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Előszó.

A magyar katolicizmus sokkal erősebben össze
nőtt a Katolikus Akcióval" semhogy annak tízéves
jubileumát megörökítés nélkül hagyhatnók. A gondo
latot csak alátámasztotta az a keserű tapasztalat,
hogy mozgalmaink élete, ha az élők meg nem örökí
tik, az utókor kegyeletére és hálájára nem igen pá
lyázhatik. A célra legalkalmasabbnak látszott az
országos igazgató beszédeit és írásait összegyüjteni:
azokat a tervezés, programadás vagy beszámolás szent
hevületében írt vagy elmondott megnyilatkozásokat,
amelyek a Katolikus Akció tízévi munkáját a legerő

sebben jellemzik. A kiválogatás ugyan tisztán tárgyi
szempontok szerint történt, de ha személy szerint is
megörökítése lesz Mihalovics Zsigmond országos igaz
gatónak, annál jobb. Aki ugyanis Magyarország leg
válságosabb éveiben tíz évig állt az élén a magyur
katolicizmus hivatalos szervének, annak neve és élet
műve ugyis átment a történelembe. Amit a bevezető
tanulmányban hozzáadtam, az csak a beszédek kortör
téneti és lélektani megértetése és aláfestése akart
lenni.

Nyisztor Zoltán.

3





Visszapillantás a tíz évre.
ITta: Nyiszlor Zollán.

A magyar katolicizmusról, egyébként sok hibája
és gyengesége mellett is, ki kell állítani a tanubizony
ságot, hogy nem maradt el más országok mögött és
hogyavilágkatolicizmus nagy, megtermékenyitő esz
méit és mozgalmait meg tudta érezni és át tudta venni.

A századfordulóban például, amikor XIII. Leó.
majd X. Pius uralkodása alatt szinte elemi erővel tör
tek elő szerte a világon a katolicizmus addig lebék
lyózott vagy elalélt erői, Magyarország ugyancsak
kivette a részét ebből a szabadságharcból. Akár ha
a tudomány megtisztításáról, akár ha a lelkiélet feleme
léséről. akár ha a közélet megtisztításáról volt szó,
a magyar katolicizmus szinte fölös számban termelte
ki a hódító harchoz szükséges nagy egyéniségeket és
a megfelelő szervezeteket. Amikor az egyesületi élet
mutatkozott a katolicizmus felfrissitéséül és megerősí
téséül a legalkalmasabb eszköznek, bevált küllöldí
példák nyomán, vagy önálló magyar úttöressel és kez
deményezéssel ott voltunk. S amikor az egész világ,
köztük a katolicizmus is, először döbbent rá a sajtó
mérhetetlen fontosságára és döntő közéleti szerepére,
nemcsak ott voltunk, hanem az alkotás nagyvonalúsá
gában sokkal nagyobb nemzeteknek is példát adtunk.
De igy voltunk a szociális, liturgikus vagy missziós
mozgalmakkal is, amelyek színtén nem érték készület
lenül vagy tanácstalanul a magyar katolicizmust s
nemcsak kereteket, hanem tartalmat is tudtak adni a
mozgalomnak. Nekünk semmi sem volt idegen. ami-



ben a katolicizmus értelme vagy szíve dobbant s ha
a magyar élet kereteihez alkalmaztunk is mindent, az
nem az elmaradás és gyengeség, hanem ellenkezőleg
a bölcseség és erő jele volt!

Éppen ezért nem érte váratlanul a magyar katoli
cizmust az utolsó évszázadoknak az a legnagyobb ará
nyú mozgalma sem, amit XI. Pius elindítása és akarata
óta Katolíkus Akciónak neveznek. 'A magyar katoli
cizmus ugyanis hamar megérezte és meglátta, hogy az
új idők s talán még inkább a jövő idők egyik legna
gyobb' szabású, kimeríthetetlen erejű és döntő fon
tosságú eszméjével áll szemben a Katolikus Akció-·
ban. Igaz, hogy. a pápák mindig fejei voltak .a világ·
katolicizmusának s uralkodásuk vagy vezetésük
sohasem merült ki teljesen a hit és erkölcs tisztasa
gának megvédésében, az egyházi hierarchia fenntar
tásában és tovább szervezésében s a különbözö korok
hitet és erkölcsöt érintő problémáinak a megoldása
ban. A pápák még világi hatalmuk letűnése után is.
amikor minden befolyásuk csak a lelkekre és a, lel
kiekre zsugorodott össze, még akkor is adtek. encikli
káikban és egyéb megnyilatkozásaikban irányt mutató
vagy megtermékenyítő gondolatokat, eszméket, útmu
tatásokat az egész világ számára. Elképzelhető volna-c
a liberalizmus leleplezése IX. Pius nélkül. a szabadkö
müvesség, szociáldemokrácia és kommunizmus felis
merése, de ugyanakkor az igazi szociális reformgon
dolat elindulása XIII. Leó nélkül? Megérett volna-e'
a világ annak a sok üdvös reformnak, ami azóta
végbement. a megvalósítására, ha ezek a pápák annak
idején mint pusztába kiáltó próféták meg nem szó
lalnak s a világ, elsősorban a katolicizmus érdeklő

dését és erőit el nem indítják? Mindez azonban, hogy,
úgy mondjuk, csak részleges és önkéntes akció volt.
amely .bízonyos köröknek vagy rétegeknek szólott:
hol a tudományos világnak, hol a közéletnek. hol AZ

érdekelt országnak, hol az érintett társadalmi osztá
lyoknak. Az első egyetemes. mindenkire kiterjedő,
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a katolicizmus minden erőit befogó s a rekrisztianizá
lódás számára értékesítő mozgalom elgondolása ri

Katolikus Akcióban született meg. Itt éledt fel hosszú
idő óta először újra a katolicizmus örök hivatása és
elszánt akarata, hogy az egész világot meg kell hódi-o
tania s ebben állott fel először a katolicizmus minden
tömege mint jól elrendezett, céltudatos és kombattáns
hadsereg.

Az eszme és a terv nem érte meglepetésszerúen
a magyar katolicizmust. Mielőtt még a parancs vagy
felszólítás hivatalos formában is elérkezett volna hoz
zánk, folyóirataink hasábjain már nagy vita gyúro
zött a Katolikus Akció gondolata körül s az egymástól
eltérő vagy egymásnak ellentmondó véleményekben
nem volt hiány. A Katolikus Akció megíndításának
óhaja, vágya és sürgetése mondhatni általános volt,
úgy hogy az ország hercegprímása, amikor a magyar
püspöki kar egyetértésével a Katolikus Akciót meg
hirdette" azt már kész és sok tekintetben bemunkált
talaj várta. Egyháziak és világiak egyaránt dicséretes
buzgósággal siettek az eszme hordozására s ha csodá
kat várni nem szabad és nem is lehet, tíz év távlatá
ból visszatekintve a Katolikus Akció a magyar kato
líkusség rnéltó képviseletének és mindig termékeny
vezetőjének bizonyult. Nem lett szalmaláng, Inint
annyi minden más a magyar életben, hanem erők ösz
szefogója és életerős mozgalmak kifogyhatatlan elin
dítója.

Ha a magyar Katolikus Akció tíz évére vissza
tekintünk, igazán nem jöhetünk zavarba, hogy rníről

számoljunk be, hanem ellenkezőleg arra 'kell ügyel
nünk, 'hogy termékeny munkájából semmit se hagy
junk ki. Annál is inkább, mert a magyar Katolikus
Akció tíz éves munkája nemcsak mozgalmak elindí
tásábannyilatkozik meg, hanem a katolicizmus erői
nek 'abban a belső megszervezésében és elrendezése
ben, ami sokszor egy-egy ország kebelében még az
akcióknál is fontosabb. Éppen ezért a Katolikus Akcíó-.,



nak ezt a munkáját ismertetjük először, mely különben
sincs dátumhoz kötve és nem progranunszerűen,hanem
míntegy gyakorlati szükségszerűenalakult ki. De mert
nem egyszerű modus vivendi, a különböző katolíkus
egyesületek kényszerű együttélésének vagy együtt
működésének gyakorlati formája, hanem az egyesüle
tek céljainak tiszteletbentartása mellett a szerves
együttműködés, erőfokozás, munkamegosztás és közös
védelem megszervezése, ezért a Katolikus Akció fel·
adata volt és érdeme lett.

Míndenki tudja, hogy a katolikus egyesületek egy·
egy részleges gyakorlati célt szolgálnak s vagy a hit
buzgalom vagy a karitász, vagy a szociális kérdés, vagy
a közélet terén működnek.Vannak közöttünk egészen
nagyarányú és hatalmas szervezetek, amelyek az
egész Országot behálózzák s vannak kisebb mozgal
mak, amelyek csak bizonyos zárt kórökben érvénye
sülnek. Vannak egyesületek, amelyek csak az elitkép
zés szolgálatában állanak s vannak mások, amelyek
a tömégek megszervezésére alkalmasak. Emberileg
nagyon is érthető, ha az egyesületek néha nagyon is
öncélúakká válnak, saját részakcióik eredményessége
érdekében a katolicizmus közös, nagy érdekeirőlmeg
feledkeznek, ha az emberileg könnyen lábra kapó ver
senyláz a helyes mértéktartáson túlsodorja őket s ha
éppen mohóságuk vagy öncélúságuk folytán más egye
sületek kárára válnak s esetleg az egész katolicizmus
tehertételei lesznek. Ezt az egyensúlyt biztosítani, a
sokszor divergáló erőket összetartani, függetlenségük
és öncélúságuk elismerése mellett közös munkára kö
telezni, esetleges kinövéseiket lenyesegetni vagy
gyöngeségeiknek segítségére sietni, mindig nehéz fel
adat volt s minden ország katolicizmusának külön
gondja, néha keresztje is.

A magyar Katolikus Akció nem kis dicsőségére
elmondhatjuk, hogy az egyesületek együttműködését

a lehetö legszerencsésebben biztosította. Nem tört le
senkit, de nem kerűlt egyiknek sem a diktatúrája alá.
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Az erök szabad kifutását mindig megengedte, de az
erök nyomasztó fölényével nem engedte elbukni d

gyengébbeket. Nem ügyes, de végeredményben csaló
taktíkázást folytatott csupán, amellyel megóvta a
külső fegyelmet és békét, hanem egy első szerves el
rendezést, amelyik kijelölte a munkaterületeket, meg
adta hozzá a tekintélyt, védelmet, támogatást és segit
séget, de ugyanakkor a közös akciók keretébe vont
be mindent. Tisztelte minden egyesületben azt, amí
egyéni cél vagy színeződés, de ugyanakkor behelyezte
mindegyiket az egységes és központi elgondolás nagy
csataterveibe.

Céltudatos és hosszú éveken át tartó munkájával
elérte, hogy katolikus egyesületeink ma már nem látnak
a Katolikus Akcióban ellenséget vagy kisajátítót vagy
kelletlenül fogadott és esetleg ártalmas féket és ke
rék.kötőt, hanem természetes összekötő szervet, mely
kiegészíti és még biztosabbá teszi működésüket. Ezért
a Katolikus Akció nem is lett új egyesület. mely a
többi egyesület halálát kívánja vagy jelenti, nem vett
el senkitől semmit, sem erejükből, sem munkájukbóL
sem az azért járó elismerésből. hanem az együttműkö

dés áldozatáért mindeniknek csak adott. Adott védel
met a. külvilággal vagy hatósággal szemben, ha arra
szükség volt, adott tekintélyt az A. C. hivatalos szer
vei közé való besorozással. adott anyagi vagy erkölcsi
segítséget, ha rászorultak s adott szellemi indítást, kö
zös nagy távlatokat és együttműködési lehetőségeket,

ahányszor csak arra szükség volt. Általa semmit sem
vesztett Magyarországon egyetlen egy egyesület sem,
de a legtöbbje nyert tekintélyben, súlyban és szerep
ben. Sikereiket nem akadályozta meg, de kétségeik
ben vagy kisértéseikben megfontolt tanácsadóként ál
lott mellettük s az esetleges ballépésektől meg
őrizte őket.

Ugyancsak ilyen évszámokhoz nem kötött. pro
gremmszerűen fel nem sorolt s talán külön adatokba
soha nem rögzített és rögzíthető, szívós, de eredmé-
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nyes muilka volt az is, amit a Katolikus Akció a kato
likus érdekek megvédésében, közéleti támadások
nyilt visszatitasításában, leszerelésében vagy jóvátéte
Iében, sajtóbeli elcsúszások kirepalásában kifejtett.
Azt, "amit régebben a Katolikus Irók és Hírlapirók
Országos Pázmány Egyesületének úgynevezett Védő
Irodája dícséretesen teljesített, azt most, mint a ma
gyar katolicizmus egyetemes és hivatalos képviselete.
a Katolíkus Akció helyzeti előnyeinek birtokában még
nagyvonalúbban és áldásosabban érvényesítette. Elég
utalnunk arra az utolsó brutális támadásra, amit an
nakidején Sztranyavszky Sándor szokásos könnyelmű
ségével és állásáról. is megfeledkező nyegleséggel,
mínt a Ház elnöke elkövetett. Rég nem volt példa il

magyar történelemben a katolicizmus olyan egyete
mes. tiltakozására, mint amit akkor a Katolikus Akció
megszervezett s arnelyík valósággal befojtotta
azóta is a sértő szót minden támadó kedvű felekezeti
békebontóba.

De ez csak a nagy, kirívó eset példája! Annál több
azonban az úgynevezett apró eset. a folyóira
tokban, szinpadokon, rádióban történő, sokszor nem
is rosszindulatú, de tudatlanságból vagy tájékozatlan
ságból eredő balfogás, amelyek szó nélkül hagyása
vagy nem rektifikálása sokat ártott volna a katoliciz
mus tekintélyének. A Katolikus Akció, bár erre külön
berendezése nincs, mégis résen állott. Hála a ma már
mindenütt megtalálható jó katolikusok éberségének.
az esetleges támadásokról vagyelcsúszásokról mindig
kellő -időben értesült, s amikor csak lehetett, botrány
és feltünés nélkül, de azokreparációjáról gondosko
dott. Egész listát kellene prezentálnunk a katolikus
közvéleménynek, hogy lássa, milyen aprólékos, de
sokágú és soktürelmü munka volt ez. Hány színda
rab fésülődőtt meg az elsö előadások után, hány
ujságcikk-, tanulmány nyert kiigazítást, hány kegyelet
len tréfa vagyerkölcsünkkel össze nem egyeztethető
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daltűnt el és némult el 'a lapok hasábjain vagy a rádió
hullámain.

ts itt nemcsak az egyes negatívumokat, hanem a
nagy pozitívumokat is számba kell venni. Az is nagy
dolog volt és felbecsülhetetlen eredmény, hogy han
gokat tudtunk elnémítani és tévedéseket vagy táma
dásokat jóvátenni, nem is a saját orgánumainkban, ha
nem ugyanott, ahol azok történtek. De még nagyobb
és felbecsülhetetlenebb az a pozitívum, hogy ma már
a szinpadtóla filmig és a sajtótól a közéletig mindenki
tudja, hogy büntetlenül és kanosszajárás nélkül a ka
tolicizmust sem támadni, sem bántani, sem kisebbíteni,
sem kigúnyolni nem lehet! Kevesen tudják. de ma már
el lehet árulni, hogy maguk a szinigazgatók és a íílm
gyártók - ez az ő dicsőségükre is legyen mondva és
az ö becsületüknek is legyen tanubizonyságai - súlyt
helyeznek arra még előkészületben lévő darabjaiknál.
hogy azokban összeütközés vagy csak félreérthetőség

is a katolicizmussal szemben ne legyen. S hogy szak
értőket hívnak s azokat mindig szívesen látják az
ilyen kényesebb problémák megoldásánál. De ugyan
így vannak a lapok. folyóiratok, sokszor irodalmi. tu
dománvos társaságok vagy közéleti személyek és fóru
mokis. Ma már mindezek tudják. hogy van egy hely.
hogy úgy mondjuk:' hites' hely, ahol tanácsot, útba
igazítást, felvilágosítást, esetleg állásfoglalást lehet
kémi és találni és így rájuk nézve is kellemetlen félre
értéseket és konfliktusokat eleve kikerülnL A jó
akarat, bizalom s egyúttal a Katolikus Akció ezírényú
munkájának a megbecsülése bizonyos köröknél oly
nagy, hogy a legtöbbször már a Katolikus Akció elő

zetes cenzuráját és imprimaturáját kérnék és várnák.
amire egyelőre természetesen, már csak felkészültség
és erre való berendezés hiányában is, a Katolikus Ak
ció .nem vállalkozhatik. Ime, a magyar Katolikus
Akció rejtett vagy legalábbis nem sokat szellőztetett

munkásságának egyik ága, amely valóban az akciók
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sorozata, ami még hozzá a legnehezebbel, a résen ál
lással van összekötve.

Most van kibontakozóban, bár tapogatózási és
tájékozódási kisérletei már régebben elkezdödtek, az,
aminek talán egyelöre még nem tudunk nevet adni.
de ami a kisérleti állomástól a szabadalmi ügyvivő

ség és védelemig minden katolikus eszmei dolgot ma
gába foglal. Ebben arról van főként szó, hogy mínden
jó gondolat, eszme és terv a kellő helyre eljusson,
ahol t. i. lehet belőle valami és hogy minden szakértői
együttes hivatalos támaszt és jelleget nyerjen. Tagad
hatatlan ugyanis, hogy már eddig is rengeteg sok
gyakorlati ötlet, nemes eszme, terv, sokszor egyene
sen kezdeményezés vérzett el vagy rekedt meg azon,
hogy nem tudta, milyen fórumhoz forduljon illetékes
bíráletért. felkarolásért vagy támogatásért. Sokszor a
legnagyobb és legnemesebb gondolatok meghaltak a
tájékozatlanság következtében, máskor meg egész
korcs gondolatok váltak valóra a beavatottak nagyon
is ügyes fészkelődése és tolakodása folytán. Ha eddig
sok dologra és kérdésre azt mondhattuk, hogy nincsen
gazdája, tehát semmit sem lehet tenni, illetve a íel
találónak kell a feltalálók rögös, küzdelmes és egyé
níleg balsikerű útján elindulni, ma tudjuk, hogy van
egy szerv, ahol a jó eszméket legalábbis be lehet
nyujtani s ha anyagi vagy erkölcsi erők híján még
nem is lehet minden helyes és üdvös dolgot megvaló
sítani, legalább bátorítást, tanácsot lehet nyerni s d

hasonszőrűek vagy hasonló dolgokban evezők neveit
és közösséget tőlük megtudni. Az olcsó népies füzetek
től a katolikus irodalomtörténet, egyháztörténelem,
szentatyák magyar kiadásának sorozatáig és köteteiig
nehezen lehetett volna eljutni, ha a Katolikus Akció a
minden jó gondolat meghallgatásának, közvetítésének.
támogatásának a szerepét nem vállalja. Nagy kár,
hogy anyagiak híján a Katolikus Akció még nem tud
mecénás lenni. pedig még a tudományban, irodalom-
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ban és művészetben is fontos és nélkülözhetetlen sze
repet tölthetne be.

Ehhez járul azután a szakértöi kérdés kifejlesz
tése és érvényre juttatása. Mert bár régebben sem
kontárok útján vagy amatőrök személyén keresztül ér
vényesült a katolicizmus és egy-egy vitás kérdés el
döntésére létrehívott szakértői bizottságok nagy és ál
dásos működést fejtettek ki, végeredményben mégis
csak ad hoc bizottságok voltak, amik csak önkéntes
alapon, egy-egy esetre ideiglenesen vállalkoztak s
éppen ezért a közélet által könnyen ignorálhat6k vagy
elnémíthatók voltak. A Katolikus Akció, amikor
minden felmerülő fontos kérdésben ezt a szakértői

elvet alkalmazta, nemcsak módot adott a szakembe
reknek a megnyilatkozásra és állásfoglalásra, hanem
azt a saját tekintélyével, mint a katolicizmus hivatalos
képviselete fedezte, illetve súlyosabbá tette. Akár
egy jogászi bizottság vagy filmankét lett légyen is az,
amikor a Katolikus Akció megrendezte s nevét és
hozzájárulását adta, esetről-esetre pedig a hercegprt
mással is jóváhagyatta, az hivatalos állásfoglalásnak
számitott és döntöen esett a latba.

Lassan-lassan, de igen helyesen utat tör magának
a közönség széles rétegeiben is a felfogás, hogy ami
ről a Katolikus Akció nem tud, az nem lehet kifogás
talan katolikus gondolat és minden katolikus néven
megindult akció. mely nem bírja a katolicizmus kép
viseletének hozzájárulását, csak egyéni ügy vagy üz
let lehet. de a katolicizmushoz semmi köze. Most van
a fejlődés kialakulóban, hogy a Katolikus Akció még
az úgynevezett katolikus cégér alatt folyó üzleti vél
lalkozásokat is számba vegye és minösítse. Ne lehes
sen többet katolikus cégér alatt rossz vagy hitvány
könyveket elsütni, előadásokat rendezni, szellemi ter
mékeket kínálni és áruba bocsátani s így a katoliciz
mus nevét és tekintélyét rontani, vagy akár csak
komprorníttální. Egyszóval: a gyanútlan nagyközön
séget a katolikus jelzővel és cégérrel becsapni! Minél

13



erélyesebben ésmínél szélesebb körökben fogja tudni
a katolicizmus ezt átvenni, annál biztosabb lesz a ka
tolikus értékek térfoglalása, annál kevesebb lesz a
szélhámoskodás a katolikus névvel és annál hamarább
iognak eltűnni a ma még sűrűn hajózgató kalózhajóka
szellemi élet vizeiről. Ez lesz az igazi ellenőrzés. amely
a zugáruk csempészését megakadályozza s a hitvány,
.de ügyes kufárokat a katolicizmus piacáról kiűzi és
távoltartja. S mert a Katolikus Akció már csak össze
tétele, illetve minden rétegből való kiegészülése foly
tán sem lehet soha érdektársaság. eleve biztosítottnak
látszik, hogy ez a cenzúra a komoly értékek biztosí
tása és nem elnyomása lesz.

Ezek azok a rejtett, vagy legalábbis. nem mín
denki á.lt,al meglátott dolgok, amelyek a Katolikus Ak
.ci6 tevékenységének egy részét kitették és amik ed
dig beszámolókban egyéltalan nem, vagy csak távoli
utalásokkal jelentkeztek. Ezek mellett azonban termé
szetesen voltak más nagyszabású és országos akciók,
amelyeket a Katolikus Akci6 indított el s amikre mín
dig felfigyelt az ország közvéleménye is. Ezek az ak
ci6k tagadhatatlanul mélyen beleszántottak az ország
erkölcsi életébe s ha százszázalékos sikert nem is
értek el, mint ahogy erkölcsi küzdelmek, az emberi
természet összetétele, a jó és rossz örök harca miatt
józanul nem is ambícionálhatják, nem múltak el nyom
talanul a magyar élet felett!

1933-34. év.

A Katolikus Akció megalakulása, illetve megszer
vezése az 1933-34. évre esik. A dupla évszammal
nem két esztendő munkája, hanem az iskolai szor
galmi idő mintájára az ősz elejétől tavasz végéig ter
jedő időszakot értve. Ez az első év kifelé csak néhány
bemutatkozó gyűlést, az Actio Catholica gondolatá
nak a közvéleménybe való bedobását jelentette, be
felé azonban annál több rnunkát. t. í.. alkotmányának,
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szervezetí ügyszabályának. a kiépítését, szak.osztályai
nak a megalapítását, személyi és tárgyi feltétele inek a
megállapítását. Hogy ez az alapvetés teljes mértékhen
sikerült. azt a tízévi teherpróba igazolja be. Most, tíz
év távlatából is visszanézve sem találunk az Actio
Catholica alapjaiban vagy szerkezetében, felépítésében
vagy ügyköreinek elválasztásában, semmi hibát", az
azóta viharosan megváltozott idők hatására vagy nyo
mására sem kell alkotmányán lényegbe vágó módosí
tásokat ejteni s az idők követelményeinek ma ls
.megfelel,

Különösen áldásosnak és biztosnak bizonyult a
Katolikus Akció felépítése az egyházközségi szerveze
tekre s ha egészen magyar specialitás maradt is ebben,

-bátran állithatjuk oda példának a világ elé. Amikor
ugyanis a Katolíkus Akció világszerte elindult, az
egyes országok különböző fejlődésének és körülmé
nyeinek megfelelően alakult a mozgalom felépítése.
Voltak országok, ahol az Actio Catholica maga sze

.rezte 'és szervezte meg magának a tömegeket és vol-
tak. mások, ahol viszont a meglevő katolikus egyesü
letekból bontotta ki szárnyait. A magyar elgondolás,
helyes érzékkel és nem kis szerencsével, mindezeknél
.sokkal szélesebb alapokat adott a Katolikus Akciónak.
Ha ugyanis a Katolikus Akció a világi apostolkodás
gondolatának. megragadása és kiszélesítése s ha első
sorban arra kell törekednie, hogy necsak egyes kivá
lasztottak, hanem széles nagytömegek munkája le
gyen, akkor az egyéni munkánál és az egyesületek fel
használásánál is többet ér a minden katolikust magába
foglaló egyházközség. Hiszen a magyar egyházköz
ségek megteremtésénél már az volt a gondolat, hogy
az Egyház életébe, szellemi, lelki, sót anyagi közös
ségébe is bevonjanak minden katolikus hívőt, hogy
senki se maradjon a sorompón kivül, sőt hogy még a
lanyha hívek is érezzék az Egyházhoz való tartozás
kötelékeit. A magyar Katolikus Akció jól érezte, hog'Y
ilyen széles alapokigvisszanyúlva a kiválasztódás -és
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felfrissülés lehetősége is mindig nagyobb lesz s hogy
így jobban kikerülheti a veszélyt, amely épp az egye
sületi életet szokta fenyegetni, hogy mindig ugyan
azokkal és csak nagyon kevesekkel operál. Annyit
mindenesetre elért a magyar Katolikus Akció, hogy
szervét és szervezetét a magyar katolikusok tömegei
nem tartják idegen vagy messze felettük álló dolog
nak, amihez közük ne volna s ezer és ezer esetből kí
folyólag látni lehet, hogy működését érdeklődéssei

kísérik és hogy úgy mondjuk: annak irányításában
is résztvesznek. A magyar Katolikus Akcióban, ha
külsőleg ugyan bizonyos elnökségek és bizottságok
határoznak is, tulajdonképpen résztvesz az egész or
szág katolicizmusa és ismeretlenül, megbízás vagy ki
hívás nélkül is figyelmeztetéssel, tanáccsal és sürge
téssei látja el. Csak aki hetekig vagy hónapokig lát
hatta a Katolikus Akció levelezését és postáját, a
hozzá beküldött gondolatok, eszmék, tervek özönét,
csak az tudhatja igazán, hogy a Katolikus Akció rneny
nyire nem egy szervezet, de minden magyar katolikus
szivügye!

Ugyanennek a szervezö évnek egyik nevezetes
állomása volt a világi apostolok kiválasztása. Ha
ugyanis a Katolikus Akció alapjában és legmélyebb
fogalmazásában a világi elem bevonása az apostoli
munkára, úgy természetesen a szervezésnek minden
figyeimét erre kellett szentelnie, Nehéz volna akár a
főváros szempontjából, akár országos viszonylatban
az eredményeket mind mérlegre tenni, összehasonlí
tani és biztos, lezárt itéletet mondani, annyi azonban
bizonyos, hogy ez a kiválogatás új és mélyebb szem
pontok szerint történt és nagy átlagban szerenesésnek
mondható. A Katolikus Akcióval kapcsolatban a fővá

rosban és a vidéken is sok új név tünt fel és sok friss
erő kapcsolódott be a közös munkába. Akinek al
kalma volt a világi apostoloknak ilyen gyúlésein
résztvenni, főként az úgynevezett esperesi kerületek
vagy egyházmegyei szervezetek tanácskozásain részt-
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venni, az néha egyenesen a pünkösdi csodákra
emlékeztetö buzgóság zúgását és szélvészjárását vélte
hallani. Ha a multban a legtöbbször az állás, méltóság
és közéleti súly voltak a döntő szempontok, amelyek
szerint a vezető világi katolíkus férfiakat kiemelték.
most inkább a lelkiélet bősége s a buzgóság foka volt
a mérvadó Az emberek bátrabbak és kiállóbbak let
tek, a kezdeményezések, főképp hitbuzgalmi téren, sza
porodtak s ha csodálatos módon a katolicizmus köz
életi érvényesüléséért kevesebb is történt, vagy akár
annyi se, mint lanyhább időkben, a hitélet elmélyíté
séért több, mint valaha. Soha annyi templom és ká
polna nem épült, mint ezekben az időkben s a legel
dugottabb helyeken vagy legdiaszpórásabb vidékeken
is életjelt adott magáról a katolikus összetartás és a
hitbuzgóság. Az Isten országa ügyének valóban apos
tolai támadtak s ami azelőtt sohasem volt vagy csak
nagyon is zárt testületekben élhette ki magát, meg
indult a világiak személyes verbuválása templomépítés,
misehallgatás, lelkigyakorlat, triduum, zarándoklatok
stb. mellett.

A Katolikus Akció ébresztő és toborzó gondolat
lett, amelynek szele mindenkit megérintett s a buzgó
kat apostolokká, a lanyhákat buzgóbbakká s a hide
geket legalább némileg átmelegítette s az Egyház szel
leméhez és lelkéhez közelebb hozta. Katolikusnak
lenni, katolikus módon élni, katolikus ügyekért tobo
rozni és áldozni nem lett többet klerikális hajlandó
ság, jámbor időtöltés, vénasszonyos foglalkozás, ha
nem felemelő érzés és megtisztelő férfimunka. Hogy
lehetett volna még többet tenni és az első nagy fel
lángolás idejét még jobban kiaknázni, az természetes;
hogy nagy értékek s valóban élre valók még mindig
felfedezetlenül vagy a háttérben maradtak, az is bizo
nyos; hogy az emberi hiúság ide is betolakodott és
egyesek hol önmagukat, hol vezető szerepükből kifo
lyólag a katolicizmust akarták közéletileg áruba bo
csájtani és szállítani, azt sem tagadhatjuk. De hogy
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mindezek mellett és ellenére is pünkösdi szelek jártak
a magyar katoicizmus felett s hogy a világi apostolko
.dás gondolatát valóban el tudták indítani s a legsú
Jyosabb világnézeti harcok idején is fenntartani, azt
túlzás nélkül állíthatjuk.

Most lesz az ideje azért a rostálásnak is. Akik
könnyűnek bizonyultak vagy az apostolkodás örve
alatt csak egyéni előnyöket kerestek, akik a világ
nézeti őrlődésben tisztánlátásukat vagy éppen fejüket
is elvesztették, azokat haladéktalanul le kell váltani
s viszont megkeresni és előtérbe helyezni azokat, akík
a kiállás, jellemszilárdság s a nehéz időkben is ve
zetni tudás jeleit adták.

Ugyanebben az évben vette kezdetét az úgyneve
-zett lelkipásztori konferencia, me1y olyan nélkülözhe
tetlen intézménynek bizonyult és olyan páratlan ha
tást ért el, hogy azóta sem lehetett lemondani róla.
Ez a gondolat, illetve intézmény nemcsak arra volt
jó, hogy a lelkipásztorkodás megnövekedett feladatai
ban egyedülálló pap az összetartozandóság és a közös
szellem érzéseit átélje, hanem hogy a következő évi
munkálkodásnak irányelveket szabjon.

Katonákról mondják, hogy kis garnizonokban
vagyelőretolt határállomásokon nem lehet mindig
vagy tartósan ugyanazokat az embereket használni,
mert a magány és a zártság, a közös nagy élmények
hiánya megrontja őket. Ezért szekták az ilyeneket bí
zonyos időre a nagy helyőrségek közös szellemében
és gyakorlataiban megforgatni és felfrissiteni. Bízo
nyára hasonló elgondolás vezeti a missziók kormány
zatát is, amikor minden évben egy-két hétre a legtá
volabbi misszionáriusokat is a központokban lelki
gyakorlatokra, tehát lelki felfrissülésre, közös kom
battáns szellemben való megfürdésre összevonják. Ezt
lehetett érezni az első lelkipásztori konferencián is s
az azóta lezajlott többin is. Nemcsak azon a puszta
tényen, hogy számarányukban a várakozást rnírrdíq
felülmulták, hanem .mert látni lehetett rajtuk a lelki Iel-
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frissülést és töltekezés nyilvánvaló jeleit. Ezek a ma
gányos harcosok, akik sokszor épp a legnehezebb órá
jukban és a legnehezebb harcaikban magukra ha
gyatva állnak, ilyenkor érzik át diadalmas erővel,
hogy egy nagy és verhetetlen hadsereg tagjai, amely
nem a fegyverletételen, hanem mindig új hóditásokon
töri a fejét. S hogy ehhez a hadsereghez tartozni ki
tüntetés és dísz s meghalni érte vagy akár csúfosnn
elesni eszméiért hősi haláli

De a lelkipásztori konferencia témái és előadói

sem· mulnak el nyomtalanul a lelkek felett. Ilyenkor
kapnak a lelki felfrissülés mellett annyi indítást, öt
letet, tervet, gyakorlati elgondolást, ami lelkipásztori
munkájukat újra megtermékenyítheti. S ha az önálló
munkának és egyéni színeződésnek mindig helye és
tere lesz is, ha a papság egyéni kiállásait és egyéni
módszereit sohasem is szabad teljesen lebékly6zni,
annyit mindenesetre elértek ezek a lelkipásztori kon
ferenciák, hogy úgynevezett egyházmegyei dekrétu
mok, utasítások és kényszerítések nélkül is tudtak az
egész magyar katolikus papság munkájának egységes
célokat és távlatokat adni.

Erre az időre esik még a vezetőképző kurzusok
megíndítésa, ami szintén mélyen érinti az egész kato
lícízmust, A lényege az, hogy nem a válogatás nélkül
összeverődött tömegnek, hanem a vezető szerepre ki
választottaknak szól s nem a régi értelemben vett lelke
sítő sz6noklatokkal, hanem pozitív anyaggal, az elmé
leti kérdések teljes megvilágításával, a gyakorlati
tennivalók megjelölésével operál. Voltak ugyan már
a magyar egyesületi életben ilyesfajta jelenségek,
illetve kikezdések, de intézményesen ezeket a kurzu
sokat a Katolikus Akció alakította ki és indította el.
Ma már az a helyzet, hogy szinte túlsúlyba kerültek
ezek a vezetőképző kurzusok a régi értelemben vett
katolikus nagygyúlésekkel szemben. Különösen a va
káci6s nyári hónapokban egymást érik a különböző
tanfolyamok és kurzusok, néha már talán a meginere-
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vedés, megszokás és unalom határát súrolva. Minden
esetre itt az idő, hogy a kettő közöttí mérleget fel
állítsuk és a további teendőket ahhoz mérjük, mert
sokaknak az az érzése már, hogy mindig ugyanazok
részesülnek a vezetői kiképzésben, akik megmarad.
nak tömegek nélkül álló magányos vezetőknek. Bár
mennyire a mélyszántás és lelki elmélyedés jelei le
gyenek is önmagukban véve ezek a kurzusok, ma
már nyilvánvaló, hogya tömegeket is erősebben kell
foglalkoztatni és a nyilvános, nagyszabású katolikus
megmozdulásokr6l, szónoklatokról, lelkesítő beszédek
ről, tömegeröink mutogatásáról és vonzásáról lemon
danunk nem szabad. A minőségtermelés mindig szép
és okos jelszó, de a kereszténység hivatásának meg
felelően a mennyiségtermelésről sem mondhat le
soha.

1934-35. év.

A következő 1934-35-ös év azért jelentőségteljes,

mert ekkor kísérelte meg először a Katolikus Akció,
hogy egy egész év munkájának, propagandájának, a
szószéktől a közéleti fórumig terjedő erőfeszítéseinek
egyetlen egy egységes formát és bélyeget adjon. Csak
most az idők távlatából látjuk tisztán és igazán, rní
lyen nagy horderejű s az egész ország közvéleményét
megmozgató valami volt az az elhatározás, amikor a
bíboros hercegprimás az addig időszerű, de nagyon is
különböző témákat felölelő katolikus nagygyúlésnek
egyetlen egységes tárgyat írt elő .Krísztus és a csa
lád" címen s kifejezte akaratát, hogy a Katolikus Akció
minden megmozdulása s így a magyar katolicizmus
egész síkraszállása is egy éven keresztül csak ennek
a jegyében történjék. Akkor, az első pillanatban me
revül vagy professzorosan hatott ez a megkötés és
marsruta, bármennyire látta is mindenki azonnal, mí
lyen nagy horderejű, a nemzet életében szinte végzet
ként ágaskodó problémának feszült is neki a prímási
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elgondolás. Akkor még sokan sajnálták a pillanat
időszerű, de égető kérdéseinek a kiesését és elmara
dását, mert sokak emlékében éltek Prohászka, Wolff
Károly, Bangha tündöklő, időszerű improvizálásai és
egyáltalán a katolikus nagygyűlések megszokott őrt

állásai.
Az idő és a tapasztalat azonban kétségtelenül a

hercegprímást igazolták, mert ha szónokilag talán vál
tozatosabbak s a pillanatnyí aktualitás miatt hatá
sosabbak és átütőbbek voltak is a régi katolikus nagy
gyűlések keretei, hamar kiderült, hogy országos ak
ciót valóban csak egy-egy ilyen egységes nagy gon
dolattal lehet elindítani, mélyreható reformok számára
csak így lehet a közvéleményt felkorbácsolni, megdol
gozni és előkészíteni s a külőnben divergáló és szét
hulló erőket összefogni és tartós erőművé kifejlesz
teni. Ma már látjuk, hogy az akkor csodálkozással
vagy sok helyütt mosollyal és idegenkedéssel fogadott
egységes téma és akció: a család megmentése és krisz
tusi szellemben való megjavítása közérdek lett, az
egész magyar nemzet közös követelménye, amely
nemcsak körök és egyesületek, tudományos és kari
tatív társaságok nagyszabású munkáját. hanem a re
formok sorozatát is elindította. Ha ma mindenki csa
ládvédelemről beszél és családvédelmet sürget, ha a
politikai kormányzat és törvényhozás szelleme is
ennek a jegyében áll, bármennyire ne akarjuk is ma
gunknak vindikálni az érdemek legnagyobb vagy na
gyobbik részét, azt nyugodt lélekkel állapíthatjuk
meg, hogy a Katolikus Akció első akciója sikeres, sőt

diadalmas akció lett, amelynek hullámai azóta is to
vább gyűrűznek és remélhetőleg a családvédelem
gondolatának magyar viszonyok között megvalósít
ható legjobb megoldásához fognak eljutni.

Hogy a Katolikus Akció rnozgalmaí és úgyneve
zett akciói mit jelenthetnek, milyen méreteket ölthet
nek, azt ezen az első akción mérhetjük le a legjobban.
Sokan vannak a magyar életben úgynevezett sürgető
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és számonkérő egyéniségek, akik bár maguk a leg
többször egy szalmaszálat sem tesznek keresztbe az
élet útján, szörnyű ellenségei a beszédeknek, tanács
közésoknek. ankétoknak és mindig tetteket sürgetnek
és követelnek. Ezek közül sokan azt hitték, hogy a
Katolikus Akció akkor fog hivatásának megfelelni, ha
például családvédelemből azonnal jószágkormány
zókká lépteti elő a segédtiszteket az egyházi birto
kokon, számadó gulyásokat csinál akisbojtárokból,
szővetkezeteket vagy bankokat alapit, földeket oszt
és örök bérletet ad s legalábbis kényszeríti a kor
mányt a fizetések felemelésére. Az ilyen koponyák
nem tudják, hogy még a legsürgősebb reformokra is
egy népnek vagy közületnek először meg kell érnie
s hogy viszont elhamarkodott vagy elő nem készített
reformok csak zűrzavart és felfordulást okoznak és
esetleg útját vágják a későbbi kürültekintő és érett
reformoknak. Ilyen kérdésekben a tüntető és hival
kodó egyéni kezdeményezések lehetnek érzelmileg
megható dolgok, de a kérdés egyetemes és átfogó
megoldását előbbre nem viszik. A nagy munkát ezen
a téren mindig az végzi el, aki a közvéleményt felvilá
gosítja, a reformra előkészíti és megérleli s a kellő

közvélemény kialakításával, a kérdés minden irányú
kellő megvilágításával magát a reformot mintegy ki
kényszeríti. Ma már világosan láthatjuk, hogy u Ka
tolikus Akció akkor éri el célját, akkor mutat fel iga
zán "tetteket", ha nem maga vész el egyéni kis kez
deményezésekben, hanem ha tekintélyének, szellemi
és lelki erejének teljes súlyával beáll egy kérdés vo
nalába, annak örök és időleges vonatkozásait megvilá
gitja, közvéleményt és közhangulatot támaszt mel
lette. Van-e nagyobb erő és hatalom, mint a közvé
lemény sürgetése s inkább lehet-e egy átfo-gó nagy re..'
formot kikényszeríteni egy-egy egyéni példával, mint
a közhangulat egyetemes erejével? Néhány műhely
vagy bérlő szövetkezet, bármily kedves és példaadó
gondolat lett volna is, bírt volna-e a családvédelem
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egyetemes elindítására akkora erővel. mínt amenv
nyivel valóban bírt a Katolikus Akció által megmoz
gatott közfelfogás és nemzeti akarat?

Végzetes hibába esnek azok, akik az illetékesség
kérdésében nem látnak tisztán. Vannak kérdések,
amikre a társadalom illetékes, tehát a társadalmi szer
vek, többek között a katolikus szervezetek dolga.
A Karitász kérdéseit például, sőt a pillanatnyi szo
ciális segitség jónéhány kérdését is míndíg a tár
sadalomnak és a társadalom szervezeteinek kell meg
oldaníok. Itt az államhatalom támogathat, segíthet.
esetleg irányíthat, de a kérdések természeténél fogva
teljes megoldást nem adhat. Viszont az emberi beren
dezkedés általános formáiban az államhatalom az ille
tékes. OU hiába próbálkozik külső szerv, megfelelő

hatalom és erő hiányában lehetetlenre vállalkozik. Igy
van ez a családvédelem terén is. Nyomorba, bajba
jutott egyes családokon tud a Karitász vagy a Kato
likus Akció segíteni, de a családvédelem nagy kér
déseinek általános és országos rendezését csak az ál
lam valósíthatja meg. Ezért nemcsak valóban akció,
hanem a legnagyobb és legmélyebben felfogott akció.
ha a katolicizmus hivatalos szerve: a Katolikus Akció
által közvéleményt formál, közös nemzeti akaratot
kovácsol s ezzel teszi éretté a talajt a reformok szá
mára. Jelen esetben ez az a bizonyos "tett", a hány
torgatott és számonkért igazi "mozgalom" és tiszte
letreméltó, de gyermekes próbálkozások helyett va
lódi v.akció". Azért soha ne ijedjen meg a magyar
Katolikus Akció sem a saját árnyékától, sem ellen
felei vagy meg nem értőí hamis alapokból kiindult
kritikájától! Az ő feladata a szellemi eszmetermelés,
a lelki átformálás. a közvélemény megdolgozása, a
közhangulat előkészítése s a törvényhozói hatalom
észszerű meggyőzése lehet. Az ősegyház sem maga
törölte el a rabszolgaságot vagy egyéb embertelen
anomáliákat, hanem megfordította a társadalom gon-
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dolkozását és érzésvilágát és így juttatta -el az embe
riséget a szociális vívmányokhoz.

Persze ez a munka nem egyetlen egy katolikus
nagygyűlés kiállása és messzehangzó éles harsonázása
volt. Annak is megvan a maga célja, értelme és ered
ménye, de önmagában nem lett volna elég. A munka
és az eredmény ott kezdődött, amikor a Katolikus
Akció a nagygyülésen egyszer ünnepélyesen meghir
detett programot mozgalommá szélesítette ki és pedig
az egész országot átfogó és sodró erejű. nagy mozga
lommá. A dikció akkor lett akció, amikor a nagygyü
lési szónokok után beszálltak a vidéki szónokok, százá
val és ezrével, s amikor minden katolikus szószéken,
egyesületi házban és dobogón, vezetőképző kurzuson
és tömeggyülésen elhangzott a felvilágosító, meg
gyózó, kérő, sürgető és fenyegető szó. Épp az volt az
előnye és ereje a Katolikus Akciónak. hogy most már
nem egy-két tudós vagy szónok rikkantotta el magát
a családvédelem gondolata mellett, hanem prédiká
ciók, beszédek, ankétok, gyülések szinte végtelen so
rozatán beiktatva, mindenben megjelent és kikerülhe
tetlenül hullani kezdett az egész országra a családvé
delem gondolata. Ezt értse meg az ország, mert csak
akkor érti meg a Katolikus Akciót és a jelenlegi ma
gyar katolicizmust is! Hogy t. i. sok más kedvenc gon
dolatunkról és tervünkről. közéleti érvényesülésünk
vagy nem érvényesülésünk sok fájó kérdéséről rnon
dottunk le csak azért, hogya hatalmi érdekeinknél
fontosabb égetö magyar kérdést a megoldás felé terel.
hessük. Ontudat, de önmegtagadás is volt ebben az
akcióban és mozgalomban, a többség öntudata, de egy
úttal sok mindenról lemondó önfeláldozás!

1935-36. év.

Az előző évi program és annak országos végre
hajtása a következő évre szinte kikényszerítette az új
programot, amit .Krisztus és a gyermek" eimén tog-



lalt össze a Katolikus Akció: Míg ugyanis előző évben
inkább a család válságáról s annak ugyancsak mélyen
járó okairól volt szó, a gondolathoz kapcsolódnia kel
lett természetszerűleg és önmagától a másik gondo;
latnak a család értelméről, a gyermekről. Az elkövet
kezendő évek megmutatták, hogy a Katolikus Akció
ebben is mennyire érezte és előrelátta az idők járását.
Hiszen mint tudjuk, hamarosan utána minden oldal
ról valóságos vadászat indult meg a gyermek, illetve
az ifjúság nevelése után s hogy a végén itt is, akár
csak a családvédelem terén, az államhatalomnak kö
telező erejüknél fogva szinte mindenható szervei vet
ték kezükbe az egyetemes megoldás szálait. Milyen
szerencse, hogy a Katolikus Akció elsőnek látta meg
a kérdés horderejét, elsőnek szervezte meg szintén
nagyarányú és életerős keretekben az ifjúság törne
geit, mert így nemcsak a valláserkölcsi nevelés gon
dolatát és intézményeit tarthatta fenn, hanem az állam
későbbi beszállásának is már nagyszerü eredmények
által igazolt lehetőségeket, irányvonalakat és formákat
mutathatott. Nem kell őnmagunkat dícsérnünk. amikor
erre utalunk, mert az ifjúsági testnevelés legfőbb ve
zetői már számtalanszor és a legmesszehatóbban is
erről az igazolást és a bizonyítványt kiállították.

Az eljárás itt is ugyanaz volt, mint a házasság
problémájénál. A katolikus nagygyűlés hatalmas és
messzehangzó előadásokban meghirdette a programot.
amit azután átvettek a Katolikus Akció vidéki szerve
zetei s prédikációkban, kultúrelőadásokban, kerületi
gyűléseken és vidéki nagygyűléseken meghordoztek
az egész országban. A mozgalom megint egységes és
országos arányú volt, mért érintése és ihletése alól
nem maradt ki sem a szószék, sem az előadói asztal,
sem bármelyik katolikus egyesület. S történt ez nem
ötletszerűen és hebehurgyán, néhány ide-oda rohanó
szónok és előadó erejére vagy apostoli buzgalmára
építve, hanem egy gondosan előkészített s az orszég
minden zugába eljuttatott nagy bizonyító, érvelő és
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lelkesítő anyag felhasználásával. Hatása nyomán egy
egészen új gondolkozásmód és magatartás kezdett mu
tatkozní a magyar katolicizmus keretein belül. Míg
addig hosszú időn át inkább az egyéni akciók voltak
soron, amik sokszor bravurosan sikerültek, tartós ered.
ményeket is hoztak s itt-ott még a komoly intézmé
nyek jellegét is magukra tudták ölteni, de mégis csak
egyéni akciók voltak, amelyek legalábbis nem mín
denüvé jutottak el, addig most, már másodízben szedte
össze a Katolikus Akció a magyar katolicizmus mín
den energiáját, hogy egy táborba hozza és közös mun
kára serkentse. Ettől kezdve már nyiltan látszik, hogy
a magyar katolicizmust nemcsak egyéni akciókra le·
het befogni, hanem közös nagy cselekvésekre is, s
hogy erői birtokában és tudatában minden akció, amit
elkezd, országos jelentőségre is tud emelkedni. Szem
mellátható volt most már, hogy a katolikus egyesüle
tek és szervezetek mindnyájan be tudnak kapcsolódni
az ilyen egységes közös nagyakciókba, s hog} az
egyéni kezdeményezésnek, a magánbuzgóságnak s az
egyes szervezetek egyéni színezödésének még míndig
tág tere nyílik a közös akciók keretén belül is.

Bár a katolikus nagygyűlés s annak országos
visszhangja a kultúrelőadásokban a gyermekkel kap
csolatos testnevelési, társadalmi, gazdasági vagy akér
szórakozásí problémákra is kitért és az egészséges fej
lődés irányait ezekben is kijelölte, hivatásának meg
Ielelően természetesen elsősorban a léleknevelés feM
fordult. Ennek az évnek hitbuzgalmi téren például
óriási eredménye a gyermekek részére rendezett kü
lönleges lelkigyakorlatok intézményes és országos
megvalósftása. A szokásos hitoktatás, szentgyónásra,
áldozásra. bérmálásra való normális előkészület mel
lett ebben az évben a lelkipásztorkodás szemefénye
az ifjúság lett, amiben olyan buzgósággal és erővel me
rült el az egész ország, hogy eredménye a hozzá fú
ződő várakozásokat messze felülmúlta.

Ebben az évben 8 épp a meghirdetett program



alapján történt aza nagy és elhatározó lépés is, ame
lyik a Kalot, Kalász és Kioe hivatalos elfogadásával
és a Katolikus Akció szervei közé való beiktatásával
az ország ifjúságának legjelentékenyebb részét vonta
a Katolikus Akció védöszárnyai alá. A Kalot-tal a fa
lusi legények, a Kalász-szal a falusi leányok, a Kioe
val az iparostanonc ifjúság került egy közös arcvo
nalba anélkül, hogy önállóságából vagy kezdeményező
lendületéből valamit is fel kellett volna adnia.

A Kalot, Kerkay Jenő jézustársasági atya alko
tása, már rég kiállotta volt a kezdeményezések tűz

próbáját és a szó szoros értelmében országos mozga
lommá nőtt, amikor a Katolikus Akcióba bekapcsolo
dott. Hogy ez a mozgalom önmagától nem szorult
volna a Katolikus Akció gyámolítására, azt mindenki
tudja, de hogy a Katolikus Akció hivatalos szervei
közé való bekapcsolódással a mozgalom csak nyert,
az sem kétséges. Mert míg addig a Kalot, hogy úgy
mondjuk, csak saját sodrásának erejéből élt, él Ka
tolikus Akció révén hivatalos szervvé vált, amely így
nemcsak esetenkint való védelmet, orszégos elisme
rést, sőt illetékességet kapott, hanem a püspökkan
határozatból kifolyólag országos kötelező erőt. il), Hd
addig csak hivatásos titkárok, lelkes papok és tanítók
önkéntes munkájára támaszkodott, ettől a perctől

kezdve a lelkipásztori gondoskodásnak kötelező tárgya
lett. Az eredmény hamarosan meg is mutatkozott.
A Kalot anélkül is tekintélyes tömegei még nagyobbra
nőttek, legfőbb intézményei, a népfőiskolák egyre
másra szaporodtak, a papság valósággal ambicionálta
a Kalot-vezetést és szervezést, úgy hogy, mint régeb
ben a keresztényszocialista pap, munkáspap, most II

"Kalot-pap" cím lett megtiszteló jelző.
A Kalász, Lutzenbacher Rita műve és alkotása, II

falusi leányifjúságmegszervezését vette a kezébe. Hogy
II gondolat mennyire korszeru és szükséges ' volt.
semmi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy nagy
gyá nőtt és terebélyes fává növekedett. rnielőtt észre-



vettük volná. Ez a szervezet ma már versenyt fut a
Kalot-tal s mert az emberiség életében, főként válsá
gos korokban, a női nem szerepe döntő súllyal esik
a latba, a kezdeményezés beláthatatlan horderejű

lehet. Amit az alapító első törzsgárdája, titkárnői és
vezetőnői végeztek és végeznek, az valóban a leg
apostolibb és legönfeláldozóbb munka, amelyet valaha
a magyar katolicizmus látott. Mecénásoktól nem el
kényeztetve, sokszor nagyon is magukra hagyatva,
a külvilág előtt mindenki másnál sokkal kevesebbet
szerepelve végzik a maguk munkáját, amely a falusi
leányifjúság lelki újjászületését, korszerű átképzését
célozza.

A Kioe a legelhanyagoltabb rétegnek, a tanonc
ifjúságnak a megszervezését vette kezébe és kűzd az
igazi úttörés ezer anyagi, szellemi és lelki akadályai
val. A világi apostolkodás aligha választhatott volna
nehezebb és küzdelmesebb terepet, mint a tanoncifjú
ság mostoha és számkivetett világát. Itt valóban {Igy
kellett, mint pogány országok új missziós telepein az
első misszionáriusoknak, egyenkint kihalászni az első
híveket, a legkisebb eredményért is verejtékesen meg
küzdeni s a minden oldalról egyformán fenyegető kö
zöny halálos fojtogatását lerázni. A fa, amelybe Ir-j
szejüket belevágták, nagyon is kemény volt: feltűnés

nélkül és lassú térfoglalással hozzá kellett férkőzniök

ahhoz az osztályhoz, amely a legjobban elzárkózott a
kereszténység hatásai elől, amelyik már 50-60 évvel
ezelőtt saját kebelében végrehajtotta a világtörténe
lem legtömegesebb aposztáziáját, s amély éppen Ezért
a legféltékenyebben őrizte vagy verbuválta jövendő

jének alapját, a tanoncifjúságot. Hogy a Kioe mégis
megvan, talajt fogott és gyökeret eresztett, hogy ma
már kiépített szervezetei és jól megalapozott íntézmé
nyei vannak, az nemcsak minden dícséretet megérde
mel, hanem sokkal nagyobb teljesítmény, mint a más
hol learatott könnyű sikerek egész özöne.

Ugyancsak erre az évre tehetjük a Ketolikus Akció
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sajtómunkájának eröteljesebb megindulását is. Mert
bár már az első évben elindultak hódító út jukra az úgy
nevezett "ébresztö írások' . a katolikus Karitászról, a
Quadragesimo Anno népszerűsítéséről.a népies röpira
tok igazi kampánya erre az évre esik. Ekkor jelent meg
a "Proletárok megváltása" 300 ezer példányban, "Ko
runk legnagyobb veszedelme" 400 ezer példányban és
a "Nemzetiszinű pogányság" c. röpirat 300 ezer pél
dányban. Itt már valóban fontos és korszerű témák
kerültek szőnyegre, olyanok, amelyeknek megoldását
sokszor a magasabb egyházi irodalom is elhanyagolta.
Különben is a világnézeti válság ekkor kezdett meg
újulni és kiszélesedni. Azok a bomlasztó téveszmék,
amelyek már sokhelyütt Európában végzetes lelki ká
rokat és rombolásokat okoztak, nálunk is felütötték a
fejüket s egy szélsőséges propagandától alátámasztva
és kisérve, nálunk is kezdték már a legjobbak. lelkét is
megzavemí. Mind világosabbá vált mindenki előtt,

hogy minden tagadási vagy eltussolásí kísérlet ellenére
is a világnézeti harc újra kiszélesedett s hogy most már
nem a régi romboló irányok (liberalizmus, szabadelvű
ség, szabadkőművesség) megsemmisitésére, hanem a
krisztusi világrend rovására megy a játék. A vesze
delem annál nagyobb volt, mert legalább is Magyar
országon az ellenfél egyelőre nem nyilt sisakkal táma
dott, hanem a janzenizmus módjára a mélyebb, tisz
tább és erőteljesebb kereszténység örve alatt. Legfőbb

ideje volt tehát, hogy a Katolikus Akció a felvilágosító
munkát megkezdje s éppen mert tömegtévedésekröl
volt szó, és tömegmozgalmak által propagált tévedé
sekröl, a legjobb szemek a népi füzetek alakja és száz
ezres példányokban való piacradobása mutatkozott a
legalkalmasabbnak. Arról lehet beszélni, vajjon ezek,
vagy az előbbi füzetek eltalálták-e teljesen a tömegek
hangját és eszejárását, vajjon minden tekintetben
alkalmasok voltak-e a tévedések leszerelésére, annyi
azonban bizonyos, hogy komoly kezdeményezések vol
tak s nemcsak a dícséretet, hanem a folytatást is meg-
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érdemelték.. A füzetek hangja vagy stílusa körül támadt
vitákhoz csak annyit: voltak legalább olyan jók, mínt
az ellenfél hasonló vállalkozásai s ne felejtsük. el, hogy
a nép nyelvén igazán diadalmasan és hóditóan irni
tudni - külön isteni adomány, mely nem minden évnek
vagy évtizednek jut kil A vita a multranézve termé
ketlen, de a jövőre nézve egy nagy tanulságot hozhat:
a katolicizmusnak nem szabad többet a széles és lege'
alsóbb néptömegek igényeiről megfeledkezni. Ossze
kell gyüjteni ezen a téren is az erőket, újjáalakítan!
vagy megteremteni a megfelelő intézményeket 8 a nép
felébredt betüéhségének megfelelően gondoskodni egy
bő és nagyszabású népi irodalomról is. Mert bár alig
20-30 évvel ezelőtt haltak meg a katolicizmus utolsó
nagy népi írói: a Molnár Jánosok és Bodnár Gáspárok,
most látjuk csak igazán, hogy a nép lelkéhez való
hozzáférkőzés szintén megkívánja a maga tőrölmet

szett, világos és a nép fantáziájával gondolkodó rnűvé

szetét. Szerencsére a gondolat nem halt meg s ha ezután
még évekig bujdosnia vagy érlelődnie is kellett, épp
az idei év folyamán már egy jól biztosított és intéz
ményesen megalapított sorozattá növekedhetett.

1936--37• év.

A Katolikus Akció megint elevenére tapintott d

magyar életnek, amikor az 1936-31. évben "Krisztus
és a falu" címen a falu problémáit tette akcióinak és
mozgalmainak tengelyévé. A magyar falu körül akkor
már igen erősen lobogtak a szenvedélyek és tüzek.
Egyrészt mert bizonyos politikai, társadalmi és szociálís
áramlatok a falu érintetlen lelkére vetették rá magukat
és szekerü.k. elé a lovat a falu kifogyhatatlan tömegei
ben vélték megtalálni; másrészt azért, mert javában folyt
már az úgynevezett falukutatás, fiatal ujságírók, irók
és tudósok munkája, amely sötét, sokszor vigasztalan
sz1nekkel mutatta be a magyar falu és parasztság sor
sának problémáit. Elkezdódtek volt már a szenvedélyes



viták is, ki latja helyesebben és mélyebben aparasztot,
mik a megoldásra váró legsürgősebb feladatok, mík
a .megyar nép lelkének alkatrészei, illetve összetevői

s hogyan lehetne az elhatalmosodott bajokon s a"
tátongó hiányokon segíteni?

Ebben a valósággal puskaporos levegőben, amikor
minden második ember faluszakértőnekképzelte magát
és nagy reformtervek ketlettak az ország mínden sar
kában, szólalt meg a magyar katolicizmus, hogy a falu
örök lelkére és Krisztussal való kapcsolataira figyel
meztessen. Csakhogy a katolikus nagygyűlésés a Kato
likus Akció mozgalma nem szociográfiát akart, nemcsak
a falu gazdasági, kulturális vagy szeeiélis életével akart
foglalkozni, hanem elsősorban a lelkével. Azt akarta
meglátni s megláttatni, hogy a falu mai állapotában
hol vannak az igazi lelki bajok s mik azoknak a gyógy
szerei? Nem húnyt ugyan szemet az akkor valósággal
dühöngő falusi nyomor előtt, sürgette a falu elmaradt
egészségügyi és szeeiélis kérdéseinek a megoldását, de
gondolatainak tengelyében elsősorban a' hitéleti és a
kultúrpolítíkaí törekvések állottak. Tudta, hogy itt is
először a közfelfogást kell meggyőzni, okos, bölcs és
kivihető javaslatokat tenni, a közhangulatot helyes
mederben kialakítani és így teremteni meg az étalaku
lás legkedvezőbb feltételeit. Azért a Katolikus Akció,
amikor a magyar falu bajait világgá kiáltotta, nem a
politikai szenvedélyeket és a forradalmi indulatokat
hívta segítségül, hanem az emberi társadalom és a tár
sadalmi osztályok örök nagy regeneráló forrását, Krisz
tust. Nem arról volt szó, hogy mít tehetnének mások.
vagy mit kellene tennie az államhatalomnak, hanem
elsősorban arról, hogy Krisztus, illetve a mai keresz
ténység rnít tehet a maga hatáskörében és a maga erői
vel a faluért? Nem másokat uszítottunk munkára vagy
lázítottunk rombolásra, hanem önmagunkat köteleztük
új munkára és új feladatokra. Ez a szemlélet oda (;SÚ

csodott ki, hogy a falu lelkétől távol k-ell tartani a leg
súlyosebban romboló mérget, a szektákat, a lelkipász-
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torkodást még intenzívebbé. kell tenni, a viszonyt a falu
vezetöi és a nép között szerosebbra. barátibbra, illetve
testvéribbre kell hangolni s a veszendőbe került népi
kultúra értékeit megmenteni.

A hangsúly megint csak azon van, hogy egyrészt
a probléma felvetése bátor kezdeményező lépés volt a
magyar katolicizmus részéről. másrészt pedig, hogy
mozgalommá vált, amelyik a Katolikus Akció vidéki
szervezetei révén elgyűrűzött az ország egész terüle
tére. Szervezeteink a katolikus nagygyűlés lezajlása
után munkába állottak s a falu népe hamarosan meg
érezhette, hogy egy nagy és hatalmas kéz nyúlt feléje,
amelyik ha gazdasági és szociális bajain közvetlenül
nem is tud segíteni, legalább lelki vigaszban és meg
erősítésben tudja részesíteni.

Itt látszott meg különben a Kalot és a Kalász gond
viselésszerű szerepe. Amit ez a két katolikus egyesület
a falu kultúrája, gazdasági és szociális megsegítése
terén végzett, az nundörökre fénybetűkkel lesz beírva
a magyar történelembe!

A Kalot elkezdte a gazdaképzést, a szövetkezeti
élet emelését, a falusi élet megélhetési kereteinek él

bövítését, a népkultúra megmentését és ápolását és
egyáltalán a falu öntudatának, önvédelmének s önrneg
segítésének a gondolatát. Ezeknek a törekvéseknek let
tek fellegvárai azután az úgynevezett népföískolák.
amelyek Erdről kiindulva lassankint az ország nagyobh
tájegységeire mindenüvé kiszélesedtek. Ma is látjuk
már, de alig mérhetjük le a Kalot ebbeli kezdeménye
zésének hatásait! Ma még csak sejtjük, de nem tudjuk
például jól, mit jelentett a falusi paraszt ifjúságnak az
öntudatát felébreszteni, illetve megadni, hogy ne szé
gyelje többet paraszti mivoltát, ne vágyjék a városi
munkás vagy hivatalszolga proletársorsa után, hanem
ambicionálja és legyen büszke paraszti származására
és mivoltára. A bujkáló, meggörnyedt, de csak kifelé
alázatoskodó és süvegelő. bensejében elkeseredett és
rosszmájú szolgalélek megszűnt és helyébe lépett a
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falusi öntudat ereje és büszkesége. Ma még nem tud
juk. eléggé, mit jelentett az, ezt az öntudatra ébresztett
falusi legényvilágot önmüvelődésre és azon keresztül
önállóságra, kezdeményezésre ránevelni: hogy lelké
ből kiirtották a megváltozhatatlannak hitt sorsszemlé
letet, a maradi konzervativizmust, amelyik semmit sem
mer másképpen csinálni, mint ahogy századokon át
elődei. Nem az a fontos, hogyanépfőiskolákon mit
tanítottak és hogy tanították, vajjon a tárgyak kivá
lasztása helyes volt-e és a közölt ismeretanyag jó vagy
elegendő, hanem az volt a fontos, hogy a falusi ifjúsá
got rákapatták az önművelődésre, megkedveltették vele
az addig lenézett, lebecsmérelt népi kultúrát és felfűtöt

ték azzal a hivatástudattal, hogy ezt a népi kultúrát
neki kell megőrizni és tovább fejleszteni. Beláttatták
vele, hogy a paraszt-kultúrát nem kell szégyelni, annak
éppúgy helye és létjogosultsága van, mint minden más
kultúrának s hogy a falun élni nem száműzetés és el
kárhozás, hanem minden más hívatással egyenrangú
szép sors és nemes rendeltetésI A Kalot valóban nem
csak szónokolt, hanem cselekedett is, amikor soraiban
felnevelt egy egészen új érzésű és szeraléletű falusi
legénysereget. Ezekben az új legényekben már nem a
parasztfurfang vagy ravaszság bujkált és hunyorgott,
hanem az öntudat tiszta fénye s ezek a legények már
nemcsak futballozni, felvonulni vagy rnasírozní tudtak,
hanem szövetkezeteket létesíteni, háziipart kezdemé
nyezni, új termelési módszerekkel kísérletezni, telepí
teni, kupeckodni vagy akár biztosítási ügyleteket
kötni. Egyszóval itt történt valami, ami máris az akciók
sorozatát indította el és a falu számára már gazdasági
és szociális vonalon is és nemcsak az erkölcsi oldalon
kezdi hatását éreztetni a katolicizmus kiállása a falu
mellett.

De ugyanez áll a Kalászra is, amely a falusi leány
ifjúságot vette kezelésbe. Ez a kezelés itt sem történt
a régi szokványos recept szerint, hogy t. i. feliratkoz
nak tagok, tartanak néhány kedves és bensőséges, zárt-
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körű kisgyúléstés hébe-korban egyszer vagy kétszer
egy évben kimerészkednek a nagyvilág és a látványos
ság elé. A Kalász nemcsak sorakozni és népviseletbe
öltözködni tanította aleányokat, hanem hasznos isme
retek özönére, amelyek nélkül a falu viszonyainak a
megváltoztatása lehetetlen. Megtanítja öket korszerüen
és gazdaságosan sütni, főzni, a termények tápértékét
vagy változatosságát kihasználni, a házimunkát racio
nalizálni, a csecsemőápolástól a betegek gondozásáig,
a szabás-varrástól a művészi háziiparig mindent elvé
gezni. Amit sokszor drága pénzbe és óriási apparátusba
kerülő hivatalos megmozdulások és propagandák DtJ'Q

értek el, annak a Kalot és a Kalász olyan utat tört, hogy
megállni rajta vagy pláne visszafordulni többet nem
lehet. Az a pár százezer falusi legény és leány, akiket
a mi szervezeteink formáltak ki és lelkileg készítettek
fel, gazdaságilag, kulturálisan és szociálisan, nemcsak
büszkén mutogatható bámulatos eredmény, hanem a
dolog természeténél fogva már élesztő és kovász, ame
lyik átjárja előbb-utóbb az egész országot. A magyar
falu öreg fáján új hajtások nőttek és új ágak indultak
virágzásnak. S máris látjuk, mint veszik fokonként ke
zükbe a falu gazdasági életének megszabadítását az
idegen piócáktól és a saját erejükből való ellátását.
Aki ezt nem látja, az vak és élő tanu létére, reformok
után kiabálva és acsarkodva, sem látja meg a leg
nagyobb reformot, amelyet a magyar parasztság d maga
kebelében önerejéből valaha végrehajtott!

1937-38. év.

Ebben az évben ment teljesedésbe a magyar kato
licizmus régi vágya, hogy a nemzetközi eucharisztikus
világkongresszust székesfóvárosának falai között meg
vendégelhesse, ami egész természetszerűleg megint a
Katolikus Akcióra hárította a legnagyobb feladatokat.
Neki kellett megrendeznie ezt a kongresszust, neki kel
lett annak hitbuzgalmi,látványossági és idegenforgalmi
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ellátásáról gondoskodni. Messzire vezetnéa kongrész
szus eseményeit, eredményeit és távlatait itt újra fel
vázolni és talán felesleges is, mert az egész ország
színe előtt játszódott le s annak élő tanuja volt az
országban mindenki. Itt csak bizonyos különleges szem
pontokra akarunk rámutatni, amelyek a Katolikus Ak
ció nagyságának állomásait jelentik.

