagy anomáliák és 

feszültségek kialakulásának lehetőségét látta, mert mint megjegyezte: „Képzeljünk el egy 

Paulert és egy Prohászkát együttes bizottságban és bölcseleti vizsgán!”
1071

 Ráadásul Hanuy 

úgy képzelte el a bölcsészeti kar megalapozását, hogy a ciszterci rendet Pécsre kívánta 

telepíteni. Erre Mihályfi kijelentette, hogy „én nem tudnám a cziszteri rendnek ajánlani, hogy 

egy ilyen, reá nézve veszélyes experimentumba belemenjen; hogy óriási költséggel fölállított, 

jó alapokra fektetett, 17 év óta sikerrel működő budapesti kollégiumát föloszlassa, ismét nagy 

költséggel újat rendezzen be Pécsett, akkor, mikor a pécsi katholikus egyetem 

életképességéről még nincs meggyőződve.”
1072

 

 A másik, ami miatt Mihályfi bírálta Hanuy felvetését, annak túlzottan (pécsi) 

lokálpatrióta jellege, keményebben fogalmazva provinciális színezete volt. Úgy vélte ugyanis, 

hogy ezzel az egyetem országos jellegét veszélyezteti, és az ügy iránti érdeklődés eltűnését 

vizionálta. Elismerte ugyan, hogy Pécs sok szempontból nagyon is alkalmas lenne, de a 

felvetésnek az erre hivatott tényezőktől kellene kiindulnia, ami pedig nem a város, hanem egy 

jogkörökkel bíró, országos (a püspöki kar által megbízott) egyetem-előkészítő bizottság. Azt 

sem tartotta szerencsésnek, hogy kiemelten a ciszterci tanító renddel számolt a javaslat, mivel 

ez is a helyi érdekek miatt alakult így, ehelyett mindegyik rendet meg kellene szólítani. 

Összességében – a bírált tanulmánytól elvonatkoztatva is – sajnálatát fejezet ki azért, amiért 

„nem egyesített erőkkel, hanem helyi érdekek és szempontok szerint (Pécs – Gyulafehérvár) 

kezdenek e nagy mű megvalósításához és nagyon félő, hogy egy helyett két katolikus 

egyetemet is fognak fölállítani, de egyikben sem lesz köszönet.”
1073
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 Ugyanebben az évben (1903), a negyedik katolikus nagygyűlés alkalmával ismét 

Mihályfi beszélt a katolikus egyetem ügyéről.
1074

 A téma nemzetközi jelentőségének 

igazolására beszédét azzal kezdte, hogy az 50. (kölni) német katolikus nagygyűlés elkészítette 

a német nagygyűlések történetének feldolgozását, és ebben tisztán látszik, hogy az 1849-es és 

az 1889-es nagygyűlés között a katolikus egyetem témája ott is intenzíven jelen volt. A cél 

elérésére külön szervező bizottság alakult és széleskörű gyűjtést is rendeztek.
1075

 A kettős 

célt, melyet a katolikus egyetem ügyével el kívántak érni (a tudomány világában a katolikus 

világnézetnek érvényt szerezni, illetve az értelmiséginek készülő ifjúságot megőrizni a hitben 

és az erkölcs tisztaságában) többféle eszközzel is meg lehet valósítani, nem ez az egyetlen 

módszer: tudományos társulatok, nagy könyvkiadó cégek, tudományos folyóiratok alapítása. 

Az első cél érdekében a németek is arra törekedtek, hogy a meglévő egyetemekre minél több 

katolikus jusson be, az egyetemi tanárság első lépcsőjét jelentő magántanárság (habilitatio) 

megszerzését minél inkább anyagilag, ösztöndíjakkal támogassák, még mielőtt saját 

egyetemet alapítanának. A második cél elérése érdekében az egyetemeken belül katolikus 

ifjúsági egyesületek és vallásos társulatok (Vincze-egyletek, Bonifácius-egyletek, Mária-

kongregációk) kiépítését szorgalmazták.
1076

 Magyarországon – Mihályfi megállapítás szerint 

– a katolicizmus ilyen szempontból eddig még keveset törődött a leendő értelmiséggel. Sokan 

tanulnak ugyan egyházi pénzen és segítséggel, de tanulmányaik elvégzése után nem 

foglalkoznak már velük, ezért fokozatosan kiszorulnak a fontosabb pozíciókból. Ennek a 

problémának a megoldását legalább olyan fontosnak tartotta, mint a katolikus egyetem 

ügyét.
1077

 

 Arra a kérdésre, hogy meg tudnánk-e tölteni egy katolikus egyetemet katolikus 

oktatókkal, tudósokkal, határozott nemmel válaszolt. Ennek igazolásaként azt hozta fel, hogy 

a Katolikus Szemle szerkesztőjeként nehezen talál minden témára megfelelő szakértő írót. 

Amíg külföldi katolikus egyetemekre világszerte toborozzák a tanárokat (az angol, a német, a 

francia világnyelvek), addig ez nálunk egyelőre kizárt, magunkra vagyunk utalva, ezért az 

alapítást korainak tartotta, még akkor is, ha lenne rá elég pénz. Ugyanis, ha a korai alapítás 

miatt nem sikerül megfelelő tekintélyt szerezni az egyetemnek, akkor ezzel nagyobb kárt 

okoznának, mintha nem csináltak volna semmit. Miként már oly sokszor, itt is elmondta, 

hogy első a katolikus tudósok kinevelése külföldi ösztöndíjak, utazások, kutatások támogatása 
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révén, illetve a habilitációjuk elősegítése, hogy főállásban ennek a munkának tudjanak 

élni.
1078

 

A kezdeményezés kapcsán ismét kérte a püspöki kartól egy előkészítő bizottság 

felállítását, hogy ez kidolgozza a megvalósíthatóság feltételeit, illetve a katolikus 

közvéleményt hangolja rá az ügyre. Másodsorban hangsúlyozta, hogy az életképes egyetem 

óriási költségekkel jár, és a katolikus társadalomtól nagy áldozatokat kíván. Annál is inkább, 

mert a versenyképesség egyik feltétele, hogy a katolikus egyetem tanárai az állami egyetem 

tanáraival azonos fizetést kapjanak, nem is beszélve a szükséges könyvtári infrastruktúráról, a 

múzeumok, laboratóriumok, szertárak és gyűjtemények sokaságáról. Ezek kifejlesztése csak 

folyamatosan, hosszú időn keresztül történhet meg.
1079

 

 Mindezek tisztázása érdekében a bizottságnak és a katolikus politikusoknak aktívnak 

és felkészültnek kell lenniük felsőoktatási törvény revíziójakor.
1080

 Végül a bizottságnak kell 

kijelölnie a megfelelő helyet az egyetem számára, hogy ne legyen széthúzás és az erők ne 

forgácsolódjanak szét. Határozati javaslatában ezek után azt kérte, hogy keressék meg a 

püspöki kart az egyetemi előkészítő bizottság kiküldése érdekében.
1081

 

 A javaslatot a szakosztály elfogadta, de végrehajtása nem történt meg. A katolikus 

egyetem szervezésének ügye ezt követően fokozatosan háttérbe szorult, és csak évekkel 

később merült fel ismét. Bár a katolikus autonómiát, a katolikus nevelésügyet és 

tudományosságot érintő, a katolikus értelmiség szerepéről értekező nagygyűlési előadók 

időnként szóba hozták, de érdemi előrelépés nem történt a kérdésben. Ehelyett a meglévő és 

éppen létesítendő egyetemeken belül igyekeztek a katolikus pozíciókat megőrizni, illetve 

javítani.
1082

  

 1911 márciusában felmerült, hogy amennyiben a tervezett harmadik egyetemet Pécsett 

állítanák fel, akkor ez lehetne akár katolikus is, de ennek realitása nem sok volt. Az ez évi 

(XI.) katolikus nagygyűlésen – a kérdés aktualitása okán – Mihályfi Ákos újra beszélt a 

katolikus egyetem ügyéről.
1083

 Mondandóját szemrehányással kezdte: „ez is jellemzi a mi 

katholikus mozgalmainkat. Ez előtt tíz évvel országszerte lelkesültünk a katholikus 

egyetemért; ma, mikor az egész ország egyetemekről beszél, mi katholikusok hallgatunk a 

katholikus egyetemről. Nálunk sok a lelkesedés, nagy a szalmatűz, kevés a kitartás; könnyen 
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megriadunk a nehézségektől, könnyen ellankadunk, félünk, miként Glattfelder püspök úr 

mondotta, főleg pedig mi csak a pillanatnyi benyomások hatása alatt élünk…”
1084

 Glattfelder 

Gyula csanádi püspök hivatkozott megállapítása ugyanennek a nagygyűlésnek a megnyitó 

szekciójában hangzott el, és a katolikus értelmiség elégtelen állapotáról, illetve a lehetséges 

tennivalókról szólt. Mihályfi erre reagálva állapította meg, hogy a katolikus értelmiség 

világnézeti nevelésében a három legfontosabb eszköz a katolikus sajtó, az autonómia és a 

katolikus egyetem. De – mint tíz évvel korábban, most is – hangsúlyozta, hogy bármennyire 

is áldásos egy önálló katolikus egyetem, de versenyképessége az állami egyetemekkel nagy 

nehézségekbe ütközik. Beszéde védekezés volt azokkal a vádakkal szemben, melyek azt 

állították, hogy a nehézségek miatt nem támogatja, hogy bármi is történjék ebben az ügyben. 

Éppen ellenkezőleg vélekedett: „Tegyünk úgy, amint legközelebbi szomszédaink, vagy úgy, 

mint a németek, vagy úgy mint az osztrákok, csak ebben a tétovázó tétlenségben ne 

maradjunk.”
1085

 A németek lemondtak az önálló katolikus egyetemről, és helyette az állami 

egyetemekre igyekeztek bejuttatni minél hatékonyabban a katolikus érdekeket. Ezért 

támogatták a katolikus tudósokat, ösztönözték azok habilitációját és segítették őket, hogy 

életvitelszerűen tudjanak tudományukkal foglalkozni. Másrészt a katolikus közvélemény 

elérte a kormánynál, hogy azokon az egyetemeken, ahol kellő számú katolikus van, állítsanak 

fel párhuzamosan világi és felekezeti tanszékeket is. Ausztriában ezzel szemben az önálló 

egyetem felállítását választották, és ezért már 30 évvel korábban kijelölték az ezt előkészítő 

bizottságot, amely minden területen igyekszik megalapozni a salzburgi egyetem jövőjét. 

 A hazai viszonyok között elsősorban a katolikus autonómia ügyének elakadása gátolta 

meg, hogy a fentiekhez hasonló, egyértelmű megoldások szülessenek. Mihályfi ennek 

ellenére lehetségesnek tartotta volna a bizottság felállítását, mert mint mondta, a létrejövő 

autonómiának is csak ez lehet az első lépése az ügyben. Időt lehetett volna tehát spórolni, és 

nagy előnyt jelenthetett volna egy kikristályosodott állapotban lévő koncepció. Példaként a 

debreceni egyetemre hivatkozott, melynek alapját a protestáns előkészületek jelentették, és a 

létrehozáskor az állami egyetemen fel is állítottak egy protestáns teológiai kart.
1086

 

„Elkéstünk, sőt ismét vissza vagyunk vetve hosszú időre” – állapította meg. Végül nem 

tehetett mást, mint megismételte tíz évvel korábbi javaslatát az országos katolikus egyetemi 

bizottság felállításáról: amely „fontolgassa-latolgassa az összes felmerülő nehézséget s ha 

nem találja azokat leküzdhetetlennek, fogjon azonnal a munkához. (…) Ha pedig csakugyan 
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olyanok volnának az akadályok, melyek lehetetlenné tennék egy versenyképes katolikus 

egyetem megalapítását, ez esetben ugyanennek a bizottságnak volna hivatása javaslatot tenni 

a katholikus egyetemekre tett alapítványok olynemű felhasználására, hogy ezek az állami 

egyetemeken a katholikus érdekek minél nagyobb biztosítására szolgáljanak.”
1087

 

 

7.4.4. Összegzés 

 

A vizsgált korszakban az egyház és a tudományosság kapcsolatának kérdése több alkalommal 

került a kritika fókuszába. XIII. Leó pápa ezért többször visszatért a témára, és igyekezett 

tisztázni a két szféra viszonyát. Ezt a célt szolgálta Szent Tamás és a (neo)tomizmus 

reneszánsza is. Az „ész ellen ész” eszközével fellépő stratégia kiterjedt nem csak a bölcseleti 

(és történeti), hanem a természettudományos diszciplinákra is. A tudományos élet két fontos 

fóruma, a nemzetközi tudományos kongresszusok és a katolikus egyetem ügye egyaránt a 

pápa figyelmének középpontjába került. Az utóbbi kapcsán – az államoknak az egyetemekre 

is ható expanziója miatt – új katolikus egyetemalapításokra került sor. Ennek köszönhetően 

több európai országban és Amerikában is voltak figyelembe vehető modellek. 

 Az egyetemek – és általában a felsőoktatás – kérdése hangsúlyos szerepet kapott a 

következő nemzedék értelmiségének kinevelésében, és az ifjúság megóvásában, ezeken 

keresztül pedig a katolikus megújulás előkészítésében.  

Az 1890-es évektől az első világháborúig tartó időszakban elkezdődött a 

magyarországi katolikus megújulás megalapozása is. A két világháború között kibontakozó 

folyamat gyökerei sok szempontból erre a két és fél évtizedre nyúlnak vissza. A katolikus 

közéletben aktív világiak száma viszonylag szűk körű volt, és a katolikus nagygyűlések 

alkalmával felvetett megoldási javaslatoknak pedig csak kis része tudott ekkor megvalósulni. 

A sikertelen kísérletek közé tartozik a katolikus egyetem alapításának ügye is. A katolikus 

táboron belüli megosztottságot jól mutatja, hogy ezzel kapcsolatban sem sikerült egységes 

álláspontot kialakítani, még a legalapvetőbb (részlet)kérdések kapcsán sem. A püspöki kar 

nem állt egységesen az új egyetem alapítása mögé, az ezt előkészítő bizottságot évtizedekig 

nem hozták létre. Ebben szerepe volt annak, hogy egyrészt a budapesti egyetemen kívánták 

helyreállítni a katolikusok pozícióit, de közrejátszott az is, hogy az egyetem ügyét az 

autonómia-kérdés részének tekintették. Másrészt egy teljesen új katolikus egyetem 

alapításához a tárgyi és személyi feltételek sora hiányzott. A pro és kontra felhozott érvekre, 
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illetve a feltételek meglétére vagy hiányára talán jó példa a pécsi kísérlet bemutatása. Amiben 

a katolikus törekvések sikeresnek látszottak ebben az időszakban, az az egyetemi ifjúság 

egyesületek révén való megszervezése és gondozása volt. 

Az 1920-as években (Szeged kapcsán) és az 1945 utáni koalíciós időszakban (Eger 

kapcsán) még felmerültek egy katolikus egyetem tervei, de ezek már teljesen megváltozott 

környezetben, teljesen más okok miatt nem valósulhattak meg. 
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7.5. A katolikus sajtóügy aktuális kérdései a nagygyűléseken 

 

A katolikus sajtó támogatásának szükségességéről XIII. Leó már pápaságának viszonylag 

korai szakaszában fontos megállapításokat tett, és megnyilatkozásainak hatására Európa több 

országában katolikus sajtómozgalmak indultak, számos felekezeti lap kiadása kezdődött 

meg.
1088

 A pápa 1879. február 22-én több mint ezer katolikus írót és publicistát látott 

vendégül Rómában, ahol a Szentszék jogainak védelmére buzdította őket.
1089

 1882-es Lumen 

de coelo kezdetű körlevele is alternatív katolikus sajtóhálózat kiépítését javasolta, illetve 

megfogalmazta azokat az alapvető taktikákat („iratok ellenében iratokat állítani”, anyagi 

támogatás szerzése, az ellenséges sajtó bojkottálása), melyeket alkalmasnak talált a világias 

szemléletű, üzleti elvű sajtó ellensúlyozására.
1090

 E buzdításnak a hazai katolikus körökben 

volt ugyan némi visszhangja, de hatása ekkor még elenyészőnek volt mondható.
1091

 

Komolyabb kezdeményezések csak az 1890-es évek elejétől történtek, elsősorban a 

megváltozott egyházpolitikai helyzetnek köszönhetően, a „kulturális katolicizmus” igényének 

hazai megjelenéséhez kapcsolódva. A pápa 1893. évi Constanti Hungarorum kezdetű 

körlevele hatására Bubics Zsigmond kassai püspök memorandumban hívta fel a magyar 

püspöki kar figyelmét a sajtókérdésre.
1092

 Ennek ellenére a konkrét lépéseket nem itt, hanem a 

világi katolikus értelmiség köreiben tették meg, elsősorban a Zichy Nándor és Eszterházy 

Miklós Móric köréhez tartozók.
1093

 

A hazai katolikus sajtó azonban fontos elemét képezte a századfordulón létező 

kiterjedt katolikus közművelődési rendszernek, melynek állapotáról és az azt fenyegető 

veszélyekről a közéletileg aktív katolikusok folyamatos párbeszédet folytattak. Az egyházi 

oktatási intézmények, a felekezeti kötődésű egyesületi hálózat és a tömegrendezvények 

szervezése mellett nagy jelentőséget tulajdonítottak a sajtónak a katolikus megújulás, a 

felekezeti összezárás és a katolikus (külön)társadalom megszervezése szempontjából.
1094

 Az e 

területek fejlesztésére tett erőfeszítések, illetve a katolicizmussal szemben ellenségesnek 

tekintett világnézetekkel hatékonyan szembeszálló, versenyképes rendszerek és intézmények 

kialakítására tett lépések a világegyház és a részegyházak történetében is fontos tényezők 

voltak. Az 1848 és 1960-es évek vége közötti egyháztörténeti „longue durée”-nek – melyet a 
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pápai tekintély megerősödése és annak megnövekedett irányító szerepe jellemzett – ezek a 

törekvések központi elemét alkották.
1095

 Magyarországon ennek a hosszú periódusnak a 

megalapozó szakasza az első világháborúig tartott, majd erre épültek rá a két világháború 

közötti időszak eredményei. Ha ebből az irányból vizsgáljuk, akkor láthatóvá válnak a téma 

művelődéstörténeti és (politikai) eszmetörténeti kapcsolódási pontjai. 

Lehetséges azonban az is, hogy a kérdéshez a sajtó- és médiatörténet szemszögéből 

közelítsünk. A századforduló időszakában a magyarországi katolikus sajtó a kibontakozás és a 

megújulás időszakát élte. A benne dolgozók (tulajdonosok, szerkesztők, újságírók) arra 

törekedtek, hogy a megváltozott médiakörnyezet keretei között, élve a sajtószabadság 

lehetőségével, hatékonyan fejezhessék ki ellenvéleményüket az egyházat és a vallást érő 

kritikákkal szemben, üzenetüket minél eredményesebben juttathassák el az olvasókhoz. 

Ennek érdekében tematikai megújulásra, a technikai feltételek modernizálására, és az olvasói 

igények figyelembevételére volt szükség.
1096

 A befelé forduló, elsősorban a papok számára 

készülő kiadványok helyett a közönség igényeit jobban kiszolgáló, modern tömegsajtó 

előállítása lett a cél.
1097

 Így a katolikus sajtón beül is – miként a nem felekezetiek esetében –

funkcionálisan elkülönült egymástól a különféle tematikájú lapok sora.
1098

 Külön 

tudományos, hitbuzgalmi, társadalmi és politikai kiadványok jelentek meg, és a cél az egyre 

gyorsabban és nagyobb példányszámban megjelenő termékek előállítása lett. A különböző 

laptípusok kiadásával a katolikus törekvések is egyszerre irányultak a hasznos ismeretek és új 

tudományos eredmények közlésére, aktuális információk nyújtására, a társadalmi és politikai 

ellenőrzés kialakítására. Ezek mellett azonban kiemelt jelentősége volt a morális orientáló 

hatás elérésének, a szekularizációs jelenségekkel szembeni világnézeti nevelésnek, illetve a 

csoportidentitás kialakításának.
1099

 A kialakuló katolikus sajtómozgalom egyik fő törekvése 

tehát a fennálló médiapiaci erőviszonyok módosítsa, a modern napisajtó megteremtése és a 

közvélemény katolikus értékek szerinti tematizálása volt.  

A századfordulóra a sajtókiadás – Magyarországon is – egyre inkább üzleti 

vállalkozássá vált, melyhez jelentős tőkére, professzionális munkatársakra, jól működő 

információs hálózatra és a hatékony terjesztés megszervezésére volt szükség.
1100

 A külső 
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feltételeknek ezek a változásai a felekezeti sajtót is addigi szerepének újragondolására, 

stratégia kialakítására késztette. Az alkalmazkodás egyháziak és világiak közös érdeke volt. 

Itt nem törekszem a hazai katolikus sajtómozgalom történetének ismertetésére, e 

helyett áttekintem az első világháború előtti magyar (országos) katolikus nagygyűlések 

felszólalásait, és bemutatom, hogy ezen – az információ áramoltatása és a társadalmi jelenlét 

szempontjából igen fontos – fórumon miként jelentek meg a katolikus sajtó aktuális 

problémái, és ezekre milyen válaszok születtek. 

 

7.5.1. Az 1890-es évek gyűlései 

 

A katolikus sajtó ügye már a korai, regionális nagygyűléseken is felmerült. Ekkor főleg a 

(katolikus) sajtó szerepéről, illetve az elsődleges ellenfélnek tekintett liberális sajtó káros 

hatásairól beszéltek a szónokok. Céljuk elsősorban saját táboruk morális orientálása és a 

szükségesnek tartott világnézeti (erkölcsi) magatartás kialakítása, erősítése volt, de fontos 

szerepet kapott a sajtó modern világban betöltött szerepének tudatosítása is. A felszólalások 

érvrendszere és logikája a pápai iránymutatásokban szereplő általános elvekből és 

módszerekből indult ki. Így volt ez már az első, soproni összejövetel alkalmával is. 1893. 

február 20-án a Budapesti Katolikus Kör titkára, Gyürky Ödön beszélt a kérdésről. Fő 

mondanivalója a katolikus társadalom „ébresztésére” vonatkozott. Kiemelte, hogy bármiféle 

kezdeményezés hiábavaló, ha nem áll mögötte a megfelelő bázist jelentő hívek tömege. A 

katolikus társadalom megszervezésének, a csoportidentitás megteremtésének fő eszközeként – 

az egyesületi élet szervezése mellett – elengedhetetlennek tartotta az egyházi sajtó 

modernizálását is. Javaslatára a gyűlés határozata kimondta, hogy a katolikus sajtó anyagi 

támogatása a hívek kötelessége, a „rossz sajtó”
1101

 olvasása pedig kerülendő. Ha ezek az 

előfeltételek teljesülnek, akkor lehet számítani a katolikus lapok színvonalának 

emelkedésére.
1102

 Gyürky tehát úgy látta, hogy a lapok modernizálásának előfeltétele a 

katolikus kiadványokkal szolidáris, stabil és természetesen növekvő számú olvasóközönség 

kialakulása. Ennek megteremtése pedig a hívek magatartásától, erkölcsi kötelességeinek 

teljesítésétől függ. 
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Az 1893. április 23-án Komáromban rendezett gyűlésen Tomor Ferenc nyugalmazott 

budapesti főgimnáziumi tanár beszélt a katolikus és a liberális sajtó jellegzetességeiről.
1103

 

Tomor eredetileg arra kapott megbízást, hogy a hallgatóságot orientálja abban, mit érdemes 

olvasniuk. Ő viszont inkább arról beszélt, hogy mitől kell óvakodniuk a katolikusoknak. A 

vallástalannak és a tekintélyt nem tisztelőnek tartott hazai liberális sajtó kritizálása után 

felhívta a figyelmet arra, hogy világjelenségről van szó. Kiemelte viszont – a németországi 

példára hivatkozva – hogy a hazai olvasóközönség, beleértve a papságot is, túlságosan 

türelmes az ellenfél kiadványaival. Figyelmeztetett, hogy a hazai katolikusoknak a 

németekhez hasonló, gyors ébredésre van szüksége, különben visszafordíthatatlan 

következményekkel kell számolni. XIII. Leó pápa útmutatásaira utalva elmondta, hogy „írás 

ellen írást kell állítani”, azaz a szabadelvű újság ellen katolikus újságot, a szabadelvű könyvek 

ellen katolikus könyveket. Végül kijelentette: „Én az újságot a művelődési eszközök között 

csak olyannak tartom, mint a saláta a pecsenye mellett. Ha van, jó, ha nincs, jó a pecsenye a 

maga levében is. A műveltség igazi szerei a könyvek. Azokban marad fönn a nemzetek 

szelleme. Minthogy pedig a mostani nehéz időkben egyeseknek nem telik könyvekre, 

újságokra: álljanak össze egy-egy város vagy falu katholikusai, s alakítsanak katholikus 

olvasókört. Közös erővel hordassanak katholikus újságokat, melyeket vagy magánosan, vagy 

csoportosan olvashatnak; alakítsanak kicsinyben népkönyvtárt, a plébános urak vezetése 

alatt. E tekintetben azonban ne legyen a jelszó, hogy mentől több könyv, hanem inkább az, 

hogy ha kevés, de jó, és inkább a jóból több darab, mint a rosszból egy marékszemnyi.”
1104

  

A beszéd a hangsúlyt tehát az egyéni szerepvállalás helyett a közösségi megoldásokra 

helyezte. Tomor idézett megjegyzése egyúttal jelzi a sajtó szerepéről való gondolkodásának 

korlátait is. A könyvek jelentőségének előtérbe helyezése – a teljes beszéd tartalma ellenére – 

a régi berögződések nyomát mutatja. Másrészt jelzi azt is, hogy az új típusú médiumok 

megjelenése nem teszi feltétlenül szükségtelenné a korábbiakat, mindössze azokat saját 

szerepük újragondolására készteti. A napisajtó megjelenése nem szorítja ki a könyvet a 

mediális térből, de mindenképpen új funkciókkal látja el, és kiadóit új stratégiák kitalálására 

ösztönzi.
1105

 

 Budapesten az első – bár nem hivatalos – katolikus nagygyűlést 1894. január 16-ikán 

rendezték a Vigadóban. Itt Rajner Lajos esztergomi kanonok érintette a sajtó kérdését. 

Előadása a katolikusoknak a magán- és közéletben való kötelezettségeiről szólt, és külön 
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megemlékezett a sajtóról, mint a „katolikus akció” fontos motorjáról. A pápa Quod multum 

diuque és Constanti Hungarorum kezdetű enciklikáira utalva megállapította: „Ezen az úton 

terjed a métely, ezen az úton terjedjen a gyógyszer is társadalmi bajaink orvoslására.”
1106

 

Rajner szerint egy modern katolikus politikai napilap alapítására lenne szükség, mert a 

németországi katolikusokat is ez mentette meg küzdelmeik során.
1107

 Ezért sürgette, hogy 

azokat az összegeket, melyeket a katolikusok liberális lapok előfizetéseire költenek, az 

egyházi sajtó rendelkezésére bocsássák. Így olyan tőke áll majd rendelkezésre, melyet az 

érdekeiknek megfelelő célokra fordíthatnak. A katolikus napilapok iránti igényt ekkor a 

Magyar Állam igyekezett kielégíteni, de ennek minőségével kapcsolatban már a kortársak is 

éles kritikákat fogalmaztak meg. A benne közölt híreket sokan unalmasnak találták és nem 

voltak megelégedve a hírek aktualitásával sem.
1108

 A felszólaló ezért szorgalmazta egy 

modern napilap alapításához szükséges tőke összegyűjtését. Ennek az igénynek a kielégítését 

az 1895-től megjelenő néppárti napilap, az Alkotmány próbálta elvégezni, amely azonban 

komoly anyagi gondokkal küzdött. 

 A nagygyűlések szervezése már önmagában is hozzájárult ahhoz, hogy a katolikus elit 

felismerje a sajtó jelentőségét. A Pozsonyban 1894. június 29-én rendezett gyűlésről kiadott 

füzetben a végrehajtó bizottság a szervezés nehézségeiről panaszkodott, hiszen „nem 

rendelkezett napisajtóval, mely heteken át valamely eszmének megtestesülését előkészíti és 

népszerűsíti, hanem a legszerényebb eszközökre volt utalva.”
1109

 (Azonban így is sokakhoz 

eljutott a rendezvény híre, az első napi Veni Sancte alkalmával közel tízezren jelentek meg.) 

A bizottság a gyűlés visszhangja kapcsán is aggódott: „Jelen füzet czélja, hogy képviselőink 

árulását, a jövő érdekében, falhoz szegezzük, minthogy a kath. nagygyűlés történetének, a 

tartott beszédeknek és hozott határozatoknak, és derék felvidéki népünk mélyreható 

lelkesültségének és méltóság-teljes magaviseletének a napi sajtó – persze megfontolt 

szándékkal – csekély figyelemmel adózott.”
1110

  

Megjelent tehát két indok is, amiért saját kiadványra lett volna szüksége a nagygyűlés 

szervezőinek: a rendezvények propagálása, illetve az ott történtek elhallgatása elleni 

védekezés. A médiajelenlét fontossága a közéleti ügyekkel foglalkozó szervezők előtt is 

nyilvánvaló volt. A nagygyűlési mozgalom céljainak elérése és a gyűléseken elhangzott 

gondolatok megvalósulása ugyanis a hatékony kommunikációs rendszer működtetésétől, a 
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kritikus véleményeket ellensúlyozó, erősebb hang megjelenítésétől is függött. Ugyanezen év 

november 18-án nagygyűlést tartottak Székesfehérváron is. Itt az elsődleges téma a politikai 

(és társadalmi) szervezkedés volt. Dr. Major Ferenc ennek kapcsán megállapította, hogy 

„midőn egyesült erővel a cselekvés terére lépni akarunk, számolni kell egy nagy hatalommal 

és ez az irodalom, főleg a journalisztika. […] Azért szeget-szeggel, toll ellen tollal kell 

fellépnünk. Ismét tetteket kérünk Uraim! […] aki elbírja a tollat, vegye fel, akinek az is nehéz, 

forduljon el az istentelenség és destrukcio irodalmától s ne vegyen kézbe mást mint 

tisztességes betűt. Tömörülnünk kell tehát és cselekednünk a keresztény irodalom fejlesztésére 

és támogatására és ne sajnáljuk filléreinket áldozatul hozni e mindennapi kenyérért; mert a 

kath. újságirodalom megizmosodásától várhatjuk az annyira elkorcsosult ízlés megjavulását 

és igaz ügyünk biztos diadalát.”
1111

 

A szlogenek tehát nem változtak, a beszédek célja elsősorban a példamutatás, a 

bíztatás és a konkurens lapoktól való elidegenítés volt. Ez a későbbiekben is így maradt, 

viszont a javaslatok egyre konkrétabb, gyakorlatiasabb formát kezdtek ölteni. Ez annak is 

köszönhető, hogy időközben a hazai katolikus sajtómozgalom lassan kezdett intézményesülni, 

és stratégiát kialakítani. 

 Az első hivatalos katolikus nagygyűlésre 1900-ig várni kellett ugyan, de közben a 

katolikusok a sajtó ügyének más fórumokon is hangot adtak. A püspöki kar több tagja által is 

támogatott egyesületi mozgalom a millennium évére odáig fejlődött, hogy 1896. augusztus 

17–19. között Budapesten megrendezhették a katolikus egyesületek első országos 

kongresszusát. A fővédnökséget Vaszary Kolos hercegprímás vállalta. A kiadott emlékkönyv 

szerint a találkozón kétezer katolikus vett részt, és a rendezés során 150 egyesület regisztrálta 

magát. A kongresszus végül négy szekcióban folytatta munkáját (hitbuzgalmi és jótékonysági, 

irodalmi, társadalmi, legény- és munkásegyletek).
1112

  

A társadalmi egyesületek szekciójában a már említett Gyürky Ödön az egyesületeken 

belüli és közötti információáramlás szerepéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy az egyesületi 

életnek nagy szüksége lenne közlönyökre, és ezen a téren még sok a tennivaló. A létező 

katolikus lapokat – bár azok sokat szenteltek az ügynek – nem tartotta alkalmasnak az 

igények kiszolgálására, mert saját szempontjaik miatt egy bizonyos szint fölé nem tudnak 

menni az egyesületi hírek közlésében. A nagyszámú egyesület alakítása és működtetése 

viszont megkívánta, hogy munkájukhoz a szervezők folyamatosan útmutatást kapjanak. A 

Szent István Társulat az általa kiadott Társulati Értesítőt felajánlotta ugyan e célra, de Gyürky 
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úgy gondolta, hogy ennek évi 22 száma nem teszi lehetővé a kellően gyors 

információáramlást. Abban a kérdésben, hogy teljesen új lapot alapítsanak-e, vagy a Társulati 

Értesítőt fejlesszék tovább, az előadó az utóbbi mellett érvelt. Úgy vélte, hogy ez célszerűbb 

lenne, hiszen azt viszonylag könnyen hetilappá lehetne fejleszteni. Ehhez azonban fontosnak 

tartotta, hogy a többi egyesület is támogassa a kezdeményezést úgy erkölcsileg, mint 

anyagilag.
1113

 Az előadó felismerése a sajtónak a hatékony hálózatszervezésben játszott 

szerepére vonatkozott. A gyors információáramoltatás szükségessége és az egyesületi célok, 

tevékenységek összehangolása miatt alapvetőnek gondolta egy ilyen, specifikus lap indítását. 

A sajtó tehát a katolikus társadalomszervezés egyéb területein is elengedhetetlen eszközként, 

alapvető kommunikációs csatornaként jelent meg, mely az eredményesség garanciáját 

jelenthette. A Társulati Értesítő szerkesztését 1895-től Gyürky vette át az azt 1892 óta irányító 

Tóthfalussy Bélától, és kongresszusi javaslatának megvalósításán fáradozott. Ennek 

eredményeként a lap 1898-tól az 1906-os megszűnéséig heti rendszerességgel jelent meg.
1114

 

Ezt követően szerepét egy másik lap, az Országos Katolikus Szövetség által kiadott 

Szövetségi Értesítő vette át. 

 

7.5.2. A rendszeres katolikus nagygyűlések időszaka 

 

Az 1900-as jubileumi esztendőben – hosszabb kihagyás után – újra nagygyűlést rendeztek. A 

szervezés feladatát ekkor már egy központi szervezet vállalta magára, ami garanciát jelentett a 

folyamatosságra. A sorozatos alkalmak lehetőséget teremtettek arra is, hogy a fórum 

reflektáljon a korábbi gyűlések határozataira. 

A három szakosztály (hitbuzgalmi, közművelődési, szociális) közül a közművelődési 

ügyekkel foglalkozóban szinte mindig volt felszólalás a sajtóról. A nyilvános ülések szónokai 

szintén gyakran érintették a katolikus sajtó fejlesztését, hosszan fejtegetve a sajtónak a 

korabeli társadalomban betöltött, meghatározó szerepét, vélemény-, illetve világnézet-formáló 

hatását.  

 A nagygyűlések azonban már a kezdetektől többet jelentettek a nyilvános és 

szakosztályi üléseknél, hiszen számos társadalmi szervezet ekkorra időzítette éves 

közgyűlését. Így például az Országos Pázmány Egyesület, a Katolikus Tanítók Országos 
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Egyesülete, a Szent László Társulat, a Szent István Társulat, a Katolikus Patronázs Egyesület, 

és még sokan mások. Ezek egy részén is gyakori kérdés volt a katolikus sajtó helyzete. 

 Az első nagygyűlésen, 1900. augusztus 18-a délutánján, a (második) nyilvános ülésén 

Margalits Ede egyetemi tanár
1115

 tartott beszédet a témában. Az ellenfélnek tekintett liberális, 

racionalista és utilitarista szemléletű sajtóorgánumok minden katolikus szónoki 

megnyilatkozás szerint létében fenyegették a még gyenge lábakon álló magyar egyházi sajtót. 

De nem csak azt. Margalits szerint a keresztény hitelvek, illetve az állam keresztény 

eredetének tagadása is állandó törekvése ezeknek az irányzatoknak, amelyek az ultramontán 

és reakcionista jelzőkkel bélyegzett katolikus nézőpontot hazafiatlansággal vádolták. 

Hangsúlyozta, hogy ezekkel a véleményekkel a katolikusoknak kötelességük szembeszállni, 

és e célból a katolikus sajtót anyagilag és szellemileg támogatniuk kell, a nem katolikus sajtó 

támogatását pedig ezzel párhuzamosan be kell szüntetniük.
1116

 Érzékelte ugyanis azt – a 

szintén többször visszatérő problémát – hogy az ország jelentős számú katolikus lakosságának 

mindössze töredéke támogatja saját felekezetének sajtóorgánumait, hogy a tábor nem elég 

szervezett és öntudatos. 1910-ben 2 fővárosi és 9 vidéki magyar és 3 vidéki német nyelvű 

katolikus napilap, 25 magyar, 2 német, 2 szlovák, 1 délszláv nyelvű katolikus hetilap, 26 

szépirodalmi és hitbuzgalmi, 16 tudományos és 4 ifjúsági folyóirat működött az országban, 

mégis arról panaszkodtak, hogy az olvasók nagy része ezeket csak becsületből járatja, és bár 

egyházpolitikai és társadalmi eszméikkel egyet ért, az általános tájékozódás eszközének mégis 

a liberális lapokat tekinti.
1117

 

 Ebben az évben Margalits Ede volt a katolikus tudomány, irodalom és művészet 

kérdéseivel foglalkozó szakosztály elnöke is. Itt hangzott el Tóth Ferencnek, a Nyitramegyei 

Szemle szerkesztőjének elemzése a katolikus sajtótámogatás lehetséges módozatairól.
1118

 Az 

általa felvetett problémák a következő évek gyűlésein rendszeresen visszatérő témák voltak, 

ezért érdemes részletesebben bemutatni érvelését.  

A szónok az „aki nincs velem, az ellenem van” szentírási elv alapján felrótta a 

katolikus sajtót előfizetéseikkel nem támogató és más világnézetű lapokat olvasó, de magukat 

katolikusnak valló híveknek, hogy magatartásuk végzetes következménnyel jár. Mint egy 

hasonlattal mondta: „A mivel az ember táplálkozik, olyanná lesz. A vidra húsa halszagú, a 
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fenyvesmadárét boróka-illat hatja át, mert egész életén az képezi táplálékát”,
1119

 utalva ezzel 

a negatív világnézeti hatásokra. Alapvető gondnak látta, hogy a katolikus értelmiséget 

elhanyagolták, a keresztény értékeket a sajtó nem közvetíti feléjük kellő hatásfokkal. Úgy 

vélte, az alapoktól kell kezdeni az építkezést, hogy a katolikus sajtó elhanyagolt, 

„hamupipőke-szerepe” megszűnhessen. Ketteler mainzi püspök állítólagos mondását idézte, 

mely szerint, ha Szent Pál az ő korában élne, biztosan hírlapíró lenne! Tóth szerint azonban 

már ez a megközelítés is elavult, a sajtó jelentőségét kiemelve e helyett inkább azt kellene 

mondani, hogy „ha az apostolok élnének, valamennyien sajtót alapítanának.”
1120

  

A sajtó támogatása tehát apostoli tevékenységként jelenik meg. A falvakban a 

szószéknek még van hatása a hívekre, de a városokról ez már kevésbé mondható el. A 

célközönség megszólítása érdekében ezért más módokon kell hozzájuk férkőzni. Erre 

példának a kínai jezsuita misszionáriusokat említette, akik a csillagászatra és a 

természettudományokra fogékony kínaiakat úgy térítették meg, hogy elmélyültek ezekben a 

tudományokban, és ezeken keresztül mutatták meg nekik a hithez vezető utat. „Ha tehát 

azokhoz férkőzni akarunk, a kik tőlünk még távol állnak, olyasmivel kell hozzájok 

közelednünk, a mit naponként mohón kívánnak, s ez az újság, egy jól szerkesztett újság.”
1121

  

E munka elvégzéséhez azonban pénz szükséges: az általa mintának tekintett párizsi La 

Croix sikerei sem valósulhattak volna meg a szükséges háttérkapacitások nélkül.
1122

 A sajtó 

üzleti vállalkozássá vált, és olyan verseny alakult ki, melyet csak erős anyagi alapokon lehet 

folytatni. Javasolta, hogy aki teheti, fizessen elő másoknak is katolikus lapokra, ezzel is 

növelve – az összegyűjtött pénz mellett – a rászoktatás esélyeit. A pénzszerzés másik útjának 

a reklámbevételeket tartotta, ezért arra szólított fel, hogy a hívek csak a katolikus sajtóban 

hirdessenek, és felvetette egy katolikus központi hirdetési iroda szükségességét is. A 

rászoktatás fontos eleme továbbá, hogy a lehető legtöbb nyilvános helyen kell megjelennie a 

katolikus kiadványoknak: kaszinókban, olvasókörökben, vasútállomásokon…
1123

  

A személyi feltételekre rátérve, bizakodva jegyezte meg, hogy a papság bevonásával 

az egyházi sajtó rengeteg művelt tudósítóra tehet szert. A problémát abban látta, hogy a papok 

jelentős része ezt a munkát rangon aluli tevékenységnek tartja. Ha viszont sikerülne 

meggyőzni őket, akkor a hírszolgálat olyan mértékben felgyorsulna, hogy a liberális lapokkal 

fel lehetne venni a versenyt. Mindezek alapján javasolta, 1.) az ország központjában egy 
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katolikus sajtóegyesület alakuljon, amelyik az anyagi támogatást szervezi; 2.) a püspöki 

székhelyeken és nagyobb városokban alakuljanak fiók-sajtóegyesületek a főpásztorok 

védnöksége alatt.
1124

 Tóth Ferenc beszéde a modern tömegsajtó megszervezésének 

legfontosabb területeit érintették. Az alapításhoz és működtetéshez szükséges tőke 

összegyűjtésére, a tudósítói és terjesztési hálózat megszervezésére csak szervezett, 

intézményesített keretek között látott esélyt. 

A következő évi (1901. november 4–7.) nagygyűlésen is a realitásokkal való 

szembenézés hangulata uralta a beszédeket. Ismét Margalits Ede hívta fel a figyelmet arra, 

hogy a konkurencia jóval erősebb pozíciókkal rendelkezik. Szerinte az 1860-as években még 

lett volna esély versenyképes lapok indítására, ha az akkori nemzedék időben elkezdi a 

szervezkedést. Úgy gondolta, hogy ez a katolikusok közötti „régi keletű” széthúzás miatt nem 

történt meg. Ezért a gyenge lábakon álló „jó sajtó” támogatása érdekében elsősorban a 

politikai ellentétek (’48-as – ’67-es) félretételét és a katolikus eszmeiség jegyében való 

együttműködést tartotta szükségesnek. A katolikus tábor erősítése kapcsán megjegyezte: „A 

kat. közvélemény egy elhanyagolt avarföld, azt a nagygyűlések által szántogatjuk.”
1125

 Az 

Országos Pázmány Egyesület (OPE) gyűlésén ezt követően azzal bíztatott, hogy az elvetett 

mag jó, de a gyümölcsre még éveket kell várni, mert rossz talajban küzd az életben 

maradásért. De remélte, hogy végül nem marad el a szárba szökkenés sem.
1126

 Beszéde végső 

soron azt a szintén sokszor felmerülő igényt fogalmazta meg, hogy az alapított lapoknak a 

pártpolitikától el kell szakadniuk, és a pártok feletti katolikus szellemiség jegyében kell 

íródniuk. Magyarországon a pártsajtótól az 1870-es években kezdett elválni a független sajtó 

(Pesti Hírlap, 1878-1944).
1127

 A katolikus napilapok esetében ez nem történt meg, ezek ekkor 

még erősen a pártpolitika területéhez kötődtek, ezért is merülhetett fel a semleges, politikai 

véleményektől független kiadvány létrehozásának gondolata. 

A közművelődési szakosztályi ülésen olvasták fel a nagyváradi Dr. Vucskics Gyula „A 

katholikus napisajtó és a színtelen lapok” című előadását. A szerző megállapította, hogy a 

sajtószervezés terén vannak már részeredmények, de ezek még nem kielégítőek. A két 

fővárosi és néhány vidéki napilap (Nagyvárad, Pozsony), valamint hetilap (Székesfehérvár, 

Győr, Pécs, Eger) létrejötte szerinte nem adott okot az elbizakodottságra, ugyanis 

Poroszország ekkor – hasonló számú katolikus lakossággal – 25 napilappal, a kisebb 
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lélekszámú Belgium pedig 20 napilappal rendelkezett, egyenként 10 ezres példányszámokkal. 

Nem látta kedvezőbbnek a helyzetet a hazai konkurens lapokkal való összevetésben sem. Bár 

a minőséggel elégedett volt, de a példányszámokkal és a lefedettséggel nem. A legfőbb 

gondot ő is a politikai megosztottságban látta. A papság továbbra sem működik tudósítóként, 

a katolikus lapok így nagyon lassan tudják szállítani a friss híreket. Ezért gyakran a tisztán 

katolikus ügyekről is előbb tudósít a liberális sajtó. Kiemelte továbbá, hogy a bulvár- és 

krajcáros újságok, melyek a legszegényebbekhez is könnyen eljuthatnak (pl. Friss Újság, Esti 

Újság), új konkurenciát teremtettek. Kifejtette: ezzel kapcsolatban nem jó a struccpolitika! 

Mivel sajtószabadság van, nem lehet repressziókra számítani az ilyen irányból érkező 

támadásokkal szemben, és nem szabad félvállról sem venni őket. Javasolta, hogy a 

nagygyűlés támogassa egy ilyen irányú katolikus bulvárlap indítását a Szent István Társulat 

égisze alatt.
1128

 Az 1890-es években megjelent a hazai piacon is a bulvársajtó (Esti Újság, 

1896-1917), és ezzel lezárult a nyomtatott sajtó differenciálódási folyamata.
1129

 Erre reagált 

az előadó felvetése, mikor katolikus bulvárlap indítását javasolta. 1901. október 15-én Gyürky 

Ödön szerkesztése mellett Új Lap néven el is indult a harmadik katolikus politikai napilap, 

mely az ennek az igénynek igyekezett megfelelni.
1130

 

A következő évi (1902) nagygyűlésen ismét Margalits Ede tájékoztatta a sajtó aktuális 

ügyeiről a hallgatóságot. Beszédének célja ez alkalommal is a mozgósítás volt, ezért 

hangsúlyozta a katolikus társadalom egységének és ébredésének mielőbbi szükségességét. De 

azért megjegyezte, hogy a sajtó munkatársainak méltó anyagi juttatásokban is részesülniük 

kellene, mert a két nagy katolikus napilap (a Magyar Állam és az Alkotmány) az összes 

munkatársának nem fizet annyit, mint a német lapok egy munkatársuknak. Ezt pedig a 

továbblépés tekintetében látta nagy problémának.
1131

 Ennek ellenére az OPE közgyűlésén 

örömmel jelentette be, hogy az egyesület tagsága 123 fővel bővült, hamarosan elérik az 500 

főt. Kérte továbbá, hogy a tagok kapcsolódjanak aktívabban a szervezet munkájához, főleg a 

vidékiek.
1132

  

Az 1903. és 1904. évi nagygyűlések programjában összességében kevesebb figyelmet 

kapott a sajtó ügye, de ez nem jelentette azt, hogy a katolikus irodalom, tudomány és 

művészet pozícióról ne esett volna szó, és a Pázmány Egyesület is megtartotta szokásos, ez 
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alkalommal formális közgyűlését.
1133

 1903-ban például gróf Wilczek Frigyes beszélt a 

sajtókérdésekről. 1905-ben elmaradt a nagygyűlés, utána viszont felgyorsultak az események. 

A belpolitikai válság elmúltával, az 1906-os hatodik nagygyűlésen újra központi téma 

lett a sajtó helyzete. A kérdés tárgyalásának legfontosabb terepe az Országos Pázmány 

Egyesület gyűlése volt. Túri Béla (az Alkotmány felelős szerkesztője) érdekes fejtegetésében 

biológiai-fiziológiai hasonlattal vázolta fel a sajtószervezés egyetemes és hazai 

törvényszerűségeit. Fő kérdése az volt, hogy milyen legyen a struktúrája a sajtószervezésnek, 

hogy az intenzív életre legyen képes?  