Először is hangsúlyoznunk kell, hogy a magyarság
elsőmegtérésénekszentnapjaitól kezdve ilyen általános,
az egész országot a szó szoros értelmében magával ragadó
katolikus megmozdulás nem történt. Már az előkészület
során, amely egy teljes esztendeig tartott, de aztán
magában a kongresszus napjaiban átgyúródott és at
formálódott az egész ország katolicizmusa. A missziók,
lelkigyakorlatok, triduumok és novénák egymást érték
s azok hatása alól aligha vonhatta ki magát bárki. Az
egész ország egy nagy híttanérává változott, amelyen
míndenkí újra feleleveníthette az ifjúkora óta meg
kapott ismereteit s a magyar égbolt mintha egyetlen
nagy mérhetetlen templom lett volna, amelyben min
denki áhitattal hajlik meg a szent titkok előtt. A szó
szék és a gyóntatópad, a kórus és az áldoztatórács való
sággal kitelepedtek az utcára s még az elprofanizált
közhangulaton és közéleten is valami engesztelő és
hitvalló áhitat vett erőt. Az emberi leleményesség és
ötletesség most az egyszer magára talált és nemcsak
az anyagiakban és az élvezetek szerzésében, nemcsak
a gonosz és a bűn szolgálatában, hanem az Isten szol
gálatában is kitombolta magátI Egymást vitték, buzdi
tották az emberek a lelki újjászületésre s osztályok,
illetve hivatásrendek mozdultak meg, hogy soraikból
senki ki ne maradhasson.

A később bekövetkezett események megmutatták,
hogy az országnak ez a magábaszállása és vallásos el
mélyedése, vezetőinek és tömegeinek ez a messze
hangzó hitvallása és engesztelése még nemzetileg sem
volt hiábavaló. Nem ok nélkül érzi és rnondja is mín
denkí, hogy Magyarország keserű, kegyetlen trianoni
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sorsának a megfordulása innen datálódik. A kongrész
SZUB egén ott szántottak ugyan az új és mindennél bor
zalmasabb világháború villámai, amelyek sok népnek
tragédiát és gyászt, Magyarországnak azonban igaz
ságai beteljesedését, illetve a rajta elkövetett igazság
talanságok egy részének a reparációját hozták. A kon
gresszus évével szakadt meg az ég végre Magyarország
felett s kezdtek beteljesülni jogos nemzeti aspirációi.
A mindenható Isten, akinek olyan egyöntetűen tudott
ezekben a napokban hódolni a magyar, ajándékozni is
tudott; ott és abban, ami a legfájdalmasabbnak és a leg
nehezebbnek látszott.

Az eucharisztikus kongresszus minden nép életé
ben maradandó emlék, amely még hosszú évek, sokszor
évtizedek multán is tudja éreztetni jótékony hatását.
Ahol eucharisztikus kongresszust tartanak, ott az álta
lános tapasztalat szerínt felfrissül a hit, megerősödik a
buzgóság, fokozódik a katolikus aktivitás. Igy volt ez
Magyarországon is, sőt talán még fokozottabb rnérték
benl Mintha ez a nép, amelyik a középkorí századok
nagy keresztény virágzása óta mindig lefelé tartott,
önmagára talált volna s megtalálta volna igazi törté
nelmi hivatását és szerepét. A budapesti eucharisztikus
világkongresszus ennek a generációnak olyan élmény
volt, amelynek emlékei és erői végleg elhalványodni
soha nem fognak.

1938-39. év.

Az eucharisztikus világkongresszus megrendezése
nek szinte emberfeletti teljesítménye után sem pihent
el babérjain a Katolikus Akció, hanem már a következő

évben egy új és nagyszabású programmot hirdetett meg
s tett tengelyévé minden katolikus megmozdulásnek.
A programm így szólott: "Szent István országa",
s tulajdonképpen logikus következménye volt a kettős

szeritévnek. Mert mig előző évben országalapító Szerit
István királyunknak 900 éves jubileumát ünnepeltük
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most az ünnepség után az ő példáját kellett követésre
a magyar közvélemény elé odatartani. De egy másik
és talán még mélyebb és időszerűbb szempont is ked
vezett a programm felállításának. Ebben az évben
ugyanis végleg kiéleződtek a nemzetközi ellentétek, az
állam, nép és faj fogalma körül összecsaptak a legádá
zabb szenvedélyek s itthon Magyarországon is a politi
kai erjedés teljes mértékben Magyarország és a ma
gyarság hivatásának és jövendő szerepének megfogal
mazása felé tolódott el. A szokásos és örök emberi
játék megismétlődött: az emberek egy része a kellő

időben elhanyagolt és véghez nem vitt reformok r-nett
úgy érezte, hogy állami berendezkedésünk minden for
máját le kell vetni s az új idők követelményeinek meg
felelően teljesen új ruhákba kell öltöznie. Türelmetle
nül kezdték követelni a gazdasági, társadalmi, népi, sót
nemzeti újjáalakítást, idegen példák eszméit és köve
telményeit hurcolva meg a magyar glóbus alatt. Az em
berek másik része ellenszegült ennek az áramlatnak
s még makacsabbul ragaszkodott, mint valaha, a régi
életformák fenntartásához. Az egyik az úgysem meg
akadályozható "új világra" hivatkozott, a másik az
emberi "természet és lét örök törvényeire" és igaz
ságaira.

Ebbe a kínosan vitatott és pártpolitikai szerivedé
lyek által körülnyalt vitába szállt bele a magyar kato
licizmus, amikor forradalom vagy konzervativizmus
helyett meghirdette az örök és biztos magyar gondola
tot: Szent István országát. A cél természetesen most
sem a napi politikába való beszállás vágya, hanem a
nemzet örök értékeinek a megmentése volt. A Katoli
kus Akció nem azt akarta megmutatni, hogyan kell a
magyar alkotmányt megmenteni vagy pedig megfejelni,
hanem hogy miként kell az első magyar államalkotás
tanulságait az erjedésekkel és forrongásokkal teli maí
korra gyümölcsözővé tenni.

Ennek az akciónak történelmi jelentőség!' abhan
áll, hogya világeseményektőlmegriadt és néha talán
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meg is zavart magyar közvéleményt lelkileg újra beál
litotta a szükséges történelmi távlatokba. Ez a törté
nelmi távlat ma Európában sokaknál tagadhatatlanul
hiányzik i talán azért, mert nem mínden nép honalapi
tása volt olyan egyöntetű, szerves és végleges, mínt a
magyaré ezer év előtt, kialakulásuk századokig tartott
S mintha végleges formájukat is csak most akarnák
elérni i de talán azért is, mert egyesek a történelmi fej
lődés következtében rég letértek népí hivatásuk és tör
ténelmi rendeltetésük útjáról s most zsákutcába szo
ru]va, új eszményekkel és feladatok vállalásával pró
bálkoznak. A Szent István országa gondolatának beve
tése a Katolikus Akció részéről azt jelentette, hogy
Magyarországnak a korszeru társadalmi reformokon
innen és túl nincs szüksége történelmi. hivatásának és
rendeltetésének új megfogalmazására. A magyar azért
került ide a Duna medencéjébe és azért alapftott vég
leges hazát, hogy a nyugati kereszténység védőbas

tyája legyen Kelet felé s mint gazdanép az itt lakó vagy
később ide költözött kisebb népeket megszervezze s a
keresztény kultúra és igazságosság szellemében ve
zesse. Szent István országa ezt a gyökerében keresz
tény államalkotás művészetét: a békés, de erős, a hithű,

de művelt, a nyugati kultúrában dajkált, de önálló szí
neit megőrző magyar államot jelentette.

Mint látni, a Katolikus Akció Szent Istváni pro
grammja újra nem kenetes frázis vagy üres eszmény
volt, hanem feladatok kijelölése és kötelességek meg
hirdetése. Figyelmeztetés, hogy az átalakulások és re
formok nagy zsibvásárában nem minden eladó és nem
minden vásárolható I Nem eladó a magyar keresztény
ség és annak az állami és társadalmi életbe lenyúló
intézményei. Magyarország, illetve a magyar nép már
egyszer, a népvándorlás hullámaiban, csak úgy talált
és alapított hazát, hogy ezekre II keresztényalapokra
fektette le faitája.népe s államiságaéletét s éppen p.zért
most, egy második népvándorlás szinte még ádázabb
huIlámverésében, csak úgy tud fennmaradni, ha kitart
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keresztény hite és berendezkedéseí mellett. Európának.
vagy a világnak nem az a baja és nem azért tört ki a
válság a rothadás undokságával, mert nyugati kultúrá
jának az alapja, a kereszténység mondott csődöt, hanem
azért, mert az utolsó századok fejlódése már épp a
kereszténység ellen fordult és épp ez az aposztázia ker
gette csódbe üres mázzá lett kultúráját. Magyarország
nak, mint különben a többi európai országnak is,
semmi oka sincs arra, hogy feladja a kereszténységet,
hanem ellenkezóleg, minden oka megvan arra, hogy
még mélyebben és következetesebben viszatérjen
hozzá. A kereszténység nem elnyűtt és most már ha
szontalan holmi, amitól szabadulni kell, hanem ellen
kezóleg, a beteg társadalom orvossága és az újjászü
letés kimeríthetetlen forrása.

De a Szent István nevében meghirdetett nagy
katolikus programm arra is figyelmeztetett, hogy a re
formokra valóban rászoruló társadalom nem mindent
vehet fel és nem mindent hasznosíthat azonnal, ami
a reform alakjában vagy köpenyében jelentkezik. Ha
ladni lehet vagy kell is, Magyarország nem élhet egy
elszigetelt külön világot, amikor Európa sorsa össze
fonódott, lépést kell tartania a máshol bekóvetkezett
fejlődés menetével, de tudnia kell, hogy nem minden
fejlődés és vívmány, amit annak kiadnak s a korszerű

ség vagy új világ lobogója alatt sokszor téveszmék.
sót egyenesen fertőző mételyek jelentkeznek, különö
sen akkor, ha azok a természettörvényekkel vagy fl

krisztusi kinyilatkoztatással állnak ellentétben. Ma
még talán sokan nem tudják és nem látják, hogy tör
ténelmileg milyen óriási szerepre vállalkozott a ma
gyar katolicizmus, amikor a közvélemény és közhan
gulat legszenvedélyesebb és legádázabb hullámzása
közepette a feledésbe merült örök igazságokat meg
hirdette vagy a tévedéseket határozottan visszautasf
totta. S még kevésbbé látják azt, hogy ezzel az állás
foglalásával nem pusztán önmagát és intézményeIt
védte, hanem az emberiség alapvetó és nélkülözhetet-
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len eszményeit, törvényeit és berendezéseit mentette
meg. Mi tudjuk, hogy hamarosan jönni fog egy kor,
amely őszintén és szívből, egyetemlegesen és hango
san hálát fog mondani a kereszténységnek, nemcsak
a hit fenntartásáért, hanem az emberi élet méltóságá
nak és szabadságjogainak a megvédéséért és megmen
téséértl

Ha a Katolikus Akció vezetősége az eddigi évek
folyamán is alaposan kivette a részét az egyes moz
galmak megszervezésében és vezetésében s ha eddig
is nemcsak felülről diktálta a programot és nemcsak
katolikus nagygyüléseken hirdette meg, hanem sze
mély szerint is résztvett az országos mozgalomban, ez
az év valóban a Katolikus Akció vezérkarának a sze
mélyes beszállása volt. Szerte az országban megtar
tották az esperesi gyűléseket, amelyeken az elnökség
vagy központ valamelyik, esetleg több tagja is meg
jelent, lehetőség szerint az egyházfő részvételével
is és ott beszélték át a programmot és annak inódo
zatait, a végrehajtás eszközeit és lehetőségeit. A ka
tolikus sajtó megalapítása, illetve propagendéja óta
nem volt még eset a magyar katolicizmus történelmé
ben, hogy ilyen gyökérig ható és mindenüvé eljutó
munka indult volna meg és nyert volna teljes befeje
zést. A lelkipásztori munkának nemcsak felfrissítése.
hanem új frontokra való beállítása volt ez s egyúttal
egy nemzetmentő nagy katolikus kultúnnunkának a
megindítása. A katolicizmus már nem emlékekból és
érdemekből akar többé megélni, hanem aktiv és al
kotó tényezője akar lenni az új magyar életnek.

Hogy e felvilágosító munkára, annak pozitiv és
negatív oldalai szerint is mennyire szükség volt, semmi
sem mutatja jobban, mint az a mindent árnyékba állító
páratlan könvvsiker, amit a katolikus akció nagy
apostolának, P. Bangha Bélának erre az alkalomra {rt

könyve, a: Világnézeti válaszok elért. Tüneményes
siker volt ez, amelyik egyszerre mutatta meg a felvilá
gosftó munka szükségességét, nagy horderejét, de egy-
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úttal érdemességét is. Kiderült, hogy nemcsak a masz
lag, de az igazság is tud terjedni és hogy a világnézeti
megzavarodásnál is nagyobb a magyar lelkekben az
igazság őszinte keresése. Korai volna még a világné
zeti harcot Magyarország számára ezzel teljesen elin
tézettnek venni, de annyi bizonyos, hogy a csata első

meneteit a katolicizmus Magyarországon megnyerte
s hogy éppen ezért bizalommal és most már erői tuda
t.ában nézhet a harcok esetleg újabb fellángolása elé,

Nem akarjuk azt állitaní. hogy ez a nagyszen1 vé
dekező harc a legkritikusabb időkben a Katolikus
Akció nélkül egyáltalán nem történt volna meg. Egé
szen bizonyos, hogy támadtak volna a magyar katóli
cizmusban emberek és mozgalmak, amelyek a kihívá
sokra feleltek volna s a harcra dobott kesztyűt felvet
ték volna. De hogy ez a felvilágosító és védekező moz
galom ilyen egyöntetű és mindenre kiterjedő lehetett,
hogy a döntés óráiban nem egy-két magányos vezérre
vagy vértanulelkű szabadcsapatra volt bízva a ketóli
cizmus és az ország ügye, hanem, hogy volt vezér
karunk, mely ott és akkor dobta be csapatait, amikor
és ahol arra a legnagyobb szükség volt, ezt ilyen nagy
arányúan és az utolsó részletekig kiépitve valóban
csak a Katolikus Akció országos szervezete csinálhatta
meg. Erre tekintélye és módja, ereje és eszköze is csak
egy ilyen nagy szervezetnek lehetett.

1939---40. év.

Az új müködési év új programmot teremtett, ame
lyet jelszószerűen így foglaltak össze: "Világiak
Krisztus országáért' s benne és vele szőnyegre kerűlt

az egész Katolikus Akció létjogosultságának alapvető
kérdése: a világi apostolkodás megszervezése és el
mélyftése. A nagy és lázas külső munkák után, ami
kor nemzetrnentő s az egész magyar közösséget érintő

mozgalmakat kellett elindítaní. jönnie kellett a belső
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elmélyülés évének is, amikor a belsőerő megszerve
zése .és kiszélesítése lett az uralkodó szempont.

A feladat nem volt könnyű és egészen bízonyos,
hogy egy év munkájával, akcióival vagy mozgalmai
val meg sem oldható. A magyar katolicizmus ugyanis
egy dicsérhető vagy kifogásolható történelmi fejlődés
következtében az Egyház életében való mélyebb rész
vételtől tartózkodott. A világi hívek, még a legjobbak
is azt hitték, hogy katolicizmusukat teljesen kíélik, ha
a parancsokat megtartják és saját lelki üdvösségüket
biztositják. A magyar katolikus elegendónek tartotta
a templomok látogatását, a böjtök megtartását. a szent
ségekben való sűrűbb vagy ritkább részesedést és mert
az Egyház szabadsága és jogai átlagban biztositva vol
tak, minden mást az egyházkonnányzat kötelességé
nek, jogának vagy terhének érzett. Volt egyházi va
gyon, kötelező vallásoktatás, papok, tanítók és isko
lák számára államsegély, még a kiváltságok fénye is
csillogott néha az Egyház ruháján és ezért úgy gon
dolta, hogy neki nem is lehet több szerepe.. mint leg
feljebb katolíkus módjára élni és meghalni. Az a régi
nagy szerep, amelyet az ősegyház, a középkor,· s5t
sok tekintetben még a keresztény ellenreformáció kora
is élt, teljesen elhomályosodott és a mai keresztények
nek idegen lett. Már nem élt a köztudatban az a gon
dolat, hogy a kereszténység első elterjedését, majd a
szakadárságokból és eretnekségekből való visszaszer
zését nemcsak püspökök és papok, hanem világi ka
tolikusok hajtották végre, akik imával, aktiv közre
működéssel és közéleti harcokkal is résztvettek az
Egyház munkájában.

Ezt a szellemet kellett most újra feltámasztani.
Feltámasztani az együttérzést az Egyházzal és együtt
működést az egyháziakkal. Az első azt jelentette. hogy
ft magyar katolicizmus a templomokat, iskolákat, az
egyházközségeket, egyesületeket és intézményeket ft

sajátjának tekintse; annyira a sajátjának, hogy együtt
tudjon örülni sikereinek és együtt bánkódni vaRY
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szégyenkezní sikertelenségein. Hogy annyira ft sa
játjának érezze, mint amilyen sajátja a háza vagy csa
ládja, a birtoka ·vagy állása, s hogy tudja megvédeni

.és tudjon érte harcolni és ha kell, tudjon érte áldozni.
A második meg azt jelentette, hogy ne elégedjék

meg többet az egyéni megszentüléssel. Necsak saját
lelkivilágával törődjék, hanem vállaljon aktív részt az
Egyház megvédésében vagy terjesztésében, a vallásos
élet elmélyítésében és a közélet megnyerésében.· Rá
kellett döbbenteni a magyar katolikusokat, hogy nem
csak püspöki funkciók és papi munkák vannak, ha
nem világi katolikus feladatok is s hogy az Isten or
szágának nemcsak a klérus munkájára, hanem minden
világi közreműködésére szükség van. Meg kellett
láttatni, hogy számtalan és nagyszeru szerep van még,
ami a papokon kivül a világiakra várakozik. Hogy az
emberek egymásra való hatása döntó tényezó, s hogy
a lelkek történetében, mozgalmak és korszellemekki·
alakulásában óriási szerepe van il személyes vérbuvé
lásnak; az egyéni közbelépésnek, a névtelen emberek
szerepvállalásának. Egy hitvalló szó, egy nemes vita, egy
elhárító vagy visszautasító gesztus, egy baráti rábeszé
lés, egyént megdolgozás és lekötelezés néha többet ér.
mínt maguk az intézmények, amelyeket már többé ke
vésbbé elszigeteltek az emberek élő tömegeitól s hogy
a közerkölcsiséget javítani és a közszellemet megvél
toztatni azzal is lehet, ha valaki tiltakozni tud és mer
egy sértés, kihívás vagy támadás ellen, s ha épp a tö
meg mélyén állva igazit helyre tévedéseket, szüntet
meg botrányokat s példaadéséval ragad utánzásra
másokat.

Igy indult el Magyarországon a világi apostolko
dás llondolata s hogy mekkora ereje és sodrása lehet, ha
általánosan kiépül és céltudatosan zajlik le, annak leg.
kítűnőbb példáját az úgynevezett csoportbizottsások
szolllá.ltatták. Már a budapesti eucharisztikus világ
kongresszus évében felmerült ugyanis a gondolat.
hogy az egyetemesebb és biztosabb hatás kedvéért II



lelkigyakorlatokat, missziókat, triduumokat, közös
gy6násokat és áldozásokat nemcsak templomok és
egyházközségek, egyesületek és szervezétek szerint
kell megszervezni, hanem belülről, az egyes foglalko
zási ágak és hivatásrendek kebelében. Hogy a gondo
lat mennyire helyes volt, azt különösen a későbbi évek
igazolták. A kongresszus után ugyanis nem lankadt le
a lelkigyakorlatos buzgóság, hanem tovább folytató
dott és évről-évre egyöntetűbb és rendszeresebb hul
lámokat vert. A minisztériumok, hivatalok és zárt tes
tületek után egyes foglalkozási és iparágak, majd gyá
rak és üzemek kezdtek ilyen lelkigyakorlatokat len
dezni s mindez a csoportbizottságok apostoli munká
jának az eredménye volt, amelyik céltudatosan tőre

kedett egyenlőre a saját testületének a kebelében a ka
tolicizmus lelki hatásainak a beállítására és elmét yí
tésére. Ugyancsak ennek a csoportbizottságnak a haj
tása volt a zelátorok intézménye, amely a csoport
bizottságok közös fellépése mellett az egyéni munká
nak, kezdeményezésnek, fellépésnek és apostoli muu
kának is tág teret biztosított. Hisszük, hogy ez az in
tézmény majd elmélyül és kiszélesedik s nemcsak
egy-egy lelkigyakorlat, triduum vagy zarándoklat
megrendezésében fogja magát kiélni, hanem az ellalcí
zált közszellem megváltoztatásában is. Külőnősen nagy
feladat vár rájuk a film, szfnház, irodalom, nemkülön
ben az úgynevezett társasági élet szellemének átala
kításában.

1940---41. év.

A Szent István jubileumi ünnepségeknek volt egy
országos, nagy élményeket támasztó hajtása is, amit
a "Szent Jobb országjárásának" neveztek el. Az erany
vonat, amelyről a mesék regélni szoktak, ezekben az
években Magyarországon valósággá vált, mert egy dI
szes, külön e célra összeállított vonat Szent István lltdó
Jobbját végigvezette az országon li mint nemzett erek



lyét, a magyar összetartás és Magyarország épségének
nagy szimbolumát felmutatta a magyar vidék nagy
városaiban is. Leírhatatlan az a hatás, amit az arany
vonat, a Szent Jobbnak ez az országjárása keltett.
A hívő falusi nép körmenetekkel vonult a vasúti sinek
hez, ahol az aranyvonat áthaladt, a városokban pedig,
ahol megállott és kiszállott a Szent Jobb, egy életre
szóló és megrendítő élménye volt míndenkínek, '\z
aranyvonat első szereplése ugyan nem erre az évre,
hanem közvétlenül a kongresszus utáni hónapokra
esett, azért említjük meg azonban itt, mert az újonnun
felszabadult országrészek részesültek ez alkalommal
a Szent Jobb látogatásában.

Különben ez az esztendő nem hozott az előző

évekhez viszonyítva valami új, nagyszabású progra
mot vagy speciális külső akciót, hanem a belső ka
tolikus tömegek lelki elmélyítésére használta fel az
időt. Műsoron az Egyház szerepelt s a prédikációk és
kultúrelőadások az Egyház lényegének mélyebb meg
ismertetésében kulmináltak. Közelebb akarták hozni
az Egyház gondolatát a katolikusokhoz, hogy necsak
a templom és az iskola, az istentisztelet és a szentsé
gek szerepeljenek öntudatukban. hanem a látható és
láthatatlan Egyház egész gondolatsora és minden kö
vetkeztetése.

Az Egyház témájának ez a beállítása és domináló
szerepe a lelkipásztorkodáson nyilvánvalóan két célt
szolgált: egyrészt az előző év eredményeinek, a világi
apostolkodás felkeltésének akart mélyebb és tartósabb

. alapokat adni; másrészt pedig a már közben kitört új
világháború kapcsán az Egyház fenyegetett helyzetére
és sokfelé bekövetkezett szorongattatásaira akarta a
figyelmet ráterelni. A téma nagyon is időszerű volt.
A háború nyomán hamarosan nagy lett a pusztulás
Európa sok részében is, de az Egyház is végleg ré
lépett a szenvedés útjára. A pápaság hiába kísérelt meg
minden lehetőt és lehetetlent a konfliktus elhárítására,
nemcsak a békét, hanem saját terjeszkedési lehetősé-



gének és apostoli munkájánek a lehetőségeit is össze
omlani látta. Nagyreményű és virágzó míssziós tele
pek 'ellátása vált előbb kérdéssé, később egyszerüen
lehetetlenné s ahova a háboru pusztulása kiterjedt, ett
rombadőlt templomok, felégetett iskolák, kolostorok
és egyházi intézmények jelezték az Egyház mérhetet
len veszteségét.

Erre az évre esik különben a Katolikus Akció
egyik legnehezebb és legmerészebb kezdeményezésé
nek a megindulása, mely a következő években azután
még nagyobb lendületet kapott s helyesen tovább ve
zetve a legnagyobb reményekkel kecsegtet. Ez az
akció más országok nagy példáin elindulva, a film
szellemének és erkölcsiségének megtisztitását tűzte
célul és egyelőre a "Katolikus Akció filmkritikája" né
ven vált ismeretessé a magyar közönség előtt.

A film köztudomás szerint már régóta nagy pro
blémája az egész világ jobb lelkiismeretének. Mert
míg az egyik oldalon mindenki elismeri a film feltalá
lásának óriási [elentőségét és horderejét s akár mint
szórakoztató eszközt, akár mint oktató és nevelő té
nyezőt hajlandó elfogadni, a másik oldalon a film ön
célúságában, rideg üzleti szellemében, hatásvadászatá
ban és eszközeinek meg nem válogatásában nagy ve
szedelmet látott. Sok panasz gyűlt már össze a világ
közvéleménye előtt a filmek ellen: hogy eszményeket
rombolnak, bűnöket felmagasztalnak, szenvedélyeket
ébresztenek, alantas ösztönöket kiszolgálnak s igy a
közerkölcsiségnek valóságos veszedelmei lettek.

Bár az államok, köztük Magyarország is, már vé
dekezni kezdtek a rossz filmek romboló hatásai ellen
és bevezették a cenzúrát is, amely a filmek megnyír
bálására, sőt eltiltására is kiterjedt, a magyar katolí
cizmus mégis úgy érezte, hogy ez nem elegendő s úgy
a védekező harcot, mint a reformra irányuló munkát
egy lépésset tovább kell vinnie. Ezért megalakult a
Katolikus Akció kebelén belül a filmbizottság, amely
ben filmgyártók, kölcsönzők, rendezők, filmkritikusok

46·



és szakértők egyaránt meghívást- és helyet nyertek s
a tények és lehetőségek megvitatása után megszi.lle·
tett az első akció, mely a Magyarországon forgalomba
kerülő fílmeket katolikus részről is mínösítí, A filmek
nek ezt aminősítését, mely természetesen nem a film
művészeti megitélésére, hanem a dogmatikai és dZ er
kölest szempontokra vonatkozik, hétről-hétre kiadják
az összes katolikus napilapoknak és folyóiratoknak
s megküldik miheztartás végett a katolikus egyesüle
teknek és egyházközségeknek.

..Ha őszinték akarunk lenni, be kell vallanunk,
hogy a kezdeményezést sokkal nagyobb megértéssel
fogadták maguk a szakkörök, a filmgyártók és filme
sek, mínt a nagyközönség. Egyesek lekícsínyléssel,
mások egyenesen felháborodással fogadták az első
kritikákat s még olyan hangok is hallatszottak, ame
lyek az emberi szabadságjogok és szórakozási vágy
illetéktelen korlátozását akarták látni a Katolikus Ak-:
ció filmkritikáiban. Az is késleltette az akció sikerét,
hogy a kritika és annak megfogalmazása sem tudott
azonnal és határozottan kialakulni, vitás daraboknál
még a józanok véleményei is nagyon eltértek és tagad
hatatlanul akadt az első időkben a kritika részéről is
balfogás, túlzott szigorúság és enyhe megítélés esv
aránt.

De éppen ezen látszott meg, hogy minden elvi ál
lásfoglalás és a nehézségektől vissza nem rettenő rend
szeres és becsületes munka utat tör magának. Az
irányvonaiak hamar ki tudnak tisztulni s az először
függetlenségében és szabadságában megsértett közvé
lemény a józan és biztos vezetést el tudja fogadni. Ma
sem tartunk ugyan még ott, hogya Kat. Akció meg,
bélyegzései vagy ajánlásai a filmek sorsát és kelendő
ségét valóban eldöntenék, annyi azonban bizonyos,
hogya közönség már belenyugodott és megszokta a
katolikus filmkritikát s legalább nagyobb töredékei
ben vezetteti vagy befolyásoltatja is magát azáltal.
Hátra van még természetesen a sokkal nehezebb fel-
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adot: nemcsak távoltartani a romboló, rossz filmektől,
hanem a jó filmek gyártását és előadását szorgalmazni I

Ugyancsak ennek a filmakciónak volt a mellék
hajtása a keskenyfilmek bemutatásának a szorgalma
zása, Külön szerv létesült a Katolikus Akció kebelén
belül, amelyik szakszerűen foglalkozik ezzel a kérdés
sel is. Nyilvántartja a bemutatható jó filmeket s ta
náccsal vagy közvetítéssel lehetővé teszi, hogy a ka
tolikus egyesületek a keskenyfilm vetítéséhez szüksé
ges készülékeket beszerezzék. Ez az akció, ha nem
tévedünk, idővel a legáldásosabb és legnagyobb vál
lalkozások egyike lehet i nemcsak azért, mert elvon
hatja az embereket a kevésbbé kényes Iílmszínházek
és rossz filmek hatásától, hanem azért is, mert a foly
ton csak beszédekben és szónoklatokban megrekedt
egyesületi életet a film többirányú hatásával felélén
kítheti, s az emberek tartós érdeklődésétegyesületeink
mögé lekötheti. Ma anélkül is az a helyzet, hogy a be
szédeket könnyen megúriják. a filmeket azonban, még
az oktató filmeket is, érdeklődéasel és élvezettel szür
csőlik az emberek.

Ugyancsak ennek a katolikus filmakciónak kö
szönheti megszületését és létét az a néhány vallásos
tárgyú vagy igazán nemes erkölcsű világi magyar film
is, amelyik már a téma felvetődésénél vagy a gyártás
megindításánál is a katolicizmus kiszolgálására gon
dolt. Ha ma a magyar mozivásznakon már egyáltalán
nem futhat romboló irányú film, s ha minél több kí
mondottan építő tendenciájú és kifogástalan erkölcsi
légkörben lezajló magyar film készül, azt nem utolsó
sorban a Katolikus Akció helytállásának köszönhetjük.

1941-42. év.

Ebben az évben újra olyan mozgalmat indított el
a Katolikus Akció, amelyik megmozgatta az egész or
szág kőzvéleményét. A káromkodás elleni akció volt
ez. Hogy a kezdeményezés újra egy régi és valóban



gennyes magyar sebre tapintott rá, senki előtt 'sem Je;'
het kétséges. A magyar nép - s ebből a legmagasabb
intelligenciát sem véve ki - köztudomás szerint igen
hajlamos a káromkodásra és sokak szerint, sajnos, a
magyar nyelvnek van az Isten káromlására a legna
gyobb szótára. Tudta és érezte ezt mindenki, de tehe
tetlen volt vele szemben. Tízegynéhány évvel ezelőtt

már egy belügyminiszteri rendelet is próbált ennek
a káromkodási járványnak gátat vetni, de hiába. Egy·
két tettenérés, rendőrbíróí büntetés után maradt mín
den a régiben.

A Katolikus Akció érdeme éppen abban áll, hogy
ez alkalommal nem csupán a hatóság kőzbelépését

sürgette meg, hanem a szó szoros értelmében társa
dalmi mozgalmat indított el ennek a mélyen megalázú
s már-már nemzeti becsületünket fenyegető rossz szo
kásnak a kiirtására. Aligha volt még erkölcsi akció
Magyarországon, mely ilyen nagyvonalúan és mín
denre kiterjedő figyelemmel indult volna el. Kezdő

dött azzal, hogyatanácskozásokra s természetesen a
mozgalomban való részvételre meghívták az állami és
egyéb közületi szerveket és felkérték az üzleteket,
gyárakat és iparüzemeket. Az eredmény meglepő és
egyúttal vígasztaló volt! Kiderült, hogy ezt a nemzeti
bűnt voltaképpen mindenki szégyeli és leállításához
szívesen nyujt segédkezet. Hamarosan megjelentek a
káromkodás elleni plakátok az utcán, a hivatalokban,
a műhelyekben, a villamosokban, a vasutakon, a fő

városban és a vidéken egyaránt. Iskolák és testületek
léptek akcióba, prédikációk, beszédek, előadások

hangzottak el, az ujságok foglalkoztak vele s még a
rádió is résztvett a magyar nyelv és lélek megtisztitá
sának e nemes munkájában. Magánosok, hivatalok és
társulatok tömegével rendelték az erre vonatkozó röp
cédulákat és plakátokat és buzgó lelkek egész a fron
ton küzdő katonaságig is elvitték a mozgalom gondo
latát, írásait és képeit.

Hogy akadtak itt-ott elvétve kicsinyes lelkek, irók
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és szerkesztők, akik a mozgalmat csak élcelődésre
.vagy lekicsinylésre használták fel, mit sem számított.
Az ország közvéleménye a mozgalom mellé állt s a fel
háborodott levelek áradatával fojtotta bele a szót a
gáncsoskodókba. A baj, a káromkodás megrögzött szo
kása természetesen sokkal mélyebben ül, semhogy
azonnali és végleges kiirtására számítani lehetne.
Annyi azonban bizonyos, hogy máris kevesebb lett a
káromkodás s a mozgalom nem múlt el nyomtalanul
az ország felett. A sikerben nagy része van a mozga
lom megszervezése mellett az akció megíogaímezésé
nak és beálIításának. A káromkodás elleni harcot
olyan távlatokba tudták beállítani, annyira észszerűvé.

meggyőzővé, valósággal nemzeti kötelességgé tudták
tenni, hogy az eredmény nem is maradhatott el. Min
den idők egyik legkiválóbb példája lesz ez, mint kell
egy közérdekű és országos akciót megszervezni, ro
konszenvessé és eredményessé tenni.

A káromkodás elleni küzdelemmel párhuzamosan
elindult egy másik akció is, amelyik a vasár- és ünnep.
napok megszentelésére vonatkozott. Ez már természe
tesen a magyar katolicizmus belső ügye maradt,
amelynek eszközei és eredményei is csak a katolikus
táborra szoritkozhattak. A cél nyilvánvalóan az volt,
hogy a lelkipásztorkodás lehetőségeit kiszélesitse, a
kegyelmi életet fokozza s az embereket a liturgiához
jobban hozzáfúzze. Ennél az akciónál természetesen
már elsősorban a szószék hatalmát s akimondottan
katolikus egyesületek erejét kellett igénybe venni s
közéleti vonatkozások vagy visszhang nélkül a lelki
pásztori stratégián és az egyéni világi apostolkodáson
volt a hangsúly.

Erdekes feljegyezni, hogy ennél az akciónál sem
mutatkozott a katolikusok között az elfáradásnak vagy
beleunásnak semmi jele. A családmentés nagy gondo
lata óta, amivel a Katolikus Akció múködését elkezdte,
évről-évre megismétlődött, mint láttuk, valami sorom
póbaállás, konkrét gyakorlati célokért folyó harc és
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propaganda s az emberek nem úntak bele, hanem
szinte várták az újabb akciók lehetóségeit. Kiderült,
hogy a magyar katolicizmust nemcsak felébreszteni
lehet, hanem állandóan készenlétben tartani is és erői

ből nemcsak a meglevő szekésok fenntartására, hanem
új kezdeményezésekre is bőven telik. Ez a legvigasz
talóbb érzés, amit a magyar katolicizmus utolsó tíz
évének a történetéből meríthetünk s ha tudjuk is, hogy
a falakon belül és kivül még igen sok a tennivaló, a
magyar Katolikus Akció tízéves elszámolását azzal
zárhatjuk, hogy nem élt hiába I



Zászlóbontás elé.

1933 októb!T.

Országszerte plakátokat ragasztott ki az Actio
Catholica: magasba nyuló kereszt tövében az ifjúság
zászlókat feszít neki a magyar levegőnek s a lobogó
vásznakon Krisztus monogramja. "Az Actio Catholica
zászlóbontása a XXIV. Országos Katholikus Nagy
gyűlésen" - kiáltja a szöveg. Amiért 23 Katolikus
Nagygyülés szónokolt, vitatkozott, a huszonnegye
diken villanyozó cselekvésbe érik. Határkövet lépünk
átl Vége az eredménytelen szóáradatnak, a szipor
kázó szellemi tornászásnak! Felöltjük a munka zubbo
nyát és fegyelmezett seregbe tömörülve, szívós cse
lekvésbe kezdünk.

Minden pápa arculatán látható valami jellegze
tesség, amely uralkodásán bélyeget üt. Amely írásai
ban, szavaiban, intézkedéseiben tudatosan és öntudat
lanul állandóan visszatér. XI. Pius pápa legkedvesebb
gondolata - az Actio Catholica. A Vatíkán minden
emberit meghaladó magasságából, a Szentlélek-adta
éles világításban mindenkinél tisztábban látja, hogy
szörnyen levizsgázott ama pokoli erőfeszítés, amely a
felvilágosodás bódult észjárása szerint az Isten, a ke
reszténység nélkül akarta a világot berendezni. E rop
pant herezis következménye, hogy az emberi társada
lom ma ezernyi sebből vérzik --= s hogy orvos és
gyógyír sehol sem mutatkozik. A világkrízis tombo
lása óráján a kispolgári lelkeket rémület nyügözi
le, mert a világvihar a tetőt szedi le fejünk felett.
Máskép lát azonban a pásztor, akinek a szemei a ma
gasságok méreteihez szokott. Péter-Pius a Szikla-
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ember -:- prófétai szemmel látja a jövő társadalmá
nak képét. S ez: Krisztus békéje - Krisztus országá
ban. S mig szeme elragadtatva csüng a nagy vízión,
- keze biztos konturokban rajzolja fel a sóvárgott,
boldogabb jövöt: Krisztus királyságát. E hatalmas
szimbólumot, mínt a valóság képét, - mindenki meg
érti és átfogja.

Hogy meg is valósuljon, - a tettek mezejére uta
sítja széles e világ katolikusait. És nemcsak a hierar
chiát, nemcsak a krisztusi alkotmány szerint illetékes
apostolokot, hanem a világiak óriási tömegét is. A vi
lágiak általános világmozgósítását akarja a Szentatya.
A Krisztustól adott fegyelem ugyan érvényben marad:
az új keresztes hadjáratban továbbra is a papok lesz
nek a tisztek, gondviselésszerű és beláthatatlan jelen
töségű azonban e mozgalomban az, hogy a lelkipász
torok munkájában organikus beillesztést nyer a
laikusok apostolkodása. A világiakban rejlő óriási
energiák megjelenése a katolikus tettek mezején, -
korszakalkotó az Egyház életében.

Az aránylag kevésszámú papság Krisztus új or
szágát önerejéből meg nem valósithatja. Szava mín
denhova el nem érhet. S legyen bár papságunk még
olyan derék s álljon bár mégolyan imponáló tündök
léssel magaslatán, mindent mégsem tudhat s mindent
egyedül el nem végezhet.

A legfőbb Kormányos azt akarja, hogy a világi
hívek is vessék latba gondolataikat, tapasztalataikat,
t.erveiket, szaktudásukat - a társadalom újra-keresz
ténnyé tételében. Azt akarja, hogy a világi hívek
hagyják el eddigi passzív és receptiv magatartásukat
s a keresztény őskor laikusaihoz hasonlóan, mint köz
rernűkődők és munkatársak jelenjenek meg a papság
oldalán.

Nincs szó arról, hogy az egyházkormányzatot ma
gukhoz rántsák; ezt az egyházjog úgysem engedné
meg. A Szentatya ellenben azt várja tőlük, hogy a
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társadalomban eloszolva, helytálljanak és apostolkod
janak a krisztusi elvek diadalra jutáséért.

Magyarországra a mult év őszén ért el a Rómából
küldött, bőséges termést igérő vetőmag. Egy évi csen
des szervező munka után - az idei Nagygyűlésen 
II nyilvánosság előtt bontjuk ki zászlaját. A nyilvános
diszgyűléseken hatalmas képekben gördülnek el a
katolikus érdeklődés előtt az Actio Catholica célkitű
zései, míg a szakosztályok és az országos szervek
tanácskozásaiban az évi országos programm érlelődik
ki. A katolikus cselekedetek nagy elindulását remek
keretként övezi majd a gyermekek, a leányifjúság. az
egyetemi ifjúság s a különböző katolikus egyesületek
gyűléseinek koszorúja. A központban pedig roppant
méretű hódolattal övezve áll majd minden lélek, áldo
zat, hitvallás és lendület forrása: az Eucharisztia.

Nagy reménység éltet bennünket, hogy katolíkus
mozgalmunk nem lesz többé helybentopogás. hanem
évről-évre növekvő krisztusi áradás.

Mindnyájan érezzük, hogy van mít tennünk I
Közéleti, társadalmi. művelődési kérdések várnak
megoldásra. Ezeket csak a pap és a világi katolikus
vállvetett, együttes munkája oldhatja meg. Úgy érez
zük, hogy van szavunk nemzetünkhöz! Hiszen mi hor
doztuk valaha a magyar mult legszebb emlékeit. Az
ország szolgálatában és felvirágoztatásában, miként a
multban, úgy ma is elsők akarunk lenni!

Amikor a XXIV. Országos Katolikus Nagygyű
lés kibontja a Katolikus Akció lobogóját, - kérdem:
ki az, aki ne vágyódnék, hogy a hazát és az egyházat
mentő e gyönyörű munkából részt kérjenl? Jöjjön
mindenki a kibontott zászló alá, hozza hazaszeretetét.
buzgóságát, apostolkodását, hogy minél előbb bekö
szönthessen Krisztus országának tavaszi virágzása.



Mi az Actio Catholica ~

Az Országos Lelkipásztori Konferencián 1933 június
26-án megtartott előadás.

Arra a rosszindulatú ítéletre, mely a katolikus
Egyházat megmerevedéssel szokta vádolni, alaposan
rácáfolt a XI. Pius pápától 1922-ben megindított val
lási mozgalom és tevékenység, amelyet Actio Catho
lica néven ismerünk. Faulhaber bíboros megállapítja,
hogy az Actio Catholica korunk óriási apostoli szel
lernjárása. XI. Piusról megjövendöli, hogy a történe
lem őt, mint az Actio Catholica nagy- pápáját fogja
elkönyvelni. Hanuy Ferenc megállapítja, hogy a "dog
matikusoknak, morali stáknak., -aszketikusoknak és
misztikusoknak egyaránt érdemes az Ó szak.tudomá
nyuk fényszóróját erre az új és mégis velejében régi
tevékenységre irányítani." Szentséges Atyánk t 922.
december 23. óta, amikor székfoglaló enciklikájában
útjára indította az Actio Catholicát, számtalanszor
visszatér reá, mint szívéhez nőtt ügyhöz. A lelkipász
torkodó papság lelkében azonban állandóan ott mered
a kérdés, mely jelen előadásom tárgya is: Mi is hát
az Actio Catholica?

Ha feladom a kérdést: mi az Actio Catholica lé
nyege? akkor könyvek, cikkek, iratok tekintélyes
tömege egyhangúan a Szentatya iránytszabó szavaira
hivatkozik, aki az Actio Catholica gondolatának és
elnevezésének a ma használatos jelleget megadta.

Úgy érzem azonban, hogy jobb és mélyebb meg-
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értést nyujtok, ha először nem az Actio Catholica lé
nyege, hanem a

célja
után kérdezősködöm.Az Actio Catholica ugyanis egé
szen céltól meghatározott és célra irányított mozga
lom. Cél teremtette meg, határolta körül; szükséges
ség szülte.

Melyik most már az a cél, mely az Actio Catho
licának formát, életet és lényeget adott?

Világkatasztrófában élünk. A gazdasági, politikai.
erkölcsi és társadalmi krízisek, úgy látszik, egyben
kulminálnak: a régi partok leomlóban, a jövő ködé
ből új világ készül a történelem szinpadára lépni.
Századunk végnélküli forradalom-sorozata azonban
szükségképpeni követelménye annak az egy forrada
lomnak. amelyet kétszáz év óta Isten trónja ellen foly
tatnak. Egy ilyen vajudó időben, amikor mindenki el
veszteni látszik a fejét, hirdeti XI. Pius pápa uralko
dásának alapelvét: Krisztus királyságát. Minden baj
nak az az ősforrása, hogy az élet szinte minden vo
natkozásban herezisbe ment. Az orvosság: vissza il

fundamentumhoz, mely utoljára adatott nekünk, Krisz
tushoz, a Királyhoz. Szent Péter kapui mesze föltárul
nak. Lehetetlen, hogy az apostol sírja csak oly hely
legyen, hol a lámpák csendesen pislognak - a nagy
halottat őrizve. Lehetetlenség, hogy a míndenség Ura
száműzve maradjon szent tabernákuluma elrejtettsé
gében. Orök Király Ci nem bitorolt az O királyi
joga a teremtés trónjára. Szent Péter kapui messze
föltárulnak s a mysterium fényében ragyognak a dol
gok és az emberek országa. Krisztus királyi zászlója
fölkígyózik övéi előtt, helytartója új keresztes hadjá
ratra hív: a világ újra kereszténnyé tételére: Actio
Catholicára.

Mert uralkodási alapelvének fő eszközéül az
Actio Catholicát választotta, vagyis a világi híveknek
él papsági, lelkipásztori tevékenységébe való bevo
nását.
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Az Actio Catholica nem alapelvek és elvont Io
galmak száraz foglalata. Benne döntő jelentőségű az
a tény, hogy a hit vizionárius erejével megfogott

vllágképböl indul ki.

Az Actio Catholica nem alapelvek és elvont
teóriák sorozatát adja, amelyek hideg kategórikus im
perativusokkal próbálják az életet kívülről megfogni.
Programmja nem merül ki a modern tévedések taxativ
felsorolásában és méltatásában, mint az egyházi ta
nító-hivatal nyilatkozataiban természetesen így szo
kott lenni. Nem. Itt XI. Pius, Krisztus helytartója a
földön, mint vezérlő egyéniség lép elénk, kinek sze
mei lelkesen lángolnak egy ragyogó cél szemléleté
ben, míg kezei kigöngyölik Krisztus királyságának
zászlaját. Éppen az a tény, hogy itt nem merő theóriát,
hanem egy képet, mint a valóság szimbólumát kapjuk,
- az Actio Catholica már eleve elveszi a merő kül
sőleges tevékenység mellékízét, melyek jellemzik a
merő abstractioból született organizációkat s amelyek
az ember lelkét kielégíteni nem tudják. Az Actio
Catholica éppen e képszerűségében birja azt a titkot,
hogy megfogja és megbabonázza az emberek lelkét.
Megfelel az idők nagy vágyakozásának, mely ismét
képszerűség, konkrét valóság után áhítozik. A régi
Egyház teremtő ereje nyilatkozik itt meg, mely ma is,
mint régen - szimbolumokban gondolkodik és szim
bólumok által uralkodik. Aki már gondolkodott afelől..
hogy a szimbolumok rnínő jelentőséggel birnak a kul
túrára. megérti, hogy az általános züllés korában rninő
jelentőségű az a teljesítmény, amikor az Egyház Krisz
tus királyságát írja fel az összeroppant emberiség
egére. E szimbolumot megérti egy nép minden rétege.
bárminő elütő is legyen képzettsége. A hittel meg
fogott e szimbolum alkalmas arra, hogy meghozza az
emberiség valódi egységét, amelyet pedig éppen ma
napság a hüpersovinizmus annyifelé tép. A Szent Atyá-
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tól kitűzött cél tehát: Krisztus országa. Ezt kell meg
hódítani; ez a jelen keresztes hadjárata. S hogy e szim
bolumból boldog valóság szülessen, Szent Atyánk azt
akarja, hogy az Egyház hierarchikus apostolságába vo
nassanak be a világiak is. Induljon el minden nemzetből
a világiak általános mozgósítása papjaik vezénylete
mellett, történelmüknek és néplelküknek a legmegfe
lelőbb módon.

Az Actio Catholica feladatát, amelyet a Szent
séges Atya maga jelölt meg, genetikusan vezetem le

az utolsó pápák körleveleiből.

amelyeket joggal nevezhetünk az Actio Catholica ka
tekizmusának.

Az Actio Catholica műszavát XIII. Leó pápa hasz
nálta először. Ez a nagy pápa hangsúlyozta és fejtette
ki a világi katolikusok kötelességeit és jogait a hit
terjesztését illetőleg; a laikus munka jelentőségét s
annak viszonyát a hierarchiához és működési területét.
Csak mellékesen említem. hogy a nagy pápa kezdemé
nyezésére és útmutatására indult el a mult század végén
először a katolikusok politikai szervezkedése, majd az
a csodálatos egyesületi és társadalmi működés, mely
az Egyház ellenségeinek pokoli munkáját nemcsak
megtorpantotta, hanem legújabb korunk letagadhatat
lan katolikus reneszánszát hozta meg. XIII. Leó pápa
adta meg nagy vonásokban az Actio Catholica alap
gondolatait. X. Pius a laikusoknak a hitoktatásban.
XV. Benedek pápa pedig a világiaknak az Egyház
missziós rnűveiben való részvételéről írt enciklikájá
ban tovább vezették XIII. Leó rendelkezéseit. XI. Pius
nak tartatott azonban fenn, - s ezt a történelem sosem
fogja elfelejteni -, hogy megmagyarázza az Actio
Catholica fogalmát, mú.k.ödési körét, hogy hatalmasan
buzdítson megvalósítására. Az ismert Ubi arcano Dei
ben rakja le először gondolatait és kívánségait.
A buzgó világiak és a papok munkájának tulajdonítja,
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"hogy a szent apostolság kívánt szelleme sokkal na
gyobb mértékben fejlődött ki most, mint régebben:
az a lángoló törekvés, mely legelőször is álhatatos ima
és eleven példája által, aztán jóindulatú rábeszélés és
eredményes irodalom s a szeretet és segítség külön
böző műveivel fáradozott azon, hogy úgy az egyes lel
kekben, mint a családi életben és a polgári társada
lomban Krisztus, a Király isteni Szíve iránt a minden
kitől megillető szeretet, tisztelet és uralom ismét visz
szaállittassék. Ide tartozik az a jó harc is, amelyet egy
időben kellett folytatni az oltárért és az otthonért és
amely sok helyen vezérlő harc lett s vallásos és ott
honához hű társadalom, Egyház és család jogaiért,
mely Istenben és a természetben gyökeredzik, külö
nösen a gyermekek neveléséért. Ide tartoznak végül
mindama berendezkedések, tanácskozások és vállal
kozások, amelyeket katolikus akció névvel foglalnak
össze, mely nekünk annyira kedves." Még jobban ki
fejti irányelveit Bertram bíboroshoz intézet levelé
ben (1928 nov. 13.) s azóta sem szűnik meg újra és újra
íölemlítení az Actio Catholicát. Utasításokat adott
Belgium, Litvánia, Mexikó, Ausztria, Spanyolország,
Svájc és Olaszország részére.

A .cél tehát, mely Krisztus királyságában szírn
bolizálódik: óriási. A pogánysága miatt roppant rom
lásba sodródott világot kell ismét Krisztusban újjá
szülni. A Szentséges Atya azonban maga állapítja meg.
hogy ezt az epochális célt

a papság egyedül meg nem oldhatja.

Ezt különben le nem tagadhatjuk. A romlás sokkal na
gyobb, semhogy az aránylag kevés számú papság
meggyógyíthatná azt. Ki merné kétségbe vonni, hogy
az utca, a közszellem, a közfelfogás végzetesen kicsú
szott irányitásunk alól. A sajtó, a mozi s a rádió nem
il mi jótékony befolyásunk eszköze. A társadalom
élete - minden külső katolikus máza ellenére - lel-

59



kében pogány és anyagias; erkölcseiben megrendült.
Hitbuzgalmunkkal, némi politikai szervezkedésünk
kel csak annyit értünk el, hogya romlást megakasz
tottuk. Igaz, hogy jelentékenyen előbbre vagyunk,
Ittint csak 30 éve is. Igaz, hogy az idősebb lelkipász
torok buzgóbb kort láttak ifjúságukban. De az is igaz,
hogy roppant veszteségeket szenvedünk ma is. Nem
játszuk a közfelfogás irányitásában azt a szerepet,
mely megilletne minket ezeréves szolgálatunk után.
Nem kézzelfekvő-e a veszedelem, hogy a 27%-nyi,

de jól megszervezett protestánsság szekerébe fogja a
70%-nyi, de teljesen szervezetlen katolicizmust? Vaj
jon nem szemünk előtt törték-e össze a spanyol kato
likus Egyházat? Vajjon nem a jelen pillanatban vetik-e
másutt börtönbe a katolikus papokat, verik agyon
a katolikus legényeket és dúlják föl a katoliku
sok gyönyörű alkotásait? S ami egünkön nem jelen
nek-e meg végzetes előjelek?

Igaza van Szentséges Atyánknak: sokkal keve
sebbek vagyunk mi papok és erőtlenebbek, semhogy
merö hitbuzgalmi és gyenge politikai szervezkedé
sünkkel egyedül merjük vállalni az új. keresztény
korszako t hozó munkát. Engedelmeskedjünk azért
Szentséges Atyánknak és lelkipásztori terveinkbe. rnű

veleteinkbe emeljük be a világiakat.
Ezek előrebocsátsa után kezd már előttünk kibon

takozni az

Actio Catholica fogalmának körvonala.

Nem más. mint a világi katolikusok apostolkodása.
"A laikusok részvétele az Egyház tulajdonképpeni
missziójában, a világiaknak a klérus missziójában való
közreműködésének egy formája". (Osservatore Ro
mano: 1926 febr. 26. 47. o.) A világiak. közrernűkö

dése és a papság apostoli. lelkipásztori. vallásvé
delmi tevékenységében, a keresztséggel és bérmálás
sal már elnyert királyi papságnak felébresztése.
(Bertram bíboroshoz írt levél; 1933 május 23-í allo-
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eutio. stb.) 1921 január 24·én a kardinális állemtítkér
hoz irt levelében a Szentséges Atya kifejezetten hang
súlyozza: "Első encyklikánkban az Actio Catholicát
úgy definiáltuk, mint a világiak közreműködését a
hierarchia apostolkodásában és kijelentettük, hogy a
papság úgy tekintse, mint hivatása lényeges részét, d

hívők pedig életük kötelességét lássák benne". Sőt
az Osservatore Romano az Actio Catholicát egyenest
"a társadalomban rnűködö Egyháznak" nevezte s ezt
bizonyára nem a Szentatya intenciója ellenére tette.
(1926 jún. 19. 139. o.). A köztudatba az Actio Catholica
azon definíciója ment át, amelyet Pacelli bíboros hasz
nált a magdeburgi katolikus napon: "Szent Atyánk
gondolata szerint az Actio Catholica a világiak rész
vétele a hierarchikus apostolkodásban".

Kíséreljük meg e defin1ciót

alkotó elemeire bontanI.

1. Apostolkodás. Az Actio Catholica már nem
elégszik meg azzal, hogy ki-ki csak a saját tökéletes
ségével törődjék, bár kétségtelen, hogy ez a legelső

és legfontosabb. Világos, hogy csak akkor indulhatunk
el krisztusi világhalászatra, ha mindnyájunkat fenékig
jár át a tűz, mely az égből szállott alá. Az aktivitás
századában azonban nem elegendő a kereszténység
esztétikai élvezése. A gyönyörködés abban a tényben,
hogy a mi világnézetünk a legszebb, a legbölcsebb,
a legmélyebb, a legrégibb, a legmodernebb. Nem elég
csak ismerni és szeretni hitünket, mint igazi életelvet.
erős életsegítséget, az igazi öröm forrását. Nem elég,
ha lelkünket betölti a katolicizmus öröme, gyönyörű
sége. Éppen telítettségünkből és magragadottságunk
ból kifolyólag kell megdöbbenve látnunk, hogy gyö
nyörű életelveink mennyire leszorultak, lemaradtak az
érvényesülés teréről. S hogy mily roppant azok száma,
akik közömbösen, elhidegedetten, ellenségesen. vagy
Iuldokolva. kétségbeesve állanak az evangéliumi világ-
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nézettel szemben. Ha nekünk ily szép és becses krtsa
tusi hitünk, nem nézhetjük tétlenül és semlegesen,
hogy ezernyi embertársunkból s a társadalom jó részé
ből elveszett a megbecsülés iránta. Hisz az Egyház
lényege az offenzíva. Programmja az egész világ. Mun
kája meg nem szűnő agitáció. E belső telítettségünk
ból csapjon ki az apostoli láng, hogy a kultúr-pogány
ságba csúszó és forradalmi lázbanvergódó embertár
saink sokaságát Krisztus békességével nyugtas
suk meg.

2. Világiak apostolsága. E nagy világhalászat hi
vatott hordozói ugyan a pápa és a püspökök; az apos
tolok utódai. XI. Pius azonban fölszólítja a föl nem
szentelt férfiakat és nőket, a nép minden rétegéből.

hogy vegyenek részt a püspökök és papok apostoli
munkájában. Még nemrégiben azt állították, hogy nem
lehet .beszélní a világiak apostolkodásáról. Most
ugyanaz a pápa, ki a laicizmust a kor legnagyobb be
tegségnek mondja, - a világiaknak az Actio Ca
thólicában való közremüködését "igazi apostolság
nak" nevezi.

Ha tökéletes lelki életünkkel, buzgó lelkipász
torainkkal, ötletes pasztorációs módszereinkkel, ma
gas teológiánkkal nem birtuk az Egyház társadalmi
pozicióját tartani; - ha a szorosan vett papi munka
nem volt elég erős ahhoz, hogyeredményesen küzd
jön meg az antikrisztus pokoli agitációjával; ha
liturgiánk, körmeneteink, bensóséges templomi éle
tünk dacára fájdalmasan lecsúsztunk a társadalom
irányításáról; ha az ellenség lankadatlanul agitál
majdnem minden sajtótermékben, utcasarkon, - vaj
jon a buzgó hívek Krisztus barátai - hallgathatnak-e?
Nézhetik-e közömbösen és tétlenül papjaik héroszi küz
deImét? A válság oly fokára érkeztünk el, hogy koránt
sem elég már, ha csak a papok a hitvallók és aposto
lok. Mindenki apostol legyen, aki a katolikus nevet
viseli. A Szentséges Atya a bérmálás szentségére em
lékezteti a világiakat. Faulhaber bíboros azt mondja,
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hogy a bérmálás az Actio Catholicára való felszentelés;
a "királyi papság" szentelése. A keresztség állal ft.

hívek élő kövek lettek az Egyház épületében; a bér
málás révén maguk is építőmesterek. Azt akarja a
Szentséges Atya, hogy a világiak necsak receptiv,
passzív halacskák legyenek az Egyház hálójában, ha
nem maguk is halászok és apostolok. Mert Pacelli bí
boros szerint: az Egyház bajai ma oly nagyok és a
feladatok oly hatalmasak, hogy az egyháziak semmi
képpen sem nélkülözhetik a világiak segítő apostol
kodását.

E meghívással voltaképpen őskeresztény gondolat
elevenítődik fel. Szent Péter írta: "Királyi papság
vagytok". Az első pápa körlevelétől im egyenes vonal
fut XI. Pius encyklikájáig. Szent Pál hálát mond több
levelében azoknak, akik az "Úrban" és az "evangé
liumban" vele együtt munkálkodtak. Néven is nevez,
öket. Ezek nem papok,' hanem világiak. Férfiak és nők.
Az apostoli időre emlékezik a Szentatya, mikor ezt
írja: "Mondjátok meg világi híveiteknek, hogy ha tár
sulnak papjaikhoz és püspökeikhez és részt vesznek az
apostoli és megváltói munkában, akkor inkább, mint
valaha, genus electum lesznek, regale sacerdotíum,
gens sancta, Isten népe, amelyet Szent Péter dicsőít".

3. Szervezett apostolkodás. Az Actio Catholica fo
galma nem fedi egyszeruen a világiak apostolkodását.
A Szentséges Atya ugyan nem adott az egész világra
kötelező egységes szervezetet, sőt az Actio Catholica
világközpontját sem állította föl az Orök Városban.
De az Ubi arcano Dei mellett Olaszország' részére
adott konkrét szervezetet. Elrendelte, hogy minden
plébánián a nemek és korok szerint felállított öt egye
sületből Actio Catholica vezetőség létesítendő. Ezeket
a plébániai szervezeteket egyházmegyei központok
ban fogta össze. Sőt Rómában koordináló központot is
létesített. Szentséges Atyánk ez intézkedéséből követ
kezik, hogy a világiak apostolkodásának szervezett
apostolkodásnak kell lennie. A szervezettség az idők-
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től ránk kényszerített szükségesség. Elveszett az, aki
szervezetlenül áll. Mindig lesznek, akik akikezdéseket
megcsinálják, lesznek, akik a mozgalom hajtóerői. a
mozgalmat azonban a katolikus erők és személyek
tervszerű munkaközössége viszi sikerre. P. Bangha
írja a Magyar Kultúrában, hogy az Actio Catholicán a
fogalmak szerint átfogó, egy egész országra és annak
minden olyan katolikus szükségletére kiterjedő szer
vezkedést kell értenünk, amelyet társadalmi úton lehet
csak kielégíteni.

Ezek után azt vámá az ember, hogy az Actio
Catholica úgy jelenik meg, mint valami új szervez
kedés. Azt találjuk azonban, hogy az Actio Catholica
szervezkedése sehol sem szüntette meg, vagy korlé
tozta az értékes és virágzó katolikus szervezeteket.
Igy nálunk az Actio Catholica hordozója az egyház
községi szervezet - anélkül azonban, hogy az egy
házközségeken kívül értékes egyesületi munkát nél
külözni kivánná. Sokak előtt talán azért érthetetlen az
Actio Catholica, mert elsősorban valami új egyesüle
tet képzeltek el benne. Az Actio Catholica szervezett
apostolkodása azonban nem statikus, hanem dina
mikus jellegű. Nem egyletesdit játszik. Az Actio Ca
tholica a katolikus élet egész cellaépitményébe egysé
ges lelket akar lehelni, vagyis nálunk az egyházköz
ségekbe és egyesületekbe apostoli szellemet ültet.
Nem új gépezetet állít be, nem új alapszabályokat
szerkeszt, hanem új lelkeket és szellemet hoz. Faulha
ber bíboros mondja: Az utolsó században ez a jelszó
hangzott: Szociális munkátl Most ez a jelszó hangzik:
Apostoli munkát! úgy vélem, hogy karunk marxista
hereziséből szivárgott át az a hamis nézőpont még a
mi táborunkba is, hogy a merő külsőleges szervezke
dés megelőzi a szellemet. Az Actio Catholica megfor
dítja a dolgot és azt mondja: nem a külső szervezke
dés a legfontosabb, hanem az egységes szellem, mely
tetőtől-talpig átjár mindent. Éppen azért a magyar
Actio Catholica is az egyházközségi bázison indítja
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el a világo i apostolkodás szellemét, az egyházközségek
és egyesületek munkáját pedig az egyházmegyei Köz
pontok, ezeket pedig az Országos Vezetöség cselekvő
munkaközösségbe kapcsolja össze. Az Actio Catholica
tehát tetőszervezet, amely a Krisztus királyságának
központi gondolatába irányit be egyházközséget és
egyesületet egyaránt. Minden szervezetünkbe egysé
ges irányzatot, katolikus önérzetet. elvhűséget,egy

séges gondolkodást, akarást és munkálkodást visz. Az
egységes irányitás nálunk. is nagyon üdvös dolog lesz.
Sok a hasonló irányú, parallel haladó egyesületünk..
Ugyanazon vizen, de különböző zászlók alatt zavarják
egymás. munkáját, Reméljük, hogy az Actio Catholica
nálunk is egységesiti a katolikus cselekvéseket. Többé
nem engedhetjük meg, hogy az apostoli háló szaka
dozott legyen. Szakadozott hálóval nem. is lehet or
szág- és világhalászatra indulni.

4. Hierarchikusan megszervezett. Pacell1 biborost
idézem ismét: "A laikus apostolkodásnak az Egyház
szervezetébe kell beállítva lennie, ahogy Krisztus
akarta. Orömteli készség a Krisztustól rendelt veze
tökutasitásaszerint. Az Actio Catholica a világiak
apostolkodását hozzákapcsolja az egyháziakéhoz, hogy'
zárt soruk a püspökök és Krisztus helytartójának ke
zében egy acies bene ordinatává legyen".

Az Actio Catholica alapjában a plébániához tar
tozik, mert a cselekvő csoportok a plébános körül
helyezkednek el. Lényegében pedig egyházmegyén
ként a püspökök irányitása alatt áll a "nil sine epí
scopo" elv alapján. Szükség van azonkivül egy vezető,
koordináló központra a püspöki kar irányitása alatt,
hogy az egész nemzet javára szolgáló egységet meg
tudja valósítani.

Hanuy írja, hogy "dogmatörténeti érdekesség, sőt
valóságos dogmatikai csemege, hogy a világi hívek
királyi papságának apostoli tana az utóbbi századok
ban, valószínűleg a reformáció egyetemes papságot
valló és az egyházi rend szentségét tagadó tanával
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szemben, ~ háttérbe szorult és további kifejtése és'
gyakorlati alkalmazása a legutóbbi idókig megakadt...
A Codex Juris Canonici a laikusoknak csak passzív és
receptiv jogait és kötelességeit említi. Korszakalkotó
a- Szent Atya akaratában az, hogy a hierarchikus szer
vezet a joghatóság teljes épségben hagyása mellett,
organikus szerephez juttatja a világi, demokratikus
elemeket is. Persze, ez a demokrácia nem igényelhet
jogokat a hierarchia felett, vagy ellenére. Engedelmes
demokrácia ez, ahhoz hasonlítható, - ahogy P.
Bangha írja - mint mikor a családban az apa a
feleségét és érettebb gyermekeit is bevonja valamely
családi kérdés megtárgyalásába, anélkül, hogy a végső

döntés jogát kiadná a kezéből.

Az esetleges zavarok kiküszöbölése céljából meg
kísérlemmég

élesebben körtllhat6roIDi
az Actio Catholicát.

Legfőbb célja: a lelkek üdvössége. Suprema lex
salus animarum. XI. Pius maga jelentette ki, hogy az
Actio Catholica nemcsak fóképpen, hanem lényegé
ben vallási mozgalom. Tehát.

nem politikai organlzáetó.

Szentséges Atyánk ezt gyakran és egészen világosan
állapította meg. Nagyon világosan kitűnik ez a mexí
kói érsekhez 1926 február 2. és a kownói érsekhez 1928
Június 26-án írt levelében. Az utóbbiban mondja: Az
Actio Catholica nem más, mint vallási mozgalom és
nem támaszkodhatik pártpolitikára. E kijelentést meg
ismétli Bertramhoz és a toledói bíboroshoz írt levelei
ben. A magyar Actio Catholica ügyrendje is megálla
pítja, hogy pártpolitikával nem foglalkozik.

Ne féljen tehát senki, hogy az Actio Catholícá
val a papság politikai hálót vet ki. Az államvezetés
ben ugyan míndígsürgetní fogjuk a keresztényi szelle
met és törekszünk reá, hogy Egyházunk az államkor-



mányzatban is irányt szabó tényező lehessen, -.;.párt
politikát azonban nem szolgálunk. Mindig elismerés
sel leszünk azon férfiakkal szemben, akik híven és
bátran vallják meg a keresztény államvezetésbe és
rendbe vetett hitüket, - mégis. az Actio Catholica
mindig meg fogjaörizni pártpolitikamentes jellegér.
Ezzel azonben korántsem azt állítom, mintha lemon
dana arról az ambiciójáról, hogy a nyilvános élet ko
vásza legyen.

Nem anyagias termélzetO

mozgalom. A katolikus világiak nem azért szállanak.
nyeregbe, hogy saját előnyüket szolgálják. A püspöki
kar nem azért hívja öket az Egyházért való sorako
zásra, hogy közreműködésükáltal az Egyház földi kin
cseket gYÜjtsön. Ali, amit az imént mondottam: su
prema lex salus animarum.

Bár az Actio Catholica vallási természetű rnoz
galom, méiis

nem föladata a mer6 áJtatouágt
és hitbuzgalmi mozgalom.

Az Osservatore Romano az Actio Catholicát "társa
dalomban működő Egyháznak" nevezi. Vagyis az Actio
Catholica társadalmi katolikus szervezkedés, mely ki
terjed egy ország minden olyan katolikus szükségle
tére, amelyet csak társadalmi (tehát nem szigorúan
vett lelkt) úton lehet kieléglteni.

Nem ls laicizmus.

Sőt éppen a laicizmus ellen hívta életbe a Szentséges
Atya. Mi is a laicizmus? A laikusok benyomulása azon
hetéskörökbe. amelyeket az Egyházjog a klérusnak
tart fenn. Az Egyház sohasem akar népuraImat. Vilé
gosan mondja a 948. Canon: "Ordo ex Christi ínstítu
tione clericos a laicís in Eclesia distinguit ad fidelium
regimen etcultus dívíní mínísteríum". Ami a vezetést.
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hivatalt, uralmat illeti, a laikusok az Egyházban lsten
törvénye szerint egészen negatíve vannak beállítva.
Csak a hitoktatásban s a vagyonkezelésben kapnak
C. J. C.-ban szerepet a laikusok. Ez a közreműködés

nem laikusjog, inkább a plébánostól, illetve püspöktől
kivánt s tőle függő segítség. Ugyanígy kell felfognunk
a világiak részvételét az Egyház életében a korábbi
időkben is. Az egyházi hivatalok betöltésénél, az egy
házi vagyon kezelésénél, a zsinatokon, az. egyházi
tanító hivatalban való részvételük - némely vissza
élés dacára is - alárendelt volt, vagy legalább is így
kellett volna lennie. Helyesen ítélünk, ha azt állítjuk,
hogy az Actio Catholica nem célozza, hogy a világiak
e jogi helyzetében változás álljon be.