A biológiai természettörvényének ellesését javasolta, mert mint mondta: a biológia és 

a sajtó organizmusa hasonló! Mindkettőben két párhuzamos törvény dolgozik egyszerre: a 

fiziológiai munkamegosztásé (differenciálódás) és a fiziológiai integrációé (tökéletesebb 

egységbe olvadás). „Amint a fejlődés legalacsonyabb fokán álló organizmus, ez a kevéssé 

organizált, egynemű sejthalmaz, felsőbbrendű, tökéletesebb életre képes organizmussá 

fejlődik, akkor az egynemű sejthalmaz részei különneműekké válnak, differenciálódnak s a 

differenciálódott részek különböző funkciót végeznek, de ugyanekkor egy másik processzus is 

megy végbe, tudniillik az, hogy a különnemüvé vált s differenciálódott részek tökéletesebb 

egységbe olvadnak össze. Egyszerre megy végbe a fiziológiai munkamegosztás és a fiziológiai 

integráció törvénye s az eredmény az lesz, hogy a különneművé vált részek tökéletesebb 

funkciót végeznek, vagyis amint Darwin mondja: a jobban differenciálódott struktúra több 

életre, intenzívebb életre képes.”
1134

  

Túri úgy gondolta, hogy a katolikus sajtószervezés aktuális állapota alapján még az 

alacsonyabb rendűnek tekinthető állapotban van, egymás melletti sejtekből áll, melyek mind 

ugyanazt a munkát végzik. A különféle tematikájú cikkeket ugyanaz a 2–3 ember írja – így 

nem lehet magas színvonalat produkálni. Az egyes témák komoly munkát és feldolgozást 

igényelnének, mert azoknak közvéleményformáló hatásuk van, a jövőre gyakorolt hatásuk 

pedig jelentős. Nem puszta hírszolgálatot kell tehát fenntartani. Felhívta a figyelmet arra, 

hogy a liberális lapoknál már specializálódtak a munkatársak, ezért ott több a tudás, több az 

ismeret, és érdekesebbek is az írások, ők e tekintetben magasabb fokon állnak. Mielőbb utol 

kell tehát érni őket, ezért kérte, hogy mindenki a maga talentumát kamatoztatva szóljon hozzá 

azokhoz a témákhoz, melyekhez ért. Minden parókia egy telegram-állomás, és mindenkinek 

csak évi 2–3 cikket kell írnia a siker érdekében – mondta.
1135

 Túri gondolatmenete rímel a mai 
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médiatörténeti szakirodalomban leírt, a médiumok differenciálódási és specializálódási 

folyamatának törvényszerűségeire. Ez a két jelenség párhuzamosan megfigyelhető a 

kiadványok funkcionális elkülönülésében (tartalom) és az egyes termékek kapcsán felmerülő 

munkaszervezési folyamatok (keret) kialakításában egyaránt.
1136

 

Ehhez a felszólaláshoz szorosan kapcsolódott Auer István, az „Alkotmány” 

segédszerkesztője és az OPE titkára, aki a katolikus sajtó munkásainak rossz anyagi 

helyzetéről beszélt és az újságírás szakmai pályává fejlesztését szorgalmazta. Ezt nagyon 

sürgetőnek gondolta, mivel „20–25 éven belül a magyar katholicizmus ellen olyan fosztogató 

hadjárat indul meg, mely koldussá teszi, ha már eleve nem gondoskodik szervezetten ellenálló 

katholikus közvéleményről.”
1137

  

Krüger Aladár, nagyváradi káptalani ügyész a vidéki katolikus sajtó fejlesztéséről 

szólva – némileg Auer véleményével ellentétesen – kiemelte, hogy már a szemináriumokban 

fel kell hívni a papnövendékek figyelmét a sajtó fontosságára, legyenek összeköttetésben vele 

és tudósítsanak, amikor csak tudnak. Az alakulóban lévő Katolikus Népszövetség is legyen 

szerves kapcsolatban a vidék sajtójával, melynek különösen a szociális gondokkal kellene 

foglalkoznia. Csak így látta megszűntethetőnek azt a szakadékot, ami a vidéki és a fővárosi 

sajtó között kialakult. Javasolta, hogy minden nagyobb városban legyen katolikus lap, ha van 

rá mód, akkor napilap. Felhívta továbbá az OPE-t, hogy szervezzen országos katolikus 

hírlapírói nyugdíjintézetet az állandó sajtómunkások számára. Mindezekhez pedig kérte a 

főpapok és főurak anyagi áldozatvállalását.
1138

  

Az 1906-os év legindulatosabb, leginkább nyersnek nevezhető hozzászólása Gerely 

Józsefnek, az Egyházi Közlöny szerkesztőjének beszéde volt, aki a sok javaslat és 

polemizálás helyett tetteket sürgetett. Csak így lehet ugyanis kitörni abból az ördögi körből, 

melyben a sajtó és a közönség egymásra mutogat a hiányosságokért (jó lap – sok előfizető; 

sok előfizető – jó lap). Megállapította, hogy sehol annyit nem írtak még a kérdésről, mint 

Magyarországon, és mégis kevés az eredmény.
1139

 A nagygyűlés ezt követően megbízta 

Gerelyt, hogy a következő alkalomig tanulmányozza a nyugat-európai sajtópártolási 

tapasztalatokat, és erről számoljon be a nagygyűlésen.
1140

  

 Így az 1907-es, a közművelődés ügyeivel hangsúlyosan foglalkozó pécsi nagygyűlésen 

Gerely József tartott beszédet a katolikus sajtópártolás országos szervezésének kérdéséről. 
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Németországi és ausztriai tanulmányútjainak tapasztalatai alapján megerősítette, hogy a 

katolikus sajtó a hazaiakhoz hasonló gondokkal küzd, de mégis más nagyságrendben és más 

hatékonysággal. A szervezettség fontosságára hívta fel a figyelmet és mintaként a Pius-

Verein-ok és a Volksvereinok megoldásait ajánlotta. E szerint egy központi sajtóirodára, és 

emellett helyi férfi és női csoportok felállítására van szükség. Határozati javaslatot terjesztett 

elő a tervszerű lapterjesztés kidolgozására, a sajtóvasárnapok bevezetésére, egy apologetikai 

folyóirat, egy illusztrált hetilap és egy katolikus élclap alapítására is.
1141

 Természetesen 

ezekhez sok pénzre lett volna szükség, mely nem állt rendelkezésre. Beszámolójának 

kézzelfogható eredménye az lett, hogy a nagygyűlés bizottságot állított fel Prohászka Ottokár 

vezetésével a magyarországi szervezkedés megindítására, és a Katolikus Sajtóegyesület 

megalakítására.
1142

 A jelenlevők a helyszínen gyűjtést rendeztek, amelyből 7000 korona gyűlt 

össze a Sajtóegyesület létrehozására.
1143

 Az egyesület még ugyanebben az évben létre is jött. 

A katolikus sajtópártolás forrásainak előteremtése ettől kezdve jelentős részben ennek az 

egyesületnek a tevékenységéhez kötődött. Az egyházi nagyjavadalmasok részéről rendszeres, 

nagy összegű, támogatás nem volt, a katolikus püspöki kar egyes tagjaira bízta, hogy 

egyházmegyéikben milyen mértékben járulnak hozzá a sajtó ügyéhez.
1144

 

A pécsi nagygyűlés másik „nagy ötlete” volt a Dr. Vass József által előterjesztett 

modell a krajcáros lapok terjesztéséről. Az előadó szerint a budapesti Új Lap 25 ezer 

példányban fogyott, szemben a szociáldemokraták orgánumainak 100–150 ezres 

példányszámaival. Mi tehát a teendő? A válasz: igazi népsajtót kell készíteni! Az Új Lapot 

alkalmasnak tartotta erre, csak a terjesztését javasolta másként szervezni, az ún. 

„székesfehérvári modell” alapján. Ez annyit jelentett, hogy helyi melléklet alapítása után ezt 

együttesen árusították a központi lappal, és így a korábbi néhány száz helyett 2–3000 példány 

is eladható lett belőle. Javasolta egy katolikus nyomdász-szakszervezet létrehozását is, ugyanis 

a létezőket a szociáldemokraták irányították. Ennek érdekében az egyházmegyei nyomdák és 

tulajdonosok összefogást tartotta célszerűnek.
1145

 Az Új Lap helyi mellékletei kapcsán tett 

előterjesztés eredményeképpen hozták létre például Az Új Lap Pécsi Mellékletét, mely 1907 

és 1908 folyamán működött, majd egy névváltoztatást követően Pécsi Újlap néven 1919-ig 

fennállt.
1146
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A nyolcadik nagygyűlést 1908. szeptember 13. és 15 között tartották. A Katolikus 

Sajtóegyesület ülésén Török Mihály szerkesztő „A keresztény sajtó jövője és nemzeti 

hivatása” címmel tartotta az első előadást. Hangsúlyozta, a keresztény munka egyet jelent a 

nemzeti munkával, a kettő nem áll konfliktusban egymással, sőt ebben a munkában a sajtó jár 

az élen. Mint hetedik nagyhatalom, a társadalomirányítás leghatékonyabb eszközének számít, 

ezért nemzeti hivatása van. Kiemelte viszont, hogy ebben a munkában nagy szerepe van a 

vállalkozókedvnek, melynek hiánya meddővé teheti a katolikus sajtót. A legfontosabb, hogy 

stabil, viszonylag nagy előfizetői kört alakítsanak ki, amelynek az igényeit jól szervezett, 

profi hírszolgálattal elégíthetik ki. Úgy vélte, hogy hétezer előfizető (kb. 200.000 korona 

évente) és a hirdetésekből befolyó kb. 30.000 korona bevétel már elegendő lehet egy lap 

fenntartásához. 1908-ban alapították a katolikus hírszolgálat céljait szolgáló Katolikus 

Tudósító című kőnyomatost, mely azonban kevésbé váltotta be a hozzá fűződő reményeket. 

Ennek legfőbb oka az volt, hogy a Török Mihály vezette szerkesztőségében fele annyian 

dolgoztak, mint más lapoknál.
1147

 Török összességében optimista volt, mert úgy látta, hogy „a 

katholikus közvélemény ébredőben van. Öntudata eleven erővel kezd működni a nemzet 

életében.”
1148

  

Ezt követően Kmetykó Károly teológus-káplán szólalt fel, és a katolikus sajtóalap 

összegyűjtésének új módját javasolta. Abból indult ki, hogy Katolikus Sajtóegyesület (KSE) 

és a Katolikus Népszövetség párhuzamos szervezése megosztja az erőket, mert többen az 

utóbbi támogatását tekintik fontosabbnak. Ez pedig megbéníthatja a KSE működését.
1149

 Bár 

az alakulás óta 1476 rendes tag, 533 jótevő, 203 alapító, 28 dísztag csatlakozott, és 123 ezer 

korona alaptőke gyűlt össze, ez még mindig nem tekinthető elégségesnek, ugyanis a cél az 

lenne, hogy rövid idő alatt minimum egymillió koronás sajtóalap álljon rendelkezésre. Erre az 

eddig alkalmazott módszereket elégtelennek tartotta. A cikkekkel, röplapokkal történő 

propaganda önmagában kevés, a fiókegyletek és tagcsoportok szervezése nem működik jól, 

mert a papok leterheltek, és a sajtóvasárnapok sem hatékonyak, hiszen már túl sok célra 

történik gyűjtés, ráadásul a sajtó kérdését a hívek profán ügynek tartják.  

Mindezekből azt a tanulságot vonta le, hogy a legjobb megoldás a közvetlen és 

személyes gyűjtés, melynek módszerét alaposan ki kell dolgozni. Ezért javasolta, hogy: 1.) 

szerkesszenek 8–10 oldalas röplapokat, melyeket a személyes megkeresés előtt néhány nappal 
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már kiosztanak; 2.) a főrangúakhoz a központ küldjön ki tekintélyesebb személyeket, akik 

nagyobb sikerrel járhatnak náluk; 3.) a plébániákra küldjenek gyűjtési felhívást 

(Nagyboldogasszony napjára időzítve); 4.) megyénként 3–5 tagú gyűjtőbizottságokat 

szervezzenek, mert a központi iroda személyzete nem elegendő.
1150

 

 A KSE ülése mellett az OPE is gyűlést tartott, melyet ez alkalommal kizárólag az 

erkölcstelen irodalom elleni állásfoglalásoknak szenteltek. Görcsöni-Friedreich István tanár 

„Hogyan és mikor lépett föl nálunk a pornográfia?”,
1151

 Túri Béla szerkesztő „A pornográfia 

az újságokban”,
1152

 Fischer Ágoston (a Jó Pásztor Intézet igazgatója) pedig „Hogyan kell 

gyakorlatilag küzdeni a pornográfia ellen?”
1153

 címmel tartottak előadást. 

A közművelődési szakosztályban is érintettek a sajtóhoz kapcsolódó kérdéseket. 

Erdősi Károly előadása a kolportázs, a terjesztés kérdéskörét járta körül. Javasolta, hogy a 

katolikusok „saját termékeik elterjesztésénél tanulmányozzák az ellenfél fegyvereit is, mert 

ezek a fegyverek félelmetesek s a milyen villogók, olyan élesek is!”
1154

 Úgy látta, hogy az 

olvasók nagyon kényelmesek, ezért azt igénylik, hogy a lakásában keressék fel, vigyék hozzá 

a termékeket. Ezt kellene – üzleti alapon, de keresztényi elvek szerint – tennie a Szent István 

Társulatnak is, együttműködve a Pázmány Egyesülettel, a Népszövetséggel, a Katolikus 

Sajtóegyesülettel, a katolikus iskola- és egyéb egyesületekkel. Annál is inkább, mert erre az 

Egyház szervezett keretein belül további 13 ezer „kihelyezett állomás” áll rendelkezésére a 

plébániáknak köszönhetően.
1155

 A terjesztés és az új előfizetők szerzése a későbbiekben is 

jelentős nehézséget okozott. Erre utalt a következő évi nagygyűlési értékelés is. 

1909-ben – Szegeden – a közművelődési szakosztály ülésén a Katolikus 

Sajtóegyesület irodaigazgatója, Malcsiner Emil számolt be az egyesület eredményeiről. 

Kiemelte, hogy a két évvel korábbi pécsi nagygyűlésen alapított országos sajtóegyesület céljai 

egy részét ugyan elérte, de megerősítése közel sem mondható biztosnak (erre 2–3 millió 

korona kellene). Az országos katolikus napilapok tervezett modernizálása és támogatása 

ugyanis csak akkor lehet sikeres, ha a „katolikus milliók közönye” aktivitásba fordítható, és a 

jövőben nem csak ugyanaz a 3–4 ezer hívő támogatja folyton az új egyesületeket és 

intézményeket. Véleménye szerint a katolkus sajtó versenyképességének megteremtéséhez 

szükséges pénz előteremtésére kiváló lenne a sajtóvasárnapok intézménye (30 ezer koronára 

számítanának), de ezek bevezetése addig csak két egyházmegyében (Kalocsa, Rozsnyó) 
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történt meg, ezért kérte a püspöki kart, hogy a sajtóvasárnapok ügyében egységesen 

intézkedjen. Végül javaslatában a plébániák feladatává kívánta tenni sajtóegyesületi fiókok 

alapítását, a sajtó templomi pénztárakból való támogatását, valamint a területükön járatott 

katolikus lapok és adományok nyilvántartását. Arra kérte a nagygyűlést, hogy a püspöki 

karnál ez ügyben járjon el. A bevételi lehetőségek kapcsán a hozzászólóktól több javaslat is 

érkezett: egy hold egyházi föld után egy korona adó bevezetése, egyesületi mulatságok 

bevételeinek begyűjtése, levélzáró bélyegek árusítása.
1156

 A pécsi nagygyűlésen felmerült és 

itt is szóba hozott sajtóvasárnapok bevezetésére az 1910-es évben végül – a püspöki kar 

támogatása mellett – minden egyházmegyében sor került. Ezeken az alkalmakon a szószékről 

beszédek hangzottak el a katolikus sajtó jelentőségéről, melyet gyűjtés követett. A hozzá 

fűzött reményeket azonban ez az intézmény sem váltotta be, ugyanis az idősebb papi 

generáció nem lelkesedett az ügyért. A KSE is csak évi 60 ezer koronát tudott összegyűjteni, 

az előzetes számítások szerint szükséges 100 ezerből.
1157

 

Pótz György vetette fel egy központi német nyelvű napilap indításának ötletét. Ennek 

jelentőségét – az ebből származó bevétel mellett – annak megakadályozásában látta, hogy a 

nagyszámú, német nyelvű katolikus – akik szerinte olvasni is jobban szeretnek, és 

tehetősebbek is a magyar katolikusoknál – más ideológiák (szociáldemokrácia, „nagynémet 

agitáció”) vonzása alá kerüljön. Több példával indokolta, hogy az amúgy összetartó német 

közösségek megőrzéséhez elengedhetetlen egy német nyelvű országos orgánum indítása 

(Budapesten, olcsón). Hangsúlyozta, hogy ekkor a Népszövetség 200 ezer tagja közül 42 ezer 

németajkú volt. „Tehetetlenül állunk itt. Néznünk kell, mint ürülnek ki templomaink, mint 

vetik meg szentségeinket is. És látjuk azt is, hogy nemzetiségeinkkel kevert vidékeken a kath. 

magyar lapoknak a hatását is lerontja a rossz példa, amely példát a száz számra járó német 

komisz lapok szülik. Ezek ellen, az erkölcs védelmére, a hit erősítésére kell a német kath. 

napilap”
1158

 – mondta. Az országos katolikus német napilap Huber János vezetésével végül 

csak 1916-ban jött létre. 

 A jubileumi seregszemle – 1910 – alkalmával még mindig téma volt a sajtóélet 

fellendítése. A közművelődési szakosztályban Csepela Lajos plébános, a kánonjog doktora 

rövid beszédében elmarasztalta a katolikus kiadói tevékenységet azért, mert a sok erőfeszítés 

nem állt arányban az eredményekkel. Ennek legfőbb okát abban látta, hogy az üzleti szellem 

és a rutin hiánya miatt rengeteg értékes kiadvány hever olvasatlanul. Vannak ugyan jó 
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kezdeményezések – mint az egri egyházmegyei irodalmi egyesület tevékenysége és a Szent 

István Társulat népiratkái – de összességében reklám és üzleti érzék nélkül nem lehet messze 

jutni. Javasolta, hogy a Szent István Társulat segítségével a kiadók anyagaiból állítsanak 

össze kollekciókat, melyeket vidéki lerakatokban, megbízható terjesztőknél vagy 

szövetkezeteknél helyezzenek bizományba. A terjesztést ezek végezhetnék vásárok, búcsúk 

alkalmával és a szövetkezeti bolthálózat segítségével.
1159

 A hatékony sajtó- és könyvterjesztés 

megszervezésének igénye szintén a megváltozott viszonyokhoz való alkalmazkodás példája. 

A célközönség megszólítására új stratégiákat kellett kitalálni, el kellett juttatni a kész 

termékeket az olvasókhoz, figyelembe véve azok megváltozott fogyasztási szokásait. 

Ebben az évben a közművelődési szakosztály ülésén ismét téma volt a sajtóvasárnapok 

kérdése: Mayer Geyza helyettes plébános ezek kiterjesztését szerette volna elérni a 

látogatottabb búcsújáró helyekre: „E gondolat megvalósítása nemcsak a sajtóegyesületnek 

jövedelmezne jelentős összeget, hanem arra is alkalmas lenne, hogy híveink lelkében a helyes 

búcsújárás ideája kialakuljon. Eredményesen lehetne ugyanis a sajtópártolásnak e módját az 

önmegtagadás korszerű gyakorlataként föltűntetni és ajánlani.”
1160

  

A sajtóegyesületben ez alkalommal is Malcsiner Emil szólalt fel. Örömmel számolt be 

arról, hogy a szegedi gyűlés óta a sajtóvasárnapok az összes egyházmegyében bevezetésre 

kerültek, és a KSE levélzáró-bélyeg kiadására tett javaslatot is megvalósították. Gyakorlatias 

hangvételű előadása a Katolikus Sajtóegyesület támogatási stratégiáját mutatta be. Elmondta, 

hogy az egyesület létrehozásának elsődleges célja a magyarországi központi katolikus sajtó 

versenyképessé tétele volt, melyet az Új Lap reorganizálásával sikeresen el is kezdtek, és az 

Alkotmányéval terveznek folytatni. Ezzel a célkitűzésükkel viszont ellentétben áll az a 

tendencia, hogy a vidéki sajtó folyamatosan a maga segélyezését igényelte. Kifejtette, hogy 

amíg a fő cél meg nem valósul, addig a vidéki lapok kénytelenek saját stratégiákat kidolgozni. 

Erre is látott további lehetőségeket. Mint mondta, „különbséget teszek: vidéki ujság és vidéki 

ujság között. Azokra, a melyek egyes vidéki gócpontokban jelennek meg, a hol a 

katholicizmusnak mintegy előőrseiként állanak, szükség van. Nincs azonban szükség arra, 

hogy minden kis faluban, esetleg egymás tőszomszédságában állítsunk őrtornyokat. [...] Az is 

megoldás, ha az egymáshoz közelfekvő helyeken, mondjuk egy egyházmegye területén már 

létező ujságok fuzionálnak, a több gyenge lapocska egy megizmosodott, reprezentálni tudó 

orgánummá lesz. De nem ez az igazi megoldás.”
1161
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 Az igazi megoldás – folytatta – az lenne, ha a kis olvasóközönséggel rendelkező 

lapok átalakulnának az Új Lap helyi mellékleteivé.
1162

  Ezek szerkesztéséhez ugyanis nem 

kell akkora apparátus, csak a helyi hírek regisztrálására szorítkoznak, amelyhez pedig „nem 

kell zsurnalisztikai rutin, nem kell közép-európai műveltség és széles látókör, untig elég egy 

toll és becsületes szándék.”
1163

 Ezeknek a helyi mellékleteknek az előállítása olcsóbb, és az 

előfizetői díjak kombinálásával mind ezek, mind pedig az országos lap jobban eladható lehet. 

Erre ekkor már voltak jó példák: a székesfehérvári melléklap 2200, a pécsi 1800, az 

esztergomi 1200 példányban fogyott naponta. A gyűléstől mindezek után azt kérte, hogy 

ismerje el a laptámogatási stratégia helyességét, és a lapok minél sikeresebb terjesztése 

érdekében kérjék az ország összes plébánosának támogatását. A plébániák számára ezért 

készítsenek útmutatót, mely a lapok terjesztésének célszerű módozatait összefoglalja.
1164

 

Malcsiner beszámolója jól példázza, hogy a meglévő erőforrások felhasználásának módja 

nagyban meghatározza a rendszer működésének és fejlesztésének mikéntjét. A KSE 

finanszírozási stratégiája szerint az országos lapok előnyt élveztek a vidékiekkel szemben, az 

utóbbiak esetében – akár a lefedettség és a minőség rovására is – inkább a költségek 

csökkentésére törekedtek. Ez a fajta koncentráció fontos jelensége a modern sajtóiparnak, 

melynek célja az erőforrások hatékonyabb kihasználása. 

A záró ülésen P. Buttykay Antal ferencrendi házfőnök „Sajtókérdés – életkérdés” 

címmel mondott beszédet: „A világot a vélekedések, a nézetek lendítőkereke hajtja; ezt pedig 

a sajtó kovácsolja. […] A sajtó igazságot annyit ad, a mennyit ő akar […] szuggesztív ereje 

pórázon viszi egész gondolkodásunkat. […] Belőle terem a közvélemény, kiforr belőle az 

erkölcsi felfogás. […] A sajtó erősebb, mint az iskola, hatalmasabb, mint a parlament.”
1165

  

A sajtó fellendítése tehát halaszthatatlan kötelesség, katolikus közügy, amihez pénzt 

kell teremteni. Miként régen a kolostorok ajtajában kenyeret és levest osztottak, úgy kell most 

a templomok kapujában az újságokat osztani. A terjesztésnek pedig egy módja van: 

„elárasztani várost, falut, országot...”
1166

 

Egy évvel később Buttykay ugyanott folytatta, ahol 1910-ben abbahagyta. A 

nagygyűlés harmadik nyilvános ülésén arra próbált válaszolni, hogy aktuális-e még a 

sajtókérdés? A kérdés természetesen csak költői volt, melyre határozott igennel válaszolt. A 

változások elindulását elismerte, de a tempót túl lassúnak tartotta. Továbbra is azt tapasztalta, 
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hogy az ellenfél sajtóját 60 %-ban katolikusok fizetik elő, és sehol nem látni a sikerhez 

szükséges sajtóagitátorok, sajtókáplánok (Pressekaplan) tömegét. Nagy hibának nevezte, hogy 

a magyar katolikusság nem figyelt oda kellőképpen XIII. Leó pápa Officiorum ac munerum 

kezdetű enciklikájára (1897. január 27.), melyben a vallást és a tiszta erkölcsöt támadó 

újságok olvasását tiltotta meg a híveknek. Figyelmeztettet továbbá, hogy a hazai közéletet 

megosztó „politikai számmisztika” (’48 – ’67) miatt a „magyar katolikusok egy része merő 

politikából önmagát zárja el a már kész és becsületesen dolgozó és minden méltánylást 

kiérdemlő katholikus sajtótermékekkel való találkozástól.”
 1167

  

Azt kérte a hallgatóságtól, hogy próbáljanak felülemelkedni a politikai 

megosztottságon e fontos és közös érdek védelmében.
1168

 

Ezen a nagygyűlésen a közművelődési szakosztály vitái elsősorban az iskola- és 

nevelésügy kérdései körül forogtak, de Huszár Károly néppárti képviselő röviden ismét szóba 

hozta a sajtó terjesztési stratégiájának kérdését. Javasolva a szociáldemokraták taktikájának 

„lemásolását”, akik évente 3–5 alkalommal Népszava-vasárnapokat tartottak, és ezeken 2–

3000 új előfizetőt szereztek. Úgy gondolta, hogy „bármilyen nagy tőkék álljanak 

rendelkezésére a katholikus sajtónak, ha azt a jól megszerkesztett, tartalmasabb, bővebb 

katholikus újságot nem leszünk képesek a nép közé vinni, az emberek házába eljuttatni, akkor 

tulajdonképpen minden anyagi erőfeszítés teljesen célttévesztett dolog.”
1169

 

A sajtóvasárnapok kezdeményezését jónak tartotta, de ezek kiterjesztését látta 

szükségesnek. A nagygyűlés végül Huszár előterjesztése alapján határozatban mondta ki, 

hogy a tél folyamán szükségesnek látja egy vasárnap kijelölését, amikor nemcsak a 

templomokban, hanem minden katolikus egyesület közreműködésével, együttesen 

propagálják a katolikus sajtót.
1170

  

A következő évben a hazai katolikusság a Bécsben rendezett nemzetközi 

eucharisztikus kongresszuson vett részt, ezért ebben az évben nem tartottak nagygyűlést. A 

háború előtti utolsó, immár 12. nagygyűlésen (1913) ismét a régi nevekkel találkozunk a 

felszólalók sorában. Mayer Geyza plébános indítványára a templomokban kihelyezendő 

állandó sajtóperselyekről született javaslat. Mayer szerint ez folyamatos jövedelmet 

garantálhatna a sajtóvasárnapok egyszeri bevételei mellett. A Szalézi Szt. Ferenc szobra előtt 
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(a hírlapirodalom védőszentje) álló persely fölé az „Adakozzunk a katolikus sajtóra” feliratot 

képzelt el az előadó.
1171

 

Fontos esemény volt, hogy ez alkalommal külön tanácskozásra gyűltek össze a 

Katolikus Sajtóegyesület Hölgybizottságának
1172

 tagjai is. Glattfelder Gyula csanádi püspök 

megnyitó szavai után Novák Mártonné ügyvezető alelnök ismertette a hölgybizottság 

munkáját, amely a katolikus sajtó terjesztésére és a „rosszirányú sajtó” bojkottálására irányult. 

Egyre több eredményről tudott beszámolni, ugyanis a központi egyesület mellett egyre több 

vidéki településen jöttek létre bizottságok.
1173

 A beszámoló szerint a budapesti egyesület 

ebben az évben már 524 taggal rendelkezett, akik 2716 új előfizetést szereztek, illetve 

katolikusellenes lapok előfizetésének lemondását érték el 275 esetben. A fő tevékenység 

mellett a hölgyek a KSE és a Szent István Társulat részére toboroztak tagokat, illetve 160.000 

sajtóröpiratot és 40.000 egyéb röpiratot helyeztek el.
1174

 A beszámoló után Krüger Aladár 

nagyváradi káptalani ügyész és Martinovics Sándor jezsuita atya mondtak lelkesítő 

beszédeket. Utóbbi nagy reményét fejezte ki a bizottság munkájával kapcsolatban, mikor 

kijelentette, hogy „mint hajdan Eger ostrománál, a sajtó terén is a nők fogják eldönteni a 

csatát.”
1175

 

 

7.5.3. A korszak vége és kitekintés 

 

Jellemző, hogy a vizsgált időszak nagygyűléseinek előadói a sajtóval kapcsolatban újra és 

újra ugyanazokat a problémákat voltak kénytelenek tárgyalni, és rájuk megoldásokat keresni. 

Ezek között időnként felmerült 1–1 újszerű javaslat, de gyakran ugyanannak az ismétlésével 

találkozhatunk. Ez is mutatja, hogy a hazai katolikus sajtómozgalom – bár egyre 

szervezettebb lett – a világháború előtt nem tudta elérni azt a hatást, amit a felszólalók tőle 

vártak. Ennek egyik fontos oka a katolikus társadalomszervezés hiányossága volt. Ugyan 

                                                           
1171

 A sajtóperselyek felállítása. Szövetségi Értesítő, VIII. évf. (1914) 1. sz. 163. 
1172

 A Katolikus Sajtóhölgybizottság 1911. december 27-én jött létre Bangha Béla vezetésével. A bizottság 

elnöke gróf Majláth Györgyné, társelnöke Barkóczy Ilona, pénztárnoka pedig Novák Mártonné lett. A központi 

szervezet mellett rövid időn belül 16 vidéki városban is létrejöttek sajtóhölgybizottságok. Erről bővebben: 

KLESTENITZ 2013a. 104–106. 
1173

 A Sajtóhölgybizottság 1913-ig két röpiratot adott ki, a fővárosban két sajtónagygyűlést rendezett. 1913. 

május 17-én Máriaremetén sajtózarándoklatot szerveztek. Tevékenységük hatására vidéki szervezetek alakultak 

többek közt az alábbi városokban: Sopron, Veszprém, Debrecen, Miskolc, Nagyperkáta, Pécs, Mór-vidék, 

Temesvár, Székesfehérvár, Baja, Eger, Szombathely, Pozsony, Győr, Esztergom, Kalocsa, Kőszeg, Nagyvárad. 

GALAMBOS 2011. 119. 
1174

 A Katolikus Sajtóegyesület Hölgybizottságának díszgyűlése 1913. november 10-én. Szövetségi Értesítő, IX. 

évf. (1915) 1. sz. 47–48. 
1175

 A Katolikus Sajtóegyesület Hölgybizottságának díszgyűlése 1913. november 10-én. Szövetségi Értesítő, IX. 

évf. (1915) 1. sz. 48. 



300 
 

egyre több szervezet létezett, melyben a hívő katolikusok szabadidejüket tölthették, 

művelődhettek, vagy érdekeiket érvényesíthették, de ezek tagságában sokszor ugyanazokkal a 

nevekkel találkozunk. Az egyre kiterjedtebbé váló katolikus sajtó példányszámok és minőség 

tekintetében is még mindig elmaradt a konkurenciától. A fejezet elején említett, a külső 

feltételek változása következtében szükségessé vált újragondolás a hazai katolikus sajtóügy 

terén elkezdődött, új szerepfelfogás kezdett kialakulni. Az eredmények azonban csak lassan és 

részben valósultak meg. Ennek legfőbb okaira a nagygyűlési felszólalók sorra felhívták a 

figyelmet, és igyekeztek megoldási javaslatokat is megfogalmazni. Mivel azonban a katolikus 

nagygyűléseknek nem volt olyan eszköze és hatásköre, melynek segítségével az elfogadott 

határozatokat hatékonyan végre lehetett volna hajtani, a megoldások lassan születtek meg. A 

legfőbb problémát természetesen – az egységes és rendszeres egyházi támogatás hiánya miatt 

– a szükséges pénz előteremtése jelentette. 

Mihályfi Ákos az 1913. évi nagygyűlés megnyitó napján még mindig a katolikus sajtó 

szaporításának szükségességéről beszélt, az országos sajtóreform kapcsán a korábbiaknál 

valamivel tágabb keretbe helyezve mondandóját. „Bár rendkívül sokat agitáltunk, beszéltünk, 

tettünk, áldoztunk e téren az utóbbi évtized alatt: még mindig a munka kezdetén vagyunk. [...] 

ha mi a katolikus sajtó kérdésével igazán alaposan akarunk foglalkozni, nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a nagy nemzeti sajtót: mert annak emelkedésével vagy süllyedésével 

kapcsolódik a katolikus sajtó sorsa is. [...] már pedig a magyar sajtó süllyedése és elfajulása 

veszéllyel fenyegeti nemcsak a katolikus egyházat és vallást, hanem a magyar nemzetet és 

hazát is. [...] tehát nemzeti érdek követeli a magyar nemzeti sajtó reformját.”
1176

  

A cél – állapította meg –, hogy e reform segítségével vissza kell foglalni a 

„keresztényeket megillető” helyet. Ebben nagy szerep jut az újságírók nevelésének 

(kavlifikációjának), az újságíró-egyesületek szelekciós munkájának (OPE), a sajtótörvény 

revíziójának és a nép körében végzett sajtóapostolkodásnak egyaránt.
1177

 Mihályfi abban látta 

a vajúdó katolikus sajtó egyik kitörési lehetőségét, ha az egész hazai sajtóügy szabályozása 

átalakításra kerül. Az általa is említett hiányérzetek enyhítéséhez azonban majd csak a 

világháború alatt létrehozott Központi Sajtóvállalat felállítása járul hozzá. 
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7.5.4. Összegzés 

 

A katolikus sajtószervezéshez kapcsolódó nagygyűlési beszédek áttekintése után is a már 

„megszokott” jelenséggel találkozhatunk. A megújuló környezethez – a pápai 

iránymutatásoknak és a nemzetközi mintáknak megfelelően – alkalmazkodni igyekvő hazai 

törekvések a vizsgált korszakban kevés eredményt mutathattak fel. Az erjedés folyamata 

azonban ezen a téren is elkezdődött. A felszólalók – akik egyben a katolikus sajtómozgalom 

meghatározó szereplői is – tisztában voltak a rendelkezésre álló nemzetközi mintákkal, de a 

hazai viszonyok között létező lehetőségekkel is. A katolikusok a modern, üzleti elvű 

tömegsajtó, és az élénkülő médiapiac keretei között próbálták modernizálni gyenge lábakon 

álló, hagyományos sajtótermékeiket. Ehhez azonban kevés tőke állt rendelkezésre. Ennek az 

előteremtése is sok energiát lekötött, de egyúttal rendkívül „kreatív” módszereket 

eredményezett (gyűjtések, sajtóvasárnapok, sajtópersely, stb.). Magukat a kiadványokat is 

modernizálni szerették volna (tematika, előállítási technika, reklámszervezés, stb.), de ehhez 

szintén szegényesek voltak az adottságok. Kevés volt a profi újságíró (specializálódás), 

hiányzott a tudósító- és terjesztő hálózat. Ilyen feltételek mellett nem volt esély a médiapiaci 

erőviszonyok átalakítására. A katolikus sajtónak továbbra is morális, orientáló szerepet 

szántak, és egy bulvárlap kiadásával csak a politikailag semleges piaci szegmenst próbálták 

lefedni. A katolikus napilapok pártpolitikai kötődése azonban megmaradt. 

 A nagygyűléseken elhangzott beszédek átvették a pápai iránymutatások szóhasználatát 

és javasolt technikáit („toll ellen toll”, „betű ellen betű”, a liberális lapok bojkottálása, „jó és 

rossz sajtó” megkülönböztetése), illetve gyakran hivatkoztak konkrét külföldi (német, francia) 

példákra a sajtómozgalom, vagy egy-egy lap sikere kapcsán. Az mindenki számára világos 

volt, hogy mindenféle tömeghatás elérésének alapfeltétele a korszerű sajtó – mint művelődési 

és információs eszköz – megteremtése, a stabil és nagyszámú olvasóközönség kialakítása. Ez 

pedig volt várható egyes egyének munkájától, hanem közösségi (intézményes) 

megoldásokban kellett gondolkodni (OPE, KSE, Népszövetség). A sajtó esetében – mint a 

többi vizsgált résztéma kapcsán – gyakori volt annak a nevelő hatásnak a hangsúlyozása, 

melytől a katolikus közvélemény és a jövő világi értelmiségének megteremtését várták. Ez 

vonatkozott az országos és a helyi lapokra egyaránt. Ezek együttes fejlesztésére azonban nem 

volt pénz, így az utóbbiaknak alternatív értékesítési technikák és bevételi források után kellett 

nézniük. A cél az olvasókhoz való „odaférkőzés”, illetve minél többeknek a katolikus 

sajtótermékekre való „rászoktatása” volt. Ennek különböző technikáit vetették fel a 
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nagygyűlési felszólalók. Volt olyan javaslat, mely a sajtó modern korban betöltött szerepének 

tanítását bevezette volna a katolikus szemináriumokban. 

 Ennek az utóbbi ötletnek volt is realitása, hiszen sajtószervezés terén is az egyik fontos 

lecsapódási pont a plébánia lett. A plébános, mint tudósító, sajtóegyesület-szervező, 

lapterjesztő és a sajtóvasárnap szónoka, központi szereplője volt az elképzeléseknek. A 

sajtómozgalom végül az első világháború alatt kezdett sikereket elérni. Addigi vergődésének 

legfőbb okát a „katolikus milliók közönyében” látták az érintettek, azaz a katolikus 

társadalomszervezés sikertelenségének okai egyben a sajtómozgalom fékezői is voltak.   
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8. A katolikus nagygyűlések határozatainak végrehajtása 
 

Láttuk, a nagygyűlések nyilvános- és szakosztályi ülésein a katolikus közélet és hitélet fontos 

kérdéseit tárgyalták, a katolikus társadalmi szervezetek pedig rendszeresen időzítették éves 

közgyűléseiket ezek idejére. A nagygyűléseknek ez a sorozata úgy is értelmezhető, mint a 

katolikus egyház meg nem valósult autonómia-szervezetének pótléka.
1178

 Az 1870-es évek 

elején, majd a századfordulón történt próbálkozások ellenére az autonómiatervezetek nem 

léphettek életbe, és így egy sor fontos kérdés függőben maradt egészen a dualista monarchia 

megszűnéséig. Igaz ez a katolikus jellegű, de állami kezelésben lévő alapok (tanulmányi-, 

egyetemi-, és vallásalap)
1179

 esetére, de a katolikus világiak egyházszervezetben elfoglalt 

helyének meghatározására is. Azokat a kérdéseket, melyekkel egy országos (vagy helyi) 

autonómia-szervnek kellett volna foglalkoznia, így az évente összehívott általános 

nagygyűléseken tárgyalták.
1180

 Az autonómia-pótlék meghatározás helyes értelmezése talán 

abban ragadható meg, hogy ez volt az a megoldás („gumicsont”), amit a püspöki kar a 

laikusok számára tartott fent, mivel valójában nem volt érdekelt abban, hogy az autonómia 

megvalósulása esetén egy világiak által dominált szervezet közjogi felhatalmazásokkal 

rendelkezzen. A jóval gyengébb, konkrét hatáskörök és komoly pénzügyi háttér nélküli 

OKSZ és a nagygyűlések viszont fontos igényeket elégítettek ki. 

Ezek a rendezvények a katolikus öntudat erősítése és a közéleti jelenlét demonstrálása 

mellett egyfajta panaszfórumokká is váltak, ahol ki lehetett beszélni a problémákat („levezetni 

a gőzt”), illetve a katolikusok (ha csak látszatra is létező)
1181

 egységét demonstrálni lehetett. 

A nagygyűlések szakosztályaiban (hitbuzgalmi-karitatív, közművelődési, szociális) az egyes 

témák előadói határozati javaslatokat tettek a problémák megoldására és a katolikus 

társadalom szervezésének módozataira, melyeket a találkozó záró ülésén a tagsági joggal 

rendelkező résztvevők hagytak jóvá. Ezeket a deklaratív hatályú, cselekvési irányelvnek szánt 

határozatokat a „nagygyűlés közgyűlése” úgy hozta, mintha egy informális, külön 

hatáskörökkel nem rendelkező katolikus parlament lett volna. 

 A határozatok végrehajtása érdekében komoly hatáskörökkel, szervezeti és anyagi 

háttérrel rendelkező intézményekre lett volna szükség, ezek a feltételek viszont nem, vagy 

csak részben voltak adottak. Ha a fenti logikát követjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a 
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„katolikus parlament” mellett nem működött „katolikus végrehajtó hatalom”. Így a 

határozatokban foglaltak csak több tényező együttműködése esetén realizálódhattak. Az 

ebben az időszakban elért eredmények így egyben jelzik a hazai katolikus nagygyűlési 

mozgalom, illetve a katolikusok központi társadalmi szervezkedésének hatékonyságát és 

annak korlátait is. A következőkben a nagygyűlési határozatok végrehajtásához kapcsolódó 

szempontokat tekintem át. 

8.1. A Magyarországi Katolikus Egyesületek Országos Szövetsége 

(KEOSZ)/Országos Katolikus Szövetség (OKSZ) 
 

Az országos katolikus nagygyűlések központi rendező szervezete a Magyarországi Katolikus 

Egyesületek Országos Szövetsége (KEOSZ) volt. Ez a Katolikus Körök Országos 

Szövetségének (1896) átszervezéséből jött létre az 1901. évi második országos katolikus 

nagygyűlés alkalmával.
1182

 Az új alapszabály kidolgozására azért volt szükség, mert az eredeti 

szervezet már az első országos nagygyűléstől olyan megbízásokat kapott, melyek túlléptek 

korábbi hatáskörén: a katolikus iskola ügyének pártolása, a katolikus autonómia támogatása, a 

házasság szentségének védelmére hozott határozatok végrehajtása.
1183

 

A KEOSZ létrehozása a hazai katolikus társadalomszervezés egyik eredménye volt, 

mely megpróbált az „egyesületek egyesülete”, az ország katolikus civil társulásainak 

ernyőszervezete lenni. A szövetség közgyűlését évente egyszer hívták össze, rendszerint 

Budapesten, de az alapszabály azt is lehetővé tette, hogy ezt valamelyik vidéki nagyvárosban 

tartsák. Az utóbbi esetben be kellett jelenteni az ülést az illetékes püspöknek.
1184

 

Korszakunkban az elnökséget ifj. Zichy János gróf elnök, és hat alelnök alkotta.
1185

 

Többségük a fővárosban élt, de az alapszabály szerint az egyik alelnök mindenképpen 

budapesti kellett, hogy legyen. Mellettük egy igazgató működött (Szentiványi Károly), 

továbbá választottak egy titkárt (Gyürky Ödön, Haller István), egy jegyzőt és egy 

pénztárnokot is. A KEOSZ székhelye és irodája Budapest VIII. kerületében volt, a 

Szentkirályi utca 28-ban.  
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Az éves közgyűlés a tagegyesületek képviselői közül 60 igazgató-tanácsost választott, 

akiknek harmadát évente újraválasztottak. Az igazgató-tanács legalább negyedévente 

ülésezett, határozatait legalább 10 fő és az elnök jelenléte mellet, szótöbbséggel hozhatta. Ez a 

szerv intézte az évközi ügyvitelt. Az igazgató-tanács tagjaiból és külső szakemberek 

meghívásával szakosztályokat alakított ki, melyek közül öt állandóan működött, egy-egy 

előadóval az élén: 1. tudományos és irodalmi (Mihályfi Ákos), 2. társadalmi (Gyürky Ödön), 

3. karitatív (Zichy Aladár), 4. szociális (Giesswein Sándor), 5. fővárosi egyesületek 

szakosztálya (Kánter Károly). A nagygyűlési határozatok végrehajtó szerve ténylegesen a 

KEOSZ igazgató-tanácsa volt.
1186

 A hivatalos közlöny a „Társulati Értesítő” lett.
1187

 

 A hatékonyabb működés érdekében a központi szervezet mellett 1906. január 1-től az 

egyházmegyék esperesi kerületeiben a megyéspüspök kinevezésével és megerősítésével bíró 

megbízottak működtek, mindegyikük pap volt. Az esperesi-kerületi képviselők létrehozták a 

saját egyházmegyei szintű szervezetüket is. Az esperességi képviselő hivatása volt a KEOSZ 

célját képező „katolikus restauráció ügyét” saját kerületében képviselni, az ott lévő 

hitbuzgalmi, egyleti, szövetkezeti és minden keresztény társadalmi mozgalomnak az élére 

állni, amennyiben ezt a helyi plébános nem ellenzi.
1188

 A helyi képviselők a központtal 

közvetlen kapcsolatban álltak. A kerületi képviselők egyúttal az ekkor szerveződő Katolikus 

Népszövetségnek is kerületi vezetői lettek, így ezt a mozgalmat is ez a szervezet tartotta 

kézben.
1189

 

 Az egyesület alapszabálya szerint a KEOSZ céljai a következők voltak: 2.§. 1. a 

magyarországi katolikus egyesületek között állandó kapcsolat és szoros összeköttetés 

létesítése, 2. a katolikus egyesületek működésének egységes irányítása, országos társadalmi 

mozgalmak kezdeményezése és vezetése, 3. a katolikus egyesületek kifelé való képviselete, 

védelme és ügyeinek előmozdítása.
1190

 Ezek alapján elmondható, hogy 1906 után a 

nagygyűlési határozatok végrehajtására rendelkezésre állt egy, a központitól az esperesi 

kerületekig lenyúló képviseleti rendszer, mely elvileg el tudta érni az ország összes katolikus 

civil szervezetét. Az alapszabály 5. §-a alapján a KEOSZ-ba belépett egyesületek kötelezték 

magukat, hogy „a szövetségi közgyűlés határozatainak saját körükben lehetőleg érvényt 
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szerezni s a Szövetség czéljait előmozdítani” igyekeznek.
1191

A határozatok végrehajtásáról és 

éves működéséről évente jelentést kellett küldeniük a központba. 

 Az igazgató-tanács 1905-ben 59 tagból állt, elsősorban Budapestről és az ország 

nyugati feléből. A tagság a következő módon oszlott meg: 15 pártfogó, 226 pártoló, 269 

rendes tag (egyesület). Ezek mellett résztvevő tagja lett a szövetségnek a Katolikus 

Népszövetség is 1183 taggal, és ehhez jöttek még az esperes-kerületi képviselők (502 

esperességből) 187-en.
1192

 Az alábbi táblázat adataiból látható, hogy 1907-re csak a pécsi és 

székesfehérvári egyházmegyékben volt teljes az egyházmegyei esperességi képviselet. A 

görög katolikus egyházmegyék esetében (eperjesi, munkácsi, gyulafehérvári, szamosújvári) 

pedig egyáltalán nem történt meg a szervezet kiépítése. A helyi szövetségi képviselők 

megtalálása tehát nem mindenhol ment könnyen, 1909-ben a valamivel több, mint ötszáz 

kerületből 181-ben volt meg a kapcsolattartó, szervező személye. (7. táblázat) Ez a tényező a 

nagygyűlési határozatok végrehajtásának hatékonyságát minden bizonnyal befolyásolta. 

 

Egyhm.  Esp. 

ker. 

(db) 

Képv. 

(1905) 

Képv. 

(1909) 

Egyhm.  Esp. 

ker. 

(db) 

Képv. 

(1905) 

Képv. 

(1909) 

Esztergomi 46 24 szerv. alatt Csanádi 23 7 szerv. alatt 

Beszterceb. 12 6 6 Erdélyi 16 5 7 

Eperjesi  23 - - Nagyváradi 12 5 0 

Győri 22 14 22 Egri 23 11 11 

Munkácsi 48 - - Kassai 18 13 15 

Nyitrai 24 16 15 Rozsnyói 14 - 12 

Pécsi 22 22 19 Szatmári 12 5 5 

Szhelyi 21 11 22/13 Szepesi 14 7 15/6 

Szfehérvári 12 12 12 Gyfehérvári 32 - - 

Váci 19 13 13 Nagyvárad 19 - - 

Veszprémi 29 6 8 Szamosújvár 43 - - 

Kalocsai 16 10 17/17 ÖSSZESEN 502 187 181 

7. táblázat: A KEOSZ esperes-kerületi képviselőinek száma egyházmegyénként, 

1905., 1909.
1193

 

                                                           
1191

 BOROVICZÉNY 1907. 125. 
1192

 BOROVICZÉNY 1907. 127. 
1193

 ÉVKÖNYV 1906. 59-60.; Szövetségi Értesítő 1909/3. 115. 



307 
 

A Katolikus Népszövetség szervezéséhez – tömegbázis létesítése és a társadalom 

hatékonyabb mozgósítása céljából – a KEOSZ látott hozzá.
1194

 Ennek alapszabályát 1905 

márciusában készítették a német Volksverein für das Katholische Deutschland mintájára. A 

Népszövetség a KEOSZ-nál mélyebben igyekezett behatolni a társadalom szövetébe, és ezt 

szervezete is tükrözte. A tagok községenként, sőt utcánként is csoportosulhattak és maguk 

közül biztosokat (csoportvezető) választhattak.
1195

 Az egyházmegyei szervezet itt is az 

esperes-kerületi képviselőkön keresztül valósult meg. A községi szervezet vezetője a helyi 

lelkész volt, de ennek hiányában egy alkalmas világi katolikus férfi is betölthette ezt a 

pozíciót. A Népszövetség tagjai részére ingyenes jogvédelmet biztosított, ingyenes röpiratokat 

terjesztett, és az alapszabály szerinti „testvéri támogatást” nyújtott. A Katolikus Népszövetség 

1907 végén alakult meg, országosan 600 községben körülbelül 10.000 taggal. Első elnöke 

Rakovszky István volt, alelnökei Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök és Zboray István 

néppárti politikus. 1909-től vezérigazgatóként Ernszt Sándor vezette a szervezetet. 1918-ig 

mintegy 300.000 tagot sikerült toborozni.
1196

 A Népszövetség több önálló mozgalommal is 

kapcsolatban állt, azok munkáját támogatta (Katolikus Karitász, Katolikus Tanítók, 

keresztény szociális szakszervezetek, katolikus munkásnő-mozgalom), és maga is több 

osztályt működtetett (Nyilvántartási Osztály, Jogvédő Osztály, Gazdasági Iroda, Biztosítási 

Osztály).
1197

 

 E két nagy ernyőszervezet több katolikus szövetséget tudhatott tagjai között, így a 

hálózatban elérhető végpontok száma tovább növekedett (Pl. Katolikus Legényegyesületek 

Országos Szövetsége, Keresztény Szövetkezetek Központja, stb.) A nagygyűlési határozatok 

végrehajtásához szükséges bázis társadalmilag mély, a kapcsolati háló térben kiterjedt, 

országos volt. Ez jól jött, ha a nagygyűlési határozatok értelmében szervezési, gyűjtési 

feladatokat kellett megvalósítani, de magában rejtette a rivalizálás lehetőségét is. A 

határozatok másik része azonban inkább informális, politikai kapcsolatokat, vagy hivatali 

eljárások lefuttatását igényelte. A nagygyűléseket szervező központi szervezet informális-

politikai kapcsolatrendszere szintén kiterjedt volt, a nagygyűlések elnökségi tagjai és 

díszelnökei között sok befolyásos névvel lehet találkozni, természetesen a politikailag azonos 

oldalon állók táborából. A püspöki kar egy része is szerepet vállalt ezeken az alkalmakon, 

vagy táviratban üdvözölte azok munkáját. 
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 Az előző évi határozatok sorsa rendszeresen téma volt a következő nagygyűlési 

alkalmakon, és ekkor a KEOSZ (1908-tól Országos Katolikus Szövetség, OKSZ) is beszámolt 

tevékenységéről. Az 1910. évi nagygyűlést követő beszámolóban például az alábbi 

megjegyzéseket találjuk az egyes feladatokhoz rendelve, melyek felvillantják, hogy az OKSZ 

milyen kapcsolati hálót igyekezett működtetni, illetve milyen fórumokhoz fordult a 

határozatok végrehajtása érdekében:
1198

 

 

- A Régiszi Szent Ferenc János Egyesület ajánlása: Az OKSZ, a nyilvánosság rendelkezésére 

álló eszközeivel, kellő módon igyekezett az egyesület jelentőségét ismertetni; 

- Szent Alajos temploma és a Senki fiai: Az OKSZ felterjesztést intézett a püspöki kar fejéhez 

és valamennyi tagjához és az összes szerzetesrendekhez; 

- Népmissziók ügye: Az OKSZ a püspöki karhoz fordult, ajánlva a szövetség által létrehozott 

Népmisszió egyesületet; 

- Cselédotthon, cselédképzés, cselédegyletek szervezése: Az OKSZ közölte a határozatot a 

katolikus Háziasszonyok Országos Szövetségével, és felhívta a figyelmét arra, hogy az 

esetleges ismertetéseket a szövetség támogatásával teheti közzé; 

-  Vasúti misszió: Az OKSZ felterjesztéssel fordult a püspöki karhoz, a belügyi és a 

kereskedelemügyi miniszterekhez; 

- A katolikus autonómia ügye: Az OKSZ a megoldás sürgetése végett beadvánnyal fordult a 

vallás- és közoktatási miniszterhez; 

- Katolikus kiadványok terjesztése: Az OKSZ felhívta a Szent István Társulat figyelmét a 

szükséges gyűjtemények összeállítására és terjesztésére; 

- Elfogulatlan, tudományos magyar történelem írása: Az OKSZ a Szent István Társulat 

igazgató-tanácsának a tárgyban átiratot küldött; 

- Diákgondozás: Az OKSZ igazgatótanácsa a bizottságot megalakította, és 1911. március 9. 