Amikor az Actio Catholicát úgy határoztuk meg,
hogy az "közreműködés a hierarchikus apostolságban",
ez nem jelent felvételt a hierarchiába. Következőleg
nem is jelent részvételt a hierarchia tulajdonképpeni
jogaiban és privilégiumaiban, mert ezeket az egyház
jog a klérusnak tartja fenn. Jogi szempontból tehát
a hierarchikus apostolságban való részvételük nem any
nyira a laikusok jogainak gyarapodását jelenti, mint
inkább a hierarchia vezetéséhez, irányításához való
erősebb és szorosabb símulását. Mindezeket aláhúzva
meg kell azonban állapítanunk, hogy a papság veze·.
tése mellett mobilizálódó világi sereg beláthatatlan
jövőt nyit meg a papok munkája előtt. A lelkipásztori
munka továbbvezetését. a legutolsó lelkekhez való
eljuttatását, a

pastoratlo kiteljesedését

hozza meg. Következőleg:
1. Értse meg a papság az idők signaturáját és az

Actio Catholica-ban rejlő sorsdöntő gondolatokat lán
goló lelkesedéssel tegye magáévá. Bár az Actio Ca
tholica a laikusok mozgalma, a hierarchia veze
tése alá helyeztetett s nem is közvetlenül a pápa,
vagy a püspökök, hanem az ordo végső tagja, a plébá-



nos köré csoportosul. Az Actio Catholica egész sikere
azon fordul meg, hogy mennyíre érti meg a papság az
idők járását s mily fokban képes felkelteni, tűzzel

ellátni és vezetni a világiak nagy hadbaszállását Krisz-
tusért. '

2. Kétségtelen, hogy lelkipásztori metódusunkat
át kell alakítanunk. A világiakban necsak munkál
kodásunk receptív alanyát lássuk, hanem rnunka
társainkat, kik a piacokon, munkahelyeken, hivata
lokban szövik a Krisztus-Király földi ruháját, mig mi
ordonk és canoni missziónk erejével közvetítjük a ke
gyelem segítségét, hirdetjük a krisztusi depositumo
kat és vezetjük a nyájat. A közreműködésre jelent
kező világiakban nem szabad a jogainkba beavatkozó
okvetetlenkedést látnunk, nem is üthetjük el öket
apostoli munkánkban való közreműködéstől, hanem
testvéri őszinteséggel jelöljük ki nékik a helyet az
Úr napszámában.

3. Az Actio Catholica-ból csak akkor születik meg
a világiak organizált apostolkodása,. ha híveinket,
vagy annak legalább egy részét mélységes vallásos
szellem tölti el, ha megihleti őket az Actio Catholica
apostoli mozgalma. Sokszor beszéljünk nekik arról.
hogy a legfőbb Kormányos mily sok jót vár az ő apos
tolkodásuktól. Egyesületeinket valóságos apostol
képző iskolákká kell átalakítanunk. Egyházközségi
képviselőtestületünkben és tanácsunkban az Actio
Catholica helyi vezérkarát kell megtalálnunk, apostol
képző munkánkat e két testületben kezdjük el. Az
Egyházközségekböl Actio Catholicát kell csínélnunk.
vagyis az eddigi közjogi jellegű kereteken túlmenő, a
rendes adminisztratív feladatokat meghaladó új tevé
kenységre: az apostolságra kell nevelnünk. Azért nagy
gonddal állítsuk össze e két testületet, jövendő vezér
karunkat. Ne a kaszinókban együtt töltött kellemes
esték,' vagy más igazán mellékes szempontok döntsék
el a kiválasztást, hanem a feddhetetlen életen túl, ft

buzgó vallásos életen túl a cselekvóképesség, az apos-
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toli bwgó$óg: Papírori. szélésS'é'gbempersze' hamarose:n
kibontakozik az' Actio' Catholica szervezete míndenütt,
de hogy az apostolság szelleme zúgjon 'ki a legkisebb
falu egyházközségéből' is, ahhoz a mélységre való -tő
tekvés a legelső és legelengedhetetlenebb feltétel.
Minden egyházközségben előbb eIitgárdát kell világra
hoznunk, mely a pünkösdi zúgást és szélvészt _köl
csönzi lelkipásztori működésünkhöz...'

4. Előbb természetesen saját mentalitásunkat kell
átalakítani. Előbb belőlünk kell kicsapni a Krisztus or
szágáért lobogó lángnak. Az embereket, erkölcsi éle
tüket mi is szüljük, nemcsak a korszellem. Az Actio
Catholicá-val vége szakad eddigi lelkipásztori mód
szerünknek, mely csak a probléma nélküli embereket
látta maga előtt. Úgy kell dolgoznunk, eszközeinket
megválogatnunk, hogy közel férkőzhessűnk azokhoz,
akik inganak, fuldokolnak. kétségbeesnek. Minden sza
vunk és cselekvésünk célpontjába a ma embere álljon,
akit a Jó Pásztor szeretetével iparkodunk megközelí
teni. De akkor meg kell értenünk kínját, nehézségéti
látnunk és értenünk kell egész életét, hogy a szivbe
célzott munkánk teli találatot nyerjen.

5. Meg sem akadályozhatjuk már - még ha akar
nánk is - hogy az Úr szölleje szélén ne jelentkezze
nek segítségre a világi hívők. Már az Actio Catholica
előtt is hány nemes lélek állott rendelkezésünkre
Krisztus ügye iránti buzgóságbóI. A kor nagy apostoli
áramlása az Actio Catholica s látni fogjuk, hogy nem
sok idő mulva nagyszámú, lelkes hivő lép oldalunk
mellé, kik a buzgóságban versenyre kelnek velünk,
sót túl is szárnyainak bennünket. Érezni fogjuk, hogy
a bátor és leleményes világiak kiteljesítik lelkípász
tori munkánkat, - s gondolatainkat, akaratunkat és
terveinket elvezetik a társadalom utols6 pontjára is s
az egész országot szervezett sejtrendszerrel behálózva.
a katolikus ügynek hatalmas védelmet- és előrelátható
felvirágzást szolgáltatnak. Addig azonban még sokat
kell izzadnunk és - csa16dnunk. Nem lesz könnyű
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dolog elképesztően tájékozatlan és a lehangolóan tu
nya és közömbös katolikus társadalmat hitünk. dolgá
ban tájékozott, öntudatos, helytálló és aktiv krísz
tumarcosokká alakftanunk. De hát nem fontos az,
hogy nehéz-e vagy könnyűI A legföbb Kormányos a
korszakos.célért új kurzust diktál és akarja, hogy
apostoli küldetésűnk a világiakban rejlő óriási ener
giák céltudatos felhasználásával végső sikert arasson.
A lelkipásztorkodó papságra felfokozott munkát jelent
az Actio Catholica. A cél gyönyörű s a veszély oly
imminens, hogy ki sajnálja a több személyes munkát?!
Hiszem, hogy a szemináriumok virágos kertjéből már
az Actio Catholica küldí új káplánjainkat, akik fel
fegyverkezve . mély tudással és emésztve apostoli
vágytól - lelket lehelnek a világiak száraz, szanaszét
heverő csonthalmazába.: Hiszem, hogy a papság meg
teremti önmagában az Actio Catholica természetfeletti
alapját és izzó lelke az apostoli idők charismáit hozza
el világi testvéreinkre.



A Katolikus Akció szelleme.

1933 okt6ber.

Sok megnemértéssel, tunya közönnyel, vétkes
nemtörődömséggel találkozom, amikor az Actio
Catholicáról, erről az emberiség egész jövőjét eldöntő,

új katolikus szellemjárásról beszélek.
Tudom azonban, hogy ha a kongregációban húzom

meg az A. C. harangját, lelkes visszhangra találok.
Hiszen a kongregáció a Szentlélekkel való talál

kozás helye, hol az isteni Művész akadály nélkül for
málja és tökéletesíti Isten gyermekeinek alakjait.
A kongregáció szakadatlan felfedezések helye, hol
Krísztus testvérei újabb és új öbb örömöket találnak az
Istenben való fölolvadásban. Názáreti bensőségű hely,
hol a Kegyelmek Anyja teríti ki oltalmazó palástját.

A Kegyelmek Anyja - az apostolok Királynője

is. Az önlelkén szent türelmetlenséggel dolgozó kon
greganista egyben apostol is. Sőt, apostol csak az le
het, aki megizlelte a Krisztussal való egyesülés mond
hatatlan örömét s napról-napra a fölfedezés frissesé
gével hatolt az isteni Szívbe. Csak akí belsejében csodá
kat lát s kinek lelke az Isten felé haladásban tüzes
apostol, s ha kell - mártir.

Egy pillanatra hagyjátok most abba a zsolozsmát.
vegyétek le szemeteket a Kongregáció Királynőjéről.
Kinyitom az ablakot. Kémleljünk ki a láthatárra.

Mindenütt összeomlás.

A világ négy sarkán szörnyű tűzvész lobog. Irtó
zatos láz ráz mindeneket. Válságok sorozatos orkánja
rohanja végig a világ tereit. Az emberi társadalom,
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mínt az összeomló ház, recseg-ropog minden ereszté
kében. A gazdasági anarchia soha sem képzelt méretet
öltött. A munkanélküliek, éhezők, kétségbeesettek
iszonytat6 tömege szívtépően sirja szomorú litániáját.
A termelési válságot s a nyomában ömlő ínséget meg
tetőzi az erkölcsi válság. A család szent intézménye
halálos sebből tántorog. Elveszett a közéleti tisztesség,
az önzetlen hazaszeretet. Nem a gazdasági válság a
legnagyobb baj, az élet maga lett nagyon beteg.

Köztudomású hogy mindeme baj fófészke val6
jában vllágnézeti. Nem lehet bűnhődés nélkül kísem
mizni Istent és törvényeit gazdaságból, politikáb6l,
társadalomból. A százados harc Krisztus, egyháza és
a szellem ellen: most termi véres aratását.

Mintha az emberiség estéje közelednék s nincs,
aki útbaigazítaná, vezetné. A sűrű világkonferenciák
a tehetetlenség beszédes bizonyságai. Tanácstalanság.
ijedt félelem tetőzi a bajokat.

A pápa látomása.

Csak egy erő áll a kaoszban rendíthetetlenül. Nem
csodal A Szentlélek garantálja szilárdságát. Csak egy
jóakarat, igazi emberszeretet virraszt az emberiség
estéjén: Krisztus helyettese: a pápa.

S mikor a katasztrófák éjféli határán a világ órája
tizenkettőt készül ütni s az emberiség rémlátomások
tól vonaglik; - Krisztus földi Helytartója előtt nagy
szeru vizió nyílik meg, mélt6 a vajúdó időkhöz: Krisz
tus királyságának látomása.

Amikor a rend behorpad s forradalmi áradások té
pik a régi világ gátjait s a lelkeken a rémület uralko
dik, - a pápa kilép szent Péter dómjának kapuján
s mig szemeiben kigyullad a jövő látomása, kezei ki
göngyölik a Krisztus-Kírály lobogóját. Újra kaio
likuBsá kell tenni a föld szlnéü Az egyéneket, a csalá
dot/ a társadalmat át kell Itatni katolikus szellemmel!
Ez az orvosság! Ez a sínpár, amelyre a jövőt lökni
kell.



.. _. A megval6sftás eszkize.

Minden pápán valami gondviselésszerű vonás -fe
dezhető fel. Ami fópapságára bélyeget üt s ami kíüt
köz ík' személyíségén. Ami beszédeiben, irásaiban és
intézkedéseiben tudatosari és öntudatlanul is visszatér.

Xl. Pius állandóan vIsszatérő gondolata tI Kato
likus Akció. A Krisztus-Király szellemi világhadjárata
.:..- a világi apostolok révén. A Szent Atya úgy látja.
hogy Krisztus országát·a földön a papság, tehát a híe
rerchía önerejével meg nem valósíthatja. Azért azt kí
vánja, és szünet 'nélkül sürgeti, hogy a papság tnellé
álljon. oda a világiak roppant tömege. Járja át minden
katolíkus világi lelkét az a meggyőződés, hogy csakis
a Krísztus-Kírály jegyében borulhat tavaszba az em
beriség fája. Azért papjaik vezetése mellett feszítsék
meg mínden erejüket, hogy Krisztus országának ta
vasza minél hamarabb beköszőnthessena dermedt vi
lágba. A világIak általános világmozgósítását kívánja
teháta Szent Atya - Krisztus országáért. Új keresztes
hadjáratot! Actio CathoUcát!

A sólypont a világi-.kon.

A világ óráján ütni készül a sorsdöntő tizenkettö.
1517·ben és 1189-ben is volt ily új világot szülő óra.
1511-ben a vallási forradalom órája volt, 1189-ben a
politikai forradalom születésí pillanata. Mindkettö ké
születlenül találta az Egyházat. Vajjon a világsors ké
szülö ütése éberen találja-e a katolikus sorokat? S
amikor az egész természetes és természetfölöttí rend
sarkaiban megfordulni készül, - fegyverrel a kezében
állanek-e már a katolikusok?

A sorsdöntő pillanat jórészt a katolikus akció ki
fejlődésénfordul meg. A világ katolikusai óriási sere
get alkotnak. A legnagyobbat a világon. Élén a had
vezér, a pápa, aki látja is a kivezető utat s a hadi tak
tikát. Több mint 4000 tábornok, a püspökök állanak
oldala mellett. S több mint 300.000 tiszt, a papsás.
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Hatalmas siellemi erőt-S a-pepíron 330 mUltónyt sereg.
Vajjon győzelmeskedik-e?·Az bizonyos, hogy csodá
latos hősöket fog majd termelni, kik az őskereszté

nYrek. héroszí .korát hozzák vissza. A széles világ
színterén erősségek fognak őrt állani - kimeredve az
általánosvizözönből.Bizonyos, . hogy az 'egyházOn a
pokol kapui sem vesznek eröt. De most nem erről
van szó, hanem arról, hogy gyözni fog-e? Eljő-e a
Krisztus-Király 'békessége s országa s á Quadrages'imo
Annóban megrajzolt új társadalmi alapokon . borul-e
virágzásba az emberiség jövendö korszaka? A győze
lernről van szó,

E győzelmet a tisztek, püspökök és papok - egye
dül ki nem csikarhatják. Mit is tehetnek a tisztek ka
tonák nélkül? A Katolikus Akció azt akarja, hogy o
vJJóglok roppant tömege iskolázott, legyelmezett,
tettre kész, jól rendezett sereggé rendeződjék össze~
Krisztus' katonái legyenek! Ez a Katolikus Akció. Ez a
pápa kedvenc gondolataI

A római Kormányos új kurzust diktál. A lelkt
pásztorok munkáját a világiak bevonásaval kivánja
alátámasztani. Mig a papok a szentély mélyében ké
szitik a lelki eledelt: a sereg' élelmezését, őrzik é~
kézbe' adják az igazság fegyvereit: a hamisítatlan
krisztusi tant, s készítik a hadművelet terveit: a lel
kek vezetését, - addig a világiak elszéledve a tár
sadalom minden pontjára odaadással, áldozatkész
séggel, rettenthetetlenséggel, hűséggel szövik Krisz
tus királyságának földi ruháját. S mert a világiak épp
úgy tagjai Krisztus misztikus Testének, mint il papok,
nekik is ki kell venniök részüket az élő test funkció
jából: a cselekvésből. A Szentséges Atya úgy -látja.
hogy a Krisztus-Király diadala társadalomban, köz
életben, a közvéleményben azon fordul meg, hogya
világiakbanrejlö ki nem használt óriási energiák
életre villenyozódnak-e s a világiak Krisztus zászla
jával a kezükben megrohamozzák-e a poziciókatl Az
A. C. ft viIágiakapostolkodása. Mig eddig o kevesek:.
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a papsdg (néhány buzg6 vUági~al) apos;olkodolt, 'a
Szent Atya ezután a tömegek apostolkodását kIván/a.

Mély vallásosság.

Ki nem érzi, hogy az A. C. úgy süvít be eddigi kato
likus életünkbe, mint a tavaszt hozó, tisztító szélvész?
Ezután nem elegendő már a parádés felvonulás,
amelyben a gyávák és árulók is vígan megbujhattak.
Nem elég kényelmesen végig ülni az egyesületi ülése
ketl Organizált nullákkal csatákat nem nyerhetünk.

Azért hangsúlyozza a Szent Atya az A. C. első

lényeges eleméti a bensőséges kegyelmi életet. Hit
életet, imaéletet, szentségek vételét. önfegyelmezést,
tökéletességre való törekvést. Alaposan téved, aki lá
zasan csak azt sürgeti, hogy most már aztán történjék
ám valami katolikus oldalról I Alapítsunk, szervezzünk.
lépjünk fel, beszéljünk, határozzunk. Mindezek tény
leg szükségesek, de mégsem itt dől el az A. C. sorsa.
Mindez merő naturalizmus volna. Merő kűlső tevé
kenység. Legelőször katolikus lélek kell ide. E nélkül
mindenféle organizáció zörgő csontváz marad. Legelő
ször lelket, sensus catholicus-tl A Katolikus Al<ci6
csak úgy újIthatja meg a föld szinét, ha természetfö
lötti s ha a kegyelmi élet hatalmas sodrásában jelent
kezik.

Apostolkodás.

A Katholfku$ Akcl6 második lényeges eleme: az
apostolkodás. A Szent Atya mondotta: az Actio Catho
lica a világiak apostolkodása, mely alátámasztja a pa
pok, és a püspökök apostolkodását. Hogy ez minő ter
mészetű, azt is megmondotta a Szent Atya: Legyenek
jobbak, de necsak a maguk részére. Legyenek jobbak.
jámborak, hívők, rómaiak, a pápához ragaszkod6k 
mindenki számára: apostolok. Az Egyház azt várja
tőlük, hogy apostolok legyenek: a sz6 apostolai, a bá
torítás apostolai, a védelem apostolai s mindenek
előtt gyakorolják azt az apostolkodást. melyre min-
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denkinek van lehetősége: az ima apostolkodását. S vé
gül azt az apostolkodást, mely senki előtt sem lehe
tetlenség, sőt mindenki számára kötelesség: a jó
példa apostolkodását.

Mindez nem elfeledett dolog-e? Katolikus életünk.
- nemegyszer egészen kedélyes hely. Uldögélünk,
igéket, előadásokat hallgatunk, s aztán --,- semmi. Pe
dig, amikor végetért a gyűlés s az istentisztelet, akkor
kell elkezdődníe a Katolikus Akciónak. Akkor kell
megjelennünk az építő helyen, a családban, foglalko
zásunk helyein, akkor kezdődik el az új katollkus
világ, szakadatlan apró munkája. Szerszámmal, vagy
fegyverrel a kézben, térdelve, vagy cselekedve, le
gyünk mindig apostolok, hitvallók - vagy mártirok.

FegyelemI

Harmadik jellegzetessége: a fegyelem, az egyházi
hierarchiába való abszolút beilleszkedés. A Szent
Atya az olasz Actio Catholica központi bizottságához
intézett beszédében kijelentette: legyen -az A. C. tá
masz az Egyház Iőművében: az apostolkodásban. Ep
pen ezért mindig az Egyházhoz, tanításaihoz és utasí
tásaihoz kell alkalmazkodnia. Ha e fegyelmet nem
egyszer nehéz is elérni; ha érte többször áldozatot is
kell hozni, - a fegyelem mindig kötelesség. A fegye
lem jellemző az A. C.-ra, ha közreműködní kíván az
Egyház apostolságában. Fegyelem nélkül e közremű

ködés el sem képzelhető.

A Szent Atya nem hagy kétségben bennünket, hogy
minő fegyelmet kíván a Katolikus Akciótól. Ez pe
dig a fegyelem mindazokkal szemben, akiket a Szent
lélek helyezett az Isten Egyházának kormányzására.

A pápával s a vele egyesült püspökökkel szemben.
Az Egyházban nincs fegyelem a pápa nélkül, vagy el
lenére. A Katolikus Akció fegyelme nem is elégszik meg
valamely politikai, szociális, vagy gazdasági szervez
kedés fegyelmével. Tájékozódási iránya kimondottan
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hlerárchikus. Elsősorban a pápára tekint és hallgat,
másodszor a püspökre, harmadszor a plébánosra. Min
den más valakire csak feltételesen tekint, amennyi
ben e három közül egynek a nevében apellálnak en
gedelmességére. Az Actio Catholica el sem képzelhető
katólíkus fegyelem nélkül s nem lehet katolikus fe
gyelem a plébános, püspök és pápa ellenére. Az A. C.
vagy engedelmeskedik, vagy nem is nevezhető A. c..
nak.

Mélység jelé.

.A magyar temperamentum máris hevesen köve
teli a Katolikus Akció nagy cselekedeteit. Valószinú,
hogy a szellemével nincs még egészen tisztában s
máris lobogó demonstrációkat sürget. S bizalmatlan,
hogy a magyar A. C., mint a magyar katolikusok át
fogó szervezete, még nem jelent meg úgy, mint dia
dalmas óriás.

Az A. C. elsősorban szellem s csak. aztán látható
szervezkedés, Előbb a mélybe kell leszállani, mielőtt

szélességben terjeszkedhetnék. Előbb az A. C. új szel
lemével kell a lelkeket átjáratni, hogy mint külsö te
vékenység jelenhessen meg.

Az ellt-caapat.

Következőleg: előbb a minőségre kell néznünk,
mínt a mennyiségre. Inkább a szellemre, mint a számra.
Inkább a jellemre, mint a tömegekre. A lehető leg
több helyett előbb a lehető legjobbat kell keresnünk
Elit-katolikusok kellenek legelőbb, mielőtt kaput nyit
tanánk mindenki előtt.

Jól mondja Pierre l'Ermite: Minden városban és
faluban az elitemberek képzése a legfontosabb. A plé
Dánia, a város, az ország java fordul meg azon, stke
tűl-e minden korban és állapotban és nemben elit-ka
tolikusokat találnunk. Egész embereket, hősöket, hit
vallókat, mártírokat. Azért állítja az A. C. elé különös
előszeretettel és számtalanszor a Szent Atya az Os-

78



egyház laikusait, - a világi apostolok e ragyogó elít
jeit. S kik adnának legelóször ily elit-egyéniségeket
az A. C.-nak, ha nem a Kongregációk? Hiszen három
száz éves ragyogó történetében a szentek, hitvallók
és mártirok egész légiója született meg.

Hiszek a Katolikus Akció
Jöv6Jében.

A Szent Atya azt mondotta, hogy az A. C. oly ked
ves néki, mint a szeme világa. Az A. C. nem tartozik
már az Ú. n. akadémiai kérdések közé. Nincs már an
nak 'helye, hogy létjogosultsága fölött vitatkozzunk.
Kötelességünk immár azt cselekvésre átváltanunk. Le
gyen formája országok szerint más és más, (a ma
iVar Katolikus Akció is különbözik egyéb nemzetek
Katolikus Akcióitól) a szellem és lényeg azonban le
gyen mindenütt ugyanaz.

Hiszek az A. C. keresztes hadjáratában. Hiszek cl

Krisztus-Király egyetemes uralmában. Hiszem, hogy
az A. C. az a dicsőséges út, amelyen a Krisztus-Király
vonul világtrónjához. Hiszek az A. C. jövójében, mert
egy olyan mozgalomnak, hol a hierarchia és nép, pap
és világi testvéri készséggel egybekapcsolódik, soká
ellenállni nem lehet.
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Az Actio Catholica tagozódása.

1933 november.

XI. Pius pápa a szakadatlan forradalmak bomba
füst jében, a világválságok rőt lángolásában, egy össze
omló társadalom ködén túl bíztató látomáskéntlátja
a jövő hegycsúcsain megjelenni Krisztus országát
Hogy Krisztus békéje mihamarabb eljöjjön. Krisztus
országába, roppant méretű hódításra, katolikus akcióra
szólítja fel a világ katolicizmusát. E gondolat Szentsé
ges Atyánknál' állandóan visszatér, ez uralkodásának
legjellegzetesebb vonása. Szinte szakadatlanul beszél
róla, szíve legkedvesebbjének mondja. Ismeretes, hogy
mily nyomatékosan ajánlja, sőt sürgeti megszervezését
minden országban.

A Szentatyától sóvárgott eme célt elsősorban a
Krisztus-rendelte hierarchiának kell munkálnia. A rom
lás azonban sokkal általánosabb, semhogy az egyházi
hatalom birtoklói egyedül kényszeríthetnék a vergődő

világra a Krisztusban való újjászületés formáit.
Fel kell tehát erősíteni a hierarchia apostoli erejét.

A világiak nagy tömege sorakozzék fel püspökeik és
papjaik mellé. Ezek apostoloskodásába szorosan illesz
tessék be a világiak közreműködése.A Krísztus-orszé
gért lelkesülö papság mellett jelenjék meg az ugyan
ezen célért élni-halni kész laikus apostolok tömege.
A kevesek, a papok apostolkodásához záruljon a töme
gek apostolkodása. Ha sikerül Krisztus Király mellett
a laikusok ez általános mozgósítását megszervezni, oly
roppant méretú szervezett aktivitás indul el a világ
válság megoldására, aminőt a történelem még nem
látott.
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A Szematya azonban nem kodifikálta a laikusok
beillesztését a hierarchia apostolságába. Krisztus Király
ságát: az Actio Catholica gigantikus szimbolumát, -
elénkhelyeztej a próféták életlátásával a vezényszót is
kiadta - kénonokat azonban nem adott. Szűntelenul
óhajtja ugyan, hogy a hívők, mint Krisztus misztikus
testének tagjai, a pápával és az egyház hierarchiájával
szoros egységben, mint apostolok terjesszék mindenütt
Isten országát, általános érvényű, pontos normákat
azonban nem adott.

Az Actio Catholica konkrét megvalósításában igy
némi nehézségek mutatkoznak. Éppen a tapasztalt
nehézségek miatt, római illetékes hely a közelmultban
egy kis fűzetet adott ki, mely a Katolikus Akció sze
rény címét viseli. Az iratka azt célozza, hogy - szem
meltartva ugyan a különböző népek és országok sajá
tos viszonyait és különleges feladatait - az Actío
Catholica lényegét és munkáját illető felfogás ba na
gyobb egységet vigyen.

A füzetke így adja az Actio Catholica meghatáro .
zását: "A katolikus laikusok részvétele a papság apos
toli munkásságában." Elemezve e meghatározást,
a következő lényeges alkotó elemeket .állapítja meg:

l, Apostolság, mert az Actio Catholica nemcsak
abban áll, hogy saját keresztényi tökéletességünkre
törekedjünk, - bár ez az első és legfontosabb lépés -,
hanem tényleges apostolkodást kell kifejtenünk, kinek
kinek társadalmi helyzete és képességei szerint.
XI. Pius (1931 április) két mozzanatot különböztet meg
benne, amelyek azonban nem szükségkép egymás
utániak; a lelkiismereteket átalakító munkásságot és al
apostoli tevékenységet.

2. Az Actío Catholica a laikusok apostoli munkás
sága, "amennyiben a hierarchiától erre felszólítva s tőle
közvetlenül és tökéletes függésben működnek közre a
lelkek üdvösségén. Ez az akció a laikusoké, de nem
kizárólag az övék. A laikusok a szervezés munkájában,
a programm keresztülvitelében saját hatáskörrel és
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felelősséggel bírnak. A megbízást és irányítást a híer
archla adja, még pedig a szervezetekben jelenlevő pap
által, aki a szellemi iskolázást vezeti és ügyel arra.
hogy a hierarchiától kívánt irányelvek betartassanak.

3. Ez az apostoli munkásság hierarchikusan meg
szervezett, Minthogy lényegében segítség a híerarchía
részére, azért felépítésében is kénytelen a hierarchia
szervezetéhez símulní. Alapjában a plébániákhoz tar
tozónak kell lennie, amennyiben az alkotócsoportok a
plébános kőrül helyezkednek elj lényegében pedig
egyházmegyeinek (egyházmegyei szervezetek a püspök
fennhatósága alatt) a "nil sine Episcopo" elv alapján.

Az Actio Catholica hierarchikus kiépítési vonalán
még azt is kívánja a Vatikántól kiadott irat, hogy min
den országban alakuljon egy vezető és irányító központ
..,.- a szükséges egység és azon feladatok megtárgyalásil
céljából, amelyek meghaladják az egyes egyházmegyék
szféráját.

Ha most az illetékes helytől kijelentett ezen elve
ket összevetem a magyar Actio Catholica megoldása
val, őrömmel állapítom meg tökéletes egyezésüket.

A magyar katolikus társadalom megszervezését
ugyanis a magyar püspöki kar az egyházközségekre
építette, az Anyaszentegyház e legősibb és legtermé
szetesebb szervezkedési formájára. E szervezeteknek
- mint az útmutatás mondja - mindenki tagja, aki
meg van keresztelve, tehát minden rendű-rangú es
állapotú katolikus hívöt magában foglal. Egyházi feje
a plébános, a hierarchia legvégső tagja. Mindig is úgy
tekintette magát, mint a hivatalos lelkipásztori mur.ka
támogatóját. Az egyházközségekre támaszkodó szer
vezkedés tehát teljesen megóvja az Actio Catholica
hierarchikus jellegét. Az Actio Catholica-nak az egy·
házközségekben folyó munkáját egyházmegyénkint az
egyházmegyei Tanács irányítja. Elnöke a megyés
püspök. A "nil sine Episcopo" elve tökéletesen érvé
nyesül.

Az egységes vezetés és az egyházmegyék feletti
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feladatok megoldása céljából a magyar püspöki kar
országos elnökséget szervezett, melynek elnöke a brbo
ros-hercegprímás, ügyvezető elnöke pedig a püspöki
kartól megválasztott püspök. "

A magyar Actio Catholica tehát szervezetében
híven megvalósította a Szeritszéktől ismételten kinyíl
vánított azon óhajt, hogy a Krísztustól rendelt hier
archia apostoli erejének felerősítője legyen.

A püspöki kar azonban a szerzetesrendeket és a
katolikus egyesületeket is meghívta az Actio Catholica
nagy rnűvéhez. A püspöki kartól az elnökség mellé
állított két országos szervben: az Országos Igazgató
Tanácsban és az Országos Tanácsban helyet juttatott
a szerzetesrendeknek és a katolikus egyesületeknek is.
Vagyis, a nem hierarchikus katolikus erőknekis, ame
lyek az "egyházi hatalom viselőtvel szemben több-kéve-
sebb autonómiát élveznek. "

.. A probléma már most az, hogy miként építhető fet
egy cselekvőképesmagyar Actio Catholica, amikor az
alap: az egyházközségi szervezkedés teljesen hierarchi
kus, de be kell kapcsolní az egyesületeket is - anélkül
azonban, hogy azoknak akár a működés, akár a vezetés
szempontjából önállóságukat fel kellene áldozniok.

Az egyházközségek és egyesületek merő külső

leges összefogásával meg nem elégedhetünk. Német
ország és Ausztria a meglévő egyesületek organizatcri
kus, nem egyszer körülményes, sőt nehézkes összef· -gá
sával valósította meg az Actio Catholica-t. A meglevő

egyesületek sokasága miatt azonban egyik helyen sem
jutottak el az átütő erejú új alakuláshoz. Az Actio
Catholica egyik országban sem jelenti azt az erőt, ame
lyet pedig a Szentszék vár tőle, mert a meglevők ~az
dagságába nem vittek rendet és tagozódást,pedig azt
kell, hogy jelentse az Actio Catholica gondolatának
következetes alkalmazása. Mindkét országban az Actio
Catholica virágzása helyett annak stagnálása tapasz
talható. Sok egyesület attól tartott, hogy értékét veszti
és nem számít szézszázalékos katolíkus egyesületnek,
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ha csak az Actio Catholica-hoz nem tartozik. Az egye·
sületek kínosan vigyáztak arra, hogy épúgy Actio
Catholica legyenek, mint a többiek. A következmény
aztán az lett, hogy semmi nem történt, mert mindent
akartak. Még más is bekövetkezett. Némelykor elő
nyösnek mutatkozott, hogy leszüreteljék a hierarchiába
való illeszkedés gyümölcseit; máskor pedig azt látták
előnyösnek, ha szabadságokkal élnek, amelyet bizto
sított számukra autonómiájuk.

Mi még a munka elején vagyunk. s a külföldi példá
kon okulva, kikerülhetjük a fenyegető zátonyt, ha még
idejében megvonjuk az Actio Catholica lényege szerinti
tagozódást.

Magamévá teszem Narciso Noguer és Konstantin
Noppel S. J. felfogását s megkülönböztetek egy szoros
és egy tág értelemben vett Actio Catholica-t s kettőjük
közé egy középső fokot helyezek.

A szoros értelemben vett Actio Catholica-hoz csak
a hivatalos, az egyházi tekintélyektöl vezetett szerve
zetek tartoznak. Ezek az egyházközségi szervezetek az
Egyházmegyei Tanács és az Országos Tanács.

Tágabb értelemben az Actio Catholica-hoz tartozik
mindaz, ami csak valamit is tesz Krisztus országának
elterjedéséért. Ha mindjárt csak az ima erejével törté
nik is ez. Idetartoznak a hitbuzgalmi társulatok, test
vérületek, harmadrendek, stb.

E kettő között állanak azok az egyesületek és intéz
mények, amelyek teljesen egyházi talajon állanak
ugyan, de mert határozott, pontosan körülírt feladatokat
kívánnak megoldani és az általános egyházi hatalom
mal szemben bizonyos autonómiával rendelkeznek, nem
lehetnek a szoros értelemben vett Actio Catholica köz
vetlen tagjai. Ide sorolandók az egyesületek legna
gyobb része. Sőt ide kell sorolnom a szerzetesrendeket
is. A Szentatya felfogása szerint azonban, ha nem is
egyenlők a szorosan vett Actio Catholica-val, úgy
tekintendők, mint az Actio Catholica hatalmas erőt
jelentő segélycsapatai. Segítségük abban áll, hogy min-



den tőlük telhető módon elősegítik az Actio Catholica
kivirágzását. Terjesztik az Actio Catholica apostoli
szellemét. ,áldozatra kész, fegyelmezett apostolokat
neveinek s azokat beirányítják az Actio Catholica hiva
talos szervezeteibe; az Actio Catholica központi, egy·
házmegyei és egyházkőzségí szekosztályaíval közre
múködnek; vagy átveszik az egyházközségekbe a szer
vezetüknek megfelelő tényleges munkát s mint az Út
mutató mondja, az egyesületekben kidolgozott egyé
niségekből kialakul az Actio Catholica rohamcsapata.

Azok a szervezetek pedig, amelyek tevékenységü
ket az Actio Catholica vallási és erkölcsi programmja
alapján formálják ugyan ki, de kihatásaik gazdasági és
hivatási szempontokat érvényesítenek,-egyedül felel
nek vállalkozásaikért. Vallási és erkölcsi oldalukról
ugyan az Actio Catholica-tól függnek, neki szolgálnak,
mint az apostolkodás eszközei. XI. Pius pápa a spanyol
kardinális prímáshoz írt levelében meghúzza a vonalat
a tisztán hitbuzgalmi s a gazdasági és hivatésszerveze
tek - s a szoros értelemben vett Actio Catholica kö
zött. Mindkét fajta szervezeteket kölcsönös jóakaratra,
egymás támogatására figyelmezteti. E levél ezzel kap
csolatban említi a politikai szervezeteket is, amelyek
természetük és célkitűzéseik miatt teljesen kívül esnek
az Actio Catholica keretén. Kívánatos azonban, hogy
az ott dolgozókat is töltse el az Actio Catholica szel
leme. Bár a politikai szervezetek távolsága az Actio
Catholica-tól e felsorolás szerint lényegesen nagyobb,
mint a hivatás-szervezeteké, mégis nyilvánvaló, hogy
a hivatás-szervezetek sem tekinthetők az Actio Catho
lica-val egyenlőknek.

Hogy az eddig elmondottak valóban komoly nehéz
ségeket jelentenek az Actio Catholica kibontakozását
illetően, abból is kiviláglik, hogy e kérdéssel a Szent
szék több megnyilatkozása foglalkozik. Megemlítem a
Szentatya levelét a spanyol bíboros prímáshoz (1929
november 61. a Szentséges Atya szózatát a Mária kon
gregációkhoz (1930 március), a szerzetesek ügyeinek
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vezetésére' rendelt kongregáció b{bor~s'prefektusénak
levelét az olasz Actio Catholica nőszövetségériekveze
tőségéhez (1930 május 29), s főként abíboros államtít
kár levelét az olasz Actio Catholica elnökéhez (1930
március 30). Ezen okmányok a' Szeritszék korábbl meg
nyilatkozásaira támaszkodnak, különösen a Bertram
bíboroshoz intézett közismert levélre s így az Actio
Catholica fejlődési vonalát céltudatosan továbbviszik.

E nyilatkozatok különös gonddal közlik azt a gon
dolatot, hogy az az egyesület, amely ugyan nem nevez
hető Actio Catholica-nak a szó szoros értelmében, még
nem lesz ezáltal érdemtelenebb és kevésbbé kedves az
Egyház és a Szentatya előtt. Igy pl. a bíboros állam
titkár előbb emlitett levelében ezt írja: "a szorosan
vett Actio. Catholica-n kívül még számos oly szervez
kedés, szövetség és vállalkozás is van, amelyek nagy
szeru kiépftéssel törekszenek akár a mélyebb ~!lzke
tikus kiképzésre, akár a jámborság, kiváltképpen al
imaapostolság bizonyos gyakorláséra. akár a karitász
áldásos működésére, Valóban széles és eredményes
apostolkodást fejtenek ki az egyén és a társadalom
jobbátételén. Azonban szervezeti formájuk miatt mégis
különböznek a tulajdonképpeni Actio Catolica-tól. DR
ha nem is lehet ezeket egyszerűen Actio Catholica -nak
nevezni, bátran mondhatjuk őket az Actio Cetholica
gondviseléstől rendelt segítő erőinek. Az Actio Catho
lica kölcsönös jóakarattal és szívbéli egyetértéssel mű

ködjék velük össze, azok meg minden telhető módon
mozdítsék elő az Actio Catholica ügyét." - Akár az
ima hatásos és fel nem becsülhető segítségével, akár
felvilágosító közreműködésükkel, akár tagjaiknak az
Actio Catholica szervezetei felé való irányításával. .

Ilymódon - folytatja az írás - az intézmények
sokféleségében egyrészt az Egyház csodálatos tenné
kenysége nyilvánul meg, mely kielégíti a lelkek s a
társadalom rnínden igényét, másrészt az intézmények
és az Actio .Catholica tökéletes harmóniája - bár
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mindegyikük megőrzi a' maga autcnómíáját -, az',Egy
ház egységének tökéletes képmását adja, mely az
Egyház fiait a -szeretet és gyöngédség szálaival fűzi
össze s mindenkit arra buzdít, hogy emelkedett lélek
kel dolgozzék Isten országának eljövetelén.

Még világosabban mondja Szentséges Atyánk a
Mária kongregó.ciókhoz intézett levelében, hogy mily
változatlan nagyrabecsüléssel tekint az Actio Catholica
ezen értékes. segederejére. "Hogyegyüttlegyünk az
Actio Catholica-val, elegendő, ha jót teszünk akárminő

formában is. Hogy a pápa azt mondhassa: aki nincs
ellenem..az velem van ... Míndenki hozza el a magáét.
akárminő alakban is; segítsen mindenki a maga módján
erejéhez és képzettségéhez mérten, nem kell lemonda
nia sajátos formájáról, ellenkezőleg ezen áldásos intéz
ménynek fenn kell maradnia. Nem jelenti tehát azt.
hogy más szervezeti formát kell felöltenie, viszont
annyit sem jelent, mintha a szorosan vett, a tulajdon
képeni. hogy úgy mondjam, a hivatalos Actio Catholica
lenne. Csak annyit jelent, hogy a nemes intézmény
támasztja alá, sőt alá is kell támasztania az Actio Catho
Jica centrális kezdeményezéseit."

E megnyilatkozás világosan mutatja, hogy miként
látja és gondolja Szentséges Atyánk az egyesületek
nek és szervezeteknek az Actio Catholica-ban való
tagozódását. A különböző szervezetek kapcsolata és
segítsége természetesen számtalan módon történhetik.
Vagy úgy, hogy - mint a Szentatya mondotta, --- tag
jaikat az Actio Catholica szellemére tanítják vagy
hogy leküldik őket az Actio Catholica hivatalos szer
vezeteibevagy hogy az egyházközségekben közvet
lenül munkálkodást vállalnak s lesznek az Útmutatás
szavaival élve, az Actio Catholica rohamcsapata.

Mindezek után a Magyar Actio Catholica egészsé.
ges és munkaképes tagozódása a következő: .
. . A szorosan vett Actio Catholica-t ai egyházközségi

szervezetek s ezeknek egyházmegyei Tanácsokban való
összefogása és az országos Elnöksé'g alkotják,



.. A szerzetesrendek és a katolikus egyesületek a
segitőcsapatokat szolgáltatják.

A hitbuzgalmi és hivatásszervezetek pedig a széles
értelemben vett Actio Catholica-t alkotják.

A segítőcsapatok teljes erejükkel támogatják az
Actio Catholica célkitűzéseit,izzólelkű apostolokat, elit
lelkeket nevelnek és adnak az Actio Catholica szolgé
latára. A szakosztályokban az egyházközségekkel mun
kaközösséget alkotnak s az egyházközségekben, tehát
a tulajdonképpeni Actio Catholica-ban a szervezetük
nek megfelelő munka elvégzését vállalják.

Az ügyrend átfogó s az egész országra és arinak
minden igényére kiterjedő mozgalmat kíván. Az egy
séges vezetés biztosítására a nagyméltóságú püspöki
kar az elnökség mellé Igazgató Tanácsot és Országos
Tanácsot szervezett. Mindkettőben képviseletet nyer
tek úgy az egyházközségek, mint a szerzetesrendek és
katolikus egyesületek. Az egységes vezetés a hierarchI
kus vonalon, tehát az egyházközségin könnyen elér
hető. De a másik, a szerzetesi és egyesületi vonalon is
végig kell futniok az egységes vezényszavaknak. Az
ügyrend szerint az országos elnökség a szakosztályok
tól kiérlelt programmokat tanulmányozás és hozzászó
lás céljából az Igazgató Tanács elé terjeszti, az Orszá
gos Elnökség nem is bocsát ki addig intézkedéseket,
míg az Igazgató Tanácsban meg nem hallgatja, nemcsak
az egyházmegyék, hanem a szerzetesek és egyesületek
véleményét is. Az ügyrend 4. pontja értelmében az
Actio Catholica nem tulajdonít magának semminemű
joghatóságot az egyes katolikus szervezetek, egyesü
letek és egyházközségek felett. Nem uralkodni akar,
hanem szolgálni; nem mindent magához vonni, hanem
segíteni. Viszont kéri s a püspöki kartóI nyert meg
bizatása alapján szeretettel elvárja az Összes katolikus
tényezőktől, hogy működésükben támogassák. vele
eleven kapcsolatot tartsanak fenn s indításait, kéréseit
szívesen fogadják s főleg az egységes fellépés és átütő
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erő biztosítása érdekében az egységesen kiadott Ielhi
vásokat lelkes szeretettel teljesítsék.

Nem kívánok kiterjeszkedni arra, hogy az egye·
sületek működésére rnínő termékenyítő hatást gyako
rol majd az Actio Catholica-ban megszületö egységes
vezetés. Egyesületeink megtanul ják a szellemi és gya·
korlati együttműködést, amelyet eddig itthon fájdalom
mal nélkülöztünk. Az Actio Catholica központi gondo
lata körül programmjaik az eszmei tartalom szempont
jából egymást kifogják egészíteni. Szervezési karakte
rük határozottabb lesz. Feladataikkal szemben felelősek

lesznek. Eddig ugyanis bármekkora mulasztást követett
is el valamelyik szervezet, erről számot senkinek sem
adott. Esetleg egyes városokban közös adminisztratív
központot alkothatnak az egyházközségekkel s ezáltal
nem egyszer bénító adminisztratív terhek lecsökken
nek. Az azonos célú egyesületi lapok talán egyesülni
fognak, stb. Mindezeket csak általánosságban érintet
tem.

Nem is az a fontos, hogy változtatunk-e vagy nem
a meglevőkön, mint inkább az a fontos, hogy míként
érhetjük el a Krisztustól rendelt hierarchia apostoli
erejének megerősítését, a Szentatya e forrón óhajtott
célját. Honunkban is célba jutunk, ha egyesületeink és
intézményeink helyes tagozódást nyernek az Actio
Catholica-ban s ha sikerült mozgalmainkba egységet
vinni. Legfontosabb azonban, hogyegyházközségeink
az Actio Catholica szellemétől megkövetelt életet pro
dukálják. Minél inkább kapcsolja magához az egyház
község a férfiakat, nőket, ifjakat és leányokat, annál
biztosabban érjük el Magyarországon is Krisztus orszé
gának megvalósulását.
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Az Actio Catholica magyar helyzetképe.

1934 június.

Amikor nyilvánvaló lett, hogy a megelőző kort
uraló eszmék kiélték magukat és végeredményük egy
világkatasztrófa mennydörgése és liquidálásuk meg
kezdődött, számtalan koponya törte magát azort, hogy
miként lehetne a végzetes krízist megoldani? Akkor
az Alpokon túlról szózat érkezett, mely a Catedra
Petri őrétől származik s jelszóvá kívánt lenni mind
azok előtt, akik az események zúgásában még tiszte
lettel néztek a legfőbb Tekintélyre. Actio Catholica!
Eleinte nem sok figyelemre méltatták a pápai ajak
kiáltását; zengése mégis betalált némely fülekbe;
mindinkább erősödött; a sajtóban visszhangot vert s
elhalni többé nem akart. Hatása a tavaszi szélhez ha
sonlftható, mely délről zúg, kikergeti a telet, össze
rázza a fákat s életre kelti a földben szunnyadó esi
rákat. Mennyi reménység reszket a szóban: Katolíkus
AkcióI Az erkölcsök tisztulása; a házasság és család
ujjáépitése: a szociális kérdé" megoldása; a nyilvá
nos élet kereszténnyé tételei. édes hazánk szabadulása
Rondtól, nyomortól. S titokban azt is reméltük. . hogv
dZ A. C. megoldja a magyar katolicizmus szervezke
dési problémáit.

Az ifjúság természetesen reggeli frisseséggel
ugrott talpra, hogy lapátot ragadjon és a sírba szórja,
ami korhadt és elavult. Az "actio" szó megbabonázta
oket. Végre eljött a régvárt új idő, az Egyház legfőbb
Pásztorától ünnepélyesen bejelentve a boldogító, friss
vállalkozás és cselekvés ideje, a harc és győ~elem



ideje, mely gyökere'$en leszámol minden -félszerúseg:
gel, megalkuvéssal és szúnyókálással.

. A csonka határok majd két éve visszhangozzák
már aRómából érkezett [elszót; az emberségesebb -és
keresztényibb kor nagy igéretét. Némi történeti távlat
keletkezett ahhoz, hogy A. C. magyar helyzetképéről
vázlatot készíthessünk. ' .. .

I. Legelőbb az Egyházon kivüli magaslatokról né
zem az A. C. képét.

l. Hogyan látják a protestánsok az. A. CA?
Eszembe jut, hogy egy erősen diasporás községben A.
C. gyűlésre készültek a katolikusok. A rendezőség
attól tartott, hogy nem lesz elég hallgató. De váratlan
segítség érkezett - a protestáns lelkészben. . Vesár
nap délelőtti beszédjében így szólott: "Mi az Actio Ca
tholica? Nem lehet az jó, hiszen Rómából jött 8 a
neve is latin. A protestánsok bőrére megy a dolog.
Mlnket akarnak elpusztítani." Az egész falun feszült
kiváncsiság futott végig. S a délutáni gyűlésen kato
likusokkal és protestánsokkal roskadasig töltött te
remben fejthették ki a szónokok az A. C. céljait. A ia
lust protestáns lelkészek horizontján az A. C. úgy áll.
mint a léleimetes Róma hatalmi szervezete, mely d

protestantizmus fölgöngyölítésére tör. A népszerű
protestáns lapokban gyakran bujkál az A. C. borzon
gást ébresztő szemlélete. A nÍvósabb protestáns szem
Mk azonban, saját szavainkkal ismertetve az A. C.-t,
azt kényszerülnek megállapítani, hogy az A. C. Krísz
tus királyságáért dolgozik s ezért :c protestánsoktól is
figyelmet és megbecsülést érdemlő mozgalom. A Pro
testáns Szemle legújabb száma azt állapítja meg. bogy
az A. C. alapgondolatával "Róma öntudatosan Ieldol
gozza a maga lelki életében a reformáció tanulságait.
Roppant történeti bástyái pincéjében új lélek mustja
forr. Róma befelé fordulva, Istenre néz S' a hatalom
helyett legbelsőbb, sokszor rejtett, sokak. által észre
nem vett iránya mégis csak az erősebb, mélyebb, ét-
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éltebb hit felé halad". (Protestáns Szemle XLIII-. évf.
62., 324. o.) .

A Protestáns Szemle szemében helyesen tükröző
dik mozgalmunk. Nem szállunk fel a pártpolitika sze
kerére, hanem a dolgokat formáló principiumot: a lel
ket teIítjük transcendens táplálékkal növesztjük fel
benne a pozitív vallásos életet és tesszük alkalmassá
és. felkészültté a katolikus világnézet elterjesztésére.
Abban a tünetben, hogy az új katolikus mozgalom
nem hurcolja zászlóját korteshadjáratokon, választási
piszkol6dásokon át a parlamentig, hanem a lelkek in
gáját lendíti lsten Jelé s a krisztusi életet duzzaszt ja Jel
bennünk, - val6ban történelmet formáló mozzanatok
jelentkeznek.

2. Hogyan nézi az A. Ci-t az attamkarmánvzoít
Mint a sziinxet. Miniszterek veregetik ugyan vállon a
katolicizmust és elismerik nemzetfenntart6 és törté
nelmi erőit. Miniszterek garantálják az A. C. támoga
tását addig, rníg az hitéletet mélyítő s erkölcsőt emelő

mozgalom.
Ám a hitélet mélyítését míndíg az öntudat ébre

dése követ/o S ez az ébredő öntudat a katolikusok le
szorítását kezdi emlegetni, az elfeledett katolikus jo
gokat kezdi reklamálni, új társadalmi rend alapjait
kezdi lerakni s elszánt kiáltásokat hallat, hogya nem
zeti evoluciót veszélyeztető bajokat mély vágással.
operációval gy6gyítsák. Az öntudatra ébredő kato
likus tömegek előtt érthetetlenül áll Q közhatalom.
lelkülete a Szekfűtől remekül elemezett neo-barokk
lelkület lévén, vagyis mindenképen konzerválni
akarja a harmadik nemzedék beteg örökségét, nem
tud mit kezdeni az A. C. örvényeiben jelentkező re
formtörekvésekkeJ. Igy esik meg, hogy a Ouadrage
simo Annót magyarázó gyűlések után csendőrök ki
sérik a községházára a szónokokat és tartanak nyo
mozást a faluban. Hogy a közigazgatás alapszabályok
firtatásávalpróbálja az A. C. gyűléseit akadályozni.
Hogy engem is barátságos ügyészi figyelmeztetés ért



egyík gyűlés után, hogy máshol ne beszéljek így,mert
ki nem kerülhetern a rendőrhatósági beavatkozást. Szí
gorú önvizsgálat után megállapítottam, hogy nem mon
dottam mást, mint amit a Szentatya mondott.

Az A. C.-tól elindított kor abban különbözik a
prohászkai kortól, hogy míg ott nem sikerült a kato
likus világnézet átvitele az életbe S annak intézmé
nyes megvalósítása, - bár boldogan kell megállapí
tanunk azt, hogy széles tömegek visszahömpölygését
indította el a kegyelmi élethez s ezzellépcsőzetet
teremtett a katolikus öntudathoz - addig az A. C.
mozgalom kifejezetten társadalmi érvényesülésre tör
s végső célja, hogy a nyilvános életet krisztusi ala
pokra állítsa. A katolicizmus széles síkjáról folyton
nagyobbodó tömegek tódulnak a kegyelem forrásai
hoz s fokról-fokra ledobálva a liberális súlyokat, a
katolikus öntudat zászlóival tűzdell tele a társa
dalmi, nyilvános életet. Az öntudattól átvilágított
és szervezkedő tömegekből történeti áradás készül,
hogyelöntse és megtermékenyítse a társadalmat, kul
túrat és államvezetést.

Szekfű szavaival élve "mindez nem politikum,
de az egész megmozdulás bármennyire távol áll is
a politikai pártszervezkedéstől, érthető, hogy a ki
egyezési korszaktól átvett gondolkodásban pusztán
megjelenésével is némi zavart okozhat ez az új ha
talmi távlatokat mutató katolicizmus. Egy új tényező
jelent meg, melynek szavát előbb-utóbb számba kell
venni, elnémítani pedig nehéz, sőt veszélyes, mint
ezt a hitleri állásfoglalás úgy a katolicizmussa\,
mint a luteranizmussal szemben már eddig is bebizo
nyította", (Szekfű: Három nemzedék és ami utána kö
vetkezik 431. o.) A közhatalom ne féljen tőlünk, nem
pislogunk a politikai batcmezbkre. Ideálunk a közép
kori városkép - természetesen szimbolikus értelem
ben - hol a városfalon belül békésen áll egymás rnel
lett a vár s a dóm, a világi és lelki fokus s árnyékuk
ban békésen s boldogságban húzódnak meg a polgárok
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házai.. Ha polltikal céljaInk lennének s arra töreked
nénk, hogy az egyházi fokus az állam rovására tüze
sedjék ki, eltérnénk az emberI t~rsadalom istenakarata
alaprajzától, mely szerint állam és egyház, ke-tten
együtt alkothatják meg az Istenország termékeny kö
zösségét. Az idő gyorsan jár, nincs érkezésünk politi
kai pepecselgetésre, sietnünk. kell, hogy tömegeinket
Krisztus kegyelmébe állítsuk. Nem szabad lekésnünk
a történelem színváltozásáról, mely Szentatyánk lát
noki szavai szerint nem lehet más, mint Krisztus biro
dalmának. eljövetele.

3.. Hogyan tekint az A. C.-ra a világi ember? Az
A.C.. ugyan a papok és világiak. együttes mozgalma,
áma súlypont a világiak vállán nyugszik. A végső
gY9zelem azon fordul meg: sikerül-e a világi töme
geket rendezett seregbe fogni s mobilizálni a Regnum
Christi jegyében? Kérdem: felvillanyozza-e a vi
lági rétegeket meghívásuk szekuláris jelentősé

gének tudata?
A nagyobb községekben. kis és nagy városokban,

valamint a fővárosban meglehetősen vastag réteg
gel találkozunk, mely már megszakitott tninden kö
zösséget az Egyházzal. Ezek előtt természetesen az
A. C. semmit sem jelent.

Az Egyházzal együttélő falvak népe s a vallásos
élet reneszánszát mutató 'városí nép ellenben fokozódó
érdeklódéssel fordul a mozgalom fejé. Megszokott je
lenség, hogyajárások hívei zászlók alatt vonulnak
föl az A. C. gyúléseire s a városokban nincsen elég
tágas helyiség, me ly a felduzzadt katolikus tömegeket
befogadhatná. Az A. C. gyúlések mindenütt ragyogóan
sikerülnek s tapasztalható, hogy a világi elem az A.
C.-ban a jelen kaoszából biztosan kivezető nagy ígé
retet sejt.

Jelenleg még csak a sejtésnél és készségnél tar
tanak s nem látják élesen szerepüket az Egyházban,
az apostoli közremúködés lehetőségeit. A világi pub
likum sokáig volt vallási dolgokban pórázon vezetve



s nem kapott aktív szerepet hitünk szolgálatában.
Nincs a cselekvéshez és önállósághoz szoktatva. Any
nyiszor túlszínezett módon hallotta az Egyház háttérbe
szorítását, gúzsbakötését és elszigetelését, hogy bátor
ságát jórészt elvesztette. Amint a papság rnűködése

a multban javarészben védekező mozdulat volt, véde
kező helyzethez szokott a világi elem is. Nem kis fel
adat ezt a passzív és elnyomáshoz szokott, sokszor fé
lénk és cselekvésben egészen kezdő, bizonytalan ele
met felelősséggel járó aktivitáshoz szoktatni. Pedig
nem lehetetlen. Egyik községben minta A. C. ülést tar
tottak s azon módozatok pompás és szemleltető bemu
tatása után, ahogy a világi kiveheti részét a krisztusi
harcban, egy egyszerú polgári ember kért szót és így
kiáltott: "Jöjjenek hát a papok s mondják meg, hogy
mit tegyünk, mert mi megyünk velük". Élénken emlék
szem vidéki utaim alkalmával arra a neopresbiteri lán
golásra, mely kiperzselt rám a világiak lelkéből. Csil
logó szemekkel itták a szavakat és gyúlés után agyon
zaklattak bennünket konkrét kérdéseikkel a tenni
valókat illetőleg.

Vannak azonban soraikban - nem egyszer a leg
jobb indulatúakban is - akik bizonyos hátsó gondo
latokat. rejtegetve állanak oldalunk mellett. Kímélet
ből, vagy udvariasságból nem közlik ugyan, ami le-l
kükben motoszkál, de érezni, hogy titkos féreg rágja
lelküket s nem bíznak a mozgalom átütő erejében
Bajban vannak a papok - mondják - s azért kellünk
most mi civilek! Féltik a birtokukat, a fizetésüket!
Utánozzák. a telekezeteket! Csakhogy azoknál nem
nyugdfjasok a vezetők, hanem olyan egyének, kik ke
resztül is tudnak vinni mindent! Verík a papok a do
bot, de ha jönnek a civilek, agyonkritizálják őket!
Vagy ha előtárják terveiket, az a válasz, hogy sajnos,
ezen még nem tudunk segíteni! stb. Úgy látszik, hogy
az így gondolkodó világiak száma nem túlságosan
nagy. Hiszen számtalanszor kapunk leveleket vidéki
intelligenciát61 telve tettvággyal, akciót sürgető szent
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elégedetlenséggel. Vidéki ifjak keresnek föl bennün
ket, tanácsot kérve a működés lehetőségeihez. Azt
konstatáljuk, hogy az intelligencia túljutott a ltbetoltz
mus holtpontján s lelkesen, itissen áll a sorba és el
végzi a rá kirótt munkát. A papság ugyan gyakran
panaszkodik, hogy kevés az alkalmas és használható
munkatárs. Hogy a falu intelligenciája még az elmúlt
idő mentalitásában leledzik. Egészben véve mégis az
tapasztalható, hogy a világiak örömmel és készséggel
vállalják az A. C. apostolkodását, csak legyen, aki
nekik az utat konkréte megmutatja s őket a nagy
munkánál felhasználja. Minden jel arra mutat, hogy az
intelligencia kinyitotta lelkét a kor szellemi áramlása
előtt. Miként az előbbi korban az intelligencia volt az
Antikrisztus eszköze, most ugyanaz az intelligencia
simul készséges lélekkel a Krisztus-Király lábaihoz.

4. Hogyan tükrözik az A. C. a papság szem
léletébetü

Bizony vannak, akik haragusznak az egész A.
C-ra. Úgylátszik, hogy nyugodt szundikálásukbot
riasztotta fel őket az A. C cselekvést sürgető szava.
Mert egyesek még azt is megteszik, hogy felbontat1a
nul küldik vissza az Országos Elnökség kiadványait.
Igaz, hogy szórványosan, de nem egy ízben állott a
borítékon: Nem fogadom ell Fejcsóválva és összeszo
rult szívvel néztem ezt az irást. De ezek legalább még
őszinték. Vannak, akik egyszerüen papírkosárba dob
nak mínden A. Ci-tól érkező iratot. Vagy az egyház
megyei hatóság sűrgetéseinek csak papiron tesznek
eleget. Akik pontos jegyzőkönyveket küldenek gyű
lésekről, amelyeket sohasem tartottak meg. Akik a
szervezkedési gyűléseken megjelennek ugyan, de ri
degen, hidegen üldögélnek ott. Míg körülöttük a lel
kesedö világiak tengere csapkod, némán és sötéten
úgy ülnek, mint az elszáradt fák a tavaszi rügyfaka
dásban. Vannak, akik kényszerből, püspök úr no
szegetésére. immel-ámmal, lélek nélkül tesznek annyit,



amennyit tenni muszáj s nem amennyit az apostoll
lángtól égő vezér lelke diktál.

A papság egy másik része úgy látja az A. C.-t,
mint merőben az Országos Elnökség B az Egyházme
gyei Tanács, általában él vezetők· működését. Kívánják
a katolikus ügy diadalát és pedig minél előbb, de ma
guk ujjukat sem mozdítják érte. Ezek a csodavárók,
akik munka nélkül, véres küzdelem nélkül várják az
A. C. diadalát. Sürgetik a házassági törvények revízió
ját, a katolikusok számarányos érvényesülését s álta
lában az egyház érvényesülését s elfelejtik, hogyha
sikerülne is az egész törvénykönyvet katolikus szem
pontok szerint átdolgozni, még mindig megoldatlan
maradna az A. C. problémája. Mert az A. C. a kato
likus lélek mindenütt való jelentétét és cselekvésben
nyilvánuló belső dinamikáját jelenti és ezt nem érheti
semmiféle zseniális országos vezetés, hanem egyedü}
a lelkipásztorok apró, hősi, szűrke munkája.

Vannak, akik plébániájukon már régtól megalkot
tak minden szükséges szervezetet s amikor az Orszá
gos Elnökség lelkigyakorlatokat, kultúrelőadásokat,

karitász-szervezetet, nemek és korok szerinti egyesü
leteket kér, csalódottan legyintenek: Ezt már mi mind
megcsináltuk. Hát csak ez az A. C.? Ezek elfeledik,
hogy az A. C. nem pusztán katolikus cselekedeteket
jelent, hanem a katoltkus tömegek szervezett aktivé
lását és lelvonultatását azon célból, hogy felépülhes
sen az emberi közösség amaz új épülete, melynek alap
rajzát maga a Teremtő készítette a teremtés hajnalán,
mely alapformát a megtestesült Fiú ültette bele a vi
lág történelmébe s ránk bízta annak evolucióját. Az
A. C. végső céljában a szent Ágostontól előrelátott
és Dantetől ragyogóan megformált Civitas Dei szirn
bóluma áll.

Vannak, akik az A. C. friss lelkét a politikai vo
nalon szetetnék látni s még mindig azt hiszik, hogy a
politizálás az egyedüli eredményekhez vívő út. Vagy
a szociális kérdést kívánják tengelybe tenni s elége-

At A. C. tit éve.



deUenek, hogy az A. C. nem propagál konkrét gazda.
sági kibontakozási terveket. Ám a Quadragesimo AlUlO
maga is csak keretet nyujt s még számos elökelő ko
ponyának kell törnie magát, mig megszülethetik a szo
l1darizmus korszka. Az A. C. útja bizony tövises út,
mert a lelkekhez kell eltalálnia. A Quadragesimo
Annóhoz is csak akkor jutunk -el, ha előbb a lelkek
felgyulladnak Krisztus szellemétől, de nem fordítva:
ha a liberalizmus bacillusaitól még mindig fertőzött
lelkekre aggatnánk a Quadragesimo Annóban felta
lálni vélt konkrét terveket.

A papság legnagyobb része azonban telismette az
A. C. nagy jelentőségét. Erzí, hogy az isteni színjáték
döntő küzdelme megindult. Vagy sikerül most, a kor
változás momentumában tömegeket elővarázsolni,

hogy Krisztus vehesse át a diktandót a történelem ala
kulásában, vagy olyan szellem s kor tör reánk, mely
még Jobban vlsszaszotit, IIgleichschaltol" bennünket,
Erzi azt is a papság, hogy bár rendkívül fontos a szer
vezeti apparátus, mégis a legfontosabb a lelkek köriW
munka. Fontos az Országos Elnökség, az egyházme
gyei központok funkcionálása, a legfontosabb azon
ban a sejtek, az egyházközségek egészséges élete.
A papság legnagyobb része nem rekriminál, nem von
felelősségre, hanem mint egyházközségük vezére előbh

önmagukat téve szentté, összeszedik minden apostoli
erejüket, hogy egyházkőzségüket is megszenteJjék.
Elesen látják, hogyannál gyorsabban és biztosabban
következik el Krisztus korszaka, minél több lelket ve
zetnek el az örökélet forrásaihoz.

II. Lépjünk most már egészen közel az A. C.-hoz.
Szemtől-szemben szemlélve, egy egész országot átfogó,
jól tagolt szervezettség képét adja.

1. A püspöki kar végrehajtotta már az egyházköz
ségi szetvezkedést. Végső fokon ugyanis az A. C. szer
vezkedése egybeesik az egyházközségek megszerve
zésével. Úgy látjuk, hogy az ország valamennyi plé
bániáján megva16sitották már a püspökkari határoza-
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tot s alig egy-két megyéről tudunk, ahol ebben az év
ben fejeződik csak be az egyházközségek megszer
vezése. A megyéken belül csak szórványos eset, hogy
bizonyos helyi nehézségek miatt nem alakultak meg
az egyházközségek. Nemcsak a materban, de a filiák
ban is - legalább nagy általánosságban - munkára
készen állnak az egyházközségek. Bennük. a plébános
oldalán áll a világi elnök s a meghatározott számú
képviselőtestület és tanács, az A. C. apostoli testülete.
A legtöbb egyházközségben megépítették már a 3, 4,
sót 5 szakosztályos berendezkedést is.

2. Megvannak már országszerte az esperes-kerü
leti tanácsok, amelyekben 8-12 egyházközség alkot
egy-egy bokrétát s az esperes a plébánosokkal és a
világi kiküldöttekkel együtt ellenőrzi kerületük egy
házközségeinek munkálkodását, a központi irányel
vek megvalósulását. Az A. C. hármas reszortja: a hit
buzgalom és erkölcsvédelem, kulturális és sajtó, szo
ciális és karitativ feladatok egy-egy gazdát, referenst
nyertek bennük.

3. Majd mindegyik egyházmegyében megszer
veztetett már az egyházmegyei tanács a megyés
püspökökkel az élén, az egyházmegyei igazgatóval
központjában s az 5 egyházmegyei központi szakosz
tállyai az oldala mellett, készen, hogy a kerületi taná
csoktól átszúrt egyházközségi jelentéseket földolgoz-·
zák, az országos elnökség évi munkaprogrammját az
egyházmegye sajátos viszonyaira áthangolják s az
egyházközségek felé szóló, megyei tennivalókra vo
natkozó javaslatokat előkészítsék.

4. Két éve működík már az Országos Elnökség, .5
országos szakosztályával, az országos Igazgató Tanács
csal és az Országos Tanáccsal, az A. C. parlamentjéve!.

Papíron az A. C. egy gigantikus organizáció ké
pét mutatja. A fővárosban. a Bíboros Hercegprímás s
a Püspöki Kartól adott Püspök legfóbb Irányítása
mellett múködik az országos energia-centrálé, min
den püspöki székvárosban kész a transzformátor, mely
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az Orsz. elnökségtől érkező nagy feszültségi áramot
az egyes egyházmegyék viszonyaihoz alkalmazza, a
kerületi tanácsokban az áramelosztók funkcionálnak
s minden plébánián elkészült már a kapcsolás, az éra
mot felfogó és kigyujtó készülék. Papíron úgylátszik,
hogy az egész országot átölelő szervezeti hálózat áll
már rendelkezésünkre, lehet már egységes célkítűzé

seket végiggörgetni az egész országon, rendelkezünk
már oly átfogó szervezkedéssel, hogy ha szükséges,
egy gombnyomásra talpraugrik az egész ország.

5. Meg kell azonban vallanom, hogy ez az óriási
apparátus nincs még teljes üzemben. Hasonlít a bán
hidai centráléhoz, melynek elkészülte után a bécsi vo
nalat telehúzták áramvezetékkel, ám évekig nem fu
tott áram a kész hálózatban s most is csak némely
mozdony használja energiáját. Meg kell vallanom
őszintén, hogy még az Orsz, Elnökség sem találta meg
a szükséges vezényszavak kisugárzását s az ötös
kábel nem mindegyikén fut az igényelt kielégitő ener
giaáramlás. Ne csodálkozzunkI A magyar katolikus
élet nincs hozzászokva egységesen irányItott munkál
kodáshoz. Eddig apatakocskák szeparátim csörgedez
tek a völgybe s nem alkottak egységes s azért impo
náló folyamot. Eddig számtalan zászlócska csattogott
a légben s nem volt generális, aki hadsereggé egye
sítette volna azokat. Minden organizációnak meg volt
ugyan a maga generálisa, de a sok generális egyen
rangúan állott egymás mellett s egyik sem tartozott a
másiknak engedelmeskedni; mindegyik a maga hadi
terve szerint harcolt; mindegyik hadisarcot vetett ki
s önálló síneket helyezett el a harctéren. Nem könnyü
dolog ebben a deorganizációban az A. C.-tól kivánt
egységes vezetést megvaJósítani. Hiszen nincs sérnánk,
amely szerint dolgozhatnánk, valósággal dzsungel
ben kell utat vágnunk. Mindenhez idő szükséges. Itt
sem lehet csodát várni, itt is keserves kínnal kell meg
fizetnünk, míg elérjük az egységes vezetés egész or
szágra kiható világítását.
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A megyei központok még alig jutottak túl a meg
alakulás formaságein és nem eszméltek fontos szere
pük megoldására. Az esperesi tanácsok sem kezdték
még el azt a funkcionálást, amit nékik az ügyrend
kijelöl. Még számos esperesi tanács tétován áll és nem
tudja, hogy miképpen kezdjen munkához. Az egyház
községek is több helyen vagy merő papíralakulás.
vagy· tanácsuk és közgyúlésük nem úgy fungál, mint
a lelkipásztor munkatársainak testülete. Még kevés
helyen kezdődött el a munkatársak kiválasztása és
nevelése. A püspöki előírásra megtörtént ugyan az
egyházközségek beszervezése, a valóságban azonban
minden a régi síneken halad.