és 27. között közművelődési tanfolyamot szervezett;
1199

 

- Feladatok a sajtó terén: A Katolikus Sajtóegyesület (KSE) „megfelelően gondoskodott” a 

határozatról; 

- Sajtóvasárnapok kiterjesztése: A KSE „kellő eredménnyel intézkedett”; 

- Gyermeknevelés, ifjúsági egyesületek, békeeszme terjesztése: Az OKSZ előterjesztéseket 

intézett a püspöki kar fejéhez, annak tagjaihoz, illetve körlevélben hívta fel a lelkészkedő 
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papságot a mozgalom megindítására és fejlesztésére, továbbá megalakította az ifjúsági 

egyesületek központját; 

-  Katolikus egyesületek ügye: Az OKSZ körlevélben hívta fel a lelkészkedő papságot és az 

egyesületek elnökeit; 

- Szociális nevelés: Az OKSZ felterjesztést intézett a püspöki kar fejéhez, annak tagjaihoz, és 

megfelelő gyakorlati alkalmazás végett megkereste az összes városok tanácsait; 

- Katolikus tanítóképzők ügye: Az OKSZ felterjesztéseket tett a püspöki karhoz és a vallás- és 

közoktatásügyi miniszterhez; 

- Kötelező népiskolai hitoktatás: Az OKSZ felterjesztéseket intézett a vallás- és 

közoktatásügyi miniszterhez; 

- Katolikus irodalom: A XI. Kat. Nagygyűléssel kapcsolatban a Szent István Társulat, az 

Aquinói Szent Tamás Társulat és a Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesület 

matinéján megfelelő módon gondoskodás történik; 

- A nagyobb birtoktestek bérbeadási módja: AZ OKSZ a püspöki karhoz és az összes 

javadalmas egyházi tényezőhöz előterjesztést intézett; 

- A Katolikus Népszövetség fejlesztése: AZ OKSZ az összes főpásztor megfelelő intézkedését 

kérte; 

- A Szociális Misszió Társulat: Az OKSZ a Katolikus Női Tanáccsal közölte a határozatot, és 

felhívta figyelmét a társulatra; 

- Keresztény hitelszövetkezetek központja: Az OKSZ állandóan fenntartja a mozgalmat, és 

szükség esetén szakértő tanácsadókat küld ki. Ennek megvalósításában a Katolikus 

Népszövetség is közreműködik; 

- A művelt katolikus nők kulturális tájékoztatása: Az OKSZ megkereste a Katolikus Nővédő 

Egyesület elnökségét. 

 

A kiragadott példák alapján is látható, hogy a határozatok ügyében intézkedő OKSZ a 

lehetőségeihez mérten igyekezett saját hatáskörében megoldásokat találni, illetve felvenni a 

kapcsolatot az érintett egyházi és világi kormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel és 

személyekkel. Erre a célra kiterjedt kapcsolati hálót épített ki és tartott működésben.  

Ez komoly erőfeszítéséket igényelt, ugyanis egy-egy határozat érdekében (a normál 

működési költségek mellett) olykor meg kellett keresni az összes katolikus egyesületet, 

plébániát, tanítókat, és több ezer példányban kellett egy-egy nyomtatványt, felhívást és levelet 

szétküldeni. A lehetőségeknek azonban anyagi korlátai voltak. Már a szervezet 1901. évi 

megújulása után így nyilatkozott Mihályfi Ákos a Katolikus Szemle hasábjain: „Ez tehát a 
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nagy gép, melynek vaskarjai szétnyúlnak az egész országba, minden katholikus társulatba és 

egyesületbe. Ha ez a gép megindul, ha a központban megmozdul, elhat a legutolsó faluig is, 

ahol katholikus egyesület van. A gép minden részében pompásan van elkészítve; nem kell 

hozzá semmi más – csak olaj. De ez kell. Olaj nélkül egy gép sem dolgozhatik. Ennek a 

gépnek az olaja pedig a pénz. Pénz nélkül eredményes munkát nem végezhet, sőt csakhamar el 

fog akadni.; míg ellenkezőleg minél több pénzzel rendelkezik, annál messzebbreható, annál 

mélyebben szántó munkára vállalkozhatik.”
1200

 Az alapszabály értelmében a szövetség rendes 

tagjaitól nem szedett tagdíjat, de a pártfogó (évi legalább 200 korona) és pártoló (évi legalább 

10 korona) tagság támogatására számítottak.
1201

 Az 1905. évről szóló számadás alapján az 

alábbi bevételek és kiadások jelentkeztek. (2. táblázat) 

 

Bevétel Korona Kiadás Korona 

Múlt évi maradvány 621,20 Személyzeti számla 3920,32 

Pártfogó tagok díja 2800,00 Házbér 1115,00 

Pártoló tagok díja 1635,00 Felszerelés, iroda 1278,34 

Adományok 3482,09 Nyomtatvány, posta 1306,44 

  Szálloda az 1903. évi szoc. kurzusról 700,02 

Összesen 8538,29  8329,12 

  Készpénz maradvány 209,17 

 

8. táblázat: A KEOSZ számadása az 1905-ös évről.
1202

 

 

Ezek szerint azt lehet mondani, hogy a mindennapi működés költségei a bevételek nagy részét 

felemésztették, és nem tették lehetővé költségesebb akciók saját tőkéből való finanszírozását. 

A határozatok végrehajtására nem állt rendelkezésre elegendő forrás, mindössze azok 

kommunikálására volt a szervezetnek lehetősége. A kiadások jelentős részét ugyan a személyi 

költségek tették ki, de szükség volt a szervezet vezetésének és tagságának önkéntes munkájára 

is. Emellett mindenképpen külső forrásokat és támogatókat kellett szerezni. Ezt mutatja az is, 

hogy 1907-ben az előző éven készített tervezethez (3. táblázat) képest többletköltségek 

jelentkeztek, elsősorban az 1904. évi nagygyűlés szervezési kiadásaiból adódó hátralék 

okozott még mindig gondot (2369 korona), ezért ezt a költségvetési évet 1781 korona 

                                                           
1200

 Mihályfi Ákos: A Kath. Egyesületek Orsz. Szövetségéről. Katholikus Szemle 1902/6. 497. 
1201

 ALAPSZABÁLY 3.§. Közli: BOROVICZÉNY 1907. 124. 
1202

 ÉVKÖNYV 1906. 25. 
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hiánnyal zárta a szövetség (1906).
1203

 Önerőből tehát nem finanszírozhatták a határozatok 

végrehajtását, ami a megvalósulatlanság kockázatát rejtette magában.  

 

 

Kiadás Korona Fedezet Korona 

Házbér 1200,00 Pénz maradvány 209,17 

Személyi kiadások 5000,00 13 pártfogó tagtól 2600,00 

Nyomtatvány 1500,00 225 pártoló tagtól 2250,00 

Postai, irodai költs. 800,00 Résztvevő tagoktól 2000,00 

  Nyomtatványokból 200,00 

  Tagdíj hátralékból 200,00 

  Tagsági szaporulat és adomány 1040,83 

Összesen 8500,000  8500,000 

 

9. táblázat: A KEOSZ költségelőirányzata az 1906. évre.
1204

 

 

Szentiványi Károly, aki 1905 és 1910 között a központi Szövetség igazgatója volt, a Zichy 

Nándor születésének 100. évfordulójára (1929) megjelentetett emlékkötetben az ünnepeltnek 

a katolikus társadalom aktivizálásában betöltött szerepéről írt. Ennek kapcsán fejtette ki, hogy 

nincs igazuk azoknak, akik a nagygyűlések határozati javaslatait hatálytalanoknak mondják. 

Ezt írja: „ameddig határozati javaslatokban adtuk meg a mozgalmak irányát, minden olyan 

határozat, amely nem csupán elvi kijelentések céljából hozatott, hanem munkát írt elő, nagyon 

kevés kivétellel végrehajtáshoz is jutott, viszont minden valamirevaló társadalmi mozgalmunk 

eredését valamelyik nagygyűlési határozatból veszi.”
1205

 Az ügy érdekében tevékenykedők 

tehát úgy gondolták, hogy – a fent bemutatott szűkös anyagi lehetőségek ellenére – munkájuk 

sikeresnek tekinthető. 

 

 

 

 

                                                           
1203

 Az Országos Kath. Szövetség számadása. Szövetségi Értesítő 1907/2. 39. 
1204

 ÉVKÖNYV 1906. 25. 
1205

 SZENTIVÁNYI 1929. 93-94. 
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8.2. Példák a határozatokban foglaltak megvalósulására 
 

A nagygyűlési javaslatok tételes megvalósulásának vizsgálata nem képezi a dolgozat tárgyát, 

ennek kifejtése ugyanis további, széleskörű kutatómunkát igényel. A feldolgozás elsősorban a 

katolikus körökön belüli diskurzus elemeit járta körül, melyek hatását itt mindössze néhány 

jellemző gyakorlati példa kiemelésével szeretném illusztrálni. 

A KEOSZ működése, a nagygyűlések tematikájához hasonlóan rendkívül szerteágazó 

volt. Az elvégzett munkáról készült éves beszámolók alapján képet alkothatunk a „katolikus 

megújulás” azon eredményeiről, amelyeket segítségével, legalábbis támogatásával sikerült 

elérni. A nagygyűléseken elmondott beszédek jelentős része még a vizsgált korszak végén is 

arra hívta fel a figyelmet, hogy a katolikus akcióban részt vevő világiak aktivitása továbbra 

sem elegendő, nem sikerült kellő mértékben mozgósítani a híveket. A legtöbb eseményen és 

szervezetben ugyanazok a nevek bukkannak fel újra és újra. Mindezek ellenére nem vitatható 

el, hogy számtalan apró lépés megtétele a nagygyűléseken elfogadott határozatokhoz és a 

KEOSZ/OKSZ munkájához köthető. 

Az Országos Katolikus Szövetség (amely a két világháború közötti időszakban is a 

nagygyűlések szervezője maradt) az 1927-ben kiadott Magyar Katolikus Almanachban 

emlékezett meg a Szövetség munkájáról. Itt a nagygyűlési határozatok és javaslatok kapcsán a 

következő hármas csoportosítást alkalmazták: 1. „A javaslatok egy része elveket hangoztat és 

semmiféle meghatározott munkát vagy tennivalót ki nem jelöl. A magyar katholikusság 

legnagyobb nyilvánossága előtt a legilletékesebb vezérek ajkáról elhangzó elvi kijelentések 

ezek a kétségbevont vagy támadott katolikus jognak, érdekeknek védelmére, hitéleti vagy 

világnézeti állásfoglalások leszögezésére, úgy hogy a kijelentések már magukban foglalják a 

javaslat végrehajtását is.”
1206

 Ezekkel kapcsolatban tehát a végrehajtás nem igényelt 

semmilyen további teendőt, az elfogadott határozat puszta deklarálása volt a cél, a benne 

foglalt elvi állásfoglalás és az adott ügy melletti elköteleződés kifejezése (pl. az egyház 

nevelési jogának garantálása). Ezeknek önmagában a fórum, ahol elhangzottak, illetve a 

javaslattevő személye adott súlyt, jelentőséget. 2. „A másik részbe sorolhatók azok a 

javaslatok, melyek azt kívánják, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel megvalósítható 

alkotásokhoz fogjunk. Ezeket a javaslatokat (…) sikerrel megvalósítottuk.”
1207

  Ezek olyan, 

rövidtávon is megvalósítható célok és feladatok voltak, melyek érdekében az OKSZ igazgató-

tanácsa megtette a szükséges előkészületeket. Akkor is, ha a rövidtávú eredmények igazi 
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 ALMANACH 1927. 611. 
1207

 ALMANACH 1927. 612. 



313 
 

hatásai csak később jelentkezhettek igazán. Alább ezekből ismertetek néhányat. 3. Maradt 

végül harmadiknak csoportként „a javaslatoknak az a része, melyeket a Nagygyűlések 

bizonyos körülhatárolt kívánalmak érdekében hoztak meg, vagy később ezek végrehajtását 

sürgették. Ezeknek a végrehajtása vagy egyáltalán, vagy egy bizonyos időn belül 

lehetetlenség, mert olyan akadályokba ütközik, melyeknek legyőzése a magyar katolikusoknak 

csak idő múltával áll módjában. Jogaik biztosítása mellett e javaslatok végrehajtása 

érdekében a Szövetség állandóan munkálkodik s legközelebbi programjában is több 

nagygyűlési határozat végrehajtásának megvalósítása első helyen szerepel.”
1208

 Ezek tehát 

olyan határozatok voltak, melyek megvalósítása hosszabb időt igényelt, így a szervezet 

hosszú távú céljai között szerepeltek, és vagy nem volt közvetlen ráhatásuk a végrehajtásra, 

vagy olyan természetű dologról volt szó, amelynek realizálása nem néhány hét kérdése. Ezek 

– ha megvalósultak egyáltalán – a két világháború közötti időszakban teljesülhettek. 

A második csoportba sorolható végrehajtási intézkedések nyomán már az első 

világháború előtt több, kézzelfogható eredményt is fel tudott mutatni a magyar katolikus 

társadalmi akció. Ez akkor is igaz, ha folyamatosan lehetett olyan hangokat hallani, amelyek 

az elvégzett munka eredményességét kétségbe vonták, és türelmetlenek voltak a gyorsabb 

haladás érdekében. Maga a Szövetség is azon a véleményen volt, hogy „mentünk és megyünk, 

és biztosan állíthatjuk, hogy olyan fölszereléssel, a minővel mi masírozunk, nagyobb utat 

senki se tett. Társzekerünk és ágyunk tölteléke a lelkesedés volt, zsoldunk a nyugodt 

lelkiismeret.”
1209

 

A legfontosabb eredmény talán a katolikus egyesületek alapításához nyújtott központi 

támogatás volt, melynek révén országszerte számos társadalmi és hitbuzgalmi szervezet 

alakult. A Mária-kongregációk, rózsafüzér társulatok és egyéb katolikus körök elterjedését 

nagyban segítette a nagygyűlési határozatok nyomán végzett központi szervezőmunka. Az 

1906-os év beszámolója szerint a KEOSZ 318 rendes tagegyesülettel rendelkezett, és 

nagyjából 50 községgel állt levelezésben, hogy az ott tervezett egyesületek megalakulásánál 

segítséget nyújtson (tanáccsal, nyomtatványokkal).
1210

 Azt is jelezte a beszámoló, hogy sok 

helyen jönnek létre segítségükkel olyan egyesületek, amelyek végül nem lépnek be az 

országos szervezetbe. A tagegyesületek tevékenységét a központi szervezet (az éves 

beszámolók bekérése mellett) igyekezett folyamatosan figyelemmel kísérni. Az ezeknél 
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 ALMANACH 1927. 612-613. 
1209

 Beszámoló. Szövetségi Értesítő, 1907/2. 38. 
1210

 Beszámoló. Szövetségi Értesítő, 1907/2. 33. A beszámoló megjegyezte, hogy az egyesületek 

tevékenységével kapcsolatosan a plébániákra kiküldött adatgyűjtő ívek nagyon lassan és gyéren érkeznek vissza. 

Ez nehezíthette a hatékony munkát. 
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rendezett népfölvilágosító munka kapcsán például a következő megjegyzést olvashatjuk a 

szövetség közlönyében: „Nagy szükség van arra is, hogy egyesületeink a kebelükben tartott 

általános értékű előadások szövegét vagy legalább kivonatát a központhoz beküldjék.”
1211

 

A nagygyűléseknek és a háttérmunkának köszönhetően a katolikus sajtómozgalom is 

kisebb lendületet kapott. Ebbe a körbe tartozik az 1902-ben alapított katolikus „bulvár” lap, 

az Új Lap megindítása, ahogy az 1907-es pécsi gyűlés után alapított Katolikus Sajtóegyesület 

létesítése és támogatása is.
1212

 A nagygyűlések javaslatai között gyakran szerepelt a katolikus 

ifjúság megszólítása, illetve egy országos terjesztésű ifjúsági lap indításának terve. A Regnum 

Marianum Közösség végül 1902-ben, Izsóf Alajos szerkesztése mellett megkezdte a Zászlónk 

című lap kiadását, melynek célközönsége a 12-18 év közötti korosztály volt. 1907-től havonta 

jelent meg a Kis Pajtás című képes gyermeklap. Az 1908-as nagygyűlés határozata alapján 

fogtak hozzá egy katolikus szépirodalmi lap kiadásához is, melyet Élet címmel 1909-ben 

sikerült is elindítani. Hasonló a helyzet a nővédelmi, szépirodalmi, ismeretterjesztő tartalmat 

közvetítő Katholikus Háziasszonyok Lapja esetében.
1213

 

Az ifjúság vallásos és tudományos gondozását szolgálták a középiskolákban és 

főiskolákban alapított diákegyesületek, Mária-kongregációk is: Szent Imre Kör, Szent Margit 

Kör, Katolikus Lányok Országos Szövetsége. A KEOSZ igazgató-tanácsa 1902. szeptember 

8-i ülésén úgy határozott, hogy a püspöki karhoz fordul az ifjúsági egyesületek ügyének 

felkarolása érdekében, és ugyanezzel a kéréssel keresi meg az ország katolikus néptanítóit is. 

Az alapítás munkálataihoz segítséget is ajánlott: 1. kérésre elküldik a kész alapszabálymintát, 

2. az alakításhoz útmutató-füzetet küldenek, 3. a vezetés és az előadások szervezésének 

segítésére vezérkönyvet küldenek, mindezt ingyenesen, 4. anyagi erejéhez mérten segíti az 

egylet könyvtárának felállítását, 5. anyagi erejéhez mérten jutalmazza az ügy érdekében aktív 

tanítókat. A felhívást a sajtóban is közzétették.
1214

 

A diákok elhelyezéséről gondoskodtak az ekkor alapított internátusok: a Regnum 

Marianum Egyesület, középiskolásoknak a Rákóczianum, főiskolások számára a Szent Imre 

Kollégiumok, egyetemista nőknek pedig a Collegium Marianum szervezésében. 1901-ben ifj. 

Zichy János elnöklete mellett megalakult a Katolikus Főiskolai Internátus Egyesület, mely a 

Szent Imre Egyesülettel együttműködve összesen 24 diák elhelyezéséről tudott ekkor 
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 Népfölvilágosítás. Szövetségi Értesítő, 1907/3. 70. 
1212

 A Magyarországi Katholikus Egyesületek Országos Szövetsége. Religio, 1902/1/51. 463. 
1213

 Szövetkezeti mozgalmaink. Szövetségi Értesítő, 1909/1. 14. 
1214

 Felhívás Magyarország katholikus tanítóihoz. Religio, 1902/2/23. 181-182. 
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gondoskodni.
1215

A harmadik nagygyűlés keretében pedig (1902) sor került a Szent Imre 

Kollégium új épületének felavatására, mely 60 szobájával már 60 fiatal számára tudott helyet 

biztosítani (25 jogász, 15 medikus, 10 bölcsészhallgató, 10 technikus).
1216

 

Az 1907-es pécsi nagygyűlés után kezdődött el a Katolikus Népszövetség 

megszervezése, melynek céljaira már a gyűlésen összegyűjtöttek 7000 koronát, és az év 

végéig elérték az 50.000-et.
1217

 Ezen a gyűlésen alakították meg a Katolikus Tanáregyesületet 

és az Országos Katolikus Magyar Iskolaegyesületet is. A nagygyűlésekhez köthető több más 

országos szervezet létrehozása is. (Kereskedő Ifjak Köre, Katolikus Tanoncvédő Egyesület, 

Keresztény Munkásegyesületek, Keresztény Hitelszövetkezetek, Keresztény Mértékletességi 

Társulat, Magyarországi Katolikus Absztinens Egyesület, Országos Katolikus Nővédő 

Egyesület, Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége, Katolikus Munkásnő-egyesületek, 

Katolikus Tisztviselőnők és Női Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete, Katolikus 

Tanítónők és Tanárnők Országos Egyesülete, Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos 

Szövetsége, Szociális Misszió Társulat, Katolikus Patronage Egyesület, stb.) Nagy szerepe 

volt a nagygyűléseknek a szociális-hitbuzgalmi tevékenységet végző Szent Ferenc 

harmadrendjeinek terjesztésében is.  

A KEOSZ/OKSZ támogatta a vidéki egyesületi- és népkönyvtárak létesítését és 

felszerelését, a könyvek beszerzését igyekeztek fél áron, vagy legalábbis a piaci árnál 

olcsóbban megoldani.
1218

 A szervezet kiemelten foglalkozott a népnevelő-népfelvilágosító 

társadalmi tanfolyamok szervezésével. A Keresztényszociális Előadások sorozat például az 

első nagygyűlés hatására indult el 1901. május 20-22. között, a szociális kérdés alaposabb 

elméleti és gyakorlati megismerése céljából.
1219

 Vidéki előadások szervezése és katolikus 

napok tartása keretében az ország több pontján került sor nevesebb előadók fellépésére. A 

néhány napos tanfolyamok anyagát nyomtatásban is megjelentették.
1220

 Az 1908. év telén 

kezdte meg a központi iroda az előadásokhoz felhasználható vetített képek kölcsönzését a 

körök számára. A következő évi beszámoló így nyilatkozott: „a múlt év őszén beszerzett 

vetítőképeknek és a velük járó felolvasásoknak élénk keresletük volt. A télen össze-vissza 18 

képsorozattal rendelkeztünk és mégis 240 kikölcsönzést kellett teljesítenünk mi, tekintettel 
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 Gyürky Ödön: A magyar katholikusok második Országos Katholikus Nagygyűlése Budapesten 1901. 

november 4–7-én. Buschmann, Bp., 1901. 83.; Katholikus Főiskolai Internátus Egyesület. Religio, 1901/2/23. 
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 A katholikus nagygyűlés első napja. Religio, 1902/2/32. 256. 
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 Egyleti élet. Szövetségi Éretsítő, 1907/11. 457. 
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 Szövetkezeti mozgalmaink. Szövetségi Értesítő, 1909/1. 13. 
1219

 Keresztény-szocialista előadások. Bölcseleti Folyóirat, 1901. (16.) 296. 
1220

 Például: Temesvári társadalmi tanfolyam. Szövetségi Értesítő, 1908/1.; Budapesti közművelődési tanfolyam. 

Katholikus Közlöny, 1911/3.  
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arra, hogy egy képsorozatot egy kölcsön úton többnyire két helyen, sőt kétfelé osztva mutattak 

be, körülbelül 500 előadásnak felel meg.”
1221

 

A központi szervezet keretében rendszeresen hirdettek meg körmeneteket és 

zarándoklatokat is. Az 1908-as nagygyűlés után – a püspöki kar jóváhagyásával – kezdtek 

szervezni zarándokutakat Rómába, a Szentföldre, Lourdes-ba és Mariazellbe. Ebbe azért 

fogtak bele, mert úgy érezték, hogy sokan nyerészkedő szándékkal szervezik ezeket. Az 

OKSZ célja az volt, hogy az utak olcsók maradjanak. A felállított Zarándok Bizottság 

munkájának első eredménye az 1909. évi nagyhéti zarándoklat volt Rómába (a Rákóczi 

kollégiummal közösen). A 200 fős csoport Anconán keresztül Nápolyba utazott, ahonnan 

háromnapi tartózkodás után mentek Rómába. Ugyanebben az évben mariazelli zarándoklat is 

volt.
1222

 Fontos volt továbbá, hogy a nemzetközi eucharisztikus kongresszusokon az OKSZ 

képviselte a magyar katolikusokat, illetve megszervezte kiutazásukat is. Az 1912-es bécsi 

nemzetközi eucharisztikus kongresszusra Eszterházy Miklós Móric vezetésével nagyjából 

20.000 magyar katolikus jutott el.
1223

 

 Az 1906-os nagygyűlés javaslata alapján alakult meg a Népmisszió Egyesület és 

kezdtek felállni helyi tagegyesületei. Ezek 1909-re Pécsen, Erdélyben, Nagyváradon, Kassán 

és Székesfehérváron meg is szerveződtek. Az 1908-as nagygyűlés határozatai (a fővárosi 

hitéletről és a munkás-lelkigyakorlatokról) a fővárost külön missziós területnek 

nyilvánították, és a dr. Walter Gyula központi szemináriumi kormányzó vezetésével 

létrehozott budapesti népmisszió-egyesület tevékenységére kiemelt figyelmet fordítottak.
1224

 

  A nagygyűlések folyamatosan igényelték, hogy készüljön és kerüljön kiadásra 

katolikus egyesületi jegyzék és névtár, illetve a kiadott katolikus könyvekről is szerkesszenek 

„reklámanyagokat.” Az OKSZ ezeket igyekezett elkészíteni. 1913-ban – a XI. nagygyűlés 

határozatainak hatására – megkezdték az egyes egyházmegyék katolikus intézményeit számba 

vevő jegyzékek publikálását a Katolikus Közlöny keretében.
1225

 A katolikus könyvjegyzék 

összeállítására már 1902-ben vegyes bizottságot állított fel a Szent István Társulat és az 

Országos Pázmány Egyesület, mely felkérte az összes katolikus könyvkiadó céget, társulatot 

és magánszemélyt, hogy a kiadásukban megjelent és még kapható könyvek jegyzékét pontos 
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 Szövetségi mozgalmaink. Szövetségi Értesítő, 1909/3. 123. 
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 Szövetségi mozgalmaink. Szövetségi Értesítő, 1909/3. 119. 
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 Szövetkezeti mozgalmaink. Szövetségi Értesítő, 1909/1. 13. 
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 Az esztergomi főegyházmegye katolikus intézményei. Katolikus Közlöny, 1913/1.; Egri Érseki 

Főegyházmegye, Kassa-, Rozsnyó-, Szatmár-, Szepes- Egyházmegyei és Pannonhalmi katolikus intézmények. 

Katolikus Közlöny, 1913/16-21. 
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adatokkal részükre küldjék meg.
1226

 A kész jegyzéket 10.000 példányban tervezték 

kinyomtatni, és a következő nagygyűlés alkalmával a résztvevőknek ingyenesen kiosztani, a 

plébániákra és a katolikus egyleteknek kiküldeni.
1227

 

 

A példákat még tovább lehetne sorolni, de a fentiek alapján is megállapítható, hogy a 

katolikus nagygyűlések szimbolikus jellegük és lélektani jelentőségük mellett konkrét 

gyakorlati eredményekkel is jártak. A katolikus társadalomszervezésnek a századfordulóra 

elkezdett kialakulni egy, a hivatalos egyházi intézményrendszerrel párhuzamos, azt kiegészítő 

és segítő civil hálózata. Ennek szervezésében fontos szerepe volt a helyben működő egyházi 

személyeknek (plébánosoknak) és az egyházi hierarchia magasabb szintjeiről jövő 

jóváhagyásnak és támogatásnak (püspökök), illetve a létrehozott központi szervezet keretében 

dolgozó (kisszámú) lelkes katolikus világinak is. A határozatok végrehajtása jelentős részben 

függött ennek a hálózatnak a működésétől, a kialakított kapcsolatok minőségétől, a katolikus 

világiak áldozatvállalásától. Az első világháborút megelőző időszakban lassan, ugyan még kis 

hatékonysággal, de kezdett erősödni a katolikus társadalom szervezettsége, mely kisebb 

sikereket már fel tudott mutatni. Ezek közé tartoznak az éves katolikus nagygyűlések 

határozataiban megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében végzett munka 

eredményei. 
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 Katholikus könyvjegyzék. Religio, 1902/1/13. 152. 
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 A Magyarországi Katholikus Egyesületek Országos Szövetsége. Religio, 1902/1/51. 463. 
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9. Összegzés 
 

Dolgozatomban az első világháború előtti magyar katolikus nagygyűlések vizsgálata kapcsán 

a figyelmet nem a politikatörténeti események és folyamatok, hanem a társadalomszervezés 

és a közművelődés kérdései kapták. A cél az volt, hogy képet alkothassak a századforduló 

katolikus közéletének belső diskurzusáról. A nagygyűlési beszédek áttekintése alapján 

kialakítható egy összkép a katolikus önértelmezés, az ellenségkép(ek), a megoldandó 

problémák és a lehetséges fejlődési utak, kitörési pontok, illetve az ezekről való 

gondolkodásmód tekintetében. Az, hogy ez a kép mennyire volt reális, mennyire felelt meg a 

társadalmi valóságnak, szintén sokat elmond a katolikus társadalom korabeli helyzetéről. A 

szövegbe illesztett idézetek is azt a célt szolgálják, hogy ezekből visszatükröződjenek a 

gondolatmenetek, fogalomhasználatok és a gyakran nagyon képszerűen megfogalmazott 

helyzetértékelések. 

 

A nagygyűlések funkciói: De melyek is voltak a katolikus nagygyűlések funkciói? Miért 

tartotta fontosnak a hazai katolikus elit ezek megrendezését, és mire voltak jók egyáltalán? 

Láttuk, a nagygyűlések nem a magyar katolikusok „találmányai” voltak, a tervezéskor a többi 

európai ország tapasztalataira támaszkodhattak. A katolikus világiaknak a modern 

tömegtársadalom keretei között való megszervezése világtendencia volt, legfeljebb a 

megvalósításban tartottak máshol az egyes országok. A folyamat ösztönzéséhez, egyúttal 

kereteinek kijelöléséhez a Vatikán is igyekezett hozzájárulni. A nagygyűlések 

intézményesítését XIII. Leó és X. Pius pápa is támogatta, és mindkettő orientálta a világ 

katolikusainak cselekvését. A pápai iránymutatások és az európai minták összefoglalásától itt 

eltekintek, ezt megtettem az ezekkel foglalkozó fejezetek végén.
1228

 A továbbiakban 

tematikus szempontok szerint összegzem a magyar nagygyűlések vizsgálatának tapasztalatait. 

A korai nagygyűlésekről megállapítható, hogy védekező, demonstrációs funkcióval 

jöttek létre. Ez elsősorban az 1848 után megalakult liberális kormányok egyházpolitikájával 

szembeni tiltakozás volt. Az állam és az egyház szeparációjára, az egyháznak a közéletből 

való kiszorítására tett kísérletek váltották ki az első ilyen reakciókat. Az 1848-as német 

nagygyűlést sokfelé modellértékűnek tekintették. A következő években pedig 

bebizonyosodott, hogy tartósan és sikeresen lehet működtetni a nagygyűlési mozgalmat, így 

máshol is követni kezdték a példát. Ezeken az alkalmakon az adott ország katolikussága 
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elsősorban sérelmeit, a helyi egyház helyzetét próbálta megjeleníteni, egyfajta 

panaszfórumként is használva azokat. 

A magyar eset is hasonlóan indult. 1869-ben, miután az Andrássy-kormány több olyan 

törvényt készített elő, melyek érintették a felekezetek iskola-fenntartási jogait, a 

vallásszabadság és a házassági jog kérdését, a magyar katolikusok is nagygyűlés szervezésébe 

kezdtek. A tiltakozásnak ez a formája végül nem valósult meg, melynek okai között lehetett, 

hogy az elfogadott törvények még nem voltak annyira negatív hatással a katolikus egyház 

érdekeire, hogy a monarchiához és a politikai kurzushoz alapvetően lojális püspökök 

támogatását meg tudták volna szerezni. Ehhez pedig – a tervezet kidolgozói is – 

ragaszkodtak. A magyar egyházpolitikai helyzet az 1890-es évek elején kezdte feszegetni az 

ingerküszöböt, ekkor az addig lanyha próbálkozások felerősödtek. Az 1893-1895-ös évek 

vitáinak hátterében már megszerveződtek az első hazai – tiltakozó – népgyűlések, melyek 

közül a legsikeresebb az 1894-es budapesti volt. Ezeken az egyházpolitikai törvények (állami 

anyakönyvezés, kötelező polgári házasság, vallásszabadság, stb.) elhárítására, illetve 

revíziójára törekedtek. Az ekkor szervezett gyűlésekhez szorosan kötődött a magyar Katolikus 

Néppárt megszervezése is, mely ezt követően is szoros kapcsolatban maradt a nagygyűlési 

mozgalommal. 

A nagygyűléseket mindenütt látványos liturgikus cselekmények, körmenetek kísérték, 

és a szónokok gyakran szólították fel az egybegyűlteket hitük nyílt megvallására. A katolikus 

identitásnak a közéletben történő felvállalására is igyekeztek ösztönözni a közönséget, így a 

gyűlések egyfajta lelkesítő-funkciójával is számolhatunk. A személyes hit megvallása a 

magyar nagygyűléseken is rendszeresen elhangzó igény volt, akár általánosságban beszéltek 

róla, akár egy-egy konkrét ügy kapcsán. A modernitás viszonyai között tapasztalt 

„elvallástalanodás” miatt a hitnek ilyen keretek között történő nyílt kifejezése erősíthette a 

résztvevők összetartozás-érzéstét is. 

A nagygyűléseknek volt csoportkohéziót erősítő, csoportképző funkciója is. Az itt 

elhangzó beszédek nem csak a saját tábor teendőit vették számba, illetve bíztattak ezek 

meglépésére, hanem a problémákat okozó ellenség(ek) meghatározása is megtörtént. Az 

ellenségkép közvetítése fontos eleme volt a nyilvános népgyűlési szónoklatoknak, de a 

szakosztályi beszédekben is megtalálhatók. Itt elsősorban a liberális és a szocialista eszmék 

kártékony hatása, a modernitás okozta társadalmi devianciák, illetve azok gerjesztői kerültek a 

középpontba. A beszédekben nem találunk utalást konkrét személyekre (legfeljebb áttételesen 

ismerhetők fel ilyenek), e helyett nagyobb folyamatok és jelenségek baljós eredményeire 

figyelmeztettek (pl. felekezetnélküli iskolák terjedése, a „rossz sajtó” hatásai, ellenséges 
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szervezetek szaporodása, stb.). A negatív pólusokkal szemben történt a saját tábor 

meghatározása. 

Az ellenség meghatározása mellett a nagygyűlések szerepe a mozgósítás-funkcióban 

érhető tetten. A felismert(etett) problémákkal kapcsolatban ugyanis a beszédek igyekeztek 

megoldási javaslatokat tenni. Minden cselekvés előfeltételeként jelent meg azonban a 

katolikus tábor összezárásának, a védekező állás felvételének igénye. Egy ilyen zárt táborban 

látták ugyanis a hatékony, együttes cselekvés lehetőségét. A mozgósítás elsősorban a világi 

katolikusokat célozta meg, az ő figyelmüket igyekezett felhívni a legégetőbb problémákra és 

teendőkre. A világiak aktivizálása ugyanis – az államnak az egyház mögül való kihátrálása 

miatt – az egyház önvédelmi mechanizmusának egyik kulcskérdése lett. Ennek az 

aktivizálásnak a sikerén állt vagy bukott a katolikus megújulás kibontakozása. El kellett 

mozdulni arról az álláspontról, hogy az egyházzal kapcsolatos kérdések elsősorban a 

klerikusokra tartoznak, és be kellett vonni a világiakat is az ügyek intézésébe. Ezt a célt 

szolgálta volna a katolikus autonómia megvalósítása is, mely azonban többszöri nekifutás 

után sem járt sikerrel. Ennek elsősorban az lehetett az oka, hogy a magyar katolikus hierarchia 

felső szintje nem volt érdekelt egy, a világiak által dominált, demokratikusabb és közjogilag 

jogosított grémium felállításában. A világiak teljes kizárása sem lehetett azonban többé 

megoldás. Kellett tehát egy olyan fórum, ahol transzparens módon, de kontrollálható keretek 

között tudták a beemelést megvalósítani. Ebből a helyzetből vezethető le a nagygyűlések 

autonómia-pótlék funkciója (világiak és egyháziak párbeszéde). Ebben a megoldásban 

keveredtek egymással a demokratikus (képviseleti) és a hierarchikus elven nyugvó elemek. Ez 

az utóbbi funkció volt talán az, mely a magyar viszonyokból következett, a többi érvényes 

más országok nagygyűléseire is. 

A nagygyűlésekkel kapcsolatban egy további fontos szempont, hogy ezeken történt a 

szükséges teendők kibeszélése, illetve a konkrét lépések elhatározása. A nagygyűléseknek – 

és a mögötte álló apparátusnak – tehát volt egyfajta célkijelölő és szervező funkciója is. Az 

összegyűlt egyházi és világi résztvevők („képviselők”) minden különösebb hatáskör nélkül 

tárgyalták a napirenden szereplő témákat, és hoztak deklaratív érvényű határozatokat. Ez az 

általunk vizsgált esetben például azt jelentette, hogy célként jelölték meg a felekezeti iskolák 

megtartását, azt, hogy a liberális sajtóval fel kell venni a versenyt, és ellen kell állni 

mindenféle külső kritikának, stb. A cél egyes területeken a fejlesztés (katolikus sajtó, 

egyesületek), másokon a pozíció-megőrzés (iskolaügy) volt. A határozatok megvalósítása 

érdekében a nagygyűlést szervező országos katolikus szervezet (KEOSZ, OKSZ) igyekezett 

lépéseket tenni. A nagygyűlések hátterében zajló – katolikusok közötti – politikai és szakmai 
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viták kitárgyalásnak fórumai nem a nagygyűlési alkalmak voltak. Az ilyen nézeteltéréseket 

lehetett érzékelni a résztvevők magatartásából és kiszólásaiból, de törekedtek a katolikusok 

egységének látszatát fenntartani. Ezért a nagygyűlések (szűk értelemben) nem váltak 

vitafórumokká. 

Végül, de semmiképpen nem utolsó sorban, a nagygyűléseknek volt kommunikációs 

funkciója is. Ez többféleképpen értendő. Egyrészt a felszólalók a jelenlévő hallgatóság, illetve 

az eseményt a sajtó útján követők irányába „értékkommunikációt” végeztek. Ez tágabb 

értelemben vett (erkölcsi) normakommunikáció volt, és legtöbb esetben nem állt ezek mögött 

konkrét jogi érvénnyel bíró norma. A fontos kérdésekben elfoglalt egyházi álláspontok 

ismertetése azonban ebbe a körbe tartozik. A nagygyűlési határozatok sorsa – elfogadásuk 

után – bizonytalan volt, de a fontosabb kérdések eljutottak a püspöki kar tanácskozásaira is 

(nem úgy, mint határozati javaslatok, hanem mint témafelvetések). Másrészt a püspöki kar 

egyes tagjai szerepeltek felszólalóként az üléseken, vagy vezettek szakosztályokat. Ekkor 

nekik is módjuk nyílt ezen a fórumon kifejteni a hivatalos egyházi álláspontot. De ugyanezt 

megtehették a más (egyházi) tisztséget betöltő előadók is. Ezek a rendezvények komoly 

sajtóvisszhangot váltottak ki, és nem csak a katolikus lapokban. Erről az országos szövetség 

rendszeres sajtószemlét vezetett. A nagygyűlések tehát médiaesemények is voltak, melyek 

láttatni igyekeztek a katolikus tábort és annak véleményét, erejét. A médiába való bekerülés 

érdekében – általában a záró napon – igyekeztek látványos ünnepségeket rendezni. 

 

A sikeresség kérdése: Az, hogy ezeket a funkciókat mennyire tudta ellátni egy nagygyűlés, 

országonként különböző volt, és több tényező befolyásolhatta. Érdekes kérdés, hogy mitől 

függött, hogy egy nagygyűlési mozgalom sikeresnek nevezhető-e, illetve a magyar eset hol 

helyezkedik el ezen a képzeletbeli skálán?  

Az egyes országok nagygyűléseinek elsősorban mozgósító erejük volt különböző. Az 

európai nagygyűlések történetében való alaposabb elmélyedés nélkül is megállapítható, hogy 

ez az erő függött az adott ország katolikus társadalmának állapotától is. A katolikusok 

társadalmon belüli számaránya és helyzete, a rájuk nehezedő politikai (és más felekezetek 

felől érkező) nyomás erőssége, illetve a katolikus tábor belső megosztottsága vagy éppen 

egysége, mind befolyásoló tényező lehetett. A német katolikusok – akik az összlakosság 

nagyjából harmadát alkották – esetében a sikerhez valószínűleg hozzájárult, hogy a bismarcki 

egyházpolitika és a kultúrharc erős nyomás alatt tartotta őket az 1870-es években. A svájci – 

szintén kisebbségben lévő – katolikusok esetében pedig a belső politikai megosztottság és a 

szórt térbeli elhelyezkedés lehetett a késői szerveződés oka. A katolikus többségű 
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Spanyolország esetében szintén a politikai megosztottság okozta azt, hogy nem sikerült 

hosszabb távon életben tartani a nagygyűléseket, így ezek eredményei is elenyészők voltak. 

Franciaországban a nagyobb belpolitikai nyomás miatt az országos rendezvények nem 

terjedtek el, viszont regionális és egyházmegyei szinten sikerült többet is megrendezni. Ez a 

decentralizált megoldás egyébként Magyarországon is felkeltette az érdeklődést. Az olasz 

példában az Opera dei Congressi politikai megosztottsága jelentett fékező erőt, az mellett, 

hogy Olaszországot a Szentszék külön kategóriaként kezelte, és a katolikusoknak a politikai 

közéletben való aktivizálódását csak az 1890-es évektől kezdte lassan engedélyezni. Ausztria 

katolikusai összbirodalmi keretben gondolkodtak, ami nem nyerte el az itt élő nemzetiségek 

szimpátiáját, így sok esetben szerveztek saját nagygyűléseket. A magyar példa ebből a 

szempontból is érdekes, ugyanis 1867 után (amikor az osztrák és a német nagygyűlések 

elkülönültek) igyekeztek saját nagygyűlésben gondolkodni. Az 1890-es évek magyar 

népgyűlései abból a szempontból sikeresnek nevezhetők, hogy elvezettek az önálló katolikus 

párt megalakításához, és – kisebb szünet után – a rendszeres és országos nagygyűlések 

megrendezéséhez. Az 1900 utáni rendezvények, a látogatottságot tekintve, szintén sikeresek 

voltak (különösen 1907-től), viszont az előadók még a vizsgált korszak végén is 

hangsúlyozták, hogy a katolikusok megmozdulása igazából csak erre a néhány ünnepi napra 

szólt, az év közbeni munkáról ez már nem volt elmondható. Ez mindenképpen hozzátartozik a 

mozgósító-erő értékeléséhez. A hazai nagygyűlések – viszonylag késői – elindulása annak 

köszönhető, hogy a belpolitikai nyomás ekkor érte el azt a szintet, amikor a 

tömegmozgalmakkal szemben amúgy óvatos magyar püspöki kar engedett korábbi 

álláspontjából. A siker szempontjából fontos volt, hogy a katolikus tábor egységét sikerüljön 

fenntartani. Ez több országban nem sikerült, és a magyar katolikusok sem voltak egységesek. 

A közjogi kérdések mentén kialakult törésvonalat (’67-es, ’48-as) még keresztbe metszette a 

keresztényszocialista elképzelésekkel szembeni konzervatív alapállás is. Kifelé az egység 

közvetítése volt a szervezők célja, és ezt folyamatosan hangsúlyozták is a beszédek. A 

nagygyűlések egységteremtő funkciója azonban itt is csak a felszínen tudott érvényesülni. A 

„sikerességi skálán” a magyar eset valahol a két szélső érték közötti átmenetnek tekinthető. 

 

 A magyar nagygyűlések működése: A magyar esetben az 1900. utáni évek rendezvényein a 

népgyűlési és a szakosztályi jelleg egyaránt megjelent, előbbi pedig a Katolikus Népszövetség 

1907-es létrehozása után fel is erősödött. A püspöki kar felügyelete mindvégig megmaradt, a 

programok és a felszólalók egyeztetésére volt példa, az OKSZ a legtöbb esetben püspökkari 

jóváhagyást kért a szervezés elkezdetekor, illetve az elfogadott nagygyűlési határozatok 
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végrehajtására sem volt önálló mozgástere. A nagygyűlések alapvetően a Katolikus Néppárt 

„vállalkozásai” voltak, és bár sokáig a néppárti és a keresztényszocialista vonal igyekezett az 

egység látszatát fenntartani, végül szakításra került sor. Ennek ellenére a nagygyűlések 

továbbra is fontos eseményei maradtak a katolikus közéletnek.  

 Ez azért is így volt, mert a világi katolikus elit a társadalmi szerepvállalást és az 

egyházi ügyekbe való bekapcsolódást ezeknél fontosabbnak tartotta. Az elsődleges szempont 

a vallási és társadalmi megújulás levezénylésének tudata volt. A szónokok jelentős része 

hivatkozott arra, hogy mindenféle „társadalmi akció” csak az értelmiség (adott esetben a 

kinevelt munkásértelmiség) köréből indulhat ki, ezekre támaszkodhat. Ehhez azonban nem 

látták adottnak a társadalmi feltételeket! Ennek a problémának a megoldása, a vezető elit 

kinevelésének az igénye lehetett az oka annak, hogy a közművelődés kérdései a szociális 

kérdés megoldásánál is hangsúlyosabban jelentek meg a hozzászólásokban. Erre az 

aránytalanságra 1913-ban Csernoch János érsek fel is hívta a figyelmet. A konzervatívok az 

elit kinevelésére fókuszáltak inkább, a keresztényszocialisták pedig a szociális kérdés 

mielőbbi felkarolását sürgették. A társadalomszervezésnek ez a két különböző iránya (ami 

azért sok ponton összeért) oda vezetett, hogy a munkásság megszólítása is sikertelennek volt 

nevezhető, a szociáldemokraták ezen a téren jóval előrébb jártak. A katolikus nagygyűlések 

előadói nagyrészt a konzervatívok voltak, a keresztényszocialisták valamivel kevesebb teret 

kaptak.  

A „kinevelés” érdekében minden fórumon igyekeztek megteremteni a katolikus 

intézményhálózatot, és az ifjúságot megóvni a károsnak ítélt hatásoktól (az óvodától az 

egyetemig). Ebben a püspökök is partnerek voltak, de tőkehiány miatt az intézmények 

fenntartása újabb gondokat eredményezett. Az aktívnak nevezhető katolikusok nehezen tudták 

előteremteni a szükséges forrásokat. Szinte minden cél eléréséhez gyűjtéseket rendeztek és 

abból próbáltak beindítani egy-egy kezdeményezést (pl. napilapot, internátust, könyvtárat, 

stb.). Nem csak az „aktivisták”, de a különféle célokra adakozók köre is sok esetben azonos 

lehetett, így terhelhetőségük véges volt. Rendszeresített források – például a püspöki kar által 

megszavazott járadék – nem álltak rendelkezésre, minden esetben az egyes püspökök, 

plébánosok és a világi hívek áldozatvállalására voltak utalva. A beindított „vállalkozások” 

önfinanszírozóvá tétele sem ment könnyen. Például a katolikus lapok előfizetői köre nagyon 

szűk volt a versenytársakéhoz képest. Az ellenség „termékeire” vonatkozó – pápai és 

nagygyűlési – „bojkottálási felhívások” nem sok hatással jártak. 

A legtöbb eredmény a különféle társadalmi, szakmai és kulturális szervezetek 

(Katolikus Sajtóegyesület, Katolikus Tanítók Egyesülete, olvasókörök, stb.) alapítása terén 
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volt. Ezek is küzdöttek azonban a személyi feltételek hiányosságaival. A vezető 

tisztségviselők (de gyakran a tagok is) sok helyen ugyanazok a személyek voltak. Egy vidéki 

plébános sok esetben egy személyben szervezte a helyi népszövetségi csoportot, a fiók-

sajtóegyesületet, vezette az iskolaszéket, és volt elnöke más katolikus egyesületeknek, 

köröknek, szövetkezeteknek. Mindezt alapvető liturgikus és pasztorációs kötelességeinek 

teljesítése mellett kellett ellátnia. Alapvető feltételek hiányoztak tehát ahhoz, hogy a 

társadalomszervezés és a közművelődési fórumok ideális körülmények között fejlődhessenek. 

Ezeket a hiányosságokat a nagygyűlések előadói felismerték, és önreflektív módon ki is 

mondták, annak reményében, hogy a helyzet megváltoztatható. Amire viszont építeni tudtak, 

az elég kevés volt. Ilyen körülmények között a társadalomszervezési célokat akár illúziónak is 

lehetne nevezni, azonban a változások magjainak elvetése mindenképpen a vizsgált korszak a 

katolikus elitjének köszönhető. 

A problémák kezelésére tett javasolt sok esetben nem voltak egyedinek, kifejezetten 

magyarnak mondhatók, hanem már kipróbált módszerekhez igyekeztek nyúlni. Ez különösen 

így volt a sajtószervezés terén, de elmondható ez a társadalomszervezésről is. Mindkét 

esetben a németországi módszereket ültették át a hazai viszonyok közé. A talaj azonban, 

amibe kerültek – egyelőre – kevésbé tudta őket termőre fordítani. Bár a népszövetségi tagok 

száma – a megszerezhető előnyök miatt – gyorsan növekedett, a kívánt hatás – a teljes 

megújulás – elérésére, a felszólalók beszámolói szerint, egyelőre nem voltak alkalmasak.  

Az, hogy a hazai realitások között jól működött-e a nagygyűlések társadalomszervező 

és közművelődési tevékenysége, itt csak részben lehet megválaszolni. Mivel a dolgozat nem 

az elhangzottak megvalósítását vizsgálta, hanem magukat a beszédeket, így leginkább az az 

„összkép” állapítható meg, amely a résztvevőkben kialakulhatott, egyfajta szubjektív válság- 

vagy haladás-érzetet kialakítva. A nagygyűlések alkalmával szinte nem volt olyan eset – 

leszámítva talán a népszövetségi szervezés indulásának időszakát – mikor kifejezetten nagy 

előrelépésekről számoltak volna be az előadók. Ha voltak is eredmények, azok mellé mindig 

oda kerültek a még szükséges tennivalók, és az, hogy még így is nagy a lemaradás a 

konkurenciához – és a német mintához – képest. 

 

A társadalomszervezés és a közművelődés kérdései: Elsőként a társadalomszervezés, 

közelebbről a katolikus egyesületi élet (egyesületi hálózat) felélénkítése, illetve megteremtése 

érdekében elhangzott javaslatokat vizsgáltam. A korai időszakban még csak a központi 

„hálózatépítésre” vonatkozó igényeket lehetett hallani, a századfordulót követően viszont már 

eredményekről is beszámolhattak. Az egyesületi háló kiépítésének végső célja a társadalom 
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hitéleti megújítása volt, mely majd – mint mindenre jó „csodaszer” – segít megoldani a többi 

szociális problémát is. A beszédek hangsúlyozták, hogy a közös ellenséggel szemben 

szükséges a versenyképesség megőrzése, mely a katolikus dominanciájú civil szféra erősítése 

nélkül nem lehetséges. Mindez annak a jelenségnek a tudatosítását jelzi, hogy a modern 

tömegtársadalomban az egyén önmagában kevés, a fontosabb célok elérése szervezettséget 

követel. Kezdtek létrejönni ennek a hálózatnak a központi intézményei (pl. KEOSZ), a 

kommunikációs csatornák kihasználása is némileg javult (pl. nagygyűlések állandósulása). A 

szaporodó katolikus egyesületeket igyekeztek országos keretben összefogni (pl. kongresszus 

szervezése, egyesületi közlöny, alapszabályminták küldése), melyet azok kezdetben – 

önállóságukat féltve – némi fenntartással kezeltek. Elindult tehát egy alternatív, a tisztán 

világival párhuzamos, katolikus „egyesületi világ” kialakulása. Ezt az egyházi hierarchia 

igyekezett kontroll alatt tartani, a helyi szervezetek esetében a védnöki szerepet a püspökök 

vállalták, és ők engedélyezték az alapszabályokat is. 

A szervezéssel kapcsolatos problémák mindvégig nem kerültek le a napirendről, mivel 

megnyugtató megoldást nem sikerül(hetet)t rájuk találni. A bajok okát a hozzászólók a belső 

megosztottságban és a külső támadásokban egyszerre keresték. Úgy tartották, hogy az 

egyesületi élet megfelelő működéséhez elengedhetetlen a tagok közötti bizalom megléte. Ahol 

ez megvan – mint például a hitbuzgalmi egyesületekben – ott erre lehet építeni a társadalmi-

kulturális egyesülés újabb szintjeit, szervezeteit. Az egyesületi életben való aktív részvételt a 

társadalom (és az egyén) tanulási folyamatának tekintették, melyhez időre van szükség, de a 

legfontosabb a „rászoktatás” mielőbbi megkezdése. Úgy látták, hogy a legnagyobb probléma 

a katolikus társadalom elkényelmesedése, mindig másokra váró magatartása. Ennek leküzdése 

érdekében többször hangzott el kritika magas rangú szónokok szájából, és kérték számon a 

mozgalom „mártírjait”. A külső feltételek – pénz, egyesületi törvény, információk – hiánya 

mindvégig nyomasztotta a kérdést felvető előadókat. Rendszeresen visszatérő probléma volt a 

szervezők, aktivisták személyének kiválasztása is. Volt olyan, aki ezt – a kérdés jelentőségére 

tekintettel – a püspökökre bízta volna, de legtöbben a plébánosok és a katolikus tanítók helyi 

aktivizálásában látták a megoldást. 

A Katolikus Népszövetség megszervezésével a társadalomszervezés új dimenziót 

kapott, ekkor kezdett ténylegesen tömegeket megmozgatni. Ez elsősorban a tagok számára 

nyújtott előnyöknek volt köszönhető (pl. jogvédelem). Mindezek ellenére még az utolsó 

vizsgált nagygyűléseken is elhangzottak olyan beszédek, melyek a szervezettség és a 

katolikus világiak aktivitásának elégtelenségeiről szóltak. Elsősorban azt érzékelték, hogy egy 

viszonylag szűknek mondható rétegen kívül nem sikerült folyamatosan nagyobb tömegeket 
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mozgósítani. Több egyházmegyében a katolikus szövetség helyi szervezetei is nehezen 

alakultak meg, vagy nem működtek. Összességében tehát, bár a világháború előtt a szervezeti 

keretek jórészt kialakultak, de a személyi és anyagi feltételek korlátokat szabtak a 

kibontakozásnak. 

A másodiknak vizsgált témakört a közművelős kérdései alkották. Itt legtöbbet az 

egyház iskola-fenntartási-, oktatási- és nevelési jogának indoklásával találkozhattunk, de sok 

esetben kerültek felszínre kifejezetten részletkérdésnek minősíthető témák is (pl. gazdasági 

szakoktatás). A felekezeti iskolarendszerre, mint a jövő generáció erkölcseinek zálogára 

tekintettek, és igyekeztek az iskolákat minél inkább saját hatáskörben tartani. Ennek volt 

köszönhető, hogy a nagygyűlések beszédeiben nagyon gyakran érintették az iskola-

államosítási törekvéseket és az azokkal szembeni védekezés fontosságát. A katolikus 

intézmények megőrzése és lehetőség szerinti gyarapítása visszatérő igények voltak. Ezzel 

kapcsolatban hangsúlyozták, hogy minden katolikusnak (a szülőknek) személyes felelőssége 

van, ugyanis, amikor választani kellett, sokan nem felekezeti iskolába küldték gyermekeiket. 

Ennek okát a felszólalók abban látták, hogy a katolikus iskolák rossz színvonalának 

hangsúlyozása a támadó kritikák egyik fő fegyvere. Ezek elhárítása érdekében kérték a potens 

tényezők, illetve a hívek (anyagi) támogatását. Ezzel párhuzamosan azt is kiemelték, hogy a 

katolikus iskolakérdés (mivel az állami expanzió ezen a téren enyhébb a nyugat-európaiaknál) 

kevesek érdeklődését tudta felkelteni. A problémákkal szemben a többség közömbös, 

mindössze „egy maroknyi sereg” az, aki tényleg tesz is valamit. Ebben azt a rizikót látták, 

hogy a veszélyérzetnek ez a hiánya azt eredményezheti, hogy nem tudnak eléggé felkészülni a 

bekövetkező változásokra. 

A felszólalók élesen megkülönböztették egymástól az iskola oktatási és nevelési 

szerepét. A hangsúlyt az utóbbira helyezték, és kiemelték, hogy a családi nevelés – egyre 

nagyobb – hiányosságait itt kell pótolni. Ettől várható ugyanis az ifjúság helyes irányú 

fejlődése, illetve a közerkölcsök javulása. A katolikus intézményrendszer fenntartását és 

versenyképességének megőrzését ezért a társadalom létérdekének nevezték, mely célért 

szervezkedni kell. Az iskolaügyek kapcsán nagyon gyakran szólaltak fel politikusok, de sok 

esetben szakembereket (iskolaigazgatókat, tanárokat) kértek fel hozzászólónak. A 

nagygyűlések kapcsán alakult meg például a Katolikus Tanáregyesület, és néhány kisebb 

szakmai szervezet is, melyek aztán éves rendszerességgel ezekhez az alkalmakhoz igazították 

közgyűléseiket. 

A másik kulcskérdés a megújulás szempontjából a kötelező hitoktatás megőrzése (és 

finanszírozása) volt, de folyamatosan hangsúlyozták az előadók, hogy az összes oktatott 
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tantárgy oktatása kapcsán is a keresztény, katolikus szellemiségnek kellene érvényesülnie. 

Sőt, a katolikus szellemiségnek a diákok egész életét át kell hatnia – megvédve őket például a 

nagyvárosi élet ártó hatásaitól –, melyre leginkább az internátus rendszer és a katolikus 

diákkörök elterjesztése a legmegfelelőbb eszköz. Úgy látták, hogy sok esetben elegendő a 

konkurencia módszereinek lemásolása, és katolikus tartalommal való megtöltése. A 

versenyhátrányok leküzdése érdekében sürgették a katolikus tanítók fizetésrendezését és a 

felekezeti tanítóképzés támogatását is. Utóbbiaknak ugyanis – mint korábban láttuk – kiemelt 

szerepet szántak. A jelszó mindvégi így hangzott: „akié az iskola, azé a jövő”. 

A külső feltételek részletezése mellett a nagygyűlési előadók gyakran tértek ki az 

oktatás-nevelés tartalmi kérdéseire is. A készségfejlesztés fontossága, a „jó szellemiségű” (és 

versenyképes stílusú) tankönyvek készítése, az iskolai könyvtárak állományának szűrése és 

fejlesztése többször szerepelt a programban. 

 A könyvtár-ügy külön is kiemelésre került. A népkönyvtárak elterjesztésére, illetve a 

plébániáktól a központi katolikus gyűjteményekig felépülő rendszer kiépítése többször 

felmerült. A vidék és a tömegek elérését ezeken keresztül is próbálták volna megvalósítani. A 

konkurencia ezen a téren is nagy volt, miként azt az 1907-es pécsi szabadtanítási kongresszus 

vitái kapcsán láthattuk. Ugyanazért a „célközönségért” egyszerre a közművelődésnek két 

eltérő (felekezeti illetve „felekezetfüggetlen”) modellje versenyzett. Mindkettőnek a 

stratégiája az „elárasztás” volt, és a könyvtárakat „harci eszközöknek” tekintették.  

A szabadtanítás keretében elképzelt (és megvalósuló) iskolán kívüli népnevelés, nép-

felvilágosítás ugyanis a másik kulcstényező volt a jövő generációk nevelése szempontjából. 

Az iskolarendszer hiányait pótolni hivatott fórumok (tanfolyamok, könyvtárak, múzeumok, 

stb.) „uralása” érdekében ugyanis komoly versenyhelyzet alakult ki. Itt elsősorban a politikai 

ideológiák mentén volt tapasztalható jelentős törésvonal (szociáldemokrata, polgári radikális, 

újkonzervatív, keresztény-konzervatív), illetve kulturális diszkontinuitásra törekvés. A pécsi 

katolikus nagygyűlés és a mindössze néhány hónap eltéréssel ugyanott megrendezett 

szabadtanítási kongresszus témái és katolikus részről megjelenő előadói sok átfedést 

mutattak. Ennek a témának a rövid bemutatása lehetővé tette a katolikus táboron belülről való 

kitekintést, és megmutatta, hogy milyen – nem csak a hivatalos kormánypolitika oldaláról 

érkező – kihívásokkal kellett szembesülnie a kibontakozóban lévő katolikus megújulásnak. 

A katolikus egyetem témájának felkerülése a nagygyűlések napirendjére szintén 

indokolt volt. Az egyház(ak)nak az egyetemek felügyelete terén való térvesztése miatt 

ugyanis (Európa több országában, és az USA-ban is) önálló katolikus egyetemalapítási 

kísérletekkel találkozhattunk. Ezeket a Szentszék is támogatta, és fontos szerepet szánt nekik 
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az egyház és a tudományosság kapcsolatát érintő, a modernitás hatására gerjesztett vitákban. 

A pápai állásfoglalások és a nemzetközi minták bemutatása után a hazai katolikus egyetem-

alapítási kísérlet néhány szempontját is megvizsgálhattuk a nagygyűlések kapcsán. Itt 

elsősorban Mihályfi Ákos nagygyűlési tevékenysége és a pécsi katolikus egyetemalapítási 

tervek bemutatása került előtérbe. A téma a századfordulót követő első nagygyűléseken 

merült fel intenzívebben, majd jó időre háttérbe szorult. 1911-ben Mihályfi még mindig 

ugyanazokat a javaslatokat vetette fel, melyeket tíz évvel korábban. Az egyetem kérdése 

kapcsán jól láthatóvá vált, hogy a közéletileg aktív katolikusok véleménye mennyire 

különbözött a konkrét ügyek vonatkozásában. A püspöki kar nem állt egységesen a tervek 

mellé, nem hozta létre az egyetem alapítását előkészítő bizottságot sem. Ennek az oka az volt, 

hogy elsősorban a budapesti egyetem katolikus jellegének visszaállításában gondolkodtak. Az 

alapítás-pártiak sem tudtak megegyezni a helyszín, a szükséges karok száma, az autonómia 

kérdés rendezésének bevárása és számos részletkérdés tekintetében. Többen úgy gondolták – 

egyébként Mihályfi is –, hogy az induláshoz az anyagi és személyi feltételek sincsenek meg. 

Ezek megteremtéséhez azonban hatékony előkészületeket nem sikerült tenni.  

A katolikus sajtómozgalom kezdetei is hozzákapcsolhatók a nagygyűlési alkalmakhoz. 

A nyilvános- és szakosztályi ülések, az Országos Pázmány Egyesület és a Katolikus 

Sajtóegyesület közgyűléseinek előadói fontos döntéseket hoztak, illetve lényeges 

hiányosságokra világítottak rá. A cél az volt, hogy megteremtsék a modern, üzleti elvű 

katolikus tömegsajtó alapjait. Látták ugyanis, hogy a modern társadalomban ennek van a 

legnagyobb mozgósító és kommunikációs ereje. Emellet a katolikus sajtónak nevelő, morális 

szerepet is szántak. A megvalósításhoz azonban – ezen a téren is – több feltétel hiányzott. A 

legnagyobb probléma a tőkehiány, a szakemberhiány (profi újságírók) és a kellő számú lelkes 

„aktivista” (terjesztők) hiánya volt. A nagygyűlési felszólalások gyakran fogalmazták meg, 

hogy a katolikus társdalom ébresztése még nem volt sikeres. Ennek megváltoztatását sokan a 

„rossz sajtó” kiszorításától és a „jó sajtó” elterjesztésétől várták. Az olvasókhoz való 

„odaférkőzés”, a katolikus lapokra való „rászoktatás” gondolata rendszeresen visszaköszönt a 

beszédekben. A szűkös pénzforrásokért folyó verseny a katolikus táboron belül is zajlott, 

elsősorban az országos és a helyi lapok viszonylatában. A sajtófejlesztést ugyanúgy a 

„szokásos” gyűjtőakciók (sajtóvasárnap, sajtópersely, személyes megkeresésé, 

gyűjtőbizottságok, stb.) tették lehetővé, ahogy azt a több területen láthattuk. A forráselosztást 

már központi szervezet próbálta koordinálni (KSE). A sajtó fontosságának felismerése 

megtörtént, a kellő szervezettség, a rendszeres támogatás és egyetértés azonban ezen a téren is 

hiányzott. 
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Az egyházi hierarchia szerepe: A nagygyűléseket több tényező együttműködése révén sikerült 

évről évre megrendezni. A püspöki kar jóváhagyásával és a világi arisztokrácia díszelnöksége 

mellett folyamatosan szervezőbizottságokat működtettek a teendők elvégzésére. A püspöki 

kar támogatása az 1890-esévekben még nem volt egyértelmű, többen a katolikus öntudat 

kifejletlenségére hivatkozva tartottak a tömegrendezvények szervezésétől, illetve nem 

kívántak konfrontálódni az állammal. Így került előtérbe a katolikus egyesületi háló 

fejlesztésének gondolata, melynek egyik fontos állomása volt az 1896-os országos katolikus 

egyesületi kongresszus. A századfordulóig eltelt néhány év alatt ezen a téren sikereket lehetett 

felmutatni, az egyesületek országos „ernyőszervezete” is megszerveződött (KEOSZ), mely a 

katolikus nagygyűlések rendszeresítését is feladatának tekintette. 

Arra a kérdésre, hogy melyek lehettek a magyar katolikus egyházi hierarchia 

szándékai a nagygyűlésekkel kapcsolatban, szintén kitapinthatók válaszok. Az 1900 utáni 

időszakban, amikor a fenntartások kissé már oldódtak, a püspökök jelentős része jelent meg 

az ünnepségeken, néhányan díszelnöki, szakosztály-vezetési és előadói szerepet is vállaltak. 

Az utóbbiak azonban kevesen voltak (pl. Csernoch János, Prohászka Ottokár, Majláth 

Gusztáv Károly, Széchenyi Miklós, Városy Gyula). A megjelenés és a hozzászólás azonban 

még kevés volt. Ahogy többen jelezték, ez még nem a „tettek katolicizmusa”. Inkább azt 

mondhatjuk, hogy az egységes kiállás helyett, csak személyes támogatásokról volt szó a 

püspökök részéről. Többségében inkább hagyták „vergődni” a világiakat. Ennek hátterében az 

állhatott, hogy az egyházi kontrollt igyekeztek fenntartani, és nem szerették volna, ha a túlzott 

támogatás miatt a támogatottak nagy önállóságra tettek volna szert.
1229

 A munka jelentős 

részét ezt követően is katolikus világiak végezték, de mindig figyelemmel az egyházi vezetés 

igényeire. Felhatalmazás – és nagyobb anyagi támogatás – nélkül nem léphettek. A 

nagygyűlési előadók között egyaránt találkozunk egyházi és világi résztvevőkkel, előbbiek 

száma – legalábbis az általunk vizsgált témákban megnyilatkozók között – nagyobb volt. A 

nem egyházi pozícióban dolgozók között is sok volt a teológiai (illetve jogi) végzettségű, 

ahogy ez a mellékelt életrajzi kislexikon adatai alapján látszik. A résztvevők ilyen szempontú 

vizsgálata nem témája a dolgozatnak, de ennyi talán első ránézésre is megállapítható. 

 Az egyházi vezetőknek ez a magatartása annak a kettős konkurenciahelyzetnek az 

egyik oldala volt, mellyel szembe kellett nézni. A hierarchia nem kívánta teljesen elengedni a 

világiak kezét (ahogyan nem kívánta az autonómiát sem világi túlsúllyal megvalósítani), a 
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 Másként fogalmazva: A „szponzornak” nem érdeke a szponzorált teljes önállósága. (vö. ENYEDI 1998. 

111.) 
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kiépülő hálózat és a tömegek feletti kontrollt igyekezett saját kezében tartani. Ez az állammal 

szembeni komolyabb konfliktusok elkerülésének a garanciája is volt. Másrészt a püspökök 

felügyelete volt a garancia arra, hogy elháruljon a „többféle katolicizmus” kialakulásának 

veszélye. XIII. Leó pápa több alkalommal figyelmeztetett arra, hogy a hierarchia fékező, 

mérséklő ereje (természetesen támogatása mellett) fontos szempont a „társadalmi akció” 

sikere érdekében. 

A kettős konkurenciahelyzet másik oldala kifelé mutatott, részben az állam, de még 

inkább az ellenséges politikai ideológiák képviselői felé. Ezek radikálisan eltérő 

fogalomkészlettel,
1230

 társadalom és jövőképpel rendelkeztek. Erre utaltam a közművelődés 

rivalizáló modelljei kapcsán. 

 

A katolikus „különtársadalom”, szubkultúra kérdése: Felmerülhet a kérdés, hogy – válaszként 

a különféle ideológiai (liberális, radikális és konzervatív) és szakpolitikai kihívásokra –, a 

sokféle alternatív, párhuzamos felekezeti szervezet létrehozásának gondolata (és olykor 

realitása), mennyire mutatott egy katolikus „különtársadalom” megteremtésének irányába? 

Létre jött-e egy párhuzamos katolikus (ellen)társadalom, amely hatékony érdekképviseletre 

volt képes? A válasz az lehet, hogy ilyen ugyan nem jött létre, de a nagygyűlési előadók, 

apránként egy ilyen „különtársadalom” megszervezésére tettek javaslatokat. Megpróbálták 

létrehozni a parlamenten kívüli (társadalmi-kultuális) szervezetek hálózatát. Ez azonban nem 

sikerült annyira hatékonyan, hogy az elkülönülés élesen látható legyen. Másrészt – egyházi 

hozzájárulással – megjelentek a politika színterén a katolikus szervezetek is. Elsősorban a 

katolikus nagygyűlések mögötti „ernyőszervezet” (KEOSZ, OKSZ, Népszövetség) volt az, 

amely nem politikai pártként állt ki a katolikus-konzervatív érdekek védelme mellett. A cél a 

társadalom mobilizálása volt, elsősorban a vallási-társadalmi megújulás nevében. Ezzel 

egyidejűleg azonban a konzervatív politika támogatói is lettek. Harmadikként megjelent(ek) a 

parlamenti politikában – a konzervatívokról leváló – önálló katolikus párt(ok) is. Ez a három 

lépcsőfok Magyarországon nagyjából egyidőben, az 1890-es évek közepe és a századforduló 

közötti időszakban jelent meg. A századforduló után a katolikus pártok differenciálódása is 

                                                           
1230

 Erre a jelenségre utalt a pécsi szabadtanítási kongresszusról szóló, korábban részben már idézett, egyik 

beszámoló cikk egy másik részlete is: „Nem az az érdekes, amit mondottak, hanem ahogyan beszéltek [a 

katolikusok – Cs.N.]. Érdekessé a formán kívül az tette felszólalásukat, hogy a szocialista tudomány 

frazeológiájából egy-kettőt belevegyítettek mondandójukba. És ebben a tekintetben is felette állottak a 

’liberálisok’-nak, mert azok még annyira sem emelkedtek, hogy a szocializmus frazeológiáját elsajátították 

volna.” Jegyzetek a pécsi csatározásról. Munka Szemléje, 1907. X. 19-i III. évf. 31. sz. 9-10. Idézi FELKAI 

1959. 161. 
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elkezdődött. A vallást csak eszközként használó konzervatív elitek mellett megjelentek a 

katolikus tömegszervezetek vezetői is.
1231

 

Elkülönülő katolikus társadalom nem jött létre (amúgy is ez volt a többség), de sok 

területen párhuzamos katolikus intézményrendszer igen. A politikai nyomásgyakorlás és 

érdekérvényesítés hivatalos és informális csatornáinak kihasználásában az egyesületi 

(tömeg)szervezet és a párt egymás konkurenciái és támogatói is lehettek. A megszólítottak 

köre, és a vezetőségi tagok között gyakoriak voltak az átfedések. 

A német eredetű Vereinkatholizismus kifejezés alkalmazható a magyar viszonyokra is. 

A „különtársadalom” megszervezése legfeljebb csak az elképzelések, szándékok szintjén 

szerepelt, realitása – a kisszámú támogató miatt – nem igazán volt. Katolikus (politikai) 

szubkultúra részben alakult ki, ugyanis ennek nem minden definíció szerinti eleme volt 

adott:
1232

 A sajátos katolikus program csak valamivel később alakult ki (korporativizmus), itt 

ennek még csak bizonyos elemei jelentek meg. A sajátos beszédmód részben megvolt, ennek 

elemeit a pápai iránymutatások tartalmazták (ezek le is szivárogtak a nagygyűlési szintre), 

illetve a közművelődési szféra diszkontinuitásának kérdése kapcsán elmondottak erre is 

érvényesek. A szervezeti újítások a nagy tömegszervezetek „importjában” és a kisebb 

kezdeményezésekben (pl. szabadoktatási szervezetek indítása) érhetők tetten, és fontos 

szerepet játszottak a vizionált szubkultúális szocializációban. Ezek a szervezetek segítettek az 

érdekérvényesítéshez szükséges személyes kapcsolatok kialakításában is. Az elit elkülönülése 

a magyar viszonyok között nem volt egyértelmű. Az egyházhoz kötődő értelmiség 

bizonytalan volt. Egyszer elkülönülő (saját intézményeket fenntartó), máskor az egész 

társadalom felé nyitó stratégiát szorgalmazott. A társadalmi tömegmobilizáció részben sikeres 

volt, de ezt nem sikerült politikai tőkévé alakítani. Ehhez a demokratikus politikai viszonyok 

sem voltak teljes mértékben adottak.
1233

 

Másként feltéve a kérdést: zárt
1234

 vagy nyitott
1235

 volt-e a magyar katolicizmus ebben 

az időben? Ezzel kapcsolatban – a nagygyűlések vizsgálata alapján – talán az alábbiak voltak 
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 ENYEDI 1998. 88-89. 
1232

 Enyedi Zsolt szerint a sikeres szubkulturális fejlődés feltételei a következők: 1. Sajátos ideológia és program 

megléte. 2. Sajátos beszédmód megléte. 3. Szervezeti újítások. 4. A politikai intézményrendszer küszöbértékei. 

5. Az elit elkülönülése. 6. Tömegmobilizáció. ENYEDI 1998. 154-161. 
1233

 ENYEDI 1998. 160. 
1234

 Zárt katolicizmus: „ahol minden katolikus a katolikus pártra szavaz, csak katolikus társadalmi szervezetekbe 

lép be (vagyis minden társadalmi intézménynek van katolikus alternatívája), s ahol a katolikusok az élet minden 

területén, így a politikában is a klérus aktív irányítása alatt állnak. A katolikus párt összefonódik az egyéb 

katolikus társadalmi szervezetekkel, az egyház politikai aktivitásra, a szubkulturális intézmények támogatására 

buzdít, maga is részt vesz ezek szervezésében, és bünteti a nem engedelmeskedőket. (…) kialakulásához az kell, 

hogy a politikai mobilizáció idején a felekezeti kérdések középpontban álljanak, és a katolikusok megfelelő 

számban, ideálisan húsz és ötven százalék közötti arányban legyenek jelen.” ENYEDI 1998. 83-84. 
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jellemzők: 1. a tömegmobilizáció elkezdődött, de ennek nem a felekezetek közötti ellentétek 

álltak a középpontjában, 2. a katolikusok nem egy pártra szavaztak, viszont a klérus 

politikailag aktív volt, 3. az emberek nem csak katolikus szervezetekhez csatlakoztak, bár a 

nagygyűlések előadói ezt rendszeresen szorgalmazták, 4. a politikában inkább egy szűk 

elitnek volt meghatározó szerepe. Tehát ez esetben is az „átmeneti helyzet” jellemző a 

korabeli magyar viszonyokra. 

Összességében tehát Magyarországon – a nyilvánvaló társadalmi különbségek miatt – 

nem alakult ki a például Svájcra jellemző, szigorúan elkülönülő „katolikus különtársadalmi 

modell”, de talán beszélhetünk egyfajta katolikus szubkultúra kialakulásának kezdeti 

lépéseiről. Ez azt is jelentette, hogy az élet egyre több területével kapcsolatban merült fel, 

hogy – a kialakult konkurencia- és verseny miatt – szükség lenne önálló katolikus 

intézményekre (pl. könyvtárak, múzeum, munkaközvetítő hálózat, stb.). Ezeket viszont nem 

csak létrehozni és fenntartani kellett, hanem üzeneteiket el is kellett juttatni a célközönséghez, 

olyan fórumokon kellett azokat megjeleníteni (mediatizálni), amelyek alkalmasak voltak a 

közvetítésre. Ezek közé az eszközök közé tartoztak a nagygyűlések is. 

 

A nagygyűlési elképzelések megvalósulásának nehézségei: A megvalósulás kérdése kapcsán 

fontos, hogy a szervezeti és személyi feltételek rendelkezésre álltak-e ehhez? Ez eldönti azt is, 

hogy volt-e objektív realitása a felvetett elképzeléseknek? Mivel a megvalósulás vizsgálata 

továbbra is kívül esik a felvállalt témán, így csak arra utalok, hogy mit gondoltak ezzel 

kapcsolatban a nagygyűlési előadók. 

A „végrehajtáshoz” elvileg létezett (vagy ekkor formálódott) egy olyan kapcsolati- és 

intézményi háló, mely a megvalósulás lehetőségét magában rejtette. A tízedik nagygyűlés 

határozatairól történt intézkedések felsorolása megmutatja, hogy az OKSZ milyen irányban 

épített hivatalos és informális kapcsolatokat. Ezek között az egyházi hatóságok minden 

szintje, a polgári közigazgatás szervei, a katolikus egyesületek és társulatok nagy számban 

vannak jelen. A kiépített kapcsolati háló segíthette az érdekérvényesítést, de teljes 

kibontakozáshoz azonban ez nem volt elegendő. A megvalósítás sok esetben nem egyházi 

tényezőkön múlott, és nem volt olyan potenciállal rendelkező szereplő (vagy szándék), aki 
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 Nyitott katolicizmus: „ahol a pártok arányosan részesülnek a különböző felekezetek támogatásából, a 

katolikusok semleges szervezetekben fejtik ki tevékenységüket, a papok nem vállalnak politikai szerepet.(…) ott 

alakul ki, ahol a társadalom politikai mobilizációjára még nem került sor, a politika egy kis elit ügye, vagy a 

politikai lezajlott ugyan, de nem felekezeti dimenziók mentén (vagy azért, mert a katolikusok túl kevesen voltak, s 

így nem volt lehetőségük megszerveződni, vagy mert túl sokan, s nem volt szükségük egységbe tömörülésre, vagy 

egyszerűen, mert a felekezeti kérdések nem játszottak szerepet a politikában).” ENYEDI 1998. 84. 
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érdemben tehetett volna valamit (pl. az iskolakérdés). Ezért a központi szervek elsősorban a 

deklarált elvek és igények (határozatok) kommunikációjában tudtak közreműködni.  

Elmondható, hogy a két világháború közötti katolikus megújulás alapjai, főbb 

intézményei (OKSZ, Népszövetség, OPE, KSE) legalább csírájukban megszülettek az első 

világháború előtt. A megújulásban szerepet játszó, ekkor még pályájuk kezdetén lévő 

jelentősebb személyek a világháború után fejtették ki munkájuk nagy részét, tanulóéveiket 

viszont sok esetben a nagygyűlési mozgalom és a körülötte (ennek hátterében) kiépülő 

intézmények keretei között töltötték. 
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10. Katolikus nagygyűlések Magyarországon az első világháború előtt 
 

1893. február 20. Sopron 

1893. április 23. Komárom  

1893. november Szabadka 

1894. január 16. Budapest 

1894. május Zsolna 

1894. június 10. Nagytapolcsány 

1894. június 29. Pozsony 

1894. november 18. Székesfehérvár 

1900. augusztus 17-19. Budapest (I.) 

1901. november 4-7. Budapest (II.) 

1902. október 15-18. Budapest (III.) 

1903. október 19-22. Budapest (IV.) 

1904. október 20-23. Budapest (V.) 

1905. Elmaradt (belpolitikai válság) 

1906. szeptember 23-26. Budapest (VI.) 

1907. augusztus 25-27. Pécs (VII.) 

1908. szeptember 15-17. Budapest (VIII.) 

1909. augusztus 29-31. Szeged (IX.) 

1910. november 13-15. Budapest (X.) 

1911. November 12-14.  Budapest (XI.)  

1912. Elmaradt (bécsi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus) 

1913. November 8-11.  Budapest (XII.) 

1914. Elmaradt (világháború) 
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11. A katolikus nagygyűléseken résztvevő püspökök, 1900-1913.1236 
Egyházmegye Név 1900 1901 1902 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1913 

Balázsfalva Mihályi Viktor            X  

Besztercebánya 
Radnai Farkas      X X  X X X X X 

Rimely Károly  X            

Csanád 

Dessewffy 

Sándor  

X X   X        

Csernoch 

János 

        X X X X 

Glattfelder 

Gyula  

          X X 

Eger 
Szmrecsányi 

Lajos  

           X 

Eperjes 
Novák István             X 

Vályi János X    X        

Erdély 
Majláth 

Gusztáv  

X X X  X     X X  

Esztergom Vaszary Kolos  X  X          

Győr 

Szécsényi 

Miklós  

   X X X     X X 

Várady L. 

Árpád  

      X   X X X 

Kassa 

Bubics 

Zsigmond  

X X  X X        

Fischer-

Colbrie 

Ágoston  

       X  X X X 

Lugos 

Frentiu Valér 

Tarján  

           X 

Hosszu Vazul      X     X X  

Munkács 
Firczák Gyula  X X  X X X    X   

Papp Antal             X 

Nagyvárad 

(görög) 

Radu Demeter X    X     X X  

Nagyvárad 

(latin) 

Schlauch 

Lőrinc 

 X           

Szmrecsányi 

Pál  

X  X X X        

Nyitra 

Bende Imre  X X   X        

Batthyányi 

Vilmos  

     X X   X X X 

Pécs 
Zichy Gyula      X X  X X X X 

Hetyey Sámuel  X            

Pannonhalma 
Fehér Ipoly  X X  X X X       

Hajdu Tibor           X X  

Rozsnyó 

Balás Lajos       X X  X X X X 

Ivánkovics 

János  

   X         

Szamosújvár Szabó János  X    X        

Szatmár 
Boromisza 

Tibor  

      X X X X X X 

Szepes 

Császka 

György  

X X X X         

Párvy Sándor           X  X 

Székesfehérvár 

Városy Gyula     X X X X X     

Prohászka 

Ottokár  

     X X  X X  X 

Szombathely Mikes János             X 

Vác Csáky Károly X X X X X X    X X X 

Veszprém Hornig Károly  X X        X   

  

                                                           
1236

 Az adatok forrása: A Religio 1900-1906-os és az OKSZ Szövetségi Értesítőjének 1907-1913-as, a 

nagygyűlések lefolyásáról tudósító számai. A jelölt püspökök az adott évi nagygyűlés legalább egy napján 

megjelentek. Rajtuk kívül többen táviratban üdvözölték a nagygyűlés munkáját, és sajnálatukat fejezték ki, hogy 

nem tudnak jelen lenni a rendezvényeken. 
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12. A nagygyűlések közművelődési témájú beszédei, 1900-1913 
(tematikus csoportosításban, a nyitó és záróbeszédek nélkül)

1237
 

 

1. A katolikus társadalomszervezés, katolikusok társadalmi feladatai (+ kat. autonómia) 

 

1900: Zlinszky János a katolikusok társadalmi feladatairól 

1901: Pálffy Béla nagyváradi főreáliskolai hittanár a keresztény társadalmi tevékenységről 

1902: Hornig Károly (felolvassa Rada István kanonok) a katolikus társadalmi szervezkedés 

szükségességéről 

1902: Mayer Béla választott püspök a katolikus nevelés irányelveiről 

1902: Hortoványi József a katolikus autonómiáról 

1902: Zichy Nándor a katolikusok kötelességeiről 

1903: Széchényi Miklós püspök a katolikus társadalmi törekvésekről 

1903: Demeczky Mihály, a Ferenc József nőnevelő intézet kormányzója a katolikus tanítás- 

és nevelésügyről 

1903: Zemán Jenő: A katolikus társadalmi tevékenység és a Magyarországi Katolikus 

Egyesületek Országos Szövetsége viszonyáról 

1903: Hellebronth Géza országgyűlési képviselő a katolikus autonómiáról 

1904: Mihályfi Ákos a katolikus autonómiáról! 

1904: Zichy Nándor a hitélet hatásáról a társadalomra 

1906: Glattfelder Gyula a hitbuzgalmi és társadalmi cselekvés egyensúlyáról 

1906: Zichy Nándor a legszükségesebb teendőkről! 

1906: Rakovszky István az autonómiáról! 

1906: Hencz Károly az autonómiáról 

1907: Baránszky Gyula a katolikus nép érvényesüléséről 

1907: Haller István a katolikus nép szövetkezésének anyagi előnyeiről 

1907: Virág Ferenc a Katolikus Népszövetség szükségességéről a nép hitvallására 

1907: Robitsek Ferenc a Népszövetség szükségességéről 

1907: Bonitz Ferenc a Népszövetség anyagi előnyeiről 

1907: Frey János himesházi esperes-plébános a Népszövetség hitéleti hasznáról 

1907: Hofmeiser Ferenc olaszi plébános a nagygyűlések fontosságáról 

1907: dr. Rézbányay József teológiai tanár a katolikus hitélet társadalmi átalakító hatásáról 

                                                           
1237

 Ezúton köszönöm meg Klestenitz Tibornak, hogy segítséget nyújtott a nagygyűlési előadók és beszédeik 

névsorának összeállításához. 
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1907: Keményffy K. Dániel a katolikus autonómiáról és az iskoláról 

1908: Baránszky Gyula ügyvéd a katolikus öntudatról 

1908: A Katolikus Népszövetség kongresszusa (Rakovszky) 

1908: Városy Gyula a Népszövetségről 

1908: Zichy Nándor a Népszövetség céljairól 

1908: dr. Hellebronth Géza a Népszövetség és a felforgató irányzatok viszonyáról 

1908: Szentiványi Károly a Népszövetség a hit és erkölcs szolgálatában 

1908: Zboray Miklós a Népszövetség társadalmi súlyáról 

1908: Haller István népszövetségi főtitkári jelentése 

1908: Jánoky-Madocsányi Gyula a centralizáció keresztény felfogásáról 

1908: Szentimrei Feltser Imre a katolikus értelmiség feladatairól 

1908: Keményffy K. Dániel az autonómia és a hívek kapcsolatáról 

1909: Rakovszky István a katolikus akciók ellen intézett támadásokról 

1909: gróf Somsich Béla a katolikus értelmiség feladatairól a közéletben 

1909: Görcsöni Dénes a közélet ferdeségeiről 

1909: Dr. Strommer Viktorin a Népszövetség fontosságáról 

1909: Kuna András földműves a Népszövetség küldetéséről 

1909: Haller István a tömörülésről 

1909: Zboray Miklós a Népszövetség alelnöke zárszó 

1909: Huber János a Népszövetség titkára a szervezkedésről 

1909: Maxintsák Gyula (felkért hozzászóló?) a katolikus értelmiség megszólításáról  

1909: Wittmann János a szervezkedés akadályairól 

1909: Léh Mihály gazda a vallástalanság pusztító hatásáról 

1909: Csernoch János záróbeszéde a katolikus mozgalmak jogosultságáról 

1910: Bonta Károly ügyvéd a Népszövetség hitéleti feladatairól 

1910: Huszár Károly az összefogás szükségességéről 

1910: Zsika Pál szentendrei segédlelkész a katolicizmus ellenségeiről 

1910: Brestyenkszy Kálmán a szervezkedés szükségességéről 

1910: Bartos János népszövetségi titkár a védekezés szükségességéről 

1910: Huszár Károly a Népszövetségről 

1910: Giesswein Sándor: Mire kell nekünk az autonómia? 

1910: Keményffy K. Dániel az autonómiáról 

1910: Huszár Károly a hitélet felélesztéséről 

1910: Jalsovszky Géza segédlelkész a Népszövetség fejlesztéséről 
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1911: Giesswein Sándor a keresztény kultúráról és a modern szellemről 

1911: Glattfelder Gyula csanádi püspök a keresztény intelligenciáról 

1911: Pőcz József pincehelyi földműves a Népszövetség népvédő munkájáról 

1911: Huszár Károly a katolicizmust fenyegető veszélyekről 

1911: Huber János a katolikus szervezkedésről 

1911: Dr. Vass József a katolikus öntudatról 

1911: P. Trefán Leonárd országos igazgató a harmadrendek általános hivatásáról 

1911: Olsovszky Manfréd pozsonyi házfőnök a harmadrend társadalmi munkájáról 

1911: O. Havas Kapisztrán a harmadrend szervezéséről 

1911: P. Szabó Pius a harmadrend jelentősége a plébánián 

1911: Ghillány Imre országgyűlési képviselő a katolikus társadalmi szervezkedésről 

1911: Mikes János az autonómiáról 

1911: Apponyi Albert a felekezetiességről 

1911: Aba János a kassai keresztényszocialista egyesület elnöke a keresztényszocialista 

szervezkedésről 

1913: Szmrecsányi Lajos a katolikus autonómiáról 

1913: Glattfelder Gyula az egyház szabadságáról 

1913: Hornig Károly püspök a Népszövetség szerepéről 

1913: Jánoky-Madocsányi Gyula erkölcs és politika kapcsolatáról 

1913: Wolkenberg Alajos a Népszövetség apológiai hivatásáról 

1913: Lovászy Márton: Mitől kell óvni a népet? 

1913: Huszár Károly a (nép)szövetség működéséről 

1913: Huber János a katolikus sérelmekről 

1913: Weicher Miklós prelátus a Népszövetség megerősítéséről 

1913: Fritz István a hitetlenség elleni harcról 

1913: Léh Ferenc a katolicizmusért való munkáért 

1913: Flanek Rezső a Népszövetség apostoli munkájáért 

1913: Mellau Márton debreceni hittanár a társadalmi tevékenységről 

1913: Apponyi Albert a kereszténység és az értelmiség viszonyáról 

1913: Prohászka Ottokár: Miért van szükség ma is a katolikus egyházra 

1913: Zsembery István a katolikus címtárról 

1913: Bartos János országgyűlési képviselő a katolikus mozgalom vezetőiről 
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2.1. Iskolaügy, nevelés általában 

 

1900: Mayer Béla a katolikus iskolaügyről 

1901: Steinberger Ferenc a katolikus nevelésről  

1901: Stuckner János teológiai tanár: A valódi tanszabadságról 

1902: Újházy László állami főgimnáziumi tanár: A történelem tanításáról 

1904: Dudek János a katolikus tanügy állapotáról 

1906: Zichy Aladár elnöki megnyitója a hitvallásos iskolák jelentőségéről 

1907: Csernoch János a katolikus iskolakérdésről és a katolikus nevelés jogairól 

1907: Keményffy K. Dániel a katolikus autonómiáról és az iskoláról 

1907: dr. Kovdés János nagyváradi kereskedelmi iskolai igazgató a családi és iskolai 

nevelésről  

1909: Ember Károly a Katolikus Iskolaegyesületről 

1910: Mázy Engelbert tankerületi királyi főigazgató az erkölcsi nevelés alapszabályairól 

1910: Hévey Gyula budapesti segédlelkész a természetfeletti a nevelésben 

1910: dr. Bittenbinder Miklós felsőbb leányiskolai tanár a modern nevelési eszközökről és 

elvekről 

1910: Giesswein Sándor a helyes gyereknevelésről 

1911: Winkler Antal tanító a katolikus iskolákról 

1911: Az Országos Magyar Katolikus Iskolaegyesület közgyűlése (Giesswein) 

1911: Szilágyi Dózsa O. Praem kanonok: Hogyan lehet az egyháztörténet tanításával 

feléleszteni a katolikus öntudatot 

1911: Szemlér Ferenc székelyudvarhelyi főgimnáziumi tanár a hitvallásos iskoláról 

1911: Giesswein Sándor részvétel a bécsi nemzetközi keresztény nevelési konferencián 

1911: Huszár Károly a katolikus iskolákról 

1911: Guzsvenitz Vilmos: Mit tehet a társadalom a katolikus iskolákért és a tanítóságért? 

1913: Országos Katolikus Tanügyi Tanács ülései (Ember) 

1913: Nyers Imre a családi és iskolai nevelés kapcsolatáról 

1913: Káth József a modern pedagógiáról 

1913: Zsögön Zoltán a hitvallásos iskolákról és a nemzeti nevelésről 
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2.2. Népoktatás 

  

1900: Guzsvenitz Vilmos a katolikus népnevelésről 

1901: Dreisziger Ferenc képezdei tanár: A felekezeti népiskolák fenntartásának és 

terjesztésének szükségességéről 

1903: Guzsvenitz Vilmos esztergomi tanítóképzői igazgató a népiskolák államosításával járó 

veszélyekről 

1906: Miller József a katolikus népiskolák védelméről 

1906: Schmall Zsigmond az elemi oktatás közgazdasági szempontból való javításáról 

1908: Az Országos Katolikus Magyar Iskolaegyesület közgyűlése (Giesswein) 

1909: Galler Kristóf képezdei igazgató a hitvallásos iskolák védelméről 

1911: Ember Károly a népoktatás rendszerének korszerű bírálatáról 

1911: A katolikus tanítók gyűlése (Giesswein, Wohlmuth) 

1913: Számborovszky Rezső a tanítói nyugdíjtörvény revíziójáról 

1913: Magyarországi Katolikus Tanítók Országos Bizottságának díszközgyűlése (Glattfelder) 

1913: Ember Károly a népoktatási törvény módosításáról 

 

2.3. Középiskola (+ internátusok):  

 

1900: Erdélyi Károly tennivalók a katolikus középiskolákban 

1901: Mázy Engelbert bencés gimnáziumi igazgató: Internátusok a középiskolai tanulók és 

egyetemi hallgatók részére 

1902: A Szent Imre Kollégium házavatása (Glattfelder) 

1907: A katolikus tanárok értekezlete (egyesületalakítás) 

1907: Dr. Kerékgyártó Árpád az internátusok vallásos jellegéről 

1908: Mázy Engelbert kassai királyi tankerületi főigazgató középiskolai nevelésünk külső és 

belső akadályairól 

1909: Haász Aladár a budapesti Szent Imre Kör elnöke a katolikus internátusokról 

1910: Sebők Imre érseki főgimnáziumi igazgató a középiskolai internátusokról 

1911: Mészáros Imre székesfehérvári 8. osztályos tanuló: A kongregáció a jellemképzés 

iskolája 

1911: Katolikus Középiskolai Tanáregyesület (Mázy) 

1911: Takács Menyhért: A magyar középiskola a katolikus autonómia keretében 

1911: Giesswein Sándor: A katolikus tanári és tanítóegyesületek szövetségéről 
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1913: Bitter Illés ciszterci főgimnáziumi igazgató a középiskolák reformjáról 

1913: Kiss Albin a középiskolák reformjáról 

1913: Házavató ünnep a pesti Szent Imre kollégiumban, az Internátus Egyesület közgyűlése 

(Zichy J., Glattfelder) 

1913: Hanauer Árpád István a budai Szent Imre kollégium működéséről 

1913: Vass József a pesti Szent Imre kollégiumról 

 

2.4. Nőnevelés, szakoktatás 

 

1900: Ember Károly a katolikus nőnevelésről 

1903: Andor György a szociális szakoktatásról 

1903: Ember Károly nőnevelésünk túlzásairól 

1904: Mayer Béla címzetes püspök, kalocsai kanonok: A keresztény nő szerepéről a mai 

társadalomban 

1907: Wurster József kanonok a nőkérdésről 

1907: Blandl György káplán az iparostanoncok hitoktatásáról 

1907: Szentiványi Károly a szakoktatásról 

1907: Wüsztner Henrik a tanocotthonok vezetéséről 

1907: Csepela Lajos a gyári munkások leányainak háztartási kiképzéséről 

1907: Wurster József a nőkérdésről 

1908: Rovó Lajos tanügyi lapszerkesztő, Eger a gazdasági iskolákról szóló 

törvényjavaslatokról 

1909: Keményffy K. Dániel: A polgári leányiskolák reformja és nőnevelésünk 

1910: Moravetz Lajos az inasok vallásos neveléséről 

1911: Bíró Ferenc SJ a női kongregációk jelentőségéről 

1911: Molnár László budai női kongregációi prézes a katolikus nőnevelő intézetek melletti 

kongregációk létesítéséről 

1913: Keményffy K Dániel a polgári leányiskolák továbbképző tanfolyamairól 

1913: Ruffy Pálné a Collegium Marianumról 
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2.5. Tanítóképzés 

 

1902: Guzsvenitz Vilmos képezdei igazgató: A katolikus tanítóképesítésről 

1910: Szőke Sándor tanítóképzői tanár a katolikus tanítóképzésről 

1913: Ember Károly a népoktatási törvény revíziójáról 

 

2.6. Hitoktatás, papnevelés 

 

1908: A Magyarországi Hittanárok és Hitoktatók Egyesületének éves közgyűlése (Dudek) 

1908: Becker Vendel aradi hittanár a hitoktatásra való felkészítésről a papneveldében 

1908: Drahos János az ifjú papság társadalmi elhivatottságáról 

1910: a Hittanárok és Hitoktatók Egyesülete (Dudek) 

1910: Krizsán Mihály plébános külön katekétai tanszék felállításáról 

1910: Miller Antal népiskolai igazgató a hitoktatásról 

1911: Hittanárok és Hitoktatók Egyesületének közgyűlése (Dudek) 

1911: Glattfelder Gyula a hitoktatók fizetésrendezési igényének támogatásáról 

1911: Reviczky Aladár C. M. katolikus diáksegélyező létrehozásáról 

1911: Greiner Gyula madarasi tanító: A család és iskola közös feladatai a vallási nevelés terén 

1913: Hittanárok és hitoktatók egyesülete (Dudek) 

1913: Krywald Ottó a hittanári állás rendezéséről 

1913: Ebeczky Elemér a tanoncok hitoktatásáról, a munkástitkárságokról, a 

munkanélküliekről 

 

2.7. A (főiskolai) diákságról 

 

1900: Glattfelder Gyula a főiskolák katolikus ifjúságáról 

1901: Komárik István SJ: A Mária-kongregációkról 

1907: Csáky Adorján a diákkörökről 

1908: Obermüller Károly egyetemi hallgató a II. Katolikus Diákkongresszus működéséről 

1908: Radnai József egyetemi hallgató az ifjúság társadalmi mukájáról 

1908: Országos Katolikus Diákkongresszus (Glattfelder) 

1908: Jalsovszky Jenő jogszigorló az ifjúság társadalmi munkájáról 

1908: Fábián Gáspár mérnök a főiskolások hitéletéről 

1910: Huszár Károly a diákgondozásról 

1913: Huber József a diák lelkigyakorlatokról 
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2.8. Katolikus egyetem, jogakadémiák 

 

1900: Mihályfi Ákos a katolikus egyetemről 

1900: Mihályfi Ákos a katolikus egyetemről (2x) 

1901: Mihályfi Ákos a katolikus egyetemről 

1902: Késmárky István pécsi jogakadémiai tanár a katolikus jogakadémiákról 

1903: Hirschler József, a kolozsvári Szent Imre internátus igazgatója az egyetemi 

internátusokról 

1903: Mihályfi Ákos a katolikus egyetemről 

1904: A Katolikus Főiskolai Internátus Egyesület közgyűlése (jelentés) 

1904: Alleram Gyula, az egyetemi hallgatók kongregációjának prefektusa a Mária 

kongregációkról 

1911: Mihályfi Ákos a katolikus egyetemről 

1911: Reviczky Aladár javaslata (távollétében) katolikus egyetemi kalauz készítése 

 

3. Katolikus tudomány és a nép-felvilágosítás, szabadtanítás általában 

 

1900: Prohászka Ottokár a katolikus tudományról 

1900: Kiss János a katolikus tudományról 

1901: Margalits Ede a katolikus tudományról, irodalomról és sajtóról 

1901: Dudek János: A tudományok népszerűsítése (University extension) katholikus 

szellemben 

1902: Vajó József premontrei kanonok a hit jogosultságáról a tudományok körében 

1907: Görcsöni Dénes a népfelvilágosításról 

1907: Szilvek Lajos: Dogmatizmus és szabad kutatás 

1907: Molnár István a felnőttek gazdasági oktatásának megszervezéséről 

1909: Kiss János: Hit és tudomány viszonyáról 

1910: Friedreich István (távollétében) a tudományos igényű, elfogulatlan magyar történet 

írásáról 

1910: Korányi Sarolta tanítónő a művelt katolikus nők kulturális tájékoztatásáról 

1911: Ispánovics Sándor polgári iskolai tanár népfőiskolák alakításáról 

1911: Kiss Menyhért vidéki felolvasások rendezéséről 

1913: dr. Kiss Menyhért a mozielőadások elfajulásáról 

 



344 
 

4. Katolikus könyvtár- és múzeumügy 

  

1902: Andor József az ifjúsági irodalomról és ifjúsági könyvtárakról 

1902: Sziklay Lajos a katolikus népirodalomról és könyvtárakról 

1907: Wohlmuth Ernő a népkönyvtárakról 

1909: Gyárfás Tihamér az egyházmegyei múzeumokról 

1909: Szele Róbert az országos egyházművészeti múzeum felállításáról 

1910: Guba Pál piarista hittanár ifjúsági könyvtárak felállításáról 

1913: dr. Kiss Menyhért az ifjúsági könyvtárakról 

1913: Várady L. Árpád az ifjúsági könyvtárakról 

 

5. Katolikus sajtó általában 

 

1900: Margalits Ede a katolikus sajtóról 

1900: Tóth Ferenc a katolikus sajtóról 

1901: Margalits Ede a katolikus tudományról, irodalomról és sajtóról 

1901: Vucskics Gyula: A katholikus napisajó és a színtelen lapok 

1902: Az Országos Pázmány Egyesület ülése (beszámoló) 

1902: Margalits Ede a katolikus sajtóról 

1903: Wilczek Frigyes gróf a katolikus sajtóról 

1907: Egry Béla a rossz sajtó népromboló hatásáról 

1907: Gerely József a sajtó helyzetéről 

1907: Vass József a krajcáros sajtóról 

1907: Túri Béla a sajtószabadságról 

1908: A Katolikus Sajtóegyesület közgyűlése (Prohászka) 

1908: Török Mihály a keresztény sajtó jövőjéről és nemzeti hivatásáról 

1908: dr. Kmetykó Károly a sajtópártolás új módjairól 

1908: dr. Dolencz József ügyvéd a katolikus sajtó gazdasági szerepéről 

1908: Gerely József a KSE eddigi tevékenységéről 

1908: OPE közgyűlés (Mihályfi)  

1908: Andor József a pornográfia a sajtóban (Túri Béla) 

1908: Radovits László jogszigorló a sajtóról  

1908: Erdősi Károly a katolikus kolportázsról 

1909: Steuer György miniszteri titkár a sajtóról 
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1909: Malcsiner Emil a Katolikus Sajtóegyesület irodaigazgatója a sajtóról 

1909: Pótz György egy központi német napilap megindításáról 

1910: Schneider József németbólyi földműves a zsidó és szabadkőműves sajtó túlkapásairól 

1910: Frey János országgyűlési képviselő német katolikus lap indításáról 

1910: Léh Ferenc bácskai földműves a sajtó pártolásáróló 

1910: Görcsöni Dénes a katolikus újságírásról (távollétében felolvassák) 

1910: Mayer Geyza helyettes plébános a sajtóvasárnapokról 

1910: Malcsiner Emil a sajtópártolásról 

1910: Csepela Lajos a katolikus kolportage 

1910: P. Buttykay Antal: Sajtókérdés – életkérdés 

1911: Huszár Károly előfizetések gyűjtéséről 

1911: P. Buttykay Antal a sajtókérdésről 

1913: Mihályfi Ákos a sajtóról 

1913: Anka János: A harmadrend sajtója és irodalma 

1913: A Sajtóegyesület Hölgybizottáságának díszgyűlése (Glattfelder) 

1913: Martinovits (ch?) Sándor a hölgybizottság országformáló hivatásáról 

1913: Krüger Aladár: Aratás a sivatagban 

1913: Landauer Béla a sajtóról (Néppárt) 

1913: Mayer Géza plébános a sajtóperselyekről 

 

6. A katolikus irodalomról 

 

1900: Kisfaludy Á. Béla a katolikus szépirodalomról 

1900: Lévay Mihály a katolikus népies irodalomról 

1901: Margalits Ede a katolikus tudományról, irodalomról és sajtóról 

1901: Kaposi József, a SZIT igazgatója: Katholikus irodalmi és művészeti társulataink 

pártolásáról 

1901: Baán Aladár főgimnáziumi tanár: A katholikus költészetről és szépirodalomról 

1903: Margalits Ede a katolikus irodalmi szakosztályokról 

1903: dr. Helvey Lajos a katolikus népies irodalomról 

1904: Andor József az erkölcstelen irodalomról! 