6. Elehangoló színeket csak azért használom, hogy
annál jobban előragyogjonnéhány egyJiázmegyenagy
szetű munkálkodása. Mert a fenti kép szerencsére nem
általános. Néhány egyházmegye az aktivitás elragadó
képét mutatja. Az egyházmegyei tanács jól kidolgo
zott és pontos célkitűzéseket ad az egyházközségek
felé s központi lappal állandóan ébrentartja, jobban és
jobban kifejti a vezényszavakat.és figyelemmel kiséri,
hogy miként alkalmazzák azokat az egyházközségek
ben. Az esperesi tanácsok felfogják és a falu viszo
nyaihoz alkalmazva osztják szét a központi irányítást.
Van megyénk, ahol az espereseket külön tanácskozá
sokban vezetik be a kerületi tanácsot illető felada
taikba s az egyházi hatóság kérlelhetetlenül leváltja
azokat, akik hasznavehetetlennek bizonyultak. E me
gyék egyházközségeiben a megindult élet zajlása hal
latszik. Van több megye, hol az áramlás már visszafelé
indul. Az egyházközségek beszámolnak a kiadott ve
zényszavak végrehajtásáról, jelentéseiket beömlesz
tik a kerületi tanácsokba. amelyek megbírálják azokat,
a kerületi tanácsok pedig az egyházmegyei központ
ban futtatják össze a jelentéseket. Az egyházmegyei
központ maga előtt látja az egész megye munkaképét,
könnyen megtalálja a beteg pontokat, korrigálja a
hiányokat s újabb energia-církulácíókat indít el.
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.. - III. A szervezeti kép után a Iegfontosabbról, az
áramról. a lélekről szetetnék lotografiát adni. Külső
látszatra az Actio Catolica szervezeti hálózata szinte
tökéletes. De zörgő csontváz marad csupán, ha a prin
cipium: a lélek nem fonja be a merő vázat, inakkal,
erekkel, hússal és vérrel, szóval élettel. Van valami
a marxizmus hereziséból, hogy első helyre a szervez
kedést szeretjük helyezni. Bár igaz, hogy a legvon
zóbb ideál sem nélkülözheti az organizáció előnyeit,
ha hússá és vérré kiván változni, - mégis a szervezet
túlhangsúlyozása a rideg racionalizmus utórezgése. Az
próbálta meg az organizmust az organizáció mechani
kájával behelyettesiten1. Az európai országokon ma
valóságos szimbólum-düh vonul át. Alig ismeri már ki
magát az ember a zászlók, színek, formaruhák, paszo
mányok orgiájában. Ám e tünetben az eszmék harca
nyilvánul. Mert nem lehetett a régi stílusban, gondo
latokban az embereket közösségbe hozni, új közös
séget alkotó eszmék léptek elő s ezek a szimbólumok
erejével vezetik az embereket új szervezettségbe, Or
ganizáció nem teremthet szellemet, legfeljebb terrort.
ochrinát, csekát. Ellenben a duzzadó diadalt ülni akaró
szellem mindig eltalálja a céljához segítő szetvezeti
lormákat.

Szent Vince .előbb szent lett s a misztériumban
hallotta meg a szenvedők jajkiáltását és látta meg az
Egyház akkori sebeit: a meg nem felelő püspöki kine
vezéseket s az elégtelen papnevelést. A. misztérium
kegyelemgyöngyeitől beharmatozva ment a szelive
dés homályos, fanyar vidékeire és szállott szembe a
hatalmas Richelieu és Mazarin bíbornokokkal. A ke
gyelmi élet misztériumába sodorta be azokat, akik
vele dolgozni akartak és onnét növesztette ki az or
ganizációkat, amelyeket az idő vasfoga sem tudott
megrágni.
. . Ml most már az Actio Catholica BzeJ1eme'

1. Elsősorban a kegyelmi élet, a hitbuzgalom..
Tehát nem kultúra, nem szocíológia, nem művészet,
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nem irodalom áll az első helyen, hanem ez isteni f6
kusz felforrása az emberben s túláradó kifelé buzo
gása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kultúráiil"
szociális, sajtó- és egyéb feladatainkhoz az odaadó,
hűséges munkatársakat azokban találjuk meg, akik
egyek velünk a kenyértörés misztériumában. Az ellen
próba is áll: akinek lelkét nem öntözi állandóan a ke
gyelem áradása. azok nem bírják idegekkel és kitar
tással a munkát melleUünk. Az országos nagy organi
zációhálózatból tehát elsősorban a felfokozott hitbúz
Ralom szikrája pattogjon ki.

Ám konstctálom, hogy a papság nem értékeli
eléggé a mísztéríum erejét. Katolikus akciót említve.
egészen külsőséges dolgok filmje pereg elsősorban
lelke vásznén. A lapok hasábjain nem egyszer bujkál
a lekicsinylés; imádkozó vénasszonyokkal sorsdöntő

csatát nyerni nem lehet. De hát nem is a passzÍv, ér
zelgő hitbuzgalom az A. C. szelleme. Hitbuzgalom
eddig is volt, mégsem tudott eléggé érvényesülni a
nyilvános életben a katolikus világnézet. Az Actio
Catholica szelleme szerinti hitbuzgalom azonban lép
csőzetet jelent, amelyen az érvényesülés napvilága
felé halad a katolikus gondolat. Eddigi hitbuzgalmi
rnunkálkodásunk valószinűleg nem volt egészen he
lyes, mert megrekedt a befogadó egyéneknél. Azért
tapasztalható, hogy hitbuzgalmi szervezeteink koránt
sem adják azt a mobilizálható eleven erőt, amelyet
pedig várnánk tőlük.

Olyan hitbuzgalmat kell teremtenünk, mely hí
veinket vezetóképesekké teszi, hogya velük érint
kezők is áramkörükbe kapcsolódjanak. Az Actio
Catholica mobilizálhat6, aktivdlhat6 hltbuzgalmat
sürget.

2. Kétségtelen azonban, hogy az A. C. karakte
rlsztikuma nem a puszta hItbuzgalom. Ha csak ez
volna, minden problémáját megoldanák a hitbuz
galmi egyesületek. A hitbuzgalmi egyesületek azon
ban nem tartoznak az A. C. szorosan vett szervezetei
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közé.' A hltbuzgalmat azért sürgetjük elsősorban,mert
belőle' lehet kitermelni, mint termékeny humuszb61.
az Actio Catholica specifikus elemét, a vllágiak apos
tolkodását. És pedig nem a puszta személyes apostol
kodást, hanem a hierarchikusan szervezett apostolko
dást. Mert a plébánia és az egyházmegye az egyet
len lehetséges organum, amelyben az A. C. apos
tolkodása műkődhetík, A Szentatya azt akarja, hogy
a világiak munkáját a lelkipásztorok lehetövé tegyék
és őnállósítsák. Nem Actio Catholica az, ha a lelki
pásztorok felajzott hévvel szolgálják a lelkek érde·
keit, ellenben az az A. C., ha világiakat munkatár
sakként veszik oldaluk mellé. Az sem A. C. még, ha
egy világi a saját személyében apostolkodik, ellen
ben A. C, ha erejét és buzgóságát a lelkipásztor ren
delkezésére bocsátja. Nem az az A. C. lényege, hogy
katolikus kultúrálís szociális akciók történjenek, ha
nem, hogy a hívek készen legyenek lelkipásztorok
oldalán minden katolikus ügyért síkra szállani és azok
érvényesüléséért minden áldozatot meghoznak. Csonka
A.' C-val állanánk' szemben, ha az országos és a me
gyei központok ugyan kitűnően funkcionálnának. az
egyházközségekben ellenben nem hajtanák végre a
Szentatya akaratát, hogy a konkrét munkahelyen a
világiak lelkipásztoruk oldalán álljanak. Csak akkor
teljes az A. C, ha legeldugottabb falucskában is lelki
pásztoruk gondjaiban osztozkodnak a hívek.

Az A. C. nagyszerú szervezeti hálózatában ennek
a vllági apostolokat keltő, nevelő és aktiváló áram
ldsnak kell Járnia. E nélkül beszélhetünk katolikus
kulturális, vagy szociális munkálkodásról, csak Actio
Catholicáról nem. Ez az áram azonban még nem kon
statálható tökéletesen az A. C szervezkedésében. Nem
gondolok a hűtlen, kötelességüket mulaszt6 pászto
rokra. Ezek plébániája úgyis az A. C. mozgalom
sajgó sebei.

De még a buzgó papok sem tudták leküzdeni ma-
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gukban avilágiakkal szemben táplált bizonyos blzal
matlansdgot. Nincsenek ahhoz szokva, egészen (lj do
log, a pasztorálisban új fejezet, hogy a lelkipásztorok
osszák meg hiveikkel munkájukat. Különösen, ami
kor a világiak még ügyetlenek, iskolázatlanok és gya
korlatlanok. Sokat kell velük bíbelődnl: sokszor köny
nyebbnek látszik, ha mindent maga a pap végez. Am
véllalnunk kell ezt a munkánál ls nehezebb munkdt:
Q. világiak lassú, fokozatos apostolságra való érlelését.
Bármily fontos munkánál előbbrevalónak látom a vi
lágiakapostoli beiskolázását és munkához juttatását.
.' A plébános, a püspöktől 'rendelt vezér,· gyüjtse

maga köré a vezetésre alkalmas világiakat s nagy
feszültségű lelki életet vezessen beléjük. Aztán oktassa
ki őket a Krisztus-ország nagy érdekeire és fokról
fokra vésse rájuk az apostolok jellemvonásait. És. tűz
zön. eléjük konkrét feladatokat. E munka sok türelmet
és áldozatot követel a paptól, de megéri, mert általa
hamarosan messzenyúlhat keze. A kommunisták sej
teket teremtenek és ezekkel ássák alá a nemzet életét.
Mi is teremtsünk sejteket, hogy megmentsük népün
ket és ingó javainkat. Ha minden plébánián csak né
hány iskolázott férfi és nő lenne kéznél, mint a kovász
hatnának a többiekre. A plébánia minden tagja 
akármelyik szociális réteghez vagy politikai párthoz
tartozzék is -, legyen iskolázott mísszionárius, is
merje hitünk alapelveit és azt is, hogy a különböző
helyzetekben hogyan orientálódjék és míként viselje
magát. Magyar népünk missztonélása csak úgy mehet
végbe; ha az egyesek praktikusan élik kereszténysé
güket és érte halni is képesek. Engedjünk a szervezett·
ségbe vetett túlbizalmunkb6l és fordftsunk több gon
dot a személyiség k/formdlására, a lelkilsmetetek ,át
alakItdsdra, amelyet a Szentatya gyakran emlft. Álta
lános tapasztalat, hogy a hivek a papra hagyatkoznak,
éi pap pedig az organizációra. Szerencsétlen eiren
lus vitiosus.

Az esperesi kerületek, az egyházmegyei közpon-
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tok ezt az apostolkodásra való iskolázást kérjék szé
monelsősorban, mert nélküle füstölgés lesz csupán az
A. C;, csak nem a világi sorok elszánt megindulása
Krisztu8'örszágáért és népünk megmentéséért.

3. Nem egyszer hallom a panaszt lelkipásztoraink
ajakáról:nincs emberem az A. C. munkálhoz. E panasz
első pillanatra különösnek látszik, hiszen minden egy
házközség rendelkezik világi elnökkel, képviselőtestü
lettel és tanáccsal. es mégis igaz, mert legtöbb helyen
már e testületek összeállitAsánál hibák történtek.
A személyek kiválasztásánál, különösen kisebb helye
ken, jószándék*, de középszerű és általában élemedett
egyének kerültek az élre, akik inkább vezetettek, mint
vezetők; inkább passzívak, mint aktívak; inkább ko
loncok, mint igavonó társak. A vezetőket bizony nem
lehet egyszerűen kinevezni, azokat előbb kl kell nevel
nünk. Ki ken őket iskoláznunk, különben az a veszély
fenyeget bennünket, hogy egész sereg olyan elnökünk
lesz, akik. csak a beszámolókból értesülnek arról, amU
tettek. Ne vegyük e veszélyt könnyeimüenI Ahol ki
~árólag éltesek ülnek a kormányhelyeken, az A. C.
hajója szereti a nyugalmas vizeket és a biztos kikö
tőket. Ahol azonban friss, ifjú erők ragadják meg a
kormányt, az A. C. hajója dagadó vitorlákkal indul a
Krisztus-ország kikötője felé.

Nem folytatom tovább a helyzetkép rajzolását.
Szeretném, ha elóadásom gondolatokat ébresztett volna
és. tettekre serkentene. :Ss ha bizakodó optimizmus
sarkantyúja lehetne, friss, hódító szenem fakasztója,
mely mer és nyer. Sokan vannak hiveink. között, akik
érzik, hogy a jelen hitért való harcaiban nem marad
hatnak meró á2Yútöltelékek, hanem aktiv katonák
nak kell lenniök. De nem találják még meg az A. C.
zászlója alá való csatlakozás módjait. A világiak. is lát.
ják már, hogy a klérus egymagában nem jelent elég
séges erőt ahhoz, hogy a katolicizmus úr lehessen el
lenségén. Ámde még mindig azt hiszik, hogy mint jó
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alattva16knak, mindaddig hallgatniok és várekozníok
kell, mig nem hívják őket. Hallassuk az A. C. mozgal
máböl a világiak meghivásának kiáltását. Ma még ke
vés a cselekvő katolikusok száma, feszüljünk neki,
hogy az A. C. jegyében a lelkipásztorokat és a híve
ket cselekvőképes egységbe kapcsoljuk össze. O pe
dig, ki kezében tartja a történelem fonalát, adja meg
az Actio Catholica magyar szervezetének a katolíkus
cselekvések győzelmét.
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Beharango~ás,

1934 augusztus.

Jubileumi, huszonötödik nagygyülésre húzom meg
ti harangokat. es hívom az ország népét, hogy nagy
gyűlésünk valóban a népé, az országé, a tómegé
legyen.

Boldog a nép, mely tud jubiláIni - mondja az
Irás. Lelkemen ünnepi hangulat árad szét, amikor sze
rencsétlen országunk egyetlen megmaradt kincsének.
ősi hitének ünneplésére harangozok. Istentiszteleti
hangulat él szívemben, ebbe mártom tollamat.

Már az első nagygyűlésen, 1900-ban leszögezte az
első szónok, hogya katolicizmus kölcsönzi a hadnak
a legértékesebb erőket. Ezen álláspont igazolódott be
a nemzet tragikumában, mert míg feje felett félelmete
sen gyülekeztek a viharfelhők, annál élesebben rajzo
lódott ki ama tény, hogy a katolicizmus a leghatalma
sabb nemzetfenntartó orgánum. MárványpilIér, amelyen
biztosan nyughatik az ezeréves Haza.

Még 1900-ban nem jelent meg rajta kormányférfiú,
sem a közhatalom valamelyik képviselője. A lapok
úgy írtak róla, "mintha a multba tett látogatásra [öttek
volna össze"; "bigott parasztok, keresztes hecckápl4
nok, fanatizált fekete reverendák". Ma pedig, a szét
mállás iszonyú tanácstalanságában úgy áll az Egyház
a világfigyelem előtt, mint olyan erő, melynek van
programmja és ereje a világ megmentésére.

Az első gyűlések még telve panasszal a hitetlen
tudomány miatt, Prohászka ekkor mondja el első beszé
dét a tudomány és hit egymásra utaltságáról. Mostani
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nagygyl1lésünket már éppen a tudomány p6lusáb61
elindult hatalmas szellemi áramlás lengi körül.

Glattfelder püspök úr 1911-ben még Iájdalmesen
állapítja meg, hogy "gyúléseinket sok pap, meglehetős
nagyszámú becsületes nép, egy töredék arisztokrata és
semmi, vagy csekély intelligencia jellemzi". Ma a Jelen.
levő ezrek s a jelen nem lehető míllíók várakozásában
majd teljes számban ott látjuk az intelligenciát. Külö
nösen ifjúságát, mely úgy látszik, először jutott túl az
anyagelvűség holtpontján.

Az első szentségi körmenet 1900-ban csak a bel
városban vonult, 1908-ban már az Andrássy-úton ha
ladt végig s abetorkolló utcáknál rendőrkardok tar
tották vissza a dühöngő, mocskoló s az éneklő mene
tet megrohanni akaró csőcseléket. Ma hatalmas sod
rásban százezrek órák hosszat tartó vonulásában ha
lad az Eucharisztikus Király - fellobogózott utcákon
át, gyertyafénytől ragyogó ablakfüzérek között a par
lamenthez, amelyen ragyogó villanykereszt fogadja.
S a törvényhozás házafala visszhangozza. a püspöki
szavakat s tömegek hitvalló énekét.

1900-ban hangzott fel először Prohászka szava,
hogy felrázza az "alvó pímaszt" , a katolikus öntudatot.
Azóta mínd nagyobb tömegek keresik fel az élet vizeit
s kapcsolódnak be tevékenyen az aktív életbe. Ma
a hitből és hit szerint élők óriási megszervezett tömege
elérkezettnek látja az időt, hogy katolikus elvek érvé
nyesüljenek a nyilvános élet egész vonalán.

Az első gyűlésen nagy volt az öröm, hogy a \'i·
gadó zsúfolásig megtelt emberekkel. Ma már nem talá
lunk elég .nagy csarnokot, hogy tömegeinket elhelyez
hessük. Kénytelenek vagyunk az Ugetőversenypályára
vonulni, hogy e gigantikus térségen öleljük áhitatunk
és gondolataink közösségébe a megjelenő tízezreket.

A multban örültünk, ha a Vigadóban nem tátong
tak üres széksorok. Az idén, a második napon már két
parallel népgyúlést tartottunk, egyet a férfiaknak,
I egyet a nőknek.
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J;.z első nagYKyüléseken gejzírként bugyogott elő
a katolikus tettek vágya, határozatok tódultak egymás
hátára. Am nem volt intézmény, mely azokat megvaló
sithatta volna. Ma készen áll az Actio Catholica ha
talmas hálózata, várva az egységes vezényszavakat,
hogy az egész ország egyszerre induljon munkára
ugyanazon célokért.

A világmállás legfájdalmasabban a családoknál
észlelhető. A társadalom és nemzeti lét alapsejtjeinéI.
A ma2Yar családok is rákerültek a Trianonnál is félel
metesebb csonkulás lejtőjére. Az lesz a nemzet meg
mentője, aki újra megszenteli és egészségessé teszi
a családok életét.

Idei nagygyűlésünk a család válsága felé fordul
és megkeresi a szociális és karitativ, jogi és etikai vé
dekezés módjait. A szakosztályok kidolgozzák azokat
az óvintézkedéseket, amelyeket megva1ósitásra átvesz
az Actio Catholica egész országot átölelő hálózata.

A nagygyűlés finom mozzanata lesz, amikor d

zárógyűlés közönsége gyertyával a kézben elvonul
Prohászka püspök ércszobra előtt, hogy hódoljon
annak szelleme előtt, ki most is magasságok felé len
dítő valóság, világosság a sötétségben és élő v'ízek
fakaszt6ja.

Jöjjetek, ünnepeljetek és örvendezzetek velünk!
Jöjjetek, hogy a katolikus gondolat teljes sugárzásá·
ban és erejében ragyogjon fel előttünk, amikor a fine
de siecle hangulata hatalmasodik el sokak lelkén.

Uljetek fel a "Keresztes gyorsokra". duzzasszátok
fel a megnyit6 gyűlés tízezreit. Álljatok az Eucharisz
tikus Király kíséretébe és munkáljátok a katolikus élet
megváltást hoz6 áradását!
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A család Jegyében l

1934 szeptemaer.

Nem véletlen, hogy az idei Katolikus NaiYgyú
lést a keresztény család gondolatának szenteli a ma
gyar katolicizmus. Nem véletlen, hogy az egész hatalo
mas apparátus a legkisebb falutól a legmagasabb
helyekig ezekben a napokban ezzel a kérdéssel foglal
kozik, hogy legjobb erőivel összegyűjtse a kérdéseket,
hiszen a nemzet alapjáról, a keresztény élet gyökér
problémáiról van szó. Első útunk Mihalovics Zsigmond
tb. kanonokhoz, az Actio Catholica országos igazgató
jához vezetett, akinek kezében ma valamennyi szál
összefut. A Katolikus Nagygyűlés a magyar Actio Ca
tholica legnagyobb seregszemléje és hogya nagygyű

lés a -caaláddal foglalkozik, azt jelenti, hogy az Actio
Catholica legelső teendőjévé tette a családok meg
mentését. Mihalovics Zsigmond a következőkben felelt
kérdéseinkre:

Miért tette az Actio CathoUca legelső feladatává
a családok megmentését.

Ont témát érintek, amikor válaszomat azzal kez
dem, hogy egy hatalmas történeti vihar szemünk lát
tára sodorja le a szereplés színpadáról az eddigi kort
alkotó erőket. Félelmetes látvány, hogy az elvonuló,
összeomló erők helyére mikép tódulnak új erők - egy
jobb kor teremtésének lázával és viziójával - gyak-
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ran fegyverek segítségével, vér ömlesztésével, szaka
datlan forradalmak szításával.

Az új világ lázas keresésének óráján az Egyház
ban megélénkül krisztusi missziója, ismét üt történeti
órája s a halálosan beteg emberiség meggyógyítására
indul. Az Actio Catholica nem más, mint a katoliciz
mus százmilliós tömegében megmozduló belső erő,

mely nem kókasztja le fejét a fine de sieele bánatos
hangulatában, hanem a belső reformok síkjára tolja az
emberiséget s a krisztusi ország látomásának realizá
lására indul.

Az Actio Catholica mozgalma nem pártpolitikai
tervek kovácsolása, nem is meröben katolikus cselek
vések sürgetése. Nem pusztán hitbuzgalom, de nem is
merő külsőséges akció. Világokat átalakító, új korsza
kot nyitó szekuláris erők villódzanak mélyében.

De ha az Actio Catholica társadalmat és világot
akar reformální, legelőször a családba botlik. Korunk
szétmállása ugyanis már a családban is jelentkezik.
Jobban mondva, a kor mállásí méreteit éppen az mu
tatja, hogy már a családot is atomizálta.

A kapitalizmus megbontotta a család egységét,
mert a nőt, sőt a gyermeket is a házonkívüli kenyér
keresésre kényszerítette. S míg a tőke kevesek kezé
ben halmozódott fel 8 folyt a gazdaságilag erősek harca
a gyengébb ellen, elfelejtettek gondoskodni a család
anyagi kárpótlásáról s a család halálos sebet kapott.

A liberalizmus, vagyis a minden emberfölöttitől

szabadulni akaró világvezetés a törvényhozás pontjait
is ellepte s végre a családot is elszabadította az ístsní
kötelékektől. Bevezette a polgári házasságot s ezzel
törvényes lehetőséget teremtett, hogy ellentétben az
evangéliummal s az egyház nélkül kössenek az embe
rek életközösséget. Az állam magához ragadta a jogot,
hogy egybekösse, amit Isten elválasztott és elválasztja,
amit Isten egybekötött. Az elválások napjainkban már
oly mérvet öltöttek, hogy nem messze az idő, amikor
a törvény több házasságot választ szét, mint a halál.
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A:z. élvezetet hajhászó korszellem irodalmával,
sajtójával, mozijával, színpadjával koncentrált táma
dás alá vette a családot, valóságos családellenes köz
hangulatot támasztott.

A család, az emberiség e legősibb, legerősebb
sejtje sokáig állta a kapitalista, individualista és libe
rális koncentrált támadásokat. Végtére azonban az ő
bástyái is ledőltek. S a család összeomlása a válság
mélypontja s azért szabadulása alig képzelhető már el
merő gazdasági, politikai és hatalmi vonalon, hiszen
a társadalmat, nemzeteket alkotó alapsejtek beteged
tek el. Mélyebb, gyökeresebb, a családig érő pana
ceára van égető szükség.

Az Actio Catholica, ha világot akar reformálni,
nem pepecselgethet az ágaknál, amikor a gyökér bete
gedett el halálosan. Azért is kezdi meg az újjászületés
munkáját az ős sejtnél: a családnál. Az újjászületés
bölcsőjét nem az utca, sem a parlament, sem az iskola
ringatja, hanem a családi otthon. Nem tömegakciók
műve leszen, sem a törvényt szabó rendeleteké, sem
az észnek szóló tanításoké. A katolikus rinascirnentót
a Szentlélek koncipiálta s ott látja meg a napvilágot,
hol a természetes élet is kezdetét veszi a családban.
Nincs tehát sürgetőbb feladata, mint hogy a családban
vessen új, szolid fundamentumot egy új világ felépü
lésére. Legelőször az otthont, a családot kell megmen
teni, megszentelni. Azután lehet csak győzedelmes

akciót kezdeni a nyilvános életben.
Ezért írta fel az Actio Catholica a katolikus tettek

homlokára a jelszót: Mentsük meg a családokat és pe
dig Krisztus jegyében.

Minő Intézkedésekkel kívánja az Actio Catholica
a család megmentését szolgálni.

A család válsága kétségtelenül abban kulminál,
hogy letörölték homlokáról a szentségi kenetet, a kor
szellem megszüntette szentségi jellegét. Azért legelső
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feladatunk, hogy minden erőt megmozdítslink a csalad
krisztusi karakterének visszaállitása céljából. A csa
ládellenes közfelfogással szemben a család katolikus
felfogását kívánjuk minden rendelkezésünkre álló erő
vel propagálni. A család koncentrált és rendszeres tá
madásával - öntudatra ébredő tömegek ugyanilyen
védelmét állítjuk szembe.

Legelőször is nagy nyilvánosságot teremtünk a
felséges pápai enciklika, a Casti connubii számára es
gondoskodunk róla, hogy eredeti szövegében, népies
magyarázatokban a legszélesebb körök olvashassák.
Átfogó propagandát inditunk el, hogy az enciklikáról
beszéljenek minden katolikus megmozduláson, 8Z en
ciklikát ismertessék minden katolikus szervezetünk
ben, s ne legyen átfogó szervezkedésünknek ulyc,m
sarka, hol fel ne gyulladjon a Casti connubii fénye s ne
legyen egy összejövetelünk sem, hol fel ne csendül
jön a pápai levél fenséges harangszava.

Minthogy a család szentségi karakterét legjobban
a mélységes hitélet biztosítja, arra törekszünk, hogy
az Actio Catholica felduzzassza a -hitből való élés, ti

misztériumba való kapcsolódás hullámait. Hisszük,
hogya család akkor valósítja meg a krisztusi ideált.
ha gyökerét bensőséges hitélet hullámai locsolgatják

Az erkölcsvédelmi vonalon kívánni fogjuk mínd
azon hatósági, jogi intézkedések megtételét, amelyek
a családok védelmét erről az oldalról hátráltatják. Ter
mészetesen foglalkozni kívánunk a polgári házasság
reviziójával is. Orömmel konstatáljuk, hogy a törvény.
hozók soraiból mind többen ébrednek a polgári házas
ság tarthatatlanságára. Hisszük, hogy az öntudatra éb
redő katolikus tömegek hamarosan elérik a házassági
törvények revizióját.

A szociális és karitativ vonalon elsősorban saját
hatáskörünkben ragadunk meg minden alkalmat és
eszközt a családok, különösen a sokgyermekes csalá
dok megsegítésére. Tudjuk azonban, hogy a törvényes
intézkedést megelőzi a karitász; Azért karitativ mun-
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kánk szorgoe végzése mellett hangot kívánunk. adni
azon követelménynek, hogy komoly hatósági intéz
kedések történjenek a többgyermekes családok meg
segítésére, a családalapítás elősegítésére.

Kulturális vonalon ugyancsak a család áll cél
pontunkban. S úgy az iskolánkivüli népművelés terén,
miItt a kulturelöadások rendezésénél. valamint ifjúsági
szervezeteinknél a családra való nevelést tűzzük ma
gunk elé. A családra való nevelést különösen fontos
nak tartjuk, hiszen férfiakban nincs hiányunk, de
apákban annál inkább. Hölgyeink is vannak, ám anya
kell nekünk.

A sajtó vonalán kiadjuk a jelszót, hogy ne legyen
család legalább egy katolikus szellemű sajtótermék
nélkül.

A szervezési vonalon az egyházmegyei közpon
tokban, a nagyobb városokban, járási székhelyeken
imponáló megnyilatkozásokat, az egyházközségekben
pedig propagandagyúléseket kívánunk szervezni, hogy
így az egész országon átvihessük a jelszót: mentsük
meg a családot!

Hiszem, hogy a magyar katolikus életerejéről-tesz

tanubizonyságot és a legértékesebb munkát adja nem
zetének, amikor minden szónál értékesebben átfogó
munkával indul a magyar családok megmentésére.



Rendkivüli ídök - rendkivüli feladatok.

1935 dprilis.

Engelmann, a holland író mondja: "Amikor az
európaí élet apokaliptikus időbe lép, nem illik úgy
élní, mintha egyáltalában semmisem történnék". Való
ban apokaliptikus jelek mutatkoznak. Történeti vihar
döntögeti a régit. Nem tudni még, hogy minő erők

csoportosulnak össze s hogy egy reggelen minő új
arcot kap nemzet és társadalom. Úgy látszik, hogy az
emberek élete iránytüjét vesztette. Csak az bizonyos,
hogy realitássá lett az irrationale s hogy a hánykolódó
hullámok felett a Rendező keze müködik. Megállapít
ható, hogy az emberiség csömört kapott az anyag
elvűségtől és hogy egy erősen közösségi és idealista
szellem ütögeti zsengéit. Egyelőre még csak az apo
kaliptikus jelek borzongatnak s a Rendező mintha
nagytakarítást tartana.

Az apokaliptikus takarítás után - minden jel sze
rint - óriási építő munka vár az Egyházra. Az ő tör
téneti feladata, hogy az emberek számára lakályosabb,
boldogabb épületet emeljen. Az Egyház felismerte a
jeleket égen és földön. Tudja, hogy a Krisztus-ország
megvalósulásának egy olyan lehetősége közeledik,
mely talán többé sohasem tér vissza. Nem is marad
tétlen s míg a katasztrófák nyomán az élet ormait egy
ébredő idealizmus fénye csillogtatja, a világiakban
rejlő hallatlan, eddig ki nem használt energiák meg
szervezésére indul. A Katolikus Akció világmozgal
mában történeti erőket sűrít össze, hogy az Isten
országának Szent Ágoston-i víziója realitássá legyen.
A Helytartó világmozgalmat, általános offenzívát,
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Actio Catholicát rendelt el és sürgeti szünet nélkül,
hogy a világiakban és egyháziakban egyaránt magasra
lobogjon az apostolkodás parazsa.

Érdekes az a megfigyelés, hogy a világi oldal
elóbb fogta fel a Róma Aeterna vezényszavát és dőbb
szállott síkra érette, mint a hivatalos papság. Akik
a magyar lapok hasábjain szünet nélkül sürgették az
A. C. megszervezését és most is a leglelkesebben
küzdenek érte. azok nem a plébánosok és káplánok
baráti köreihez tartoznak. A lelkipásztorkodó papság
nál még ma is, a kétségtelenül mutatkozó eredmények
után, inkább akadékoskodást, mint a történeti pillanat
megértését észleljük. Nem kell mondanunk, hogy minö
belső izgalommal várjuk a papság ébredését és harcba
szállását. Némelykor végigborzongat bennünket az a
rettenetes tapasztalat, hogy nem a laikusok, hanem az
egyháziak támasztanak ellenállást. A laikus sorokat
egy szellemiségre törő kor erupciója világítja meg s
aratásra éretten, kész zsákmányként szinte lábaink elé
omlanak. A papság soraiban ellenben álmosság, rest
ség, a nagyobb munkától való fázás, elavult és haszna
vehetetlen módszerek csökönyös alkalmazása uralko
dik és elsatnyul, eltorzul, elakad rajtuk az Isten-ország
dinamikája. Hosszú azon egyházközségek listája, ame
lyek egyelőre még merő papiralakulatok. A lista
csüggesztően meghosszabbodik, ha azon egyházközsé
geket szemléljük, amelyek még az alapfogalmakat sem
tisztázták és az olaprakás munkáját sem végezték el.
Homlokráncolva állapíthatjuk meg, hogy hiába tanács
kozunk, hiába rajzoljuk fel a szervezkedés vonalait,
hiába adunk ki útmutatásokat, kiadványaink olvasat
latnul maradnak. Csak egy példát: az ország évek óta
hangzik a Casti connubii emlegetésétől. Az Országos
Elnökség évi programmul tűzte ki, hogy e nagyszerű
körlevél ismertetésének teremtsünk minél szélesebb
nyilvánosságot. Azért Közi Horváth Józseffel meg-
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íratta annak ma~yarázatát és 20' fillérért forgalomba
hozta. S az eredmény? "A három kis malac története"
már jóval túlhaladt a 15.000-es szérián, a Casti Con
nubii mindenkitől érthető magyarázatát, a leghalálo
sabb sebre nyujtott e pápai orvosságot a papság
nem iparkodik minden hivőjének kezébe nyomni. Fáj
dalmasankevés példány fogyott el eddig belőle.

. Az akadékoskodások ellenére az eddigi eredmé
Tiyekkel meg lehetünk elégedve. Jól írta Czapik szer
kesztő Az Egyházi Lapok decemberi számában: kato
likus mozgalmaink haladnak és erősödnek. "Keretek
épültek ki, amelyekben ha tizedrésze is valósul meg a
kitűzött munkának, a legpesszimistábbak "több a sem
minél" lefitymálását is elkerültük és még nekik is be

. kell vallaniok, hogy sok minden történt". A protestáns
tükör is biztatóan mutatja be mozgalmunk arcát. A
Református Elet 1934 december 26-iki száma ugyanis
így ir: "A katolicizmus lett protestáns szellemű ebben
az országban. Es a protestantizmus vette át a katoliku
sokmerevségét és mozdulatlanságát". Meszlényi An
tal ."A josephinizmus kora Magyarországon" címü
művét olvasva, a lelkünk borzong a katolicizmus '18.
és 19. századbeli állapotai miatt és megvigasztalódva
nézegetjük a katolicizmus mai reneszanszát. Szervez
kedésünk már is oly erejű és tekintélyű, hogy az érde
kelteknek számolniok kell vele. Fővárosi és vidéki
"gyúléseink félelmetes mértékben zajlanak le, mindig
megjelenik rajta a város, a megye, a bíróság s a köz
igazgatás legfőbb képviselője. Jubiláris Nagygyűlé
sünk megmozdulása a család megmentéséért és a vi·
déken ugyanezen célból sűrűn tartott propaganda gyű.
lések nyomása arra késztette a kormányzatot. hogy
intézményes családvédelmet készítsen elő.

Elgondolkodom. Ha a puszta keretek önmaguk
-banIs tekíntélyt támasztottak és félelmet ellenfeleink
előtt, mi lenne, ha a keretek között a Bzentlétek pün·
kösdi vihara zúgna!

*
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Am a kereteken belül még nem mutatkozik egy
rendezett honfoglalás képe; ellenben annál több tu
datlanság, tájékozatlanság, zűr-zavar.

t. Egyik szomorú tünet: még most sem szivódott
fel a köztudatba, hogy az A. C. fundamentális szerve
az egyházközség lévén, a katolikus akció végsö fokon
elevenen és modernül dolgozó egyházközséget jelent.
Egyesek máris az új társadalmi rendet követelik tőle,
mások gazdasági müködést hiányolnak benne, ismét
mások politikai kifutást kivánnak tőle. Azt ellenben
nem veszik észre, hogy mindezek, mint virágok, csak
az egyházközségek mélységekig érő szántása-vetése
után bimbózhatnak ki. A magyar püspöki kar az egy
házközségi szervezeteket tette a mozgalom alapjévá.
mert csak ezzel érhető el a legjobban a Katolikus
Akció individuális szervezkedése és oldható meg leg
jobban a diocesanus gondolat, vagyis, hogy egy me
gyében minden katolikus erő a krisztusi apostol: az
ordinárius kezében összepontosuljon. A magyar Actio
Catholica nem is kapott külön alapszabályokat; abi
boros hercegprímás úgy jelentette be a kormányzat
nak, mint az egyházközségek összefogását és egysé
ges írányítésát, A püspöki karnak ezen intézkedése
egészen egybevág Róma szándékaival. A római hi
vatalos hely az egyesületeket nem számitja az Actio
Catholica szorosan vett szervezetei közé, de mert ben
nük igen értékes, sőt nélkülözhetetlen segéderőket

lát, azt kivánja, hogy vonassanak be az egyházköz
ségek munkaközösségébe. A római hivatalos hely
irányelvei szerint a tulajdonképpeni alkotó elemek a
plébániák körül helyezkednek el. Köztudomású, hogy
az olasz, tehát a Szentatya szemei előtt végbemenö
A. C. szervezkedés a hivek nemek és korok szerinti
ötös csoportjaiban történik. A németek kezdetben az
egyesületek összefogásával kisérelték meg Actio
Catholicájuk megoldását, ám aE t933. fuldai püspöki
konferencia óta .ők is a .Pfarrfamilíe" és .Pfarrge
meinde" ,alapján szervezkednek. A kodexszerínt ft
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plébánia az egyházi közösség végsö sejtje. Ha a kö
zösség szétesik, ha a hívek elveszítik a plébániá
hoz való élő kapcsolatukat, oly rnéretű rés nyílik fel,
amelyet nem tömhet be a még oly jól dolgozó szer
zetesi vagy egyesületi munka sem. Az egyházközségi
szervezet éppen ezt a plébániai közösséget szolgálja
Hitből élő, vezetésre alkalmas tagjai a plébános ol
dala mellé állanak s ezáltal az "ecclesiola" a társada
lomba nyúló karokat nyer, amelyekkel minden hívőt

kézben tarthat. Az Actio Catholica akkor éri el végső
célját: a társadalom átkeresztényesitését, ha a hívők a
plébániai közösség élő és apostoli lelkű tagjaivá lesz
nek. Röviden, az A.c. működése végső fokon nem
más, mint a lelkekre szomjas, lelkek után menő mo
dem egyházközségi munka.

Oh, ha az egyházközségeket átjárné az A. C.
apostoli szelleme! Ha minden plébános, káplán, hit
oktató az apostoli hullámok antennatornya lenne. Ha
igehirdetésük erős és dús lelki táplálékot jelentene.
Ha liturgikus élet "együtt az egyházzal" melegét su
gározná. Ha a képviselőtestület az apostolok kolle
giuma volna a plébánosok oldalán. Ragyogó mozdony,
mely maga után vonja a plébánia minden házát. Ha
az egyházközségekben a plébános oldalán egy-egy hi
vatásos egyházközségi nővér állana. Ha az utcameg
bízottak hálózatának kifeszitésével az egyházközsé
gek minden utcájába, házába és családjába ellüktet
hetné intő és hívó szózatát. Ha minden iskolában
Szívgárdák működnének s bennük az egyházközségek
veteményes kertjüket szemlélnék. Az ifjúsági szerve
zetekben pedig faiskolájukat s gondoskodnának oly
átfogó ifjúsági szervezkedésről, amelynek fokain a
gyermek tovalépegetve, mint felnőtt is az egyházköz
ség ágain helyezkednének el.

Akkor hamarosan oly erővé fonódnánk össze,
mely játszi könnyedséggel éreztetné kihatásait mín
den téren, még a politikai síkon is. Ha egyszer az
egész országban elevenek lesznek az A. C. sejtjeI, az
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egyházközségek, akkor a magyar katolictzmus oly im
ponáló erót nyer, oly nyomó erót reprezentál, hogy
Ktisztus érdekei szetint iIányíthatunk állami, megyei,
községi, társadalmi, kulluráliss talán a gazdasági
életet is.

Tisztuljon azért a fogalomzavarI Az egyházköz
ségek tekintsék Szentföldnek területüket és szentel
jék azt meg áldozataik verejtékével. Ebredjenek
annak tudatára, hogy azA. C. végső hivatása nem je
lenthet mást, mint vonzó, mélységes egyházközségi
életet.

2. További tünet az is, hogy nemcsak azok a szer
vek tanácskoznak, amelyeknek kötelességük a tanács
kozás, hanem azok is, amelyeknek a dolgozás volna a
főfeladata. A tanácskozás az Országos Elnökség, az
Egyházmegyei Tanács és az Esperesi Tanács feladata.
Az egyházközségeké pedig a végrehajtás, a munka. Ám
jól mondja Czapik szerkesztő már idézett cikkében,
hogy az egyházközségek munkája eddig végeszaka
datlan tanácskozásokban jelentkezik. S ha még arról ta
nácskoznának, hogy saját kereteik között miként te
hetnék az egyházközség munkáját minél eredménye
sebbé: A tanácskozások oroszlánrészét azonban oly
dolgokmegvitatása teszi ki, amelyek a katolicizmus
országos vonatkozású érdekeit illetik. Félő, hogy az
országos dolgok mellett már nem marad elég idő a
helyi teendők alapos átbeszélésére. Minek széltében
hosszában mégegyszer előadni ugyanazt, amit az egy
házközség tagjai máshol már úgyis olvastak, vagy
hallottak. Az egyházközség apró munkájának átbeszé
lése a legfontosabb. Az országos és a megyei közpon
tok ugyan hálásan fogadnak minden helytálló meg
jegyzést, megfigyelést és tanácsot, mégis az a kívána
tos, hogy az egyházközségek előbb lelkes, meleg belső
életet teremtsenek és csak aztán tanácskozzanak or
szágmentő tervekről.

3. Zavar forrása az is, hogy számosan az Actio
Catholltát a szakosztályok működésével azonosítják.
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S .mert a legtöbb lelkipásztor eddig is cselekedte
mindazt, amit a szakosztályoktól előírva lát, zavartan
kérdi: mi tehát új az A. C.-ben?

Akiadott útmutatások a szakosztályok ideálké
pét rajzolják meg. Ám a falvak szűk keretei, népünk
eléggé anyagias lelkülete, a vidéki intelligencia kis
száma miatt csak igen korlátolt mértékben található

.meg az intenzív szakosztály múködéshez szellemi és
anyagi erő. A lelkipásztor kínosan érzi, hogy a szak
osztályi célkitűzések megvalósításához nincs ereje.
Zavartan áll: miként valósítsa meg tehát az A. C.-t?

Tisztázzuk itt is a zavart. Az A. C. feladatait nem
mer1ti ki a szakosztá/yok múködése. Az A. C. elsősor
·ban azt jelenti, hogy a világi sorokat apostolokká ké
pezzük ki és hogy részükre apostolkodási alkalmakat
nyissunk. Ennek feltétele pedig az, hogy a katoliku
sok - valóban katolikusok legyenek; vagyis, hogy
gyakorolják vallásukat, hitük szerint éljenek és a ka
tolikus elvek szerint gondolkodjanak. A lelkipásztor
akkor szervezi meg az A. Cr-t, ha az egyházközség
segitségével minden hívőjéhez elvezeti a katolicizmus
világosságát és ha minden hívőjét a Krisztussal való
élet gazdagságában meríti el. Az átvitágított és a ke
gyelembe állított lelkeknél könnyű lesz már kiváltani
a katolikus öntudatot s azt a vágyat, hogy látva a
krisztusi elvek félreállitását és elnyomását, .minden
erejükkel segítsenek a rossz kiküszöbölésében és a
krisztusi elvek diadalrajutásában.

A hit szerint való élet elterjesztése, a katolikus
öntudat és az apostolkodás kötelességének felkeltése.
ez az Actio Catholica. Ha mindez kitermelódött, nem
probléma többé a szakosztályok kérdése. Hosszú lé
vén az a folyamat, míg a laikusok a hitélettől az apos
tolkodásig eljutnak s mert legjobb iskola a tett, szük
séges, hogy az öntudatra ébredtek azonnal· munkába
állíttassanak, hogy eléjük konkrét apostolkodási célok
.tűzessenek. Ez pedig a szakosztályokbanmegy végbe.
Nem mérlegelve most a szakosztályok erkölcsöket,
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kultúrát javító és szociális szempontból értékes ered
ményeit, elsősorban úgy tekintjük a szakosztályokat,
mint a világi apostolkodás gyakorló iskoláit. Annyit
tegyünk, amennyit a helyi viszonyok s a rendelke
zésre álló erők megengednek. A szakosztályok mun
káit is lengje -át az A. C ama törekvése, hogy minél
hamarabb mennél nagyobb számú világi munkatárs
álljon a lelkipásztor oldala mellett.

•
Am a lelkipásztori keretek sem elégségesek.

Nemcsak az Alföldön, Tiszán-innen és Tiszán-túl ta
pasztalunk a missziókhoz hasonló állapotokat; nem
csak az Orrnányság hasonló Afrikához. hanem még a
fővárosban is, hol pedig csodálatos gyorsasággal pró
báltuk apáink mulasztásait behozni, messze lemarad
tunk a protestánsok lelkipásztori keretei mögött. Alig
van az országban oly pont, hol ne volna égetően szük
séges új plébániák, kápláni állások szervezése, kato
likus iskolák létesítése, templomok építése, rendkívüli
lelkipásztori eszközök beállítása. Az volna a legszebb
A.- C, ha a lelkipásztori keretekben eltünnéneka
hiányok.

S a kereteken belül is mily sok .a tennivaló!
A plébániákat még alig érintette meg az eredmények
maximumára való törekvés vágya. A lelkipásztorok
még mindig papucsban üldögélnek s legfeljebb a kép
viselőválasztás, vagy a párbérrel járó keserűségek
zaklatják fel őket homerosi nyugalmukból. Módszerük
elavult és nem alkalmazkodik az A. C ama kívánsa
gához, hogyahívókból munkatársakat alakítsanak.
A plébániai egyesületek ösztövérek, átlag 80-100 em
ber teng-leng bennük. A fővárosi plébániák egyesü
letei a hívők alig 78/e-át tartják egybe a templomon
kívül. Vidéken sem jobb a helyzet.

Bizony itt az idő, hogy a kereteket átfujja az
A. C apostoli szelleme.

*
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Mintha nem érintett volna meg bennünket a
rendkívüli idő rendkívüliséget követelő szelleme.
APáris környéki papok romantikus pasztorációjáról
szóló híreket inkább a világiak olvassák lelkendezve,
mint mi. A Nemzeti Vjság azon karácsonyi híre, hogy
a bécsi papság úgy veszi kezébe a munkát, hogy d

szocialista házakba egy-egy fiatal pap megy ki lakni,
hogy ott oltárt emeljen s napközi otthont rendezzen
be, vajjon hányunkra hatott inspirálólag? Megyünk-e
az emberek után? A Korunk Szavában ugyan a fiatal
Dr. Kiss István azt irja, hogy új papi típus jó, mely
"a magára maradt, gyanúsan mormogó tömeg közé
vegyül"; mely belátta, hogy most "a sürgető jelenben
nagy megbizatás a történelemtól a parasztok papjá
nak lenni." Egyelőre még nem látjuk megjelenni ezt
az új papi típust, legalább is nem elégséges számban.
Hangosan mondjuk: helyet a papi ifjúságnak az Actio
Catholicában. Frissitsék fel a régi stílust, mely szá
lanként akar aratni most is, holott országok termése
vár aratásra. Álmosan, lassan dolgoznak, amikor mín
den erőfeszítés kevés. Marékkal gyüjtenek, ahol góz
gépekre volna szükség. (Bangha, Dél keresztje alatt.)

Amikor az európai élet apokaliptikus idóket él,
nem illik úgy élni. mintha egyáltalában semmi sem
történnék.



A gyermek útja.

1935. szeptembet 30.

Hamarosan beesteledik. Ez az az időpont, amikor
a gyermek elfárad már a Iecketanulésban, játékban, el
költi estebédjét, - ki bővebbet, ki csupán egy darab
kenyeret, - elálmosodik s elindul az álmok angyalok
kal népes, ragyogó országa felé. Az anya fejénél áll
s nézi, nézi, amint a kis kezek az álomban megmozdul
nak s elgondolkodik a gyennek útján. Nemrégiben
"őfelségének" nevezték. Ám kisült, hogy a családi
fészkek tépett fedele alatt, a düledező kerítések mö
gött szomorú kis sorstársunk ő. A szendergö gyermek
mellett a jövőt fürkésző anya "fájdalmas anyának"
látszik. Mit rejt a titkos jövendő a gyermek száméra?
Merre vezet: "a gyermek útja?"

Hamarosan homály fátyolozza be a park fáit. Sűrű

mélyéböl színes fények törnek elő s ráhullanak erre
az emelvényre, a Katolikus Nagygyűlés színterére.
E három síkon, a reflektorok fényében fiaitok és
leányaitok jelennek meg s elindul a misztérium: "a
gyermek útja."

Legelőször azt látjátok, hogy Taygetos sziklájá
hoz érkezik. Az apának. csak harcra alkalmas, troglo
dita gyermek kell. A többit kirántja az anya öléből

s a sziklák ormáról a mélybe sodorja. Pusztuljanak!
S eszetekbe jut, hogy a borzalmas Taygetos sziklák
most is meredeznek. Hány gyermeket csak a vér, csak
a szenvedély, csak. a könnyelműség s a nagy köteles
ségek iránti teljes közöny és felelőtlenség hívott
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életre l H6nyat fogadnak mogorva arccal s az atyának
s anyának első tekintetéből nem szeretet világit, ha
nem a vágy sötétlik: bárcsak ne volnál I Prohászka
mondja: "sokat csak szültek, de sohasem szerettek.
A létre hivták őket, de a létre alkalmasakká nem tet
ték öket, sót megterhelték öket lelkük bűneivel, jel
lemgyöngeségeikkel és betegségükkel". (Osszegyüjtött
munkák, XXII. 84. oldal.) Az sem igaz, hogy a közlel
fogás leállitja a forgalom hömpölygő folyamát. hogy
a gyerm~k akadálytalanul tipeghessen. Ellenkezőleg,

a közfelfogás a gyermek útjába Taygetos-sziklákat
gördít. Házmesternek "gyermektelen" házasokat ke
resnek s valósággal üldözik. a szegény embert, kinek
gyermeke mert születní. A sokgyermekes család hiába
keres szállást - akár a betlehemi Szentcsalád·-,
kiséri a pogányhang: inkább száz kutyát, mint egy
"kölyköt". Aki gyermekével keres állást és lakást,
bűnre nógató szemrehányást kap: minek a szegény
embemek a gyermek! Nem szégyenlik magukat?

Majd a betlehemi gyermekmészárlás elevenedik
meg előttetek. Anyák futnak eszüket vesztve és sirán
koznak azok míatt, akik nincsenek. Éppen akkor, ami
kor a boldogságos Asszony ajkán felcsendül a vi1á~
legédesebb dala: a bölcsődal s amikor a Gyermek lép
teivel megindul a világ üdvösségének folyamata. A ma
keserű parallelként tolul elétek. Az élet kapuján mind
kevesebb fehér kar öleli be a kopogtató gyermekeket
és szaporodnak az iszonyatos fekete karok. amelyek
visszataszitják őket. Mind kevesebb olyan ajtón leb
ben szét a függöny, amelyeken át a boldogság napfé
nyében állja körül az apát és anyát a gyermekek
orgonasipja és elszaporodnak a gyermektelen, gyü
mölcstelen, aszott házasságok. Mi lesz nemzetünkkel,
ha az anyák méhében új Trianon készül, a nemzeti lét
forrásainak szakadatlan elapadása?

Majd a homályból, a sötétből. a deprofundisból
elhanyagolt, rongyos gyermekhad ront elő 8 lázadó
szemekkel törtet az anyagi és szellemi boldogság verő-
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fényben sütkérezö gyermekei felé. es ismét eszetekbe
jut, hogy az éhség, az ínség hány és hány gyermeket
lök az erkölcsi pusztulás útjára I Hány gyermekllek
mondja atyja, amit Kristóf mondott a vállán űlő Kis
dednek: tudod-e, hogy nagyon nehéz vagy? Hány
gyermek szívja fel az elkeseredett szülő mérgezett le
vegőjétl Hány gyermekre vár, ha felnő, a munkátlan
ság s a lelki elernyedés I Hány gyermek védtelen a jár
ványokkal szemben, mert még mindig hiányzik a
gyermek egészségének védelme. Sok anya azért állja el
a gyermek útját, mert nem akarja őt a nyomor ország
útjára küldeni. Nem fogadjuk el e gyáva kifogást,
abban azonban igazat adunk neki: nálunk még míndig
hiányoznak azok a komoly, átfogó hatósági intézke
dések, amelyek biztositják és megmelegítik a családi'
fészkeket. A magyar katolicizmus úntalan sürget oly
törvényeket, amelyek megbátoritják a szülőket a
gyermek jövetelének óráján. A magyar társadalom
még mindig a gyermek adósa.

További képek következnek a gyermek útjáról.
Láttok tavaszban játszó gyermekeket, kiket megkísért
a sátán. A pokol már a gyermek játékát is megkörnyé
kezi és klnálgatja a bukás csalfa gyümölcseivel. Bol
dogtalan gyermek, kit korán elragad a vétek; ezerszer
boldog, ki anyjához símulva, Isten kegyelmével daco
san ellentáll a sátán próbálgatásának.

V:onjatok párhuzamot. Az utcákon, tereken, folyók
és tavak partjain, a hirdetőtáblákon, mulatók reklám
jaiban, a fényben úszó hirdetőoszlopokon, az eszmé
nyiségét vesztett sajtóban, a romlott közvéleményben
nem járkál-e szabadon, fék nélkül a Sátán s a pokol
valamennyi lakója? A szennyes áradat, az erotika
piszka oly méretekben önti el a nyilvánosságot, amí
lyenre még nem volt példa a történelemben. Vajjon
kinek elsőszámú közellensége ez a szabadjára enge
dett nyilvános erkölcstelenség? Talán a felnőtt világot
veszélyezteti? Aligha. Legtöbbnyire s nagy tömegben
a gyermek, az ifjúság kertjéből szedi áldozatát. Minl
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a mesebeli szörny falja mohón tiszta fiaitokat és
leányaitokat. A hatóság pedig nem ront elö, mint Szent
György és nem döfi le az erkölcstelent. A közvéle
mény sem zúdul fel és nem söpri ki egyetlen hatalmas
gesztussal a szemtelent.

Ime felállítottuk a gyermek problémáját. A kér
dés előttünk áll. Krísztusí sugarakkal hajoljunk a ~yer

mek útja fölé és keressünk megnyugtató megoldást.
A Kormányzó Úr mondotta harkányi beszédében,

hogy a kormány programjába vette azokat az íntézke
déseket, amelyek a népesség megfelelő szaporodása
érdekében, az azt akadályozó káros irányzatok leküz
désére, továbbá a gyermekegészségügy és nevelés fej
lesztésére szükségesek és ma megvalósíthatók. Való
ban égetően szükséges a családok gazdasági viszonyai
nak feljavitása. A katolikus társadalom régi kívánsá
gát látja teljesedésbe menni azzal, hogy a végrehajtó
hatalom megkönnyíti a gyermekes családok életét.
Köszöntjük azokat az intézkedéseket, amelyek sza
baddá teszik a gyermek útját, amelyek megteremtik
azokat a gazdasági, egészségügyi és nevelési feltétele
ket, hogy a gyermek necsak meglássa a napvilágot,
hanem hogy emberré is nevelődjék.

Am a gyermek misztériumát gazdasági és egész
ségügyi intézkedés nem oldja meg maradék nélkül.

Hisszük, hogy a kilátásba helyezett hatósági intéz
kedések lecsapolják a nyilvános erkölcstelenség mo
csarait és eltüntetik az utcákról és terekről mindazt,
ami megbotránkoztatja a kisdedeket.

Am a gyermek misztériumát gazdasági, egészség
ügyi, nyilvános életet megtisztító intézkedések mara
dék nélkül még nem oldják meg.

Hisszük, hogy a katolikus társadalom koncentrált
kiállása a gyermek mellett - a gyermekre áldásos
közszellemet teremt. A gyermekvédelmi törvények
magukban még nem elégségesek. Az eszme és iroda
lom magában még nem elégséges. Közszellemre, köz
tevékenységre, közmunkára van szükség, a társadalmi
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felelósség felébresztésére, általános és gyakorlatban
jelentkező gyermekvédelemre. Tevékeny gyermek
szeretetre, mely még a senki gyermekét is cselekvő

szeretettel karolja föl s a törvény keretein és a gyer
mekvédelem intézményein túl a szeretet szellemében
gyakorol gyermekvédelmet (Prohászka).

Ám a gyermek misztériumát gazdasági és egész
ségügyi, a nyilvános életet megtisztító intézkedések
s egy gyermeket szeretö közszellem feltámasztása
maradéktalanul még meg nem oldják.

A teljes megoldást O adja meg nekünk, aki az Út
s kinél az igazság lakozik, az igazi Gyermekbarát. En
gedjétek hozzám a kisdedeket I Ez a szózat a probléma
megnyugtató megoldása.

Engedjétek Hozzá a családokat I Vezessétek belé
jük a kereszténység energiáját I Tegyétek vissza a csa
ládok homlokára a szentség fénykoszorújátl Tegyétek
a családokat szentcsaládokkál Helyezzétek a gyerme
ket Jézus térdeire és gondoskodjatok, hogy úgy nójjön
meg, hogy Szent Szívéhez érjen. Adjátok Krisztusnak
a kisdedeket! Fogadjátok úgy, mint az O kedvenceit!
Meg ne botránkoztassátok Ot, mert Jézus maga mon
dott jajt botránkoztatói felett. A gyermek útjának
végső és teljes megoldása tehát Krisztus. Engedjétek
Hozzá a kisdedeket I

AI A. O. ua tn. 9 tZI



A magyar katolikus ifjúsági mozgalom és az
Actio Catholica.

1935 december.

Hálás bevezetésül kínálkoznék, hogy taglaljaill a
gyermek titokzatos világát, azt az egy tizenhat évet,
mely oly döntő életperiódus, mint egy se a későbbiek

közül, Elmellőzöm mégis, mert a tanulmányok és
és könyvek sokasága szól róla.

Versenyfutás a gyermekért.

Frázisokkal sem kívánok élni mint amilyen pl. az,
hogya gyermek márványdarab, melyből egyformán
alakítható szovjet-rajongó, Hitler-Jugend, balilla, vagy
Krisztus-gárdistája. "Minő titokzatosság egy gyermek"
- énekelte Brentano. Valóban a későbbi típus, a jel·
legzetes karakter alkotóelemei ott lappanganak a gyer·
mek valószínűtlen világában. Mindez közismert dolog.

Az is közismert, hogy korunk nagy mozgalmai
versenyt futnak a gyermek birtoklásáért. A szociál
demokrácia a gyennekbarát-mozgalommal keresi benne
a későbbi osztályöntudatos, harcrakész marxistát.
A szovjet éppen azzal mérte a családra s vele a régi
világra a legérzékenyebb csapást, hogy a gyermeket
leszakította az anya kebeléről, a szovjet állam kizáró
lagos tulajdonává tette. Mussolini szemefénye abalilla.
Miatta még a pápával is összeütközött. Gondoljunk
Öszentsége 1931 június 29-én megjelent panaszos kör
iratára a katolikus Akció érdekében. A viszály csak
úgy sírnult el, hogy az Egyház vállalta a káplánkodást
a balillák körül. A totális állam a maga türelmetlenségé-
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vel nem ismer más ifjúsági szervezkedést, mint a
magáét. A salzburgi Krisztus Király kongresszuson
beszéltem Metzger kiküldöttel, aki az ottani kato
likusok helyzetét minőségileg kitünőnek mondotta,
ám a jövőt bizonytalannak látja, mert a másira
nyú ifjúsági szervezkedés elzárta az utánpótlás útját.
Ausztriában most indították el a Staats-Jugend-mozgaI
mat, amelynek viszonya a .Reíchsbund der Katoltschen
deutschen Jugend Osterreichs"-el még egészen tisz
tázatlan E nagy mozgalmak tehát a gyermekben kere
sik a jövőjüket.

Korunk legegyetemesebb és legmélyrehatolóbb
mozgalma az Actio Catholica is.

A ma emberalakító mozgalmai és az Egyház.

Annyival is inkább, mert ezek az új közösséget
célzó nagy mozgalmak az ember átépítésére törnek.
Sosem fogom elfelejteni P. Bichlmair megrázó előadását

az említett salzburgi kongresszuson. Megállapította,
hogy összeomlott a materializmus és él pozitivizmus
s az ember szellemileg hajléktalan lett. Megnyílt
ugyan az út a metafizika s az Istenhit felé, ám az erribe
riség nem az atyai házba hömpölyög vissza. Pótlékokat
keres. A kisebbik része az okkult mozgalmaknál, a
nagyobbik része pedig a "mythosoknál". A német terü
leteken mintha egy új reformáció emelkednék fel, é\

vér mythosának lobogóját dagasztja a vihar. Délen
a romanizmus metafizikája csillog a latin bárdon.
A veszély ott van, hogy többé már nem észokok nlap
ján ostromolják az Egyház szikláját. A meggyőződés

front ja helyébe a szenvedély frontja lépett. Megnehe
zült az Egyház harca az igazságért.

Viszont az Egyházban oly vigasztaló tünetek mu
tatkoznak, amelyekhez hasonlókat ha keresünk, úgy a
keresztény ókorba kell visszamennünk. A salzburgi

~I· 131



kongresszuson a szivem repesett, amíkor hallgattam
a balga "jocisták" beszámolóját nagyszeru ifjúsági
szervezkedésükről. Lángbaborított a francia jelentés,
mely azt revelálta, hogy az elnyomás és üldözés csak
használt Krisztus ügyének. S a bécsi Gorbach szelle
mes előadása arról, hogy Krisztus királysága miként
nyomul előre egy világváros fehér .pogányságában.
Nem csoda, hogy Miklas kormányelnök a záróülésen
ezt állapította meg: "Das neue Reich Christi des
Könlgs ist írn Vormarsche".

A magyarság ragaszkodása keresztény
tradídóihoz.

úgy látszik, hogy a magyar nép erős keresztény
tradícíóin megtörtek a külföldi vészes áramlások. Kor
mányférftaink újabban mind sűrűbben hirdetik a libe
ralizmus, kapitalizmus és marxizmus bukását. Hang
súlyozottan nemzeti és keresztény népi politikát hirdet
nek. Még nemrégiben a német példa silány utánzását
észle1tük, ma ilyeneket hallunk: "Nekünk. itt a föl
dön az a kötelességünk, hogy az isteni kinyilatkoztatás
törvényeit társadalmi, politikai és gazdasági rendsze
rünkben realízáljuk". (Bornemissza beszéde Kapos
várott 1935 november 12). Vajjon túlzok-e, ha azt a
véleményt kockáztatom meg, hogy a katolikus társa
dalom még idejében történt megszervezése az Actio
Catholicában szoritotta a végrehajtó hatalmat az idegen
eszmék elmellózésére s a keresztény alapok erőteljes

hangsúlyozására.

Szerzeteslskoltink él bItoktatásunk dícsérete.

Ha keresem annak. magyarázatát, hogy mely ok
tette lehetövé a magyar katolicizmus aránylag gyors
megszervezését és egységes fellépésének eredményeit,
úgy szerzetesískoláínk, hittanáraink és hitoktatóink
érdemes munkálkodásához jutok. Nem adhatunk p.léggé
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hálát az isteni Gondviselésnek, hogy a liberalizmus
tetőfokán is megtarthattuk iskoláinkat és iskolai hítok
tatásunkat. A szerzetesiskolák, a hittanárok és hitok
tatók mélyreható munkálkodása árasztotta elő azt a hít
ből élő értelmiséget és tömeget, amellyel ma katolíkus
akcíót lehet csinálni. A történelem majd megállapítja,
hogy amint a fővárosban hitoktatók misézése iskolájuk
tornatermében indította el az új plébániák alakításának
folyamatát, úgy hittanáraink és szerzeteseink működé
sében kelt föl a katolikus rinascimentó.

Mit vár az Actio Catholica a hitoktatástÓlJ

Az Actio Catholica nagy hálával honorálja szerze
tesiskoláink és hitoktatásunk bázisvető rnűködését.

A mozgalom jövőjére tekintve azonban még fokozot
tabb munkálkodást kér. Az ifjúság régióiból reméljük.
ugyanis a laikus apostolok utánpótlását, számban és
minőségben való megduzzadását. Az Actio Catholica
reménykedve tekint a gyermekek tulipános kertjébe
s az ifjúság zsengelevelű, hajlékonynyelű faiskolájába
s azt várja, hogy az álmok és mesék s a fiatalos feszült
ségek világából reformokat hozó, a föld szfnét meg
újító sorok indulnak el.

Az apostoli érzület kimfivelése.

Az Actio Catholica elsősorban azt kéri, hogy az
ifjúság nevelésénél nagyobb hangsúlyt nyerjen az
apostoli érzület kiművelése.Mint korábban emlftettem,
elmult az észszerű meggondolások kora, helyébe a
szenvedélyek érája lépett. Európát nagy szenvedélyek
hasogatják s ezek már hazánk kapuit is döngetik.
A szenvedélyekkel szemben szenvedélyt kell állíta
nunk. Nem az értelmi kiművelés a legfontosabb most
Olyan generációt sürget az idő, melynek belsejét ki
tüzesítette a kegyelem s Isten-országáért élni s halni
kész. Az Actio Catholica jövője.Isten-orszégáneksikere



azon fordul meg, hogy felszaporodik-e a laikus apos
tolok serege. Világi apostolokat. miles Christi-ket
várunk a hittanárok ujjai alól.

Az ifjúság legyen tájékozott
az Actio Catholica-ban.

További kérésünk, hogy már az ifjúság is alapos
tájékozódást szerezzen az A. C. mozgalmáról. Sajná
lattal állapítom meg, hogya lelkészkedő papság pasz
szivitása miatt a katolikus társadalom még ma -ern
bír kellő jártassággal az A. C. jelentőségét, hazai szer
vezetét, a laikusok elhivatottságát s az apostolkodás
módozatait illetőleg. Döntő jelentőségű volna, ha hit
oktatásunk nemcsak akkor mutatná az A. C. jelentő

ségét, amikor a tananyag erre alkalmat nyujt, hanem
ha tananyagként követelné meg az A. C. fogalmának.
természetének, célkitűzéseinek. országos, egyház
megyei és egyházközségi szervezetének pontos isme
retét. Legalább a középiskola negyedik és nyolcadik
osztályában kellene megkövetelni, hogy ci növendékek
oly pontos feleleteket adjanak az A. C. kérdéséről.

mint a tananyag egyéb kérdéseiről. Legyen szabad
jeleznem, hogy a kicsinyek részére Blaskó Mária máris
készít egy Actio Catholica füzetet. Úgy tudom, hogy
a középiskolások részére is dolgoznak egy Actio
Catholica katekizmus összeállításán.

Az iskolai egyesületek tontossage.

Különös hangsúllyal kérjük. hittanárainkat és hit,
oktatóinkat arra, hogy növendékeikbe mélyen véssek
be a katolikus szervezkedés szükségességét. Azt, hogy
mindenkinek tartoznia kell valamely katolikus szerve
zethez. Meg kell ugyanis állapítanom, hogy az ifjúság
tanulmányai befejeztével jórészt elvész a katoliku'>
szervezkedés számára. Az iskoláztatás végeztével __ o

ha nem is áll be az ellenséges táborba -. egyszerüen
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elenyészik, szétfoszlík s a katolíkus szervezkedés előtt

megfoghatatlanná válik. Mintha szakadék nyelné el,
úgy tűnik el nyomtalanul.

Az iskolai egyesületnek éppen az a feladata, hogy
az ifjúság jókorán hozzászokjék ahhoz, hogy valamely
katolikus szervezethez kell tartoznia és abban cselekvő

szerepet kell vállalnia. Az ifjúsági szervezetek cl hít
tanárok nevelésében előkelő szerepet kapnak, mert
általuk érhetik el azt a célt, hogy az ifjúság necsak
hithű katolíkus legyen, hanem cselekvőképes apostol
is. Úgy kellene tehát a folyamatnak mennie, hogy az
ifjúság tanulmányai befejeztével szakadás nélkül kap
csolódjék a megfelelő egyetemi szervezethez s azután
az egyházközség életéhez. A hitoktatásnak tehát, vala
mint az iskolai egyesületi életnek szakadatlanul hang
súlyoznia kell azt a mozzanatot, hogy az iskolai egye
sületi életnek tovább kell folytatódnia az egyházköz
ségben. Az A. C szorosan vett szervezetei az egyház
községek. Ezek azok a stabil szervezetek, amelyekre
a magyar püspöki kar az A. C-t ráépítette. Következő

leg az iskolai nevelésnek is az egyházközségbe kell
betorkollania, mert maradandó eredményhez csakakkor
juthat, ha ezekhez a stabil pontokhoz köti az ifjúságot.
Jól tudom, hogy az egyházközségek maguk sincsenek
felkészülve arra, hogy ezeket az ifjú hullámokat fel
fogják és cselekedtessék. Ám meg vagyok győződve,
hogy a hittanárok azon nevelői munkája, mely az egy
házközséghez való tartozás tudatát kalapálja a fiatal
ság lelkébe, meggyorsítja az egyházközségek egész
séges kibontakozását és berendezkedését is. Jelenleg
az ifjúsági szervezkedés még hiányos. Legnagyobb
rése éppen az, hogy nem nyer stabil megrögzítést az
egyházközségnél. Pedig a püspöki kar 1935. évi közös
pásztorlevelében ezeket írja elő: "különös gondot for
dítsanak a lelkipásztorok a gyermekek és ifjúság meg
szervezésére. Gondoskodjanak oly szervezeti lépcső

zetről, melynek fokain a gyermek és ifjúság tovalépe-
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getve, mínt egyházunkhoz ragaszkodó apostolok érkez
zenek meg a felnőttek megfelelő szervezeteíbe".