1906: Sziklay János a hitromboló népiratokról 

1907: Rézbányai József a magyar katolikus irodalomról 

1908: dr. Kiss Menyhért szépirodalmunkról 
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1908: Kőszegi László tanár a dráma keresztény alapra hozásáról 

1908: Erdősi Károly a katolikus kolportázsról 

1910: Erdősy Károly Szent István Társulat igazgatója a katolikus érdekek és irodalom 

pártolásáról 

1910: Csepela Lajos a népies irodalomról 

1910: Anka János a mindennapi élet irodalmáról 

1910: Szentgyörgyi Igánc segédlelkész a modern katolikus írói szellemről 

1911: Lévay Gyula: fehér színház létrehozása 

1913: Fischer Ágoston pápai káplán a pornográfia elleni küzdelemről 

 

7. A katolikus művészetről 

 

1900: Némethy Gyula a katolikus művészet eszménye 

1901: Kaposi József, a SZIT igazgatója: Katholikus irodalmi és művészeti társulataink 

pártolásáról 

1902: Piszter Imre cisztercita szerzetes a vallásos művészet feladatairól és a jelenlegi 

hanyatlásáról 

 

8. A katolikus egyesületi ügyről általában 

 

1900: Major Ferenc a katolikus egyesületi ügyről 

1900: Schiffer Ferenc a katolikus legényegyletekről 

1902: A Magyarországi Katolikus Egyesületek Országos Szövetségének közgyűlése (jelentés) 

1903: Izsóf Alajos a Regnum Marianum egyesületekről és a Mária kongregációkról 

1903: Bundala János az egyesületi évről 

1903: Schiffer Ferenc a katolikus legényegyletekről 

1904: Virág Ferenc spirituális, pécsi egyházmegyei elnök az egyleti ünnepélyek hatásáról 

1904: Boromissza Tibor püspök a katolikus egyesületi ügyről 

1904: Zémán Jenő a Szövetség feladatairól (MKEOSZ) 

1907: Erdősy Károly az egyleti reformokról 

1908: Baránszky Gyula a katolikus társaskörök alakításáról  

1908: Balits Lajos győri apát-kanonok az ifjúsági egyesületekről 

1910: Dr. Metzg(k)er József a pesti egyesületekről 

1910: Haller István a katolikus egyesületek munkájáról 
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1910: Zichy Rafaelné a katolikus tisztviselőnők, női kereskedelmi alkalmazottak vidéki 

egyesületeiről 

1911: Giesswein Sándor az eszperantó egyesületről 

1911: Bartos János a Népszövetség titkára a katolikus egyesületek vezetéséről 

1911: Csepela Lajos a katolikusok világszövetségéről 

1911: Huszár Károly a munkásegyesületekről 

1911: Kriegs Au Emil a katolikus munkásnőegyesületekről 

1911: Huszár Károly katolikus ifjúsági egyesületekről 

1913: Katolikus Háziasszonyok Országos Egyesületének közgyűlése 

1913: Baranszki Gyula ügyvéd az egyesülésről 

1913: Székely János a keresztényszocialista egyesületekről 

1913: Kovács Gabriella a Katolikus Leányok Országos Szövetségéről 

1913: Zichy Rafaelné a katolikus tisztviselőnők szervezeteiről 

 

9. A katolikus ifjúság gondozásáról 

 

1900: Metzker József a katolikus ifjúság gondozásáról 

1904: Demeczky Mihály a katolikus ifjúság erkölcsi védelméről 

1907: Prágay Irma az ifjúság védelméről 

1908: Arányi István György jogszigorló az ifjúságról és a modern erkölcsről 

1908: Barka József jogszigorló az ifjúságról és a közgazdaságról 

1909: Lugosi Demeter a katolikus ifjak társadalmi szerepéről 

1910: Apponyi Albert a katolikus ifjúsághoz 

1913: Morvay László znióváraljai igazgató a fiatalkorúak neveléséről 

1913: Geőcze Sarolta az ifjúság erkölcsi rombolásáról 
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13. Dokumentumok 
1. 

A kath. körök megalakítása 

 A katholikus népnek szive mélyéig, hite szentségéig sértett lelkülete jelenleg a 

legalkalmasabb arra, hogy az ország minden községében, falujában megalakuljon a kath. 

népkör. 

 Az ország minden részéből keresik, kérik a módozatokat és szabályokat, hogymint 

tegyenek.  

 Mindenüvé külön nem irhatván, szükségesnek látszott sajtó utján kiadni ez eljárási 

módozatot, annál is inkább, hogy mindenütt egyöntetüen, egyetemesen, országszerüen és 

minél előbb egyszerre tömegbe keljen körébe a népség. 

 Az Nyújt nevében tehát, a mely községben, faluban huszan, harmincan vagy százan, 

de ha csak ketten is vagy hárman összegyülekeznek, az Nyújt legyen velök! Kérjék fel 

lelkészöket, hogy vezetné az ügyüket és hivja össze azokat, kik a kath. kör megalaktását 

óhajtják. Lelkész hiányában köztük a leglelkesebb, megkérdi a többit: Nép! akarjuk-e az 

üdvünket, akarjuk-e nép-körünket megalakitani? Akkor a többi mind rámondja: Akarjuk! 

Legyen – Ez a lélek. 

 Ezzel a népkör megalapitása kimondatik és irásba foglaltatik. 

 Most következik a népkör formális megalakitása – a test – a hivatalos személyek 

megválasztása. Elnök, jegyző, legalább e kettő, de annál jobb, a minél több; alelnök, igazgató, 

titkár, könyvtárnok, gondnok, választmányi tagok mind olyanok, a kik gondozzák az ügy 

előmenetelét, hogy igy minden erő módjához képest tőmörüljön a nép üdvének 

megmentésében, hol ki a mennyit bir, ott ugy akként tegyen. Megbeszélés tárgya legyen: a 

tagok szerzése, összeirása, a tagdij mennyiségének megállapitása, a kör helyisége és annak 

berendezése, végre a mi fontos, az alapszabályok és a házszabályok megállapitása.  

 De hogy ez se kerüljön időbe és munkába, ajánlatos a vidéken alakuló népköröknek, 

hogy fogadják el a legöregebb „Budapesti kath. kör” alapszabályait, vagy kérjék el egy már 

meglevő körtől ezeket. 

 Ezen alapszabályok netán a külön viszonyokhoz módositva vagy javitva, vagy egészen 

változatlanul még az alakuló gyülésen elfogadtatván, a lélek testet ölt és arra azután illik és 

szükséges kinyilvánitanunk, hogy élünk, mozgunk és vagyunk, mint „katholikus népkör!” Ezt 

be kell jelentenünk főpásztorunkhoz, a püspöki székhelyre; esetleg a néppárt fejeihez. Zichy 

Nándor és Esterházy Miklós Móric grófokhoz, vagy a néppárt központi irodájához (Budapest, 
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Podmaniczky-utca 8. sz. I. em.) és végre a néppárt hivatalos közlönyéhez, a „Fejérmegyei 

Napló”-hoz Székesfejérvárra. Végre mint körnek kötelességünk az alapszabályok három 

egyenlő példányát margósan leirva az elnöktől és titkártól aláirva és megbélyegezve, az első 

ivet 2 frtos, a többit pedig annyi 50 kros bélyeggel ellátva, a hány iv az irat; továbbá a 

megalakulási közgyülésről felvett jegyzőkönyvet, vagy annak kivonatát, melyben mindazok 

nevei megemlitendők, kik az alakuló gyülésen részt vettek ( a jegyzőkönyvre szintén 15 kros 

mellékleti bélyeg teendő) és egy 50 krajcáros bélyeggel ellátott kérvényt a kör 

alapszabályainak láttamozása s megerösitése végett beküldeni a nagyméltóságu m. kir. 

belügyminiszterhez Budapestre. Onnan jön az áldás, innen a jogváltás. Az alapszabályok 

legcélszerübben a törvényhatóságok utján, vagyis városokban a polgármester, községekben 

pedig az előljáróság, vagy alispán utján terjesztetnek fel a belügyminiszterhez. 

 A mint az alapszabályok felterjesztettek, a kör ideiglenesen megkezdheti működését, 

de nyilvánosan megnyitni csak akkor lehet, ha az alapszabályok jóváhagyattak.  

 

Forrás: A székesfehérvári kath. nagygyűlés története kibővítve a kath. körök 

szervezésére vonatkozó adatokkal. Székesfehérvár, Fejérmegyei Napló, 1895.  
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2. 

 

A magyarorsz. kath. egyesületek Országos Szövetségének alapszabályai 

 

XXIII. A Szövetség czime. 1. §. A szövetség czime: «A Magyarországi Katholikus 

Egyesületek Országos Szövetsége». Székhelye: Budapest. 

 II. A Szövetség czélja. 2. §. A Szövetség czélja: A magyarországi katholikus 

egyesületek között állandó kapcsolat és szoros összeköttetés létesítése, a katholkius 

egyesületek működésének egységes irányítása, országos társadalmi mozgalmak 

kezdeményezése és vezetése; a katholikus egyesületek kifelé való képviseltetése, védelme és 

ügyeik előmozdítása.  

 III. A Szövetség tagjai: 3. §. a) Rendes tagok: A Szövetség rendes tagjai azon 

Magyarországon létező, a belügyminisztérium által jóváhagyott alapszabályokkal biró 

katholikus egyletek, melyek választmányi ülések határozata alapján az elnök és jegyző 

aláírásával s a hivatalos pecséttel allátott nyilatkozattal a Szövetségbe belépnek s az 

alapszabályok megtartására magukat kötelezik. b) Pártfogó tagok: A Szövetség pártfogó 

tagjai egyes személyek, testületek, erkölcsi intézmények, a kik a Szövetség föntartására 

évenkint legalább 200 koronát fizetnek. c) Pártoló tagok: A Szövetség pártoló tagjaii 

egyesek, testületek, intézmények, a kik a Szövetség föntartására évenkint legalább 10 koronát 

fizetnek. 

 IV. A tagok jogai. 4. §. 1. Minden a Szövetségbe belépett egyesületnek joga van: a) a 

Szövetség évi közgyűlésére tetszés szerinti tagokat küldeni. Ezenkívül minden a Szövetségbe 

belépett egyesület az évi közgyűlésre szavazatra jogosított, fölhatalmazott tagokat is küldhet, 

kik a közgyűlésen az egyesületet képviselik. És pedig: α) azok az egyesületek, melyeknél a 

tagok száma az 500-at meg nem haladja, két meghatalmazott tagot küldenek; β) azok az 

egyesületek, melyeknél a tagok száma 500–1000 között van, négy meghatalmazott tagot; γ) 

azok az egyesületek, melyeknél a tagok száma az 1000-et meghaladja, hat meghatalmazott 

tagok küldenek; b) ügyeikben útmutatásért, tanácsért, esetleg közbenjárásért a Szövetséghez 

fordulni, annak pártfogását, védelmét igénybe venni. 2. A pártfogó tagok a Szövetség évi 

közgyűlésein megjelenhetnek s tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal birnak. 3. A 

pártoló tagok a Szövetségi évi közgyűlésein megjelenhetnek, tanácsozási, indítványozási 

joggal birnak, de szavazati joggal nem birnak. 4. A pártfogó és pártoló tagokul belépett 

erkölcsi testületek jogaikat szabályszerű meghatalmazással jogosított megbizottak által 

gyakorolhatják. 
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 V. A tagok kötelességei. 5. §. A szövetségbe belépett egyesületek kötelezik magukat, 

a szövetségi közgyűlés határozatainak saját körükben lehetőleg érvényt szerezni s a Szövetség 

czéljait előmozdítani. Kötelesek továbbá a hozott határozatok végrehajtásáról és évi 

működésükről, a Szövetség közgyűlést legalább egy hónappal megelőzőleg, jelentésüket a 

központi irodának megküldeni. A pártfogó és pártoló tagok évi díjaikat tartoznak minden 

polgári év végéig beküldeni. A tagsági kötelezettség három évig tart. A ki ezen idő leteltével 

kilépni akar, tartozik kilépési szándékát az Igazgató-tanácsnak bejelenteni, ellenkező esetben 

hallgatagon további három évre kötelezettséget vállal. 

 VI. A Szövetség szervezete. Elnökség és tisztikar. 6. §. A Szövetség élén egy elnök 

áll, kit az évi közgyűlés három évre választ. Az elnök mellett van hat alelnök, kiket az évi 

közgyűlés három évre választ. Az alelnököknek egyike lehetőleg budapesti legyen. A 

Szövetség tisztviselői: a titkár, pénztárnok, jegyző, kiket az Igazgató-tanács három évre 

választ s a kiknek működési körét az ügyrend határozza meg. Az Igazgató-tanácsnak jogában 

van a szükséghez képest új tisztviselői állásokat bejelenteni. 7. §. A Szövetség elnöke, 

akadályoztatása esetén az alelnökök elnökölnek a szövetségi közgyűléseken és az Igazgató-

tanács gyűlésein, összehívják ezeket a gyűléseket, aláírják a jegyzőkönyveket és fontosabb 

okiratokat s vezetik a Szövetség működését és képviselik a Szövetséget kifelé. 

 Igazgató-tanács. 8. §. A Szövetség évi közgyűlése a Szövetségbe lépett egyesületek 

kiküldött képviselői közül 60 igazgató-tanácsost választ. Az Igazgató-tanács tagjai közül 

minden évben húsz tag kilép és pedig az első két évben sorshúzás útján, később 

megválasztásuk sorrendje szerint. A kilépett tagok újból megválaszthatók. 9. §. Az Igazgató-

tanács évnegyedenként legalább egyszer ülést tart, de szükséghez képest többször is tarthat 

üléseket. Határozathozatalra az elnökön kívül tíz tag jelenléte szükséges, kik szótöbbséggel 

határoznak. Személyes ügyekben a szavazás mindig titkos. Az Igazgató-tanács üléseiről 

jegyzőkönyv vezettetik, mely az ülés után nyolcz nap alatt az elnök s a jegyzőkönyv 

vezetésére fölkért jegyző s az elnök által kijelölt két jelenvolt igazgató-tanácsos által 

hitelesíttetik. 10. §. Az Igazgató-tanács veszi föl a Szövetségbe belépni kivánó rendes, 

pártfogó és pártoló tagokat, intézi el az évközben fölmerült fontosabb ügyeket, melyek a 

Szövetséget s általában az egyesületi életet érintik, tanácskozik az évi közgyűlés 

határozatainak megvalósításáról, végrehajtója a közgyűlésnek s működéséről jelentést tesz az 

évi közgyűlés előtt. 

 A szakosztályok. 11. §. Az Igazgató-tanács részint kebeléből, részint kívüle álló 

szakférfiákból a szükséghez képest szakosztályokat alakít. Legalább is következő 

szakosztályok alakítandók: 1. Irodalmi szakosztály. 2. Társadalmi szakosztály. 3. Kharitativ 
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szakosztály. 4. Szocziális szakosztály. 5. A fővárosi katholikus egyesületi ügy szakosztálya. 

Minden szakosztály önmaga választ szakelőadót. A szakelőadók résztvesznek az Igazgató-

tanács ülésein, ott előterjesztik javaslataikat, melyek fölött az Igazgató-tanács határoz.  

 Közgyűlés. 12. §. A Szövetség minden év második felében közgyűlést tart. A 

közgyűlés rendesen a Szövetség székhelyén, Budapesten tartatik, időről-időre azonban 

nagyobb vidéki városokban is tartható, hol valamely a Szövetségbe belépett egyesület létezik. 

Mindenütt, a hol gyűlés tartatik, a közgyűlés az illető főpásztornak bejelentetik. A szavazásra 

jogosított képviselők a közgyűlést megelőzőleg megbizó-levelüket a Szövetség irodájának 

bemutatni tartoznak. A szavazás személyi ügyekben titkos, minden más esetben nyilvános. A 

közgyűlést az elnökség hívja össze, úgyszintén tartozik rendkívüli közgyűlést összehívni, ha 

ezt a Szövetségbe lépett egyesületek 1/5-e kivánja, vagy ha azt az Igazgató-tanács 

elhatározza. A közgyűlésről vezetendő jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyv vezetésére 

fölkért jegyző s a közgyűlés elnöke által a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt két tag írja alá. 

13. §. Az évi közgyülésen szavazati joggal birnak: a) a Szövetségbe lépett egyesületek 

szavazati joggal fölruházott képviselői; b) a pártfogó tagok; c) az Igazgató-tanács tagjai; d) az 

elnökség és tisztikar. 14. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a) az elnök, a hat alelnök 

megválasztása: b) a 60 igazgató-tanácsos megválasztása; c) az Igazgató-tanács évi 

jelentésének tárgyalása; d) a titkár évi jelentésének tárgyalása: e) a Szövetség pénztáráról 

szóló évi jelentés felülvizsgálása s az évi költségvetés megállapítása; f) a katholikus 

egyesületi ügyet illető kérdésekre vonatkozó határozatok; g) az alapszabályok módosítása. 

15.§. Az előbbi szakasz f) pontját illetőleg az Igazgató-tanács állapítja meg a közgyűlés 

programmját, a mennyiben egyes fontosabb kérdéseket tárgyalásra tűz ki, azok előadására 

előadót kér föl s ezek határozati javaslatait megvitatás és határozathozatal végett a közgyűlés 

elé terjeszti. 16. §. Minden a Szövetségbe belépett egyesületnek joga van a közgyűlés elé 

terjesztendő kérdések sorába egy vagy több tárgynak fölvételét ajánlani, tartozik azonban 

ezen ajánlatot (az esetleges előadók megnevezésével) legkésőbb egy hónappal a közgyűlés 

előtt az Igazgató-tanácsnál írásban beadni. Ha az Igazgató-tanács valamely ily ajánlott tétel 

tárgyalását nem tartaná időszerűnek, ezt évi jelentésében a közgyűlésnek bejelenti. 

 VII. A Szövetség hivatalos közlönye. 17. §. A Szövetség hivatalos közlönyéül a 

«Társulati Értesítő» szolgál. E lapban tétetnek közzé az összes egyesületeket érdeklő 

határozatok, utasítások.
1238

 

                                                           
1238

 Ezen lap azonban már megszünt. Pótolja az Alkotmány, Uj Lap. 
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 VIII. Egyéb határozatok. 18. §. A szövetség föloszlik, ha ezt a Szövetségbe lépett 

egyesületeknek legalább kétharmada a rendes közgyűlésen elhatározza. 19. §. A Szövetség 

föloszlatása esetén a Szövetség vagyonának kizárólag katholikus jótékony czélra fordítása 

iránt a föloszlatást kimondó közgyűlés határoz. 20. §. Mindazon közgyűlési határozatok, 

melyek az alapszabályok módosítását vagy a Szövetség föloszlatását s ez esetben vagyonának 

hováfordítását czélozzák, foganatosítás előtt a magy. kir. belügyminisztérium elé 

terjesztendők. 21. §. Azon esetben, ha a Szövetség az alapszabályokban meghatározott czélt 

és eljárást, illetve hatáskörét meg nem tartja, a mennyiben további működése által az állam 

vagy tagjainak vagyoni érdeke veszélyeztetnék, a magy. kir. kormány által haladéktalanul 

fölfüggeszthető s a felfüggesztés útján elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest 

végleg föl is osztható, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartása – különbeni 

föloszlatás terhe alatt – kötelezhető.  

 

Forrás: Boroviczény Nándor: A szociális tevékenység kézikönyve. Stephaneum, Budapest 

1907. 124-127. 
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3. 

 

Megbízó-levél 

 

A Magyarországi Katolikus Egyesületek Országos Szövetsége a_ _ _ _ _ egyházmegyéhez 

tartozó_ _ _ _ _ _esperességi kerület bizalma alapján  

 

Főtisztelendő _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ urat 

 

a nevezett Országos Katolikus Szövetség képviselőjének ezennel kinevezi és az 

egyházmegye_ _ _ _ _ _ és Főtisztelendő Püspökének jóváhagyására bemutatja. 

 Fölhatalmazza, hogy a Szövetséget mindenütt, de különösen és hivatalosan a 

föntemlített esprességi kerületben képviselje és a Szövetség czélját képező katolikus 

restauráczió ügyét bölcs és buzgó tevékenységével irányítsa.  

 Viszont a Szövetséggel ily módon keletkezett belső kapocs kivánja, hogy a Szövetség 

iránt odaadó hűséggel viseltessék és annak rendelkezéseit a közös és magasztos czél 

érdekében a szövetkezés fogalmából folyó önzetlenséggel teljesítse. 

 Kölcsönösen lebegjen szemünk előtt a nagy eszmény: a keresztény Magyarország, a 

hitben és erkölcsben és boldog társadalom képe. 

 

Kelt Budapesten, 19_ _ év_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  a szövetség elnöke             a szövetség igazgatója 

 

Jóváhagyom és a főpásztori megbízást megadom. 

 

Kelt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Forrás: Szövetségi Értesítő, 1907/3. 70. 
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4. 

A Katolikus Egyesületek Országos Szövetsége egyházmegyei képviseletének szervezeti 

szabályzata 

 

 1. Az egyházmegyei esperes-kerületek egy-egy papot választanak az Országos 

Katolikus Szövetség képviseletére; az így megválasztott képviselőt az Országos Katolikus 

Szövetség központi szervezete ezen állásában megerősiti és a megyés főpásztornak bemutatja 

jóváhagyás, megbizás és körlevélben való közlés végett. 

 2. A képviselő hivatása az Országos Szövetség czélját képező katolikus restauráczió 

ügyét saját kerületében minden előzetes külön megbizás nélkül képviselni hivatalából 

kifolyólag; a hitbuzgalmi, egyleti, szövetkezeti, szervezeti és minden más keresztény 

társadalmi mozgalmak élére állani, a mennyiben a helyi plébános igényli, vagy legalább nem 

ellenzi. 

 A központtal bármikor közvetlenül is érintkezhetik, annak tanácsát, utasitásait és 

támogatását kikéri. A kerületi mozgalmakat, azok eredményeit nyilvántartja s gondoskodik, 

hogy azokról a központ legalább évenként egyszer hiteles jelentést nyerjen. 

XXIII. Az egyházmegye szövetségi képviselői megyei szervezetben egyesülnek. 

Maguk közül elnököt és titkárt választanak, működésüket ügyrenddel 

szabályozzák. Szervezetüket és ügyrendjüket a megyés püspök által 

jóváhagyatják és úgy közös, mint egyenként való működésükre főpásztori 

megbizást kérnek ki. 

 Ha a megyei szervezet megalakitása bármely okból késnék, vagy kielégitő munkát 

nem fejtene ki, a kerültei képviselő, annak megalakitását illetőleg tevékenységét minden 

jóakaratával szorgalmazza és addig is mindent elkövet, hogy a Szövetség társadalmi 

munkájában odaadó munkatárssal birjon. 

 

Forrás: Szövetségi Értesítő, 1907/3. 71. 
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5. 

A Katolikus Egyesületek Országos egyházmegyei képviseletének ügyrendje 

 

 1. Elnök vagy ennek megbizásából titkár összehivására az egyházmegyei esperes-

kerültei képviselők lehetőleg évnegyedenkint egyszer összeülnek. Arra az országos központot 

is meghivják. Sürgős esetekben rendkívüli gyűlés tartandó, vagy körív alakjában közlendő az 

irányitás. 

 2. Értekezletük főbb tárgyainak sorozatát az előző ülésen állapítják meg, azokra 

előadót kérnek föl. 

 3. Az értekezlet jegyzőkönyvét teljes szövegében a főpásztornak, legalább kivonatban 

pedig az Országos Szövetségnek megküldik. 

 4. A képviselők elmaradásukat igazolni tartoznak. Ha valamely esperes-kerület az 

ülésen képviselet nélkül maradt, az ülés határozatainak rövid kivonatát a kerület esperesének 

azon értesitéssel küldik meg, hogy képviselőjük távol volt.  

 5. Az értekezlet oly terveket és kivánalmakat, melyek országos jellegűek, külön 

szélesebb indoklás mellett az Országos Szövetséghez küldi, hogy az azt általános jellegének 

megállapítása után az összes megyei szervezetekkel közölhesse és végrehajtását sürgethesse. 

Viszont szükséges, hogy a szervezet a hozzá érkező ilyen indítványokat, vagy utasításokat 

készséggel letárgyalja és hatáskörében érvényesítse. 

 6. Minthogy a kerületi képviselő a Népszövetségnek is kerületi vezetője, a megyei 

szervezet az egész egyházmegye népszövetségi mozgalmát kezében tartja. 

 7. A megyei képviselet helyesen cselekszik, ha legalább három évenként fölhivja az 

esperes-kerületeket, hogy képviselőjüket újból válasszák meg, Személyi változás esetében 

pedig a három év előtt is szorgalmazza ezt. 

 8. Ha a szervezet egységes ereje úgy kívánja, a bármely okból alkalmatlanná vált 

kerületi képviselő helyébe új választás megejtését kérheti a kerülettől. 

 9. A személyváltozások az Országos Központnak haladéktalanul bejelentendők. 

 10. A képviselők a kerületi koronákon a megyei szervezet működéséről beszámolnak, 

a végzettek foganatosítását sürgetik, a teendőkről tárgyalást kezdenek, a kerület kívánalmait a 

képviseleti ülésen viszont előterjesztik. 

 11. A koronákon lefolyt tárgyalás a kerület hivatalos jegyzőkönyvébe is fölvétetik, 

hogy arról a főpásztor tudomást szerezhessen. 
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 12. A képviselő a nyert főpásztori megbizás alapján a községeket személyesen is 

fölkeresheti és a katolikus társadalmi mozgalmak megindításában és vezetésében a helybeli 

lelkésznek tanáccsal, közreműködéssel, sőt önálló eljárással is támogatására siet. 

 A megyei képviselet jelen ügyrendet, ha a megyei viszonyok kívánnák, egy vagy több 

ponttal kibővítheti és az egész ügyrendre a megye Főpásztorának jóváhagyását kikéri. 

  

Kelt Budapesten, 1906. január 1-én.     Szentiványi Károly, 

         szövetségi igazgató 

 

Forrás: Szövetségi Értesítő, 1907/3. 71-72. 
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6. 

Az Országos Katolikus Szövetség 

fejéregyházmegyei képviseletének V. rendes gyűlésén hozott határozatok 

 

I. Az egyházmegyei képviselet határozatainak tárgyalása az espereskerületi gyűléseken 

 1. A kerületi megbizottak kellő időben annyi példányban fogják megkapni a hozott 

határozatok szövegét az Országos Szövetség igazgatója szives közvetítésével, a mennyi 

példány csak szükséges az espereskerületi gyűlés tagjainak számához képest. A kerületi 

megbizott hivatalból az esperesnek és az espereskerület összes tagjainak a koronán 

tárgyalandó ezen határozatokat azonnal szétküldi, hogy a kerületi testvérek még a korona előtt 

e határozatokat kellőleg áttanulmányozhassák. 

 2. Az Országos Katolikus Szövetség székesfejéregyházmegyei képviselete 

határozatainak első tárgyalásakor az előadói tisztet a koronákon a kerületi megbizott teljesíti. 

Ismételten tárgyalandó ügyeknek, pl. a sajtóügyi, a szervezkedési, a hitbuzgalmi, az iskolai 

stb. ügyeknek előadására az espereskerület állandó szakelőadókat választ, a kiknek 

feladatához tartozik a reájuk bizott ügyben a teendőket a kerületi testvérek között ismertetni 

és azok kivételét folytonosan szorgalmazni. 

 3. A püspöki jóváhagyással biró határozatok fölött való tanácskozás tárgyát azon 

legmegfelelőbb módozatok megállpaítása képezi, a melyek révén a határozatok a gyakorlati 

életben megvalósíthatók. 

 4. Az espereskerületek tanácskozási rendjének czélszerű megállapítása tekintetében az 

idevonatkozó püspöki rendeletek legteljesebb tiszteletben tartása mellett a tárgyalás sikerének 

biztosítására szives figyelembe ajánltatnak az Országos Katolikus Szövetség egyházmegyei 

képviselete által elfogadott és önmaga részére kötelezőnek kimondott következő 

házszabályok: 

 1. §. Az elnök. Az elnöknek kötelessége a tárgyalás menetét figyelemmel kisérni. A 

felszólalóknak jelentkezési sorrend szerint adja meg a szót. Ismétlések vagy a tárgytól való 

eltérések esetén a kellő figyelmeztetést megteszi. Az esetleges szavazást elrendeli. A 

javaslatok elfogadását vagy el nem fogadását kimondja. A vitát úgy az egyes tárgyaknál, mint 

az egész gyűlésre vonatkozólag bezárja. A tárgyalás érdekében a szorosan vett elnöki teendők 

intézésénél az elnökkel vita nem kezdhető. Az elnöki tisztet előadó nem viheti. 
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 2. §. Az előadó. Az előadónak feladata a tárgyat, a mely körébe tartozik, kimerítőleg 

megismerni s megismertetni, ép azért jogosult – többszörös ismétlésekre való bocsátkozás 

nélkül – tárgyához bármely felszólalás után hozzászólni. Saját tárgyának tárgyalásánál az 

utolsó szó az előadót illeti. Az előadó javaslatait az elnöknek írásbelileg adja be legalább 14 

nappal a gyűlést megelőzőleg, hogy az elnök e javaslatokat a tagokkal közölhesse. 

 3. §. A felszólalók. A tagok a tárgyhoz az 1. §. szemmeltartásával bármikor 

hozzászólhatnak, ha felszólalásukban ragaszkodnak a tárgyhoz és nem szorítkoznak a már 

előadottak egyszerű ismétlésére. Az esetleges módosításokat írásban adják be. 

 

II. A szervezkedés kérdése. 

 Hogy úgy a megyéknél, mint a községeknél a keresztény világnézet egymással szerves 

összeköttetésben levő egyének által kellőleg legyen képviselve, a megye központjában folyó 

idevonatkozó ügyek megfigyelésére, az esetleges választásoknál előforduló személyi 

kérdéseknél szükséges részrehajlás nélküli tájékoztatásra és bármely más idevágó szükséges 

lépések kezdeményezésére fölkéretnek: a székesegyházi espereskerület megbizottja és a 

sajtóügynek képviselője, a kik az idevonatkozó teendőket előleges közös megtárgyalás után 

további intézkedés czéljából az Országos Katolikus Szövetség egyházmegyei képviselete 

elnökségével közlik. Az espereskerületi gyűléseken az ez ügygyel összefüggő személyi 

kérdések tüzetesen megtárgyalandók és a tárgyalás eredményét képező, főleg a megyére 

vonatkozó névjegyzék a kerületi megbizottak utján az egyházmegyei képviselet elnökségével 

közöltetik, a honnan e jegyzékek a szükséghez képest a szervezkedés központi 

megbizottaihoz áttétetnek.  

 

III. A vasárnap megszentelése. 

Addig is, míg a vasárnapi munkaszünetről szóló 1891. évi XIII. t.-cz. a gazdasági 

alkalmazottakra és egyéb közigazgatási hivatalokra országosan kötelezővé tétetnek, 

mozduljon meg minden község és önkormányzati jogánál fogva hozzon önmagára 

szabályrendelet alakjában a közrend és köztisztesség, a közbiztonság és közjólét megóvása 

czéljából kötelező határozatot a vasárnapi munkaszünet tárgyában és terjessze föl a vármegyei 

közigazgatási, illetve törvényhatósági bizottsághoz megerősítés czéljából. Az adonyi községi 

képviselőtestület által ez ügyben már elfogadott és a «Fejérmegyei Napló»-ban közzéteendő, 

a czélnak megfelelő községi szabályrendeletet az espereskerületek letárgyalják és az 

espereskerület tagjai csupán a helyi viszonyok által követelt némely esetleges módosításokkal 

elfogadás és a vármegyéhez leendő fölterjesztés czéljából a községi képviselőtestület elé 
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terjesztik. Ugyanezen ügy előnyére az előkészítés alatt álló vármegyei szabályrendelet 

tárgyalása esetén minden lehetőt meg kell tenni. 

 IV. 1. A régebbi határozatok felújításával összefüggésben, miután az Országos 

Katolikus Szövetség igazgatója által jeleztetett, hogy a Népmissió-Egylet megalakításához 

szükséges 10 tag helyett csak 6-an jelentkeztek az egész megyéből, a még hiányzó létszám 

betöltésére a kerületi megbizottak az espereskerületek tagjainak buzgalmához fordulnak és az 

újonnan jelentkezőket a kerületi megbizottak az Országos Katolikus Szövetség igazgatójánál 

(Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28.) bejelentik, hogy így a Missió-Egylet mielőbb 

megalakulhasson. 

XXIII. A sajtóügyben határoztatott: Tekintettel egyrészről a katolikus sajtó óriási 

fontosságára, másrészről azon megdöbbentő anyagi elhagyatottságra, a mely 

ugyanazt folytonosan valóságos halálveszedelemmel fenyegeti: az 

egyházmegyei képviselet kimondja, hogy a katolikus sajtó előmozdítására 

föltétlenül szükséges anyagi kötelezettség alól az egyházmegyének egyetlen 

tagja sem vonhatja ki magát. Ez oknál fogva három évre terjedő és az egyes 

javadalmak anyagi állapotát szem előtt tartó általános érvényű járulékok 

megállapítását tartja legalkalmasabbnak. A járulékok táblázata az 

espereskerületi megbizottakkal közöltetni fog, a kik azt magánuton, barátságos, 

biztató szóval foganatosítani igyekeznek. A befolyt járulékok az egész 

megyére kiható nagyhivatású Új Lap székesfejérvári mellékletének 

financirozására fordítandók az idevonatkozó számadások kellő ellenőrzése 

mellett. Egyéb segélyezési módokra a jelenlévő megyés Püspök Úr 

Őméltóságának kegyes figyelme fölkéretik.  

 

 Csákvár, 1907. augusztus hó 23-án. Közli: Rácz Endre, elnök. 

 

A jegyzőkönyvet jóváhagyom s a határozatokat megerősítem. 

Székesfehérvár, 1907. IX/5. † Ottokár s. k. 

 

 

Forrás: Szövetségi Értesítő, 1907/11. 1-3. 
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7. 

Felirat, a magyar törvényhozáshoz 

A sajtótörvény reformjai tárgyában 

 

 

 Tisztelt Képviselőház! 

 

 Az Országos Katholikus Szövetség, mint a Katholikus Nagygyűlés határozatainak 

végrehajtó szerve, az 1908. évi szeptember hó 13–15. napjain tartott VIII. Katholikus 

Nagygyűléstől azon megbizást nyerte, hogy a magyar országgyűléshez még a sajtótörvény 

benyujtása előtt terjessze föl a Nagygyűlés azon határozatát, melyet a katholikus írók és 

hirlapírók Országos Pázmány-Egyesülete javaslatára fogadott el, és a melyben a sajtótörvény 

reformját illetőleg a maga álláspontját is kifejezte. Azon reményben, hogy már nincs messze 

azon idő, mikor az igazságügyminiszter beterjeszti az új sajtótörvényt, vagy legalább is azon 

reformokat, melyeket a mai sajtójogban tervez, az alábbiakban, mint a magyar 

törvényhozáshoz intézett kérvényben, terjesztjük elő a VIII. Katholikus Nagygyűlés 

határozatát. 

 A VIII. Országos Katholikus Nagygyűlés mélyen átérezvén az igazságot, hogy minden 

államnak alapköve a tiszta erkölcs, megdöbbenéssel látja, hogy a sajtó termékei s a képes 

ábrázolatok mily nagy rombolást visznek véghez az állam polgárainak, mindenekelőtt a 

nemzet reményének, sz ifjúságnak etikai fölfogásában és lelki fejlődésében. A szabad sajtó, 

mely az emberi gondolatok (…) az előrehaladás legfontosabb tényezője volt minden (…) 

erkölcsiség ellen a legdurvább és legnyiltabb módon … annyira, hogy a sajtónak az emberi 

gondolkozás kialakításában olyan óriási befolyása a társadalomban azt a nemes erkölcsi…, 

azt az erkölcsről vallott tiszta tant fenyegeti pusztulás, melyet a kereszténység plántált az 

emberiség szivébe s mellyel minden kulturának és czivilizácziónak alapját vetette meg. 

Annyira jutottunk, hogy féltékenyen őrzött és őrzendő kincsünk: a szabadsajtó a közerkölcs és 

közszemérem durva sértésein kívül nem egyszer, egyenesen a pornográfia szolgálatába adja 

magát és a büntetőjogilag is üldözött vétségek ama legmegvetendőbb fajtát is űzi, melyet a 

modern társadalomban az emberhussal való kereskedés czimén ismerünk. A keresztény 

társadalom és Magyarország törvényhozása tehát nem nézheti ölbetett kezekkel, hogy a 

szabad sajtó mint mossa alá erkölcsi világrendünket, melyen ezeréves történetünk is épült, s 

hogy mint követi a szabadság örve alatt azokat a bűnöket is, melyek az emberi méltóságot 
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sárba rántva, a mai kor társadalmának gyalázatát képezik, s melyek visszataszítják az 

emberiség egy részét a legmegalázóbb rabszolgaságba, melyből a kereszténység az embereket 

kiemelte.  

 A kelethez számított s erkölcseiről rossz hirbe juttatott hazánk törvényhozásásnak 

pedig épen tisztább erkölcsi fölfogásával kell megmutatnia, hogy a magyar törvények gátat 

emelnek az ellen, hogy a szabad sajtó az immoralitás terjesztője legyen s prostitucziót 

szolgálja. 

 Ezért a VIII. Országos Katholikus Nagygyűlés látva jelenlegi sajtótörvényeink 

elégtelenségét, más részt tudva, hogy a törvényhozás legközelebb foglalkozni kiván a 

sajtójognak legalább is részleges reformjával, a közerkölcs védelme s a keresztény társadalom 

becsületének megóvása czéljából a következő kivánságokat terjeszti a nemzet törvényhozása 

elé, remélvén annak a törvénybe való iktatását: 

 Kivánjuk: 

 1. Az 1878: V. t.-cz. 248. §-a értelmében, mely a közerkölcs elleni sajtóvétséget 

állapítja meg, akként módosíttasék, hogy a közerkölcs elleni vétséget nemcsak az olyan irat, 

nyomtatvány vagy képes ábrázolat útján lehet elkövetni, mely fajtalanságot tartalmaz, hanem 

minden olyan nyomtatványnyal és képes ábrázolással, mely a közerkölcsi érzést sérti, mely 

gúnyt űz a tisztességes erkölcsből, a mely az erkölcstelenséget czélozza és szolgálja. 

 2. Az új sajtótörvényben a sajtóvétségek közé vétessék be a lapok apróhirdetése útján 

üzött nyilt vagy burkolt kerítés s annak fogalma akként terjesztessék ki, büntetése akként 

szigorittassék, a mint a kerítésnek fogalma kiterjesztetett a büntetése szigoríttatott a 

bűntetőtörvénykönyvnek legutóbb novelláris módon eszközölt reformjánál. 

 3. A közerkölcs és közszemérem ellen elkövetett sajtóvétség esetén a terjesztés után 

eszközölhető lefoglalás elrendelése szigorúan vétessék és hajtassék végre. 

 4. A közerkölcs és közszemérem ellen a sajtó utján elkövetett vétségekben az 

igazságszolgáltatás vétessék ki az esküdtszéki biróság hatásköréből s utaltassék át a rendes 

biróság hatáskörébe. 

 Az eme pontokba foglalt kívánságaink nem szorulnak bővebb magyarázatokra. Látni 

való, hogy kívánságaink, a sajtószabadság nagy elvén semmi sérelmet sem ejtenek. A 

terjesztés előtt való lefoglalást se vettük kívánságaink közé, holott jól tudjuk, hogy majdnem 

valamennyi modern állam sajtójoga bizonyos tekintetben még ez uton is védekezik a sajtó 

útján elkövetett vétségek ellen. Másrészt azonban a mostaninál is hathatósabb védelmet kell 

biztosítanunk a tiszta erkölcsnek. Ezért foglaltuk kívánságaink közé az 1878: V. t.-cz. 248. 

paragrafusának olyan módosítását, hogy necsak a szorosan vett fajtalanságot tartalmazó 
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nyomtatvány, vagy képes ábrázolás állapítsa meg a sajtóvétséget, hanem minden olyan 

nyomtatvány vagy képes ábrázolat, mely a közerkölcsi érzést sérti – s az erkölcstelenséget 

szolgálja. Szomorú tapasztalat, hogy szinte körül vagyunk véve olyan lapokkal és képekkel, 

melyek az erkölcsök megromlását segítik elő, mi eléggé mutatja, hogy a 248. paragrafus nem 

nyújt védelmet a tiszta erkölcsnek. A fajtalanság fogalma, ha nem is csupán a 

természetellenes bűnökre terjed ki, mégis csak a legsulyosabb erkölcsellenes vétségekre 

alkalmaztatik, s így szabadon teremnek és büntetlenül terjesztetnek azok a sajtótermékek, 

melyektől a tisztaerkölcsü egyén és társadalom egyaránt elfordul, de a melyek után a 

rosszrahajlandó ifjúság és a megromlott társadalom mohón kapkod. A törvényeknek nem csak 

megtorló, de társadalmat föntartó czéljuk is van, kell tehát, hogy maguk a törvények állítsanak 

gátat a társadalmat alapjában megtámadó, mert erkölcseit megrontó pornografia ellen. Nincs 

ez kárára és nem is korlátozója sem az irodalomnak, sem a művészeteknek. Mert a mint a 

szennyirodalomnak az irodalomhoz, úgy az erkölcstelen képes ábrázolatoknak a művészethez 

semmi közük. 

 Az apróhirdetések útján üzött nyilt vagy burkolt kerítést is azért kívánjuk fölvenni a 

sajtóvétségek közé, mert a mint egyrészről láttuk, hogy sajtónk szégyenére és tisztességes 

hirének kárára mennyire terjed ezen piszkos kereseti ág, addig másrészről azt is látjuk, hogy a 

sajtószabadság eleve nem lehet palástolója, sőt előmozdítója a modern társadalom ezen 

szégyenfoltjának. A magasabb kulturfokon álló társadalomban már mindenütt megindult a 

mozgalom az üzérkedés ezen fajtája ellen, mely emberhussal kereskedik. Nem lehetséges 

tehát, hogy épen a sajtó, melynek kulturális feladatai a legnagyobbak, üzhesse büntetlenül az 

üzérkedésnek ezen legalacsonyabb módját. A magyar törvényhozás tehát önmagát 

alacsonyítaná le, ha nem merne, vagy nem akarna segítő kezet nyujtani a társadalomnak ezen 

emberséges és nemes munkájához.  

 Ha pedig a közszemérem és közerkölcs ellen sajtó útján elkövetett vétségeket 

kivánatos kivenni az esküdtszék hatásköréből, annak oka épen azon jelenségben van, hogy a 

társadalom erkölcsi fölfogása a rossz sajtó útján megromlott, annyira, hogy megdöbbenve és 

tehetetlenül kell nézni, miként menekülnek az erkölcs ellen vétők az igazságszolgáltatás 

kezéből az esküdtszékek útján. Odáig jutottunk, hogy míg a ki néhány koronát lopott el 

magán-, vagy közvagyonból, kemények lakol addig a ki az erkölcsi javakból fosztogatja ki az 

ifjúságot, embertársait, sőt magát a társadalmat is, az büntetlenül folytathatja bűnös 

mesterségét, az erkölcsi jónak megrablását. A törvényhozásban kell lenni annyi érzéknek és 

bölcsességnek, hogy a társadalom ezen érzéketlenségében és erkölcsi fogyatkozásában 

meglássa a veszedelmet, s e tekintetben is feladatának magaslatára emelkedjék. Az 
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igazságszolgáltatás által kell helyreállitani a megsértett erkölcsi rendet s ez által a társdalom 

tagjaiban is ébren tartani és fejleszteni az erkölcsi öntudatot. 

 A magyar törvényhozás még nem feledkezhetett meg hivatásáról. A nemzetnek olyan 

testületében, mely a nemzet tanácsának tartandó, a melyben a nemzet önmaga dönt saját sorsa 

fölött, nem veszhetett ki még az érzék a nemzet erkölcsi javainak megbecsülése iránt. Nem 

hiányozhatik a nemzetgyűlésből a kötelességérzet se, hogy megtegye mindazt, a mit a nemzet 

érdeke és boldogulása követel. Nagyjaink mindenkor átértették, hogy minden állam talpköve 

a tiszta erkölcs. 

 Az Országos Katholikus Szövetség ezért nyujtja be bizalommal a magyar 

törvényhozáshoz a tiszta erkölcs érdekében a VIII. Katholikus Nagygyűlésen hozott 

határozatából eredő kérvényét, a sajtótörvény reformja előtt. 

 

 Budapest, 1909. január hó 21-én. 

Az Országos Katholikus Szövetség 

 Zichy János gróf, elnök. 

 Szentiványi Károly, igazgató. 

 

Forrás: Szövetségi Értesítő, 1909/1. 3-6. 
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8. 

Jegyzőkönyv 

fölvétetett Budapesten 1908. február 27-én az Országos Katholikus Szövetség 

igazgatóságának rendes üléséről. 

 

Elnök Zichy János gróf, a jegyzőkönyvet vezeti Szentiványi Károly, a szövetség 

igazgatója. Jelen vannak: Almássy János, Bonitz Ferencz, Discher Ferencz dr., Gabler Lajos, 

Glattfelder Gyula dr., Giessvein Sándor dr., Kincs István, Kohl Ferencz, Mócsy István dr., 

Moldoványi Gyula dr., Mihályfi Ákos dr., Robitsek Ferencz dr., Vay Kázmér, Walter Gyula 

dr., Zlinszky János dr., Zsembery István dr. 

Elnök az ülést megnyitja és jelenti, hogy a Szövetség két illusztris tagját kitüntetés érte 

melynek örömében a Szövetség joggal és benső őszinteséggel vesz részt.  

Csernoch János dr., prelátus, országgyűlési képviselő és Szövetségünk tagja csanádi 

püspökké neveztetett ki. Várady L. Árpád dr., cz. püspök, miniszteri tanácsos, Szövetségünk 

egyik buzgó alelnöke pedig önzetlen egyházi és társadalmi tevékenységéért a Ferencz József-

rend középkeresztjét kapta. Midőn e fölött való örömünknek kifejezést ad, a kitüntetettek 

üdvözlését indítványozza. 

I. Szentiványi Károly előadó jelenti, hogy az alapszabályok módosítására kiküldött 

bizottság már ülésezett, de a Szövetség munkakörének nagyarányú kiszélesedése és az abban 

kialakult különleges helyzetek oly változásokat kívánnak az alapszabályokban, melyekre 

nézve szükségesnek látta az igazgatóságtól előzetes irányítást kérni. 

1. A Szövetség tulajdonképen való czime: A Magyarországi Katholikus Egyesületek 

Országos Szövetsége. Ezen czim először is annyira hosszu, hogy nem tudott a 

közhasználatban átmenni és a rövidebb Országos Katholikus Szövetség néven ismernek 

bennünket. Ezen utóbbi vagy ehhez hasonló czím már azért is indokoltabb, mert a Szövetség 

munkakörébe nemcsak az egyesületek egybekapcsolására terjed ki, hanem kevés kivétellel 

felöleli az összes katholikus opusokat.  

Az egyleteken kívül tartoznak bele szövetkezetek (pl. hitel), alapszabályt nélkülöző 

mozgalmak, mint például a nagygyűlés, a társadalmi tanfolyamok, népfölvilágosítási 

mozgalmak, kebelébe tartozik a Nővédelmi mozgalom a maga egészében. Továbbá tagjai 

között vannak oly irányító intézmények, melyek egyszerű egyleti minősítéssel nem 

elégedhetnek meg. Végre kivánatos, hogy a különféle irányt képviselő összes katholikus 

opusok épen a mi Országos Katholikus Szövetségünk czime alatt találkozzanak és egymás 

munkájának egyensúlyát megtalálják. Ma szétágazó, sőt talán ellentétes irányba jöhetnek 

egymással keresztény szocziális szövetség, népszövetség, sajtóegylet, írók és ujságírók-
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egylete, iskolaegylet, szövetkezetek stb., melyen mindannyian jót, sokszor ugyanazt akarják 

és a látszólagos vagy valóságos határsértés kérdése nem ismeretlen a beavatottak előtt. Ma 

már általánossá kezd lenni az óhaj, hogy a beállható zavarokat idejekorán úgy kerüljük el, 

hogy iránytadó főbb mozgalmaink közös betetőzéshez jussanak és az egység végtelenül 

fontos és sürgős kérdése megoldást nyerjen. Az egység megvalósítására semmi más alkalmas 

hely nincs, mint a mi Országos Katholikus Szövetségünk nagy és semleges területe, mely 

eddig is legtöbb intézményünk szülője volt és központját képezi. 

Az igazgatóság belátja az előadottak nagy fontosságát és helyességét és a bizottságot 

fölhatalmazza, hogy az alapszabályokat ilyen irányban próbálja átalakítani. A czimre nézve 

azonban nem tud határozni, hanem az előadó utólagos javaslatára kimondja, hogy a czim 

fölött akkor dönt, ha az alapszabálytervezet a maga egészében az igazgatóság elé kerül és  a 

tartalomból határozottabb képet nyer a czim kigondolásához. 

 Előadó jelenti, hogy az öt év előtt megkezdett egyházmegyei és espereskerületi 

képviselet kiépítése még mindig folyik, fejlődik és nap-nap után több szükséglet merül föl, 

mely annak végleges kiépítését sürgeti. A kiépítés helyességének első következménye, hogy 

ezen szervezetünk az alapszabályban gyökerezzék, minek addig hijával voltunk. Az a kérdés, 

hogy a képviselet minő alkotmányos helyet foglaljon el a Szövetségben. 