Az eddigieket összefoglalva, az ifjúsági szervez
kedés vezérgondolatai ezek: 1. a katolikus szarvezett
séghez való tartozás megszoktatása. 2. Oly Ifjúság)
szervezkedés megalkotása, mely az ifjúságot úgy CSÚ3Z

tatja tova, hogy végül az egyházközség alkalmas szer
vezetében véglegesen elhelyezkedjék. 3. Az egyház
községhez való tartozás tudatának erőteljes kímun
kálása.

Ezen elvi megállapítások után kíséreljük meg a
szervezés lépcsőzetének kiépítését.

KIsgyermekeknek - szfvJ;:árda.

A kicsinyek részére keresve sem találhatunk
alkalmasabb szervezetet, mint a szívgárdát. Alapltói
ösztönösen megérezték a jövő fejlődési irányát, mert
a kicsinyekben a Krisztus Király Szent Szívéhez kötött
szövetségen túl teljes erővel munkálják az apostol
kodás öntudatát. Köszöntésük: Jézus Szíve, jöjjön el
a Te országod - az A. C. kiáltása a kicsinyek ajkain.
A Szívgárdát nem kell bővebben méltatnom. Kitűnő

központtal rendelkezik, a vezetők részére lapot (ld ki,
a gárdisták pedig A Szív újságban nyernek mellékietet.
Blaskó Mária dús és ragyogó irodalmat teremtett szá
mára. A püspöki kar többízben is ajánlotta, az Actio
Catholica pedig idei programmjában előírta a szívgér
dák alapítását. Már csak az van hátra, hogy tényleg
meg is alakuljon minden iskolában. Es hogy az egy
házközségek magukénak tekintsék a gárdákat s hogy
úgy értékeljék, mint az Actio Catholica alapotadó szer
vezkedését.

A gárdából az út a fiúk és leányok világa felé
ágazik el. Irányelv legyen: hogya gyermekek a csat
lakozó egyesületekben is megtartsék azt, amit a gárdá
ban nyertek, vagyis Jézus Szívével való szövetségüket
és az apostolkodást.
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Középiskolás ftóUJós'g.

A katolikus középiskolákban mindenütt van cser
készet. Az állami középiskolák cserkészete is számos
helyen a hittanár kezei között van. Az egyházközségek
közül igen sokban állitottak fel cserkészcsapatokat.
Elvül szögezem le, hogyacserkészetet bátran vehet
jük a középiskolások egyik szervezési bázisául. Nagy
vonzóerőt gyakorol az ifjúságra és kiválóan alkalmas
alap és keret ahhoz, hogy általa komoly jellegű ifjúság
hoz juthassunk. Azonban sokak véleménye szerint i:l

cserkészet az ifjúsági szervezkedésnek csak az egyik
bázisa lehet, mégpedig a természetes bázisa. A másik
alapot, a természetfelettit nem nélkülözhetjük. Az tehát
az A. C. gondolata, hogy minden cserkészcsapat mellett
legyen és működjék valamilyen kegyelmi szervez
kedés is. A forma fölött nem döntünk.. Lehet kongre
gáció, ifjú Credo, vagy más hitbuzgalmi egyesület.
Nem a forma, hanem a lényeg a fontos. Ez pedig abban
áll, hogy csak az lehet a cserkészcsapat tagja, aki tagja
a kegyelmi egyesületnek is. Az egyházközségi cser
készcsapatoknál is ugyanezt kívánja az A. C. A hit
tanár urakat arra kérjük, hogy ne akadályozzák meg,
inkább segitsék.elő, hogy a növendékeik a lakóhelyük.
szerinti egyházközség csapatának és kegyelmi (.gye
sületének tagjai lehessenek. E két alapon, a kegyelem
és a cserkészet bázisán látja az Actio Catholica bizto
sitva az ifjúság egészséges szervezését.

Egyetemi IfJóság.

Az volna az egészségesfolyamat, ha az érettségi után
a hittanár elvezethetné ifjúságát az egyetemi kongrege
ciókba, KDSz-be, vagy az Emericanába. A tapasztalat sze
rint azonban Itt tátong fel az a szakadék, amelyről
előbb már szólottam. Az ifjúság hivatott nevelői azt
mondják, hogy az érettségi és a 28-30 év közötti idő

az az időkor, amikor a fiatalember egyszeruen nem
engedi magát megszervezni. Ezek a nevelők ugyan
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azzal vigasztalnak bennünket, hogy nem kell kétségbe
esni, ha az ifjúság egyidőre el is tűnik szemeink elöl,
mert a kőzépiskola bensőséges munkája mégsem marad
eredménytelen, 30 év körül ismét feltűnnek a tékozló
fiúk - éhesen és szomjasan - a katolikus szarvezetek
körül. Ha el is fogadom ezt a vigasztalást, mégis még
kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy ez a kiha
gyás ne következzék be. Az Országos Elnökségben
folynak már a tanácskozások arról, hogy mik volnának
a teendők az egyetemi ifjúság szervezkedését illetőleg.

Az A. C. arra kéri a hittanárokat, hogy kezüket tartsák
az érettségi után is a fiatalemberek vállán és vessék
latba minden befolyásukat, hogy az egyetemen akár a
kongregációhoz, akár az Emericanához csatlakozzanak,

Polgárista fiúk.

A polgári iskolás fiúknál legjobb, ha tovább ~lik

a szívgárda illetve ennek továbbfejlesztésének, a szív
testörségnek életét. Az A. Ci-nak az a kívánsága, hogy
a polgárista szivgárdái, illetve testőrségei az egyház
községeknél kapjanak helyiséget és meleg pertfogást.
Ahol az egyházközség szegénysége miatt ez lehetetlen,
legalább szeretetének és érdeklődésének melegét arasz
sza a polgári iskolások szervezeteire.

Iparos és munkás férfi Ifjúság.

Az iparos- és munkásifjúság szervezkedését illető

leg már döntött az Actio Catholica. A Katolikus Ifjak
Országos Egyesületében és a Legényegyesületben Je
lölte meg azt a két egyesületet, amelyekben az iparos
és munkásifjúság megszervezését kívánatosnak tartja.
Ezen tevékenység országos központja éppen most ala
kul meg az országos elnökség körül. A budapesti A. C.
máris eredményekkel dicsekedhetik e téren, mert eddíg
mintegy 16 csoport KIOE működik a főváros egyház
községeiben. Az ifjúsági vezetők részére már kétízben
rendeztek vezető tanfolyamot. Az A. C. arra kéri a
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tanonciskolák hitoktatóit, hogy buzdítsák növendékei
ket a lakóhelyük szerinti KIDE-ba való belépésre és
eJlenőrizzék: tényleg tagok-e valamelyikben.

Falusi férfi ifjúság.

A falusi férfi ifjúság szervezési ugyében még nem
döntött az Actio Catholica. Minthogy a jövő évi jelszó
és célkitűzés: Krisztus és a falu, remélhetőleg meg
találja majd a falusi férfi ifjúság legalkalmasebb szer
vezési formáját is.

Iskolába járó leányok.

A leánymozgalom vonalán már több konkrétum
mal szolgálhatok. Ismeretes, hogy a püspöki kar fel
kéréséle Öeminenciája azzal bizta meg Stadler Friedát,
hogy il katolikus leányok szervezkedési ügyeit vegye
kezébe az országos igazgató irányitása mellett. A leány
mozgalom tehát országos központot és vezetőt kapott.

Az Actio Catholica a hittanárok és a hitoktatók
szakfelügyelőségével tőbb hittanár hevonásával érte
kezletet tartott a leányifjúság szervezése tárgyában
és határozatba ment, hogy az Actio Catholica vezetése
alatt minden polgári és középiskolában felállítják az
"Iskolás Leányok Katolikus Akcióját", röviden az
ILKA-t. Új egyesületet ez nem jelentene. Nem ten-ié
feleslegessé azokat az ifjúsági egyesületeket" amelyek
a magasabbrendű lelkiséget szolgálják. Tagja lenne az
intézet minden katolikus növendéke. Igazgatója a hit
tanár. Az Actio Catholica leánymozgalmi központja
elkészíti az évi programmot, arról a hittanárokat idejé
ben informálja s velűk a végrehajtás mikéntjét meg
beszéli. Havonkint egyszer tart gyűlést, esetleg az
egyik exhortáció volna felhasználható e célra. Amelyik
iskolában van kegyelmi egyesület, akadálytalanul rnű

ködjék tovább és esetleg az elit-nevelésre törekedjék.
Amelyik intézetben nincs még semmiféle egvesület
sem. ott egyedül az ILKA múködhetnék.
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Bgyeteml hallgatónftk.

Jórészt rájuk. is áll mindaz, amit az egyetemi hall
gatókról mondottam. Az A. C. gondoskodni kiván arról,
hogy az egyetemi hallgatónők is beszerveztessenek
valamelyik főiskolai organizációba.

Az Ilkol4t végzett él egyetemet
nem Járó Idnyok.

Az iskoláztatás befejezése után, amennyiben a leá
nyok .nem mennek egyetemre, arra kellene törekedni.
hogy az iskolában elkezdett egyesületi életüket az egy·
házközségben folytassák tovább. Megfelelő leányegye
sület működik már minden egyházközségben. A hit
tanárok - különösen az utolsó évben - arra töreked
jenek, hogy leánynövendékeik az iskola befejeztével
ne zárják le egyesületi életüket, hanem arra biztassák
öket, és konkrétul mondják meg nekik, hogy merre
és hol keressenek további kapcsolatokat.

Munkásleányok.

Az ipari és munkásnő életre kényszerített leányok
szervezését az A. C. a Dolgozó Leányok szervezetében
jelölte ki. Ez a szervezet Budapesten és környékén
máris 28 csoporttal rendelkezik. Jóváhagyott alapsza
bályzatuk, központi lapjuk. van és decemberben ren
dezik meg ötödik vezetöi tanfolyamukat. Orömmel
jelenthetem, hogyamunkásleányok ügyeivel foglal
kozó egyéb szervezetek önként elismerték maguk
felett a Dolgozó Leányok szervezetének irányitását.
A tanonciskolákban működö hitoktatókat arra zéri az
A. C, hogy növendékeikkel ismertessék meg a Dol
gozó Leányok szervezetét és őket az egyházközségük
szerinti szervezetekbe irányítsák, illetve belépésüket
ellenórizzék.
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Falust leányok.

Mig a falu férfi ifjúságánál még nem mutathat fel
az Actio Catholica rendszeres munkát, addig a falu
leányait illetőleg örömmel jelenthetem, bogy a katho
likus Nőszövetség vállalta magára a falusi leányifjú
ság megszervezésének vezetését. Az Orsz, Elnökség
körül a közeljövőben alakul meg az intézőbizottság,
amelyben képviseletet nyer minden, a falu leányaival
foglalkozó katolikus mozgalom.

Ezekben voltam bátor felvázolni az ifjúsági szer
vezkedés alapelveit és kereteit. Az a reménység éltet,
hogy éppen az ifjúsági vonalon valósíthatjuk meg elő

ször az A. C.-tól kívánt és sürgetett átfogó egységes
szervezkedést.
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uA magyar katolicizmusnak századok óta nem volt
olyan sorsdöntóen fontos kezdeményezése, mint al

idei program:

Krisztus és a magyar falu."

1936 augusztu.'>.

A közeledő Katolikus Nagygyüléssel kapcsolat
ban felkerestük Mihalovics Zsigmondot, a Katollkus
Akció országos igazgatóját, hogy nyilatkozzék arról
a /eladatkörről és részletes programról, amely az Actio
Catholicát és a Nagygyülést az idén foglalkoztatja.
A Katolikus Akció országos igazgatója erre a kér
désre a következőkben válaszolt:

- Amint az már eddigi nyilatkozatunkból is az
egész ország közvéleménye előtt ismeretes, idei
programunk Ktisztus és a magyar falu! A magyar ka
tolicizmusnak talán századok óta nem volt ilyen sors
döntően fontos kezdeményezése, mint az, amelyet u
Katolikus Akció a magyar faluval kapcsolatban most
tervez. A magyar katolicizmusnak és egyúttal az
egész nemzetnek legnagyobb és legfontosabb tömbje
ról van szó, amely után mituien világnézet, mituien
hatalmi és szellemi érdekeltség azért nyujtja ki kar
jait, hogy megnyerésével döntő erőket tudjon maga
mögé sorakoztatni. Nekünk nem kell erőlködni - a
falu a miénk! A magyar katolicizmus sorsa, erőinek

teljes kibontása, a katolicizmusak a hitélet keretén túl
való érvényesülése mitid attól függnek, mennyire
tudja végrehajtani a magyar Katolikus Akció a ma
gyar falunak a katolicizmus aktív erői közé való be
kapcsolását.
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Felvetjük a kérdést:
- Milyennek látja a Katolikus Akció ehhez a

programhoz a falu mai helyzetét?

A falu mal helyzete: Milliók a nyomor határán ...

- Nehéz néha még szavakat is találni jellemzé
sére annak a helyzetnek, amely kikezdte a nemzetnek
ezt az alaprétegét! A közvélemény figyelme nagyoll
helyes ösztönnel irányul a falu kérdései felé, helyesen
érzi, hogy a falu életében súlyos és intézményes sze
ciális bajok jelentkeztek, hogy magának a megélhe
tésnek lehetőségei mennyire összeszűkültek falun,
hogy mindezek eredményeképpen katasztrofálisan sú
lyos lelki helyzetbe sodródhat végül a magyar falu.
Rendkívül nehéz "terep" ez nekünk. Tömegnyomorú
ság, helyenként népbetegségeket kivál/ó nélkülözés
az a helyzet, amely az Egyház munkáját fogadja. Ter
mészetesen nem akarom ennek képét eltúlozni és az
inzulárisan jelntkező szélsőséges eseteket tüntetni
fel általános helyzetnek. De azért nem lépjük túl a
tárgyilagosság vonalát, amikor a helyzetet úgy jelle
mezzük, hogy milliók élnek az egészségtelen magyar
szociális viszonyok okozta gazdasági, lelki és kultu
rális nyomások alatt, ma már a nyomor határán, ügy,
hogy ma a faluhoz segitő kézzellehajolni a legna
gyobb morális feladat! A helyzet kikezdte a falu lelki
világát, megsemmisülés szélén állanak sajátos kultú
t álls értékei, új kultúrális hatások és eszmeáramlatok
döngetik a falusi pitvarajtókat, - a legfőbb pillanat,
hogy az Egyház a Krisztussal való viszonylat transz
cendens érdekeinek és értékeinek szempontjából fo
galmazza meg a falu helyzetének összes problémáit.
Ha kell: egy örökérvényü és minden napi politika
felett magasan lebegő nemzetpolitikai eszmerendszer
tételéig hatolva. . . .
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A hitéletI kérdések elsósJge

- Mik lennének ennek princ1piumail
- A nemzetpolitikainak1 Erről majd a legvégén I

Számunkra mindenekelőtt a hitéleti kérdések jönnek
tekintetbel

- A program ez: Krisztus és a magyar falu. Az
így megfogalmazott tétel mögött az a feladat, hogy a
magyar katolicizmus minél megielelőbb eszközökkel
és minél mélyebben hassa át a magyar falvak életét,
mindazt, ami ennek az akarásnak útjában áll, minél
teljesebben lerombolja és hogy végül a maga hatásait
szervezetileg rendezze és állandósítsa. Az állandósItás
a legfontosabb formai célja a munkánknak; még hit
életi téren sem afféle országos méretekben rendezett
óriási népmissziót akarunk tartani, hanem nagy mére
tekben hosszú időre szólóan rendezni az erre vonat
kozó kérdések egész rendszerét. Kettős irányú akció
akarattal: elsősorban a faluban, a nép között, másod
sorban a ialuétt, az ö érdekében, az összes társadalmi
osztályok előtt és az államhatalom fórumai előtt is.

A magyar falu még a mienk I

erdekelne bennünket - kérdezzük, - azon·
ban nemcsak bennünket, hanem az egész ország köz
véleményét is, hogy az A. C. országos elnöksége a
maga mages helyéről és az egész országot befogó
szervezetének kutató munkája alapján,· hogyan látja
a helyzetet: vannak-e a magyar falu életében olyan
mozzanatok, arnelyekből azt lehetne kővetkeztetni,
hogy a magyar falu katollcizmusa veszélyben van-e'

- Nem, nincseneki Határozottan meg lehet álla
pítani, hogy a katolicizmus ma is érintetlen erő a falu
lelkében. A magyar nép ma is a miénk. A magyar nép
sem nem hitetlen, sem nem hit.közömbös, pláne a nyilt
és tudatos atheizmus nem érkezett le a faluig. Ez
azonban még nem Jelenti azt, hogy a falu hJtéletl hely
sere nem hagy maga után semmi kivánnivalót. Hisz



éppen ez a Katolikus Akció faluprogramjának facélJa,
hogy azokat az érzékeny hiányokat, amelyek a falu
hitéletében jelentkeznek, gyökeres aktivitással mara
dand6an orvosolja. Nem engedjük és nem engedhet-

. jük, hogy a falut katolikusságából külső hatások ki
vetkőztessék. Sajnos, pasztorációs szempontból itt már
tudatos, nem egyszer rendszeres ellenakci6ként kell
leküzdenünk: a szekták egyre terjedő agltáci6játl

- Mi iti a helyzet képe?
A szekták

- Az. újabb időben Magyarország egyre nagyobb
intenzivitással válik a szekták terjeszkedési terüle
tévé. Budapesten, különösen a külvárosokban, eddig
is ismeretesek voltak terjesztési kísérleteik. Ml1ködési
területüket egy idő óta áttették vidékre is, ez az, ami
felhívta rá az A. C. figyeimét. Erdekes, hogy protes
táns lakosságú vidékeken a szektázás belső, nem ki
vülről bevitt produktum. Katolikus vidékeken csak
sz6rványos a szektaveszély, de még ilyen mértékig
sem vagyunk haJland6k nekik területet. adnl1 Műkö
désük felmérése és az ellenük való akciók elindítása
előkészület alatt vannak.

A filia-probléma, tanyakérdés

- Ráterelődött az A. C. figyelme azonkivül a
filia-kérdésre is és egyre jobban látjuk rendldvüll je
lentőségét. Több oldalról panaszok hangzottak. el a
magyar nép "lelki-elszikesedése" miatt, nos: hogyan
tudnánk a magyar népből élő katolikusokat kinevelni,
amikor falusi lakosságunk százezerszám lakik olyan
szórványokban, ahol nincs pap, a szomszéd, vagy a
második faluba kell menni lelki gondozásért. Felmér
hetetlenek ennek a nemzedékek életideje 6ta helyzet
nek hitéletellenes hatásai. Természetesen a filia
problémának megvannak a maga külön geográfiai te
rületei. Vannak egész egyházmegyék, ahol nincsenek
mlAk, viszont vannak területek, ahol a hivők [örésze

Ai A. C. tI~ éve. 10 1.



hogy a falu
fog kitérjesz
kultúrpolitikai

tanyákon szétszórtan él. A nyár elején tartott lelkí
pásztori konferencia megrendítő motivumokat vetett
fel tanyákkal kapcsolatban, néha csak hónapok mulva
tudják behozni keresztelni az újszülötteket, öreg em
bereket kell megtanítani a legegyszerűbb imádságokra
és hitigazságokra.

- A filia-kérdésnek vannak egyházpolitikai ol
dalai is! Egyházpolitikai oldalai, amelyek bizonyos
népsűrűségű területeknek, bizonyos népességü kato
likus falvaknak pappal való ellátottságára vonatkoznak
s itt: az állam központi szerveinek közömbössége miatt
súlyos hátrányban állunk másokkal való relációkban.
Ezen a téren nagyon súlyos feladatok várnak a kato
likus szellemiség vezetőire, hogy az adatfeltárás, vala
mint a közvéleményteremtés munkájában segítségére
legyenek a Katolikus Akciónak! .

Kultúrpolilikal program.

Azonban nem kell azt hinni,
program pusztán hitéleti kérdésekre
kedni. Van neki nagyon jelentős

része is!
- A kultúrpolitikai program mindenekelött abban

áll, hogy az Egyház a maga világnézetéből következő

kultúrát terjeszteni akarja a falun is, nem megy bele
abba, hogya falu egy fontos történelmi elváltozás
idején kulturális irányítás nélkül maradjon. Meg kell
állapítaní, hogy új kultúrhatások tömegei, sport, tő

megolvasmányok, ma már a film is, azonkívül a vá
rossal való érintkezés gyakoribbá, gyorsabbá és in
tenzívebbé válása egyre újabb és mélyebb kullurális
hatásokat és maradandó kultúrális élményeket adnak
a magyar falunak. Ezek - anyagukban és virtuális
fejlődési irányukban - nem mindig a legkedvezőbbek

a katolicizmus számára. A Katolikus Akciónak a falu
val kapcsolatos kulturális programja éppen azt akarja,
hogy a katolicizmus sorsa a magyar nép lelkében ne
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váljék semleges vagy ellenséges kultúrhatások zsák·
mányává. Ezt a kultúrálís szakosztályok hálózatával,
központi irányításukkal, népirodalom megteremtésével
és általában az egész népi életformának kulturális
színezetű befolyásával akarja elérni.

Az ősi falu-kultúra megmentése

- Meg kell emlitenem még, hogya. Katolikus
Akció programjába vette azt, hogy megóvja a ma
gyar falunak azt a sajátos ősi és népi kultúráját, amely
nemzeti, európai és egyben katolikus érték. Sok gon
dolat, kezdeményezés vetődött fel ezzel kapcsolatosan
más körökben - nem hisszük, hogy a falu kultúráját
más közösség ebből a szempontból úgy tudná befolyá
solni, mint a magyar katolicizmus.

A falu egészségügyi és szociális kérdései.

- Melyek a programnak azok a főrészeí, amelyek
a magyar faluért való közvéleményteremtő munkát
szolgálják?

- Az annyira elhagyatott magyar falu testi és
anyagi bajain való segítésl A közvélemény előtt IS

ismert propaganda jelszó lett a kifejezés: liA beteg
falu". Nos: az A. C. a maga egész országot átfogó há
lózatával kénytelen tapasztalni, hogy a jelszó meny
nyire nem frázis, hanem a magyar falu valóban beteg.
Tudatos propagandával megfelelő lelkületet akarunk
teremteni a társadalomban az erre való segítés kész
ségének. Nem akarunk megfeledkezni arról, hogy at
a Krisztus, aki az üdvösséget hozta a világra, testi se
beket és testi betegeket is gyógyított. Az erre vonat
kozó programm, egyrészében agitációs anyag, még ki
dolgozás alatt van. Meg kell jegyeznem, hogy ha erre
munkatér nyilnék is, megfelelő formák mutatkozná
nak, foglalkoznánk a falu gazdasági öntudatának fej
lesztésével is. Ezzel kapcsolatban még csak gondo
latok vannak.



Nem pártpolltlka. hanem nemzetpolltlkal eszmények.

Felvetjük az utolsó kérdést:
- A falura vonatkozó kérdések, politikai szférák

igen erős feszültség terében is állanak ...
- Ezek nem érdeklik az Actio Catholicát. Nem

érdeklik, sőt még csak nem is érintik, nemcsak téte
leink- megfogalmazása, hanem munkatetűletetnk is
olyanok, hogy teljes függetlenségben működhetünk a
politikától és mindentől, ami elsősorban pártpollli
kum. Azt azonban már említettem, hogy a katoliciz
mussal kapcsolatos és a Katolikus Akció által követ
hető lesz egy minden pártpolltikaitól független, a napl
politika felett magasan lebeg6 nemzetpolltlkai eszme
rendszer most már egyenesen konkrét elemeinek meg
alkotása. Az lesz a feladatunk, hogy mindazt, ami a
falut magánosan megilleti, az egész nemzet közvéle
ményében élővé és aktuálissá tegyük. Ez természete
sen súlyos feladat, megvannak a maga állomásai. Az
első állomás halk és csöndes lesz. Nem történik egyéb,
minthogy a Nagygyúlés után hamarosan a falura vo
natkozó szociálls kérdéseknek és reiotmszűkséqletek

nek szakértő ankéton fogunk összegyűlni, hogy leszö
gezzük legalább is a problémák helyes látását. Nem le
hetetlen azonban, hogy az ankét ennél lényegesen
többet fog eredményezni... Ez azonban csak részlet,
a lényege ennek a dolognak az, hogy a Katolikus
Akció nagyon is jól látja: ha a magyar katollclzmus
úgyis, mint eszmerendszer, úgyis, mint közösség, nem
nyúl a falu égő problémáihoz és nem foglalja őket a
maga aktivitásának tetébe. ezek a feszültségi erők
másutt fognak maguknak utakat keresni . . .



Igazságot az eresz alá I

193e szeptember.

Fűlik már a kettős kereszttel ékesített gyorsvonati
mozdonyokat és mint kazánjaikban a gőz, úgy feszül,
dohog, sűrűsödík a falu népében a várakozás, a türel
metlenség Pest felé: Krisztus és a falu találkozása felé.
Aki nemcsak vasútablakokból és riportokból ismeri a
falut, tudja, hogy csöndes esti beszélgetésekben, mun
kaközti ötperces pipagyűjtő szünetekben, ruhafoltozás.
ünneplő kikészitése közben nem egyszer felbukkan
a megfontolt, halk, józan szó: vajjon nem magyünk-e
hiába? Vajjon nem azért hivnak-e most is, hogy kér
jenek, kapjanak tőlünk?

Meg kell vallanunk: ez a bizalmatlanság nem meg
okolatlan. Hányszor de hányszor hívták már a falut a
városba, hányszor csalogatták, hányszor igérgettek
neki, hányszor áltatták? Ha a faluhoz közeledünk. min
denekelőtt tisztában kell lennünk ezzel: annyian akar
ták már megsütni pecsenyéjüket a falu népének drága.
forró, lelkes tüzénél. hogy a falu ma már nagyon meg
nézi, kit melegit vele. Annyiszor kértek tőle voksot,
annyiszor akarták vele naiv és kevésbbé naiv szervez
kedések kartotéklapjait megtöltení, annyiszor kérlel
ték: tartsa a hátát, hadd ugorjanak rajta, annyiszor
öntötték le' könnyelmű ígéretek és tarka frázisok lan
gyos szirupjával, hogy ma már alaposan megnézi, kiben
bízik. Sajnos, sokhelyütt már senkiben ...

De amikor mi hívjuk, boldogan és készségesen
készülődik és csillogó szemmel jön fel a fővárosba 
ha pénze engedi ... Jön, mert jönnie kell ... hiszen az
Egyházban sohasem csalódott. & ha valakinek. az
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Egyháznak joga van hívnia. Amit eddig önzetlenül
kapott, tőle kapta. A falu és az Egyház viszonyát ma
tengernyi hozzá nem értő firtatj a, de vajjon például ki
gondol arra, hogy a magyar földmíves mesterségének,
hivatásának alapmozdulatait is az Egyház mutatta
meg? Vajjon a nagyhangú firtatók közül gondol-e
valaki arra, hogy a bencések adták a nomád magyar
kezébe a kapát, ők mutatták meg, milyen szögben kell
a földbe nyomni az eke vasát, hogyan kell kézbe fogni
a szarvát. Vajjon ki gondol arra, hogy a magyar tör
ténelem ezer évének kilenctized részében, kilencszáz
esztendőn keresztül egyedül az Egyház és csaksz Egy
ház tanította a falut? Nemcsak aszószékröl, hanern
az iskola katedrájáról is. Vajjon ki gondol arra, hogy
a földmíves minden kultúráját, lelkének egész magatar
tását, jellemének érintetlenségét az Egyháznak köszön
heti? De ... de mégis a bizalmatlanság már benne fész
kel minden városból. jövő hívással szemben s ha el
gondolkodik, valahol, tudatának legalján megmozdul
a kétség, a félelem: mit akarnak most tőlem?

A mai magyar élet egyik legtragikusabb f~szült·

sége tör itt utat: a falu és a város, a föld népe és a
szellem népe közti ellentét. Lesznek, akik megretten
nek, ha ezt ilyen nyiltan, keményen kimondjuk. Np.
künk is fáj ez s mégse dugjuk a hallgatás homokjába
a fejünket, mert jól tudjuk, az ország, a nép baján érez
zük, hogy palástolgatással, szépítgetéssel, elhallgatás
sal csak rontunk a helyzeten, csak növeljük az ellen
tétet. Igenis ki kell mondani, szembe kell nézni vele,
hogy megtehessük azt, ami lelkünkbőllelkedzveédes
kívánságunk, az idei Katolikus Nagygyűlés egyik leg
főbb célja és értelme: közelebb hozni a falut a városhoz
és a várost a faluhoz. Ehhez azonban mindenekelőtt

ki kell nyomozni az ellentét okait.
Az elsőt, talán a legfontosabbat, már említettük:

a falu népe évtizedek óta úgy érzi, hogy - magyarán
szólva - becsapták. Úgy érzi, hogy háttérbe szorítot
ták, kihasználták, hivatkoztak rá, azután elfelejtkez-

150



tek róla, vagy éppenséggel félrelök ték. A falu öntudat
lanul érzi azt, amit a legújabb korok legkiválóbb tör
ténetírói megláttak: 1850 óta szerencsétlen irányban
aránytalanul, egyensúlyát vesztve fejlődött az ország.
Igy fejlesztette az a kíméletlen, könyöklő, mindent le
taposó kor, amely nyolcvan esztendőn keresztül nálunk
is, egész Európában is csak a kicsikarandó eredménye
ket nézte, az élő, szenvedő embert soha. A liberális
korszak központosító törekvése mindent, mindent Bu
dapestre hordott össze. A falunak a jóból, a hasznosból
semmi sem jutott. A cél az akkori kor szellemét
tekintve, érthető volt, de a magyar nép szempontjából
tragikus: mindent egy helyre akartak hordani, hogy {l

nemzetek akkori külsőségekre adó versengésében
minél többet mutathassanak fel. Természetes, hogy a
falu a rövidebbet húzta.

Ma látszólag ellentétes előjelű, lényegében azon
ban kísértetiesen hasonló jelenség játszódik le az or
szágban. Kívülről úgy látszik, mintha a falu nyomuina
előtérbe, Idegenforgalmi prospektusokban állandó
visszatérő motívum a falu. A külföldit elviszik a fal
vakba is és büszkék, ha az megilletődve és ámulva
csodálja a népviseletben és a népi művészetben a szín
és a forma utolérhetetlenül gyönyörű játékát. De ennyi
az egész. Megint puszta külsóség. A lélekkel, a lényeg
gel továbbra sem törődnek.

Ebből az évtizedeken át tartó, egyre élesebb és
kiáltóbbá váló mellőzésből az következett, hogy a
falusi ember lassan szinte másodrangúnak kezdte magát
érezni ebben az országban. Ugyanekkor pedig a városi
ember, vagy legalább is az a része, amelyból a lélek
igazi kultúrája hiányzik, meglehetősen felülről lefelé
kezelte és kezeli a vidéki embert. Pedig milyen téves
és fonák szemlélet ez! Ha az ember életútjának felén,
vagy az élet akármelyik stációján mérlegre áll egy
városi és egy falusi lélek, bizony nem a városi serpe
nyóje lesz nehezebb. Az az ember, aki falun töltötte el
életét, akár mint földmíves, akár mint tanító. orvos,
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vagy pap, többet alkotott a szó legnemesebb értelmé
ben, többet használt a társadalomnak, az államnak,
több maradandót, több örök emberit cselekedett. Ez
nem akar értékítélet lenni a városi s a falusi ember'
között, de aki falun él, közelebb van- a természethez,
közelebb van azokhoz a nyers erőkhöz, amelyek legyű
rése emberebbé teszi az embert, közelebb van a szem
mel látható, kézzel fogható munka lehetőségéhez. Kö
zelebb van Istenhez.

A falu érzi ezt az Isten-közelséget. D~ éppen ezért
annál inkább érzi az emberi segítség távolságát. Ezen
kell változtatni most, amikor feltáruló lélekkel és lel
kében áhítatos várakozással nézi a falu népe azt a
plakátot, amelyen Krisztus lebeg az ó kicsi, sokszor
egészségtelen, majdnem míndíg szűk házaik felett. Az
ember ugyanazt érzi, amit ők, de ők szegénységükben
is büszkébbek, semhogy kimondják: adni! A falunak
most adni kelll A falunak a sok kérés, elvevés. ígérge
tés, rászedés után végrevalahára kétkézzel. repeső

szívvel kell adni, adni, adni!
Meg ken nekik adni a jogos öntudatnak azt az

érzését, hogy cseppet sem állnak hátrább, cseppet sem
csekélyebb értékűek, vagy alacsonyabb rangúak, mint
a városi lakók. Meg kell nekik adni azt a lehetőséget,
hogy ugyanolyan életkörülmények között élhessenek,
mint a szerencsésebb városiak. A Katolikus Nagygyű

lés már puszta tényével megadta nekik azt az óriási
erót és eleven lendületet, hogy bajaikkal, peneszaik
kal, vergődő helyzetükkel odaállhatnak az egész ma
gyar közélet elé. Odaállhatnak emelt fejjel, nem mint
kérvénybenyujtók, küldöttségjárók, segítségkérők. ha
nem mint jogos követelők. Ime, már meg is adtuk nekik
a módot, hogy végre, talán először ebben az ember
öltőben. jogos követeléseiknek necsak kellemetlen
kverulánsai legyenekI Ismerjük a falu lelkületét. tud
juk, milyen óriási szó ez. Tudjuk, mit jelent, ha úgy
önthetik ki szívüket, mint barát a barát előtt, testvér
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a testvér előtt, nem pedig mínt az alamizsnakérő
a hatalmas úr előtti

Meg kell adni a falunak - nem, az egész ország
nak azt a dinamikát: a jogoknak, kötelességeknek és
lehetőségeknek azt az egyensúlyát, hogy a falu ne
zuhanjon földre az érdekek, a pértszempontok.vas
egyéni igyekezetek kötéltáncában, azt az eleven erőt,
amely az állam és a nemzet céljainak s polltlkájának
első vonalába veti a falut és népét.

Es mindezek előtt, mert hiszen minden tettnek
előfeltétele: meg kell teliteni a falut a keresztényi szel
lemnek azzal a feszültségével, amely - ezt erősen

hisszük - nemcsak a falut, de az egész magyar népet
megvédte és fenntartotta. Sok helyütt, Istennek hála,
a falu még ma is a telftettségnek ebben a boldog ke
gyelmi állapotában él. De ismét önámítás lenne szo
nélkül napirendre térni az egyre jobban elburjánzó
szekták, az egyke, a templomkerülés és a gyülölködés
országos jelenségei mellett. Sajnos, a falun is elszomo
ritóan sok azoknak' az embereknek a .száma, akik el
vesztették lelkük belső rugalmasságát.

Ha meg tudjuk adni a falunak a keresztényi szel
lem és életforma telftettségét, akkor minden magyar
falu" valóságos akkumulátor lesz: összegyüjti magában
a krisztusi erőt és ha szükség van rá, kisugározza. Ime.
végeredményben, amikor adunk a falunak, akkor is
kapunk tőle: ez a sugárzó, emanáló erő elhat a városig
és mint a' rádium, meggyógyítja a hitetlenség, az er
kölcstelenség és az önzés rákos daganatait.
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Elnyertük az Eucharisztikus vtlágkongresszust I

1936 december.

Az öt világrészt átölélö kábeleken szerteröppent
már a hír, hogy a pápa Oszentsége a XXXIV. Eucha
risztikus Világkongresszus szinhelyéül Budapestet je
lölte ki. 1938-ban tehát Budapesten tart pihenőt és
gyujtja ki örök fényét az Eucharisztia világokat járó
útján. E döntéssel Magyarország beláthatatlan [elen
tőségű kitüntetéshez jutott. Egyszeriben a nemzetek
első sorába lépett.

Senki se higyje, hogy e döntés magától hullott
ölünkbe. A kegyelemért míndig meg kell küzdeni j még
inkább a kegyelmek Kegyelméért. Bíboros Herceg
primásunknak hatéves erőfeszítésébe került, nehéz
akadályokat kellett lebírnia. árrnánykodásokkal meg
vívnia, míg a Szentszék e bennünket annyira megbe
csülő döntését elnyerhettük. Kétségtelen, hogy e
nagyjelentőségű eredmény kivívásában a bíboros Her
cegprímás az oroszlánrészt viszi el. Szokatlanul nagy
nemzetközi presztizse, a Curiénál élvezett kiváltságos
poziciója, Európa majd minden államában végzett uta-'
zásai érlelték meg ezt a nekünk oly édes, bennünket
oly boldoggá tevő döntést.

E páratlanul megtisztelö kitüntetés jelentöségét
még fokozza az a körülmény, hogy a világkongresszus
évében ünnepeljük alapító királyunk, Szent István di
csőséges halálának 900 éves fordul6ját. 900 évvel ez
előtt a Szentszék koronát küldött alapító szent Kirá
lyunknak s ezáltal a keresztény királyok sorába lé
pett. 900 év után a Szentszék a romokban heverő ma
gyar haza, a nyugati kereszténység ősi védelmezője-
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nek oltárára helyezi az élet legnagyobb Kincsét, a ke
resztény kultúrát formáló Titkot. Megrendítő szimbo
lum. 1938-ban Magyarország tarthatja kezében a ke
gyelmek kicsorduló kelyhét és· állítja maga köré. d

jövőt, Istenben keresve Európa népeit, sőt a világ
nemzeteit. A történelmi kor visszatér. 1938-ban Ma
gyarország lesz annak a kegyelmi lökésnek színhelye.
mely Európa kisiklani készülő kereszténységét az év
ezredektől épített sínpárra helyezi vissza. Megrendítő

küldetés.
•

Másfél év választ el még bennünket a nagy na
poktól, amikor a világ négy tájékáról felénk zúduló
népvándorlás közepette nekünk kell felgyujtanunk az
Eucharisztia nemzetek sorsát bevilágító fényét. Az idő
elég rövidnek látszik ahhoz, hogy jól felkészülhessünk
a mérhetetlennek látszó feladatok megoldására.

Nemcsak arról van ugyanis szó, hogy négyszáz
millió katolikus feszült figyelme mellett helyezzük
méltó monstranciába a Szentséget. Arról sem csupán,
hogy első szent Királyunkat világraszóló ünnepségek
központjába helyezzük. Nem is kételkedem abban,
hogy a feladatokat, legyenek bár gigásziak, magyar
zsenialitással fogjuk megoldani. Versenyre kelhe
tünk-e azonban Chikágó technikai méreteivel, vagy
Buenos-Aires fényzuhatagával? Aligha. Egyedül né
pünk mélységes vallásossága, hitének messzeszálló il
lata az, amivel a népek ámulatát kivívhatjuk. Nem
kételkedem abban, hogy káprázatos eucharisztikus
processziót rendezünk majd a Dunán; hogy százezer
nyi gyermek liliomajkát nyithatjuk fel az édes Vendég
előtti hogy százezer nő fehér galambserege hívja majd
Ot szívébe: hogy százezer férfi hűsége gyujtja ki
mécsesét egy éjjeli szentségimádáson; hogy az utolsó
reggelen, a Legátus miséjén százezrek közös áldozá
sának látomása ragadja el a szíveket j hogya kongresz
szus záróaktusakor százezrek feszült csendjében hang-
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zik· majd fel a közös Atya hangjai hogy a Szent István
ével tündöklő történelmi fénnyel fogjuk megnyitni.
Legyenek li technikai, művészetí. elszállásolási, köz
lekedési, élelmezési, egészségügyi feladatok még ak
korák is, a magyar tehetség bizton diadalmoskodik
felettük. Legyenek a pénzügyi műveletek még oly sú
lyosak is, hiszek a magyar áldozatkészségben. Kíván
jon a külföldi propaganda még oly nagy ügyességet
és talpraesettséget - hogy ne mondjam szemfüles
s~get - ahhoz, hogy Magyarországot a külfölddel
megszerettessük és hogy utat találjunk a kevésbé ba
rátságos érzelmű nemzetek szívéhez is, bízom az ősi
erényben. Kívánjon bár a belföldi propaganda bér
mily nagy körültekintést, a Szent Imre-év tapasztala
tai után nem félek az eredménytelenségtőI. Tornyosul
janak bár a problémák beláthatatlan magasságba, hogy
a- lelkünk remeg belé, bízom a Gondviselés segítségé
ben és a magyar tehetség felsőbbrendűségében.

Ám még eljutunk az Eucharisztia e négy álom
szedi napjához, s a Szent István-év csillogó elindulá
sáig, addig a szent agítácíónek, felkészültségnek, ér
lelésnek mennyi fázisát kell megjárnunk fáradhatatla
nul, soha el nem ésüggedve. A magyar lélek annyiban
tárja fel kincseit és szórja azokat pazarul az Eucha
risztia köré, amennyiben felgyujtjuk őt. A buzgóság
fehér izzásáig az egyháziak s a papi lelkű világiak
mennyi előzetes munkája szükséges.

Am többről van szó, mint arról, hogy népünk a
nemzetek találkozási óráján a hűség és szeretet, imá
dás és buzgóság szíkraesőjébe burkolja a monstrancia
királyát. A Szemszék döntésében történelmi megbIza
tás világol. 14 év óta nem volt Eucharisztikus Világ·
kongresszus a kontinensen. Azóta Európa képe alapo
san elváltozott. Keresztény arculatát levetni készül.
Az európai kereszténység alapjaiban inog. Elhalvá-

.nyulni készül az, ami az európai szellemiség jellegze-
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tessége: a metafizikai orientálódás, az erkölcsi elvek
primátusa. Európa szellemi kJímájában változás készül.
Most is kelet felől, mint a történelem folyamán több
ször is, pokoli útjára indul az Antíkrísztus, Moszkvá
ból aknákat épít Európa testébe mind beljebb és bel
jebb. Alattunk, Ausztria, Svájc, Franciaország alatt,
elhúzódva, váratlanul felszínre bukkant Spanyolor
szágban. Hogy konkréte mit jelent a bolsevizmus, az
európai szellemiségnek mai legnagyobb ellensége, kí
ki saját szemeivel láthatja. A bolsevizmus sokkal több,
mint a megoldatlanul hagyott szociális problémák.
miatt nyugtalankodó proletárok forradalma. A bolse
vIzmus egyérteJmO az atheizmussaJ. Azért szervez fé
lelmetes hadsereget, Moszkvában azért állítja fel a
világforradalom elképesztő központjait, hogy a
"mytho8 atheos" világát erőltesse Európára. S már
nem is a meggyőzés szellemi erejével, sem az éS7
érvek elegáns fegyvereivel, hanem a nyers erőszak

és gyo.lölet barbár ökölcsapásával. Az a mában a tör
ténelmileg új, hogy egy intellektuálisan rendkívül
fejlett emberiség talán a civilizáció legmagasabb pont
ján, barbár rárohanását a kereszténységre kultútá
nak nevezi. Az atheizáló tömegek állati szenvedélyes
séggel nyúlnak a technika borzalmas fegyvereihez és
készülnek halálos csapást mérni az egész keresztény
ségre, sőt minden Isten-hitre, hogy aztán a keresztény
Európa romjain felépíthessék a racionalizmus. és a
materializmus sivár világát.

Róma idejében felismerte a kereszténység létét
vagy nemlétét jelentő harc kifejlődését. Még idejében
ellentámadásba fogott. Elindította az Actio Catholicát:
a világiaknak a papsággal egybeszervezett mozgalmát.
Azt akarja, hogy a papság a világi segítőtársak sere
geivel kiszélesítve erősítse meg a buzgókat hitükben
és szerezzék vissza Krisztusnak az elpártolt, vagy kö
zömbösen álló tömegeket. Ahol ugyanis Krisztus ural
kodik, ott a bolsevizmusnak nincs sok keresnivalója.
Bizony, önámítás volna, ha túlságosan 'blznánk·akar-
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hatalom oltalmában. Sőt, a fájó szociális igazságtalan
ságok gyors orvoslása sem tartóztathatja már fel
az atheista-bolsevista rohamokat. A tömegeket lelkük
ben kell immunissá tenni. Azonnal immunissá válnak,
ha feltámad bennük a Krisztus után való vágyakozás
magasztos érzelme.

Amikor tehát a félelmetesen felfegyverzett athe
izmus és a magát mobilizáló kereszténység talán d

végsö tusára készül, akkor kapta meg Magyarország
az eucharisztikus világkongresszust. Egi jelül, hogy
belőle kell kiindulnia Európa keresztes hadjáratának.
Bármily kicsiny legyen is a nemzetek között s legyen
eltaposott és agyonsanyargatott, Róma a legkisebbet
választotta ki, hogya gyűlölet tobzódó estéjén belőle

keljen föl a szeretet hajnala. Vállalnunk kell ezt a tör
ténelmi feladatot, hogy egy világ csodálkozó szemei
előtt éppen mi tárjuk ki a Valóságos Jelenlét isteni
titkait és jelentőségét.

Mindenáron el kell azért érnünk, hogy Európa ve
lünk együtt készüljön a kereszténység nagy titkának
nemzetközi ünneplésére és hogy velünk együtt örven
dezzen és ünnepeljen a köztünk élő Istennek.

Azonban aggodalom szállja meg szívemet. Két
ségek kinoznak. Vajjon alkalmasak vagyunk-e e tör
ténelmi megbizatás megoldására? Beszélhetek-e őszin

tén? Az Actio Catholica őrhelyén eddig is, óh, meny
nyit, de mennyit gyötrődtem. A beszámoló lapokat
vizsgálgatva, hányszor hatalmasodott el lelkemen il

csüggesztő érzelem. Hiszen eddig oly rosszul, vagy
egyáltalában nem dolgoztunk. Hányan vagyunk, akik
észre sem vesszük az atheizmus fenyegető közeledé
sét. Lélek nélkül, apostoli izzás nélkül dolgozunk még
ma is, lélek nélkül mozgatjuk templomi mechanizmu
sunkat, alig van társadalmi kisugárzásunk. Mintha ki
halt volna belőlünk az apostolság szelleme és nem
indulunk elkeseredett harcra a lelkekért, a szegény
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félrevezetett munkásságért s a holnap tényezöíért, az
ifjúságért. Mily sokszor leteper a kislelkűség, hogy
munkánk után bizony aligha vagyunk érdemesek
az Eucharisztikus Kongresszus nagy ajándékára.

*
Ám a Helytartó máskép ítélt. Toljuk el azért ma

gunktól a kislelkűség kísértését. Még másfél év áll
előttünk; még mindent jóvá tehetünk. Induljunk azért
szívós propaganda-munkára és felhasználva a kon
gresszus nagyszabású eseményeit, állítsuk a kegyel
mek virtuális egészét jelentő Eucharisztiát a tömegek
figyelésébe. Borítsunk az országra eucharisztikus ára
dást. Szenteljük meg Eucharisztiával népünket, ifjúsá
gunkat, családainkat, falvainkat. Az Actio Catholica
utolsó háromévi célkitűzései: a család, az ifjúság és
a falvak megszentelése az Eucharisztia kultuszában
konkretizálódik és csúcsosodik ki a legtökéleteseb
ben. Úgy apostolkodjunk az Eucharisztia szent fénye
mellett, hogy a lagymatag s a hitélettől félig-meddig
távolálló tömegek, sőt a nem katolikusok érdeklő
dését is felkeltsük iránta. Változtassuk óriási temp
lommá országunkat és tegyük alkalmassá magunkat
arra, hogy a nagy napokban milliók forró szívét szór
hassuk az Eucharisztia lábai elé.
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Az Eucharisztikus Világkongresszus hajnalán.

1938 május.

A hosszúra nyúlt tél hideg ege alatt lassanként
kitavaszodott és Budapest, Európa egyik legszebb
parkvárosa, egyre jobban magára öltötte a kapuk
előtt álló Eucharisztikus Világkongresszus szírieit.
Akinek szeme van a látásra, láthatja, hogy a Kon
gresszusra való készülődes fokozatosan az ország leg
nagyobb gondjává növekedett, és hogy Budapest hét
köznapi élete elsüllyedni készül az ünnepi események
roppant hullárnverésében.

Néhány nap és megérkeznek, akik már hetek óta
szelték az óceánok hátát, akik napokat töltöttek ro
bogó vonaton és - akik a határokon túlról alig
néhány órát utaznak csak. De valamennyiöket, a tá
volról és közelról jövőket, az az egyetlen ethosz kap
csolja egybe, hogy eleven tagjai legyenek az Eucha
risztikus VHágkongresszusnak, a keresztény bátorság
és békesség e demonstrációjának.

Magyarország a világ katolikus
közvéleményének központjában.

Most már megirhatjuk: februárban még úgy lát
szott, hogy jóval többen leszünk. Még februárban úgy
túnt nekünk a Kongresszus, mint májusban álló kert.
Gyönyörűaég volt a nézése. Szinte félni kezdtünk,
annyira akadályok nélküli volt a bontakozása. Úgy
látszott, hogy a háború utáni kereszténység úgy te
kinti a Kongresszust, mint bűnbánatének és áhítatának
alkalmát. Úgy tekintette, mint a saját ügyét. Nem volt
azonban kongresszus, amelyet valami váratlan, al-
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világi erő meg ne próbált volna zavarni. Csak. a mienk
lenne kivétel? Nem lett kivétel. Sőt, talán még nem
volt kongresszus, mely oly nehéz körülmények között,
oly súlyos válságok közepette készült volna, mint a
mienk. Európa stabilitását vesztette. Térképén ismét
kiigazítás történt. A történelmet alakítani ambicionáló
erők dörömbölése brutálisabb lett. Mindezek rníatt a
lelkekre a bizonytalanság, a félelem szállott és mi fa
nyarul szemléltük, hogy. miként tizedelődik meg a za
rándokok sora, s miként hasad le a Kongresszus testé
ről néhány szomszédos ország.

Am, ha nem is leszünk olyan számosan, mínt
lehettünk. volna, egyet mégis elértünk: nem volt még
kongresszus, mely úgy beleverte volna magát a vílég
érdeklődés középpontjába, mint a mienk. Nem volt
még kongresszus, mely úgy egybeívelte volna a nap
keletet és napnyugatot, mint a budapesti. A kehely
jegyében a lelkek hidja lettünk. Magyarország szá
mára éppen ez a Kongresszus legnagyobb eredménye.
A magyar katolicizmus és szervei körűl világtávlatok
nyílottak meg, világviszonylatban szeréztünk kapcso
latokat, világviszonylatban ismertek meg bennünket.
Ez pedig nem közönséges eredmény. Magyarország
a világ katolikus közvéleményében eddig, ha nem is
ismeretlenül, de általában szerény jelentőségűnek te
kintetten vonult meg itt a nyugati keresztény világ
határán. A Világkongresszus azonban és a Szent
István-év az egész világról reánk irányította a figyel
met s mi a magunk részéről igazán meghatott hálára
vagyunk kötelezve a Világegyháznak ezért. S ezt a
magunk részéről igyekeztünk is viszonozni.

A Vllágkongres8zus az egész magyar
társadalom legnagyobb ügye.

Bátran mondhatjuk, hogy a Kongresszus, melytöl
már csak napok választanak el, az egész Magyarország
legnagyobb ügye és legsúlyosabb, legdrágább gondja.
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Ebben a gondban osztozik az egész magyar katoliciz
mus, az egész magyar társadalom, sőt maga a hivata
los állam is. Nem tudjuk eléggé érzékeltetni azt a gon
dosságot, figyelmet, előzékenységet és szeretetet,
amellyel a hatóságok az előkészítő főbizottság és a
Kongresszus minden ügyét a saját ügyüknek és gond
juknak tekintették, s minden más gondjuk mellett ezt
tartották a legelőbbrevalónak. Mióta eucharisztikus
kongresszusok vannak, talán még nem történt meg,
hogy a hivatalos vezető körök ennyi fontosságot tu
lajdonítottak volna annak, hogy a világ hívői náluk
gyülekeznek hódolatukat bemutatni az eucharisztikus
Királynak. Meg vagyok arról győződve, hogy a Ma
gyarországba lépő idegen, a Kongresszus mínden za
rándoka, határunk átlépésének első pillanatától kezdve
érezni fogja, hogy nemcsak egy katolikus demonstré
ciónak tagja, hanem vendége úgy a magyar katoliciz
musnak, mint az egész magyar nemzetnek. A kor
mányzati szervek abban vetélkedtek, hogy páratlan
előzékenységgel tegyék kellemessé a nálunk tartóz
kodás minden percét, a határtól kezdve az itt tartóz
kodás utolsó pillanatáig. Elmondhatjuk azt is, hogy
Magyarországon még a politikai élet megnyilvánulá
saira is megnyugvást és símább tevékenységet paran
csolt ez az önkéntes fegyelem és figyelem, amellyel
nálunk mindenki viseltetik a Kongresszus ügye iránt.

A Kongresszus legf6bb tartalma: a magyar
nemzet eucharisztikus áhitata.

Az objektív szemlélő leszögezheti, hogy ol Kon
gresszus Magyarország legnagyobb lelki és misztikus
élménye hetek óta. Nem gondoltunk pusztán töm ~g
ünnepélyekre, nem csupán a demonstrációk külsőségét

és fényességét szerveztük meg, hanem az ezirányú
előkészületek mellett, azokkal egyenlőrangú fontos
ságba állítottuk (és talán el is értük), hogy az eucha-
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risztikus áhitat fuvalma járja át az egész magyar kato
licizmust.

E munkánál rendelkezésünkre állott a magyar ka
tolicizmus egész hivatalos szervezete, minden hitéleti.
sőt még semlegesen társadalmi jellegű szervezete is.
Ezt szolgálta majd két év óta a Katolikus Akció, min
den kőzpontilag szervezett egyesület, egyházi hatóság,
plébánia, egyházközség. Nem hisszük, hogy Magyar
országon akadt volna olyan magyar katolikus ember,
akihez el ne ért volna az eucharisztikus áhítatra való
ösztönzés sugalló hatása s akit több ízben is ne hívott,
ne kért, ne várt volna egy éppen neki, szűkebb beosz
tásának pontosan megfelelő szervezeti forma, hogy fel
ébressze, vagy megújítsa, maradandóvá tegye és élet
ben tartsa eucharisztikus életét. Magyarország úgy
fürdött meg az eucharisztikus áhítatban, mint az érc
az olvasztóban. Mi, papok azt szeretnők legjobban ki
hangsúlyozni, hogy a Világkongresszus zarándokait
a társadalom és a hivatalos körök szeretetén és elő
zékenységén túl, országunk szépségén, _ dernonstrá
ciónk fényén túl mindenekelőtt eucharisztikus áhitat
tól átitatott lelkület és szeretet fogja várni.

Kizárólag lelki és mlsztikus tartalom.

Mindezzel egy negatívumot hárítottunk el a Kon
gresszussal kapcsolatban. Abból ugyanis, hogy a Kon
gresszus tartalma kizárólagosan spirituális és misz
tikus, önként adódik, hogy eszmei anyagával és de
monstrációival más vonatkozás nem társult. Nem ke
rült tehát vele kapcsolatba sem politika, sem politikai
világnézet. Nem is kell különösen hangsúlyozni, hogy
ezt kikerü1tük, mert hiszen nem is kellett nagyon
kerülgetnünk. Egyszeruen ez nem volt probléma szá
munkra. Nem kellett mást tennünk, mint megmarad
nunk pontosan megjelölt határaink közott. S hogy ez
sikerült, misem mutatja jobban, mint hogy a részt
vevők legtöbbje éppen az utódállamokból került ki.
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A k6zépeurópal poUUkal szférák felett.

Mindenki, aki ismeri az utódállamokból kialakult
dunavölgyi Európa sajátos feszültségeit, kényteien
meghajolni ezen eredmény előtt. A világháború óta
egyetlenegy olyan középeurópai akció sem akadt,
amely közös rendezésben és közös demonstrációban
tudta volna egyesíteni a Dunavölgye népeit. A XXXIV.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus az első,

amelynek ez sikerült. S éppen azért, mert minden po
litikai szféra felett az áhitat és misztikus élet égő fenn
síkján maradt, minden megnyilvánulásában és minden
vonatkozásában.

MInden változással szemben.

Annál fájdalmasabban érintett bennünket, hogy
a többi Európa váratlan megfélemledést mutatott a
Kongresszussal szemben. Ennél a jelenségnél nem tel
jesen kielégítő az a magyarázat, hogy jelentős súly
változások történtek a Dunavölgyben. A baj ott volt,
hogy a rossz hireknek, rosszindulatú híreszteléseknek,
a sötétlátásnak valóságos sátáni erői mozdultak meg
a Kongresszussal kapcsolatban, ejtették hatalmukba
több helyen az ide készülő zarándokokat. Még ezzel
az utolsó futamban jelentkező akadállyal szemben is
felvettük a küzdelmet s az egész világsajtó segitségé
vel, levelek tömegével, személyes kiutazásokkal üztük
el a Kongresszus egéről az utolsó pillanatban feltor
nyosuló felleget: Krisztus híveinek félelmét.

"appen most" ...

Az Eucharisztiától átitatott magyar katolicizmus
nevében ezt a jelszót helyeztük Európa elé: .,Eppen
mostl" Eppen most mutassa meg Európa hívó serege
bátorságát és elhatározottságát. Éppen most, amikor
a különböző politikai feszültségek váratlanul lendü
letbe jöttek, éppen most kell megmutatni Európa
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eucharisztikus áhitatának minden politika felett való
állását és függetlenségét. És éppen itt, Európa vihar
zónainak egyik legbonyolultabb kereszteződési pont
ján. Az utolsó pillanatok elkomorult erőfeszitéseí nem
maradtak eredmény nélkül, mert íme, a nyugtalanná
vált Európán keresztül robognak már Budapest felé
a különvonatok, nem társas-utasokat hozva, hanem
zarándokokat, azt bizonyítva, hogy az európai ka
tolikus közvélemény nem viaszlágyság, passzivitás,
hanem erő és stabilizációs súly.

Mi pedig legyünk büszkék arra, hogy a világ
katolikusainak szeme rajtunk függ ezekben a napok.
ban. Mi vagyunk Európa és az egész világ eucha
risztikus áhítatának főképviselői. Az üdvösség e nap
jaiban ne bújjék azért senki a sarokba, hanem jöjjön
ki az utcékra és terekre, ahol az eucharisztikus Király
vonul és énekelje negyven nemzettel egybefonódva:
"Forrassz eggyé békességben minden népet, nem
zetet!"
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A Szent Király éve.

1938 augusztus.

Ezerkilencszázharmincnyolc arról lesz nevezetes
az egész magyarság számára, hogy ebben az évben az
egész magyar társadalom felett, mint valami látomás,
megjelent elsö királya emlékezetének történelmi él
ménye.

Kilencszáz évvel ezelött tették sírba, a krónikák
merev szavain sötéten sugárzik át a döbbenet, a féle
lem és a fájdalom, a közelgö súlyos krízis érzete, a
halálhír átjárja és megdöbbenti egész Európát, dél
franciaországi és angol kolostorokban úgy jegyzik fel,
mint a kor legnagyobb eseményét. Alakja és egyéni
sége úgy szerepelhetett kora köztudatában, mint a mai
diktátoroké.

Amit emlékezete jelentett az egész magyarság
számára, az a maga nemében páratlan tünemény. Első

királyunk emlékezete olyasféle hatással van a magyar
ságra, mint valami mágikus és mágneses erőkkel tele
óriási vastömb sugárzása a rátelepedett földrétegeken
át. Igy hat át sugárzása évszázadok hordalékrétegein,
nincs kor, amelyben ne foglalkoztatná a nemzet kép
zeletvilágát, ne jelentkeznék előtte páratlan nagyság,
erő és jelentőség méretei között. Pedig a magyarság
történetének első hét-nyolcszáz évén át a történeti
köztudatot nem történettudományi elemzések alaki
tották ki, nem iskolai képzés és történettudományi
kultúrpolitika hordozta, hanem maguknak az egyes
társadalmi rétegeknek tudatvilága és szájhagyománya.
Egészen csodálatos, egy társadalom lelki működésé

nek már egészen a misztikájához tartozik az a folya-
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mat, amellyel alapja nemzedékről nemzedékre tovább
öröklődtk a nemzet minden rétegének emlékezetében
s századok multán a "Magyarok Tündöklő Csillaga"
zeng elő ebből az emlékezetből.

Az pedig még érdekesebb, hogy igazi alakját és
egyéniségét ez az irásban s alapjábanvéve soha meg
nem rögződött hagyomány őrizte meg helyesebben,
teljesebben és valóbban!

Egyik fiatal tudósunk érdekes elemzésekkel bizo
nyítja, hogy az első kor, amelyben a történeti köz
tudatnak kultúrpolitikai eszközökkel való kialakítá
sáról beszélhet ünk, a barokk, félreértette a Szent Ki
rály alakját, saját elképzelésmódja szerint túlzsúfolta
részint idegen, részint helytelenül kiemeit vonásokkal.
Ezt az alakot azonban nem tudta magáénak tekinteni
a nemzet többsége és törzsrésze, s mint hitelesebbhez
ragaszkodott ahhoz a képhez, amelyet köztudatában
őrzött.

Ez a kép - nemzet mélyrétegeinek tudatában.
sőt tudatalattijában tovább öröklődő kép - egysze
rűbb, símább, de hatalmasabb és erőteljesebb voná
sokat mutat. Ezek a vonások egy magányos ember
komor és súlyos körvonalai. Valóban csak körvonalak;
az alak mint valami óriási árnykép magasodik fel szá
zadok homályán túl, ereje példátlan és roppant, szán
déka és parancsai szuverének, semmi szükség arra.
hogy akaratának jogeimét és forrásait megjelölje, joga
van parancsra azzal a nemzettel szemben, amelyet ö
teremt meg pusztán afféle biológiai nyersanyagból.
Még századok multán is abszolút törvényként hatnak
való vagy vélt parancsai. Ha valamiről hitelesnek el·
fogadható tanuk úgy vallják, hogy a köztudatban mint
"praeceptum Sancti Regis" szerepel: az egyszerre fé
lelmetes, megtörhetetlen és titokzatos erejű rendel
kezésként hat. Ezt nem egy oklevél bizonyítja.

Egész szokatlan s nem is tudunk róla, hogy a
világtörténelemben vagy a jogalkotásban előfordult-e

valaha is hasonló tünemény, hogy egy nemzet köz-
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tudata ennyire szuverén úrnak fogadott volna el va
lakit maga felett. Ez nem történt meg senkivel sem
azok közül, akik a maguk szerepének tipusa szerint
Szent István hasonló i. Nem történt meg sem Klodvig
gal, sem Nagy Károllyal; népük történeti emlékezete
és jogtudata nem hivatkozik így a Szent Istvánra na
gyon sok vonásban emlékeztető északi királyokra sem.
Nem kétséges, hogy Szent István alakjának ez a tar
talma s a magyar köz tudat részéről való ilyetén ér
telmezése, keleti vonás. Szent. De szentségének sugár
zásában a keleti nagyuralkodók irtózatos nyugalrnú.
erejü, fölényü és hatalmú jegyei szívódtak fel és vo
nódtak bele. Magyar! A leghalványabb idegen árnyalt
ság nélkül magyar, az ómagyarság vérösszetételi és
karakterbeli azonosságában. Ezért érezte és érzi őt

a nemzeti köztudat oly döbbenetesen a magáénak.
Itt ezen a ponton szinte megdöbbentő volt látni.

hogy emlékezetének tudatalatti mélységekből felfa
kadó sodra még ma is mennyire érvényes. Szent István
évének talán nem is annyira hivatalos nagyünnepélyei
voltak a magyarság számára jelentősek. hisz emlé
kezete minden évben megújul Szent István napján.
Sokkal fontosabbak voltak azok a jelenségek, amelyek
a legszélesebb tömegekben elevenítették fel Szent
István élményét. Itt talán elsősorban az Aranyvonat
útjairól beszélhetek, amelyek az egész országban meg
hordozták a Szent Jobbot, szétsugározták emlékezetét.

Azoknak, akik a Katolikus Akció által rendezett
országjárásokon résztvettek, mindörökre felejthetet
len marad az Aranyvonat útjának minden jelenete.

Diadalkapuk egészen kicsiny állomásokon, a Szent
Jobb látására és tiszteletére odagyültek, nem egyszer
a töltés mindkét oldalán térdelő ezrek, a mezókön
kapáló sorok térdreborulása és áhitata, keresztetvető.

elnémulo. színte reszketve a földreboruló pásztorgyer
mekek a mezőkön. A hatás, amit a Szent Jobb még az
ereklyetartón át is keltett, titokzatos volt, megdöb
bentó, majdnem ezzel a szóval jelölhetném: "Tettene-
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tes". S ennek az az oka, hogy olyan mélyrétegeket
érintett a lelkekben és. a társadalomban, amelyeknek
aktivitása már egy bizonyos értelemben misztika!

Szent István éve igyatömegérzület legtágdbb
feszültségi szféráinak érintésén túl ts rendkivül ter
mékeny élményeket hozott.

Gondolok itt a tudományra és a művészetre.

A tudományos élet nem egy vonalon Szent Istvan
alakjának elemzésével, tartalmával, alakjával, korá
ban és összefűggéseiben való beállítottságával foglal
kozott, ez nagyon áldásosan hatotta át a publícísztí
kát és a történeti köz tudat helyes tájékoztatását.

Feltűnő azonban, hogy milyen sikerrel hatolt a
művészet Szent István alakjának képben, szoborban,
freskóban való ábrázolása felé, alakjának és művének

megragadása felé. S ez a hatás mély, fölényes és mara
dandó. Kűlönös, hogy mennyire megértették őt rnűvé

szeink. Vagy talán nem is kűlönös. Hiszen Szent István
mint alkotó: formáló volt, nyersanyagból formáló, mint
a művész, életművének megvan a· maga hatalmas
művészi ritmusa. Nem csoda, hogy művészeink Illeg
találják vele a konszonanciát.

Lényegében tehát az történt Szent István eve
alatt, hogy a magyar társadalom egésze és a m:l~yar
szellemi élet megkisérelte, és pedig sikerrel kísérelte
meg századok homályán át, Szent István szellemének
igazi lényegéig hatolni s azt a jelen számára kiaknázni.

Ezen a ponton igen sekély rétegeket érintene, aki
csak politikai koncepcióval hozná öt kapcsolatba

Ha szabad kifejezést adni valaminek, ami inkább
ösztön és megérzés, mint kimutatható és megmérhetó
tény: mintha a Szent Király karakterképének haszno
sftása imbolyogna a feléje induló keresések hátteré
ben. Mintha elsősorban az ö egyéniségének vonásait
és rendkivüli tartaimát akarná látni a nemzet, és ér·
tékeit kiaknázni a maga számára olyan korban, ami
kor a karaktererök a döntök minden vonalon.

Ezért volt a nemzet számára olyan megragadó az
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az elbűvölő megérzés Szent István teljes magyarságá
ról. A katolikus Egyház hivői számára pedig annak él·
ménye volt megragadóbb, hogy ebbe a csodálatosan
tiszta és keveretlen magyarságba milyen tökéletesen
beleötvöződhetetta szentség.

A kettő egymásba hatásának vegyarányában nin
csenek törtrészek, egymásnak ellentmondó elemek és
torz kicsapódások. A komor keleti uralkodó fönsége
mindenestül vegyül a Szentével. A Szent, a Magyar.
az Uralkodó, a Törvényhozó, a Nemzetalkotó, az AtYJ,
külön-külön, de mégis egybeolvadó vonásokkal érvé
nyesül benne. Egészen nyugodtan nevezhetjük öt !1

Legteljesebb Magyarnak. S történettudó szakelnberek
vizsgálódásaira méltó külön feladat volna megmutatni.
hogya magyar történelem nagy alakjaiban hogyan
érvényesül egy-egy vonás abból a csodálatos Egész
ből, amely ő volt. Széchenyiben: lelkének vulkáni al
kata és borongása, Rákócziban: finomsága, mélysége
és áldozatkészsége, Zrinyiben: a tűzből való tempera
mentum belső heve. Es igy tovább.

A hozzá vezető út, amikor elér alakjáig: nem va
lami mítikus ködfelhőbe burkolózó szoborra tárul, ha
nem való és élő emberre, akinek vonásai századokon
át is tiszták és hatalmasak. S hogy ez igy van, az a
magyarságnak és Európának egyik legcsodálatosabb
és legnagyobbszerű tüneménye!
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Szent István országa.

1938 október.

Európa mai mozgását és átcsoportosulását szem
lélve eszünkbe jut, hogy a római Kormányos jó korán
meglátta a nemzeteket alakító úgynevezett demokrá
ciák csúfos bukását.

A római Kormányos azt is meglátta, hogy a nem
zeteket többé nem lehet csak kenyérrel kielégIteni, a
kenyér mellé ideálokat is igényelnek, éspedig olyan
ideálokat, amelyek új buzgóságba küldik a vért s ame
lyek nagy szellemi közösséget teremtve, a kenyeret is
felteszik az asztalra. A római Kormányos azért jó
korán kitűzte a Ktiszius országának eszméjét, hogya
csődbejutott világ romjain eljöjjön a kölcsönös sze
retet és szociális igazság közösségének korszaka.

A római Kormányos azt is látta, hogy a krisztusi
ország, mint minden más törekvő eszme csak akkor
jut el a nemzetformálás döntö pillanatához, ha milliók
tüzesednek meg érte s ha mllliók vetik latba érte
propagandájukat és áldozatukat.

A római Kormányos azért indította eJ az Actio
Catholicát, vagyis a tömegek megindulását, a krisz
tusi elvek társadalmat és közéletet formáló dia-
daláért. '

Nálunk hat éve folyik már az eröfeszítés, hogy
eljöjjön Krisztus szociális királysága. Nagyerőfeszí
téseket tettünk. Egyfelől egységes szervezkedéshez
szoktattuk népünket; a munkások, a munkás- és ipa
rosifjúság s a falu ifjúságának soraiból üde, tetterős
szervezeteket hoztunk elő; a tanfolyamok százain ala
kitottuk az új idő vezető egyéniségeit. Másfelől egysé-
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ges célokért mozgósítottuk az egybeszervezkedö kato
likus társadalmat. Előbb a család visszamentését Krisz
tushoz akartuk, majd ugyanazon célért a gyermeket
emeltük magasba, majd a magyar falu képét vetitettük
a nemzeti törekvések vásznára.

E széles és lelkes belső munka után s a magyar
katolikus társadalomnak évről-évre súlyosbftó mozdu
latai után érkeztünk el Szent István évében az Eucha
risztikus Világkongresszushoz. A Kongresszus a ma
gyar katolicizmus erőinek valóságos próbája volt.
A teherpr6bát j61 kiállottuk, a Kongresszus világsikert
aratott. A külfödieket elragadta a Kongresszus kitűnő
megszervezése, legfőképpen azonban magyar népünk
mélységes áhítata.

Mi pedig megismertük, hogy Krisztus gondolata
erő, valóság és hatalom - tnikétü tegnap, úgy ma és
holnap ls. Tömegeket állított sorba, tömegek szívét
kapcsolta egybe és tömegek lelke mélyét kavarta fe
le jthetetlenül.

Ma pedig fátyolos szemmel tekintünk. a Felvidék
felé és azért imádkozunk, hogy mihamarabb átléphes
sük a trianoni határokat. Nemzeti vágyakozásunkban
kerekedni látszik "Szent István országa".

Új országot készülünk építeni, ám az országot lel
kében is újjá kell építeni. Az új Magyarország nem
lehet más, mint .Bzetu István országa", melynek ren
díthetetlen alapja Krisztus evangéliuma.

Az Actio Catholica azért tűzte ki minden mun
kánk célpontjául "Szent István országának" megépí
tését. Egy olyan Magyarországot akarunk, melynek
élete lehetőleg megközelíti Szent István országépítli
eIvelt. Nem elavult formákat életre támasztani, nem
régi mulasztásokat és hibákat akarunk fenntartani,
hanem azt, hogy egy boldogabb jövendó sarjadhasson
azokon a pilléreken, amelyekre Szent István annak
idején ráhelyezte az országot s amelyek oly időtállók

nak bizonyultak, hogy 900 év óta, bárha sokszor meg
töredezve és megfogyatkozva is, fenntartották a haz6t.
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Ebben a mi korunkban világosan látjuk, hogy
Szent István országépítő és szervezö volt és munká
jában élesen és határozottan kialakult erkölcsi alapel
vek vezették. amelyeket intézkedéseiben s az ország
első törvényeiben le is fektetett. Espedíg:

l. A magyarság a maga nemzeti és állami lété
ben önálló, nem alárendelt tartománya más állam
szisztémáknak.

2. A magyarság a szó igaz és helyes értelmében
keresztény állam. Ismeri és elismeri a kinyilatkozta
tott igazságok világrendjét.

3. Az ország vezetésének minden fontos kérdésé
ben a krisztusi hit és erkölcs elvei voltak irányadók,
azért keresztény alapon erőteljes, kulturális, erkölcsi,
gazdasági, társadalmi és közéleti fejlődést indított meg.

4. Az Egyház mozgási szabadságát biztosította,
hogy a lelkek megszentelésén túl szabadon múvelhesse
a társadalmi osztályok alakulását is.

A nyugtalanná vált Európa mai mozgalmai e ::Izent·
istváni elvek több·kevesebb tagadását jelentik.

Am ha a magyar e történeti fordulóban egy újabb
évezredet akar elkezdeni, nem teheti másképpen, mint
hogy ráhelyezkedik Szent István eszményeire, ame
lyek biztosították az első évezred fennmaradását.

Világosodjék meg azért előttünk "Szent István
országa" úgy, mínt minden igaz magyar hazafias vágya
és legyen .Szetu István országa" minden magyart ösz
szefoglaló közösség. ,.szent István országa" akarásá
ban és kiharcolásában találkozzék minden magyar
szív, a vezetők és alattvalók; az öregek és fiatalok;
il gazdagok és szegények. Vegyük komolyan a keresz
tény gondolat irányító szerepét. Ne maradjon csupán
jelszó, ne legyen meddő antiszemitizmus, hanem mint
a vitalitás, járja át a nemzet tagjait és legyen konkrét
cselekvések hatalmas rugója.

Az ország külső és belső megújhodása, minden irú
nyú fejlődése történjék a keresztény elvek alapján. Nem
zeti életünk s annak boldogsága csak akkor halad az
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élet új ezeréve felé, ha Szent István eszméjén építünk.
Különben alig kerülhetjük el azokat a pusztításokat.
amelyeket a Szent István-elvek be nem tartása idézett
elő nálunk és másutt is.

Nincs más út, mely a boldogulás felé vezet, minI
Szent István útja! Ha majd megfújjuk a riadót és kér
jük a katolikus testvéreket, hogy keljenek fel, állja
nak sorainkba, akkor senki se késlekedjék. Nemzetünk
és hazánk sorsáról van szó. Ma már nyilvánvaló, hogy
Szent Istvánnal áll vagy bukik nemzetünk.
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A csodálatos Kéz útmutatása.

1939 január.

1938 sorsforditó éve volt a világháború utáni
csonkaországnak. A fordulat a legszükségesebb pilla
natban következett be: a nemzeti élet nagy katasztró
fájának második évtizede végén. Akkor, amikor a
világháború előtti nemzedék életideje és szerepe már
lehanyatlóban volt, az új, a világháború utáni nemze
dék erői pedig még nem bontakoztak ki. Könnyen vé
szessé és végzetessé válható pillanat! Átmeneti kor
két nemzedék helycseréje és ütemváltása közt. A há
borúelőtti és a háborús nemzedék korosztályai még
tartották a valaha háromszor nagyobbra méretezett
Magyarország emlékezetét. Még mindig csak átmene
tinek, még hozzá belátható időn belül végetérőnek

tekintették a helyzetet. Az új nemzedék viszont még
birtokon kivül, még a feladatok átvétele előtt bele
fáradt az ideiglenességbe s a nemzet és a társadalom
problémáit - az adott helyzethez alkalmazkodva 
a csonka államhatárok között készült megoldani.

Ha őszinték akarunk lenni, akkor be kell valle
nunk, hogy ez volt a lelkek mélyén s főkép a töme
gekben készülő krízis lényege.

A fordulat, a trianoni határok széttágulása, az pl
szakított magyarság egyik legjelentősebb tömbjének
az anyacsoporthoz való visszatérése, a magyar élet
térgyarapodása éppen a szívet legjobban szorongató
pillanatban történt. E ténynek a maga méretekben való
jelentőségénél sokkal nagyobb a lélektani hatása.
Hogy húsz év után a magyar sors fejlődésa végre el
indult abban az irányban, amelyhez reménységben
ugyan az egész nemzet sohasem szünt meg ragasz-
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kodni, de sokan még a csüggedés szélén álltak i:l re·
ménykedésben. Viszont a változás után az egész nem
zet úgy érezte magát, mint Mózes Nebo hegyén, ahon
nét végre meglátta élete makacs vándorlásának cél
ját, a jövőnek még ködben úszó, de már körvonalak
kal kivehető tájait.

Nem egy egyházfő címerében áll a különös jel
mondat: "Vox populi, vox Dei!" A mondásnak az az
elve, hogy egészséges erkölcsi elveket valló nép köz
megiyóződései és sejtelmei mélyén többnyire az igaz
ság szólal meg valamilyen formában. Ebben az érte
lemben naiyon figyelemreméltó az ország minden
rendű és rangú osztályainak s még hozzá nemcsak ki
zárólag a katolikusoknak az a sokszor hangoztatott
sejtelme, hogy a magyar élet nagy fordulata, éppen
akkor: nem közönséges esemény. Ha nem is éppen
csoda, de mindenesetre rendkívüli és a stílusa _. mert
a köztudat az eseményeknek főkép a stílusát érzi
meg -, nos a stílusa: eltér a magyar élet utolsó húsz
éve alatti eseményeinek stílusától.

A közhangulat itt egyöntetűen hivatkozik az
1938-as év másik nagyeseményére, a Világkongresz
szusra. Erre hivatkoznak nemcsak egyesek, hanem
azok is, akiknek azelőtt ilyesmi aligha jutott volna
eszébe. Erre hivatkoznak és arra az épen maradt cso
dálatos Jobbkézre. amely a kellő pillanatban avat
kezott be nemzete sorsába, egy húszéves korszak vál
ságait követő krízis közelgése idején. O vezette fel
nemzetét húsz év sivatagában való vándorlás végén
Nebó hegyére, hogy megpillanthassa jövőjének to
vábbi útját. Ám a nemzetnek elóbb át kellett esnie
egy grandiózus lelkigyakorlaton, a katolikus magyar
társadalomnak egy korszakot alkotó lelki és hitéleti
megújuláson.

Ha vannak nagy pillanatok, amelyeknek suhogá
sában egy-egy kor lezárulását és egy másik kor kez
detét lehet érezni, akkor ezeknek a soroknak írója ezt
a pillanatot 1938 május 27-ének éjszakáján érezte a
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Millenniumi Emlék fölé emelt oltár magasságában. Ezen
az izzó fényemelvényen, amely alatt csillogó fénypon
tok tengerével teleszórva sötéten terült el köröskörül
a tér és amelyen százötvenezer hang morajlott az éj
szakában. Ez a moraj fel-felkiáltott, mint a tenger
zúgás. Százötvenezer férfi! es amögött, amit hangjuk
mondott az éjszakában, az Egyház XIX évszázadának
ragyogó dicsősége égett. A vértanuk. sebei. A Cézárok
őrületétől megkínzottak. A középkori dómok. A közép
kori teológíák gondolatépítményei. Az Egyház sorsá
nak hányattatásaí az időkben. Százötvenezer térfi
hangjának moraja harsogott, akár a tenger. A száz
ötvenezer férfi mögött egész Magyarország. Ezzel az
éjszakával a magyar katolicizmus. diadalmas harcai
nak negyvenéves korszaka zárult lel E negyven év
elején az egyházpolitikai harcok, az "Alkotmány"
megindulása, a Néppárt megalakulása és Prohászka
fellépése áll. A hitetlen és ellenséges uralom alatt álló
Budapest. A katolikus öntudatától és önérzetétől meg
fosztott intelligencia. A magukrahagyatott .hivőrétegek.
A kor végén pedig ez az óriási tér. S az egész ország
hitvalló férfitársadalma ezen a csodálatos éjszakán I

Nevezzük-e ennek az új kornak jellegzetes je
gyéül azt, hogy a magyar katolicizmus - döntően

nagyméretű súlyváltozással - a magyar élet legna
gyobb tényezője lett? Talán ne azt emlegessük. Csu
pán az okot, amely ezt a változást előidézte: a magyar
katolicizmus belső történetének azt az eseményét, hogy
a hitéleti erők forrósággal és fénnyel sugározták át
majdnem az egész katolikus magyar társadalmat, hogy
alig akadt az országban katolikus - lett légyen az
fenőtt vagy gyermek, férfi vagy nő -, akit ne érintett
volna az eucharisztikus év túztengerének egy-egy cso
dálatos cseppje. A katolikus magyarság lángtengerben
merült meg ez év alatt, s lelkületének a kegyelmi élet
ben való megtisztulása az egész magyarság számára
történelmi eseménynek mutatkozott.

Lehet-e közörnbös egy nemzet sorsa számára,
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ennek a sorsnak irányító erői között az, hogy egy
szerre milliókban és milliókban kezd teljes tudatos
sággal és fönséggel sugározni a Krísztusba merülö
élet? Még kevésbbé lehet közömbös a nemzet számára
az, hogy· nemcsak a vezető szellemek, hanem a töme
gek is úgy tudatosították magukban a katolicizmust,
mint ami nemcsak az egyéni élet erkölcseit megszabó
parancs, hanem a nemzet életét is szabályozó erkölcsi
~~ .

Vegyük csak szemügyre. a tömegek szerte az
egész országban - már a katolikus tömegek - a ka
tolicizmusból fakadó elveket, szociális szabályozást és
társadalmi törvényeket kívánnak. A katolikus elvek
érvényesülését. Es ez "a kívánság még csak nem is ön
tudatlanul, hanem tudatosan él milliókban és millíók
ban. Nagyobb eredményez, mint amit bármiféle poli
tikai programm és bármiféle agitáció a politikai szerve
zésnek és politikai agitációnak bármiféle stílusú és
méretü eszközeivel, eszközök alkalmazásával és ma
kacsságával el tudott érni.

Azt, amit a magyar katolicizmus elért ma a ma
gyar életben, azt nem közelíti meg sem röpcédulák
nak, sem plakátoknak, sem jelszavaknak semmiféle
tengere. Azt, amit a magyar katolicizmus elért, tisz
tán e világi fogalmakban és e világi tényekben való
gondolkodással talán nem is lehet érzékeltetní. De ez
talán felesleges isi

A magyarság sorsába való a nem e vi/ági beavat
kozást megérezte az egész nemzet. Sőt ennél többet
érez. Azt érzi, hogy a Nébó-hegyi kilátás még nem
Leljes jutalma. A csodálatos Kéz tovább fogja vezetni
s mint ahogy külső integritása a belső megujhodás
megindulásával, úgy a nemzet sorsának további előre
haladása a belső, lelki integritás további útjával kap
csolatos. Azokkal a lelki, társadalomszervezetí és tár
sadalomszervezési reformokkal, amelyek felé a Szerit
Király - tovább mutatja az utat. Tovább mutatja:
hatalmasan, parancsolóan és titokzatosan ...
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Nemzeti művelödésünk keresztény irány
vonalai.

1939 május.

Amikor a kereszténységnek a magyar művelődés

ben, a magyar szellemi életben vitt szerepéröl akarok
szólani, a történelmef'emlegessem-e, a mult dicső emlé
keit idézzem-e, avagy inkább a jelen s a jövő feladatait
fejtegessem? Mert megtehetem mindkettőt. Amikor azt
mondom: "Nemzeti művelődés", felbukkan előttem

Szent Istvánnak, az Arpádok korának víziója. Egyhá
zunknak azon munkája, amely megteremtette Magyar
országon a szellemi és anyagi művelődés alapjait. Elő

ször emelt kolostorokat és iskolákat, először alkotott
irodalmat. Ugyanakkor azonban annak a roppant mun
kának a képe is feltornyosul előttem,amellyel a keresz
ténység a mát is akarja. A filozófiai rendszerekben ép
úgy, mint a társadalmi szemléletekben, az egyeteme
ken épúgy, mint tömegolvasmányok világában, hírdetni
akarja a maga igazságát, anélkül azonban, hogy bár
mit is elvenne a nemzet sajátos természetéből. Sót a
maga munkájával elősegíteni kívánja ezeknek a sajá
tos jellemvonásoknak kibontakozását.

A multat és a jövőt éppen ez kapcsolja össze.
A kereszténység lényege a "tanítsatok!" Tanítsatok
egy nemzetet, mely még pogány, tanítsátok meg az
üdvösség hitérel Tanítsatok! Képezzétek ki lelkét, tegyé
tek alkalmassá, hogy lerakja a kultúra alapjait és ki
bontsa lelkének tulajdonságait, hogy értelme és érzelme
helyes anyagot tartalmazzon és helyes módszerekkel
működjék. Tanítsatok! Ne csak egyéneket, hanem le-
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gyetek tekintettel a nemzeti létre is. Tanítsatok nem
zeteketl

Ez a parancs több mint ezer éve él és hat a magyar
ság életében. Ezt a parancsot hozták magukkal a ma
gyar néphez érkező első bencések, akkor még egyszál
magukban, egy meg nem keresztelt földre. Ez az a
parencs, melyből kifolyólag tanítanunk kell ma is, ami
kor egy ezredév fényes eredményeire nézünk vissza,
amikor már kialakult és hatalmas egyházszervezettel,
szerzetesrendekkel, iskolákkal, Actio Catholicával s a
társadalom mélyéig ható mozgalmakkal rendelkezünk.
Igen, most is ez a parancs! Az Egyház kegyelmeket
közvetítő. a természetfeletti életet megszervező műkö

dések mellett a "tanítsatok" parancsa. Nemcsak II ter
mészetfeletti célok irányában, hanem a nemzeti múve
lödés sikján is.

Az első kérdés ezzel kapcsolatban a mult kérdése.
Mit adott eddig a kereszténység a magyarságnak? S amit
adott, organikus elemmé vált-e a nemzet lelkében?
A második kérdés: Van-e feladata az egyháznak nem
zetünkkel szemben ma és holnap? Mi az, amit adhat
és adnia kell a magyarság lelkének, nemzetünk értelmi
és érzelmi világának, a magyar kultúra épületének,
valamennyi társadalmi osztály művelődésének? Mit
kell adnia és hogyan adja azt?

I. Az első kérdés tehát, mit adott a kereszténység
a magyarságnak s amit adott, a magyarság vérévé
vált-e?

E kérdésre válaszolva, ki ne tudná, hogya magyar
művelődés a kereszténység adománya, Szent István
alkotása. Hovatovább attól kell tartani, hogy közhely
lyé válik Szent István emlegetése, annyira egyetlen
mitikus törvényhozónk lett, akire mint kútfőre vonat
koztatunk minden helyeset és jót. Nem szeretnénk
közhelyeket mondani, amikor arra célzok, hogy mínt
annyi másnak, úgy a keresztény rnűvelődésnekis Szent
István vetette meg az alapját és lehetőségeit. Vázoljuk
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föl az eredetiértelemben vett Szentistváni ország vízió
ját. Mik azok a jegyek, amelyeket kultúrája mutat?

Mindenekelőtt,elszakadás a lovaso, nomad-, szkíta
kultúrkörtől, amelybe a Szent István előtti szézadok
ban tartozott nemzetünk. Ez az elszakadás teljes és
végleges.

Lehetetlenség, hogya magyarság eldobja magától
a keresztény kultúrát és helyébe perzsa, vagy arab,
vagy östörök. vagy belsőmongol, vagy indiai kultúrát
helyezzen. Pedig arra talán lett volna néha-néha al
kalma és talán a kísértés is megvolt.

1. Kultúrát cserélve, átvette a keresztény kultúra
valamennyi alapelemét. Elsősorban a kinyilatkoztatott
hitet s ennek a hitnek teljes dogmatikai kincseit. A ke
resztény magyarság második nemzedékében már
magyar elmék, a legkiválóbb magyar nemzetségek sar
jai elemzik a keresztény tanítás összefüggéseit és
tételeit.

2. Másodszor, átvette a keresztény tanításból folyó
és a keresztény tanítással kapcsolatos egyéniség-esz
mét. Ettől kezdve nem történhetett meg, hogy akár a
vezetőosztályok, akár a néprétegek előtt a keleti
pogányvilág egyéniségtipusai lebegjenek ideálokként.
Az új magyar embereszmény: a keresztény ember.

3. A szentistváni művelődést jellemzi továbbá az.
hogy elfogadta a nyugati keresztény kultúra gyökér·
zetét, a görög-római kultúrát. A magyarság előtt a
szellemi multat nem hajdani khánjai jelentették, nem
ferdeszemú és köarcú kínai bölcsek, nem vizíonáríus
sámánok, hanem Homeros, Vergilius, Plato, Aristote
les, az apostolok, és evangelisták és Szent Ágoston.

4. Negyedszer, vállalta a kultúrcserét az élettel
szemben való gyakorlati állásfoglalásában is. A keleti
ember-eszme helyébe a nyugati keresztény eszmét
helyezte. Vállalta a dolgozó embert. Hogy a magyarság
nem maradt pásztorkodó, halászgató és vadészgató
passzivitásban, vagy a keleti kényelem és szemlélődés
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teljes tétlenségében. az a kereszténység érdeme és
ajándéka.

Mindezt összefoglalva, nemzetünk kiszakitotta
magát régi kultúrköréből,vállalta a keresztény tanítás
egész dogmatikáját és a természetfölötti életet élő
keresztény ember ideálját. Világi vonatkozásban vál
lalta az antik kultúrát, annak egész tartalmát. Vállalta
végül, mint gyakorlati állásfoglalást, a dolgozó emberI.

Tekintsünk most az ezután következő ezer eszten
dőre. Ezer év alatt és még ma is, a magyar művelődés

ben ugyanezeket az eszméket, ugyanezeket az irány
vonalakat lelhetjük meg. Az már csak részlet, hogya
kolostori és plébániai iskolákból egyetemek lettek és
a mai kitűnő iskolarendszer, hogy a tíz egyházmegyé
ből egyházszervezeti hálózat és Actio Catholica lett;
hogy néhány latínul olvasó szerzetesből nagyszabású
magyar humanista kultúra bontakozott ki. Nem akarok
történelmet rajzolni, az elmúlt ezer évet szemlélve,
csak az örök vonásokat kutattam, hogy pillantásunkat
lelemelhessük a következő ezer év felé.

II. Mi az, amit most és amit a jövőben adhat it

kereszténység a magyar művelődésnek?

1. Adnia kell továbbra is a keresztény tanitás dog
matikáját és természetfeletti kultúráját. Vajjon ad
hatja-e? VigyázzunkI Ne legyünk könnyelműek és ne
higyjük, mintha mindezt minden további nélkül ad
hatná. A jelenben óriási kultúrválság, a tömegek kri
zise játszódik le, mely veszélyezteti ennek a természet
fölötti kultúrának lehetőségeit. Sokan vagyunk azért.
akik a jelen és a közeljövő legsürgősebb feladatának
azt tartjuk, hogy a keresztény tanítás dogmatikai tar
talmát minél jobban megerősítsük egyénekben, társa
dalomban, az egész nemzetben. Szélesebben kell köz
kinccsé tenni, mint ahogy azt a hitoktatás mai állapote
s az egész katolikus sajtószervezet ma közvetíti. Több,
szélesebb körű, részletesebb és alaposabb t.udást i':s
főképpen sugárzóbb élményt kell támasztanunk, mint
amilyennel ma rendelkezünk.
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2. A kereszténységnek adnia kell továbbá az égre
néző embereszményt a maga összes fokozataival. A hít
buzgó, hitében élő katolikust éppúgy, mint a szentet.
A szentek adásának programmját szükséges épúgy
kimondanunk, mint egyéb programmpontokat, hogy
mennyiben járul egy-egy ország szellemi kultúrájához
szentjeinek száma, mi sem mutatja jobban, mint saját
történelmünkben az Árpádok kora, továbbá Francia
ország és Olaszország példája, hol egész korszakot ita
tott át égő lelkiséggel az, hogy kultúrájának legföbb
fényforrása szentjeiben volt. Prohászka egyik ~ondo'

lata volt az, hogy Magyarországon hiányoznak d szen
tek, s most leginkább szentekre volna szükségürik.
A magyar katolicizmust, főképpen annak a világiakat
felölelő szervezetét, az Actio Catholicát eddig is az a
főgondolat vezette célkitüzéseiben, hogy megazentelje
az ország társadalmát és magyarságát. Ezt a célt szol
gálta az elmúlt két év erőfeszítése,mely az Eucharisztia
tündöklő fényeivel járta át az egész magyar katoliciz
mus életét. Ennek a spirituális kultúrprogrammnak
etappeját éljük tulajdonképpen ma is, amikor az Eucha
risztikus Világkongresszus évfordulóján felébreszteni
óhajtjuk Magyarország nagy megszentelési kísérleté
nek emlékezetét. Az előjelek arra mutatnak, hogy
eredménnyel. Mert gyermekeink ma délelőtti megren
dítő megnyilatkozása után biztosítottnak látszik, hogy
pénteken este a nők, szombat éjfélkor pedig a férfiak
tízezrei lepik el a Hősök terét, ahol nem tesznek mást.
mint Szentséget imádnak, gyónnak és áldoznak, ha a
Mindenható jó időt ád. Szenteljük meg a magyar ember
eszményt. Legyen ez a magyar katolicizmus állandó
akarata, a magyar társadalom állandó feszülése, a szé
kesegyházak, plébániatemplomok, hitoktatás, iskola,
egyesületek szakadatlan erőfeszítése. Még nem tettünk
eleget a hitélet mélységeért. Társadalmunkat még nem
hatotta át eléggé Krisztusnak a kereszten kiontott vére.

3. Harmadszor, adnia kell a kereszténységnek azt,
amit adott ezer éven át: a keresztény kultúra klasszikus
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humanista alapjait. A keresztény humanista filozófiát,
a tiszta és reális emberi gondolkodást veszély fenye
geti. Gondolunk itt a felburjánzó míthoszokra. A ma
gyar katolicizmusra itt is várnak feladatok. Ma már.
nem vagyunk puszta tanítványok. A magyar gondol
kodás már önálló eredménnyel járulhat a nyugati kul
túra területén jelentkező veszélyek leküzdéséhez.

4. A tömegek számára ennél sokkal többet jelent
az a negyedik feladat, a legszebb és leghatalmasabb
feladatkör és ez: a dolgozó ember kultúrája.

Annakidején a kereszténység volt az, mely d nem
zet elé hivatásként állította a dolgozó embert. Azóta
ezer év tellett el, s nekünk, katolikusoknak ma is az a
feladatunk, hogy a kor szeeiélis viszonyai között meg:
védjük a dolgozó ember jogát, s hogy a munkának ki
járó erkölcsi jogokat egyetemes, társadalmi erkölccsé
tegyük. Egyszóval, hogy megteremtsük a kor szeeiélis
kultúráját.

Mindazt, amit elmondottam, nem végezhetem hatal
masabb és gyönyörúbb akkorddal, mint azzal a mun
kával, amelyet a katolicizmus végez a szeeiélis erkölcs
társadalmi megalapozása terén. Több kísérlet folyt le
már Magyarországon abban az irányban, hogy a szo
ciális eszményeket a társadalom erkölcsi eszméivé
tegyék. Ilyen volt pl. a marxizmus, mely azonban a
maga gondolataival egyenesen katasztrófába lökte
országunkat. Meg kell állapítanunk, hogy nálunk a ka
tolicizmus volt az, mely úgy harcolt a dolgozó embert
megillető pogok elismeréseért. hogy egyetlen hang sem
emelkedett ellene. Ma már legfeljebb csak az a kérdés,
hogy miként valósítjuk meg a szociális erkölcs köve
telményeit, mert az nem kérdés többé, hogy meg kell
valósítanunk.. Mozgalmi életünk legfiatalabb és erőtel
jes sarjadásai kivánják és sürgetik a szociális lelki
ismeret uralmát az egész magyar társadalomban, tör
vényhozásban és a társadalmi osztályok egymással való
érintkezésében.

Ime, igen tisztelt Nagygyűlés, ezek a magyar kato-
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lícízmus irányvonalai a magyar művelődésben, d nem
zet szellemi, erkölcsi és társadalmi lelkületében. A fel
adatok és erőfeszítések felett pedig ugyanaz ragvog.
akihez vezette népünket apostoli Szent királyunk s akí
nek dicsőségét világraszóló módon szelgáltuk a mult
esztendőben, amely eseménynek emlékezetét üljük
jelen ünnepségeinkkel. Alljon nemzeti kulturánk felett
egy további évezreden át a legfőbb irányelv: Krisztus
tegnap, Krisztus ma, Krisztus holnap, Krisztus mínd
örökké!

185



Mit végeztünk eddig ~

1938 december.

Az Actio Catholica országos vezetőségének
annakidején - az Ugyrend értelmében - ötévi
időtartamra adott megbízást a püspöki kar. Ez az
öt esztendő az idén letelt, miéttis az országos el·
nökség megbizatását az őszi püspöki konferencia
előtt visszaadta. A magyar A. C. életében ez az
öt esztendő egyébként is zárt egészet alkot; az
országos szervezet szivős, kitart6 munkával ki
épült és a hármas szentév során dicséretesen meg
állotta a teherpróbát, amint azt a római világszer
vezet vezetősége is megállapította.

A püspöki kar szintén elismerését fejezte ki
az országos elnökség munkája Jelett és a további
vezetéssei ugyanazt az elnökséget bízta meg.

A Felvidéknek hozzánk csatolt részén lak6 hit
testvéreinknek amúgy is be kellett volna mutatnunk,
milyen m6dszerekkel, milyen munkát végzett ed
digelé a magyar A. C. - Minthogy pedig öt pv
sok idő s annak folyamán nemcsak eseménvete.
hanem alapelvek is feledésbe mehettek: ez alka
lommal röviden visszapillantunk a multba és meg
Ismételve lerögzít jük mindazt, amit az A. C. mun
katársaInak tudnlok illik és tudntok kell.

Mit akar a pápa az Actio CathollcávaU

Amint az egyes emberek élete, úgy az emberi
közösségek. egyesületek élete is a születés pillanatá
tól kezdve eleinte felmenö irányban fejlődik, erősödik,

gyarapodik. Bizonyos idő mulva nehézségek, válságok
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lépnek föl a szervezetben, a fejlődés megáll, az erő
görbéje' felé hajlik, mig a végére pontot tesz a halál.

Egyetlen emberi egyesülés mutat kivételt az álta
lános szabály alól: a Krisztus alapitotta Egyház. Az
Egyház életében is voltak és vannak nehéz, válságos
korszakok. Azonban a Szentlélek Úristen minden vál
ságos időben gondoskodott orvosról és orvosságról, s
ezzel nemcsak megszüntette a válságot, hanem új ki
virágzást, új nekilendülést hozott.

Korunk rohamos és tömeges elpogányosodása ko
molyan veszélyezteti Krisztus országát. A bajnak azon
ban ezúttal is támadt erőskezű és hivatott orvosa: XL
Pius pápa. És az orvosság: az Actio Catholica.

Az utolsó században a demokratikus világáram
Jás a szervezett tömegek kezére játszotta a népek kor
mányzását. Sajátságos tünet azonban, hogy erek a
demokratikus áramlások mindenütt egyház- és hitelle
nes erőket vetettek a kormányrúdhoz. Ma pedig olyan
korszakot élünk, amelyben nem a tanultság, a hideg
értelem és a bölcseség dönti el a népek sorsát, hanem
a tömegek felzárkózása emberek, jelszavak és törek
vések mögött. Aki meg birja szervezni a tömegeket, az
a győzelem útjára lépett. A legtöbb helyen azonban
a tömegeket istenellenes vagy legalább is krisztusta
lan szellemben irányitják és vezetik. Az ateizmusnak
helyenkint nyilt, másutt burkolt tömegmozgalmával a
Szentatya másik tömegmozgalmat indított el: az Actio
Catholicát. Nem más ez, mint a katolikus hivők tömeg
megmozdulása Krlsztus országának védelmében.

A tömegek mozgatásához azonban mozgat6k kel
lenek. Világos, hogy az ellentábor szervezettségével
szemben az eredetileg erre hivatott papság egymagá
ban nem veheti fel eredményesen a harcot, már csak
számának csekélysége miatt sem. Szaporítani kell
a munkások számát az Úr szőlőjében és minthogy a
modern lelkipásztorkodásnak igen sok olyan ága van.
amelyeknek ellátásához nem szükséges feltétlenül az
egyházi rend kegyelme: a pápa a buzg6 és öntudatos
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világi katolikusokat hívta fel, hogy vegyenek részt
"az Egyház hierarchikus apostolságában". "Kézen
fekvő - mondotta -, hogya világiak erőteljes támo
gatásával a papság tevékenysége több gyümölcsöt fog
hozni és több olyan hivőhöz is el fog jutni, akik kü
lönben sohasem meríthettek volna hasznot az igehir
detésből és a hivatalos egyházi szolgálatból."

A Szentatya elgondolása szerint az Actio Catho
lica munkatársainak legelsősorban saját maguknak
kell buzgó és Krisztus törvényeihez szigorúan alkal
mazkodó életet élniök. Ezenfelül azonban fegyelmezet
ten és önzetlenül kell a püspökök irányítása mellett az
Egyház segítségére sietniök, hogy ezáltal bízonyos
módon kiegészítsék a lelkipásztorok munkáját. Rövi
den: "az Actio Catholica új, valóban hatásos és egyre
tökéletesebb újjászületést akar megvalósítani, amely
mélyen vallásos érzésből táplálkozik. Ez az érzés az
Actio Catholica lényegének lényege és lelkének lelke
kell hogy legyen".

Mit akar tehát a pápa az Actio CatholicávaJ?
Azt, hogy komoly hitéletet élő, gerinces katoliku

sok segítségére siessenek lelkipásztoruknak a lelkek
meghódításának munkájában, Krisztus orszéqának. ter
iesztésében.

Ez a tevékenység az A. C. És csakis ez! Nem pe
dig az a sokféle egyéni kitalálás, amelyet egyesek
belemagyarázni szeretnének.

Megismerkedtünk tehát az orvosságga l. Lássuk
ezek után, milyen adagolásban használta azt a magyar
katolikusság.

Magyar alapelvek.

Magyarországon abelterjesebb lelkipásztorkodás
és a világi híveknek szorosabb bevonása az apostol
kodás munkájába, valamint az Egyház feladatainak a
hierarchia vezetése alatt való részbeni átvállalása.
voltaképpen az 1918/19. évi forradalmakat követő idő
ben indult meg. Ekkor rendelte el ugyanis a magyal'1.



püspöki kar az auton6m egyházközségek feláll1tását
minden plébánián (szükséghez képest többet is). A ma
gyarországi autonóm egyházközségen egy-egy plébá
nia híveinek szervezett összességét értjük, akik a me
gyéspüspök joghatósága és a helyi plébános (lelkész)
vezetése alatt a püspöktől előirt és jóváhagyott sza
bályzat szerint választott képviseletük útján bizonyos
egyházi ügyek intézésében tészivesznek. Az egyház
községek önkormányzati hatásköre a tisztviselők és
alkalmazottak választásán kívül kiterjed a költségve
tés, zárszámadás elkészítésére, az egyházi adó kive
tésére és behajtására, az egyházközségi vagyon keze
lésére, az iskolák és az egyházközségi intézmények
igazgatására. valamint (a templomi alapítványi s él

javadalmí vagyonon felül) egyéb helyi egyházi va
gyontárgyaknak s azok kezelésének felügyeletére. Na
gyobb városokban az egyházközségek központi taná
csot, az espereskerületekben kerületi tanácsot, az egy
házmegyékben egyházmegyei központi tanácsot alakí
tanak. Ezek a központi. kerületi és egyházmegyei ta
nácsok az anyagi erők helyes megosztásáról és aktuá
lis, közös egyházi kérdésekről tanácskoznak és javas
latokat tesznek.

Az- egyházközségek szervezése különösen a na
gyobb városokban gyorsan haladt előre és hitbuzgalmi,
karitatív és kulturális "téren, valamint a sajtóapostol
kodás vonalán igen értékes világi elemeket (férfia
kat, nőket, ifjakat és gyermekeket egyaránt) foglal
koztattak - a nélkül azonban, hogy ezek az erők él

plébániák és egyházmegyék határain túl is egységes
munkába állíthatók lettek volna.

Ezt a hiányt százszázalékos mártékben pótolta
az Actio Catholica szervezetének felállítása.

A magyar Actio Catholica a Pápa elgondolásá
hoz híven, szigorúan alkalmazkodik az Egyház hierar
chikus rendjéhez.

Minálunk tehát a fentiek szerinti egyházközségek
az Actio Catholíce-mozgalom hordozói. Ebből folyó-
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lag nálunk mInden megkeresztelt katollkus automa
tikusan tagja nemcsak. valamely egyházközségnek, ha
nem az Actio Catholicának is. Hasonlattal élve: az
egyházközség a liszt, az Actio Catholica a kovász, s
ennek a kettőnek teljes szétválaszthatatlan egyesülé
ből lesz az életet adó kenyér. Az Actio Catholica te
hát nálunk nem külön egyesület, de nem is egyházi
hatóság, hanem a hierarchia teljes tekintélyével fel
ruházott, hivatalos mozgatóerő, amelynek központja a
mozgalmi vonalon - ha kell - magukkal az egyház
községekkel is közvetlen kapcsolatba léphet. Az élet
követelte rugalmasságát nem korlátozza az egyébként
feltétlenül szükséges egyházhatósági szervezet és a
szolgálati út betartása.

Országos vonatkozásban az Actio Catholica a
püspöki kar közvetlen irányítása alatt álló és a hierar
chikus apotolkodás egyes ágaiban szakszerüen dol
gozó, mozgató, propagáló és számonkérő szerv, amely
az egyházmegyei határokon túl eleven és átütő erő

vel rendelkező egységbe foglalja az ország katolikus
ságának törekvéseit és kívánságait.

Ugyanez az összefogó erő tartja össze és élteti
egy-egy egyházmegyének és esperesi kerületnek a
tagjait is.

Az Actio Catholica országos szervezetének tevé
kenységét kezdettől fogva egy-egy nagy hordereju
vezérlő gondolat jegyébe állította be a vezetőség, attól
a megfontolástól vezérelve, hogy aki sokat markol,
keveset fog s az erők túlságos szétforgácsolása többet
ártana, mint használna.

Valamennyi vezérgondolat magja erősen szoctális
és kifejezetten magyar vonatkozású s éppen azért nem
csak a katolikusság körében keltettek élénk visszhan
got, hanem az állam és a törvényhatóságok életében
is - sokszor talán tudat alatt - sok üdvös szociális
intézkedés forrásává lettek. Az ország közvéleménye
nek ezzel az irányításával az Actio Catholica társadalmi
vonatkozásban is felbecsülhetetlen értékű munkát

·110



végzett és nagyban hozzájárult a társadalom felelős
ségtudatának szociálís szempontból kedvező kialaku
léséhoz.

A magyar A. C. hosszanti keresztmetszete.

A magyar Actio Catholica szervezete a hierar
chiának megfelelően hármas tagozódású: országos
egyházmegyei és egyházközségi.

Országos szervezet

Az Actio Catholica központi irányító szetve az
országos elnökség, amelynek elnöke a Hercegprímás,
ügyvezető elnöke pedig a püspöki kar által megválasz
tott püspök. Tagjai; két világi társelnök, a szakosztály
számának megfelelően öt alelnök, az országos igaz
gató és a főtitkár. - Az országos elnökség a püspöki
kar irányitása mellett elkészíti az A. C. évi munkater
vét, gondoskodik annak végrehajtásáról, végül szá
monkéri a végzett munkát. Az országos elnökség vég
rehajtó szerve a Központi Iroda, amelynek élén az
országos igazgató áll. Hivatalos körirata: a .Katolikus
Akció".

Az országos elnökséget munkájában az Igazgató
Tanács támogatja. Tagjai; az országos elnökségen kí
vül az egyházmegyei A. C. igazgatók, az egyházköz
ségek képviselői (egyházmegyénkint l-l), a magyar
országi férfi- és női szerzetesrendek, valamint a térfí
tanítórendek egy·egy képviselője és az összes Iérfí-.
női, férfi-ifjúsági, leányifjúsági és gyermekegyesüle
tek egy-egy képviselője, továbbá a kinevezett tagok.
A tagok megbizatása öt évre szól. - Az Igazgató Ta
nács az országos elnökség meghívására a szükséghez
képest tartja üléseit.

A mozgalomnak legszélesebb körű tanácsadó és
számonkérő szerve az Országos Tanács. Tagjai mínd
azok, akik az igazgatótanács tagjai, azonkívül az egy
házmegyének még két-két (összesen három) kiküldötte.
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a szerzetesrendek magyarországi legfőbb elöljár6i,az
országos egyesületek egy-egy képviselője, továbbá il
kinevezett tagok. - Az Országos Tanács általában a
katolikus nagygyűlések idején tartja rendes ülését. Az
országos elnökség a· szükséghez képest rendkivüli
ülést hívhat össze.

Egyházmegyei szervezet.

Az A. C. egyházmegyei szervezete a) az Egyház
megyei Tanácsból, b) az Esperesi Tanácsokból áll.

Az Egyházmegyei Tanács elnöke a megyés fő
pásztor vagy annak helyettese. Tagjai a káptalan kí
küldöttei, a főtanfelügyelő, a kerületi esperesek, az
espereskerületi tanácsok által megválasztott egy-egy
tag, a főpásztor által kijelölt egyesületek és intézmé
nyek képviselői, az egyházmegyei igazgató és a kine
vezett tagok.

Az Egyházmegyei Tanács a főpásztor irányítása
mellett az egyházmegye különleges viszonyainak meg
Ielelően végrehajtja és végrehajtatja az országos el
nökség határozatait, irányítja, támogatja és az Espe
resi Tanácsok útján ellenőrzi az egyházközségek mun
káját és a szükséghez képest az egyházmegyei ható
ségtól intézkedést kér a kitűzött feladatok megvalósí
tása érdekében.

Az Esperesi Tanács elnöke a kerületi esperes,
tagjai: az egyházközségek egyházi és világi elnöke és
egy-egy világi kiküldöttje. Tanácsadó szerve a szak
osztályok számára megfelelően választott öt előadó
- lehetőleg világiak -, akik az egyházközségi szak
osztályok munkáját közvetlenül irányítják, ellenőrzik
és számonkérik.

Egyházközségi szervezet

Az Actio Catholica egyházközségi vezérkara tulaj
donképpen azonos az Egyházközségek Igazgatási Sza
bályzata értelmében megválasztott képviselőtestület-
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tel, illetőleg tisztikarral. Természetadta vezetője a
plébános és az egyházközségi világi elnöke, a szak
osztályok munkájába azonban bevonhatók olyan al
kalmas egyházi vagy világi személyek is, akik esetleg
nem tagjai az egyházközségi képvíselőtestületnek.

MIKA

Egészen sajátos alakulata az A. C.-nak a Magyar
Hjúsági Katolikus Akciója (MIKA), amely voltaképpen
laza keretű szervezetben egyesíti mindkét nembeli
ifjúságot, az elemi iskolás gyermekeken és az egye
temi ifjúságon kívül, amelynek irányításáról más úton
történik gondoskodás. (Szívgárda, bajtársi szövet
ségek.)

A MIKA szervezete a következőképpen alakul:
Férfiifj úság:

Iskolát végzett ifjak
Munkás- és iparosifjak (Kat. Legényegylet és

KIOE)
Földmíves ifjak (KALOT)
Diákok (DIKA)

Le á n y if j ú s á g (EMELKA) :
Iskolát végzett leányok (KLOSZ)
Munkásleányok (DL)
Falusi leányok (Falusi Leánykör)
Iskolás leányok (ILKA)

A MIKA-ban tömörített s az egyházközségi élettől
mindeddig meglehetősen távol állott ifjúság vallásos
öntudatának és érdeklődésének felkeltésére négy
nagyvonalú megnyilvánulás rendezését határoztuk el.
Az első ilyen állomás az 1936 őszén megtartott és
Krisztus királyságának gondolatkörébe illesztett lelki
gyakorlat volt, amelyet nemcsak az iskolákban, ha
nem a falusi és városi ifjúság különböző csoportjaival
elvégeztettünk. További állomások voltak a kereszt
ségi fogadalomnak és a bérmálási ígéretnek ünnepé
lyes megújítása, végül egy egész országra szóló, ha-
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talmas és ünnepélyes közös szentáldozás. Ehhez ti

nagy hullámokat felvert megmozduláshoz kész lelki
gyakorlatos beszédvázlatokat adtunk minden egyes
csoport részére.

Együtt működő szervek.

Az egyházközségi alapszervezet semmikép sem
zárja ki a szetzetestetuiek és egyesületek együttmű
ködését, sőt amint a tapasztalatok mutatják, a kato
likus tevékenységnek nagyvonalú, egységes irányI
tása az egyesületi életre is termékenyítőleg hat, a
szerzetesrendek pedig egyrészt a vezetésük alatt álló,
speciális célokért dolgozó egyesületek révén, más
részt a fokozottabb lelki igények kielégítése által nél
külözhetetlen erőforrásként kapcsolódnak bele az
Actio Catholica munkájába, amint azt legutóbb az
eucharisztikus szentév lelki előkészületei során fénye
sen be is Igazolták.

Az egyesületek egy része azzal használ a közös
ügynek, hogy a személyek kiválogatása és egyént
lelki nevelése által apostoli lelkű munkatársakat állít
az egyházközségek táborába, másik része pedig az
egyházközségi szakosztályok egy-egy feladatcsoport
jának lebonyolítását vállalja el az egyesületi élet
adottságainak előnyös kihasználásával.

Ezek szerint mínden feltétel megvan ahhoz, hogy
kellő buzgóság mellett "senki se essék ki Péter háló
jából csak azért, mert nem volt aki utána nyúljon"
(1935. III. 22-i közös pászorlevélből.)

Az A. C. szervezet v(zsz1ntes keresztmetszete.

Céltudatos, szervezett munka csak megfelelő mun
kamegosztás mellett lehetséges. Eppen azért az Actio
Catholica kezdettől fogva bizonyos megosztás szerint
csoportosította az évi programmal kapcsolatos teen
dőket. Külföldön ez a munkamegosztás részben a hí
vek osztályozása által történt: az Actio Catholica
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férfiak, n6k, il/ak és gyermekek csoportjai szerínt
folytatja tevékenységét. ~ Más körülmények más
megoldást kívánhatnak, tehát ennek a felosztásnak a
helyességet bajos volna vitatni, nálunk azonban a hí
veknek ilyetén csoportosításával csak néhány igen
kis létszámú egyházközség kísérletezett, ahol az egye
sületi élet kialakítását nem lehetett remélni. Altalában
azonban a szakosztályok szerinti tagozódás vált be,
legfeljebb a szakosztályok száma körül mutatkoznak
némi eltérések.

A jóváhagyott ügyrend szerint a következő szak·
osztályok szerint tagozódik egyöntetűen az országos,
egyházmegyei és egyházközségi szervezeteink rnun
kája:

1. hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi.
2. kulturálís,
3. szociálís és karitatív,
4. sajtó és
5. szervezési szakosztályok.
Vannak egyházközségek, ahol a szervezésí szak

osztály teendőit a hitbuzgalmi szakosztály munkatár
sai végzik, míg a sajtóügyek a kulturálís vonalon
nyernek lebonyolítást. Ezekben tehát csak három szak
osztály működík, ami azonban a munka menetén nem
sokat változtat. - Természetesen az évi munkaterv is
szakosztályok szerinti megoszlással készül, hasonló
képpen az évi beszámoló is. Ez a szakosztályi rendszer
lényegesen megkönnyíti a világi munkatársak foglal
koztatását, mert ezen a módon a hívek minden rétege
számára tudunk alkalmas feladatokat kijelölni, kezdve
a tanultabbakon egészen a legegyszerűbb, buzgó zsel
léremberig vagyasszonykáig, valamint a mindkét nem
beli ifjúság, sőt a gyermekek részére is.

Az évi munkatervet hozzászólás végett a .Katolí
kus Akció" hasábjain közöljük valamennyi egyház
közséigel. A hozzászólások mérlegelése és a püspöki
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kar jóváhagyása alapján a Központi Iroda haladékta
lanul megkezdi a végrehajtást. A munkatervet szak
osztályonként végrehajtási utasítással egészíti ki. Az
évi vezérgondolatot 10-12 témakörre osztva, kész
kultúrelőadási anyagot küld ki az egyházközségeknek.
A .Katolíkus Akció"-ban pedig hónapról-hónapra
megjelöli a teendőket. A körirat címoldalán rövid
"agendá" -t közöl, míg a lap többi részében részletes,
gyakorlati útmutatást ad, többnyire az életben jól be
vált példákkal fűszerezve.

Az egyházmegyei és esperesi tanácsok azonnal
átveszik a központ "leadását" és a helyi szükséglet
nek megfelelően kibővítve vagy felerősítve továbbsu
gározzák azt az egyházközségek felé, ahol a volta
képeni valóraváltás haladéktalanul kezdetét veszi.

A plébános öszehívja az egyes szakosztályok ve
zetőit és szűkebb körű munkatársait és egyesült erő

vel beleillesztik a munkaterv egyes pontjait az egy
házközségi és egyesületi életbe. Elkészítik a közvéle
mény kialakítását szolgáló kultúrelőadások músorát,
az egyes munkacsoportokat kiosztják az arra alkal
mas egyesületeknek vagy munkatársaknak. Hasonló
képen megkapják a szükséges utasításokat az utca
megbízottak (tanyamegbízottak, családgondozók) is,
akik a hívek között az egyéni propaganda apostoli
munkáját végzik.

Ezzel aztán elindul az évi vezérgondolat országos
hódító útjára. Visszhangja kél az öntudatos, tevékeny
világiak által a községek és törvényhatóságok tanács
kozásain, beleszövődik az egyesületek életébe, testet
ölt az iskolaszobákban és egyetemi katedrákon, utat
talál a kis falvak kultúrházába éppen úgy, mint a vá
rosi katolikus körök előadótermeibe. Nyomait ott ta
láljuk a lelkivezetők egyéni megbeszéléseiben és d

lelkigyakorlatos házak elmélkedéseiben, a helyi és
egyesületi közlönyök, valamint az országos napilapok
hasábjain is.
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Az áftalánas szellemi megtermékenyítés nyomán
megszületnek a tettek: egyéní elhatározások és áldo
zatos cselekedetek, egyházi és politikai községek vég
zései és alkotásai, törvényhatósági szabályrendeletek
és országos törvények: többé-kevésbbé Krisztus Ki
rály akaratának megvalósításaképen.

Egyúttal azonban mélyül a lelkek buzgósága és
izmosodik a katolikus öntudat, komolyodik az egye
sületi élet és új területeket hódít a katolikus sajtó, mi
közben maga is egyre jobban közeledik Krisztus or
szágának valóságához ...

És mire a magyar föld hátán aranysárgára érik d

búzakalász, az A. C. országos szervezete is elért a
munkaév végére. És amint az istenadta életet betaka
rítják és asztagba rakják a kérges, napégette, dolgos
kezek, ugyanúgy megindul a betakarítás, a beszámo
lás az A. C. egész vonalán is.

Május havában kimennek a plébániákra a sta
tisztikai beszámoló ívek, amelyek a kérdőpontok pon
tos kítöltése alapján hű képet adnak az egyházközségi
szakosztályok működéséről.

Az így nyert adatokóól készül - a munkaterv és
az elért eredmények egybevetése mellett - az orszá
gos beszámoló jelentés, amelyet az országos igazgató
terjeszt az elnökség, az Igazgató Tanács, végül az
Országos Tanács elé.

Időközben természetesen a másik vonalon már
javában dübörög a következő év munkája, hasonló
rnódszerekkel, de egyre erősödő irammal és egyre
szélesedő és mélyülő mederben.

A. C. a Felvidéken.

A csehszlovák államban sohasem fejlődhetett ki
az A. C. olyan értelemben és olyan egységesen, mint
Magyarországon. Úgy a magyar, mint a szlovák nép
csoport idegenkedett attól a gondolattól, hogy a hit-
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életi szempontból is annyira különböző népek katoli
kus akcióját Prágából irányítsák, mert feltehető volt,
hogy a csehek az Actio Catholica szerveit is a ma
gyarság megkurtításéra, visszaszorítására, végered
ményben elnemzetíetlenítésére fogják felhasználni.

A felvidéki plébániákon azonkívül nem alakultak
meg az egyházközségek, mint nálunk. Ahhoz tehát,
hogy az A. C. nyilvánosan szerepelhessen és templo
mon kívüli megnyilatkozásokat rendezhessen, bizo
nyos - államilag jóváhagyott - egyesületek közbe
iktatására volt szükség. Az egyesületi munka egysé
ges irányítására a püspöki kar úgynevezett moderá
torokat nevezett ki. Ezeknek a hivatása volt, hogy a
magyar Katolikus Akciónak alapjait lerakják.

Ilyen egyesületek voltak:
l. A Caritas, amelyben magyar helyi csoportok is

alakultak, azonban ezek szorosan vett karitatív kere
ten túl átfogó szervezkedő és apostolkodó munkát
mégsem fejthettek ki.

2. Prohászka-Körök. Tagjai: főiskolai hallgatók.
Céljuk: öntudatos magyar intelligencia nevelése és
világnézeti felkészítése, amely iparkodik katolikus
életet élni és apostolkodni úgy az intelligencia, mint
a legszélesebb néprétegek körében. Kezdő tagjaik szá
mára világnézeti tanfolyamokat tartottak, a főískolá

sok számára zárt lelkigyakorlatokat rendeztek. 
Természetes, hogy a már diplomás tagok továbbra is
résztvettek a munkában és ezek közül most már töb
ben tevékenykednek a közéletben.

Kezdetben szemükre vetették, hogy a katolikus
jelleg hangsúlyozásával megbontják az egységes ma
gyar frontot. Ezzel szemben áll az a tény, hogy a Pro
hászka-Körök tagjai a nem kimondottan katolikus ma
gyar kultúrálís és pártmozgalmakból is derekasan ki
vették részüket, szerencsésen megoldva azt a nem
csekély feladatot, hogy míg a Katolikus Akció mun
kájában el kellett kerülniök minden politikai vonat-
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kozást, ugyanakkor gerincesen helyálltak a magyar
ság politikai érdekeiért is.

A Prohászka-Köröknek nói ága is van. Folyóira
tuk az "Új Elet".

3. Katolikus Legényegyletek. A magyar nyelvte
rület kisebb-nagyobb városaiban működnek és már
többször tartottak országos jellegű kongresszusokat.
A munkásifjúság részére utóbbi időben nyári pihenő
táborokat is rendeztek.

4. SzKIE. A Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egye
sület a falusi ifjúság részére alakult. Bár jogilag ősz

szetartozott a szlovák ággal, valójában a magyar ág
meglehetős függetlenül működött és határozott ér
demei vannak a falusi ifjúság magyar nemzeti szel
lemű nevelése terén. Problémái nagyjából ugyanazok
voltak, mint a Prohászka-Köröknél. A Szlovenszkói
Magyar Kultúr Egylet (SzMKE), amely felekezetközi
szerve a felvidéki magyarságnak, a kifejezett katoli
kus jellegű szervezkedésben itt is az erők szétforgá
csolását és hiábavaló erőpazarlást látott s a legutóbbi
években az úgynevezett nemzeti totalitás gondolatá
ból kiindulva önkénytelenül is szembefordult a SzKlE
vel, anélkül azonban, hogy valójában bármi vonatko
zásban olyan tevékenységet fejtett volna ki, ami a ka
tolikusságot legtávolabbról is érintette volna.
A SzKIE-nek is vannak leánytagjai. - Folyóirata az
.,lfjúságunk" .

5. Cserkészet. A középiskolai ifjúság kizárólag d

cserkészet kebelében volt katolikus és magyar alapon
szervezhető, viszont éppen ezért a felvidéki magyar
cserkészet vezetősége és a fiúk túlnyomó része kato
likus. A katolikusság szempontjából igen érdekes cso
port. Lapjuk a "Tábortűz", Kisérlet történt a magyar
középiskolai ifjúság egységes katolikus öntudatra ne
velése ügyében, azonban nem sok eredménnyel.



VISSZAPILLANTAS, AMELYBOL A JOVOT
EpITJUK.

1933/3.. Szetvezés, propaganda.

Az alapvetés esztendeje. A püspöki kar rendel
kezésére megalakulnak az egyházközségek a vidéken
is (a nagyobb városokban eddig is működtek) és meg
indulnak szerte az országban a kisebb-nagyobb mé
re tű propagandagyűlések, amelyeken a hivek seregei
megismerkedtek az A. C szervezetével, célkitűzései
vel. Rossz nyelvek "dictio catholicá-"nak gúnyolták
ezt a szellemi hadjáratot, a vezetőség azonban igen jól
tudta, hogya meggyőzés leghatásosabb fegyvere ma
is az élőszó.

A "dikció" mellett kevésbbé hangosan és ke
vésbbé látottan erélyes munka indult meg egyrészről
a papság tájékoztatására, másrészről a világi aposto
lok kiválasztása és kiképzése terén. A papnevelő- és
katolikus tanítóképzőintézetekbenrendes tantárgy az
Actio Catholica. Minden egyházmegye számára külön
egyházmegyei igazgatót jelöl ki a főpásztor, aki ösz
szefogja és irányítja az egyházmegyei A. Ci-szerveze
tek munkáját, viszont összeköttetést létesít az orszá
gos központ felé. - Osszeül az első lelkipásztori kon
ferencia, amelynek során részletesen megtárgyalják
az A. C sorsdöntő jelentőségét, magyar és világhely
zetét és szervezeti működtetését,

A világi apostolok képzését szolgálták távolabb
ról az esztergomi nyári egyetem, valamint a tanár
képző világnézeti tanfolyam. Közelebbről a Szív-hét
és a különböző veztőképző kurzusok.

Az általános hitbeli megerősödest nagy lendület
tel vitték előre a húsvéti gyónásra készülő triduumok,
valamint a kultúrelőadások, amelyeknek egységes si
kere érdekében a központ kidolgozott beszédvázlato
kat adott ki. Ezeknek a témái a következők voltak: l.
Mi az Actio Catholica? 2. A katolikus egyház népne
velő tevékenysége történeti alapon. 3. Igaz-e mínd,
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ami írva van? 4. A gyermeknevelés legfőbb irányelvei
XI. .Pius enciklikája szerint. 5. A szociális kérdés. &.
Mit akar és mit hirdet a Quadragesimo anno? 7. Dávid
és Góliát. (Sajtóbeszéd-vázlat.)

Jelentős kilépés volt az A. C. munkatársainak szo
rosabb bekapcsolódása az tskokuikiviüi népoktatásba.
Erre a célra a központ külön szakszerű utasítást adott
ki, amelynek nyomában lelkes tevékenység indult
meg, kellő alapot szolgáltatva a későbbi munkához.

Elindultak hódító út jukra az úgynevezett "ébresztő
trások", Ezek között az első a katolikus karitásszal
kapcsolatos tudnivalókat ismertette. A karitatív szel
lern megerősödését igazolta az esztergomi egyházme
gye szetvezett karitász-akciója, amely azóta is igen
áldásos tevékenységet fejt ki a szegénység között.

A következő füzetek a Quadragesimo Anno kör
levél népszerűsítését célozták: Krisztus kopogtat a
gyárak kapuján. - Lehet-e még segíteni az emberisé
gen? - Mi történik Oroszországban?

A sajtó vonalán külön sajtó-káté került kiadásra.
A sajtószakosztály egyfelől igyekezett a katolikus kö
zönség óhajait és elgondolásait a katolikus szerkesz
tőségek előtt képviselni, másfelől az Actio Catholica
szervezeteit a sajtópropaganda érdekében mozgósí
tani. A sajtóöntudat felkeltésére szolgált az "A mí
erőnk a mi sajtónk" című röpirat. .

1934/35. Krisztus és a család.

ElsóÍzben érvényesült az az elv, hogy az orszá
gos munkát egy vezérgondolat köré csoportositjuk
A Casti connubii körlevél hatása alatt az első ilyen
vezérgondolat .Krisztus és a család" volt és az első

részletes munkaterv úgy az országos, mint az egyház
megyei és egyházközségi szakosztályok munkáját ebbe
a közös mederbe terelte. E mellett természetesen meg
maradt az az eredeti és állandó törekvés is, hogy az
egyházközségekben minél gyorsabban és minél telje-
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sebben végbemenjen a lelkek ótalaku1ása s hogy a
hivek úgy tömörittessenek össze, hogya főpásztorok
bennük a katolikus propaganda hatalmas eszkőzeihez
jussanak Krisztus országának megvalósítása céljából.

Ezen az úton jelentős állomás a püspöki kar közös
pásztorlevele, amelyet az 1935 március 20-án megtar
tott konferenciájából kifolyólag adott ki. Ez a körlevél
az ország szine előtt szentesítette az A. C. célkítűzé

seit és módszereit s ezáltal valóságos "magna char
tája" lett a mozgalomnak.

A püspöki kar ez alkalommal hivatalosan megin
dítja a Központi Irodát, mint a katolikus munkaközös
ség irányitó szervét. Ez a központi iroda végrehajtja
az országos szakosztályok által elrendelt munkákat,
lebonyoUtja a szükségesnek látszó akciókat, nyilvtu»
tartást vezet az ország valamennyi egyházközségér61.
évről-évre feljegyezve a tevékenység fokozódását
vagy csökkenését. Itt dolgozzák fel az egyházközsé
gek év/ beszámoló jelentéseit és itt készül az orszá
gos jelentés, amely részletes adatokkal világítja meg
a katolikusság helyzetét és rámutat a hiányokra ép
úgy, mint az örvendetes előretörésre. - A Központi
Irodát bízta meg a püspöki kar a kül/öldi zarándokló
sok kIzárólagos rendezésével is, mert csak így érhető
el, hogy a magyar katolikusság a külföldön méltóké
pen képviseltessék.

Ebben az évben kapják meg a szükséges maködési
útmutatóst az egyházmegyei és espereskerületl taná
csok. A Központ kiküldöttei végiglátogatják az összes
szemináriumokat, hogy ott élőszóval és közvetlenül
lelkesítsék az ifjú papi generációt az A. C. munkába
leendő bekapcsolódásra.

Nagyjelentőségli lépés volt a Katollkus Akciónak.
mint a Központ hivatalos köriratának az elindítása. Ez
a lap negyedévenkint a világi munkatársak számára
ad lelkesítő és gyakorlatias eligazító anyagot, mig ha
vonkint az egyházi vezetők részére dolgozza fel az
évi munkaterv megfelelő pontjait. Különösen becses-



nek' bizonyultak a c1mlapon hozott rövid figyelmez
tető pontok, amelyek a havi (illetve negyedévi) teen
dőket szembeötlő módon foglalják össze.

Az egyházközségi szervezkedésnek igen nagy
erősségét építettük ki az úgynevezett csalddgondozók
(utca-, tanyamegbízottak) intézményében, amely d

lelkipásztor nélkülözhetetlen, nagy érzékenységűmeg
figyelő rnűszerének bizonyult és úgy a hitbuzgalmi.
mint a karitatív vonalon igen hasznos szolgálato
kat végez.

Az évi vezérgondolatot: .Krísztus és a család"
úgynevezett családvédelmi triduumokkal, valamint II

Casti connubiJ körlevélnek legszélesebb körben való
ismertetésével iparkodtunk szolgálni. (Kriston: Ember
fészkek, és Közi-Horváth: Mocsoktalan házasság c. fü
zetes kiadványok.) Ugyanebbe a gondolatkörbe kap
csolódtak a kultúrelőadások számára készült beszéd
vázlatok is. Témák: B. Krisztus és a család. 9. A család
válsága számokban. 10. Szentségi házasság. ll. A kato
likus család korunk anyagi válságában. 12. A család
és a nevelés. 13. A család társadalmi veszélyei. 14. A
serdülő ifjúság nevelési problémái. 15. A serdülő lé
nyok nevelési problémái.

Az A. C. kezdeményezésére ült össze a magyar
katolikus jogásztársadalom szine-iava, amely magas
színvonalú tárgyalások során leszűrte és memoran
dumba foglalta a katolikus társadalomnak családokat
mentő kívánságait, amelyeket azután a kormány elé
terjesztettünk. Hasonló színvonalú ankéten tárgyalták
meg orvosaink a családvédelem halaszthatatlan köve
telményeit.

A nagyvonalú elvek aprópénzre váltását szolgál
ták az ország minden részében megtartott katolikus
szii/ői értekezletek. amelyek a családvédelmi gondo
latot a legkisebb falusi házba is eljuttatták.

Jogos öntudattal állapfthatjuk meg, hogy propa
gillldánk a magyar társadalomban a családra nézve
kedvező légkört teremtett és határozott érdeme van



abban, högy a végrehajtó hatalom több intézkedésé
vel intézményesen iparkodott orvosoini a családokra
nézve káros tüneteket.

1935/36. Ktisztus és a gyerm~k.

Az előző evi vezérgondolat szinte kikényszerí
tette a következőt, annyival is inkább, mert a házas
sági kötelék meglazulása és ezzel kapcsolatban a há
zasság egyik főcéljának: a gyermeknek semmibe
vevese a születések számának rohamos visszaesését
vonja maga után. A katolikusság tudatában volt an
nak, hogy a nemzetgyilkos bún, az egyke ellen első
sorban lelkiismereti téren kell felvenni a harcot, s
éppen ezért minden szervezett erejét a gyermek szol
gálatába állította.

Már a lelkipásztori konferencián elhangzott elő

adások is szigorúan ebben a tárgykörben mozogtak,
részletesen és gyakorlati alapon megtárgyalván a
gyermekek, valamint a földmíves- és iparosifjúság
pasztorácíójának lehetőségeít és nehézségeit.

Hitbuzgalmi téren főként a gyermekek részére
rendezett különleges lelkigyakorlatok hoztak új életet,
messze felülmúlván a hozzájuk fűződő várakozása
kat. A templomoktól távol lakó gyermekeknek a szent
áldozásra való előkészítése és számukra ünnepélyes
első szentáldozás megszervezése kedves és bensősé
ges működési teret nyított a hítbuzgalmi szakosztá
lyoknak. - Sürgetésünkre a leventeiljúság miseiuül
gatását biztosító erélyes íntézkedéseket adott ki a
kormány.

Kultúrelőadási témáink ezúttal a következők vol
tak.: 16. A családí élet fontossága. 17. A házastársak
kötelességei. 18. Családi nevelés az iskolaköteles kor
előtt. 19. Családi nevelés az iskolaköteles koron túl.
20. Az édesanyai méltóság. 21. Az apa és gyermekei.
22. A társadalom hatása a családi életre. 23. Mikor
egészséges és mikor káros a testgyakorlás? 24. Hogyan
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szórakozzék az okos ember? 25. A család gazdasági
boldogulása. 26. Krisztusi szellemet törvényeinkbel 27.
A család testi egészsége.

A falusi ifjúság számára fel nem becsülhető érté
keket hozott a legények számára létesitett KALOT
(Kat. Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Tit
kársága), valamint a Falusi Leánykörök intézménye.
Mind a kettő rohamosan meghódította úgy a vezető
ket, mint az ifjúságot. - A férfi-ifjúság különböző ré
tegeit: falusi legényeket, iparoslegényeket és tanonc
ifjúságot sikerült egy közös arcvonalba egyesíteni,
amelyen belül az egyes titkárságok önállóan mű

ködhetnek.
Országos akció indult ebben az évben Xl. ln ie

pápa egységes megünneplésére Budavár visszavételé
nek 700. évfordulójával kapcsolatban. Az ez alkalom
mal kiadott gazdag anyaggyüjteményt mindenütt
örömmel fogadták és felhasználták. - Szociális vona
lon elindítottuk a "Proletárok meqv áltása" című röp
iratunkat (darabonkint 3 filléres árban), amely rövid
idő alatt 300.000 példányben terjedt el. Magyarorszá
gon hallatlan könyvsiker! A következő esztendőben
követte ezt a .Korunk legnagyobb veszedelme" círnű

füzet (400.000 példány), valamint a dr. Közi-Horváth
József kiadásában megjelent "Nemzetiszínű pogánv
ság (300.000 példány).

Megszívlelendő rendeletet bocsátott ki ebben az
évben a püspöki kar, amely szerint egyházközségi
vezetőember és katolikus alkalmazásban álló egyén
csak katolikus ujságot iárasson.

1936/37. .Ktlsztus és a falu'.

A tanyavilág és a diaszpórás területek lelkigon
dozása egyházi kormányzatunk számára eddig is sú
lyos probléma volt. Újabban a felforgató elemek agi
tátorai éppen ezeken a sebezhető pontokon fejtettek
ki erőteljesebb működést, minek ellensúlyozása céljá-



ból elsősorban a falu vallási, kulturális és szociális
problémáinak megoldásán kellett az A. Ci-nak tevé
kenykednie.

A falu jegyében folyt le a lelkipásztori konferen
cia, valamint az ifjú papi nemzedék számára elindított
szociális tanlolyam és a nyári egyetem előadásacro

zatai is ebbe a gondolatkörbe kapcsolódtak.
Az egyesületi vonalon különösen hangsúlyoztuk a

Szentatyának azt a kivánságát, hogy minden társa
dalmi réteg katolikus vezetöi lehetőleg magából az
illető társadalmi csoportból kerüljenek ki. Az erre vo
natkozó kezdeményezések a legteljesebb sikerrel
jártak.

Beszédvázlataink ezévi témái: 28. A falu társa
dalmi rétegeinek egymásrautaltsága. 29. Az anya és
csecsemő egészségének megóvása falun. 30. Hogyan
tehetjük szebbé falunkat, otthonunkat? 31. Hogyan
működjék az A. C. falun? 32. Allampolgári kötelessé
geink. 33. A falu közös kincsei. 34. Krisztus és a falu.
35. Katolikusabb életet a tanylokral 36. A falu ellen
ségei. 37. A falu szociális védelme. 38. Katolikus népi
kultúránk. 39. Falu és város. 40. Pázmány Péter élete
és rnűködése.

A falusi műkedvelőszínpadoknak megfelelő anyag
gal való ellátása érdekében a KALOT kebelében meg
alakult a Műsorközpont, amely katolikus szempont
ból ajánlhatÓ vagy legalább is nem kifogásolható szín
darabokat jegyzékbe foglalta és kiadta. - A karitász
mozgalom irányftására országos központ létesült.

1931/38. Hármas szentév. "VineuIum caritatis."

Szent István királyunk megdicsőülésének900. év
fordulójára alaposan felkészült az A. C. - Szerepköre
azonban lényegesen megnagyobbodott, amikor a "vin
culwn caritatis - szeretet köteléke" jegyében össze
hivott XXXIV. Nemzetközi Kongresszus rendezését is
az A. C. szervezeteire bizta a püspöki kar. A kettős,



sőt a Patrena Hungariae jubileummal hármas szentév
nek lelki tartalommal való megtöltése legalább is
annyi erőt vett igénybe, mint a májusi nagy napok
technikai előkészítése és lebonyolítása.