 Az igazgatóság elfogadja az előadó indítványát, mely szerint a képviselet, választmány 

czím- és hatáskörrel illesztessék az alapszabályokba oly formán, hogy egyházmegyei elnökeik 

az igazgatóságba tartozzanak, képviselőtagjaik pedig, mint választmány, egyszer egy évben 

vagy a nagygyűlés vagy a szövetségi közgyűlés napján egybehivassanak és tanácskozásaik 

eredménye javaslatok alakjában az igazgatóság elé, annak útján pedig, ha szükségesnek 

látszik, a közgyűlés elé. 

 II. Második tárgy a VIII. katholikus nagygyűlés előkészítése. 

 Előadó úgy véli, hogy a vidéken tartott nagygyűlés kihatása kedvezőbbnek látszik, 

mégis kénytelen arra figyelmeztetni, vajjon nem kívánatosabb-e a folyó évi nagygyűlést 

Budapesten tartani a következő okokból. 

 Alkalmas, a fővárostól távolabb eső várost alig tudna ajánlani, pedig ez iránt illetékes 

helyeken tudakozódott. Azonkívül ma jutott tudomására, hogy az Iparművészeti-Tanács 

Budapesten saját múzeumában a nagygyűlés napjain egyházművészeti kiállítást kíván 

rendezni. Ez iránt a primási hivatalt meg is kereste honnét kedvező választ nyert. Ez és még 

mást körülmények a mellett szólnak, hogy nagygyűlésünket ez idén Budapesten tartsuk meg. 

 Az igazgatóság tekintettel az előadottakra és az igazgatóság egy régebben hozott 

határozatára, mely szerint a nagygyűléseket a fővárosban és vidéken fölváltva kívánja 
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rendezni, elhatározza, hogy a VIII. katholikus nagygyűlést Budapesten rendezi, lehetőség 

szerint szeptember 13., 14., 15.  napjain. Helyiségül, szintén a lehetőség szerint, a városligeti 

Iparcsarnokot óhajtja megnyerni. A nagygyűlés előkészítésére a mult évben működött 

bizottságot küldi ki. 

 III. Előadó számvizsgáló-bizottság kiküldését kéri. Megválasztatnak Zlinszky János 

dr., Mihályfi Ákos dr. és Molnár István dr. igazgatósági tagok.  

 IV. Előadó kéri napirendre tüzni a legutóbbi nagygyűlés határozati javaslatainak 

végrehajtását. 

XXIII) Előadja a szakoktatás terén való teendőkről szóló javaslatokat, mely szerint a 

Szövetség keretében működő egyesületek volnának fölkérendők, hogy úgy a 

gazdasági, valamint az ipari és népipari oktatást elsőrendű kötelességüknek 

tekintsék. A gazdasági oktatást a jövő őszi és téli egyleti életre már most kell 

előkészíteni. A Szövetségnek beltagjai, de külső jóbarátai között is kellő számú 

gazdasági szakerővel rendelkezünk. A földmívelési minisztérium szintén 

szivesen bocsátja rendelkezésünkre szaktanítóit, ha ez iránt megkeressük, sőt 

költség dolgában is segítségünkre van, ha komoly programmal fordulunk 

hozzá. a mi teendőnk inkább az volna, hogy az egyházmegyei képviselet 

legközelebbi ülése vegye programmjába ezen szakoktatás keresztülvitelét. A 

képviselők útján szerezzen alapos tájékozást arról, hogy melyik községben 

mily gazdasági ág fejlesztése kívánatos és lehetséges és e szerint egy megyére 

szóló programmot készítsen el, lehetőleg úgy, hogy az előadó köruton 

végezhessék föladatukat. 

 Az ipari, különösen a népipari oktatás kérdésében előadó ajánlja, hogy a megyében 

üzhető népipari ágakban és arra a vállalkozó fiatalabb papságot, tanítóságot és egy-egy 

alkalmas, értelmes munkást kellene behivni. 

 Előadó jelenti, hogy azon megyékben, hol a szövetségi képviselet teljesen kiépítve 

van, az anyaggyüjtő ivek is rendelkezésünkre állanak, melyekből maga a központ 

megállapíthatja, hogy mely vidéken minő népipari anyaggal rendelkeznek. Egyebekben a 

kivitelbe épen úgy be kell vinni a megyei képviseletet, mint a gazdasági oktatásnál. 

 Az igazgatóság élénk vita után megbizza az intézőséget, hogy a részletes terveket 

készítse el és a képviseletet ilyen irányban keresse meg. 

b) A gazdasági, népiskolai oktatás kérdésében az a nagygyűlés javaslata, hogy a 

gyakorlatban be nem vált gazdasági ismétlőiskolák hiányát valamiképen pótolni kell s e fölött 

a Szövetség tovább folytassa tanácskozásait. 
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 Előadó jelenti, hogy ezen javaslat nem magányvéleményen nyugszik, hanem 

szakemberek itéletén. A Szövetség ugyanis a katholikus iskolák összes tanfelügyelőségeit és 

ezen útján az összes tankerületeket megkérte tapasztalataik közlésére. Egy-kettő kivételével 

az összes tankerületek megadták véleményüket és majdnem egyhangulag kijelentik, hogy a 

gazdasági ismétlőiskolában való oktatás kivihetetlen, de helyes lépéssel fogadják a Szövetség 

azon véleményét, mely szerint a mezőgazdasági oktatás – a mennyiben lehetséges – a rendes 

iskola V. és VI. osztályában tanittassék, az ismétlősök pedig, kik száz okból csak télen 

kaphatók meg, inkább kézügyességi gyakorlatot tanuljanak, de olyan alakban, hogy az már a 

háziipari munkának feleljen meg. 

 Az igazgatóság oly értelemben határoz, hogy a Szövetség keresse meg az illetékes 

szakminisztériumot és a tanítóság kifogásait, véleményét tudomásulvételre terjessze be és a 

dolog megjavítását sürgesse. Más oldalról fölkéri a Szent-István-Társulatot, hogy olyan vezér 

(nem tan.) könyv kiadására vállalkozzék, mely a népipar elemeinek alapos tárgyalását 

tartalmazza és a tanítóságnak útmutatásul szolgálhasson. 

Giesswein Sándor dr. alelnök, ki a Társulatnak alelnöke, kijelenti, hogy a Társulat 

készséggel vállalkozik ilyen munkák kiadására, ha azok beadatnak, de azt megbizás vagy 

pályázat útján megiratni bajos. Azért inkább a szakemberek figyelmét kell fölhivni ezen 

szükségletre és be kell várni, míg alkalmas, alapos munka megirására valaki vállalkozik. 

c) A reformiskola ügyében (nagygyűlési Évkönyv 205. lap). az előadó jelenti, hogy 

Zichy János gróf elnöklete alatt a nagygyűlési előadó és szakemberekből összehozott 

bizottság a mult hónapban már tárgyalt. A megállapodás az lett, hogy előadó készítse el azon 

tantervet, mely a reformiskola működéséhez illik és ennek mellékelésével irjon föl a 

közoktatásügyi minisztériumhoz, vajjon mennyiben engedné meg a középiskoláknál 

érvényben levő tanterv kereteinek megváltoztatását s a reformiskola igényei szerint való 

átformálását.  

Az igazgatóság azt reméli, hogy ezen szokatlan, de különben ideális tervezet 

megvalósítására valami érdemlegeset tehet. Mégis, hogy az ügy barátai lelkes törekvésükben 

el ne kedvetleníttessenek és a tervet föl ne adják, elfogadja a tanterv átformálása iránt való 

fölfolyamodás gondolatát és a miniszteri választól teszi függővé további lépéseit. 

 Az elnök indítványára elhatározza az igazgatóság, hogy a legközelebbi üléstől 

eltekintve, minden hó első csütörtökén ülést tart, hogy föltorlódott fontos ügyeit elintézhesse. 

 Elnök az ülést bezárja. 

Forrás: Szövetségi Értesítő, 1908/2. 113-117. 
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9. 

 

Milyen kört alakítsak? 

 

XXIII. Kérdés. Kétezer lakossal boró községünk nagyobbrészt földmívesekből áll. 

Iparos annyi, a mennyi így faluhelyen szokott lenni: egy-két asztalos, kovács és 

suszter. Legjobban szeretnék kath. kört alakítani, mert abban elférne minden 

rendű és rangú emberünk. Igaz, hogy az ifjúság védelmére sem ártana 

gondolnunk. Szóval kellene itt minden, de tudom, hogy a ki sokat markol, 

keveset fog. Kérem becses tanácsát, hol kezdjem meg a társadalmi munkát és 

egyúttal az ajánlott intézmény alapszabályait is kérném közölni, valamint azt 

is, hogy az alakításnál hogyan kell eljárnom. (W. S.) 

 Válasz. A czím másodrendű kérdés ugyan, mert hiszen az érték attól függ, hogy a 

köréletet mivel tápláljuk mégis jobban az általánosan elfogadott Katholikus-Kör czimet 

választani, az egyöntetűség kedvéért. Alább leközlünk egy alapszabálytervezetet, mely 

minden igény kielégítésére alkalmas. Minden társadalmi egyesület arra való, hogy a tagok 

szellemi és anyagi érdekeit szolgálja és ezen szolgálatra kínálkozó eszközöket fölhasználja. 

Ilyen keretet nyújt az alábbi alapszabály. Az e szerint alakult egyesület a tagokat 

szórakoztatja, azoknak hitét védi, tudását fejleszti, anyagi érdekeit szolgálja és ebben minden 

irányú fejlődésre alkalmat nyújt. 

 Kielégít minden rendű tagot. A hétnek hét napja van: a jól beigazított munkaterv 

szerint tisztán gazdasági és ipari kérdésekkel külön más-más napokon foglalkozhatunk. A 

hitvédelmi, közismereti, vagy szórakoztató órákon pedig okosabb, minden foglalkozású 

tagjainkat együtt képzelni. Osztály-elkülönítést ebben ne csináljunk, mert az nem keresztény 

és nem okos eljárás. 

 A mi az ifjúság védelmét illeti, szolgálhatunk külön ifjúsági-egyesületi alapszabálylyal 

is, ha kívánja. Megemlítjük azonban, hogy a kath. kör, népkör, gazdakör stb. néven nevezett 

társadalmi kör akár fölöslegessé is teheti a külön ifjúsági egyesület alapszabályszerű 

megalakítását. Ez indokolt is ott, hol elég és alkalmas vezető nélkül szűkölködünk. 

 A mód az, hogy az ifjúságot összegyüjtjük és a kath. kör ifjúsági tagjainak tekintjük 

őket. Velük a legmérsékeltebb tagsági díjat fizettetjük. Számukra a körben külön helyet 

jelölünk ki; ha ez nem menne, akkor külön napot vagy órát határozunk meg számukra. Az 

egész működést és szervezetet egy szabályzatban dolgozzuk ki, melyet hitelesség okáért a kör 

választmányával hagyatunk jóvá. Igy azután nem kell külön alapszabály. A szabályzatba azt 
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is belevesszük, hogy az ifjúsági tag a kör rendes tagjává lesz, a mint pl. 21 életévet betöltötte. 

(Ekkor már községi szavazópolgár is lehet.) Ezen beigazítás kitünően bevált az életben. A 

felnőtt tagok érdeklődéssel kisérik a fiatalok egyleti életét, a fiatalok pedig, mint a kör 

hivatalos tagjelöltjei, sokkal nagyobb komolysággal veszik egyesületük tisztességét és 

felvirágoztatását.  

 Az alakításnál tenni valókat itt leközölni hosszadalmas volna. Külön kiadványunkat 

azonban, mely az alakítást töviről-hegyére leírja, megküldöttem. 

 

A_ _ _ _ _ _ _ _ _kath. kör (népkör, gazdakör stb.) alapszabályai. 

I.fejezet. A kör czime, székhelye, czélja és eszközei. 

 

XXIII. §. A kör czime: A_ _ _ _ _ _ _katholikus_ _ _ _ _ _ _ kör. 

Pecsétje: hasonló körirattal. 

Székhelye:_ _ _ _ _ _ _ _  

 

A kör czélja. 

 

XXIII. §. A_ _ _ _ _ _ _ polgárság szellemi és anyagi érdekeinek előmozdítása; a 

munkásság, takarékosság, józanság és egyéb polgári erények ápolása; a szükséges 

ismereteknek terjesztése; a népjóléti mozgalmak kezdeményezése, vezetése és a 

polgárság ilyen irányú tömörítése. 

 

A kör ezen czélja elérésére szolgáló eszközök. 

 

3. §. A nép valláserkölcsi védelmét és nevelését alkalmas előadások, ünnepségek, stb. 

által mozdítja elő. Tagjainak szellemi továbbképzését elsőrendű kötelességének tartja. 

4. §. A nép kedélyének nemesítésére tisztességes szórakozásokról is gondoskodik. 

5. §. Számolva a megváltozott életviszonyokkal, az újabb társadalmi kérdések felől 

tagjait felvilágosítja, az istentelen és romboló társadalmi tévelyek ellen állást foglal és tagjait 

józan és tiszséges gondolkodásban megerősíti. 

6. §. A kereseti eszközök és módok körül fölmerült újabb haladásról tagjait 

tájékoztatja és azok érvényesítéséről őket szakszerűen kioktatni törekszik. 

7. §. A termelési, kikészítési és értékesítési szakismeretek terjesztésére alkalmas 

előadásokról, tanfolyamokról, olvasmányokról, eszmecserékről gondoskodik. 
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8. §. A népjóléti mozgalmakat, minők a közös termelés, beszerzés és értékesítésre való 

tanulás, vagy szövetkezés, a maga körében megvalósítja. 

9. §. A községi és közvetve az általános közgazdasági életben szerevezettségével és 

tagjainak fejlettebb ismereteivel befolyást szerezni törekszik. 

 

II. fejezet. A tagok jogai, kötelességei. Kizárás vagy kilépés. 

 

10. §. Az egyesület jellegének biztosítása mellett tagja lehet a körnek minden 

feddhetetlen jellemű kath. egyén. Jellegbiztosítás alatt mindenesetre az értendő, hogy a kath. 

kittételek és erkölcsi szabványokkal ellentétesen a kör tagjai nem viselkedhetnek. 

11. §. A tagok a) Alapítók, kik egyszerre 50 koronát adományoztak a körnek, mely 

adományok tőkék és el nem költhetők. b) Rendesek, kik csak férfiak lehetnek, évi 2 kor. díjjal. 

c) Pártolók, kik tetszésszerinti, de legalább 2 koronányi évi díjjal támogatják a kört.  

12. §. A közgyűlésen minden alapító és rendes tag indítványozási, szavazati és 

választási joggal bir. A pártolók a kört látogathatják, szórakozásaiban résztvehetnek, de 

tanácskozási vagy választási joggal nem birnak. Választhatók a választók.  

13. §. Új tagot két rendes tag ajánl fölvételre. A fölvétel vagy elutasítás felett az 

igazgató-választmány határoz. 

14. §. A belépő tag kötelezettsége 3 évre szól. A ki ezen belül a körből kilépni akar, e 

szándékát 3 hónappal a kilépés előtt bejelenteni tartozik az igazgató-választmánynak. 

Ellenkező esetre 3 évi kötelezettsége fennáll. Ha valaki a fentnevezett időn belül a kör 

területéről távozik, kötelezettsége azon napon szünik meg, mikor a változást az igazgató-

választmánynak bejelentette. Már befizetett tagdíjak semmi czimen vissza nem fizettetnek. 

15. §. Becsületbe vágó, erkölcsbe ütköző cselekmények által a közerkölcsiséget, vagy 

a kör tekintélyét, czélját és érdekeit csorbító tag az igazgató-választmány által kizáratik, 

szükséges azonban, hogy azon a gyűlésen a választmányi tagok ⅔-a jelen legyen és a 

határozat általános többséggel hozassék. Az ügy a közgyűléshez megfellebezhető. 

 

III. fejezet. A kör szervezete. 

 

16. §. A kör első védnöke mindig a megyés püspök, ha ezen tisztséget elfogadja. Más 

védnökök is fölkérhetők, kik arra katholikus társadalmi működésükkel rászolgáltak és magyar 

honosságuk kétségen kívül áll. A kör ügyeit vezetik: 1 elnök, 1 alelnök, 1 titkár, 1 pénztárnok, 
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1 gondnok, 1 könyvtáros és 10 rendes és 2 póttagból álló igazgató-választmány. A tisztviselő-

kar és választmány működési időtartama 1 év. 

17. §. Az elnök a kör feje és képviselője kifelé, a kör beléletének mozgatója. A 

gyűléseket vezeti, a határozatokat végrehajtja. A pénztárt bármikor, de legalább 

negyedévenkint megvizsgálja, az alelnök és egy bizottsági tag jelenlétében, mit köteles is 

megtenni, ha azt 3 bizottsági tag kívánja. Az elnök magát helyettesítheti.  

18. §. A titkár az elnök segítő közege és a jegyzői teendőket végzi. 

19. §. A pénztáros gondoskodik a tagdíjak befolyásáról s azokat a kör egyéb 

jövedelmeivel kezeli, az utalványokat kifizeti s negyedévenkint a pénztár állapotáról jelentést 

tesz a választmánynak. 

20. §. A gondnok, mint házigazda, felügyel a helyiségre, annak minden butorára, 

azokról pontos leltárt vezet. Felügyel a házszabályok pontos betartására. A tárgyakon okozott 

károkat megtérítteti az illetők által. 

21. §. A könyvtáros felügyel a kör könyveire és folyóirataira, azokról leltárt és 

jegyzéket vezet. 

22. §. Az igazgató-választmány intézi a kör összes ügyeit, ha azok a közgyűlésnek 

fentartva nincsenek. 

23. §. A kör tisztviselői tagjai az igazgató-választmánynak, de határozathozatalkor 

kívülük legalább 6 igazgatósági tag jelenléte szükséges. Személyes ügyben a szavazás titkos, 

kétes esetben az elnök dönt. Az igazgató-választmány hatásköréhez tartozik a 9. §. és a 13. §-

on kívül: 1. A mutatkozó szükségekhez képest saját kebeléből albizottságokat alakíthat. 2. A 

közgyűlést előkészíti, arra a tagokat egy héttel előbb írásban meghívja. 3. Az alapszabályok 

megtartása fölött őrködik. A kör helyiségében kitett könyvbe iktatott óhajokat, panaszokat 

elintézi. 4. Minden hó első felében ülést tart. Az elnök azonban azt többször is egybehívhatja, 

sőt egybehívni tartozik, ha a választmányi tagok ⅔-a kívánja. A tagok a gyűlés előtt 24 órával 

hivandók meg. A gyűlések jegyzőkönyveit az elnök által erre előre kijelölt két választmányi 

tag hitelesíti. 

 

IV. fejezet. A közgyűlés. 

 

24. §. Évenként az év első negyedében közgyűlés tartandó. 

25. §. Rendkívüli közgyűlés tartandó pedig akkor, ha a) az elnök összehívja, b) ha a 

választmány ⅔-a kéri, c) ha a tagok ¼-e sürgeti s e kívánságát az igazgató-választmánynál 

írásban bejelenti. 
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26. §. A rendes közgyűlés legfelsőbb döntő tekintélylyel bir; tárgyai: a) Ügyeleti 

jelentés, költségvetés, számadások megvizsgáltatása, a fölmentés. A felebbezett ügyek 

elintézése véglegesen. b) Az alapszabályok esetleges módosítása. d) A tagok indítványai 

fölött határozat, ha azok a közgyűlés előtt 8 nappal bejelenttettek. e) A tisztviselők és 

igazgatósági tagok választása.  f) A kör esetleges fölosztása fölött való határozat.  

27. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozó elvi jelentőségű tárgyak a gyűlést megelőzőleg 

a kör Püspök-védnökénél véleményezésre bemutatandók.  

28. §. Az alapszabályok megváltoztatásához a jelenlevők ⅔-nyi többsége szükséges. A 

kör feloszlásának elhatározása ugyanígy szavazható meg. 

29. §. Jogaikat a tagok csak személyesen gyakorolhatják. 

30. §. A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök által kijelölt 2 tag hitelesíti. Személyes 

ügyekben a szavazás titkos, egyébkor nyilvános.  

31. §. A közgyűlés határozatképességéhez a rendes tagok ¼ részének jelenléte 

szükséges. Ha azonban a tagok a jelen 31. §-ban meghatározott számban a kellőleg kihirdetett 

közgyűlésen meg nem jelennének, az elnök 14 nap után új közgyűlést hív össze, mely tekintet 

nélkül a megjelentek számára – határozatképes.  

 

V. fejezet. Különfélék. 

 

32. §. Azon tagok, kik kétszeri felszólítás után sem fizetik le a tagdíjukat, erre sommás 

uton, bármely biróságnál szoríthatók. 

33. §. Ha a kör közgyűlési határozat alapján feloszlik, vagyona kizárólag jótékony 

czélra fordítandó. A feloszlás a 23. §-ban írt aránynyal, de csak úgy történhetik meg, ha a ⅔ 

rész az összes tagok ⅔-ából kerül ki. 

34. §. Mindazon közgyűlési határozatok, melyek alapszabályt változtatnak, vagy 

feloszlásról és a kör vagyonának hovafordításáról szólnak, előbb a m. kir. belügyminiszterium 

elé terjesztendők a foganatosítás előtt. 

35. §. Azon esetben, ha a kör az alapszabályokban leírt czélt és jelleget meg nem 

tartaná s további működése által az állam vagy a tagok erkölcsi és anyagi érdeke 

veszélyeztetnék, a m. kir. kormány által azonnal felfüggeszthető, s az elrendelendő 

szabályszerű vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlatható, vagy esetleg a 

feloszlatás terhe mellett az alapszabályok legpontosabb megtartására kötelezhető. 

 

Forrás: Szövetségi Értesítő, 1908/2. 168-172.  
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14. Életrajzi kislexikon 
A dolgozatban szereplő országos nagygyűlési előadókról 

 

Azokban az esetekben, ahol a személy beazonosítása nehézségekbe ütközött, vagy nem volt 

lehetséges, a nagygyűlések kiadott anyagaiban szereplő megjelöléseket tűntettem fel. Ez 

értelemszerűen a beszéd elhangzásakor betöltött pozíció megjelölését jelenti. Az életrajzok 

alapvető forrásai a Magyar Katolikus Lexikon kötetei,
1239

 ahol más az életrajz alapja, ott ezt 

külön jelöltem. 

 

ABA JÁNOS (?-?) a kassai keresztényszocialista egyesület elnöke. 

 

ALLERAM GYULA: az egyetemi hallgatók kongregációjának prefektusa. A Keresztény 

Magyar Ifjúságnak (1903-1908), a magyarországi főiskolák katolikus ifjúságának hivatalos 

lapja belső munkatársa. 

 

ANDOR JÓZSEF (1871-1918): gimnáziumi tanár, igazgató, író. A középiskolát 

Nyíregyházán és Egerben végezte, 1889-ben belépett a ciszterci rendbe. Azonban nem tett 

örök fogadalmat, hanem 1894-ben kilépett és latin-történelem szakos tanári diplomát szerzett. 

1895 és 1910 között tanított, először budapesten a III. kerület, majd (1899-től) a II. kerület 

főgimnáziumában. 1910-ben szolgálatra a VKM-be rendelték, de 1912-ig még tanári állását is 

megtartotta. József Ferenc kir. herceg az ő irányításával fejezte be történelmi tanulmányait. A 

VKM-ben a középiskolai ügyosztályon dolgozott, 1916-tól vezette is azt. Tagja volt a Szent 

István Társulatnak és a Szent István Akadémiának. Az Országos Pázmány Egyesület 

választmányi tagja, később alelnöke is volt. 1907-ben a Katolikus Középiskolai 

Tanáregyesület egyik alapítója, majd alelnöke. A Szent László Társulat és az Országos 

Katolikus Szövetség választmányi tagja, a Központi Sajtóvállalat igazgatósági tagja. A 

századfordulón munkatársa volt a Magyar Szemle és Az Ország című folyóiratoknak. 1908 és 

1910 között szerkesztette a Magyar Középiskola című folyóiratot, a háború éveiben pedig az 

Élet képes heti folyóirat szerkesztését végezte. Hivatali és közéleti tevékenysége mellett 

szépirodalmi munkásságot is kifejtett.  
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ANKA JÁNOS (1883-?): tisztviselő, író. A középiskolát Székelyudvarhelyen végezte, majd 

Kolozsváron volt joghallgató. Dolgozni pénzügyi tisztviselőként kezdett. 1908-1909-ben az 

Alkotmány belső munkatársa, 1918 és 1922 között az Élet szerkesztőjevolt. Ezeken kívül 

1920-tól főszerkesztője volt a Nem, Nem, Soha c. politikai hetilapnak, 1922-től felelős 

szerkesztője A Nép-nek. Munkatársa volt a Magyar Falunak is. 1927-ben a fővárosnál kezdett 

dolgozni, a Fővárosi Könyvtár, a fővárosi polgármesteri hivatal (1934) és a levtár munkatársa 

(1939) mint számvevőségi főtiszt. 1944-ben a németek letartóztatták, és eltűnt. Publicisztikák 

mellett verseket és rövidebb irodalmi alkotásokat is írt. 

 

APPONYI ALBERT gr. (1846-1933): politikus. Középiskolai tanulmányait a kalksburgi 

jezsuita gimnáziumban végezte, ez után Bécsben és Budapesten jogot hallgatott. 1868-ban 

nemzetgazdasági ismereteinek gyarapítására tanulmányútra ment Nyugat-Európába. 

Hazaérkezése után bekapcsolódott a hazai politikai életbe. 1872-től országgyűlési képviselő, 

először az egyesült, majd a mérsékelt ellenzék egyik vezére. 1881 és 1918 között Jászberény 

képviselője volt az országgyűlésben. Három évig (1901-1904) az országgyűlés elnöke. 1904-

ben kilépett a Szabadelvű Pártból, és részt vett a Nemzeti Párt megalapításában, mellyel 

belépett a Függetlenségi és 48-as Pártba. Az 1905-1906-os belpolitikai válság idején az 

ellenállás egyik irányítója. A koalíciós kormányban vallás- és közoktatásügyi miniszter volt 

(1906-1910). Ezt a tárcát 1912 és 1918 között még egyszer betöltötte. A háború után a 

magyar békeküldöttség elnöke lett. 1921-ben részt vett a Népszövetséget előkészítő 

nemzetközi bizottság tárgyalásain, mely egyik alelnökévé választotta. Közben Jászberény 

nemzgyűlési képviselője is vot. 1925-től Magyarországot ő képviselte a Nemzetek 

Szövetségében. Vas vármegyében birtokai voltak, melyeken ő gazdálkodott. 1927 és 1933 

között párton kívüli legitimista programmal Jászberény képviselője volt az országgyűlésben. 

Közéleti tevékenységéhez tartozik, hogy 1888-ig a Szent István Társulat elnöke volt, illetve 

tagja több tudományos és irodalmi társulatnak. 

 

ARÁNYI ISTVÁN GYÖRGY (?-?): jogszigorló. 

 

AUER ISTVÁN (1872-1938): Kalocsán teológiát, Budapesten pedig jogot és filozófiát 

tanult, majd újságíróként dolgozott. Az Alkotmány munkatársa volt (1894-1908), és hosszú 

időn át az Országos Pázmány Egyesület titkára (1898-1908). 1896 és 1905 között ő 

szerkesztette a Christliches Volksblatt című hetilapot. 1908 után a kassai kir. 
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tanfelügyelőségen dolgozott, majd a VKM keretei között végzett hivatali munkát. Politikai 

cikkei mellett széleskörű irodalmi publikációs tevékenységet is végzett. 

 

BAÁN ALADÁR (?-?): főgimnáziumi tanár. 

 

BALITS LAJOS (?-?): győri apát-kanonok. 

 

BARÁNSZKY GYULA (?-?): ügyvéd, poitikus. 1910-ben Szombathely 

keresztényszocialista jelöltje a választásokon, nem jutott be a képviselőházba. 

 

BARKA JÓZSEF (?-?) jogszigorló. 

 

BARTOS JÁNOS (1885-?) Besztercebányai születésű, iskoláit is itt végezte. Zólyom 

vármegyében kezdte hivatali pályafutását, és a keresztényszocialista párt felvidéki 

szervezésébe kapcsolódott be 1905-től. 1908-ban Budapestre költözött és a Katolikus 

Népszövetség központi titkára lett. Ugyanebben az évben átvette a Néppárt szlovák nyelvű 

lapjának (Krestan) a szerkesztését is. A Katolikus Népszövetség szervezésében is a felvidéki 

régió szervezésével foglalkozott. Az országgyűlésbe 1911-ben került be néppárti programmal, 

az aranyosmaróti kerületből. A háború alatt frontszolgálatot teljesített, majd 1918-ban 

kormánybiztosságot vállalt. 1918 októberében megalakította a Magyarországi Tótok 

Tanácsát, melynek elnöke is lett. A kommün ideje alatt elhagyta az országot, rövid ideig 

Bécsben volt, majd Szegedre ment, ahol szerepet vállalt a hadsereg megszervezésében. A 

Friedrich-kormány Esztergom, Győr, Fejér, Komárom, Veszprém megyék kerületi 

kormánybiztosává nevezte ki. 1920-ban az ugodi kerületből választották meg a nemzetgyűlés 

képviselőjének.
1240

 

 

BECKER VENDEL (1878-1947): pap, tanítóképzői igazgató. A teológiátt Temesváron 

végezte, majd a budapesti egyetemen folytatott tanulmányokat (1910-1914), és történelem-

földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1902-ben pappá szentelték. Ezt 

követően Écskán, Pankotán, Újaradon és Nagykikindán volt káplán. 1907 és 1910 között 

Aradon volt hittanár. Ekkor a budapesti Szent Imre Kollégiumba került mint tanulmányi 

felügyelő. 1914-től a szegedi r.k. tanítóképzőben tanított, és itt lett igazgató 1919-ben. 
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Szentszéki tanácsos, pápai kamarás. Tankönyveket írt a népiskolák és tanítóképzők számára, 

és foglalkoztatta a tanító- és szaktanítóképzés reformja. 

 

BITTENBINDER MIKLÓS dr. (?-?) felsőbb leányiskolai tanár. 

 

BITTER ILLÉS BÉLA Ocist (1868-1939): főigazgató. – 1885-ben lépett be a ciszterci 

rendbe, ahol 1891-ben pappá szentelték. A rend pécs gimnáziumában német-latin tanár lett, 

illetve 1908-tól a felsőbb leányiskola igazgatója. Az 1911/12-es tanévtől a bajai ciszterci 

főgimnáziumot vezette, de hamarosan átkerült a rend budapesti gimnáziumának élére. Alapító 

tagja volt az 1907-ben létrehozott Katolikus Középiskolai Tanáregyesületnek. Részt vett a 

Foederatio Emericana megszervezésében (1921). Középiskolák számára készített német nyelv 

és irodalom tankvönyveket, melyeket generációkon keresztül használtak. Fordítói 

tevékenységet is végzett, és nevéhez köthető egy magyar-német, német-magyar szótár 

elkészítése is (Puhr Ferenccel közösen) 

 

BLANDL GYÖRGY (?-?): 1907-ben káplán, 1910 és 1958 között Nagymányok plébánosa. 

A Pécsi Újlap (1908-1919) indulásakor rövid ideig annak szerkesztője (1908-1909). 

 

BONITZ FERENC (1868-1936): lapszerkesztő. a középiskolát Fehértemplomban végezte, 

majd bölcsészhallgató lett Budapesten. Szerepe volt a Szt. Imre Kör megalapításában (1888). 

1891 őszétől a Magyar Állam munkatársa Székesfehérváron. Rövid ideig felelős szerkesztője 

volt a Fejérmegyei Naplónak (1894-1895), majd kisebb megszakítással egészen 1906-ig az 

Alkotmány felelős szerkesztője lett. 1906 és 1918 között a miniszterelnökség sajtótudósítója, a 

háború alatt ő irányította a vidéki hírszolgálatot. A Huszár- és a a Simony-Semadam-

kormányban is a miniszterelnökségi sajtóiroda vezetője volt. 1921 után több lapot is 

szerkesztett: Nemzeti Újság (1921-1922), Neue Polit. Volksblatt (1927-28). A Katolikus 

Népszövetség számos német nyelvű kiadványát szerkesztette. 

 

BONTA KÁROLY (?-?) budapesti ügyvéd. Esterházy Móric grófnak, a tatai hitbizomány 

gondnokának jogtanácsosa volt a hitbizománnyal összefüggő ügyekben. Az ügyvédi iroda 

emellett katolikus egyházi személyek és szervezetek, valamint arisztokrata és felső 

középosztálybeli családok és személyek, földbirtokosok, magasrangú katonák jogi 
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képviseletét is ellátta.
1241

 

 

BOROMISZA TIBOR (1840-1928): megyéspüspök. Bölcseleti tanulmányait Rómában 

folytatta, majd Kalocsán végzett teológiát. A doktorátust Rómában tette le. 1863-ban pappá 

szentelték. 1869-től tanítóképzői hittanár és jánoshalmai plébános. 1881-ben iskolalátogató 

lett. 1893-tól kalocsai kanonok és a szeminárium rektora. Pápai prelátus, általános helynök, az 

érsekség jószágkormányzója. 1906-ban szatmári püspöknek nevezték ki. Az Országos 

Katolikus Szövetség alelnöke volt. 

 

BRESTYENSZKY KÁLMÁN (1864-?) Tanulmányait szülőhelyén, Privigyén végezte, majd 

a város bírája lett. A római katolikus autonómia világi elnöke, a Gazdasági Bank 

vezérigazgatója, az erdei közbirtokosság ügyvivő alelnöke, a Privigyei Posztógyár Rt. 

igazgatója, a római katolikus tápintézet, a római katolikus iskolaszék és a katolikus kör 

választmányi tagja. Tagja volt a Nyitra megyei törvényhatósági bizottságnak, 1906-ban pedig 

a privigyei kerületből néppárti programmal bekerült az országgyűlésbe.
1242

 

 

BUDAY (MAXINTSÁK) GYULA (1883?-1943?) ügyvéd, egyetemi tanár. 

 

BUNDALA JÁNOS (?-?) Budapest-Józsefvárosi káplán. Az Országos Magyar Cecília 

Egyesület pénztárosa, a Katholikus Egyházzenei Közlöny felelős szerkesztője (1902-1907). 

 

BUTTYKAY ANTAL (1875-1940): Középiskoláit a budapesti piaristáknál és a kassai 

premontreieknél végezte, majd az esztergomi egyházmegye kispapja lett. Felszentelésére 

1897-ben került sor. Két évvel később belépett a ferences rendbe, ahol 1903-ban tett örök 

fogadalmat. Élete nagy részét a pesti rendházban töltötte. 1912-ben a rend helyettes 

tartományfőnöke, 1915-ben pedig tartományfőnöke lett. Kiváló hitszónok volt, és a sajtó 

kérdése kiemelten foglalkoztatta. 
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CSÁKY ADORJÁN gróf 1896-ban a bécsi Frintaneum hallgatója az esztergomi 

egyházmegyéből.
1243

 

 

CSEPELA LAJOS (1873-1944): 1896-ban szentelték pappá, szolgálati helyei gyakran 

változtak. 1908-ban Budapesten kánonjogi doktorátust szerzett. Hitbuzgalmi és 

keresztényszocialista szellemiségű cikkeit a kor nagyobb folyóirataiban helyezte el, illetve 

1902 és 1912 között felelős szerkesztője és kiadója volt az ózdi Munka című havilapnak. 

 

CSERNOCH JÁNOS (1852-1927): hercegprímás-érsek, bíboros. Esztergomban 

érettségizett, majd a Pázmáneum növendéke lett. 1874-ben szentelték pappá.  Ezt követően az 

Augustineumban tanult tovább, ahol teológiai doktorátust szerzett. Budapesten kezdett 

dolgozni mint káplán, és 1879-től az esztergomi szemináriumban biblikumot tanított. 1880-tól 

két éven át prímási szertartó és levtáros volt. Ekkor a prímás titkára lett, néhány évvel később 

pedig az egyházmegye irodaigazgatója. 1888-ban esztergomi kanonokká nevezték ki. Az 

1890-es években a székesegyházi plébániát vezette és az egyházmegye cenzora volt. 1908-

ban csanádi püspökké szentelték. 1911-ben kalocsai érsek lett, egy évvel később pedig a 

hercegprímási széket foglalhatta el. 1914-ben a pápa bíborossá nevezte ki. A Magyar 

Tudományos Akadémia igazgatósági tagja, és a Szent István Akadémia tagja volt. Írásaiban 

sokat foglalkozott az oktatásügy kérdéseivel, és a katolikus korkérdések fontos területeivel. 

 

DEMECZKY MIHÁLY (1855-1920): matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Pedagógiai 

Társaság alapító tagja. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd állami ösztöndíjjal 

Párizs, Jéna, Oxford és Cambridge egyetemein is képezte magát. 1893-tól a budapesti 

egyetem magántanára, 1895-től a II. kerületi egyetemi főgimnázium igazgatója, a Ferenc 

József nevelőintézet kormányzója volt. 1905-ben udvari tanácsosi címet kapott. 1907-től a 

VKM-ben dolgozott, ahol az újonnan felállítani tervezett hazai főiskolák előkészítésével 

foglalkozott. Javaslatában öt új egyetem létrehozását látta célszerűnek (Pozsony, Pécs, Kassa, 

Szeged, Debrecen). 1912-től a budapesti egyetemen matematikát tanított, és számelméleti 

tudományos munkásságot fejtett ki.
1244
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DOLENCZ JÓZSEF (?-?) dr. ügyvéd. 

 

DRAHOS JÁNOS (1884-1950): választott püspök. A középiskolát Nagyszombatban és 

Pozsonyban, a teológiát a fővárosban végezte, 1912-ben doktorált. 1909-ben pappá szentelték. 

Komjáton és Selmecbányán volt káplán, utóbbiban a református líceum hittanára is. 1912-től 

Esztergomban érseki szertartó és levtáros lett. Főszentszéki jegyző, 1915-től prímási titkár, 

majd irodaigazgató (1921). 1930 és 1934 között Serédi hercegprímás oldalkanonokja. 1933 és 

1939 között az Actio Catholica esztergom egyházmegyei igazgatója. 1937 és 1950 között 

esztergomi általános érseki helynök. 

 

DREISZIGER FERENC (1863-1915): tanítóképző-intézeti tanár. 1881-ben szerzett tanítói 

oklevelet Baján. A Fáy családnál volt nevelő Versegen. 1887-től tanító Adán. Az esztergomi, 

majd 1900 és 1915 között a Magyarországi Katolikus Tanítók Országos Bizottsága valamint 

az Országos Katolikus Tanügyi Tanács titkára. Szerepe volt a kat. tanítóképzők 

korszerűsítésében, és J. F. Herbart pedagógiai elveinek a hazai katolikus népiskolai 

oktatásban való bevezetésében. Tankvönyveket és kézikönyveket készített a katolikus elemi 

népiskolák számára. 1911 és 1915 között szerkesztője volt a Népoktatás c. lapnak. 

 

DUDEK JÁNOS (1858-1916): pap, egyetemi tanár. Teológiai tanulmányait Budapesten 

végezte. 1881-ben szentelték pappá. Bán községben kezdett kápláni szolgálatot, és a nyitrai 

papnevelő bölcselet tanára lett. Doktorátust 1883-ban szerzett teológiából. 1885-től a 

kisszeminárium spirituálisa és dogmatikatanára volt. 1900-ban nevezték ki a nyitrai felső 

leányiskola igazgatójának. 1906 és1916 között a budapesti egyetemen dogmatikát tanított 

(1908-1914, dékán). Több folyóiratot is szerkesztett: Nyitramegyei Szemle (1895-1900), 

Religio (1906-1912). Tudományos munkássága felölelte a katolikus liturgia, egyháztörténet, 

apologetika területeit, de foglalkozott korának aktuális egyházi kérdéseivel is. 

 

EBECZKY ELEMÉR (?-?) A Keresztény Szocialista Párt hivatalos politikai lapjának, az 

Igaz Szónak (1904-1919) a szerkesztője 1912 és 1914 között. 

 

EGRY BÉLA (1858-1921) ügyvéd, politikus. A gimnáziumot és a jogot Pécsett végezte és 

tanulmányai befejeztével 1885-ben a budapesti egyetemen jogi doktorátust, majd egy évvel 

később ügyvédi oklevelet szerzett. Időközben 1880-tól a hadseregben is tartalékos tiszt volt, 
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és tanfolyamokat végezett. Katonai rangjáról 1895-ben mondott le. Pécsi ügyvédként aktívan 

bekapcsolódott a város és a vármegye társadalmi életébe. 1896-tól tagja volt Pécs 

törvényhatósági bizottságának, és helyi alelnöke a függetlenségi és 48-as pártnak. Ő alapította 

a magyar-parádi olvasókört. A függetlenségi elvek terjesztésében a Pécsi Közlöny 

főmunkatársaként is tevékenyen részt vett, 1905 és 1910 között ő volt a lap főszerkesztője. A 

pécsi atlétikai klub egyik megalakítója, annak titkára, később pedig tíz éven át elnöke volt. 

Hosszú időn át vadászmestere volt a pécsi vadásztársaságnak is. A képviselőházba először 

1901-ben választotta meg a pécsváradi kerület, majd 1906-1906-ba és 1910-ben is győzelmet 

aratott.
1245

 

 

EMBER KÁROLY (1863–1938): pedagógus. Felsőbányán volt tanító, majd 1894 és 1922 

között a budapesti római katoolikus tanítóképző intézet tanára, később igazgatója volt. 

Szerkesztette az Iskola (1884), a Népnevelő (1895-től) című folyóiratokat. Fontos szerepe volt 

a püspöki kar oktatásügyi tanácsadó testületének, az Országos Katolikus Tanügyi Tanácsnak a 

létrehozásában. Számos katolikus tankönyv szerzője, de írt tudományos igényességgel a 

pedagógiai képzésről és a magyarországi népoktatásügy történetéről is.
1246

 

 

ERDÉLYI KÁROLY (1859-1908): tanár. 1876-ban lépett be a váci piaristák rendjébe. A 

középiskolát Kecskeméten, a teológiát a nyitrai szemináriumban végezte. 1883-ban magyar-

német szakon szerzett tanári oklevelet. Fogadalmát 1881-ben tette le, két évvel később pedig 

pappá szentelték. 1887-ben doktorált. 1882-től tanított piarista gimnáziumokban (Tata, 

Nagykanizsa, Kecskemét, Temesvár, Kolozsvár). 1897 és 1908 között a kolozsvári piarista 

gimnázium igazgatója volt. Beszélt németül, latinul, görögül, franciául, olaszul, svédül, 

hollandul és dánul. Több nyelvből fordított, magyar és idegennyelvi összehasonlításokat 

végzett, nyelvészeti és irodalomtörténeti munkássága jelentős. 

 

ERDŐSI KÁROLY (1873-1945): pápai prelátus. A teológiát Esztergomban végezte, ahol 

1896-ban pappá is szentelték. 1896 és 1906 között, mint hitoktató működött, 1898-tól pedig a 

Szent Szív zárda lelkésze volt. 1906-tól a Szent István Társulat elnöke. A sajtó ügyéhez köti, 

hogy 1898 és 1903 között szerkesztője volt a Kolping című lapnak.  
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ERNSZT SÁNDOR (1870-1939): kanonok, miniszter. A középiskolát Nagyszombatban és 

Esztergomban, a teológiát a budapesti egyetemen végezte, ahol 1897-ben kánonjogi 

doktorátust szerzett. 1892-ben pappá szentelték, majd Nagyölveden, Pozsony-Virágvölgyben 

és Pozsony-Belvárosban volt káplán, illetve a katolikus legényegylet vezetője. Részt vett a 

Pozsonyi Katolikus Kör, a Pressburger Tageblatt, és az Országos Néplap megalapításában és 

szerkesztésében. Mint a Néppárt titkára a fővárosba került, ahol egyúttal az 

angolkiasasszonyok tanítóképzőjének hittanára is lett. 1901-ben néppárti mandátumot 

szerzett. 1908-ben a Katolikus Népszövetség egyik alapítója és vezetője. Pápai titkos kamarás 

(1903), pápai prelátus (1917). 1910-ben elveszítette képviselőségét. 1915-ben a Szent István 

Akadémia alapító tagja. 1918-tól a Keresztényszocialista Néppárt tényleges irányítója és a 

Károlyi Mihály gróf ellenzékeként szerveződött Polgári Blokk egyik vezéregyénisége. 1919-

ben Bécsbe menekült, ahol részt vett az Antibolsevista Comité megszervezésében. A 

Tanácsköztársaság bukása után a Keresztényszocialista Gazdasági Párt egyik megalapítója. 

1920-ban az ipolysági kerületből a nemzegyűlés tagjává választották. 1922-ben magyar. kir. 

kincstári főtanácsos, majd apostoli protonotárius és nagyváradi kanonok lett (1925). 1930. 

szeptember. 20. és 1931. december 16 között népjóléti és munkaügyi, 1931. augusztus 24. és 

december 16. között vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Cikkei jelentek meg a Magyar 

Szemle, az Alkotmány, a Hazánk, a Nemzeti Újság hasábjain. Szerkesztője volt a budapesti 

Oktató Néplap (1897), a Kresán (1901-1917), a Jednota Kat. L'udu (1916-1918), a 

Katholische Volksverein (1916-1935) című lapoknak. 

 

FÁBIÁN GÁSPÁR (1885-1953): építész. A székesfehérvári főreáliskola elvégzése után a 

műegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet (1908). 1918-ban emellé közgazdasági 

mérnöki oklevelet is szerzett. 1920-ban közgazdaságtanból doktorált. Kezdetben Aigner 

Sándor és Kauser József építészek, majd Nagy Virgil műegyetemi tanár asszisztense. 1910-

ben Olaszországban volt ösztöndíjas. Részt vett a budapesti Örökimádás-templom építésében, 

majd a Jézus Szt Szíve-templom főoltárán dolgozott. A világháborúban frontszolgálatot 

teljesített. Összesen több mint 40 templomot (Pl. a pécsi Pius-templomot) és 30 középületet, 

főleg iskolákat tervezett és épített (kalocsai jezsuita kollégium, a szekszárdi és a nyíregyházi 

megyei közkórház). 1906 és 1910 között írt a Fejérmegyei Naplónak, 1920 és 1932 között 

pedig az Építő Ipar – Építő Művészet felelős szerkesztője volt. A központi Egyházművészeti 

Tanács tagja. 
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FISCHER ÁGOSTON (1863-1918): plébános, a szaléziek megtelepítője Óbudán. A 

gimnáziumot Pozsonyban és Esztergomban, a teológiát Esztergomban végezte. 1885-ben 

szentelték pappá, ezt követően Budapesten lett hitoktató. 1890-től Ipolyszécsénke plébánosa 

volt. 1900-ben Óbudára került és a Jó Pásztor Ház lelkésze lett. 1912-ben saját pénzéből 

internátust nyitott a fővárosi otthontalan iskolásfiúknak. Halála után ennek üzemeltetését a 

szaléziek vették át (Szent Alajos Ház). Írásai az István bácsi Naptára, a Korunk, a Magyar 

Állam és a Népnevelő című lapokban jelentek meg. 

 

FREY JÁNOS (1871-?): hímesházi plébános. Teológiai doktorátusát a bécsi Pázmáneumban 

szerezte. A pécsi egyházmegye és Baranya vármegye életében is aktív szerepet vállalt, a 

katolikus társadalmi élet fontos személyisége. Hímesházi plébános és a máriakéméndi kerület 

esperese. A természetjog és az észjog kérdésével foglalkozó tanulmányát a budapesti egyetem 

hittudományi kara díjjal tüntette ki (1903). 1910-ben néppárti programmal bejutott a 

képviselőházba, mint a pécsváradi körzet jelöltje.
1247

  

 

GALLER KRISTÓF (1865-1924): pápai kamarás, a szegedi katolikus tanítóképző 

igazgatója. 

 

GEŐCZE SAROLTA (1862-1928): igazgatónő. 1898-tól Budapesten, a II. kerületi 

Tanítónőképzőben, majd a VI. kererületi Erzsébet Nőiskolában tanított. 1907 és 1916 között a 

II. kerületi Tanítónőképző igazgatója. Megszervezte a Magyar Keresztény Munkásnők 

Országos Egyesületét. Keresztényszocialista és feminista írásai jelentek meg, elkészítette 

John Ruskin életrajzát. 

 

GERELY JÓZSEF (1871-1915): Teológiai tanulmányait Bécsben folytatta, pappá 1894-ben 

szentelték az esztergomi egyházmegyében. Budapesten hittanári tevékenységet folytatott, és 

Eszterházy Móric gróf családjánál volt nevelő. Zichy János kultuszminisztersége idején a 

minisztériumban volt referens (1912), majd múzeumi és könyvtárügyekben másodelőadó 

(1913). Folyamatosan több lap szerkesztője és tulajdonosa, így 1902 és 1915 között 

szerkesztette az Egyházi Közlönyt, 1908-ig pedig az Új Lap főszerkesztője volt. Rövid ideig 
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övé volt a Magyar Szemle is (1906). 1907-ben a Katolikus Sajtóegyesület alapító főtitkára. 

 

GHILLÁNY IMRE (1860-?): középiskoláit Eperjesen és Budapesten végezte, majd a 

fővárosban jogot hallgatott. 1882-ben Sáros megyei birtokainak kezelését vette át. Az eperjesi 

Széchenyi-kör elnöke volt. 1904-ben Sáros vármegyei főispánná nevezték ki, de erről a 

pozícióról 1905-ben lemondott. Az 1910-es választásokon nemzeti munkapárti programmal 

indult és került be a képviselőházba.
1248

 

 

GIESSWEIN SÁNDOR (1856- 1923): nyelvész, filozófus, antropológus, vallástörténész, 

kanonok. A középiskolát Tatán és Győrött, teológiai tanulmányait Budapesten végezte. 1878-

ban győri egyházmegyés pappá szentelték. Kismartonban volt káplán, majd a győri r.k. 

tanítóképzőben a természettudomány, mértan és német nyelv tanára. 1883-tól indult 

egyházmegyei karrierje, először püspöki szertartó, majd püspöki titkár lett (1892). 1897-ben 

győri kanonoknak nevezték ki. Ugyanebben az évben megalakította az első magyarországi 

keresztény munkásegyesületet. 1903 és 1921 között a Szent István Társulat alelnöki posztját 

is betöltötte. Ő volt 1904-től a Keresztény Szocialista Egyesületek Szövetségének elnöke. Az 

1905-ös és 1906-os választásokon néppárti programmal a magyaróvári kerület országgyűlési 

képviselőjévé választották. 1910-ben kilépett a Néppártból és csatlakozott az Országos 

Keresztényszocilaista Párthoz, hamarosan a párt társelnökévé választották. Az 1910-es 

választásokon a magyaróvári kerületből újra bekerült a képviselőházba, mint pártja egyetlen 

képviselője. 1912-ben az Országos Katolikus Tanügyi Tanács egyházi elnöke lett, 1916 és 

1921 között a Szent István Akadémia elnöke volt. 1918-ban tagja lett a Nemzeti Tanácsnak. 