Az ország lelki mozgósítása céljából minden
egyházközség kebelében külön helyi bizottság alakult,
amelynek szép hivatása volt az Eucharisztia fokozot
tabb tisztelete és szeretete érdekében példával és buz
dítással apostol.kodni. Az egész országon végigömlött
az eucharisztikus triduumoknak és népmisszióknak
kegyelem-áradása. A rendes lelkipásztori hatókörtől

bánni okból távoleső rétegeket az úgynevezett cso
portbizottsági vonalon közelítettük meg nagy ered
ménnyel. Az eucharisztikus lelkület elmélyítése érde
kében kiadtuk az "Imádjuk az Utatl" című szentség
imádási füzetet, amely 100.000 példányban forog köz
kézen. A kórhózi betegek életébe fényt, meleget, ví
gasztalást, megnyugvást vittek a számukra rendezett
triduumok, amelyekhez az előbbihez hasonló imafüze
tet adtunk. Nagy lépésekkel elörevíttük .az egységes
népéneket a kongresszusi énekrend népszerűsítésével.

Nemzeti vonatkozásban is felbecsülhetetlen munkát
végeztünk széleskörű külföldi propagandánkkal, amely
az esztendő tartamára a katolikus világ érdeklődésé

nek középpontjába emelte hazánkat és fóvárosunkat.
- Általában a szentév lebonyolítása az A. C. szerve
zetek nagysikerl1 érettségi vizsgálata volt.

A lelki mélyszántás meghozta az eredményt: a
Világkongresszus nagyszeru aratását. Az itt felhalme
zódott lélekenergiákat a' Szent Jobb országjárásávaJ
kapcsolatban hintettük szét azok között, akik az ün
nepségeken nem vehettek részt. A szent ereklyét a
magyar föld lakossága leírhatatlan lelkesedéssel és
kegyelettel fogadta: kiérdemelve ezzel az Úr tervel
ben már előkészített magyar feltámadást.

A szentévben kultúrelóadásaink is részben
eucharisztikus, részben szentistváni vonatkozásúak
voltak. A szentév megnyitási ünnepségére és a kul-



túrelőadások ünnepélyesebbé tételéhez gazdag tar
talmú anyaggyüjteményt adtunk ki az egyházközsé
geknek,

1938/39. .Bzetü István országa."

Míg az előző év Szent István ünneplése volt, ad
dig a folyó esztendőnek Szent István követését tűztük
ki célul. Abból a megfontolásból kiindulva, hogy a
magyarság ezen a helyen csupán a szetit kiróly által
lerakott alapokon maradhatott meg száz vihar és tá
madás közepette: a magyar' katolikusság szükségesnek
látja, hogy ezeket az alapokat kifejlessze és megvédje
minden ellenkező kísérletezéssel szemben. Olyan
országot akarunk a magyar határok között, amelyet
minden ízében átjár Szent István szelleme: vallásos
áhítatban, köz- és magánéletében, kulturális és szo
ciális életében egyaránt. Olyan országot akarunk,
amelyben első, nagy királyunk szándékainak megfe
lelően minden dolgos kéz megkapja a jól megérdemelt
kenyeret. Amelyben a krisztusi erkölcstörvény erőtel
jes uralma megakadályozza az önzés túlkapásait.

Ebben amederben indítottuk el az idei munkát a
szakosztályok vonalán, részletes munkaterv keretében
megadva a teendőket minden egyházközség számára.

...

Eddig a mult! Előttünk a szebb magyar jövő,

amelynek kiépítéséből a katolikusság számszerű túl
súlyának megfelelően nemcsak kikéri, hanem megkö
veteli a részét.
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Vl1ágiak Krisztus országáért I

1939 június.

Ebben a vezérgondolatban foglalja össze jövő évI
munkálkodását az Actio Catholica Országos .El
nöksége.

E jelszó lényege az, hogy a világi katolikusoknak
az eddiginél jobban kell kivenniök részüket az Egyház
munkásságából és szinte becsületbeli kötelességüknek
kell tartaniok, hogy tevékenyen közremüködjenek a
Krisztus-ország megszilárdításán, terjesztésén és fel
virágoztatásán.

Magyarország nem él elszigetelt és elzárt életet
a világon. Számolnunk kell azzal a lehetőséggel. hogy
az idegenből jövő egyházellenes áramlások pillanatok
alatt itt teremhetnek közöttünk s ha talán nem is ér
vényesülnek oly nyers következetességgel, mint má
sutt, hatásuk megmutatkozhatik népünkön is, még
pedig erösen keresztényellenes és egyházellenes
irányban.

Az Eucharisztikus Világkongresszusnak valóban
nagy belső hatása, széles tömegeknek Krisztushoz
való fordulása senkit se ringasson tétlen optímíz
musba. Az új pogányság nálunk is lehetséges, táma
dásai máris mutatkoznak röviddel az eucharisztikus
szent esztendő után.

Ne várjuk meg a vész beteljesedését. Késő gátat
építeni, amikor az árvíz már a nyakunkon van. Nem
csak az Anyaszentegyház biztonságáról, zökkenés nél
küli fejlődéséről s a vallásos élet megszilárdításáról
van szó, hanem az elvesztett területek visszaszerzé
séről is, a kultúrának és közéletnek keresztény szel-

Ar A. C. tiz éve.



lemben való étitatáséról, a Krisztus-ország építéséről,
Szent István országának. megvalósításáról.

Annyi a teendő és főként oly sok és szinte elke
rülhetetlen a veszély, hogy a papság egymagában a
teendőknek megfelelni még olyan megfeszített mun
kával sem tudhat, a veszélyekkel megbirkózni pedig
egyedül annál kevésbbé.

Ezt a nagyarányú hódító munkát csak. akkor hajt
hatjuk végre sikeresen, ha benne a jól felkészült vi
lágiak is jelentős részt vállalnak s a győ~elem izzó
vágyának feszítőerejével és egységes tervekhez iga
zodva indulnak harcba Krisztus országáért.

A világi apostolkodásnak az eddiginél lényege
sen nagyobbfokú és rendszeresebb szorgalmazása oly
nagy feladat, hogy azt egy év alatt megoldani lehetet
len. Azért az Országos Elnökség az idei teendőket há
rom koncentrikus körre vonta össze.

I. Az apostoli lelkület általános ielébresztése.

1. Célgondolat: Minden hívünket - akárminő

rendhez, ranghoz, korhoz és nemhez tartoznak is 
meg kell győznünk arról, hogy a világiaknak épúgy
kötelességük közreműködnía Krisztus-ország diadalra
vitelén, mint a papoknak. Nem maradhatnak passzív
tagok. Érdeklődnlök kell az Egyház ügyei iránt, azo
kat magukénak kell tekinteniök, értük cselekedniök
kell.

Közísmert, hogy a katolikus hívők nagy része
nem eléggé aktiv tag az Egyházban. Még azok is, akik
a szentségekhez járulnak, vallási életüket befejezik a
jámborság gyakorlataival és nem érzik annak köteles
ségét, hogy az Egyház életébe tevékenyen bekapcso
lódjanak, mozgalmaikban résztvegyenek. ügyeit kép
viseljék, támadások ellen megvédjék, érdekeit elő

mozdítsák. A passzivitás megtörésének elófeltétele az
általános felfogás megváltoztatása. Be kell vinni a
köztudatba, hogy az Egyház a híveké is és hogy nem,
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csak. a papoknak, hanem a híveknek is .vannak
vele szemben köteisségei.

2. Eszközök: E cél elérésére az Országos Elnök
ség a következő eszközöket jelöli meg:

aj Mindenekelőtt az imádság nélkülözhetetlen
erejét. Induljon imahadjárat a sorsdöntő ügyért, hogy
a Szentlélek világosítsa meg a világi katolikusok ér
telmét és keltse fel lelkükben azt az öntudatot, hogy
jórészt közremúködésükön áll vagy bukik KrisztuS
zászlaja. .

A papok imádságaikban emlékezzenek meg· e
nagy szükségletről, a szerzetesházak és hitbuzgalmi
egyesületek e célra ajánlják fel szentmiséiket, áldo-
zataikat. .

Az imádkozó hadseregbe vonjuk be a hívek Ieg
szélesebb köreit, még a gyermekeket és a betegeket
is; hogy az imádkozó Magyarország előtt ez a közös
szent szándék lobogjon. .. ..

A "Küldj Uram munkásokat" akció megkönnyí
tése céljából az Országos Elnökség szemképet bocsát
ki, melynek hátsó lapján megfelelő imádság található.

b j Az Országos Elnökség felkéri a papságot, hogy
ebbenaz évben ádvent vasámapjain minden templom
ban egyező tárgyú ciklusprédikációkat tartsanak az
Egyház helyes fogalmáról és a híveknek az Egyházzal
szemben való kötelezettségéről. Fejtsék ki, hogy. az
Egyház Krisztus misztikus teste, melynek feje Krísz
tus, tagjai pedig a papok és a hívek. Valamennyinek
együttmúködése biztosítja a test egységes életét.

Az ádventi vasárnapok szentmiséi után az aj
alatt emlitett ima közösen elvégzendő.

Az Országos Elnökség a beszédek bő vázlatát el
készí~teti és pedig külön a város és külön a falu
számára.

ej Az Országos Elnökség felkéri az egyházköz
ségeket és az egyesületek vezetőit, hogy ugyanezt a
célgondolatot más és más alakban, többféle oldalról
fejtsék ki gyúléseiken. Viláil szónokok tartsan.ak róla
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előadást a Credo, Kongregáció stb. összejövetelein,
kultúrestéken és egyéb alkalmakkor.

d) Az Országos Elnökség szeretettel felkéri a ke
resztény sajtót, a fővárosit ép úgy, mint a vidékit, a
napisajtót épúgy, mint az időszaki folyóiratokat,
hogy a nyomtatott szó erejével is siessenek e sors
döntő katolikus és nemzeti ügy szolgálatára. Allítsák
gyakran és kimerítően olvasóik elé, hogy a világiak
helytállása a krisztusi ügy védelmében és terjesztésé
ben a kereszténység új virágzását hozza magával.

e) Az Országos Elnökség felkért a hitoktatási fel
ügyelőségeket, a hitoktatók és hittanárok egyesületét,
valamint az egyetemi és főiskolai katolikus egyesüle
teket, hogy e gondolatok jegyében készítsék elő az
ifjúságot a rájuk váró feladatokra, hogy ezáltal a moz
galom a szükséges utánpótlást zökkenő nélkül meg
kaphassa.

II. ligyházközségenként egy-egy iránytadó csoport
szetvezése és kiképzése.

1. Célgondolat: Eredményes A. C. mozgalom az
egyházközségekben el sem képzelhető, ha benne nem
akad a katolikus ügyekben járatos, azoknak tevékeny
támogatására kész 10-20-30-40 tagú csoport. Nél
külük a lelkipásztor magárahagyatott, velük ellenben
ereje megnövekedik. Ez a 10-40 ember hangulatot
kelt az egyházközség tervei és munkái érdekében
és legalább kétszerannyit sodor magával ugyanilyen
irányban.. Egy ilyen elitcsoportot kell tehát mínde
nekelőtt összegyüjteni, kiművelni, megértövé és fel
adatára alkalmassá tenni.

Ez a második kör, amelyben a világi apostolok
megszervezésének és kiképzésének folynia kell.

E csoportok személyei tulajdonképpen már meg
is vannak. Bent ülnek az egyházközség képviselőtes

tületében, tanácsában és elnökségében. Ott vannak az
A. C. szakosztályokban és azok élén. Továbbá az egy-
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házközségekben működö hitbuzgalmi társulatok
(Credo, Kongregáció, Jézus Szíve Szövetség, Rózsa
füzér Társulat) s a katolikus hivatásrendi szervezke
dések élén (EMSzO, KALOT, KIOE stb.). Ezeket kell
elsősorban összehozni, de őket az egyházközség egyéb
olyan alkalmas tagjaival kell kiegészíteni, akik eddig
a katolikus szervezetekben hivatalos szerepet nem
viseltek.

_ Általános baj, hogy sokszor még a vezető katoli
kusok sem eléggé járatosak a katolikus gondolkodás
ban és a katolikus szempontok okos és helyes képvi
seletében. Ezt a hiányt kell sürgősen pótolnunk.

2. Eszközök: A fenti célgondolatot két eszközzel
kívánja az Országos Elnökség megközelíteni.

aj Első eszköz: Egy olyan kézikönyvet kell ősz
szeállitani, mely a korszerű hitvédelem, a hittan, er
kölcstan, egyháztőrténelem, egyházjog, szertartástan
most aktuális kérdéseire ad világos és érthető eliga
zítást. E kézikönyvet az Országos Elnökség a nép
gondolkodását ismerő és az ő nyelvén írni tudó, gya
korlati lekipásztorok bevonásával készitteti el.

b] Az e könyvben feldogozott témákról tartassa
nak a tél folyamán minden egyházközségben - eset
leg csoportbizottsági vonalon is - a helyi viszonyok
szerint alkalmas időben és számban tanulmányi körök,
amelyeket A. C. szemináriumoknak nevezünk.

Ezek az A. C. szemináriumok az Ú. n. tanulmányi
körök módszerét kövessék. Az előadó az ezen alka
lomra felvett témát röviden és világosan előadja s a
hallgatók kőzűl ketten-hánnan, akiket erre külön fel
kémek s akikkel az előadó a mondanivalóját előre
megbeszéli, megjegyzéseket tesznek, amelyekre az
előadó megfelel. Ezenkivül alkalmat kell adni II

tárgyra vonatkozó egyéb felszólalásokra is, hogy a
jelenlevőkre kérdéseket tegyenek, megjegyzéseiket és
kétségeiket előadhassák. Ezáltal elérjük, hogy a fel..
vetett témát a hallgatók nagyobb érdeklődéssel fogad
ják, a lelkükben élő nehézségeket napfényre hozzák,
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á.m~gb~széléseri való részvétel következtében a' kb~
tólikus álláspontot magukévá teszik es' az egyházköz-
segbe'n 'ilyen irányban. hangadók lesznek. -. - ..'... '. . . - ", ... ".

Ill. Rendszeres munkatársak (zelátoTOk) képzése.

1. Célqondolat: A fentemlitett iránytadó csopor
tokon kivül minden egyházközségben szükséges még
~ olyan világi .munkatárs, aki a plébánosveze
tése mellett állandó rendszerességgel segit az egyház
község. a társadalmi és szociális egyesületek vezete
sében és az Actio Catholica évi munkaprogrammjának
végrehajtásében. Vagyis, akik a tulajdonképpeni ér
telemben vett, rendszeresen működö munkatérsak.

. . Itt nem éppen az elnökre . kell elsősorban gon
dolni, hanem azokra, akik a munka terhet viselik:
titkárokra vagy bármi néven nevezett rátermett, rnoz
gékony tevékenykedőkre.

Ez a harmadik a legbelsőbb munkakör.
2. Eszközök: Az említett rendszeres munkatársak

megtalálása, kiválasztása sok körültekintést igénylő

feladat. Azonkivül sok türelmes munka szükséges
ahhoz is, hogy a kiválasztottakat lekü1etileg, elméleti
leg és gyakorlatilag alkalmas munkatársakká képez
zük ki. Továbbá nagy ügyességet és ugyancsak hosz
szas türelmet igényel a kiképzett munkatársak mun
kábaállítása. Az Országos Elnökség nem akarja e sok
feladattál már most megterhelni az egyházközségeket,
azért kezdetben és egyelőre csak a következőket kéri:
. aj November és december havában- egyházme

gyénként 1-2-3 gócpontban egynapos értekezlet
tartassék a rendszeres munkatársak (zelátorok) szá
mára. A megjelölt napon jelenjen meg a kijelölt he
lyen minden környékbeli egyházközség 4-8 rendsze
res munkára alkalmas zelátorra1. Az összejöveteleken
először aszketikus keretben és' alapon 'rövíd, csattanÓs
és meggyőző előadásban gyujtsuk fel bennük a lelkes
munka' vágyát, azután adjunk' nekik gyakorlati útmu-
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tatásokat. (Pl. hogyan szerveszék meg' az egyházköz
ségiA. CO szemínáríumokar stb.]

-bj : Ezeket -az értekezleten résztvett zelatoreket
visszetérésük után a plébános tartsa együtt, rendez
zen; velük -bizalmas' megbeszéléseket, adjon nekik
olyan gondolatokat, amelyek melegen tartják apostolí
hevüket, közölje velük terveit, kérje tanácsukat. ossza
ki köztük a szerepeket és teendőket.

ej Az Országos Elnökség kilátásba helyezi, hogy
elkészftteti a világi apostolok kézikönyvét, amelyben
gyakorlati módon megmutatja a modern világi apos
tolkodás szükségleteit, elveit, munkatereit és a közre
működés módozatait.

Az évi munkaprogramm és az e.gyhdzközségi A. C.
szakosztályok.

Az A. C. szakosztályai egyrészt folytassák lelke
sen azokat a munkálatokat, amelyek állandóan visz
szatérő feladatukat alkotják. Másrészt· végezzék el
mindama részletmunkákat, amelyek az idei programm
eredményes lebonyolftását biztosítják.

l. Hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi szakosztály:

aj A szentkép segítségével szervezze meg az ima
hadjáratot;

b] gondoskojék arról, hogy az egyházközségi és
egyesületi összejöveteleken kifejtessék alaposan a
hivek kötelezettsége Egyházukkal szemben;

ej gondoskodjék arról, hogya tanulóifjúság be
vezettessék a világi apostolkodás gondolatkörébei

dj karöltve a kulturális és szervező szakosztállyal
rendezze meg llZ egyházközségi A. C. szemíná
riumokat;

ej szervezze meg az egyházmegyei értekezletek
ről visszatért munkatársak összejöveteleit.



2. Kulturális szakosztály:

a) A hitbuzgalmi szakosztállyai karöltve állftsl'l
egybe az egyházközségi A. C. szemináriumok tanul-
mányi anyagát; ,

b) gondoskodjék, hogya népművelési előadáso

kon vagy akultúrestéken előadassék az A. C. köz
pontja által kijelölt ismeretanyag.

3. Sajtószakosztály:
a) Szorgalmazza a helyi sajtóban a világi apos

tolkodás gondolatának népszerűsítését, szükségességé
nek és időszerűségének széles körökben való öntuda
tosításét: esetleg megfelelő cikkek elhelyezésével ;

b) gondoskodjék arról, hogy az A. C. tanulmányi
órák és egyházmegyei összejövetelek vezető gondo
latai a sajtóban méltó vtsszhangot találjanak;

c) gondoskodjék olyan cikkek és felvilágosító
közlemények megjelenéséről, amelyek a világi kato
likusok hitvédelmi tudását gyarapítják s az apostoli
munkára való felkészültségüket növelik.

4. Szociális és kariuüiv szakosztály:

a) Gondoskodjék a szociális közszellem további
kiműveléséről és olyan egyesületek, mozgalmak és
munkaterületek megjelöléséről. vagy megszervezésé
ről, amelyben a világi apostolok munkaalkalmat ta
lálhatnak és őket állítsák be ott munkéba.

b) fejlessze, vagy - ha nincs - indítsa el a cse
lekvő szeretet műveit (betegek látogatása, szegény
gondozás stb.), hogy azonnal munkát találjon az, aki
apostolkodásra jelentkezik.

5. Szervező szakosztály:

Dolgozza ki az évi munkaprogramm szervezest
részét és vállalja a feladatok végrehajtását (egyház
községi A. C. szemináriumok, a rendszeres munkatár
sak képzése, egynapos értekezlet az egyházmegyék
gócpontj aiban) .



XII. Plus látomásai.

1940 március.

XII. Pius megválasztása és koronása közötti idő

ben a tavasz már betért Rómába s az utcák sarkain
pompás virágokat árulgattak az árusok. Az üzletek
kirakatai és az újságárusok bódéi ugyancsak kivirá
gozní látszottak, mert telve voltak az új pápa megvá
lasztásáról készült felvételekkel. A lelkesedésben,
amellyel azokat kínálgatták, a Habemus Papam örömén
túl bent volt a rómaiaknak külön családi büszkesége
is, hogy több század után bennszülött: római hágott
Szent Péter trónjára.

A képek között kettő kötötte le különösen a fi
gyelmemet. Az egyik, mely azt mutatta, amikor a
Sixtusi-kápolna oltára felé indult először mint pápa,
imára kulcsolt kezekkel, lehajtott fővel, kimondhátat
lan összeszedettséggel. "Remegő léptekkel, de Isten
ben bízva - írja maga később első enciklikájában -,
a vállalt teher nagy súlyát éreztük." A másik, mely
azt a pillanatot örökítette meg, amikor vállára borí
tották a súlyos palástot, fejére illesztették a pápai mit
rát és fogadta a kardinálisok hódolatát, magába mé
lyedt tekintettel, rnint kőbe faragott imádság ült bí
borosai közepette, Aszk.étikus arcán abarázdák meg
sokasodtak és mélyebbre süllyedtek. Aki csak látta
őt ebben a pillanatban, azt olvasta le arcáról, hogy
messze kerültek töle a bíborosok fényes serege, a six
tusi gyönyörűség, Michelangelo remekei és csak a
nehézségeket, gondokat, megpróbáltatásokat érezte,
.,amelyekkel Krisztus jegyesének útjai tele vannak
szórva".
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A koronázási szentmise felejthetetlen rníndazok
nak, akik a Gondviselés kegyelméből rajta jelen lehet
tek. Am nem a káprázatos külsőségek míatt, hanem a
mód miatt, ahogyan a pápa misézett. A konfesszió kö
rül nemcsak az aranymécsesek égtek, hanem hatal
mas gyertyák sokasága is. Bernini remekművét kö
rülöntötték az egész világról, niinden nemzetből érke
zett jövevények. Es előttük és felettük. a kösziklén
Szent Péter sírján úgy misézett a pápa, mintha magán
kápolnájában, é~ryedül lett volna. Az·~ apostolfejede
lem lángbaborult sírja mellett mindnyájan egynek
éreztük magunkat s ezen egység közepén mutatta.be
a kőzös Atya azáldozatot,.mely a Vinculum Charitatis.
A bazilika magasságos ablakaiból a tavaszi nap arany
sávokat zuhogtatott erre az áhitattólelragadott mí
liőre s a baldachin díszei között ügyesen elhelyezett
hangszórók úgy szórték szét a pápa imádkozását, mint
ezüstharang hangjait. A pápa misézett. Az emberi
nemért. mely "letért az egyenes útról és csak a jelen
földi dolgokkal törődik s azért nyomorultul tengődik",

Az emberekért, "akik napról-napra nagyobb számban
térnek el Jézus Krisztus hitétől és elszakadnak törvé
nyeinek elismerésétől és követésétől". A világ ama
gondolata ellen, melynek a hegyibeszéd tanítása a
szerétetről s az isteni szeretetnek a kereszten bemuta
tott áldozata botrány és ostobaság. Miként János Reá
mutatott: Ime, az Isten báránya, úgy mutatta fel a
pápa a-Hostiát: Ime, a ti Királytok I Ahogyan miséjét
mondotta, éreztük, hogy Krisztus megszámlálhatatlan
javait úgy szeretné kiárasztani, mint a folyók áradé
sáto Erre a mi korunkra, mely haladásban büszkélkedik
ugyan, de lelkében mérhetetlenül üres, Krisztus gaz
dagságát árasztotta, amikor kezét áldásra terjesztette
az egész világ felé.

Az őszi napokon Castel Gandolfóban készítette el
elsó apostoli körlevelét. Minden lapjAn érezzük, hogy
szívébe mártotta a tollat és önvérével rótta a sorokat.
S míg a szép olasz ősz tündökölt az aranyos Campa-
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gtiári,' szemei: nem álltak meg 'az Alban6i· és. a Nemi"
t6riál,a római bacchenálíék helyein, hanem létemáso
kát látott míndarról, ami legutóbb' történt és napjaink-
ban ' történik. ' , , - -'"
.,,' Európát lángbaborftotta már a háború, amelyet el

hárítani törekedett. Tolla elakadt, amikor annyi ember
szenvedéseinek örvényére gondolt. Szívét a félelem
szorongatta, amikor felsorakozott körülötte, "ami- az
eriSszakés gyűlölet sötéttnagvából érlelődik, amely
nek ma a kard szántja fel a véres barázdákat".

E szömyű út kezdetén, melyre nyomorult korunk
sodródott, állanak sokak azon törekvései, hogy Krísz
tust kiküszöböljék és megtagadják a szeretet és igaz
ság parancsait. Az üdvösség egyetlen útja végzetesen
berekedt, inely a társadalom visszatérése Krisztushoz.

Rémület kelt szfvében, amikor látta, hogya
háborúval mílyen irtózatos világnézeti harc indult el
s a mult hamis tanításaihoz roppant tömegű új tévedé
sek halmozódnak fel. A bajok gyökere pedig abban
van. hogy tagadásba vették és elutasították az általá
nosan kötelező erkölcsi törvényt. "Ma a természeti
erkölcsi törvények felismerése, vagy egyenesen elfe
ledése uralkodik széltében-hosszában,"

Az aranyló őszi napokon a pápa lelke sötétségbe
került,' mely akkor állott 'be, amikor Krisztustmegfeszí
tették. 'Félelmet keltő jeIéül annak, ami mindig újra
megtörténik, valahányszor Ktisztust ténylegesen kt
zárták a kor életéből. "Most még oly vidékeken is.
hol századokon keresztül a keresztény kultúra sugarai
világítottak, egy romlott és romboló pogányság -mind
világosabb. nyilvánvaló és félelmetes jelei mutatkoz
nak. Sötétség jött be, mikor Krisztust megfeszítették.:'

A mérgezett forrásból sokféle és különféle tévely
emeli fel a fejét. Közülük kettő különösen veszélyes.
Az első: a szetetet törvényének elIeledése. Annak, a
törvénynek, mely egyrészt a közös származás, más
részt Krísztus kereszthalálának eredménye. Amikor az
ellentétek szétszaggatják az' emberiség cseládjét, azért.



hogy annak alapvető egységét ténnyel bizonyítsa, el·
határozta, hogy Krisztus Király ünnepén 12 papot vá
laszt ki bennszülött népekből és azokat az apostol
fejedelmek sírjánál püspöki méltósággal díszttí fel.

Látó szemei' a döbbenetesen feloormollóúj bá
beli' tornyok csucsai felé tekintettel, mely helye
ken új istenség testesült meg, az állam bálványa.
Azoknak a tévelye, "kik függetlenítik az államot a
Legfőbb Lénytől és az államnak korlátlan és senkinek
sem fefelős jogokat tulajdonítanak", melyek egyedül
a legfőbb Teremtőt illetik, rettentő új bajokat áraszt.
Új idololatria született, az állam, melynek mindent ali!
kell vetni, maga pedig független és senkinek alá nem
vetett úr.

Az egész világ rémülettel szemléli az erkölcsi és
jogi élettörvények megzavarását, melynek fertőzése
eljutott az emberi tevékenység minden területére. Vaj
jon a jövő más lesz-e? Es jobb lesz-e? "A győzelem
órája annak, aki magához ragadja, diadalt jelenti de
egyszersmind a kísértés órája ... a győző szíve köny
nyen megkeményedik... Ily körűlmények közt szü
letett határozatok, békeszerzódések... az igazságta
lanság az igazságosság köpönyege alatt."

A kard nem hozhatja meg az államok üdvösségét.
A föld arcát megújító erők csak belülről származhat
nak, a lélekből. Ha a jelen véres küzdelmei megszűn

nek, a nemzeti és a nemzetközi életnek új rendje csak
"a természeti jogra s az isteni kinyilatkoztatás megin
gathatatlan sziklájára, mint erős talapzatra" támasz
kodhatik.

A föld megindult Európa alatt, de nem az Egyház
lába alatt. S míg a kontinens roppant erődítményekké
alakítja magát, az Egyház rendíthetetlenül áll és tel
jesíti apostoli hivatását, az isteni Alapítótól reá bízott
evangélium hirdetését. Az lsten országának élterjedé
sén közreműködnima parancs, mely kötelezi 'míndazo
kat, akik a keresztség által lsten országába hivattak.
Ennek az országnak határait terjeszteni ma annyit je-



lent, "mint szembenézni az akadályokkal és nehézsé
gekkel", mint megvallani a katolikus hitet őszintén,
lelkesen, még javaik és saját életük kockáztatá
sával is.

Az antikrisztusok hiába terjesztik hatalmukat erő
szakkal, rendkívüli ügyességgel, a pápa "belső vigasz
talást, égi örömet érez". Látja ugyanís, hogy sokan
vannak, akik saját megszentelésükön túl az Istenország
növelésére irányítják apostoli tevékenységüket. Ami
kor "a keresztény és az istentelen erők között élesebb
harc folyik", ugyanakkor az eucharisztikus kongresz
szusok mozgalma és a laikusok Katolikus Akciója ak
kora jelentőséggel rendelkezik, hogy "kellőleg nem is
tudjuk értékelni".

Péter szíkléja tövében még a sötétség tartja éjféli
óráját, a csúcson azonban húsvéti hajnal dereng. Krísz
tus frontja kiszélesedett. "A laikusok együttműködése
az egyházi hierarchiával, a papok munkájának érté
kes támogatása" oly lehetöséget mutat, mely a leg
jobb reményekre jogosít fel. Meghallgattatott az Egy
ház imája az Aratás Urához, hogy küldjön szőlejébe
munkásokat, "férfiak. és nők, ifjak és leányok friss és
készséges csapatai engedelmeskednek a pápa szavá
nak. és a püspökök irányításának, szívvel-lélekkel
szentelik magukat az apostoli munkának, hogy a nép
tömeget végre-valahára visszavezessék Jézus Krisztus
hoz, akit gyalázatosan elhagytak". Már nemcsak. imád
kozzák: Jöjjön el a te országod! - hanem annak eljö
vetelén dolgoznak is. Ez a munka a laikust .Krlsztus
szolgájává" avatja, sőt Szent Agoston szerint házában
egyházi és bizonyos értelemben püspöki tisztséget
tölt be.

A szörnyű tévedések hadműveletei még folynak,
templomokat zárnak be, iskolákból eltávolítják a fe
születet, s hova-tovább az Egyháztól még a védeke
zés jogát is elveszik. A megpróbáltatások napja még
sincs vigasztalás nélkül, mert az "ifjaknak. és leányok
nak kiművelt serege - még azokon a vidékeken ls,



ahol a Jézus Krisztusban való hitszenvedéseket és ül
dözéseket jelent - szilárdan áll az Udvözítő trónja kö
rülezzal a biztos és nyugodt elhatározással, amely az
Ei}'ház harcainak legdicsőbb napjaira, a" vértanúk. ra
gyogó példáira emlékeztet" .
., A sötétség óráján XII. Pius a tévedések és szen

vedélyek hullámai felett meglátja Krisztus Egyházát,
tntnt a béke boldog látomását. Es azok felé, akik hamis
és csalfa jeleket követnek, meglengeti Krisztus legyőz

hetetlen zászlaját.



Az AcUo Catholica munkaterve az 1940-41.
évre.

1940 ápriJls.

Az Országos Elnökség máris elkészítette az Actio
Catholica 1940/41. évi munkatervezetét és azt az egy
házmegyei A. C. igazgatók véleményének kikérése
után a március 13-ik! tavaszi püspöki konferencia elé
terjesztette jóváhagyás céljából. A jóváhagyás meg
történt. Eddig mindig az őszí püspöki konferencia fog
lalkozott az évi munkatervezettel. A tapasztalat azon
ban azt mutatta, hogy a programmószi jóváhagyása
miatt nem maradt elég' idő a jó előkészítéshez. A pro
grammnak. jóelóre történő előkészítése és jóváhagyása
a következő jelentős elónnyel jár.

a) Az egyházmegyei szervek jó korán megismer
hetlk II programot és végrehajtásához kapkodás nélkül
megtehetik a komoly előkészületeket. Az A. C. háló
zata igen jelentős méretü lévén, idó szükséges ahhoz,
hogy az országos programm áthassa minden egyes pont
ját. Az egyházmegyei központok és az espereskeru
letek igy már április l-tól megkezdhetik a végrehaj
tás előkészítését, a helyi szervek is felkészíthetik ma
gukat úgy, hogy szeptemberben vagy októberben már
az egész országban elinduihat a tényleges munka.

b) Az Országos Elnökségnek is ideje lesz arra,
hogy a szükséges és megigért "puskákat" és egyéb
anyagot gondosan eMkészlthesse. Tapasztalat, hogy a
használható segítő eszközök megszerzéséhez ugyan
csak idé szükséges, nem lehet azokat csak úgy a
kabát ujjából kirázní.



ej Az egyesületekkel már a tavasz Jolyamdn meg
ismertethetjük a jövő évi terveket s így elérhető,hogy
az egyesületek munkaprogramjában érvényesülhesse
nek az Actio Catholica törekvései.

E fontos szempontok indokolják tehát, hogy a
jövő évi programmal már most megjelentünk.

Tapasztalatok alapján

állítottuk egybe a jövő évi terveket. Azt láttuk
ugyanis országszerte, hogy a világi apostolkodás gon
dolata úgy megmozgatta a magyar katolikusokat, mint
talán egyetlen más gondolat sem a multban. Áttörtük
azt a passzivitást, amellyel a magyar katolikusok
eddig viseltettek egyházuk ügyeivel szemben. Az
egész ország visszhangzik az A. C. tanfolyamoktól és
több helyen igen komolyan vették a hangadó csopor
tok kiképzését. Az egynapos értekezleten látott lelke
sedés pedig arról győzött meg bennünket, hogy komo
lyan lehetett számítani a világiak rendszeres közre
működésére.

A már megvetett alapon kellett azért megmu
tadnunk. ha a jövő évben egy lépéssel előbbre aka
runk jutni. Ez az oka annak, hogy nem kerestünk úi
vezetógondolatot, hanem megtartottuk a multévi jel
szavunkat: Világiak Krisztus országáért. Megtad/uk
a hármas koncentrikus kör alkalmazását is, vagyis to
vább óhajtjuk munkálni az apostoli érzület minél szé
lesebb körű fejlesztését, egyházközségenként hangadó
csoportok kiképzését és rendszeres munkatársak ki
müvelését.

A jóváhagyott munkaterv.

"Világiak Krisztus országáért/"

E vezérgondolat az elmúlt munkaévben úgy járta
át a magyar katolicizmus tagjait. mint a tavasz ser
kentő áramlása. Az ország egy hatalmas imakart al-



kotott, amelyből szakadatlanul szállott a könyörgés
az Eg felé: Küldj, Uram, munkásokat! Százezrek vették
a tanítást az apostolkodás mibenlétéről, százezrek
jártak szorgalmasan az Actio Catholica tanfolyamaira.
Az egynapos vezetői értekezletek lelkesedése pedig
felülmúlta várakozásainkat. Az egyházi és világi elem
egymásra talált a feladatok legnagyobbikában: az Is
tenország terjesztésében és védelmében. Százezrek
észlelték, hogy az események hátterében voltaképpen
a hit és hitetlenség, a kereszténység és az új pogány
ság vívja elkeseredett csatáját. Százezrek vették a jó
hírt, hogy Isten akarja, a pápa akarja, a püspökök és
papok akarják, hogy a lelkipásztorok oldala mellett
feltűnjék a világi apostolok hadserege és hogy a pa
pokból és világlekból megépüljön az az egységes
arcvonal, me1y nemcsak visszaveri diadalmasan az új
pogányság romjait, de Krisztushoz vezeti újra a társa
dalmat, mely valaha úgyis az Ové volt.

Am a mult esztendő eredményes munkája csupán
biztató kezdet volt. A jelen munkaévben tovább kell
folytatnunk az építést, azon kell dolgoznunk, hogy a
világiak apostolkodása nagyobb fokú és rendszere
sebb lehessen.

Vezető gondolatunk az idénre is: "Világiak Krísz
tus országáértl" A teendőket ismét három koncentri
kus körben vontuk össze.

l. Az apostoli lelkület iokozása.

A) Célgondolat. A mult ádventi imahadjárat és
ciklus-prédikáció örvendetes eredménnyel járt, mert
kimozdította a híveket abból a tétlenségből. amellyel
eddig viseltettek egyházuk ügyeivel szemben. Immár
sokan megismerték, hogy a világiak az egyháznak
époly tagjai, mint az egyháziak és azt is, hogy az
Isten országáért nekik épúgy kell közreműködniök,

mint 8 papoknak. Az első síkert elértük, a passzivitás
megtört és köztudatba jutott, hogy az Egyház mínd-
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ny6junké és hogy vele szemben a híveknek is vannak
kötelességei.

Mindez azonban csak indítás volt, az érdeklődés
felkeltése, az Egyházzal ~való együttérzés felébresz
tése. Az idén e megkezdett alapon tovább kell halad
nunk.. El kell mélyítenünk a lelkekben az Egyház igaz
ismeretét, fel kell fokoznunk az Egyház szeretetét és
meg kell jelölnünk azokat a konkrét alkalmakat, ahol
tettvágyuk. cselekedetekben futhat ki.

B) Eszközök. 1. Folytassuk tovább az imahadjára
tot, annak. a szentképnek segítségével, amelyet az Or
szágos Elnökség a mult évben kibocsátott. Az apos
tolkodás kegyelmét kíesdő ezen imádkozás ne szorít
kozzék azonban csupán az ádventi időre, hanem foly
jék egész éven át keresztül, minden hónap egyik, le
hetőleg az utolsó vasárnapján. Hasonlóan az ifjúsági
szentmiséken és valamennyi egyesület összejövete
lein imádkozzák azt karban. A szerzetesi intézmények.
katolikus iskolák, egyházközségi és egyesületi veze
tök, lelkipásztorok, híttanárok. hitoktatók pedig gon
doskodjanak arról, hogy ez az imádság általános le
gyen, hogy ezáltal kiérdemeljük az apostolkodás ke
gyelmét és hogy ez az általános imádság maga is az
apostolkodás nemes propagandája legyen.

2. Adventben ismét tartsunk ciklus-prédikációkat,
éspedig a következő sorrendben és tárgybeösztásban:

a) Advent l. vasárnapján: Ismerjük meg az Egy-
házat!

b) Advent 2. vasárnapján: Szeressük az Egyházat!
c) Advent 3. vasárnapján: Védjük az Egyházat!
d) Advent 4. vasárnapján: Dolgozzunk az Egy

házért!
E szenbeszédek vázlatát az Országos Elnökség ki

váló írók bevonásával elkészítteti és megküldi idejé
ben minden plébániára.

3. Az egyesületeket felkérjük, hogy e négy témát
vegyék át összejöveteleiken.

22&



11. Egyházközségenként iránytadó csoport képzése.

A) Célgondolat. Az elmúlt munkaévben az A. C.
tanfolyamok rendezése általános sikert aratott. Az
egyházközségek vezetősége, az egyesületek elnöksége
s a plébániák hangadó elemei nagy készséggel, való
ságos . tudásszomjjal hallgatták a sorozatos dogma
tikus előadásokat. Nem egy városban és faluban éb
redt fel az a kívánság, hogy az előadott igazságokba
mélyebben behatolhassanak s azért szemináriumszerú
megbeszélések alakultak ki, mely körülmény az Or
szágos Elnökség legmélyebb óhajával találkozott.

A katolikus hitrendszer iránt támadt általános ér
deklődést kell az idei munkaévben alapul venni. De
mert dogmatikánkat 13 tételben kíséreltük meg össze
foglalni, voltaképpen csak. ízelítőt adtunk belőle. El
nagyolás volna, ha idén elhagynók a dogmatikus me
zőket és áttérnénk más területekre, pl. a morálisra.

Meg kell tehát maradnunk a dogmatikus tételek
nél és belőlük ki kell választaní azt, mely az új po
gányság rohamaiban az ütközőpont s mely ma a leg
jobban vitatott és legjobban támadott, és ez az Egy
ház. Ragyogtassuk fel hangadó elemeink előtt a
diadalmas Egyházat, mint Krisztus gondolatát, az em
beriség legnagyobb jótevőjét, minden probléma meg
oldóját. felülmúlhatatlan szervezettségét és rendithe
tetlenségét.

B) azért minden egyházközség az idén is rendezze
meg az A. C. tanfolyamokat.

l. A tézisek a. következők:

a) Az Egyház Krisztus gondolata (isteni és em
beri elem).

bJ A leggazdagabb jótevő. (Az Egyház ado
mányai. Mi nekünk az Egyház?)

ej A meg nem tépett köntös. (Az egységes
Egyház.)

d) Az Egyház szentsége.



ej A birodalom, amelynek nincs határa. (Az
Egyház egyetemessége.)

I) Az apostolok öröksége. (Az Egyház apos
tolisága.)

g) A társadalom gyógyítója. (Az Egyház és a
szociális kérdés.)

h) Egyház és az állam. (Magyarország.)
í) A biztos út. (Van-e üdvösség az Egyházon

k.ívül?)
j) Az úr katonái. (Papok és világiak az Egy

házban.)
k) Az Elő Kőszál. (A csalatkozhatatlan pá

paság.)

E beszédeket az Országos Elnökség az ország leg
kiválóbb íróival elkészítteti éspedig külön a város,
külön a falu részére és szeptember tS-re kiküldi rnln
den plébániára.

2. A témákat kezdjék el lehetőleg a munkaév
elején, vagy ádventi és nagyböjti előadások kereté
ben, vagy szemináríumszerűen meghirdetve, vagy a
kultúrelőadások keretében.

A kulturális szakosztály ez évben sem ad ki külön
kulturális előadásokat, hanem a témákat tekinti a kat.
kultúrelőadások anyagának.

Az előadások vázlataihoz - mint a mult évben
- az idén is adunk músortervezetet.

3. Ne elégedjenek meg a tézisek ünnepélyes jel
legű előadásával, hanem ahol lehetséges és kívánatos,
ott alakitsanak tanulmányi köröket, A. C. szeminá
riumokat. Adjanak alkalmat, hogy az egyházközség
vezetőelemei elmondhassák nehézségeiket. Tapaszta
lat ugyanis, hogy az igazság akkor válik valakiben
valóságos vérré, ha véleményét elmondhatja és arra
megfelelő választ kapott.
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111. Rendszeres munkatársak k~pz~se.

A) Célqotuiolat, Az elmúlt munkaévben tartott
egynapos vezetői értekezletek a világi munkatársak
körében határtalan lelkesedést keltettek. Számos fi
gyelemreméltó javaslatot tettek és készségükről és
munkakedvükről tettek bizonyságot.

Az idei munkaévben egy fokkal tovább kell ha
ladnunk. Apostoli hevű és feladataikat jól ismerő ve
zetőkben ugyanis nagy hiány mutatkozik. Éspedig
nemcsak az egyházközségeknél, hanem az espereske
rületekben is, sőt, az egyházmegyei központokban is.
A jól szervezettség titka pedig éppen az volna, hogy
az Országos Elnökség irányítását átveszi az egyház
megyei vezetőség, tőle az espereskerületi tanács, ez
pedig a hatáskörébe tartozó egyházközségek munká
ját irányítaná és ellenőrizné.

B) Eszközök. 1. Az Országos Elnökség tanácsko
zásra kéri az egyházmegyei Actio Catholica központi
szakosztályok elnökeit és a szakosztályok előadóit
(titkárait), hogy velük átbeszélje az idei programm egy·
házmegyei lebonyoUtását, különös tekintettel a veze
tök képzésére.

2. Az egyházmegyei vezetőség az év folyamán
alkalmas központokban egynapos értekezletre gyüjti
egybe az espereskeruletek szakosztályi előadóit és
velük megbeszéli, hogy a kerületükhöz tartozó egy
házközségek vezetőiben miként volna felduzzasztható
az apostoli kedv, hogy miként lehetne ezt a [elent__
kező kedvet gyakorlatilag működtetni. E megyei gyű
léseken az Országos Elnökség is résztvesz.

3. Minden egyházmegye rendezzen alkalmas helyi
központokban Actio Catholica zárt lelkigyakorlatokat,
amelyre törekedjék minden egyházközség kiküldeni
két, de legalább egy agilis tagot.

4. Az év folyamán minden egyházközség esti kur
zusokon vezesse be képviselőtestületét feladataikba,
az őszre megjelenő "Világi apostolok kézikönyve"
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alapján és az Országos Elnökségnek külön e célra
összeállitott anyaga segitségével. Ezen esti kurzuso
kon "kell megértetni aképviselőtestületi tagokkal,
hogy az ősegyház egyházközségeinek modem kiadá
sai ők s meg kell mutatni gyakorlatilag azokat az al
kalmakat, célokat, melyekért ez évben dolgozniok kell.

E célok a következők legyenek:
a) Hitbuzgalmi szakosztály vonalán: "Szenteljük

meg a vasárnapot!"
Allapítsa meg az egyházközség:
l. Mi az oka annak, hogy sokan nem szentelik

meg a vasárnapot szentmise hallgatásával. "
2. Mit lehetne tenni, hogy általános le~en a va

sárnapi szentmise-hallgatás?
b) A kultútélt« szakosztály vonalán: "Teremtsünk

katolikus múveltségetl"
"1. Állapitsa meg az egyházközség, hogy minő ta

pasztalatokat tettek a multévi A. C. előadásoknál?
Miért nem járt el rájuk mindenki?

2. Beszéljék meg az idei előadások nagyobb Iáto
gatottságát.

c) Bzoclélis és karitatív szakosztály vonalán: "Se
gítsük a szegényeketl"

l. Tárgyalják meg, hogy mi az oka annak, hogy
katolikus magyarok nem segítik eléggé egymást? Ho
gyan lehetne felébreszteni a segitő szeretetet?

2. Szervezzék meg a hálaadó terménygyüjtést.
3. Szervezzék meg a betegek és szegények gon·

dodsát.
d) A sajtóBzakoBztály vonalán: "Katolikus sajtótl"
l. Beszéljék meg, hogy mit kellene tenni, hogy

lapjainkat és katolikus kiadványainkat olvassák az
egyházközség tagjai?

2. Szervezzék meg az árusítást és lapterjesztést.
e) A ezervezési szakosztály vonalán: "Szervezett

katolikus tábortl"
l. Hogyan állanak az ifjúsági szervezkedés te.
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rén? Nevezetesen, hogy áll a KLOSZ, KALOT,
KALASz, DL., EMSzO, KIDE, Legényegylet.

2. Hogyan áll a Szívgárda?
3. Hogyan állanak a férfiak 'és nők szervezése

terén?

Magyarázó megjegyzések.

1. Az ádventi beszédek elkészítéséhez már most
hozzáfogunk. Úgy készíttetjük el, hogy bennük a ka
rácsony gondolata is érvényesüljön. A négy ádventi
beszédhez az idén is hozzácsatolunk egy ötödiket, a
Szilveszter-esti hálaadásra szólót. Reméljük, hogy már
október havában kiküldhetjük a plébániákra a beszéd
vázlatokat.

2. Az imahadjárat a multévi jóváhagyott imaszö
veg és szentkép segítségével történjék. Az imának
karban való mondását havonként csak egyszer kér
jük, lehetőleg a hó utolsó vasárnapján, a plébániák
szentmise végén. Mégis nem kötjük meg a plébániák
kezét, ha nem megfelelő az utolsó vasárnap, mond
ják azon vasárnapon, amelyet a körülmények aján
Ianak., Azonban az imahadjáratot és a karban való
imádkozást kezdjük el már szeptemberben. Azért nem
kértük a karban való mondást minden vasárnapra, ne
hogy megszokottá s így eredménytelenné váljék.
A ritkábban, havonként egyszer történő imádkozás
így hathatós figyelmeztetést jelenthet.

Ugyanez áll az ifjúságra és az ifjúsági szentmi
sékre is.

Az egyesületi gyűléseken azonban szorgalmasan
mondassuk el az imát.

3. Az Actio Catholica tanfolyamok.
aj tézisnek megírását már el is kezdettük. El kí

vánjuk kerülni a tisztán elméleti kezelési módot. Azt
szeretnénk, ha a hallgatóság nemcsak hallgatná az
igéket, hanem, ha lelke fel is gyulladna úgy, hogy az
igének cselekvői legyenek. Azért érdekessé szeret-
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nénk tenni a tárgyat, miértis minél több történeti moz
zanatot óhajtunk alkalmazni. Egyúttal azt tanácsoljuk,
hogy az előadásokon ismertessék az egyházmegye f!S
a plébánia történetét is. Arra is figyelni fogunk, hogy
az előadásokban minél többször jusson szóhoz a sze
génység kérdése.

b) Hogy a falu részére jó "puskákhoz" juthas
sunk, felkérjük oltártestvéreinket, hogy vegyenek
részt azok megírásában. Meg vagyunk győződve,hogy
a' paroehiákon sok kitűnő író és szónok rejtőzködik.
Lépjenek elő az ísmeretlenségbőll

P. Bangha máris elosztotta az anyagot az egyes
tézísek között és vázlatosan összeállította azt, amit i'lZ

egyes címek alatt tárgyaltatni szeretnénk. Akinek
kedve támad egy-egy tézis megírására, annak szíve
sen elküldjük a megfelelő syllabust. Határidőül június
l-et tűzzük ki. A nyomtatásra méltónak talált dolgo
zatot honorálni fogjuk.

c) Az elnökség minden tézishez műsottetvezetet
iB ad. Fordítsunk nagy gondot a kisérő műsorral Ta
pasztalat ugyanis, hogy ott születik igazán nagy siker,
ahol vonzó keretet tudnak teremteni. A mult évben
néhány helyen szerencsétlen megoldást választottak.
Olyan volt a kisérő műsor, hogy agyonütötték vele
azt, amit az előadó hirdetett. Szívleljük meg a Magyar
Kultúra március S-iki megjegyzését, mely szerint ko
molyan kifogásolható az a széltében tapasztalható je
lenség, hogy a katolikus rendezésű előadásokon olya
nok jutnak szóhoz. akik ellen éppen küzdenünk kel
lene.

Nemcsak a meglévö anyagból állitjuk össze a
műsortervezetet, hanem újakat is szetetnénk adni,
olyanokat, amelyek harmóniában állanak az idet té
zisekkel.

Felkérjük papköltdinket és lr6inkat, hogy írjanak
ca idei téziseknek megfelelő [eleneteket, kis szIndara
bokat, szava16kórusokat, költeményeket. Ha jó anye
got kapunk, gondoskodunk megjelenésükről.
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· d) Hogyan rendezzük meg ezeket az A. C. tan/o
lyamokat?

Vagy úgy, hogy adventi és nagyböjti előadásokat
hirdetünk.

Vagy sorozatos kultúrelőadások keretében.
Vagy ádventí és nagyböjti előadásokat hir

detve. Ez utóbbi főképpen a városi lakosságnál al
kalmas keret, náluk is az intelligens elemek részére.

Kezdjük el jó korán a tanfolyamokat, hogy időnk
legyen mind a 11 tézis előadására.

e) Kivánatos, hogy az előadásokat viták segítsé
gével elmélyítsük. Az igazság csak akkor válik igazán
vérré valakiben, ha véleményét, kifogásait elmond
hatja. Úvakodjunk azonban attól, hogy a vitát nagy
számú hallgatóság előtt rendezzük meg! Az ellenvetés
ugyanis mindig népszerű valami és ha nem történik
reá igazán találó válasz, úgy a közönség negativ han
gulattal megy haza.

Az volna kivánatos, ha az előadásokat követő hét
valamelyik estéjén összegyüjtenénk az egyházközség
hangadó elemeit s velük újra átvennénk a hallottakat.
de már abból a szempontb61, hogy a hallgat6ság mi
lyen véleményt nyilvánított, minő ellenvetések voltak
tapasztalhat6k, hogy mi ezekre a megfelelő válasz?
Ezzel a módszerrel könnyen kialakulhat az A. C. sze
mínárium még a falvakban is és a hangadó szerepe
mint élő valóság tűnik fel oldalunk mellett.

4. Rendszeres munkatársak képzése.
Az egynapos értekezletek tanulsága, hogy a vilá

giak készek a rendszeres közreműködésre. Azt ts ta
pasztaltuk azonban, hogy ez a felajzott munkakedv
egyelőre igen nagyszámú és igen elógaz6 lndItványoJ<
lelvetésében tnutatkozik. Pedig a multban azt akartuk
elérni, hogy ezeken az egynapos értekezleteken csak
egy konkrét kérdést beszéljenek át, éspedig: az A. C.
tanfolyamok jó és eredményes megrendezésének kér
dését. A valóságban azonban számos helyen igen szé
lesre nyomták ezeket az értekezleteket s nem ma-



radtak meg annak a "puskának" a keretén belül, ame
lyeket a központ rendelkezésre bocsátott, hanem helyt
adtak' sokféle célokat érintő előadásoknak és szinte
megszámlálhatatlan indítványnak. A "Zauberlehring'
esete valósággal megismétlődött. Az apostolkodás
kedve kiszakadt a világiakból, de oly össze-visszaság
ban és zűrzavarban, hogy szervező legyen, aki ezek
között a körülmények között egészséges eredménye
ket tud elérni.

Mit tegyünk, hogy a világiakban felkeltett ener
giákat ügyesen munkáltassuk?

Kétségtelen, hogy csak kevésszámú, jól megvá
lasztott konkrét célokat szabad eléjük kitüzni, ha lát
ható eredményeket akarunk elérni.

Továbbá olyan vezetést kell biztosítani egyház
megyei, espereskerületi és egyházközségi vonalon,
mely biztosítja ezeknek a konkrét céloknak a megva·
lósítását és lehetetlenné tesz ötletszerü és önkényell
elhajlásokat.

Nyilvánvaló, hogy az egyházmegyei vezetésnéj
kell a munkát elkezdeni. Dolgukat értö és képzett köz
ponti rnunkatársakat kell keresni a szakosztályok vo
nalán.

aj Ez okból óhajtja az Országos Elnökség tanács
kozásra hívni Budapestre az egyházmegyei közpOnti
8zakosztáJyok elnökeit, de előadóit, vagy titkára;t ls.
Tapasztalat ugyanis, hogy az egyházmegyei vezető
tisztségek betöltésénél lehetetlenség volt eltekinteni
bizonyos szempontoktól. Több helyen előkelő embe
rekállanak a szakosztályok élén, akik azonban nem
jelentenek, mert nem jelenthetnek agilis munkálko
dást. Szükséges, hogy oldaluk mellé fiatal és dolgos
előadókat, vagy titkároka t állítsunk. Ezeket az elnő
köket és titkárokat (vagy előadókat) óhajtjuk Buda
pesten összegyüjteni és velük átbeszélni a jövő évi
programm megvalósításának egyházmegyei feladatait.

Az időpont az árumintavásár ideje, amikor 50'/"05
kedvezménnyel lehet a fővárosba jutni.



b) Az országos programm az egyházmegye főbb
pontjain egynapos értekezleteket kér az espereskeru
letek előadóival. Ezekre az értekezletekre az Orszá
gos Elnökség is elmegy és ezeken in konkIétó meg
beszélik a programm egyházközségi végrehajtását. Az
egyházmegyei központ ugyanis egymaga aligha tudja
irányítani és vezetni az egyházközségek munkáját.
Ha, ezt akarná tenni, rendkívüli megterhelést vállalna
magára. Elengedhetetlenül szükséges, hogy az egy
házmegyei központnak minden espereskerületben le
gyen 5, vagy legalább 3 olyan embere, akik megfelelő

lelkülettel és kiképzéssel rendelkeznek. Igy az egy,
házmegyei központnak ezekkel az espereskerületi elő
adókkal kellene csak a tennivalókat alaposan átbe
széini és e megbeszélések alapján az előadók irányí
tanák a kerület egyházközségeiben a munkát és őriz
nék ellen annak komoly végrehajtását.

Kérdés most már, hogy rníkor tartassanak meg
ezek az espereskerületi megbeszélések? Minthogy ok
tóber, novemberben már az egyházközségekben neki
lendül a munka, kétségtelen, hogy még e hónapok
előtt kellene az egyházmegyei központnak a kerületi
előadékat a feladatokba bevezetni.

Sőt, ha azt akarjuk, hogy az előadók jól működ

jenek, akkor nekik is idét kellene engedni a pontos
előkészítésre, ebbél pedig az következik, hogy még a
nyár előtt kellene e megbeszéléseket velük lebonyolí·
tani. Mégis terminust nem szabunk ki, rendezzék meg
ezen az értekezleteket legjobb belátásuk szerint.

Az egyházmegyei igazgatás az új programm kap
csán azon feladat elé kerül, hogy kerűletelt átviz,·
gálla abból a szempontból, hogy az eddigi előadók
leladatuk magaslatán állanak-e. Ne habozzanak, hogy
a szük.ségesnekmutatkozó személycseréket végrehajt
sák. Az esperesek legyenek. e tekintetben az egyház
megyei igazgatók segítségérel

ej Az egyházközségben történő vezetóképzéshez
az országos programm két eszközt jelöl meg. Az egyik,



hogy az egyházközségi képvisel6testaJetl tagok esti
tanfolyamokon nyerjenek bevezetést feladatalkba.
Anyagul szolgál a máris munkában álló világi apos
tolok kézikönyve, továbbá az az anyag, amelyet az
Országos Elnökség külön erre a célra össze fog állí
tani.

A másik eszköz, hogy az egyházmegyék Actlo
Catholica lekigyakorlatokat szetvezzenek, amelyekbe
minden egyházközség küldjön ki legalább egy részt
vevőt. Nem szorul indokolásra, hogy a zárt lelkigya
korlatok rninő jelentőséggel birnak a világi apostolok
kiképzése szempontjából.

Az egyházmegyei központoknak nagy munkát je
lent a lelkigyakorlatok előkészítése. Gondolni kell ft

költségek előteremtéséről is.
5. Az egyházközségek konkrét munkaprogrammja.
Mindezt, amit a munkaprogramm eddig előadott.

arra szolgál, hogy minél szélesebben és minél mélyeb
ben termelhessük ki az apostoli energiákat a világi
munkatársakból.

Szükséges azonban, hogy ezek a megjelent ener
giák azonnal mOködhessenek, különben táplálék hí
ján elsorvadnak.

Az országos programm megadja ezeket a konkrét
célkitúzéseket. Vigyázat! Az egyházközségeknek nem
az a feladatuk, hogy országos mozgalmakat ttuűtsa
nak. Ez az országos elnökség és az egyházmegyei
A. C. központok feladata.

Ellenben végezze el minden egyházközség a sa
ját portáján a Krisztushoz vezetés feladatát, mert ezt
egyedül csak ő oldhatja meg.

Ne engedjük tehát, hogy a felgyulladt lelkű laiku
sok a saját ötleteiket (nem egyszer rögeszméket) érvé
nyesftsék tűzön-vízen keresztül. Ragaszkodjunk ah
hoz, hogy az országos programmban megjelölt egy·
hdzközségl célok valósuljanak meg els6sorban. Tehát
a vasárnapi szentmisehallgatás, a katolikus művelt
ség, a szegények segítése, kolportázs megszervezése,
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szükséges szervezetek' megteremtése.Mindez ép elég
feladat, ezek keretében a világi ember bőven kifuttat
hatja apostoli kedvét.

Fő dolog a helyes beállítás. A saját embereinkből
induljunk ki és tegyük eléjük a kérdést: mit tehetnek,
hogyan segíthetnek, hogy a vasárnapi szentmise hall
gatása általánosabb és lelkiismeretesebb legyen, hogy
katolikus újságok, sajtótermékek jussanak az emberek
kezébe stb? Ne olyan országboldogítás motoszkál
jon a fejükben, amelyet másnak kell megvalósltani,
hanem az egyházközség boldogítása, mely az ő mun
kájuk révén elérhető.

6. Még néhány rövid megjegyzést:
a) "Szenteljük meg a vasárnapot". Sokan szerét

ték volna, ha a káromkodás ellen indítottunk volna
országos harcot. Ezt jövőre is kitűzhetjük magunk elé,
bár az idén sem kellene hagyni. A Credő-k és egye
sületek révén eddig is küzdöttünk káromkodás ellen.
Tegyük továbbra is.

Arra is kell gondolnunk, hogy a szenimise hall
gatását élvezetessé tegyük. Ez elérhető volna a míse
énekek betanításával. A magyar szeret énekelni, azért
szeret énekeket is tanulni.

Arról is gondoskodunk, hogya vasárnap meg
szenteléséról előadási anyagot készítsünk világi szó
nokok részére.

b) "Teremtsünk katolikus műveltséget.'. Bejelent
jük, hogy az egyházközségek ünnepségeihez naptár
szerinti felsorolásban műsoranyagot készítünk.

Bejelentjük, hogy komoly tanácskozást folytatunk
azért, hogya nép részére olcsó, kaiolikus műveltséget

szolgáló iratok jelenjenek meg, az intelligencia részére
pedig tudományos értékű művek.

c) "Segítsük a szegényeket." Bejelentjük, hogy ct

hálaadó terménygyüjtés lefolytatásához anyagot ké
szítünk elő.

d) .Katolíkus sajtó." E célgondolat most különö
len aktuális. Nem tagadható, hogy nagyelőhaladást
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tettünk, az egész ország a kereszténység kapuihoz
érkezett. De éppen itt leselkedik. a veszedelem. Ma ál
talános keresztény sIkon mozog minden s aki katolikus
dolgokat mer emlegetni, arra rásütik, hogy .Ielekeze
tieskedlk".

Ma nehezebb a katolikus sajtót terjeszteni, mert
jóformán nincs már egyházellenes szabadkómúves
zsidó sajtó. A sajtó hangja jóval szelídebb lett. Elsző
lásaiban és egyházellenes támadásaiban már nem ke
reshetünk fegyvert.

Nincs más agitáci6s eszköz, mínt a pozitív köve
telés, hogya katolikus ember csak katolikus sajtót
támogathat.

Ez a legjobb eszköz, a helyi kolportázs jó tneq
szervezése. Erre gondoljunk elsősorban.

ej "Szervezett katolikus tábort." Kövessünk el
mindent, hogy meg legyen a férfiak és nök, ttúk,
leányok és gyermekek valamilyen szetvezete és hogy
azok eredményesen mü.ködjenek. .

A programm valóban szép. Megvalósítása nem
túlságosan nehéz, hiszen a központ szamos segitőesz

közt bocsát rendelkezésre. Már csak a lelkipásztorok
buzgósága szükséges. Amit adjon meg nekünk a Krisz-
tus Király. .
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A közösség igazi útján.

1940 július.

Ebben a döbbenetes kevargésban, mely a világot
alapjaiban rázza, amely már négy világrész. s az em
beriség kétharmad részét a háború beláthatatlan
mezöire sodorta, a Gondviselés nekünk évek óta uta
kat és példákat mutat, hogyan és mit kellene cseleked
nünk. Megadta a békés átalakulás eshetőségeit s a
lelki felkészülés eszközeit. Minden elhatározásunkat
nyugodtan előre megmérhetjük a tapasztalat érzékeny
méróeszközével.

Hogy mennyit tanultunk ez utolsó évek alatt, nem
akarom most vizsgálat tárgyává tenni. Erről tökéletes
itéletet mondani ma még aligha tudnánk; A történelem
hivatása megállapítani azt, hogy mit tettünk helyesen
s mit kellett volna még tennünk, vagy máskép ten
nünk.

Mégis leszögezem, hogy egy elvitathatatlan ta
pasztalati tény előtt állunk, az igazi közösség .eszméje
előtt, amelyet még gyakorlatibb, még átütöbb tettekké
kell alakítanunk, a nemzeti jövő életprincipiumaként
kell begyökereztetnünk a közélet minden vonalán.

Az Actio Catholica megalakulása óta azon dol
gozik, hogya közösség eszméjét képviselje, fejlessze
s a gyakorlati életbe átvigye. Erre kötelezi szerveze
tének lényege. Az Actio Catholica minden egyesület.
szervezet, mozgalom összefogó szerve, azok munkájá
nak felerősítője s a közösségbe való beállítója. Ha va
lami egészséges terv merül fel egyén vagy közület ré
széről, azt a közösség számára elérhetővé és gyümöl
csözővé igyekszik tenni.
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Ez évi munkatervében többi programpontja mel
lett egy ilyen közösségí eszmét akar a szociális síkon
a tettek mozgalmává kifejleszteni.

A hálaadó terménygyüjtésre gondolunk, amit két
ezemél is több faluban igyekszünk megszervezni az
eddigi sikeres tapasztalatok alapján.

Vajjon nem a legszebb magyar közösségi tett-e
összefogni a magyar falvakat közös hálaadásra? Ha
csak egyen résztvennénk ezek közül, megéreznénk
benne az igazi magyar ősí ízt épúgy, mint országos
jelentőséget a jövő szempontjából.

Aratás után minden faluban hálaadónapot tarta
nak. Mennek a templom felé, kezükben a kenyérrel,
amelyet az új búzából sütöttek. Az oltár elé teszik azt
megáldásra az egész közösség színe előtt.

A hálaadó körmeneten résztvesz a tisztviselő, a
kereskedő, az iparos, a munkás, akik együtt vártak és
reméltek és most Isten színe előtt nyilvánosan vallják
a hálaadás mellett az egymáshoz való tartozás köte
lességét.

Este közös ünnepséget rendeznek, amelyen a
gazdálkodó a hála hangján szólal meg, majd elragadó
orchesterként megköszöni a tisztviselő, a kereskedő,

az iparos, a munkás, megköszöni a gyermek is a föld
műves verejtékes munkáját. A lelkipásztor pedig
összefoglalásképpen a jövő tanulságául elébük idézi
az igazi testvériség, a lelki közösség egyedül járható
útjait.

De ez még mind csak szimbolikus megemlékezés
volna, bár lelki hatása szinte megmérhetetlen.

Ezt a hálaadást szociális tett koronázza meg. Min
den gazda kézirásával ellátott megajánlást helyez az
oltár, illetve a közösség elé. Ebben a kötelezvényben
felajánlja terményeinek egy részét a legszegényebb
rétegek istápolására. Ezt a felajánlott terményjegyzé
ket az Actio Catholica helyi szociális szerve össze
gyüjti, megőrzi s az év folyamán szétosztja s igy
igyekszik biztositani a szegények téli szükségletét.
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Sokat beszélünk a gyermekről, de aránylag keve
set teszünk érte intézményesen. Ime az egyik út az
igazi gyermekvédelemhez.

Ennek a szociális tettnek kiindulása a legősibb

emberi érzés, a hála érzete. A legbiztosabb alap,
amelyre építhetünk s amelyet. állandósíthatunk né
pünk lelkében. A magyar nép lelke fogékony az Isten
iránti hálára.

Figyeljen fel tehát mindenki erre az új szociális,
közösségí útra, aki csak szívén viseli nemzetünk jövő

jét, s az igazi népi sorsot.

Az A. C. Lh éve. 16 Ul



XII. Plus él az Actio Catholica.

1940 november.

XII. Piusnak. az olasz Actio Catholica képvíselöí
hez szeptember 4-én intézett beszédjét minden bio
zonnyal épúgy besorozzák. ezen gondviselésszerü
mozgalom alapokmányai közé, mint IX. Piusnak. 1868
május 2-án a Katolikus Ifjúság Felső Tanácsához inté
zett szavait; mint XIII. Leónak 1891 szeptember 9-éről

keltezett brevejét a vicenzai kongresszushoz; mínt
IX. Pius Fermo Proposíto-ját, mint XV. Benedek 1915
február 25-iki direktíváit; mint XI. Pius Ubi arcano
Dei-jét.

Már a külsőségek is arra mutattek, hogy nagy
jelentóségúoek szánt pápai megnyilatkozás történt.
A beszédet XII. Pius abból az alkalomból mondotta el,
hogy az olasz A. C. új alapszabályokat kapott, ame
lyek azt célozzák, hogy "Az Actio Catholicát elkalma
sabbá és megfelelőbbé tegyék a lelkek s a kor köve
telményeihez". A fogadás a San Pietro porticusa feletti
"Sala dei benedizioni" teremben történt, honnét el
ragadó kilátás nyilik a térre, középen a Krisztus gyó.
zelmét hirdető obeliszkkel, körülölelve Bernini kolo
nádjaival. Jobbfelől Szent Péter sirját érezzük, Michel
angelo szárnyaló kupolája alatt. Itt tűnt fel a pápa
a sedia gestatorián, hogy azután az emelvényen ma
gasba emelkedjék hófehér alakja és kitáruljanak cso
dálatos karjai és felcsendüljön "az Isten házának tüzé
tól" hevülő hangja.

A legfőbb Doctor a szónoklás remekmilvét adta
ismét, mint korábban minden beszédjében. Elámulva
szemléljük most is pontos készületét, a beszéd világOl
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szerkezetét. Biztosan helyezi egymásra argumentuma!t,
alapulvéve a Szentírás és a keresztény doctrina gránit.
köveit. Szavai mögött a ma kérdései izzottak s a for
dulatok és stilisztikai szépségek olyan bőségét 'jntötte
elibénk, hogy olvasásuk a legmagasabb szellemi élve
zetet jelenti. Az egész beszédet gyujtó hevület járta
át, már a kezdetnél is, később sem lankadva, sót fok
ról-fokra emelkedve, hogy hatalmas fináléban végzöd
jék. Valóban, az egész beszéd csupa szárnyalás volt,
merö szépség, ritka szellemi csemege. Legfóképen pe
dig a Pontifex egy újabb hatalmas és ünnepélyes meg
nyilatkozása az Actio Catholica mellett.

Úgy emlékezett meg róla, mint "páratlanul bölcs'
elódje "szeretett és értékes hagyatékáról", a világiak
és egyháziak együttműködésének"rendkívüli" formá
járól, mely .Jegeröteljesebb ösztönzését és szerves
rendjét XI. Pius nagyelméjétól és nagy szívétól
nyerte".