1920 és 1922 között nemzgyűlési képviselő a Keresztény Nemzeti Egyesülés (Haller) párt 

programjával. 1922-ben vezetőségi tagja lett a gráci székhelyű Katolikus Internacionálénak és 

a Katolikus Világifjúságnak. 1914-től az MTA tagja volt. Számos társadalmi szervezetnek 

volt tagja, így lelkesen szervezte az 1911-ben alapított Magyar Országos Eszperantó 

Egyesületet, melynek elnöke is volt. Támogatta a feminista törekvéseket és a pacifista 

szervezeteket is. Tudományos munkásságot is kifejtett, elsősorban az ókori kelet történetével 

és nyelvészeti munkásságával kapcsolatban. Újságírói és szerkesztői munkássága keretében 

1902-ben a győri Dunántúli Hírlap, 1914 és1918 között a Nemzetközi Életet, 1920 és 1922 

között pedig az Aurora szerkesztője volt. 
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GLATTFELDER GYULA (1874-1943): érsek. Teológiai tanulmányait esztergomi 

egyházmegyésént Budapesten végezte. 1896-ban szentelték pappá. A fővárosban volt hittanár, 

majd a Központi Papnevelő Intézet prefektusa lett. 1909 és 1911 között az egyetemen az 

egyházi szónoklattan tanára volt. A vidékről a fővárosba érkező szegény egyetemi hallgatók 

segítésére megalapította Pesten (1900), majd Budán (1908) a Szt Imre Kollégiumot, illetve a 

Szt Imre Internátus Egyesületet (1901). Ő maga a budai kollégium igazgatója lett. 1911-ben 

csanádi püspökké szentelték. Temesvárra költözött, ahol 1923-ig élt.  Ekkor Szegedre 

költözött. Itt először szemináriumot, majd 1926-ban Újszegeden Szt. Imre Kollégiumot és 

tanítóképzőt, 1931-ben pedig katolikus tanonc-internátust alapított. 1930-ban Velencébe 

zarándokolt, hogy Szt. Gellért ereklyéjét elhozza. Kalocsai érseki kinevezésére 1942-ben 

került sor, de betegsége miatt ezt nem fogadta el. A katolikus közéletben aktív szerepet 

vállalt, és írásai is a kor fontos kérdéseit érintették. Így foglalkozott a plébánosok jövedelmi 

viszonyaival, a katolicizmus és a korszellem viszonyával, a pápaság világtörténelmi 

szerepével és XIII. Leó pápa tevékenységének megismertetésével. 1931-ben a gazdasági 

válság lelki okairól értekezett. Lapszerkesztői tevékenységet is végzett, 1901 és 1906 között 

Örökimádás címen adott ki folyóiratot. 

 

GÖRCSÖNI DÉNES (FRIEDREICH ISTVÁN) (1878–1914): újságíró. Egyetemi 

tanulmányait a kolozsvári és a budapesti egyetem bölcsészkarán végezte, majd a fővárosban 

községi reáliskolai tanár. 1904-től az Alkotmány munkatársa és a Katholikus Szemle 

rendszeres cikkírója. A századeleji katolikus sajtó és társadalmi mozgalmak egyik ismert 

alakja. Történelmi tanulmányokat, bírálatokat írt, társadalmi kérdésekkel foglalkozott. (Gr. 

Széchenyi István életrajza. Posztumusz mű, Bp., 1914).
1249

 

 

GREINER GYULA (?-?): madarasi tanító. 

 

GUBA PÁL (1861-1952): piarista hittanár (Gyöngyös). 

 

GUZSVENITZ VILMOS (1865-1913): tanítóképző-intézeti igazgató. Fölszenteltetése után 

hat évig segédlelkész volt Hidaskürtön majd 1894-től Esztergom-Vizivárosban, ahol a 

tanitóképző-intézet tanára is lett. 1897-től igazgatóvá nevezték ki. Cikkei jelentek meg a 
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Magyar Állam, Alkotmány, Esztergom, Hitszónoklati Folyóírat, Magyar Tanítóképző, Egyházi 

Közlöny, Katholikus Nevelés, Népnevelő című lapokban és folyóiratokba.
1250

 

 

GYÁRFÁS TIHAMÉR (?-?): Faludi Ferenc élete c. kötet szerzője.  

 

GYÜRKY ÖDÖN (1863-1938): tanulmányait az esztergomi bencések gimnáziumában 

kezdte, majd a Pázmáneumban tanult teológiát. Doktori fokozatát 1884-ben a budapesti 

tudományegyetemen szerezte neveléstudományból. Felszentelése előtt úgy döntött, hogy 

elhagyja a papi pályát. 1889-ben alapító titkára volt a budapesti Katolikus Körnek, melynek 

keretében fontos társadalomszervező munkásságot fejtett ki. E mellett újságíróként is 

működött, először a Magyar Állam munkatársa volt, majd a Vasárnapi Lapok kiadója és 

szerkesztője Esztergomban (1885-1886.), és a Heti Hírlap szerkesztője Budapesten (1893). 

Jegyzője volt a katolikus tanítók országos értekezletének és az országos katolikus 

nagygyűlésnek is. E minőségéhez szorosan kapcsolódva szerkesztette a Társulati Értesítő 

(1895-1906) és a Katolikus Pedagógia (1897-1904) című lapokat. 

 

HAÁSZ ALADÁR (1887-1966): miniszteri osztálytanácsos. A budapesti Szent Imre Kör 

világi elnöke. Az egyéni lapterjesztés hatékony megszervezésére megalakult Katolikus 

Sajtóegyesület Fővárosi Hölgybizottságának irodaigazgatója. 

 

HALLER ISTVÁN (1880-1964): hírlapíró, miniszter. Kisgazda családból származott, a 

középiskolát Nagykárolyban és Szatmárnémetiben végezte. Előbb Szatmárnémetiben 

papnövendék volt, majd 2 évet járt a budapesti egyetemre, ahol bölcsész és joghallgató is volt. 

Pályája újságírással indult, 1905-ben az Igaz Szó szerkesztője, 1906 és 1908 között az Új Lap 

felelős szerkesztője volt. Tíz éven át a Katolikus Népszövetség főtitkára, valamennyi 

röpiratának szerzője (1908-1918). 1910 és 1918 között néppárti programmal a lövői 

kerületből bejutott a képviselőházba. 1918 folyamán a Keresztény Szociális Néppárt 

dunántúli szervezője. A kommün kitörése után elfogták, majd annak bukása után 10 hétig 

bújkálni kényszerült. A keresztény ellenzék, a kerestényszocialista párt és a 

keresztényszocialista szakszervezetek szervezésében aktív szerepe volt. Az első Friedrich-

kormányban tárca nélküli propaganda miniszter lett, majd a Huszár-kormányban vallás- és 

közoktatási miniszter. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának Teleki Pál, majd Andrássy 
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Gyula kilépése után elnöke, a pártszakadás után a szövetkezett keresztény ellenzék vezetője. 

1926 és 1931 között képviselő. 1945-ben a politikai rendőrség letartóztatta, ekkor 

textilkereskedésből élt. Hírlapírói tevékenysége során több lapnál is dolgozott. 

 

HANAUER ÁRPÁD ISTVÁN (1869-1942): megyéspüspök. A gimnáziumot Kalocsán, a 

teológiát Innsbruckban végezte. Teológiai doktor. 1892-ben szentelték pappá. 1904-től a 

központi szeminárium spirituálisa volt. 1911-ben a budapesti Szent Imre Kollégium 

igazgatója lett. 1917-ben veszprémi kanonok, majd irodaigazgató. 1919-ben váci püspökké 

nevezték ki. Újjáépíttette a váci szemináriumot, szorgalmazta az alföld tanyavidék 

pasztorációját és foglalkoztatta a kivándorlók lelki gondozása. 

 

HAVAS KAPISZTRÁN (?-?): harmadrendi szerzetes. 

 

HELLEBRONTH GÉZA (1855-): politikus, országgyűlési képviselő. Nagy tekintélyű, aktív 

vármegyei szerepet vállaló Heves megyei család leszármazottja. Hellebronth Géza Egerben 

járt középiskolába, majd Budapesten végezte egyetemi tanulmányait. Ezt követően a családi 

birtokon, a Szolnok megyei Gyendán gazdálkodott, ahol templomot építtetett, melyben az 

összes famunkát saját kezűleg végezte. 1892-ben a törökszentmiklósi kerületben indult 

függetlenként, de ekkor nem került be az országgyűlésbe. Az 1901. évi választások 

alkalmával lett először képviselő Heves megye Füged kerületében, Ugron-párti programmal. 

Ezt követően (1905) belépett a függetlenségi és 48-as pártba, és kerületéből 1905-ben és 

1906-ban is mandátumot szerzett. A pártban a közigazgatás terén nagy tekintélynek 

számított.
1251

  

 

HELVEY LAJOS (1877-1944): ügyvéd. A pécsi ciszterci gimnáziumba járt, majd a pécsi 

jogakadémián tanult. Budapesten lett ügyvédjelölt, emellett hírlapírásból élt. 1906-tól a 

nagyváradi Tiszántúl munkatársa, 1906-1907-ben a Fejérmegyei Napló felelős szerkesztője. 

1907-ben elhagyta az országot és az USA-ba ment. Itt a clevelandi Magyarok Vasárnapja 

szerkesztésébe kezdett, de rövid idő múlva otthagyta az újságot. Messerschmied Géza 

plébánossal Passaicban megalapította a Hajnal című lapot. Miután végiglátogatta az amerikai 

magyarok 22 plébániáját, 1908-ban hazatért. 1912-ben Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tett 

                                                           
1251

 Országgyűlési Almanach 1905-1910. (http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al905_10/278.htm); Magyar 

Országgyűlési Almanach 1906-1911. (http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al906_11b/116.htm) (Letöltés: 

2014. december 12.) 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al905_10/278.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al906_11b/116.htm


388 
 

és ügyvédként kezdett dolgozni. 1921 és 1944 között a fővárosban volt ügyvéd. 1936 és 1944 

között a Pécsi Szentföld című ciszterci lap kiadása és szerkesztése is a nevéhez fűződik. 

Önálló munkája jelent meg a visszavándorlásról és a magyar falu világának életképeiből. 

 

HENCZ KÁROLY (1877-?): középiskolai tanulmányait Aradon, Temesváron és Szegeden 

végezte, egyetemre pedig Budapestre és Kolozsvárra is járt. 1901-ben a budapesti egyetemi 

kör elnöke és az egyetemi ifjúság vezetője volt, a keresztmozgalom aktív résztvevője. Az 

egyetem után közigazgatási pályára ment. 1905-ben indult a választásokon és a lövői kerület 

képviselője lett, néppárti programmal. Az országgyűlése után nem sokkal szóváltásba 

keveredett Keglevich István gróffal, mely párbajjal végződött. Ennek során Keglevich 

meghalt. Az 1906-os választáson ismét bejutott a parlamentbe, ahol a közigazgatási és a 

zárszámadásvizsgáló bizottság munkájába kapcsolódott be.
1252

 

 

HÉVEY GYULA (1883-1953): plébános. 1905-ben szentelték pappá. Dunaszentpálon és 

Budapest-Tabánban volt káplán és hitoktató. 1913-tól a fővárosi Szt. Imre Kollégium 

elöljárója. 1915 és 1920 között tábori lelkész. Doktori fokozatát egyházjogból szerezte 

(1920). Trianon után Budapest-Zugligetben lelkész, 1928-tól pedig Budapesten érseki 

helynökségi titkár. Hosszú időn keresztül Budapest-Terézváros plébánosa (1935-1953). 

 

HIRSCHLER JÓZSEF (1874-1936): kanonok, plébános. A piaristák budapesti 

gimnáziumában érettségizett, a teológiát a bécsi Pázmáneumban és Rómában végezte. 1900-

ban szentelték pappá, teológiai doktorátust szerzett. A Báthory-Apor szeminárium igazgatója 

volt. 1906-tól haláláig kolozsvári plébános. Gyulafehérvári kanonok, pápai prelátus, 

kolozsmonostori c. apát, dobokai főesperes. 1907-ben nyitotta meg az Augusteumot, a 300 

férőhelyes óvodát és elemi leányiskolát. Marianum intézetet működtetett. Az egyházközség 

anyagi hátterének biztosítására 6 bérpalotát építtetett. Nyomdát alapított (Providentia) és 

Erdélyi Magyar Lányok címen havilapot adott ki. Gazdag írói munkássága mellett 

Kolozsváron főszerkesztője volt a Művészeti Szalon (1926-1928) Az Oltár (1929-1931) című 

lapoknak. 
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 Országgyűlési Almanach 1905-1910. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al905_10/278.htm  

Magyar Országgyűlési Almanach 1906-1911. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al906_11b/116.htm 

(Letöltés: 2014. december 12.) 
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HOFMEISER FERENC (?-?): olaszi plébános 

 

HORNIG KÁROLY, hornburgi, br. (1840- 1917): megyéspüspök, bíboros. Sziléziai eredetű 

családból származott. A gimnáziumi tanulmányokat Bécsben, Budán és Nagyszombatban 

végezte. Teológiai képzettséget szerzett, 1862-ben pappá szentelték. Ezt követően az 

Augustineumban tanult tovább. Előszöe a Központi Papnevelő Intézet prefektusa volt, majd a 

teológiai doktorátus megszerzése után a hittudományi karon a biblikum ny. r. tanára lett 

(1869-1870). Kétszer volt a kar dékánja is. 1878-tól esztergomi kanonok és prímási 

irodaigazgató lett. Hivatali munkái között szerepel, hogy 1882-től a VKM osztálytanácsosi 

tisztjét töltötte be. Ő fogalmazta meg a VKM-rendeletet a nemkatolikus gyermekek 

kereszteléséről (1884). A következő években előbb babócsai c. apát, majd szkardonai 

címzetes püspöki címet kapott. 1888-ban a veszprémi egyházmegye püspökévé szentelték. 

1890-ben az „elkeresztelési” rendeletet ellen szólalt fel. X. Pius pápa 1912-ben bíborossá 

kreálta.; Tagja volt az MTA igazgatóságának, és alapítója a Szent István Akadémia I. 

osztályának. Veszprémi püsökként takarékpénztárat, iskolákat épített, rendezte a papság és a 

tanítók fizetését, restauráltatta a székesegyházat. Átrendezte az esperesi kerületek beosztását, 

megújította a papnevelés rendszerét. Fontosnak tartotta a katolikus sajtó ügyét: 1872-ben 

rövid ideig a Magyar Állam, 1873-1878. között a Religio, 1874-1875-ben az Irodalmi Értesítő 

felelős szerkesztője. A Magyar Kultúra indításakor 1 év nyomdaköltséget vállalt. Püspökként 

kiadatta az egyházmegye történetének fontos munkáit: Monumenta Romana Episcopatus 

Wesprimiensis. 1-4. köt. Bp., 1896. – Békefy Remig: A Balaton környékének egyházai és 

várai a kk-ban. H.n., 1907. – Lukcsics József: Bibliographia Dioecesis Wesprimiensis. 1909. 

 

HORTOVÁNYI JÓZSEF (1848-1903): ügyvéd, szerkesztő, országgyűlési képviselő. A 

középiskolát Székesfehérváron, a jogot Győrött és Budapesten végezte. Jogtanári pályára 

készült, de hamarosan az ügyvédi szakma mellet döntött. Előbb Székesfehérváron, majd 

Budapesten dolgozott. 1892 és 1896 között pártonkívüli ellenzékiként a galántai kerület 

országgyűlési képviselője volt. Főként egyházpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Tevékeny 

részese volt a katolikus nagygyűléseknek, és lapszerkesztőként is dolgozott. 1890-től haláláig 

a Magyar Állam főszerkesztője volt. 1901-ben ismét képviselő lett a galántai kerületből, 

függetlenségi (Ugron) párti programmal. 
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HUBER JÁNOS (1877-1945): kanonok. A középiskolát Sopronban és Győrött, teológiai 

tanulmányait Győrött, a kánonjogot a budapesti egyetem hittudományi karán végezte. 1901-

ben szentelték pappá. Több helyen töltött be kápláni tisztséget (Himód, Harka, Nagymarton, 

Mosonszentjános, Sopron). 1908 és 1921 között a Katolikus Népszövetség központi titkára 

volt Budapesten. 1916-ban doktorált kánonjogból. 1920-ban a Nemzeti Egyesülés Pártja 

programjával a nezsideri kerület nemzgyűlési képviselője lett. 1921-től a soproni 

társaskáptalan kanonokja. Szerepe volt a hazai németség magyarbarát mozgalmának 

megalapozásában. Hosszabb-rövidebb ideig több német nyelvű lap szerkesztője is volt: 

Westungarische Volksblatt (Sopron, 1906-1908), Christlisches Volksblatt, (Budapest 1908-

1919), Das Herz, Neues Kleines Journal, Neue Post (1917-1920), Pester Zeitung (1920-

1921). 

 

HUBER JÓZSEF KASSZIÁN, OFMCap (1891-1950): szakács testvér. 1908-ban 

Scheibbsben lépett a ferences rendbe, örök fogadalmát Móron tette 1920-ban. Móron és Tatán 

volt szakács. 

 

HUSZÁR KÁROLY (1882-1941): Tanítói oklevelét Ischlben és Szatmárnémetiben szerezte, 

majd Baján kezdett tanítani. 1902 és 1910 között a budapesti Néppárt című lap szerkesztője 

volt, nevéhez köthető a hazai keresztényszocialista mozgalom megindítása. Részt vett a 

Katolikus Népszövetség megalapításában, és néppárti programmal a sárvári kerületből 

bejutott a képviselőházba (1910). 

 

ISPÁNOVICS SÁNDOR (?-?): polgári iskolai tanár. 

 

IZSÓF ALAJOS (1870-1945): szerkesztő, polgári iskolai tanár. Esztergomban érettségizett, 

majd a fővárosba ment teológiát tanulni. 1891-től két éven át a római Collegium Germanicum 

et Hungaricum növendéke volt. 1896-ban pappá szentelték. Esztergombajnán lett káplán, 

1899-től a fővárosban hitoktató. 1902-től a Regnum Marianumban, 1906-tól az ev. 

gimnáziumban tanított. Aposztatált és megnősült. 1919-től a budafoki, 1933 és 1935 között az 

újpesti 1. sz. állami fiúiskola tanára. Fontos szerepe volt a hazai cserkészet elindításában. 

1905-ben világkörüli utat tett, 1924-1925-ben pedig az USA-ban élt. Újságírói és szerkesztői 

tevékenységet is végzett: Néppárt c. hetilap (1900-1902, Rakovszky Istvánnal), Néplap 
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(1901), Zászlónkat (1902-1919), Élet (1910-1912), Nagyasszonyunk (1915-1919). 

 

JALSOVSZKY GÉZA (?-?): segédlelkész 

 

JALSOVSZKY JENŐ dr. (1886-1977): jogszigorló. Elemi iskoláit és a középiskolai 

tanulmányait Nagyszombatban végezte. Ezt követően Budapesten jogot tanult. Az egyetem 

elvégzése után a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban kapott állást. Fogalmazóként kezdte, 

de végül gr. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter tanácsosa, majd Hóman Bálint 

kultuszminiszter személyi titkára lett.
1253

 

 

JESZENSZKY KÁLMÁN (1873-1946): kanonok. A teológiát Esztergomban végezte, pappá 

1896-ban szentelték. Kisegítő volt Nagysárón, hitoktató Budapesten. 1900-ban gimnáziumi 

hittanár, 1905-ben adminisztrátor, 1907-ben pedig balassagyarmati plébános lett. 

Zebegényhegyi c. apát (1914), pápai prelátis (1924), esztergomi mesterkanonok (1931). 1939-

ben barsi főesperes lett, majd szenttamáshegyi, szentistvánvári prépost (1944). 1932-től az 

esztergomi főszegyházmegye cenzora. Jeszenei álnéven több lepban publikált: Alkotmány, 

Esztergom, Jézus Szent Szíve Hírnöke, Magyar Állam, Mária Kert, Nógrádi Hírlap, Nógrádi 

Lapok. és Honti Hírlap. 

 

KAPOSI (KAPOSY) JÓZSEF (1863-1922): író. 1878-ban érettségizett Budapesten. 

Teológiai tanulmányait Esztergomban és a bécsi Pázmáneumban végezte. 1884-től három 

éven át gr. Károlyi Mihály és Erzsébet tanítója volt Bad Gasteinben. Ezzel párhuzamosan a 

fővárosban hitoktatóskodott. 1885-ben szentelték pappá. 1890-től a Magyar Szemle 

szerkesztője volt, 1895-ben pedig tagja lett a Szent István Társulatnak. 1898 és 1906 között 

ennek igazgatója is volt. Pápai titkos kamarás. 1906-ban minden tisztségéről lemondott, 

kilépett az Egyházból. Ezt követően írásból próbálta eltartani magát, később a budapesti 

Egyetemi Könyvtár alkalmazottja volt. Jelentős fordítói munkássága volt, átültette magyarra 

például Lamartine és Boccaccio egyes műveit, de készített önálló publikációkat is, főleg 

Dante életművéről. 1891 és 1905 között szerkesztette a Magyar Szemle folyóiratot, 1894 és 

1906 között pedig a Szent István Társulat Ifjúsági Iratai sorozatot. 1902-től három éven át 

tagja volt az Egyházi Közlöny szerkesztőbizottságának. 
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KÁTH JÓZSEF (?-? ): a Győregyházmegyei Tanügynek (1911-1914), a Győregyházmegyei 

Római Katolikus Tanító Egyesület hivatalos lapjának szerkesztője.  

 

KEMÉNYFY K(ÁLMÁN) DÁNIEL (1866-1935): plébános, író. A gimnáziumot 

Nagyváradon, az egyetemet Budapesten végezte. 1884-ben belépett a mariánus ferences 

rendbe. Az újoncéveket Malackán töltötte, és Nagyszombatban, Esztergomban és Pozsonyban 

tanult tovább. Pappá szentelték, majd a pozsonyi rendházba került (1882). 1895-ben világi 

pap lett Budaörsön, majd az esztergom-vízivárosi r.k. leányiskola hitoktatója. 1896-tól az 

érseki tanítóképző tanára, 1907-től pedig prímási könyvtárnok. 1912-ben vízivárosi plébános 

lett. Egyházi pályafutása mellett a katolikus sajtóban is tevékenykedett. 1894-től tíz éven át 

társszerkesztője volt a Katholikus Hitvédelmi Folyóiratnak, 1911 és 1915 között pedig a Kath. 

Gyermekvédelem című lapot szerkesztette. Rövid ideig kiadta az Esztergom című hetilapot 

(1895-1898). Újságírói munkája mellett tudományos tevékenységet is kifejtett, elsősorban a 

19. század vallás- és egyházpolitikája, a tanítóképzés szabályozása, a modern keresztény 

politika lehetőségei érdekelték. Több iskolai olvasókönyv szerzője. 

 

KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD (1883-1965): gimnáziumi igazgató. Budapesten a piaristáknál 

végezte a gimnáziumot, majd természetrajz-földrajz szakot végzett. Diákként az egyetemi 

kereszt mozgalom vezéralakja lett. 1905-ben kezdett tanítani Kiskunfélegyházán, de 

hamarosan a budapesti III. ker. (Árpád) állami gimnázium tanára lett (1907-1919). A X. 

kerületi állami Széchenyi István Főgimnázium igazgatója, majd földrajz-természetrajzi 

szakfelügyelő. Ellenezte Klebelsberg és Hóman egyes iskolapolitikai lépéseit, ezért 

lefokozták.  Ő honosította meg az első élettani gyakorlatot a budapesti középiskolákban. Az 

Actio Catolica budapesti sajtóosztályának elnöke lett. Tanügyi főtanácsos, számos földrajzi és 

természetrajzi tankönyv szerője. Folyóiratszerkesztéssel is foglalkozott: Keresztény Magyar 

Ifjúság (1905-1908) Ifjúság és Élet (1925-1943). 

 

KÉSMÁRKY ISTVÁN (1865-1926): jogász, egyetemi tanár. A bonyhádi és a pécsi 

gimnázium után a teológiát Budapsten végezte. Itt doktorált jog- és államtudományból is. 

1887-ben pappá szentelték. A Károlyi családnál volt nevelő Fóton, akikkel beutazta Európa 

több országát. 1894-ben teológiából is doktori fokozatot szerzett. 1897-től a pécsi püsöki 

jogakadémián volt az egyházjog, a magyar alkotmány- és jogtörténet oktatója. Szentszéki 
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bíró. 1902-ben habilitált Budapesten. Pécs város politikai és közéletének aktív szereplője volt. 

A jogakadémiának 1915-től igazgatója volt. 1922-től a pécsi egyetem ny. r. tanára, az 

1923/24-es tanévtől a jogi kar dékánja lett. Az 1903-as évben rövid ideig a Pécsi Közlöny 

főszerkesztője, 1911 és 1916 között a Dunántúl c. napilap felelős szerkesztője, majd 1918-ig 

főszerkesztője volt. 

 

KISFALUDY ÁRPÁD BÉLA (1847-190): egyetemi tanár. A gimnáziumot Komáromban, 

Veszprémben és Győrött végezte, majd a Pázmáneumban tanult tovább. 1873-ban szentelték 

pappá. Ezt követően az Augustineumba ment tanulni, ahol teológiai doktorátust szerzett. 

Káplánként kezdett dolgozni, majd a győri szeminárium prefektusa és tanára lett. 1877-től a 

budapesti egyetemen dogmatikát tanított. 1890-től a Szent István Társulat alelnöke volt, és 

ebben a minőségében rész vett a társulat tudományos és irodalmi osztályának a 

megszervezésében. Dienesi prépost és az Országos Közoktatási Tanács állandó tagja. 1888 és 

1891 között a Katholikus Szemle és a Szent István-társulati Értesítő szerkesztője volt. 

 

KISS ALBIN FERENC Ocist (1874-1948): történetíró, tanár. 1893-ban csatlakozott a 

ciszterci rendhez, ahol 1898-ban pappá szentelték. A rend több gimnáziumában is tanított 

történelmet és latint (Székesfehérvár, Baja, Zircen, Pécs) 1913-tól a budapesti Szt Imre 

Gimnáziumban dolgozott. 1924-től rendi főigazgató, 1929-től pedig igazgató és házfőnök volt 

Pécsett. 1935-ben budapesti házfőnök, majd egy évvel később perjel Zircen. Tudományos 

munkái egyetemes és a magyar történelemmel foglalkoztak, több Péccsel és a ciszterci rend 

történetével foglalkozó művet is készített. 

 

KISS JÁNOS (1857-1930): pap, egyetemi tanár. A középiskolát Szegeden és Temesváron 

végezte, teológiára Temesváron és Budapesten járt. Pappá 1880-ban szentelték. Rövid ideig 

káplán volt, majd 1882-től a csanádi szeminárium tanulmányi felügyelője, az alapvető- és 

ágazatos hittan, illetve a filozófia tanára. 1883-ban szerzett doktri fokozatot teológiából. 1883 

és 1888 között két szakaszban a Szent Imre fiúnevelő intézetben volt felügyelő. 1886-tól a 

csanádi egyházmegye nyomdájának, 1889-ben pedig a Szent István Társulat igazgatója lett. 

1890-től tanított a budapesti egyetem hittudományi karán, ahol 1898-tól a hittudományi-

bölcseleti tanszék tanára volt. Pápai prelátus, címzetes apát. 1922 és 1930 között a Collegium 

Medicum igazgatója,  tagja volt Magyar Országos Eszperantó Egyesületnek  és az Országos 

Magyar Katolikus Eszperantó Egyesületnek is. 1888-tól rendszeresen részt vett a katolikus 
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tudósok kongresszusain. Az Aquinói Szent Tamás Társaság alelnöke (1893), és a Szent István 

Akadémia alapító tagja (1915). Több fontos folyóiratnak is szerkesztője volt: Bölcseleti 

Folyóirat (1886-1906), Hittudományi Folyóirat (1890-1913), Religio (1914-1930). 

Tudományos műveit magyar és német nyelven publikálta. 

 

KISS MENYHÉRT (1880-1934): tanár. Marosvásárhelyen érettségizett, majd Kolozsváron 

és Budapesten jogot végzett. 1906-ban szerzett doktorátust Kolozsvárn, majd Szászrégen 

kezdte hivatali pályafutását. 1910-ben pénzügyi szakvizsgát tett, és a Budapest-vidéki 

pénzügyi igazgatóságnál lett fogalmazó. 1913-től felső kereskedelmi iskolai tanár. 1917-ben a 

VKM III/A. ügyosztályába rendelték, de az 1918-as forradalom alatt távoznia kellett. A 

Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelőségénél helyezkedett el. 1920 és 1922 között a 

nagyszentmiklósi kerület nemzgyűlési képviselője volt. 1926-ban a fővárosi VII. kerület áll. 

kereskedelmi iskolában volt tanár. 

 

KMETYKÓ KÁROLY (1875-1948): szlovák római katolikus pap, a teológia doktora, 

nyitrai püspök (1920-1948). A piaristák nyitrai gimnáziumában tanult, majd 1895–1899 

között teológiát végzett Budapesten. 1899-ben szentelték pappá Nyitrán. 1906-ban a teológia 

doktora lett. 1899-1909 között több településen volt káplán. 1909 és 1910 között 

adminisztrátor Borodnón, Kiszucaújhelyen és Vágbesztercén, 1910 és 1920 között 

Vágtapolcán. Egyike volt a turócszentmártoni nyilatkozat aláíróinak. 1918 és 1920 között a 

forradalmi nemzetgyűlés tagja volt, 1920-ban a csehszlovák nemzetgyűlésben lett képviselő. 

1922-ben foglalta el a nyitrai püspöki széket. 1944. május 11-én XII. Pius pápa érsekké 

nevezte ki.  

 

KODVÉS JÁNOS dr. (?-?): kereskedelmi iskolai igazgató, Nagyvárad. 

 

KOMÁRIK ISTVÁN SJ (1855-1940): tanár. 1877-ben lépett be a jezsuita rendbe. 1885-től 

Kalocsán volt történelem és filozófia tanár. Cikkei a Magyar Államban, a Katolikus 

Szemlében és a Bölcseleti Folyóirat-ban jelentek meg. Középiskolai történelem tankönyvek 

mellett több életrajzot is írt (Klobusiczky Péter kalocsai érsek, Gr. Koháry István). 

 

KORÁNYI SAROLTA (1868-1935): a magyar katolikus nőmozgalom egyik alapítója. A 

budapesti II. kerület állami tanítónőképző intézetének, később a polgári iskola tanára. 1896-
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ban bekapcsolódott a gr. Pálffy Pálné megindította katolikus nővédelmi munkába, a 

munkáslányok vasárnapi szociális gondozásába. 1907-től az Országos Katolikus Nővédő 

Egyesület egyik alelnöke volt. 1917-től a Katolikus Tisztviselőnők és Női Kereskedelmi 

Alkalmazottak Országos Szövetsége elnöke volt. Tagja volt a Szociális Missziótársulatnak, és 

szerepe volt a Magyar Katolikus Nőszövetség megalakításában, valamint a Magyar Nők 

Nemzeti Szövetsége létrehozásában (1918). 

 

KRIEGS-AU EMIL (1881-1957): plébános. 1908-ban szentelték pappá. Esztergomban volt 

káplán, majd 1910-től Budapesten hitoktató. 1913-tól Budapest-Angyalföldön a Szent László-

kápolna káplánja és a plébánia szervezője. 1919 után Zebegényben, majd Budapest-

Városmajorban lelkész, 1924 és 1945 között pedig plébános. 1916 és 1918 között a 

Munkásnők Lapja kiadója. 

  

KRIZSÁN MIHÁLY (1843-1912): plébános. A bölcseleti tanfolyamot Nagyszombaton, a 

teológiai képzést 1864-től Bécsben végezte. 1868-ban esztergomi egyházmegyés pappá 

szentelték. Tótmegyeren kezdte kápláni pályafutását, 1869-ben Budapest-Józsefvárosba 

került. Ekkor kezdett a ferencvárosi irgalmas nővérek elemi és előkészítő tanítóképző 

iskolájában hitoktatóként is dolgozni. Pápai tb. kamarás, 1895 és 1900 között a fővárosi 

törvényhatósági bizottság tagja volt. 1895-től a központi szeminárium vicerektora. 1901-től a 

Ranolder Intézet igazgatója, 1905-től haláláig Budapest-Józsefváros plébánosa. 

 

KRÜGER ALADÁR (1878-1952): jogi tanulmányait Nagyváradon és Kolozsváron végezte. 

Ügyvédi munkáját Nagyváradon folytatta, ahol a helyi Katolikus Népszövetség főszervezője 

lett. 1906-ban a nagyváradi püspökség főügyészévé nevezték ki. Az első világháború előtt 

szerkesztője volt a Tiszántúl c. lapnak (1913-1914). 

 

KRYWALD OTTÓ (1872-1954): hittanár. Az esztergomi bencés gimnáziumban tanult, 

majd ugyanitt végezte a szemináriumot is. 1894-ben szentelték pappá. Magyardiószegen, 

Somorján és Nagymaroson volt káplán, 1898-tól pedig Budapesten hitoktató. 1903 és 1919 

között a Regnum Marianum igazgatója volt, 1917 és 1939 között pedig a hitoktatás érseki 

főbiztosa. 1925-től az Unio Cleri igazgatója. Pápai prelátus, és a Szent László Társulat 

alelnöke volt. 1904 és 1944 között a győri Nagyasszonyunk és az Élet képes hetilap, 1928 és 

1948 között a Zászlónk felelős kiadója. A Kis Pajtás gyermeklapot 1939 és 1944 között 

szerkesztette. 
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KUNA (P.) ANDRÁS (1886-1934): földbirtokos és országgyűlési képviselő. 

Kunszentmártonban született. A hat elemi elvégzése után három év katonai szolgálaton volt, 

ahonnan tizedesi rangban szerelt le. 1889 óta falujában gazdálkodott. A Katolikus 

Népszövetségben és a szövetkezeti mozgalomban aktívan részt vett, amivel tekintélyt vívott 

ki környezetében. 1916-ban bevonult, először Prágába, majd Orosz-Lengyelországba került. 

Először a néppárt tagja volt, de később részt vett az Országos Földmívespárt Szolnok megyei 

szervezésében, rövid ideig ennek helyi alelnöke volt. Az Országos Magyar Gazda Egyesület 

választmányi tagja. E mellett tagja volt a Kunszentmártoni Munkás- és Iparoskörnek, a 

Kunszentmártoni Hitelszövetkezetnek és a Hangyaszövetkezetnek. 1906 óta hosszú ideig 

Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, kisgazda színekben 1921 után tagja a 

törvényhozásnak. Ő volt a heyi Katholikus kör megalapítója is.
1254

 

 

LANDAUER BÉLA (1870-1922) szolgabíró, újságíró, néppárti képviselő. Budapesten 

született, tanulmányi után Kállay Béni, Bosznia és Hercegovina kormányzója mellett szolgált. 

1902-től Hont vármegye szobi járásának szolgabírája, majd főjegyzője. 1902 és 1919 között 

az Alkotmány politikai főmunkatársa is volt. 1917-ben időközi választáson, a zsámbokréti 

kerületből jutott be az országgyűlésbe, néppárti programmal.
1255

  

 

LÉH FERENC (?-?): bácskai földműves, Őrszállás (Bács-Bodrog vm.) nagyközség 

aljegyzője.
1256

 

 

LÉH MIHÁLY (?-?): gazda 

 

LÉVAY MIHÁLY (1862-1948): plébános. A középiskolát Budapesten és Vácott végezte. A 

váci teológián tanult tovább, ahol a Pázmány Egyházirodalmi Iskola elnöke lett. 1885-ben 

pappá szentelték. Vácszentlászlón, Nagykátán és Nagykőrösön volt káplán, 1888-tól 

Újszászon ideiglenes, majd állandó adminisztrátor. 1893-ban plébános lett, három évvel 

                                                           
1254

 Parlamenti Almanach 1922-1927: http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/305.htm (Letöltés: 

2014. december 12.); Magyar Országgyűlési Almanach 1931-1936: http://www.ogyk.hu/e-

konyvt/mpgy/alm/al931_36/185.htm (Letöltés: 2014. december 12.) 
1255

 Magyar Politikai Lexikon. 1. kötet. 255.: 

http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/MAGYAR%20POLITIKAI%20LEXIKON/MPL_1_L.pdf - Letöltés: 

2015. április 13.) 
1256

 Bács-Bodrog Vármegyei Egyetemes Naptár az 1914. évre: 

http://bajaikonyvtar.hu/pdf/egyetemesnaptar1914.pdf (Letöltés: 2014. december 13.) 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/305.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/185.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/185.htm
http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/MAGYAR%20POLITIKAI%20LEXIKON/MPL_1_L.pdf
http://bajaikonyvtar.hu/pdf/egyetemesnaptar1914.pdf
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később pedig esperes. 1900-ban Abonyban kapott plébániát. Bátmonostori c. apáti címet 

kapott. 1906 és 1918 között az abonyi kerület ogyrszággyűlési képviselője volt a 

függetlenségi párt programjával. 1916-tól pápai prelátus, 1918-tól serviai vál. püspök. 1924-

től 1945-ös nyugdíjazásáig hatvani prépost-plébános. Elbeszéléseket és verseket írt, valamint 

nevéhez köthetők A Boldogságos Szűz Mária élete, tisztelete, szenthelyei és legendái (1934) 

valamint A katolikus hittérítés története (1937) című kötetek is. 

 

MAJLÁTH GYÖRGY, gróf (1883-1967): több alkalommal a Szent István Társulat elnöke 

(1882-1884, 1911-1925, 1938-1945). Jogot végzett, majd bakócai (Baranya) birtokán 

gazdálkodott. Az I. világháborúban szolgált az orosz, román és olasz harctereken. 1903 és 

1905 között a Keresztény Magyar Ifjúság főszerkesztője volt. 

 

LOVÁSZY MÁRTON (1864-?): Zentán született, a gimnáziumot Zomborban, a jogi 

egyetemet pedig Budapesten végezte. A közös hadseregben letöltött szolgálati évei után a 

hivatali pályát 1886-ban kezdte, mint Bács-Bodrog megyei aljegyző, később főjegyző lett. 

1896-ban elhagyta a vármegyét, miután függetlenségi és 48-as jelöltként megbukott a 

választásokon. Ekkor újságírói pályára lépett, és a Magyarország felelős szerkesztője lett. Az 

országgyűlésbe 1901-ben jutott be mint Ugron-párti, 1905-ben pedig mint függetlenségi és 

48-as párti jelölt. 1903-1904 folyamán a delegációba is beválasztották. 1909-ben Justh Gyula 

táborához csatlakozott, és a képviselőház jegyzői feladatait látta el.
1257

  

 

MALCSÍNER EMIL (1882-1941): temesvári gimnáziumi éveit követően Esztergomba ment 

teológiát tanulni, de felszentelése előtt pályát módosított, és lapszerkesztőként működött. 

1907-ben a Katolikus Sajtóegyesület irodaigazgatója lett, majd tíz évvel később a Központi 

Sajtóvállalat igazgatója. Publikált a Magyar Állam és az Egyházi Közlöny hasábjain, és 

szerkesztője volt a Katolikus Tudósítónak (1919-től), illetve a Magyar Kurírnak (1912, 1914-

1918, 1921-1941). 

 

MARGALITS EDE (1849-1940): egyetemi tanulmányait Bécsben és Párizsban végezte, 

majd Baján kezdett tanítani. Bölcsészdoktori fokozatának megszerzése (1875) után a zombori 

gimnázium igazgatója lett, melyet a kilencvenes évek elejéig vezetett. 1891-ben a budapesti 

horvát internátus igazgatójává nevezték ki. 1895 és 1915 között a budapesti egyetemen 

                                                           
1257

 Sturm-féle Országgyűlési Almanach 1910-1915: http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al910_15/343.htm 

(Letöltés: 2014. december 13.) 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al910_15/343.htm


398 
 

tanított horvát nyelv és irodalom témakörébe tartozó tárgyakat, és a magyar-délszláv irodalom 

és történelem kutatója volt. Mindezek mellett fontos katolikus közéleti tevékenységet is 

vállalt: elnöke volt az Országos Pázmány Egyeletnek, és alapító tagja volt a Szent István 

Akadémia I. osztályának. Tudományos munkássága mellett főmunkatársa volt a Bajai 

Közlönynek (1887-től) és a Szabadkán megjelenő Bácskai Naplónak (1907-től) is. 

 

MARTINOVICH SÁNDOR SJ (1880-?): plébános. 1896-ban lépett be a jezsuita rendbe. 

Megszerezte a filozófiai és a teológiai doktorátust is. 1910-ben pappá szentelték. 1921-ben a 

veszprémi egyházmegyébe került lelkésznek, és rövid ideig Barcson volt káplán. Még 

ugyanabban az évben kivándorolt az USA-ba és ott plébánosként működött (Connelsville, 

Homestead). Írásaiban a szociális kérdés, az iskolaügy és a zsidókérdés mellett az egyház 

valamint a korszak politikai eszméinek viszonyával foglalkozott. 

 

MAYER BÉLA (1838-1913): megyéspüspök. Teológiai tanulmányait a bécsi 

Pázmáneumban végezte, 1862-ben Kalocsán szentelték pappá. Munkáját káplánként kezdte, 

majd egyházmegyei szolgálatba állt, először érseki iktató, majd főszentszéki jegyző és 

levéltáros volt. A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővéreknél hitoktatóként 

dolgozott (1870), majd érseki titkár lett. 1873-től a tanítóképző tanára. A kalocsai főszentszék 

ülnöke és zsinati vizsgáló, 1880-ban tiszteletbeli pápai kamarás. 1881-től iskolai főfelügyelő 

és a a kalocsai iskolanővérek intézetének igazgatója. Bosoni választott püspök (1888). 

Teológiai doktori címet 1901-ben szerzett. 1905-ben kinevezték szatmári püspöknek, de 

egészségi állapota miatt nem foglalta el székét, visszavonultan élt Zomborban. Elnöke volt a 

Kalocsa Egyhmegyei Tanító Egyesületnek. Írásai között szerepelt a nőkérdés keresztény 

szempontú vizsgálata (1902). Cikkei jelentek meg a Magyar Korona, Baja, Népiskolai 

Tanügy, Tanodai Emlényfüzér című lapokban. 

 

MAYER GEYZA (?-?): helyettes plébános, erdőhorváti r. kat. esperes. 

 

MÁZY ENGELBERT NÁNDOR OSB (1865-1933): apát. Győrben járt középiskolába, 

majd a pannonhalmi teológiai tanfolyamot végezte. Diplomát a budapesti egyetemen szerzett. 

A bencés rendbe 1882-ben lépett be, ahol 1889-ben pappá szentelték. Pannonhalmán a rend 

tanárképzőjében tanított. 1899-ben Kőszegre került, ahol házfőnök volt és vezette a 

gimnáziumot. Ezt követően Kassán (1907), Miskolcon (1920) Pannonhalmán (1924) volt 
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főigazgató. 1927-től tihanyi apát. Szerepe volt az 1908-ban alapított Katolikus Középiskolai 

Tanáregyesület létrehozásában, 1908 és 1914 között ennek elnöke volt. A Szociális 

Missziótársulat szikszói anyaházának első lelki igazgatója is ő volt. Írásai pedagógiai 

alapmunkák, foglalkoztatta az erkölcsi nevelés kérdése és a szociális kérdés megoldási 

lehetőségei. 1898 és 1901 között a Szt. Gellért hitszónoklati folyóirat szerkesztője. 

 

MELLAU MÁRTON (1884-1961): pap, gimnáziumi igazgató. 1907-ben Nagyváradon 

szentelték pappá. 1912-től Debrecenben zárdalelkész volt. 1917-től a Svetits Leánynevelő 

Intézet tanítónőképzőjének, 1928-tól pedig gimnáziumának igazgatója voltja. Megalapította a 

Magyarok Nagyasszonya Leánygimnáziumot. 

 

MÉSZÁROS IMRE (?-?): székesfehérvári 8. osztályos tanuló. 

 

METZKER JÓZSEF (1864-1944): plébános. 1888-ban szentelték pappá. Ipolyságon volt 

káplán, 1890-ben Esztergom-Vízivárosban hitoktató, és a tanítóképző intézet oktatója. 1895-

ben Budapest-Józsefvárosba helyezték. 1914-től Nyergesújfalun adminisztrátor, majd egy 

évvel később plébános. 

 

MIHÁLYFI ÁKOS (1862-1937): egyetemi tanár. Budai és veszprémi tanulmányai után 

belépett a ciszterci rendbe. 1881 és 1886 között Innsbruckban tanult, melynek végén teológiai 

doktorátust szerzett. 1906 és 1934 között a budapesti egyetem hittudományi karán tanított 

lelkipásztorkodás-tant, és többször volt az intézmény dékánja, rektora. Hosszú időn keresztül 

töltötte be a Szent István Társulat alelnöki posztját (1921-1934), a Katolikus Szemlének előbb 

társszerkesztője, majd egyszemélyi szerkesztője volt (1891-1923). Az utóbbival 

párhuzamosan szerkesztette a Patrona Hungariae című lapot is. 

 

MIKES JÁNOS gr. (1876-1945): megyéspüspök. A középiskolát Karlsburgban, a teológiát 

az innsbrucki egyetemen végezte. 1899-ben szentelték pappá. Gyergyóalfaluban kezdett 

dolgozni káplánként, 1901-ben ide kapott plébánosi kinevezést. 1906-tól Székelyudvarhely 

plébánosa és a kerület főesperese lett. 1912-ben szombathelyi püspökké szentelték. Az 

egyházmegyében napilappá fejlesztette a Szombathelyi Újságot, és Szt. Márton ereklyéit is 

ide hozatta. 1919-ben ellenforradalmi magatartása miatt a celldömölki bencés apátságba 

internálták, majd a budapesti gyűjtőfogházba szállították. 1927-ben egyházmegyei zsinatot 

rendezett. 1935-ben nyugállományba vonult. 
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MILLER JÓZSEF (?-?): 1901 és 1910 között ürömi plébános (Pest megye). 

 

MOLNÁR LÁSZLÓ (1879-1952): plébános. 1901-ben pappá szentelték, Budapesten volt 

hitoktató. 1904-től Budapest-Tabánban, 1906-tól pedig Budapest-Felsővizivárosban káplán. 

1918-tól adminisztrátor, 1921 és 1946 között plébános. 

 

MORVAY LÁSZLÓ (?-?): znióváraljai igazgató. A felnőttkori és fiatalkorú bűnözés 

társadalmi megelőzésére alapított Országos Katolikus Patronázs Egyesület Budapesti 

Fiúotthonának igazgatója. Az egyesület céljait valláserkölcsi nevelés segítségével kívánta 

elérni. 

 

NÉMETHY GYULA (1867-1951): kanonok. A középiskolátt Nagyváradon, teológiai 

tanulmányait pazmanitaként a bécsi egyetemen végezte. 1890-ben szentelték pappá. 1892-ben 

doktorált Bécsben (teológia). 1897-től a nagyváradi teológián tanított és az intézmény 

igazgatója is volt. Szentszéki ülnök, apátkanonok, pápai prelátus. 1925-től nagyváradi 

kanonok. 1899 és 1920 között a nagyváradi jogakadémián tanított művelődéstörténetet. 1904 

és 1918 között a Műemlékek Országos Bizottságának a tagja, a Bihar megyei Régészeti és 

Történelmi Társulat titkára, 1929-től elnöke. Ő volt a Szigligeti Társas és a nagyváradi 

Katolikus Kör elnöke is. 1929-ben az Erdélyi Katolikus Akadémia tagja lett, ő rendezte Ipolyi 

Arnold gyűjteményét. Történeti és művészeti írásai jelentek meg többek között a Bölcseleti 

Folyóiratban, a Hittudományi Folyóiratban, és az Őrszemben. 

 

OBERMÜLLER KÁROLY (?-?): egyetemi hallgató. 

 

OSLOVSZKY MANFRÉD (?-?): harmadrendi házfőnök, Pozsony. 

 

PÁLFFY BÉLA (1870-1931): plébános. Gimnáziumi tanulmányait Nagykárolyban és 

Szatmárnémetiben, a teológiát Nagyváradon végezte. 1892-ben szentelték pappá. 

Nagyváradon kezdett dolgozni, ahol az Immaculata zárda lelkésze lett (1896), majd a 

főreáliskola hittanára volt (1898). Újságírói tevékenységet is végzett, a Tiszántúl c. 

napilapnak először segédszerkesztője, egészen 1905-ig pedig főmunkatársa volt. A 

nagyváradi Katolikus Legényegylet alapító igazgatója, közben 1905-től Gyomán plébános. 
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Közéleti szerepet vállalt mint Endrőd és Gyoma közsségek képviselője a Békés vármegyei 

törvényhatósági bizottságban. Rendszeresen írt cikkeket a debreceni Tiszántúli Hírlap 

számára. 1915-től Váradszöllosön plébános, majd telki c. apát (1921). 1922-ben a debreceni 

Thereziánum igazgatója. Utolsó éveiben szentetornya-gyopárhalmi plébános (1926-1931). 

 

PALLAVICINI EDINA gr. (ZICHY RAFAELNÉ) (1877-1960): a Magyar Katolikus 

Nőegyesületek Országos Szövetsége elnöknője, a Magyar Vöröskereszt helyettes elnöknője. 

Gr. Pálffy Pálné, az Országos Katolikus Nővédő Egyesület alapítója vonta be az egyesületi 

munkába. 1909-ben a Katolikus Tisztviselőnők és Kereskedelmi Alkalmazottak, 1915-től az 

Országos Katolikus Nővédő Egyesület elnöknője. Elnöklete alatt alakult meg 1914-ben a 

Katolikus Caritas. A Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetségét 1918-ban 

alapította, melynek célja a katolikusok összefogása a baloldal választási győzelmének 

megakadályozására. Fontos irodalompártoló tevékenységet végzett, és küzdött a lélekromboló 

irodalom hatásai ellen. 1946-ban elhagyta az országot és Madridba költözött. Angol, olasz és 

francia nyelvről magyarra fordított több irodalmi művet. 1926 és 1933 között  A Katolikus 

Nők Lapja felelős szerkesztője, 1934 és 1944 között pedig az Asszonyok-Leányok c. havi lapot 

szerkesztette. 

 

PETRÁNYI FERENC (1879-1944): plébános. A gimnáziumot Baján és Kalocsán (1889-

1897), a teológiát pedig a Pázmáneumban végezte (1897-1901). 1902-ben szentelték pappá 

Kalocsán. Horgoson lett hitoktató, majd Nagybaracskán, Adán, és Horgoson káplán, 1906 és 

1918 között a kalocsai tanítóképző tanára, 1912 és 1918 között igazgatója 1918 és 1944 

között óbecsei plébános. 1944-ben a szerb partizánok elhurcolták, megkínozták, majd 

meggyilkolták. 1911 és 1918 között a Kalocsai Néplap felelős szerkesztője volt. 

 

PISZTER IMRE JÁNOS Ocist (1855-1936): teológiai tanár, prior. 1872-ben lépett be a 

ciszterci rendbe, fogadalmát 1880-ban tette le, és még abbn az évben pappá szentelték. 1880 

és 1903 között a zirci hittudományi főiskola tanára és rövid ideig (1881-1883) nagyesztergári 

lelkész. 1881-ben teológiából doktorált. 1881 és 1887 közöt Zircen prefektus, a teológia és a 

biblikum tanára. 1887-ben a Bernardinumba került tanárnak, melynek 1892-től igazgatója is 

volt. A budapesti rendház főnöke. 1915-től prior Szentgotthárdon. Írásai a rend történetével, 

szent Bernát életével, nevelés és lélektani kérdésekkel foglalkoztak 

 



402 
 

 

PÓTZ GYÖRGY (?-?): káplán. 

 

PŐCZ JÓZSEF (?-?): pincehelyi földműves. 

 

PRÁGAY IRMA (?-?): Országos Katolikus Nővédő Egyesület elöljárónő. 

 

PROHÁSZKA OTTOKÁR (1858-1927): megyéspüspök. A gimnáziumot Losoncon, 

Nyitrán, Kalocsán és Esztergomban végezte. 1875-ben az esztergomi egyházmegye Rómába 

küldte tanulni, itt is szentelték pappá 1881-ben. Filozófiai és teológiai doktorátust szerzett. 

1882-es hazatérése után Esztergomban volt káplán és a líceum latin-görög tanára. 1884-től a 

szeminárium dogmatika tanára, később spirituálisa is volt. A férfiak számára tartott 

lelkigyakorlataival vált országosan ismertté. Az 1904-1905-ös tanévben a budapesti 

egyetemen tanított dogmatikát. 1905-ben székesfehérvári püspökké nevezték ki. Alapítója 

volt a Szociális Missziótársulatnak. A világháborút követően az első nemzetgyűlésben 

Székesfehérvár képviselője, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának elnöke. Tagja volt az 

MTA-nak, a Kisfaludy társaságnak, a Szent István Akadémiának is. Ő fordította le magyarra 

XIII. Leó Rerum novarum enciklikáját, a szociális gondokodás apostola és a századforduló 

reformere volt. Kis időre politikai szerepet is vállalt, hogy reformtervei megvalósulhassanak, 

de hamar kiábrándult a keresztény kurzusból. Kiváló író és szónok volt. Újságszerkesztői 

tevékenységéhez tartozik, hogy 1895-ben az Esztergom hetilap alapító főmunkatársa, majd 

hosszabb ideig kiadója volt. A Magyar Sion című folyóiratnak 1887-től társszerkesztője, 1893 

és 1904 között szerkesztője volt. Rendkívül termékeny szakirodalmi, lelkiségi és 

publicisztikai tevékenységet folytatott. 

 

RADNAI JÓZSEF (?-?): egyetemi hallgató. 

 

RADOVITS LÁSZLÓ (?-?): jogszigorló. 

 

RAJNER LAJOS (1842-1920): középiskolai tanulmányait Selmecbányán és Nagyszombaton 

végezte, majd három évig a bécsi Pázmáneum hallgatója volt, de a teológiát már 

Esztergomban fejezte be. 1866-ban pappá szentelték és először káplánként majd 

adminisztrátorként működött. 1869-től Nagyszombaton kapott gimnáziumi tanári állást. Az 
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egyházmegyén belül először érseki levéltáros és szertartó volt (1874), ezt követően pedig 

rövid időn belül prímási titkár (1880), majd irodaigazgató lett (1882). Kanonoki kinevezésére 

1886-ban került sor. 1905-ben érseki helynök lett, egy évvel később pedig cidyessusi 

felszentelt püspökként segédpüspöki rangra emelkedett. 1916-ban nagypréposttá nevezték ki, 

és megkapta a pápai trónálló címét is. Egyházmegyei tevékenysége során sokat foglalkozott 

az esztergomi rituálé kérdéseivel, az ezzel foglalkozó bizottság elnöke is lett. 1907-ben ő 

alapította a Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Művét, mely az elhagyott és árva 

gyerekek gondozásába kapcsolódott be. Több tudományos munka is kötődik nevéhez, 

elsősorban a püspöki székek betöltésének történetéről, az egyházjog fejlődőséről és a 

magyarországi rituálé-kérdésről írt. 

 

RAKOVSZKY ISTVÁN (1858-1931): földbirtokos, politikus. Pozsonyban középiskolát és 

jogakadémiát végzett, majd katonai pályára lépett, de betegség miatt leszerelték. Ezt követően 

nagyselmeci (Liptó vm.) birtokán gazdálkodott és az ellenzék oldalán bekapcsolódott a 

vármegyei politikába. Az egyházpolitikai küzdelmek idején a Katolikus Néppárt egyik 

alapítója volt Az 1896-os választásokon országgyűlési képviselő lett, és bekerült a delegáció 

munkájába is. 1901 és 1918 között a csornai kerület képviseletében ült az országgyűlésben. 

1903-tól a Néppárt alelnöke lett. 1905 és 1909 között a képviselőház alelnöki posztját is 

betöltötte. 1918-ban a kormány egyik megbízottja volt a Déli hadsereg főparancsnokságán. 

Az összeomlás után királyhűségét hangoztatva visszavonult a politikától. A kommün alatt 

elfogták, iratait megsemmisítették. 1920-ban Veszprémben a Keresztény Nemzeti Egyesülés 

programjával a nemzgyűlés képviselőjévé választották, ahol rövid időre annak alelnöke lett. 

Amikor IV. Károly kir. repülőn Magyarországra érkezett, ő csatlakozott hozzá, a király pedig 

miniszterelnökké nevezte ki. A puccsot leverő csapatok fogságába került, felségsértés 

vádjával fogházba került. 1922 és 1927 között a legitimista Keresztény Nemzeti Földmíves és 

Polgári Párt programjával a szécsényi kerület nemzgyűlési képviselője volt. Cikkei jelentek 

meg az Alkotmány hasábjain. 1899 és 1901 között a Néppárt című képes hetilap felelős 

szerkesztője, 1905-1906-ban főszerkesztője, illetve 1910-1911 folyamán a Népújság című 

vasárnapi képeslap főszerkesztője is volt. 

 

REVICZKY ALADÁR (1874-1921): hittanár. 1885-től az esztergomi bencés gimnáziumban 

tanult, majd teológiai tanulmányai miatt Budapestre költözött. 1897-ben szentelték pappá és 

Hidaskürtre került káplánnak. 1898-ban Komáromban, 1900-tól pedig Léván volt hittanár és 
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káplán. 1903 és 1912 között a lazarista rend tagja volt. 1915-ben Budapest-Vízivárosba 

helyezték. 1918-tól az esztergomi papnevelő igazgatóhelyettese. Rövid ideig 

folyóiratszerkesztői tevékenységet is végzett: Reménységünk (1909-1910), Esztergom (1919), 

Katholikus Gyermekvédelem (1920-1921). Írásaiban a házassággal és elsősorban az 

oltáriszentséggel foglalkozott. 

 

RÉZBÁNYAY JÓZSEF (1860-1936): kanonok. A gimnáziumot Kalocsán és Pécsett, a 

teológiát a Pázmáneumban végezte. Az Esterházy családnál nevelő volt, akikkel több külföldi 

utazást is tett. 1882-ben szentelték pappá. Rácpetrén és Nádasdon volt káplán. 1885-től a 

pécsi papnevelde tanulmányi felügyelője. 1886-ban a bécsi egyetem a hittudományok, 1891-

ben a kolozsvári egyetem az egyházjog doktorává avatta. 1886 és 1889 között az általa 

alapított Szt. Pál Társaság igazgatója volt. 1887-től a pécsi hittudományi főiskola patrisztika, 

később az erkölcs- és lelkipásztorkodástan tanára. Az egyházmegye több településén 

(Németbóly, Szigetvár, Mohács) szervezett katolikus legényegyletet. Ennek is köszönhető, 

hogy 1890-ben a legényegyletek egyházmegyei elnöke lett. Részt vállalt a pécsi hitelbank 

alapításában. 1907-től  levéltáros és a püspöki líceumban az etika s az egyetemes történelem 

tanára. 1918-ban székesegyházi kanonok és a szeminárium rektora lett. 1920 és 1923 között 

pécsi plébános és székesegyházi főesperes. Széleskörű tanulmányainak valamint 

műveltségének megfelelően irodalmi és tudományos munkássága is rendkívül szerteágazó 

volt. 

 

ROBITSEK FERENC (1859-1930): kanonok. Telógiát a Pázmáneumban tanult. 1882-ben 

pappá szentelték. Ezt követően több helyen volt káplán (Kemence, Komárom, Budapest-

Várpalota). Teológiából 1886-ban doktorált. 1889-ben  a központi szeminárium prefektusa 

lett. 1891-ben tömeges ifjúsági zarándoklatot vezetett Rómába. 1893-ban megkapta a 

nagymarosi plébániát. Később a központi szeminárium vicerektora (1905) és esztergomi 

kanonok (1916) lett. Közéleti tevékenysége részeként a Szt. László Társaság titkári és a Szt 

Vince Egyesület alelnöki pozícióit töltötte be. Történeti munkákat is írt, és cikkei jelentek meg 

a Magyar Állam és a Magyar Korona egyes számaiban. 

 

SCHIFFER FERENC (1845-1930): kanonok. Esztergomban végezett teológiát, 1869-ban 

pappá szentelték. 1871-ben Óbudán lett káplán, majd öt évvel később ugyanoda kapott 

plébánosi kinevezést. 1877-től azonban ismét kápláni rangban dolgozott Budapest-



405 
 

Belvárosban. A budapesti tanítók igazgatója, 1896-tól fővárosi hitokatási felügyelő. 1898 és 

1906 között pozsonyi kanonok, bártfai c. prépost, 1900-tól pedig az Emericanum rektora. 

1906 és 1912 között a főegyházmegye katolikus elemi iskoláinak főtanfelügyelője lett. 

 

SCHNEIDER JÓZSEF (?-?): németbólyi földműves 

 

SEBŐK IMRE (1878-1917): hittanár. A budapesti piarista gimáziumba járt, majd a teológiát 

Esztergomban végezte. 1898 és 1903 között Budapesten hitokató. Pappá szentelésére 1900-

ban került sor, ezt követően Rómában tanult. Itt szerzett teológiai doktorátust 1902-ben. Ezt 

követően haz jött, és a fővárosban hittanári és földrajz-természetrajz szakos középiskolai 

tanári oklevelet szerzett. 1903 és 1906 között hittanár, 1907-től a IX. és a II. kerületi érseki 

főgimnázium, valamint a Rákóczi-kollégium igazgatója. A háború kitörésekor az északi 

harctéren tábori lelkészként szolgált, de 1915-ben hazatért és az esztergomi érseki tanítóképző 

igazgatója lett. A Földrajzi Társaság megbízásából beutazta Japánt, Mandzsúriát, Mongóliát, 

Dél-Oroszországot és a Krím-félszigetet, ahol a magyarok ázsiai nyomait kutattta. 1911-ben a 

Szent István Társulat megbízásából az USA-ba utazott, hogy a kivándorolt magyarság 

pasztorációját tanulmányozza. Kintléte alatt New Yorkban megszervezte a magyar kikötői 

lelkészséget. Utazásairól naplót és útleírásokat készített. 1902 és 1906 között a Zászlónk című 

katolikus ifjúsági lap főmunkatársa is volt. 

 

SOMSSICH BÉLA, gróf (1868?-1921?): 1903-ban akadémiai segédtanár, az egyházmegyei 

hatóság engedélyével a földművelésügyi minisztérium által a pécsi tanítóképző-intézethez 

beosztott gazdasági szaktanár.
1258

 

 

STEINBERGER FERENC (1846-1905): kanonok. A középiskolát Máramarosszigeten és 

Szatmárnémetiben, a teoleológiát Budapesten végezte. 1870-ben szentelték pappá, és  

Fehérgyarmaton lett káplán. Már egy évvel később a püspöki irodában iktató, e mellett a 

szatmári tanítóképző hittanára. 1876-ban a tanítóképző igazgatójává nevezték ki. Teológiából 

1877-ben doktorált Budapesten. A Szatmáregyházmegyei Irodalmi Kör alelnöki posztját is 

betöltötte. Pápai kamarás és nagyváradi kanonok. 1894-től a nagyváradi szeminárium 

igazgatója volt. Részt vett a katolikus népiskolai tantervfölülvizsgáló bizottság munkájában 

(1896). 1898-től a magyar katolikus tanítók országos bizottságának elnöke lett. 1903-ban a 

                                                           
1258

 A Pécsi Püspöki Hittudományi Intézet évkönyve az 1902/3-iki tanévről. Pécs 1903. 184. 
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budapesti központi szeminárium rektora. Irodalmi munkássága a katolikus nevelés és tanítás 

kérdéseit járta körül, olvasó- és ábécés-könyveket készített, valamint foglalkoztatta a 

nőkérdés is. 

 

STEUER GYÖRGY (1875-1943): államtitkár. A középiskolát Kalocsán és Zomborban 

végezte, majd a budapesti egyetemen 1896-ben szerzett államtudományi doktorátust. A 

Honvédelmi Minisztériumban helyezkedett el, mint díjnoka, majd miniszteri fogalmazó 

(1907), a gazdasági ügyek előadója és a mezőgazdasági elvi ügyeket tárgyaló osztály 

vezetője. 1909-ban európai tanulmányútra küldték. 1917-1918-ban Torontál vármegye 

főispánja lett, és ezt a funkcióját a szerb megszállásig megtartotta. 1919-ben a Kisebbségi 

Minisztériumban dolgozott mint adminisztrációért felelős államtitkár. A párizsi 

békeküldöttség szakértője volt. 1922 és 1928 között a magyarországi németajkúak 

kormánybiztosa. 1923-tól a minisztérium megbízásából a földmunkások szövetkezetinek 

országos szervezésével foglalkozott. 17 évig volt Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági 

bizottságának tagja. 1922-től az OKH Munkavállaló Szövetkezet országos vezetője. 1939 és 

1943 között a Sajtókamara kiadói szakosztályának tagja. Tevékenységéhez kapcsolódóan 

aktív magyar és német nyelvű publikációs tevékenységet végzett. Szerkesztette a Budapesten 

megjelenő Bauerbund című kéthetenkénti lapot (1919-1921), 1924 és 1933 között a Kalocsai-

Pécsi Diákszemle felelős szerkesztője, valamint 1930-ban a kiskundorozsmai Magyar Munkás 

című folyóirat alapító szerkesztője volt. 

 

STROMMER VIKTORIN (SARUDI VIKTORIN) OSB (1875-1948): apát. 1892-ben 

lépett a bencés rendbe, ahol 1898-ban tette le a fogadalmat. 1895 és 1899 között Bécsben 

végezte a teológiát. Ezt követően pappá szentelték. 1899-ben állt munkába Győrött, mint 

gimnáziumi hittanár. 1904 és 1920 között főiskolai tanár Pannonhalmán. Volt szertartó és 

tanfelügyelő is. 1920-ban perjel lett. 1926 után a Pannonhalmán főiskola igazgatója, 1931-től 

pedig budapesti házfőnök. 1933 és 1939 között tihanyi apát. 1940-től Zalaapátin élt. 1905-

1908 között szerkesztője volt a Szt. Gellért ifjúsági folyóiratnak. 

 

STUCKNER JÁNOS (1869-?): kanonok. 1893-ban került sor pappá szentelésére, amelyet 

követően Leibicben volt káplán. A bécsi Augustineumban tanulmányi felügyelőként 

dolgozott. 1895-től a szepesi szeminárimban volt a filozófia tanára. 1896-ban teológiai 

doktorátust szerzett. A budapesti egyetem hittudományi karának bekebelezett doktora. 
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Szepesi kanonok és egyházmegyei iskolai felügyelő. Írásai jelentek meg a Katolikus Szemle, a 

Bölcseleti Folyóirat és a Hittudományi Folyóirat egyes számaiban. 

 

SZABÓ PIUS GYÖRGY OFM, (1885-1943): író. 1900-ban lépett a ferences rendbe. 1907-

ben pappá szentelték. 1914-től kolizsvári házfőnök. 1915 folyamán Szászsebesre került, majd 

tábori papi szolgálatot látott el a világháborúban. 1921-ben szerzett doktorátust a budapesti 

egyetemen. 1943-ban tábori főesperesnek nevezték ki. Lelkiségi művei mellett a ferencesek 

magyarországi történetéről készített rövidebb írásokat. 

 

SZÉCHENYI MIKLÓS, sárvár-felsővidéki, gróf (1868-1923): megyéspüspök. A teológiát 

Győrött végezte. 1890-ben Sopronban szentelték pappá, majd Kismartonban lett káplán. 

1892-től jáki apát és Vaszary Kolos prímás szertartója, egy évvel később titkára. 1894-ben 

kánonjogi oktorátust szerzett Budapesten. Volt a Pázmáneum rektora (1898-tól), ő építtette az 

intézet új épületét. 1901 novemberében győri püspökké szentelték. Tataroztatta és 

helyreállíttatta a székesegyházat, fölépítette az új szemináriumi épületet. 1911-ben áthelyezték 

a váradi püspökségbe. Nevezetes volt jótékonyságáról, melynek maradandó emléke a Szt. 

Szív-alapítvány lett. Itt is új szemináriumot akart építeni, de a háború ebben megakadályozta. 

Trianon után Nagyváradon maradt, és a magyar területen levő részegyházmegye számára 

előbb Debrecenben, majd Gyulán szervezett helynökséget. A katolikus közélet fontos 

kérdéseihez szóltak hozzá  A lelkészi congrua ügye 1885-1895. (1895) és a Keresztény 

jegyesek című írásai, de megírta A Szt György vértanúról nevezett jáki apátság történetét is 

(1901). 

  

SZELE RÓBERT (Schnabl Róbert) (1850-?): bölcseleti doktor, tankerületi főigazgató. 

1886-ban szerzett tanári oklevelet filozófiából, németből és latinból. Előbb Lugoson volt 

tanár, majd Budapesten az V. kerületi kir. katolikus főgymnasiumban tanított. 1899-től a 

budapesti VI. kerületi m. kir. állami főgymnasium igazgatója volt.
1259

  

 

SZEMLÉR FERENC, id. (1871-1938): gimnáziumi igazgató. Középiskoláit Székesfehérvárt 

és Esztergomban végezte, a szemináriumot Esztergomban kezdte, majd a budapesti egyetem 

hallgatója lett. 1895 és 1898 között az Alkotmány munkatársa. Kolozsváron szerzett magyar-

német szakos tanári oklevelet (1898), majd a marosvásárhelyi, brassói és székelyudvarhelyi 
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gimnáziumokban tanított. 1917-től brassói r.k. főgimnázium igazgatója volt. Írásai jelentek 

meg több napilapban és folyóiratban: Alkotmány, Fejérmegyei Napló, Közművelődés 

(Gyulafehérvár), Székelyudvarhely; Szombathelyi Újság, Udvarhelyi Hírlap. 

 

SZENTGYÖRGYI IGNÁC (1884-1946): pápai segédlelkész. A gimnáziumot Nagykanizsán 

végezte, ahol 1904-ben érettségizett. Pappá szenteltésére 1907-ben került sor. Káplánként 

dolgozott Murakeresztúron, Látrányban, Szóládon, Somogyfajszon és 1911-től Pápán. 1913-

ben adminisztrátor, majd plébános lett Külsővaton, 1924-től ő volt a pápai kerület helyettes 

esperes tanfelügyelője. 1926-tól esperese, tb. kanonok. Külsővaton megtelepítette a 

premontrei apácákat és korszerűen átépíttette a plébániaházat.
1260

 

 

SZENTIVÁNYI KÁROLY (1865-1947): plébános. 1899-ben pappá szentelték. Bicskén és 

Nagyperkátán volt káplán, majd Bodajkon plébános (1895-1909). 1905 és 1910 között a 

Katolikus Népszövetség igazgatója volt. Írói munkássága kiterjedt a keresztény 

mértékletességi társulatokra és a keresztény hitelszövetkezetekre és a Népakadémia 

ismertetésére. 1907-ben az Országos Katolikus Szövetség hivatalos lapjának, a Szövetségi 

Értesítőnek, 1908 és 1910 között pedig (Wüszter Henriknével közösen) a Katholikus 

Háziasszonyok Lapjának a szerkesztését végezte. 

 

SZIKLAY JÁNOS (1857-1945): író, újságíró. A gimnáziumot Veszprémben, 

Székesfehérváron és Pozsonyban, az egyetemet a fővárosban végezte. 1884-ben bölcseletből 

doktorált. 1879 nyarán Buadpesten lett újságíró, egyik úttörője a Balaton fejlesztésének. 1882 

és 1893 között a Balaton Egylet titkára volt. 1898-tól az Országos Pázmány Egyesület 

főtitkára, majd alelnöke. A Szent István Társulat több osztályának tagja. 1930-ban 

kormányfőtanácsos lett. Szerkesztője volt A Világ Szemléje, A Világ és A Katholikus Írók és 

Hírlapírók Országos Pázmány Egyesületének Hivatalos Közlönye című lapoknak. 

 

SZILÁGYI DÓZSA (?-?): O. Praem. kanonok. 

 

SZILVEK LAJOS (1854-1935): nagyprépost. A középiskolát Pécsett, a teológiát Bécsben, 

pazmanitaként végezte, pappá szentelésére 1878-ban került sor. Az Augustineumban képezte 

tovább magát. 1881-től tanulmányi felügyelő volt Pécsett, 1885 és 1908 között a skolasztikus 
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filozófia és az ágazatos hittan tanára. Ezzel egyidejűleg (1898-1906) az egyházmegye 

könyvtárosa. 1906-tól pécsi kanonok, 1915-től pedig szepeslandeki c. prépost. 1923-ban pápai 

prelátus lett. 1930-tól püspöki helynök és pécsi nagyprépost. Rendkívül szerteágazó irodalmi 

munkássága sok témát ölel fel: fizika–metafizika, állatpszichológa, egyháztörténelem, 

egyetemtörténet, kivándorlás, a korszak társadalmi-teológiai kérdései. 

 

SZMRECSÁNYI LAJOS (1851-1943): érsek, metropolita. Középiskolai tanulmányait 

Debrecenben és Eperjesen, a teológiát Egerben végezte. 1873-ban pappá szentelték. Kápolnai 

és miskolci kápláni évei után, miskolcon lett plébános. 1882-ben érseki szertartó, majd titkár 

(1891). 1897-től pedig egri kanonok. Az egyházmegye irodaigazgatói isztét 1901-ben kapta 

meg. Samassa bíboros érsek mellett koadjutor, annak halála után (1912) egri érsekké nevezték 

ki. 1917-től az MTA igazgatósági tagja. A kommün idején két alkalommal is letartóztatták. 

1927 és 1943 között az újjászervezett felsőház tagja lett. 

 

SZŐKE SÁNDOR (1859-?): tanítóképzői tanár. Középiskoláit Hajdúnánáson és 

Debrecenben végezte, Egerben szerzett elemi iskolai tanítói oklevelet. Nagybajomban 

(Somogy megye) lett tanító. E mellett a Somssich család gyermekeinek nevelője. 1884-ben 

Egerbe került és az itteni kereskedelmi tanonciskola igazgatója lett. 1887-től tanított a 

tanítóképző gyakorló iskolájában is. 1894-ben megszerezte a magyar-történelem szakos 

polgári iskolai tanítói diplomát. 1896-tól az érseki tanító- és tanítónőképző neveléstudomány 

tanára, de továbbra is tanított a gyakorlóiskolában. Az angolkisasszonyok tanítónőképzőjében 

23 évig tanított, 1932-ben ment nyugdíjba. Az Országos Katolikus Tanügyi Tanács tagja volt. 

 

TAKÁCS MENYHÉRT FERENC Opraem (1861-1933): prépost-prelátus. A középiskolát a 

kassai premontrei főgimnáziumban végezte. A rendbe 1879-ben Jászón lépett be, 

fogadalomtételére 1884-ben került sor és még ugyanabban az évben pappá szentelték. A 

Ferenc József Tudományegyetemen görög-latin és filozófia szakos tanári oklevelet szerzett. 

Gimnáziumban 1884-tól tanított Rozsnyón, Jászón és Kassán.  1887-ben a kassai kir. 

jogakadémia filozófia tanára is lett. 1891-ben doktorált. A renden belül 1898-ban kapta meg  

Kassán a házfőnöki kinevezést és a gimnázium igazgatói posztját. 1900-ben kinevezett prép-

prelátus. 1901 és 1918 között a főrendiház tagja. 1901-ben megszervezte a premontreiek 

fővárosi tanárképző intézetét, a Norbertinumot. 1914-től az Országos Közoktatási Tanács 

alelnöke lett. 1923-1924-ben Gödöllőn felépíttette az internátussal egybekapcsolt Szent 
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Norbert Gimnáziumot. Írásaiban foglalkozott a kassai egyetem alapítási törekvéseivel, a hazai 

egytemi hálózat decentralizációjával, görög és római játéktörténettel, a Mithrasz-kultusszal, a 

jászóvári premontrei kanonokrend történetével, Szent Norbert életével, a katolikus 

autnómiával, illetve művészeti és irodalmi kérdésekkel. 

 

TOMOR FERENC (1827-1902): gimnáziumi tanulmányait Veszprémben és a győri 

bencéseknél végezte, majd a Győri Jogakadémiára kezdett járni, de ezt egy év után 

abbahagyta. Részt vett a szabadságharcban, amiért hároméves fogságra ítélték. Szabadulása 

után Pesten és Szegeden magántanításból élt. 1857-ben alreáliskolai tanári képesítést szerzett, 

és ezt követően tanított Kecskeméten, Ungváron, majd 1863-ban Budára helyezték. Itt először 

a II. kerületi főreáliskolában, majd 1873-tól nyugdíjazásáig a II. kerületi katolikus 

főgimnáziumban tanított magyart és latint. Jelentős irodalmi és kritikai munkásságot fejtett ki, 

magyar olvasókönyvet készített népiskolák számára. A sajtó kérdésével már 1887-ben 

foglalkozott A hatodik nagy hatalom, vagy a modern sajtó című írásában. 1882 és 1888 között 

szerkesztője volt A Közoktatás című egyetemes tanügyi közlönynek. 

 

TÓTH FERENC (1881-1969): igazgató, tanító, kántor, karnagy. 1900 és 1925 között 

Orosházán római katolikus kántortanító. 1917-ben a helyi Jézus Szíve Szövetség egyik 

alapítója és a helyi zenei élet aktív alakja. Később törvényhatósági képviselő és az AC 

tanácstagja, illetve az Országos Tanítóegyesület alelnöke. 

 

TÖRÖK MIHÁLY MIKLÓS (1875-1945): jogi és gazdasági tanulmányait Kolozsváron 

végezte. Már fiatalon szerkesztői munkát vállalt különböző lapoknál, így az Erdélyi Gazda, a 

Kolozsvári Lapok és a Magyar Polgár munkatársa is volt. E mellett a hivatali pályán is 

kipróbálta magát. Székelyudvarhelyen levéltáros, majd rövid ideig szolgabíróként dolgozott, 

de ekkor sem hagyott fel a sajtóban végzett munkájával. Rövid, müncheni festészeti 

tanulmányait követően Budapesten telepedett le, és különféle lapok munkatársa, szerkesztője 

lett. 1908-ban megalapította a Katolikus Tudósító című kőnyomatost, és ugyanettől az évtől 

kezdve ellátta az Alkotmány szerkesztői feladatait is (1908-1919). Az Új Lap szerkesztését 

1909-ben vette át. 

 

TREFÁN LEONÁRD DÁVID OFM (1875–1945): tartományfőnök. Középiskolai 

tanulmányait a kézdivásárhelyi és a székelyudvarhelyi r. k. főgimnáziumban végezte. 1891-
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ben lépett be a stefanita rendtartományba. A teológiát Vajdahunyadon végezte. 1898-ban 

pappá szentelték. 1898 és 1902 között Mikházán volt házfőnök. 1902 és 1905 között a 

rendtartomány titkára, közben a kolozsvári és a marosvásárhelyi házfőnökséget is ellátta. 

Rövid ideig Marosszentgyörgyön plébánosi teendőket végzett, majd két hosszabb periódusban 

ismét a kolozsvári rendházat vezette (1905–1914, 1927–1931). A köztes fokozatok betöltése 

után 1924-ben a rendtartomány főnökévé nevezték ki. Hosszú időn keresztül ő igazgatta a 

rend  nyomdáját is. 1929-ben az Erdélyi Katolikus Akadémia tagja lett. Nevéhez köthető a 

vajdahunyadi kolostor helyreállítása. Írásai folyamatosan megjelentek különböző lapokban: 

1903-tól a Szt Ferenc Hírnöke vezércikkírója, de írt a Szövetségi Értesítőbe és az 

Alkotmányba is. 1910 és 1918 között kiadója volt Az Új Lap Kolozsvári Melléklete című 

napilapnak, 1907-ben ő alapította a Bernardinus egyházszónoklati havi folyóiratot. 1922-től 

hosszú ideig dolgozott a kéthetenként megjelenő A Hírnök  című folyóiratnál (1922-1941). Az 

Erdélyi r.k. Népszövetség népnevelő havi folyóiratát,  a Katolikus Világot 1923 és 1944 

között szerkesztette. Nevéhez köthető ezen kívül A Szent Kereszt kiadása és szerkesztése 

(1926–1933) is. 

  

TÚRI BÉLA (1875-1936): kanonok, országgyűlési képviselő. Tanulmányait az esztergomi 

gimnáziumban kezdte, majd a budapesti egyetemen végzett teológiát. 1898-ban pappá 

szentelték. 1902-től az Alkotmány cikkírója volt, ahol elsősorban tanügyi, társadalmi és 

politikai kérdések foglalkoztatták. Később hosszú időn keresztül a lap szerkesztését is ő 

végezte (1906-1919). A hitoktatás mellett az autonómia kérdése és a sajtóügy foglalkoztatta, 

részt vett a Központi Sajtóvállalat alapításában is. Volt az Országos Pázmány Egyesület 

alelnöke, illetve később díszelnöke. 

 

ÚJHÁZY LÁSZLÓ (1855–1943): gimnáziumi tanár. Pozsonyban járt gimnáziumba, majd 

1881-ben a fővárosban szerzett történelem–földrajz szakos tanári oklevelet. Tanított a 

debreceni és a nagykikindai piarista gimnáziumokban, majd 1894-ben Budapest VIII. 

kerületében. 1906 és 1920 között a Trefort utcai (VIII. ker.) tanárképző gyakorló 

főgimnáziumának tanára volt. Középiskolák számára több tankönyvet készített történelem és 

földrajz tárgyakhoz. Részt vett a Monumenta historiae Hungaricae diplomatica 

összeállításában. A szélesebb olvasóközönség számára írta az Egyetemes világtörténelem a 

nagyközönség használatára (3 kötet, 1913.) című munkáját. 
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VAJÓ JÓZSEF ANDRÁS (1863-1921): teológiai doktor, premontrei kanonok és tanárképző 

intézeti tanár. 1881-ben lépett be a premontrei rendbe, és 1886-ban szentelték föl. Teológiai 

tanulmányait az innsbrucki egyetemen végezte. 1887-től tanár lett a jászói teológiai 

intézetben, és az ottani plébánia ideiglenes adminisztrátorságával is megbízták. Később a rend 

budapesti hittudományi és tanárképző intézetében a dogmatika tanára volt. Cikkei a Magyar 

Államban és a Hittudományi Folyóiratban jelentek meg.
1261

 

 

VÁRADY LIPÓT ÁRPÁD (1865–1923): érsek. A gimnáziumot Temesváron, a teológiát 

Budapesten végezte. 1886-ban a bécsi Augustineumban tanult tovább, 1888-ban pedig pappá 

szentelték. A temesvári a szeminárium elöljárója és teológia tanára lett. 1890-ben doktorált 

teológiából. Püspöki szertartó, 1891-től püspöki titkár. Pápai kamarás. 1897-ben a VKM 

osztálytanácsosa lett. Cikádori apát, csanádi kanonok, szebenikói vál. püspök. 1911-ben a 

győri egyházmegye püspökévé szentelték. 1914-ben kalocsai érsek lett. Tagja volt a Szent 

István Társulatnak, és 1915-ben a Szent István Akadémia alapítói között volt. 

Egyházmegyéjének ügyei mellett foglalkoztatta a Bukovinában és az emigrációban élő 

magyarok sorsa, ezért beutazta Bukovinát, Fiuméban és Hamburgban pedig kikötői 

lelkészséget szervezett. Szerepe volt a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetségének 

megalapításában. A szociális kérdés aktívan foglalkoztatta, ezzel foglalkozó cikkel 1887-től 

jelentek meg. 

 

VÁROSY GYULA (1846–1910): érsek. A teológiát kalocsai egyházmegyésként Budapesten 

a központi szemináriumban végezte. 1870-ben szentelték pappá. Két évet Bécsben, az 

Augustineumban tanult, ahol teológiából doktorátust szerzett. 1875-től Kalocsán érseki 

levtáros, majd könyvtárigazgató (1878). A kalocsai szemináriumban tanított, 1887-től pedig 

az intézmény rektora. A következő években több kerület esperese volt, 1898-ban pedig a 

budapesti központi szeminárium rektora lett. 1901-ben székesfehérvári püspökké kreálták. 

1905-től kalocsai érsek volt. Egyházi pályafutásával párhuzamosan írói munkásságot is 

kifejtett, folyamatosan jelentek meg cikkei az Új Magyar Sion, a Katholikus Hetilap, a 

Történelmi Tár, a Religio, a Magyar Állam és a Századok különböző számaiban. 

 

VASS JÓZSEF (1877-1930): áldozópap, egyetemi tanár, később miniszter. Győri és 

székesfehérvári tanulmányai után Rómában végzett teológiát. 1904-ben pappá szentelték, 
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ugyanebben az évben filozófiai és teológiai doktorátust szerzett. 1905-ben hazatért és a 

székesfehérvári egyházmegyében dolgozott. Az itteni szemináriumban kezdett tanítani, és 

hamar annak prefektusává lépett elő. Az 1910-es évek elején a pesti Szent Imre Kollégium 

igazgatója és felépítője. 

 

VIRÁG FERENC (1869–1958): megyéspüspök. A gimnáziumot és a teológiát Pécsett 

végezte. Az 1892. évi pappá szentelése után Németbólyban lett káplán. Először a szekszárdi 

gimnáziumban volt hittan tanár, de 1897-ben Pécsre került. Itt szekesegyházi karkáplán, és a 

Katolikus Legényegylet elnöke volt. 1901-től a szemináriumban volt spirituális, a 

tanítóképzőben hittant oktatott. 1912 és 1922 között először Pakson, majd Szekszárdon volt 

plébános. 1926-ban pécsi püspök lett. 1927 és 1944 között felsőházi tag. Elsősorban az ifjúság 

és a papnevelés kérdései érdekelték. Neveléstani és lelkiségi munkái mellett verseket írt, és 

újságírói tevékenységet is végzett. A Szent Család Kis Követe című lapnak éveken át 

szerkesztője (1890-1906), 1899-1900 folyamán a Pécsi Közlönynek főmunkatársa.  Az Új Lap 

Pécsi Melléklete című politikai napilapot 1908-as indulásakor Müller Károlylyal közösen 

szerkesztette (később a Pécsi Újlap nevet vette fel). 

 

VUCSKICS GYULA (1865-1913): váradi egyházmegyei pap, udvari káplán. Az 

Augustineumban tanul tovább, és teológiai doktorátust szerzett. 1890-től Nagyváradon 

először káplánként, majd plébánosként látott el szolgálatot (1897). 1892-től tanított a helyi 

szemináriumban is, ahol bevezette a keresztény társadalomtudomány tanítását. 1907-től a 

Pauli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek várad-újvárosi Immaculata-intézetének 

igazgatója volt. Írásai a Hittudományi Folyóirat és a Bölcseleti Folyóirat hasábjain jelentek 

meg. A sajtó terén végzett munkássága kapcsán fontos, hogy 1896 és 1913 között ő 

szerkesztette a Tiszántúl napilap címen megjelenő újságot. 

 

WEICHER MIKLÓS (1867-?): középiskolai tanulmányait a székesfehérvári cisztercita 

főgimmnáziumban végezte, és az itteni papnevelő intézetben tanult tovább. 1889-ben pappá 

szentelték, és a székesfehérvári székesegyház hitszónokaként kezdte pályafutását. Zsámbékon 

és Pilisvörösváron is volt káplán, mielőtt 1894-ben ürömi plébános lett. 1900-ban 

Törökbálintra helyezték át. Pápai titkos káplán, barackai apát és esperes. Kitűnő szónk volt. 

Tagja volt Pest vármegye törvényhatósági-, később közigazgatási bizottságának is. Fontos 

szerepe volt a szövetkezeti mozgalomban, igazgatósági tagja volt a Keresztény Szövetkezeti 
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Központnak. Utóbbinak a Hangyával való fúziója után felügyelőbizottsági tag lett. A politikai 

életbe 1926-ban kapcsolódott be, amikor a pilisvörösvári kerületből bejutott a 

nemzetgyűlésbe, mint az egységes párt hivatalos jelöltje.
1262

 

 

WILCZEK FRIGYES (1874-1941): földbirtokos. A kalocsai Stephanaeumban, majd a 

Ferenc József nevelőintézetben végezte a középiskolát, 1897-ben a budapesti 

egyetemen  avatták az államtudományok doktorává. Ezt követően Hont vármegyében 

aljegyzőként kezdett dolgozni. 1901-ben bejutott a képviselőházba, ugyanis az alsólendvai 

kerületben néppárti programmal megszerezte a szavazatok többségét. 1908-ban Nyitra 

vármegye főispánja lett. 1910-ben már Hont vármegye, Selmec- és Bélabánya városok 

főispánja. 1913-ban lemondott és nyugdíjba ment. A világháború alatt a hadsegélyző 

bizottság népjóléti albizottságának vezetője volt. 1922-ben megalapította a Magyar 

Légiforgalmi Társaságot, melynek 1928-ig igazgatósági elnöke volt.
1263

 

 

WINKLER ANTAL (?-?): tanító. 

 

WITTMANN JÁNOS (1856-?): az arad megyei Eleken született, a reáliskolát Aradon 

végezte. Ezt követően hazatért és a gazdálkodásnak, valamint kereskedésnek szentelte magát. 

Az eleki takarékpénztár alapító tagja és igazgatója. Arad megyében törvényhatósági bizottsági 

tag. 1887-ben lett képviselő nemzeti párti programmal, de 1899-ben már, mint szabadelvű 

szerzett mandátumot. 1906-ig az újszentannai kerületet képviselte, 1910-ben ismét 

képviselőnek választották.
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WOHLMUTH ERNŐ (?-?): Az Országos Tanügyi Tanács Keresztényszociális 

Szakosztályának, a Szociális Közleményeknek (1911-1912) és a Jövőnknek (1912) a 

szerkesztője. 

 

WOLKENBERG ALAJOS (1871–1935): egyetemi tanár. A szatmárnémeti katolikus 

főgimnáziumban érettségizett, teológiai tanulmányait a bécsi Pázmáneumban végezte. 1893-

                                                           
1262

 Magyar Országgyűlési Almanach 1927-1932: http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/312.htm 

(Letöltés: 2014. december 13.) 
1263

 Magyar Országgyűlési Almanach 1935-1940: http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al935_40/73.htm 

(Letöltés: 2014. december 14.); Magyar Országgyűlési Almanach 1931-1936: http://www.ogyk.hu/e-

konyvt/mpgy/alm/al931_36/408.htm (Letöltés: 2014. december 14.) 
1264

 Sturm-féle Országgyűlési Almanach 1910-1915: http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al910_15/464.htm 

(Letöltés: 2014. december 12.) 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/312.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al935_40/73.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/408.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/408.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al910_15/464.htm


415 
 

ban a szatmárnémeti szeminárium tanulmányi felügyelőjeként kezdett dolgozni és még 

ugyanebben az évben pappá szentelték. A püspöki líceumban pedagógiát tanított, és a 

tanítóképzőben is dolgozott. 1896-ban a bécsi egyetemen doktorált hittudományból. 1900–

1912 között Szatmárnémetiben teológiát tanított, és rövid ideig az egyházmegyei könyvtár 

ügyeit is intézte. 1906-ban a budapesti egyetem doktora lett, ahol 1912 és 1935 között több 

tárgyat is tanított, volt rektor és háromszoros dékán. Több tudományos és irodalmi társaság 

tagja. Írásai az alábbi folyóiratokban jelentek meg: Szatmár és Vidéke, Szamos, Magyar 

Állam, Hittudományi Folyóirat, Jó Pásztor, Religió, Bölcseleti Folyóirat.  

 

WURSTER JÓZSEF (1846–1929/30?): nagyprépost, püspöki helynök. Pécsen járt 

gimnáziumba, a teológiát viszont már a bécsi Pázmáneumban végezte (1867–1870). 1870-ben 

pappá szentelték. 1872-ben a pécsi szemináriumban kezdett dolgozni (tanulmányi felügyelő, 

1874 és 1898 között az egyháztörténet és egyházjog tanára). Volt a szegények ügyésze, zsinati 

vizsgáló és 1885-től püspöki könyvtáros is. 1897-ben a hittudományok doktorává avatták. 

1898-ben a püspökség irodaigazgatója lett, egy évvel később pedig már székesegyházi 

kanonok. 1900 és 1912 között a pécsi a papnevelő rektora. További címei: sümegi c. apát, 

pápai prelátus, káptalani dékán, éneklő kanonok, 1923-tól nagyprépost. 

 

WÜSZTNER HENRIKNÉ: a Szt. Erzsébet cselédotthon és a Katolikus Háziasszonyok 

Országos Szövetsége igazgatója. 1908 és 1912 között (Szentiványi Károllyal közösen) 

szerkesztette a Katholikus Háziasszonyok Lapja című folyóiratot. A nő- és cselédkérdést 

érintő írásait a Szövetségi Értesítő, Az Újság, az Alkotmány és a Budapesti Hírlap közölte. 

 

ZBORAY MIKLÓS (1866-?): középiskoláit Aradon és szülővárosában Gyulafehérváron 

végezte, jogot pedig Kolozsváron és Budapesten hallgatott. Hét éven át vezette Polónyi Géza 

ügyvédi irodáját, majd külföldi tanulmányutakat tett (Olaszország, Németország, 

Franciaország). 1895-től budapesti ügyvédként dolgozott. Tartalékos honvédhadnagyi 

állományban volt. Először 1901-ben lett képviselő néppárti programmal a Somogy megyei 

Marcaliból. Mandátumát az 1905-1906-os és 1910-es választásokon is megőrizte.
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ZEMÁN JENŐ (1874–1926): plébános. 1896-ban szentelték rozsnyói egyházmegyés pappá. 

Először káplánként működött Krasznahorkaváralján, 1900 és 1926 között pedig Hárskúton 

volt plébános. 1911-től alesperes és egyházmegyei iskolai felügyelő is volt. 1923-ban pápai 

kamarási címet kapott. Cikkei jelentek meg az Alkotmány, az Egyházi Közlöny hasábjain. 

Emellett önálló művet készített Katolikus pap a modern társadalomban. címmel. (1907). 

 

ZICHY ALADÁR (1864–1937): politikus, miniszter. Zichy Nándor fia. A katolikus Néppárt 

vezére, a Károlyi Sándor gr. vezette agrárius csoporthoz tartozott. Több ciklusban a Néppárt 

országgyűlési képviselője (1896–1901, 1905–1918). 1906 és 1910 között, illetve 1917-1918. 

között a király személye körüli miniszter, 1917-ben rövid ideig horvát-szlavón-dalmát 

tárcanélküli miniszter volt a Wekerle-kormányban. Részt vett a szövetkezeti mozgalom 

irányításában is, ő volt a Dunántúli Keresztény Fogyasztási Szövetkezetek Központjának 

alapítója. Szerepet vállalt a Tanácsköztársaság elleni szegedi mozgalomban. 1919 

augusztusában a szegedi Magyar Nemzeti Bizottság elnöke lett. 1927 után a felsőháziban aa 

legitimisták egyik vezéralakja. 1925 és 1937 között a Szent István Társulat elnöke. 

 

ZICHY JÁNOS gr. (1868–1944): vallás- és közoktatásügyi miniszter. A középiskolát a 

jezsuiták kalksburgi kollégiumában és Székesfehérváron a ciszt. gimnáziumban végezte. Ezt 

követően jogi tanulmányokat folytatott Berlinben és Budapesten. 1892-ben doktorált. Még 

egyetemistaként részt vett a Szent Imre Kör megalapításában. 1894-től volt a főrendiház tagja. 

1903-tól lemondásáig a Néppárt elnöke és országgyűlési vezérszónoka volt. 1906-ban 

csatlakozott az Alkotmánypárthoz és ennek színeiben a szabadbárándi kerület képviselője lett. 

Az Alkotmánypárt 1910-es föloszlása után a Nemzeti Munkapárt tagja lett. Az Országos 

Katolikus Szövetség elnöke volt. A gr. Khuen Héderváry- és a Lukács-kormányban vallás és 

közoktatári miniszteri posztot kapott (1910-1913). 1918-ban újra ezt a tárcát vezette a 

Wekerle-kormányban. 1923 és 1937 között a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt alapítója 

és elnöke volt. 1925-től az MTA igazgatósági tagja. Az Országos Katolikus Népszövetség 

elnökeként, nagy szerepe volt az 1938-as Eucharisztikus világkongresszus szervezésében. 

1937 után az Egyesült Keresztény Párt elnöke. Tagja számos katolikus társadalmi és 

kulturális egyesületnek, így az Actio Catholica világi elnöke és a Központi Sajtóvállalat 

elnöke is volt. Írásai mérvadó kiadványokban jelentek meg, és a korszak minden fontos 

katolikus társadalmi kérdését érintették. 
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ZICHY NÁNDOR, zichi és vásonkeői gr. (1829-1911): közgazdász és politikus. 1848-ban 

filozófiai doktorátust szerzett. Az 1850-es években mint a Nádorcsatorna Társulat és a Fejér 

Vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke tevékenyen részt vett a dunántúli lecsapoló és 

rétöntöző csatornahálózat fejlesztésében. 1861-ben Fejér vármegye alispánjává választották, a 

Deák-párt híve volt. A Hon-ban megjelent Alapkérdéseink c. cikke miatt megfosztották grófi 

rangjától és fogságra ítélték (1863). A Schmerling-provizórium után a Helytartótanács 

elnökhelyettese lett. A kiegyezési tárgyalások aktív részese volt, 1865 és 1880 között 

országgyűlési képviselő, főrendiházi tag. 1895-ben a Néppárt egyik megalapítója. 1889 és 

1911 között a Szent István Társulat elnöke. Jelentős része volt az Alkotmány c. napilap 

megalapításában. Életre hívta a Székesfehérvári Kereskedelmi Bankot és a Fejérmegyei 

Takarékpénztárat, szorgalmazta a szövetkezeti mozgalmat. A jezsuiták nagy híve, barátja volt, 

palotáját tudatosan a Jézus Szíve templommal szemben építette föl. 

 

ZLINSZKY JÁNOS (1854–1923): jogász. A kalocsai jezsuita gimnáziumban érettségizett, 

majd a budapesti egyetemen szerzett jog- és államtudományi doktorátust. Ezt követően 

ügyvédként dolgozott. 1896 körül visszaszerezte a 18. századi gyóni Zlinszky-kúriát és egy 

dabasi birtokot, ahol szeszgyárat épített. A világháború alatt Szatmárban erdőbirtokot vett. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye ügyésze volt, a darabont kormánnyal szemben az 

engedelmességet megtagadó vármegyei mozgalom egyik vezéralakja. A politikába a 

Katolikus Néppárt színeiben kapcsolódott be, annak egyik vezető személyisége lett, több 

alkalommal volt a párt  képviselőjelöltje. Prohászka Ottokár jó barátja és lelkes híve, 

munkatársa volt. Alapító tagja volt a Katolikus Népszövetségnek, és alelnöke az Országos 

Katolikus Szövetségnek. 1915-ben a Katolikus Sajtóegylet elnökévé választották. A Szent 

István Társulat tagja is volt. A keresztény szövetkezeti mozgalomban jogtanácsosi szerepet 

vállalt. A Sacré Coeur Sophianum gimnázium és Internátus létesítésében komoly szerepet 

vállalt. 

 

ZSEMBERY ISTVÁN (1879–1942): ügyvéd, főispán. A budapesti egyetemen jogot végzett. 

Hallgató korában a Diákotthon és az Egyetmi Kórházegylet egyik alapítója. Budapesten 

nyitott ügyvédi irodát. 1910-ben az Országos Katolikus Népszövetség és a Központi 

Katolikus Kör alelnöke. 1910 és 1915 között a Corda Fratres nemzetközi diákszövetség hazai 

elnöke, 1917-ig a Mensa Academica alelnöke, az Egyetemi Segítő Egyesület elnöke. Sáros, 

majd Sopron vármegye tb. tiszti főügyésze is volt. A háború kirobbanása után a harctéren 
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szolgált, de 1917–1918-ban Érsekújvár országgyűlési képviselője lett, az államkincstár 

képviseletében az Országos Katolikus Kongruatanács tagja. 1921-ben Sopron város, Sopron–

Moson és Pozsony vármegyék kormánybiztos főispánja. A kommün alatt 106 napon át 

túszként fogva tartották. 1932 és 1942 között az Actio Catholica szervezési szakosztályának 

elnöke volt. Az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus egyik 

szervezője. Az Egyetem című kolozsvári diáklap budapesti munkatársa volt, majd 1904 és 

1917 között a budapesti Egyetemi Lapok főszerkesztését végezte. 1927-től az Új Lap 

munkatársa. 

 

ZSIKA PÁL (?-?): szentendrei segédlelkész 

 

ZSÖGÖN ZOLTÁN (1880–1951): költő, pedagógus. 1903-ban szerzett középiskolai tanári 

oklevelet Budpesten. Csíksomlyón, később Csíkszeredán volt tanítóképző-intézeti tanár. 

Marosvásárhelyen a r. k. tanítóképző igazgatója. A Hírnök c. lap munkatársa. Pedagógiai és 

társadalmi egyesületek aktív tagja volt. Írt elbeszéléseket, értekezéseket, útirajzokat és 

verseket.
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15. Képek 
 

 

1. kép: Az 1894. január 16-án Budapesten rendezett katolikus nagygűlés 

(Forrás: Vasárnapi Újság, 1894. 4. szám 56. oldal) 

 

2. kép: Részlet a katolikus körmenetből (leánygyermekek) – 1908. évi katolikus 

nagygyűlés 

(Forrás: Tolnai Világlapja, 1908. szeptember 27. 1539. oldal) 
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3. kép: Eucharisztikus körmenet Budapesten – 1908. évi katolikus nagygyűlés 

(Forrás: Forrás: Tolnai Világlapja, 1908. szeptember 27. 1538. oldal)  

 

4. kép: Katolikus ifjak az eucharisztikus körmenetben, Városliget  

1908. évi katolikus nagygyűlés 

(Forrás: Forrás: Tolnai Világlapja, 1908. szeptember 27. 1538. oldal)  
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5. kép: Az 1908. évi katolikus nagygyűlés elnöksége – Városliget, Iparcsarnok 

 

(Forrás: Forrás: Tolnai Világlapja, 1908. szeptember 27. 1540. oldal) 

 

 

 

 

6. kép: Az 1908. évi katolikus nagygyűlés közönsége – Városliget, Iparcsarnok 

(Forrás: Forrás: Tolnai Világlapja, 1908. szeptember 27. 1540. oldal) 
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7. kép: Az 1913. évi katolikus nagygyűlés (Budapest) vezető tagjai: 1. Glattfelder 

Gyula, csanádi püspök, 2. Gróf Apponyi Albert, 3. dr. Giesswein Sándor, prelátus, 4. 

Szmrecsányi Lajos, egri érsek, 5. Csernoch János, hercegprímás, 6. Gróf Zichy János, volt 

kultuszminiszter, a nagygyűlés elnöke, 7. Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök, 8. 

Rakovszky István, 9. Várady L. Árpád, győri püspök, 10. Báró Hornig Károly, bíboros, 11. 

Gróf Zichy Aladár 

(Forrás: Tolnai Világlapja, 1913/47. 2. oldal)   
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