További gondolataiban a katolikus akció "magas
rendű küldetését" állapította meg, mely nem más,
mint az Egyház küldetése, hogy t. i. "minden időn és
téren át folytassa Jézus Krisztus megváltói működé

séf'. Szívünk közepéig hatoló szavakkal mondotta el,
hogy ba van is a földön édes hazánk, melynek Szent
Tamás szerint a hű szeretet kultuszával tartozunk, nem
állandó városunk. az, ott fenn a mí állandó hazánk,
arra születtünk, arrafelé menetelünk, s magunkkal ra
gadjuk testvéreinket, hogy örök útitársként magunk
kal vigyük óket Isten szeretetében. "Ime - kiál
totta -, ez jelenleg 'a Katolikus Akció lelki aratásd
nak területe."

Ezután a Katolikus Akció szükségességét állapí
totta meg. A jelen idők a lelkek próbájának ideje. Az
ember anyagi fejlódése szédületében, tehetsége gyó
zelmi óráján "olyan ábrándok ködébe" merül, mely
ben "összekeveri az anyagit a szellemivel, az emberit
az istenivel, a pillanatnyit az örökk.évalóval". E "ré
sze2ító álomban" azonban nem talál nyugodalmat,
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mert "megmásíthatatlan végzete" a mérhetetlen vé
gyak felé hajtja,

Az emberi gondolkodás kaosza teljes, a szellemi
zavar ijesztő' méretű. S e nagy homály azért követ
kezett be, mert "a lelkek számához és szükségleteíhez
képest aránytalan Isten szolgáinak száma és tevékeny
sége", Az eliparosodás és elvárosiasodás következté
ben "a társadalmi életnek számos rétege áthatolhatat
lan maradt a papi tevékenység előtt, amelyek azonban
nyitva állanak a világiak tevékenysége előtt".

Már a Summi Pontificatusban is - melyet ponto
san egy évvel ezelőtt adott a világnak -, látva
.Krísztus ellenségeinek félelmetesen növekvő csópa
tait s annak a hazug tannak hírnökeit, akik , . , a leg
nagyobb kegyeletsértéssel összetörik Isten parancsai
nak tábláit, hogy azok helyébe más törvényeket állít
sanak", a világiakba veti reménységét, hogya nép
tömegeket "visszavezessék Krisztushoz, akit gyaláza
tosan elhagytak". Már akkor is "belső vigasztalást
s égi örömet" érzett a Katolikus Akció soraiban neve
lődő világiak fölött, mely tényleg oly jelentőséget és
alkalmasságot tulajdonított, hogy eléggé nem is lehet
értékelni. Most ismét látva, hogy apostoli tűz gyulladt
ki azokon a lobogókon, amelyek a Katolikus Akció
seregeit gyüjtik maguk alá, s amelyek a férfiak és nők,
fiatalemberek és leányok, katolikus diplomások sorait
az egyházi rend hatalmas segédfalanxává alakitják kl
- így kiáltott fel: "Kedves Fiaim és LeányaimI ... Fo
gadjátok atyai örömünk, köszönetünk és megelégedé
sünk kifejezésétI"

A véres vílágvíhar óráján beléjük helyezi "remé
nyeinek nagy részét a jövőre nézve", "Tekintetünket
- mondotta - az Actio Catholicára függesztjük s az
zal buzdítjuk magunkat, hogy jót reméljünk és biza
kodunk, hogy a püspökök és a Szentszék körül szoro
san felsorakoz6 Actio Catholicában odaadó és buzgó
munkatársakat lelünk ahhoz a vállalkozáshoz, rnely
rnindennél jobban a szívünkön fekszik, lévén a leg-



főbb érdeke II lelkeknek és nemzeteknek: ez pedig:
Krisztus visszatérése a lelkekbe, a házi tűzhelyek
mellé, a közerkölcsbe, a társadalmi osztályok viszo
nyába, a társadalmi rendbe s a nemzetközi kapcsola
tokba. Ez egy magasrendűen keresztény vállalkozás,
mely a küzdő Egyház buzgó fiait a legnemesebb és
legszentebb kereszteshadjárat érdemével és díszével
övezi."

A továbbiakban részletekbe menö irányelveket
adott. Az egységet sürgette. Mindenekelőtt az egyházi
renddel való legszorosabb egységet. Itt említette meg,
hogy az Actio Catholica munkatársai a példaadás és
a buzgalom elitje lévén, nemcsak azt fogják bebizo
nyítani, hogy lángoló keresztények, hanem azt is,
hogy tökéletes polgárok, akik nem zárkóznak el· a
nemzeti és társadalmi közösség magasztos feladatai
tól, szeretik hazájukat s készek érte az életüket is oda
adni, ha az ország jogos érdeke megkívánja ezt a leg
föbbáldozatot.

Továbbá az Istennel való egységet hangsúlyozta.
"Az egyházi rend segédcsapatává váló Actio Ca
tholica föalapelve legyen az Istennel való egység,"
Arra hívja fel a papságot, hogy "alakítsák és képezzék
az Actio Catholica tagjait",

Majd az Actio Catholica tagjai közötti egységről

szólott, mely egyetlen családként kapcsoljon össze
öreget és fiatalt.

Végül arra figyelmeztetett, hogy egység legyen az
Actio Catholica és a hierarchiától függö más katolikus
szervek között. "Ne akadályozzák egymás munkáját.
ellenben nemesen versengve, kölcsönösen segít.sék és
támogassá.k egymást."

Igy felkészítve az Actio Catholica munkatérsait.
ünnepélyesen küldi öket: .menjetek szerteszéjjel II

világban I Menjetek a megalázottakhoz, a szegények
hez, a szerencsétlenekhez,a világ elhagyatottjaihoz,
... érezzenek magukhoz közel egy t.estvért ... aki ba
rátjuk a zordon körülmények között .. , Menjetek az
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ifjúság közé, mely ..', fiatal elmével és hevüléssei
annyi súlyos veszedelemnek van kitéve... hogy
beléje olthassátok az út, az igazság és az élet ama
bölcseségét, mely a hit mécsese s melyet végül a
végső pihenöhely fölé függesztenek ... Menjetek a fel
nöttek közé, akik egy hitetlenségtöl átitatott korban
serdültek fel s akik ma annyi rendszer összeomlása
után" alkalmasakká váltak, hogy felébredjen benntik
az olthatatlan vágy Jézus Krisztus után.

A befejezésben elsodró hevülete a legmagasabb
fokra hágott és elragadó ékesszólással hívta a Szerit
lelket, aki tíznapos imádság után szállott le a Coena
culurnba, nemcsak a Tizenkettőre, hanem azok első
munkatérsaíra is. Imádkozott és esengett, hogy intként
hajdan, úgy ma is szálljon le a Lélek az Actio Catholi
cára, erre a nagy Coenaculumra, mely az apostolok
utódjai kóré a hú és nemes munkatársak buzgó soralt
gyüjti.



Mindnyájan Szent István országáért.

1(141 május.

E jelszóban foglalta össze az Actio Catholica Or
szágos Elnöksége az 1941-42. évre szóló munkn
programját, amelyet a püspöki kar tavaszi konferen
ciája már jóvá is hagyott és amelyet a Magyar Ka
tolikus Akció májusi számában hozunk nyilvánosságra.
A központi iroda márís megfeszíti erejét, hogy egy
részt idejében elkészítse a szükséges segédanyagot,
másrészt, hogy a programmot az egész katolikus munka
tengelyévé tegye, nemcsak az egyházközségeknél,
hanem minden más katolikus mozgalomnál is. A ka
tolikus fronton ugyanis még mindig -nagy a szét
húzás, az erők szükségtelen megosztása, az egymdssal
szemben való dolgozás. vagy legalább ls a nemtörődés
azzal" amit a másik csinál. Pedig sohasem volt annyira
szükséges, mint ma, hogy egyetlen nagyerejű sodrás
ban egyesüljön minden katolikus tevékenység, amikor
az óceánok és világrészek irtózatos párbaját világ
nézeti harc fokozza életre-halálra válóvá. Sorsunkat
nem mi igazgatjuk, de egyet talán igen, azt, hogy
mélyebb magyarok és teljesebb keresztények legyünk.

Ezt a hátteret szemléltük, amikor a programmot el
terveztük. Világosan láttuk, hogy a katolicizmusnak
ma sokkal nagyobb fokban, nagyobb öntudattal, telje
sebb elszántsággal kell kivennie részét a magyar kiSz
élet erkölcsi irányításáb6l, miként a multban tette ezt.
E feladat vállalását a következő indokokvalósággal
követelik tőlünk.

1. Nem kétséges, hogy a szárazföld átrendezése
következtében a magyar nemzet is új állami berendez-
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kedés elé kerül. Ezen új berendezkedésben a társada
lom megszervezése és megnevelése lesz a döntő té
nyező. Ily értelmű megnyilatkozás nem egyszer hang
zott el felelős tényezők ajkáról és megnyugvással lát
tuk, hogy éppen katolikus oldalon ismerték fel legelő

ször az idők járását, mert a hivatásrendi szervezkedés
ben és a Szociális Népmozgalomban voltaképpen már
meg is indult ez a hatalmas nemzetnevelési müvelet.

2. A Délvidék is visszatért Szent István koronájá
hoz. Most kell résen lennünk, hogy a területileg tnind
jobban kiegészülő szentistváni ország eszmei alapJai
ban és közéletében is szentistváni legyen. Ami urmyít
tesz, hogy döntő érvényesüléshez kell juttatnunk a hit
elveken alapuló keresztény morált, mint azt alapító
szent királyunk tette.

3. Még erősen hullámzik, sőt új erőre kapott a kü
lön dogmatikával megalapozott "nemzet és társadalom
építő" elvek. Az útvesziés és eltévelyedés veszedelme
sohasem volt oly közeli, mint ma. A nyugatról be
áraml6 eszmékből át kell venni azt, ami az idők szava
s igy a kereszténység szava is, mindenekelőtt a közös
ség és a szociális állam koreszméjét. Am egy jottányit
sem szabad feladnunk államiságunk szentistváni jelle
gébő1, sőt most kell megfeszítenünk minden erőnket,

hogy a keresztény eszmék mint irányító döntő elvek
érvényesülhessenek a nemzet egész életében.

4. Végül állapítsuk meg, hogy - a jelek szerint 
a magyar katolicizmus alkalmas e nagy feladat betöl
tésére, melynél nagyobbat ritkán látott maga előtt tör
ténelme folyamán. Az utolsó két évben hatalmas erő

forrásokat nyitottunk, illetve gyüjtöttünk. Katolikus
köztudatot támasztottunk és azt elmélyitettük. Az
egész országra kiterjedő egységes terv szerint tisztáz
tuk az alapelveket. Vezető egyéniségeket kerestünk
ki s azok kiképzését és munkábaállitását elinditottuk.
A világiak részéről a hitvallás és cselekvő kiállás
olyan fokát tapasztaltuk, mely jogossá teszi önbizalo
munkat. Ezt az ébresztő, viJágosIt6 és elmélyítő mun-
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kó.t természetesen tovább kell folytatnunk, de erőnk
tudatában most már arra is vállalkoznunk kell, hogy
összeszedett, megszervezett s még megszervezendö
erőinkkel döntő részt kérjünk a nemzelneveles hatal
mas munkájából.

A munkatér széles és igen szövevényes. A közélet
erkölcsi felfogása ugyanis elszomorítóan homálves és
selejtes. A helyenként felvillanó jóakarat gyenge a
beteges köztudattal szemben. Nagy ellentétekkel, év-.
százados be évődött szokásokkal, szinte jogilag körül
bástyázott elvekkel és életgyakorlattal kell megküz
denünk, amikor a katolikus morálist érvényesíteni kí
vánjuk. Rengeteg az eltakarítani, tisztítani való ná
lunk úgy a gondolatvilágban és felfogásban, mint a
cselekvés síkján.

Az idő azonban megérett a tisztító munkára, em
berekkel is rendelkezünk már, a fokozódó öntudat pe
dig szinte követeli tőlünk az erkölcsi tisztítás megkez
dését. Tovább igazán nem késlekedhetünk.

Alapelvként hangoztatva, hogy célkitűzéseink a
nemzet legfőbb javát kivánják szolgálni, a következő
munkaévben most már közelebbről kell elkezdenünk
a magyar közélet erkölcsi irányítását.

Mire van leginkább szükségünk?
l. Apostoli köztudatra. Apostoli egyénekkel ugyan

is már rendelkezünk. Egyházközségeinkben az utolsó
két esztendő erőfeszítéseinek eredményei észrevehe
tően mutatkoznak. A világnézeti tanfolyamokból, a
féligzárt és zárt A. C. lelkigyakorlatokból, az egyhér
községí tanfolyamokból apostoli lelkületű csoportok
választódtak ki. Már lehet rájuk építeni, már lehet
segítségükkel országos akciókat sikeresen levezetni.
Egyesületeinket fokozódó apostoli kedv járja át !'i

belőlük egészen kiváló apostoli egyéniségek soricatak.
Ha azonban ezeket az apostoli egyéniségeket és

csoportokat szembe állítjuk a még elhanyagolt xözvé
leménnyel, el kell ismernünk, hogy még elszigetelt je
lenség csupán. A magyar katolicizmus csak akkor
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válik hódító erejűvé. ha nemcsak apostolt egyénekkel,
hanem apostoli kedvű tömegekkel is rendelkezik. Lel
kes egyénekkel sokat elvégezhetünk ugyan, döntő jel
legű eredményekhez azonban elengedhetetlen az apos
toli köztudat. Ebben az irányban elindultunk már,
mégis évek szükségesek ahhoz, mig az apostoli köz
tudat kivánt fokához eljuthatunk. Azért azokban a ré
tegekben is fel kell ébresztenünk az apostoli tudatot,
amelyek ma még közömbösen állanak. Ahol pedig az
apostoli kedv már felébredt, ott tovább kell mélyíte
nünkazt. Általában azon kell lennünk, hogy az apos
toli tudatot kiszélesítsük a magyar közéletben.

A járt úton kell megmaradnunk és a beváll esz
közökkel kell élnünk. Az Actio Catholica központja
ily értelemben választotta ki az eszközöket: az egy
séges ciklus-prédikációt november havára és az Isten
fiúság tudatának kiművelését az ádvent folyamán; az
imahadjárat kiszélesítését (a központ új szentképről

és alkalmasabb imáról gondoskodik) j a plakát erejé
nek felhasználását; A. C. himnusz bevezetését.

A legfontosabb azonban az, hogy egész lelkipász
tori művészetünk abban csúcsosodjék ki, hogy hívein
ket lelkes és áldozatos apostolokká formáljuk.

2. Világosság teremtésére. Lehetetlen apostoli köz
tudatot teremtenünk megalapozott világnézet nélkül.
Mily sokszor tapasztaljuk fájdalmasan, hogy nemcsak
a közélet. hanem még legjobbjaink is zavartan és táJé
kozailanul állanak a morális síkon. Nem ismerik vagy
csak homályosan ismerik a katolikus erkölcstan alap
elveit. Nem csoda, hogy a gyakorlatban még teljesebb
a zűrzavar, E tekintetben egész Európában óriási ho
mály uralkodik s ennek hatása nálunk is érezhető.

Az utolsó két esztendőben - elmondhatjuk 
nagy érdeklődest támasztottunk dogmatikánk iránt.
A következő munkaévben az erkölcstant kell el6ven
nünk és annak megismertetését kell magunk elé tűz
nünk. A mult években szerzett örvendetes tapasztala
tok arra buzdítanak, hogy amorálist megismertető tan-
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folyamokat még nagyobb ügybuzgalommal és lelemé
nyességgel rendezzük meg.
. Tíz témát jelöltünk ki, olyanokat, amelyek a nem
zeti lét gyökeréig hatolnak. Mindenki megértheti, hogy
teljességre nem törekedhettünk. tíz tézisben lehetet
lenség az egész erkölcstant előadni. Arról lehet csupán
szó, hogy egyrészt hallgatóságunkkal megsejtessük,
hogy nagy dolgokról van szó, s hogy ezáltal a további
tanulmányozásra bennük kedvet ébresszünk, - más"
részt pedig, hogy hallgatóságunkból állásfoglalást vált
sunk ki olyan jelenségekkel szemben, amelyek az
egész társadalomban feltűnnek.

A vázlatok feldolgozása már megkezdődött és
nemcsak magyar, hanem német, szlovák, ruszin és ro
mán nyelven is megjelentetjük.

3. Alkalmas vezetőkre. A magyar papság meg
ismerte, hogy világi vezetőkkel munkája több gyOmöl.
csöt hoz és olyan hívőkhöz is eljut, akiket a szokvá
nyos igehirdetéssel és lelkipásztorkodással már el nem
érhet. Azt is tudja a papság, hogy alkalmas vezetők

csak komoly lelk/életből születhetnek meg, innét ez az
örvendetes tapasztalat, hogy a papság - mondhatni 
általánosságban felkarolta a lelkigyakorlatokat. az
apostolképzés e főiskoláit.

A programm szerint minden egyházközségnek félig
vagy egészen zárt lelkigyakorlatot kell rendeznie egy
házközségének vezető tagjai részére s e lelkigyakor
lat keretét és erejét kell felhasználni arra, hogy világi
munkatársait apostolokká formálja. A szükséges anya
got a központ rendelkezésre bocsátja.

Am nemcsak az egyházközségekben van szüksé
günk apostoli lelkű, ügyes világi vezetőkre, hanem az
esperesi kerületekben és az egyházmegyei központok
ban is. Azért a következő munkaévben kiváló felada
tunk legyen ezeknek a megyei vezetőknek a kiválasz
tása és megfelelő kiképzése. E célt az egynapos es
pereskerületi értekezleteken, valamint az egyházme-
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gye! központokban tartandó kurzusokon kívánjuk el
érni.

4. Erőteljes cselekvésekre. Mindenekelőtt odahaza
az egyházközségekben. Első feladat, hogy minden egy
házközség közüggyé tegye a vasárnapi szentmisehall
gatást. A második feladata, hogy minél sikeresebbé
tegyék a világnézeti tanfolyamokat; hogy kiküszöböl
jék 'az egyházközség területéről a katolikus morálra
kártékony film- és színíelőadésokat. hogy a katolikus
sajtóért erőteljes mozgalmat indítsanak. A harmadik
feladat, hogy a katolikus szolidarizmus tettekben is
jelentkezzék. A negyedik feladat, hogy meglegyenek
és virágozzanak a feltétlenül szükséges egyesületek.

Ezeken túl két országos akciót kezdeményezünk.
Egyet a káromkodás leküzdésére, egy másikat a vasár
nap megszenteJése érdekében. E két országos akció
részleteit az Országos Elnökség most dolgozza ki s a
megfelelő időben közölni fogja.
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Jelek a magyar égen.

1941 júlJus .

.Ki érti meg az idők járását? A zord jelenben ki
fogja fel, hogy mi következik holnap? .

Megindult lábunk alatt a szilárd föld. Folyékony
nyá vált minden. Káosz uralkodik a mindenségben.

Belőle apokaliptikus jelenségek lépnek elő. Meg
valósítani látszanak az evangéliumból, ami a földi
létre vonatkozik. Talán azért kiséri őket milliók elra
gadtatott sóhaja.

Szörnyű vihart támasztottak, abban a feltevésben,
hogya szárazföld és tengerek harca - erjedés, mely
ből a világ megváltása származik s így emberibb, bol
dogabb tájakra jutása.

Talpig vasban, a levegőégtöl a vizek mélyéig,
óriási lépteket tesznek. Am gyötör a balsejtelem, hogy
az úton kívül. Grandes passus extra víam, rnínt Mécs
énekelte.

Mí magyarok a Kárpátok medencéjében csende
sen imádkozgatunk. Vass József Kehelynek nevezte
az országot. Mi ma coenákulumnak. Míg peremét a há
ború tűzvészé nyaldossa, a magyar elmélyülve hívja
az Isten Lelkét. Az idők kezdetén ez a Lélek lebegett
a káosz felett, mindeneket harmóniába foglalva. Az·
után a legnagyobb realitásra, a világ üdvözítésének
munkájára szállott és most is felette lebeg. Süvítő

stukák, perzselő lángszórók, SO tonnás páncélos ko
csik sem üthetik el.

Az égen és földön nagy jelek látszanak. Ki ísmeri
fel azokat?
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Európát, sót az egész világot a háború ló" rázza.
Magyarország még eddig a béke szigete volt.

Hetek, sőt napok alatt országok semmisültek. meg.
Magyarország ellenben területében megnagyobbodott.
Szent István koronájához sorra visszakerültek az el
rablott ékkövek.

Miért erősít minket a Gondviselés? Célja van ve
lünk?

Európa az Egyházat még eddig nem látott krízisbe
sodorta. Sorjában kioltja a kereszténység fényeit.
Magyarország ellenben, az Eucharisztikus Kongresszus
fényességében, diadalmas menettel hordozta meg az
épen maradt Szent Jobboti mire úgy világosodott ki
előtte Szent István országa, mint a nemzet igazi
mítosza,

Európában Krisztus Egyházának védekezési joga
sincsen. Szerzetesei szétszóródva, ifjúságától elha
gyatva, sajtójától megfosztva. Csak a templomokban
és hívei szívében húzhatja meg magát. A szovjetben
pedig csak hívei szívében.

Magyarország ellenben valláserkölcsi alapon akar
katonás ifjúságot. Az Egyház társadalmi munkája és
szervezkedése előtt nincs akadály. Parlamentjében
keresztet függesztettek ki, jeléűl, hogy munkája az
evangélium szellemében történik.

Mit akar azzal az Isten, hogy nemzetünk gyö}..erp.it
mélyen a kereszténységbe ülteti?

Mi lehet viszonylagos békénknek, területi gYdra
podásunknak, kereszténységünk növekedésének a
végső célja? Szerepünk van talán az új világ kíalekí
tásában? Hivatásunk a holnappal szemben, mely - iti
tudja - mily hamar Európára virrad?

Kelet és Nyugat határán bástya voltunk és őrt
állás és virrasztás - ezer éven át. - A jelek azt mu
tatják, hogy e feladatot kell vállalnunk a legközelebbi
jövőre is. Megelevenedik történeti küldetésünk. Ex
oriente luxl Krisztus fényét mi tartjuk Kelet és Nyugat
felé.



Ezért kellett anyagilag erősödnünk és keresztény
ségünkben izmosodnunk.

Más jelek is látszanak. Ss ezek Rómából tá
madnak.

Amikor nagy vizek zúgnak és nagy sokaság kiált,
a Helytartó mit láU Mínő jeleket ad?

Megrázó a látvány, amint az elsodorhatatlan szik
lán gyermekei szerencsétlensége fölött szomorkodik.

Am többet tesz meddő siránkozásná!.
Osszeállitja a kor tévedéseit, amelyek a régiekhez

járultak és figyelmeztet, hogy nincs más alap, mint
ami egyszer adatott nekünk, Jézus Krisztus. Az ifjú
sághoz fordul, és kereszteshadjáratra küldi öket
Krisztus zászlaja alatt. Legutóbb leszögezte a háború
erjedésétől várt új társadalmi rend alapjait. Ezek; az
anyagi javak igazsággal és szeretettel történő elosz
tása, a helyesen felfogott közjó és a saját otthonhoz
juttatott család.

Gyakran veszi igénybe a jelenkor csodálatos esz
közét, a rádiót és azzal küldi erősítő, vigasztaló és
megvilágosító szavait gyermekeihez. Valóban közös
Atya. A többi antenna gyülöletet liheg és harcra
íngerel. Az ő antennája, mely Szent Péter sírja fölött
áll, ana tanít, hogy csak Krisztusban, a Tőle tanított
igazsággal, az Altala mutatott szeretetben találhatja
meg az ember és a társadalom boldogságát. Szava le
győzi a hegyeket, a tengereket, a kontinenseket. Új
értelmet nyert a Zsoltáros mondata: In omnem terram
exivit sonus eorum et in fines orbis terrae verba
eorum. A pünkösd csodája ismétlődik meg újra és
újra, mindnyájan minden világrészből és minden nem
zetből egyszerre halljuk őt. O az elsodorhatatlan
szikla, a kiolthatatlan fény, az igazság, az út és az élet.

Mégis mi a legfontosabb ma a Helytartó előtt?
Mit köt a szívünkre már vagy két évtizede? XI. Pius
nak mi volt a szemefénye? Mire tért vissza unos-un
talan? XII. Pius nagy elődje hagyatékának kincsei
között melyiket mondja a legértékesebbnek? Miröl ál-
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Htja, hogy a jelen szorongatásai közepette atyai szívé
nek nagy vigasztalás?

Nem más ez, mint a világi hívek megtöltekezese
az apostolság pünkösdi szellemével, a világí apostolok
kilépése és frontbaállása Krisztus országáért. Tehát az
Actio Catholica.

Ez pedig a laikusok izzó szeretete, vértanuságig
való áldozatkészsége Krísztusért.

A Szentlélek ma a papok munkája mellett li vilá
giak ereje által akar működní. Ezt jelzi Róma szaka
datlanul. Ez ma a legszükségesebb. Tehát á laikusok
alámerítese az apostolság pünkösdi fürdőjében. Egy
séges frontba való tömörítése, pólustól-pólusig, mín
den szélességi fokon. A kereszténység elsö szá.zadaira
emlékeztető vezetők kikeresése és munkába állítása.
Es egységes cselekvésre indítása a lelkek meghódi
tására.

A nagy jel: a katolicizmus egységes világfrontja.
Meg kell hazudtolni Heine gúnyolódását: a kereszté
nyeken hamar felszárad a keresztvíz. Bár óriási az
aposztázia. Bár inganak a keresztény Európa oszlopai.
Róma a kísértések éjféli óráján hóditó hadsereget szer
vez, a holnap győzelmére készül, szinte a remény el
len reménykedik.

Értsük meg a jeleket. Tudjuk meg, hogy Szent
István országát építve, voltaképen Krisztus országát
építjük. Tudjuk meg, hogy Krisztus frontján állva és
harcolva tulajdonképen nem magunkat adjuk, hanem
Azét, aki küldött bennünket.

Isten sáfárai vagyunk. Isten titkainak osztogatói.
Isten magvetői. A tévedések magvetésével szemben
az evangéliumot hirdetjük, nem a magunk nyomorú
ságát. Azért járunk nyugodtan, a világosság tudatá
ban, közeli győzelmünk reménységében. Rendíthetet
len a hitünk, hogya holnap Krisztusé. Azért dolgo
zunk a jelenben úgy, mint a jövő küldötte i.

Wells, a híres angol regényíró a háboru előtt a
londoni közigazgatási főiskolán humorosan jellemezte
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a mai világ örült tülekedését, ahogy lelkiismeretlen
lázassággal az örvénybe rohan. A többek között eze
ket mondotta: Olyan civilizációban élünk, mely na
gyon gyorsan szétbomlik. Közületek sokra talán ret
tenetes sors vár. Lehet, hogy meggyilkolnak, megcson
kítanak, agyonütnek vagy kiéheztetnek titeket. Egy
azonban bizonyos: nem lesz időtök arra, hogy unat
kozzatok. A világ, amilyennek mi ismerjük, láthatóan
összeroskad. Minden héten feldől vagy összetörik va
lami s lehetetlen megmondani, hogy mily messzire
terjed ez a pusztulás. Mint Noé korában, bárkát kell
építeni.

A lap, mely e beszédet közölte, ezzel a pesszimista
mondattal fejezi be közleményét: Még ez a menedék
is hiányozni fog. Nem találnak Noét, aki ezt a bárkát
fel tudja építeni.

El e szkeptikus lelkekkel! Ha rossz irányban megy
is a világ, mikor ment jó irányban? A Szentlélek ké
szíti már a bárkát. Ezer és ezer, millió és millió kéz
segít, hogy mielőbb megépüljön s a zajló vizeken át
mentse az emberiséget Krisztus világába.

Ez Róma megrázó jelzése ma. Akinek szemei van
nak a látásra, lássa; akinek fülei vannak a hallásra,
hallja!

Ál A. C. Uz 6n. 17 257



A XXIX. Katollkus Nagygyl11és.

1941 szeptember.

A XXIX. Országos Katolikus Nagygyűlés plakát
Jal az egész országban kivirultak. Négy körmenetet
mutatnak, Felvidékét, Kárpátaljáét, Erdélyét és Bács
káét, amint a központhoz vonulnak: a koronáját a
Patrona Hungariae-nak felajánló Szent Istvánhoz.
A plakát szemléltetően juttatja kifejezésre azt az örö
met és hálát, amely a Nagygyűlés minden ízét betölti
azért, hogy országunk területében megnagyobbodott.
A világháború óta tartott nagygyülések között ez az
első, amelyen négy visszatért országrésszel közösen
örvendezhetünk.

Vegyük hozzá, hogy az ország területi gyarapo
dása egészen csodálatos körülmények között történt.
Ha természetes okokban keresnők csupán a magyará
zatot, aligha találnánk meg a valódi okot. Ha okos
politikánkra hivatkoznánk, vagy az európai helyzetre,
avagy a történelmi igazságszolgáltatás bekövetkezé
sére, még nem térnők fel a valódi okot. Hiszen dZ or
szág megnagyobbodása éppen akkor következett he,
amikor Európa a háború viharába került, koronák hul
lanak porba, országhatárok változnak napok leforgása
alatt s amikor Európa színe-java a véres fűbe harap.
Ugyanakkor a mi határainkat a lángok éppen csak
körülnyaldossák és nagyobb arányú vérrel sem kel
lett fizetnünk az eredményekért. Azt sem mondhatjuk,
hogy ez igazságtételre rászolgáltunk, mert ha "étke
inket nézzük, nem értjük, mivel érdeme1tük az Isten
gondviselésének e különös megjelenését. Egyedül hi
tünk maradt meg és bár semmi reális okunk sem volt
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a reménykedésre, szinte remény ellen bizakodtunk,
mondván: hiszek Magyarország feltámadásában!

A feltámadás kielégítő magyarázata csak egy Ie
het. Az, hogy Szent István erős karja mozdult meg
900 év messzeségéből s az európai főldindulásból ki
kereste az orvul elragadott drágakőveket s azokat
Szent Koronájába visszaillesztette.

Azért állítottuk össze az idei Katolikus Nagygyű
lést, úgy, hogy egy hatalmas dómot alkosson, amely
ből ünnepi fenségességgel konduljon meg a hálaadás
parancsszava.

A Nagygyűlést Szent István fényessége ragyogju
be. A nagy jel látszik fölötte, amelyben a magyar JÖ
vőnek győznie kell. Ez a jel pedig a kereszt, mely áll
akkor is, ha a föld kinjában vergődik. Jól tudjuk,
hogy a mai roppant események mélyén nagy válságok
feszülnek. Új világ akar megszületni. Mint mínden
születés, ez is kínok, szenvedések és a vér ömlése
közepette. A Katolikus Nagygyűlés magaslatáról egé
szen világosan látjuk a magyar születés útját. Sőt ta
lán éppen Magyarországon lehet a legjobban megfi
gyelni, hogy a háború elvonulása után egész Európa
előtt nincs más alap, mint a kereszténység. Előttünk
a szentístvání ország víziója úgy merül fel, mint P.gy
ország tavasza. A szentistváni ország pedig keresz
tényi országot jelent s rní a Nagygyúlésről megvall
juk, hogy keresztényi országot akarunk, hűséget az
evangéliumi elvekhez. Magyarország a Nagygyűlés
napjaiban úgy áll az egész világ előtt, mint kívtlágított
dóm, melyből az élet világossága árad, nemcsak hefelé,
hanem kifelé is, nemcsak Kelet felé, hanem Nyugat
felé is.

Az első Katolikus Nagygyűlést 1895-ben akkor
tartottuk meg, amikor az egyházellenes áramlat ~yő'
zel rní torát ülte. Győzelmének jelképe volt a polgári
házasság bevezetése. Katolikus oldalról azonban vilá
gosan felismerték, hogy Magyarország végzetes lej
tőre lépett s a zsidó szabadelvűségtől kótyagos fejjel
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mindjobban abba a radikális irányba szédül, melynek
a végén egy ország tragikuma leselkedik. A katolikus
oldal minden erőt megfeszített a tragédia elhárítására.
Erős társadalmi szervezkedésbe fogott, hogy meg
mentse az ország keresztény lelkét és ezzel elhárítsa
a világosan fenyegető katasztrófát. A katolikus nagy
gyűlések e hatalmas munkálatoknak történelmi allo
másai voltak. Dobogójáról emelkedtek fel a katolikus

. újjászületés vezérlö egyéniségei. A Vigadó cenáku
lummá változott, melyről pünkösdi tüzek gyulladtak
ki. A többi nagyok között itt szórta szét Ottokár
püspök szavainak tűzesőjét. vétkeket égetve és életet
gerjesztve.

Érdemes megfigyelni, hogy az első katolikus nagy
gyűléseken még mennyire erőtlen volt a katolikus
társadalom. A nagygyűlések első körmeneteit csak a
belvárosi templom körül rendezte meg. Az erők meg
nagyobbodására mutat már az, amikor a Városligetből

az Andrássy-úton vonultak fel a Bazilikához. Igaz,
hogy szentséget még nem mertek magukkal vinni,
püspökök sem vonultak még soraikban, sem az íllami
élet funkcionáriusai, csak az erzsébetvárosi káplán
haladt az élen, ő sem korális öltözetben, csak egyszerű

fekete reverendában, de a keresztet magasra tartva.
Jellemző a kor hangulatára, hogyamarxista tömeg
a mellékutcákból az Andrássy-útra tódult s a járda
széleken helyezkedett el s várta fenyegetően a mene
tet. A rendőrség kardlappal volt kénytelen megtisztí
tani az Andrássy-utat és őrizni a betorkolló utcákat.
Az is jellemző a kor hangulatára, hogy az egyházelle
nes szellem megrendezte a katolikus nagygyúlés ellen
körmenetét, vidékről ezer és ezer tűntetőt hozott fel
a fővárosba és egy fekete lovagnak öltözött lovas
vezetése mellett tűntettek végig a városon.

Az ország összeomlott s a bolsevizmus gyötörte
meg. E tragédia után ismerte fel az ország a kivezető
csillagzatot, a keresztény és nemzeti célkitűzéseket.

1923-ban a nagygyűlés menete már a Bazilikából a
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Parlamenthez vonult és róla az esthomályból villany
kereszt szórta szét fényét. 1938-ban az Eucharisztikus
Kongresszus alkalmával a Hősök-terén felejthetetlenül
nagy tömeg hódolt a kereszténységnek. 1941-ben pe
dig a kereszt bekerült a Parlament tárgyalótermébé
és a Ház elnöke azzal a jelmondattal helyezte ott el,
hogy a Parlament munkája igazi evangéliumi szellem
ben történjék.

Hosszu volt az út a belvárosi templomtól a Parla
ment homlokán égő villanykereszthez és a Hősök

terén fényárban úszó Eucharisztikus oltárig. Hosszú
volt az út, míg a kereszt a Parlament homlokzatáról "
belső falra került.

Útját azonban még nem végezte be. Még nagy
utat kell tennie. Még azt kell elérni, hogy a kereszt
minden lélekbe bevonuljon. A sötétségbe merült Euró
pában a templomkeresztek világítanak és jelzik azt a
szellemiséget, amelyben a jövő boldogulása keresendő.

Ezt a szellemet kell bevinni mindnyájunknak a lelkébe.
A kereszt szellemének diadaláért küzd az idei Ka
tolikus Nagygyűlés.



A katolikus hívó az idök viharában.

1941 október.

Nekem arra a kérdésre kell válaszolnom. hogy
a katolikus magyar hivő miként áll az idők viharában?

Hogyan nézi az apokaliptikus orkánt, a háborút.
mely országokat dönt halomra, városokat tesz egyen
lővé a föld színével s Európára szörnyü ínséges esz
tendőket zúdít?

S iniként nézi azt a másik há.borút, mely a lelkek
térségein dúl s mely megismételni akarja a történe
lemnek eddig még mindig fiaskót vallott kisérletét.
hogy t. i. végezzen Krisztussal?

A tájékozódás ma valóban nehéz, mert a viharral
sötétség szokott együtt járni, s a lelkek besötétedése
ma valóban félelmetes, a zűrzavar teljes. A sötétség
még a jószándékúakat is megkísérti vagy tévedésbe
ejti.

Hogy tekinti tehát a katolikus magyar hivő az
idők viharzását?

Rendíthetetlen optimizmussal. Nem használ fekete
szemüveget. nem lát rnerö feketeséget. Az események
mögé néz és rendíthetetlen reménysége, hogy Európa
visszatér Krisztushoz, Pedig az események nem ezt
mutatják. Mire alapítja tehát e reményét, amely ellont
mondani látszik minden reménységnek? Három tényre:

Róma meggyőződésére,

a mult tanubizonyságára,
sajátos magyar helyzelünkre.

Elsősorban tehát a pápák meggyőződesére.

A Piusok telve vannak elpusztíthatatlan bizalommal.



nár az idő igazán nem Krisztusnak dolgozik s az orkán
ellene úgy tombol, mint még soha, mégsem sziuuiek
meg azt hirdetni, hogy az egyház csodálatos megújuJás
és triumfáló győzelem felé megy.

A magyar katolikus a kor orkánján keresztül fel
fogja ezt a Rómából jövő optimizmust, és rendít/letét
lenül hiszi, hogy Krisztus egyháza a legújabb üldözé
sek ellenére is mindjobban megújul s mind diaduima
sabban énekli a világot meggyőző Mtről az Enekeli
énekét.

Bizodalma második alapja a mult tanubizonv sáqa.
Mennyi elszánt ellenség tört már az Egyház életére a
történelem folyamán és hol vannak ma? Európa meg
térésének legnagyobb akadálya a modern ember gőgje
és határtalan önbizalma volt. Ami most történik, az
éppen ennek a gőgnek és önbizalomnak a lelörése.
Most folyik a forradalmi Európa megaláztatása. A fran
cia forradalomból kinőtt bálványok, mint amilyen a
hamis demokrácia, a lelket nem ismerö kapitalizmus,
az antikrisztusi marxizmus. hol vannak ma? A totális
háború összetörte e bálványszobrokat Kicsinyek lettek
és szegények és erőtlenek. Es habár az őket összetörö
korszellern maga is aposztáziába ment, neki sem lesz
más sorsa, mint a korábbiaknak: szaporítja az emberi
szellem csődjét. A mult bizonysága alapján bizonyo
san hisszük, hogy megjő minden fajta istentelenségnek
a vége és bel<övetkezik Európa megtérése. Ma Európa
még a kereszten függ, de Dismas lesz belőle, az egykori
gonosztevő, most pedig jobb lator, akit az utolsó pilla
natban mégis csak megtalált Isten kegyelme.

Európát nem lehet Krisztus nélkül újjáépíteni. Úgy
kell felépíteni, mint templomot, nemcsak cementból és
vasból, nemcsak technikából és politikából, hanem leg
főképpen Jézus Krisztusbó/.

Bizodalmunk harmadik alapja: sajátos magyar
helyzetünk. Alig van ország ma Európában, ahol ily
rendben, ily nyugodt körűlmények kőzött s a lelki fel-



készültségnek ennyi lehetősége között tarthatnánk Ka
tolikus Nagygyűlést. S mindez azért lehetséges, mert
országunkat Szent István fényessége ragyogja be és
napnál világosabban felismertük, hogy Szent István
nemcsak multunk dicső alakja, hanem jövőnk biztosí-o
téka is. Lelkünkből kikívánkozik az a kérdés, mit akar
voltaképpen velünk a Gondviselő azzal, hogy ősi hatá
ralnkat fokról-fokra kiegészíti, nemzeti életünket pedi g
mind határozottabban a mélyebb kereszténység sínpár
jára helyezi? Hátha az a küldetésünk, hogya Ktisztus
országot úgy mutassuk Nyugat felé, mint boldoqulásá
nak kulcsát. Jól mondotta egyszer egy magyar Író,
hogyamagyarságnak hazát nem a legelők adtak, ha
nem az a küldetés-érzés, hogy dolga van a földön,
Kelet és Nyugat között, kereszténység és pogányság
között.

A magyar katolikus tehát azzal az optimista hittel
áll az idők viharzásában, hogy nemsokára ütni íog az
óra, amikor a nagybeteg Európa Krisztusnál keresi
gyógyulását.

A magyar katolikus igen jól tudja azt is, hogy
Krisztus híveinek jól fel kell készülniök erre d sors
fordulóra. Most legyen a hitük heroikus, a reményük
pedig hegyeket mozgató, mert csak heroizmusig érő

hittel és reménnyel lehet sorsokat megváltoztatni.
Előttünk a Krisztus-ország megvalósítása nem utó

pia, nem délibáb-kergetés, hanem reális lehetőség.

mely biztosan valóra válik, ha a Szentlélek irányitása
mellett a komoly cselekvések útjára rálépünk. A ma
gyar katolikus kivételes helyzetünket úgy tekinti.
mint a Gondviseléstől engedett türelmi időt, amely
ben számba vehetjük erőinket, nagyvonalú terveket
készithetünk és vonakodás nélkül egységesen lép
hetünk a tettek mezejére.

1. Optimizmusunk egészen megokolt. Ha rövid
pillantást vetünk a magyar katolicizmus utolsó ótven
esztendejére, ha szemügyre vesszük a magyar katolí
kusok helyzetét az első nagygyűlések idején s azt



összevetjük a maival, akkor hálatelt szívvel kell meg
állapítanunk, hogy igen nagy előmenetelt tettünk.
Akkoriban nálunk is megkezdték a francia forrada
lom eszméinek megvalósítását az Egyház ellen, de mi
még ebben az időbel). is megtartottuk a katolicizmus
történeti és közjogi súlyát, megvédtük elágazó tskola
hálózatát, népünkben pedig az ősi vallásosságot.
Pedig az egyházellenes front mind dühödtebben támadt
a kereszténység ellen, közvetlenül a világháború előtt

elérkezettnek látta az időt a kereszténység likvidálá
sára nálunk is. Ekkor már hatalmának csúcsán állott,
övé volt a sajtó, a színház, az irodalom, tehát az egész
nyilvános élet. A magyar közéletben, szellemiséaben
és közfelfogásban uralma megdönthetetlennek látszott.
Sokan emlékeznek még arra az időre, amikor a katoli
cizmusnak másban sem volt része, mint gúnyban, le
nézésben, rágalomban és kíméletlen támadásokban.
Mindnyájan emlékezünk még arra, hogy miként tár
gyalták egészen nyiltan a kereszténység likvidálását,
a hitoktatás megszüntetését, a hitvallásos iskolák e/tö
rölését s a szekularizációt. Emlékezünk még arra is,
hogy ha katolikus részről valami megmozdulás, ,"agy
kikezdés történt, arra - P. Bangha szerint -- úgy
rohantak, mint kopók a sebzett vadra.

Hol vannak ma a régi ellenségek? Elperzselte őket

az a tűz, amelyet Zichy Nándor, Prohászka Ottokár
s a többi nagyok éppen innét, a Vigadó pódiumáról
lobbantottak fel. A katolikus frontról oly erőteljes

ellenhatás indult meg, mely még külföldön is párját
ritkította. A papság csodálatos reformon ment keresz
tül, lelkipásztori módszereit megújította. Nagyará
nyú templomépítési kedv támadt, a szentségek vétele
megsűrűsödött, a lelkigyakorlatos mozgalom fellen
dült. Hatalmas katolikus sajtót teremtettek. Dús, szinte
túlgazdag egyesületi szervezkedés támadt, megszervez
ték az egyházközségeket, azután a karitászt, azután
a Katolikus Akciót s végül az Eucharisztikus Világ-



kongresszuson a magyar katolicizmus meglepő virág
zásba borult.

Mindezekre a jelentős birtokállományokra gondo
lunk. bizakodóan, amikor a szentistváni ország látomá
sával a szemünkben úgy indulunk a holnap elé, hogy
országunkat egészen Krisztus országává tegyük.

Már tehetiink ily hatalmas célkitűzéseket, inert
erőkkel rendelkezünk. Ma már bámulatos apostoli
egyéniségeink vannak. Szervezeteinkben, az A. C.
széles front ján - talán legjobban a munkásság és él

falu frontján - oly lángoló apostoli egyéniségekkel
találkozunk, akik már életükben megérdemelnék, hogy
könyvet irjunk róluk. A Katolikus Akció hasábjain
rendszeresen közöljük azokat az apostoli kikezdéseket,
amelyekkel - hála legyen a Mindenhatónak - az
egész ország telis-telítve van.

Sőt, nemcsak apostoli egyéniségekkel rendelkezünk
már, hanem egész apostoli csoportokkal is. Közel já
runk XI. Pius kivánságának megvalósitásához, hogy
t i. minden társadalmi osztály önmagáhól termelje ki
apostolait. •

Az eredmény máris mutatkozik. Egyházközségeink
és egyesületeink élete tavaszi virágzás. Mind széle
sebb rétegek keresik fel a lelkiség forrásait. Ennek
legékesebb bizonysága, hogyalelkigyakorlatos házak
- az apostoli lelkületnek a Gondviseléstől rendelt eme
főiskolái - annyira teltek, hogy új Manréza építésére
gondolnak az illetékesek. ts ami a legfontosabb.
végre egymásra találtak a katolikusok. Az egység
óhajtása elementáris erővel jelentkezik, ezzel párhuza
mosan a katolikus társadalom öntudata oly fokra emel
kedett. hogy ma már-büntetlenül nem lehet a katolíciz
must bántalmazni.

Mindezt nem azért mondottam el, mintha nálunk
fenékig tejfel volna minden. Sok hiányt látunk még.
még rníndíg nagy a krisztusi elvek leszorítésa. nég
temérdek a teendő.



Jól látjuk, hogy a templomba járók mellett még
jókora a templomkerülők száma. Jól látjuk, hogy a
családok szétesési folyamata tragikusan tovább halad,
és az is, hogy az egyke pusztítása kétségessé teszi
jövendőnket. Még nyiltan merik káromolni lsten
nevét, a vasárnapi munkaszünetnek teljes, a rnezö
gazdasági munkára is kiterjedö rendezése még mindig
késik. Az irodalomban, színházban és moziban szóhoz
jutnak, diktátori szerepet visznek, támogatást, söt ma
gasztalást nyernek azok, akik még nemrégiben teljes
erővel a baloldali törekvések szekerét toJták. A közép
osztály egy bizonyos része hivatástudat nélkül áll és
egyetlen ambíciója: a minden áron való gyors meg
gazdagodás - még ha a strohmannság útján is. Aztán,
ha nyiltan nem is, alattomban annál inkább, titkos erők

bénítják törekvéseinket és szervezkedéseinket. A visz
szatért részeken, ha nyiltan nem is, de suttogva szí
vósan kockáztatják meg azt a gyanúsítást, mintha a
magyarság megtartásában nekünk kevesebb részünk
lett volna, mint másoknak.

Mindezt és még sok más egyebet objektív szem
mel látjuk és hideg fővel megállapítjuk. De éppen e
tapasztalatokhoz szabjuk teendőinket. Ezek pedig:

Tovább iokozzuk az apostoli köztudat növekedését.
Felelősséget ébresztünk a jelennel és jövővel szemben
mindazokban, akik ma még közörnbösen. tétlenül álla.
nak. Minden katolikus testvérünket arról győzünk meg,
hogy nem ejthetik tétlenül ölükbe kezüket akkor, ami
kor mások serényen és pihenés nélkül tevékenyked
nek. Tovább már nem engedhetjük meg, hogy soraink
ban passzív és tiszteletbeli tagok legyenek, olyanok.
akik képtelenek minden bátor mozdulatra. Ki fogjuk
küszöbölni a lelkekböl a főbűnök hetedikjét, a jóra
való restséget, ezt a tipikusan katolikus vétket. Nem
nézzük többé elnéző mosollyal a bujkálókat, akik soha
sem vallanak szirü, csak ügyesen laviroznak. Ma senki
sem maradhat rest s tétlen, amikor mások magukhoz
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ragadják a világ uralmát. Az új világ kétségtelenül
azé, aki kinyujtja érte a kezét. Minden partot megöntö
zünk azért apostoli hullámzásunkkal. minden lélekben
kigyujtjuk az apostolkodás lángját. Apostollá tűzesit

jük az egész katolikus társadalmat, annak minden réte
gét és osztályát, minden intézményét és foglalkozását,
mindenkit, aki köztünk él, akinek még van hite és
reménysége Krisztusban.

Azután világosságot gyujtunk a fejekben. Az
utolsó két esztendő eredményei lelkesítenek minket
erre. Oly széles és mély világnézeti nevelésre fogtuk
az elmult két esztendőben a katolikus társadalmat.
amilyenre még nem volt példa Magyarországon. Meg
elégedéssel azt tapasztaltuk, hogy a magyar katoliku
sok éhesen és szomjasan vették a régi igazságok kor
szerű előadását. E hatalmas világnézeti nevelésből
pompás munkatársakat szereztünk. Bátor és ügyes vi
lági hitvédók születtek. Ezen az eredményen felbuz
dulva, akarunk az idén tovább haladni s a keresztény
erkölcs alapjaira irányítjuk reflektorunkat. E téren
komor az állapot, silány ugyanis a kötelességtudat és
tompult a bűn iránti érzékenység. Ezért fel kívánjuk
ébreszteni a mai ember szunnyadó vagy fásult lelki
ismeretét. Feltárjuk a mai ember végzetes felületes
ségét és könnyelműségét, ahogy lsten megfelebbezhe
te tlen törvényei alól kibújni igyekszik. Elveket sülv
lyesztünk le a lelkekbe, mert meggyőződésünk, hogy
a hamis elveket csak helyes elvek győzhetik le.

Továbbá vezetóket akarunk, éspedig jól felkészült
vezetóket. E téren örömmel gondolunk eqvesiüeteink
nagyszeru tevékenységére, hiszen jórészt nekik kö
szönhetjük, hogy megszaporodtak a lelkiségben. tudás
ban és gyakorlati ismeretekben kiváló vezetők. E ve
zetőképzést még teljesebbé tesszük. A munkát mély
lelklalap megvetésével kezdjük s e célból még jobban
elterjesszük a zárt lelkigyakorlatokat, a félig zárt lelki
gyakorlatokat és a lelki napokat. A lelki alapra támasz-



kodva adunk olyan szemléleteket. hogy az eseménye
ket, a korszellem áramlásait látni és megítélni tudják.
Végül ellátjuk őket szakszerű ismeretekkel, hogy le
vezetni és végigharcolni tudják a Krisztus-ország ter
jesztésének fenséges küzdelmeit.

Meg vagyunk arról győződve, hogy az egységes
szellemben folytatott vezetőképzéssela katolikus ttont
egységességét biztosítjuk. Ma egységességet igényel
minden katolikus lélek és minden katolikus szervezet.
Minden jel arra mutat, hogy a magyar katolicizmus
az egységes front kialakulása felé halad. Készségesen
igazodik az Actio Catholica évi célkitűzéseihez. Úgy
látjuk, hogy lehet már egységes célok irányában töme
geket mozdítani. Ezért látjuk elérkezettnek az időt

arra, hogy az egész magyar társadalmat megmozdítsuk
a vasárnap megszenteléséért és hogy egységes nyomás
sal megkíséreljük felgöngyöliteni a vasárnapi mise
mulasztókat. Jézus szent Nevenapján pedig egységesen
indulunk rohamra a káromkodás rút magyar bűne ellen.

Természetesen nem feledkezünk meg '~gyéb,
állandó jellegű ieladatainkról sem. Ezek: a magyar
családok erkölcsi és anyagi védelme, a szociális igazsá
gosság további határozott hirdetése - XII. Pius felejt
hetetlen pünkösdi rádióbeszéde szerint, a magyar fal
vak problémáinak megértése és felkarolása, a szmház
és mozi megnemesítése stb.

A papságtól azt kérjük, hogy legyen ennek a szé
lesen hömpölygő apostolságnak lelke és ihletője. Lelki
pásztori módszereikbe illesszék be a világi apostolok
közreműködését. Újítsák meg igehirdetésüket, szépít
sék meg liturgiájukat és adják a lelkek utáni szomjú
hozásnak vonzó példáját.

A világiaktól pedig azt várjuk, hogy az édes
magyar haza mellett úgy tekíntsék az anyaszentegy
házat, mint igazi anyjukat. Úgy építsék meg az eg}'
házközség életét, mint meleg családi fészket, melyben
mindnyájan örömünket leljük.



Serkentésük legyen az az igen nagy bizolom.
amellyel Róma a világiak apostoli tevékenységét várja
és méltányolja. Vegyék észre Róma jeleit. Ami ugyanis
a pápák szemefénye, ami ma reménységük és igen
nagy vigasztalásuk, az a világi hivők apostoli kilépése
Krisztus mellett.

Lássák meg tehát Róma jeleit. A jövő biztosan
Krisztusé, úgy dolgozzanak tehát, mint akik a biztos
holnapból léptek a mába.
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Országos akció - országos visszhang.

1942 február.

Laus Deo ét dulcissimo Nomini Jesu! - írta Pro
hászka Soliloquia-iban nem egyszer az új év homlo
kára. Ezt tette az Actio Catholica is, amikor Jézus
Nevenapján elindította a magyar társadalom moz
galmát a káromkodás leküzdésére. Már a vasárnap
megszentelésének akciójánál is láttuk, hogy a kato
likus közönség jelentős rétege élénken felfigyel, ami
kor magas erkölcsi értékek védelmére sorompóba hív
ják. Ezen örvendetes tünet még szembeszőköbben je
lentkezett -a káromkodás elleni harcnál. Mindjárt az
első két hét átütőerejű kezdeti sikert hozott. Erdemes
a jelenségen elmélkedni, ezáltal értékes megfigyelé
sekhez és tapasztalatokhoz juthatunk.

l. Mindenekelőtt kitűnt. hogya káromkodás el
leni kűzdelem elindításával általános közóhajt eléqi
tettünk kj. A harc a káromkodás ellen ugyan sohasem
pihent el nálunk, a Credo-egyletek éberen tartották,
mégis a Felvidék visszatérése után lángolt fel erőseb

ben. A felvidéki köröket ugyanis nagyon elkeserítette
az a szomorú tünet, hogy bevonulásunk egyet jelentett

_a káromló. ocsmány beszédek behurcolásával. -A cseh
istentelen tanítók mérhetetlen rombolást vittek végbe
az ifjúság lelkében - mondották, de ezek kártevé
sével vetélkedett, amikor a megérkező anyaország
beliek káromkodva "öltögették rákfenés nyelvüket Isten
és az ő szentjei ellen" (Prohászka). A hozzánk került
szlovákokra pedig hideg zuhanyként hatott, amikor az
Eucharisztikus Világkongresszuson oly nagy becsüle
tet aratott magyar népet éktelenül káromkodni hallot-
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ták. Azért a felvidéki katolikus társadalom valóság
gal magyar ügyet látott e pokolbeli beszédek megfé
kezésében s ellenük erélyes lépéseket sürgetett.

A csonkaországbelieknél ellenben mintha elve
szett volna ezirányban az érzék. Mintha elhitték volna,
hogy a magyar nép már nem lehet meg káromkodás
nélkül. Rossz szokásnak minősítették, "viccelődtek"

felette, "állattartó népnél nélkülözhetetlen" - rnon
dogatták. Hamar elfeledkeztek Scitovszky belügymi
niszter komoly intézkedéseiről és kevesen emlékeztek
báró Gudenus szkv. huszárkapitány akciójára, aki cl

káromkodás ellen írt 24 filléres füzetéből 45.000 dara
bot tudott elhelyezni - a magyar hatóságok készsé
ges segítségével. Úgy látszott, mintha mindezeknek
még az emléke is elmosódott volna s mosolyogva bele
törődtünk, hogy magyar földről és magyar nyelven
emelkedjék az égre a legútálatosabb és legalávalóbb
káromkodás (Prohászka).

Kitűnt, hogy nem így van. Az Actio Catholica pro
paganda-anyagnak meglepő méretű megrendeléséből

és a befutott levelekből, amelyet a magyar társadalom
minden rétegéből kaptunk, papoktól. köztisztviselők

től, katonatisztektől, munkásoktól, stb., kiviláglott,
hogy a magyar társadalom szabadulni óhajt e rettene
tes nemzeti bűntől, helyesli a mozgalmat, "már régen
meg kellett volna indítani" - írták több helyről is.
A hivatalokban, munkahelyeken közbeszéd tárgya
mozgalmunk, a notórius káromkodókat letorkolják, a
szokásból káromkodók nyilvánosan megigérik, hogy
beszédjüket megtisztítják a káromló kífejezésektől.
Nemcsak a katolikus hírlapok, hanem a többiek is
önként foglalkoznak a mozgalommal, a hatóságok,
ipari és kereskedelmi tényezők bekapcsolódása most
készül, a legjobb úton haladunk, hogy az akció nép
mozgalommá szélesedlék. Olyat akarunk tehát, amit
a közvélemény is kíván. Közóhaj dagasztja vitor
láinkat.

2. Érdemes vizsgálat tárgyává tenni, hogy mínö
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mélységből ered a magyar lélek és magyar nyelve
meglisztításának óhajtása. Mondják, de magunk is úgy
látjuk, hogy a legjobb lélektani pillanatban inditot
tuk meg ci mozgalmat. Nincs ma a magyar népben
senki sem, aki mélyen át ne érezné azt a rendkívüli
oltalmat és segítséget, amelyben országunkat ezen esz
telen háború során a Gondviselés részesítette. E ret
tenetes vihar közepette, mely vérfürdőket és szenve
déseket zsúfol össze, a Mindenható valósággal a te
nyerén hordozza árva népünket. Mintha gyermek
ként szenderegnénk ágyunkban, mert igazi tudomá
sunk. sincs a rémségekről. amelyek körülöttünk. dúl
nak - határainkig érve. Mindenki érzi, hogy nem sza
bad megengedni, hogy a magukról megfeledkezett
honfitársak kihívják ellenünk. Isten megtorlásait. Bor
zongva emlékezünk Prohászkának 1916-ból eredő jós
latára. "Nem védekezem a rémséges gondolat ellen s
rám nehezedő borzalmas érzéstől, hogy a magyar nem
győzhet. Ez a káromkodó nép okvetlenül megadja az
árát, akármit is csinálunk, ha körmeneteke t tartunk
is". Mindenki átérzi, hogy most nem szabad megszent
ségteleníteni azt a nyelvet, amelyen áldást kérünk
fegyvereinkre, védelmet ellenség ellen, győzelmet és
életet. Sokan tudják, hogy a bizonytalan jövőben ak
kor lesz bizonyos Isten további gondviselése, ha ma
gunk igazi keresztények leszünk.. A jobbak száma meg
szaporodott, sokan vannak, akik óhajtják ezt az álta
lános lelki megtisztulást. Mozgalmunk népszerűsége
innen szívja éltető erőit.

3. A mozgalom gyűrűzése máris igen messze el
hatolt. Egy közjegyző írta: "Nagyon szívemre hatott
ez a terv, propaganda és elhatároztam, hogy kérek
belőlük és ügyfeleimnek, akik bejönnek hozzám tár
gyalásra, kellő kioktatással szétosztom" .

Egy karpaszományos őrmester írta: "Meglehető
sen vallásos és istenfélő vagyok. aki már régen elha
tároztam, hogy majdan a kezem alá kerülő katonák
ból szép szóval, de ha kell, kemény kézzel ls kiirtom
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a k.áromkodás esunya és éppen nem katonához illó
szokását. Ezen elhatározásomban megszászorozódva
megerösödtem" .

Egy református főhadnagy írta: "Jeleqleg én is
katona vagyok és ősi katonacsaládból származom.
Edesatyám ma is szolgáló magasrangú tiszt. Orömmel
írhatom, hogy a hirdetett harc egy budapesti laktanyé
ban egy fiatal főhadnagy kezdeményezésére már el
indult, sót diadalmaskodott is. Ugyanis ebben a lakta-.
nyában, a folyosókon és a legénységi szobákban "Ma
gyar honvéd nem káromkodik", "Magyar keresztény
ember nem lehet istenkáromló", "Magyar katona ocs
mányságokat nem beszél" stb. feliratú táblák vannak
elhelyezve s a parancsnok szép szóval, sót, ha kell.
büntetéssel is igyekezett embereit leszoktatni a ká
romkodásról".

Egy református lófőszékely, állami igazgató-tanító
írta Kovács Sándornak a rádióban tartott szentbe
széde után: "Szerintem is az ember szájába a jó Isten
nem azért adta a nyelvet, hogy azzal ocsmány, trágár
beszédet, káromlást ejtsen ki, hanem, hogy az O naiY
jóságát megköszönjük. Hálásan köszönöm bátor be
szédét, figyelmeztető szavait, remélem, a dupla dlp
Iomás urak is észre fognak térni. En 5 gyermeket ne
veltem fel. nagyon nehéz viszonyok között, de senki
nem hallotta az én ajkamról elhangzani az ocsmány
beszédet, káromkodó szavakat".

Egy postamesternő írja: "Református faluban va
gyok, magam széles akcióba nem kezdhetek, de kérek
néhány plakátot, hogy legalább a hivatalomban kifüg
geszthessem" .

FoJytatnánk a leveleket. De néhányból is látható,
hogy a magyar társadalomban igen sok jó akarat rejlik.
Szinte gyémántmezókön járunk, magunk sem látjuk.
Csak alkalom kell, mint ez a mostani s elénk tárul Q

magyar közönség lelkének emelkedettsége és keresz
tény beállItottsága. Nagy bátorítást jelent ez nekünk,
merhetünk többel is talán az egész magyar közélet



megtiszUtását s igazi keresztény szellemmel való meg
töltéset is. Mese, hogy nincsenek embereink, segítőtár

saink. Csak meg kell találnunk a módját, hogy ezt az
eddig elveszett rengeteg jóakaratot és mUDkakészsé
get egybefogjuk és okosan harcba vigyük.

4. Erdekesvolt megfigyelni azt is, hogy a mozga
lom magát a papságot is gondolkozásra késztette és
vejük a lelkipásztorkodás új útjait iedeztette tel. Az
egyik plébános a templom padjain helyezte el röpira
tunkat s a híveket arra szólította fel, hogy vigyék azo
kat magukkal. Másutt (Portelek, Csácsbozsok, Puszta
dobos. stb.) sárgaszínű plakátunkat berámáztatták,
tömegesen s így olcs6bban, s elhelyezték a családi ott
honok falán, emlékeztetőül, hogy a családban ezen
túl senki se káromkodjék. Egy nyírségi plébános úgy
találta, hogy a káromkodás forrása főképpen a nagy
birtokos cselédségénél lelhető, azért kimegy a majo
rokba s helyszínén ad felvilágosítást. Abirtokosokat
pedig arra vette reá, hogy a sárga plakátot "fundus
instructus" -ként függesszék ki a cselédek _otthonaiban.
Itt is folytatni lehetne a példákat. Mindenesetre beiga
zolódott, hogy a magyar papság a korban él, a szük
séglethez igazítja módszereit, leteszi ami elavult s kész
ségesen nyúl az eszközhöz, mely célravezető s mind
ezt azzal a lendülettel és apostoli hévvel, melyet meg
kíván e veszedelmektől szikrázó kor.

5. P. Bőle engesztelő füzetének sikere pedig külö
nösen meglepő. Az első két hétben 200.000 példány
ban vitték szét. "A híveknek nagyon tetszik az ájta
tosságnak ez a formája" - írták egyik helyről. Igen
sok helyen megismétlik az engesztelést. "A nép több
ször is óhajt engesztelni" - írták. "Kérek még 400 pél
dányt, mert a tegnap érkezett 300 darabot ma percek
alatt szétkapkodták.' A nép figyeimét az újdonság
erejével fogta meg a délutáni litániának ezen új for
mája, amellyel már az Eucharisztikus Világkongresz
szus óta több ízben is kísérleteztünk. Azon az úton
járunk már, hogy megélénkül délutáni litániánk ed-
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digi egyhangú menete s a népet élő közösségbe kap
csoljuk oltárral és az Egyház nagy szándékaival. Tu
lán elindultunk a népi liturgikus mozgalom Jelé, meg
színesedik s vonzóvá válik templomunk élete.

6. A káromkodás elleni küzdelemnek még további
állomásai is következnek. Most még csak saját tábo
runk hadbaszállása történt. Hamarosan újabb propa
gandaanyagot bocsátunk ki, megjelenünk a városok ut
cáin, nagy csarnokok hirdetőtábláin, a vonatokon, vil
lamosokon, autóbuszokon. A hatósági intézkedések
is következnek, felújítják és hatásossá teszik a károm
kodás ellen érvényben levő törvényeket és rendelete
ket. Legfelsőbb helyek helyeslésüket fogják kifejezni,
ha a hivatalfőnökök támogatni fogják a mozgalmat.
A gazdasági élet területe sem marad érintetlen, mín
den ipari vállalathoz elér hullámverésünk. Mig a sa
ját községünkben szüntelenül visszatérünk a mozga
lomra (az Evangélium című folyóirat közöl majd to
vábbi használható anyagot), ugyanakkor az egész ma
gyar társadalmat is elönti e tisztogató hullám. Talán
ez az első komoly akció, mely céltudatosan a Jenékig
kiaktuizza a propaganda lehetőségeit s mindezt magas
erkölcsi célok szolgálatában. A mozgalom kiszélese
dése biztosan várható, mert a hivatalos és gazdasági
élet képviselőinél a legteljesebb készségre és' emelke
dett gondolkodásra találtunk. A velük való tárgyalá
soknál szinte az Eucharisztikus Világkongresszus han
gulata tért vissza. Orvendezve állapítottuk meg, hogy
MagyarorBzágon még lehet lelki értékekről, erkölcsi
javakról, komoly emberekkel komolyan tárgyalnJ.
Mindenesetre bizonyos, hogy az ország legjobbjai fog
tak össze a magyar szellemet és magyar lelket be
szennyező vétek gyökeres kiküszöbölésére.

7. Elgondolkodunk ... mily sok jóakarat található
a magyar közönségben és mennyi munkakészségl
Részletakcióban mennyi örvendetes eredmény I Hogy
van mégis az, hogy az összesítésben mégis gyengék,
erőtlenek vagyunk és alul maradunk? Hogyan van,
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hogy a számtalan örvendetes jelenség ellenére végered
ményben mégsem jelentünk döntő súlyt? A nagy
katolikus tömeg nem képvisel oly erőt, hogy elveit
döntő ügyekben is tudná érvényesíteni. Ma sem hall
gatnak meg bennünket, fontos kérdésekben nélkülünk
és ellenünk döntenek. A magyar közéletből még ma
sem tudjuk kiküszöbölní a liberális felfogást, a régi
egyházellenes világ maradványait. Súlyos szetvezeti
hibával állunk itt szemben. Nyisztor Zoltán mondotta,
hogy aki e hibát megtalálja, az a megvar katolikus élet
legnagyobb alakja lesz. Tökéletesen ígeza van.

B. A nemzet azonban hálás lehet a magyar kato
licizmusnak. Egy bácskai pap mondotta: Az A. C. szün
telenül célokat tűz elénk, egyszer a vasárnap meg
szentelését, másszor a káromkodás leküzdéséti egy
szer a hithez kell embereinket elvezetnünk. hogy meg
ismerjék jogaikat és kötelességeiket, másszor a világ
nézeti tanfolyamokon tárjuk fel előttük a nemzeti lét
időt álló alapelveit. S mindezt úgy teszi, mintha az
ágyúk nem dörögnének a világon. Tekintetünket elve
zeti a jelen aggodalmaitól és el nem pusztítható érté
kek felé irányítja. úgy tesz, mint aki biztos jövőt lát
maga előtt és pontosan tudja, hogy mi a tennivalója.

Vaióban így van. Hogy a magyar lélek nem tört
ketté s nem vált kósza áramlások áldozatává, hogy
függetlenségébe és kereszténységébe kapaszkodik,
amikor dúl a vílégorkén, mIndez annak a széles és
megszámlálhatatlan apró munkánakköszönhetó, eme
lyet a névtelen papok végeznek névtelen falvakban és
egyesületekben.
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A vtharjórta fedélzeten.

1942 április.

I.

Szakad az eső, jő az áradat, fújnak a szelek s a
Háznak rontanak ... Tudjuk, non praevalebunt. A ke
reszténység nem mond csődöt, csak az emberek hami
sították meg. (XII. Pius karácsonyi beszéde.) Mégis,
szorongva arra gondolunk, hogy az új egyházellenes
szellem rninő váratlan veszedelmeket zúdít nya
kunkba, s rninő károkat okoz lelkekben és intéz
ményekben.

Abban egyek vagyunk mindnyájan, fáradt öreg
papok és rugalmas fiatalok, hogy tétlenül s védett
helyen várni a vihar csillapodását, egyenlő az árulás
sal. Ma senki sem maradhat tétlen, mindnyájunknak a
viharjárta fedélzeten a helye. Ma másodrendű kérdés
a javadalmazás, a kultúrigény, a kedélyes élet, a szó
rakozás. Ma kettő nyert hangsúlyt:

hitet mutattu, mely meggyőzi a világot,
s erről a. tni hitünkről cselekedetekkel tenni

bizonyságot!

Mint a ma népszerű hősei, úgy a pap is csak tet
teivel, élete példájával imponálhat a tömegeknek.
Nem éppen csodatettekkel, hiszen nem vagyunk szen
tek. Hanem az önmagát kiürítő, a munka mártíriumát
vállaló, a feladatokkal agyonzsúfolt, mindenkinek
míndenévé váló papi élettel.
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D.
Feladataink számosak és igen nagyok. Szinte ör

vényienek körülöttünk. Beleszédülünk, ha számba
vesszük öket s végtelenbe érő sorozat előtt találjuk
magunkat.

A szorosan vett irodai munkánk rendkivül meg
nőtt. Nemcsak az anyakönyvi munka, a kivonatok
keresése és kiállftása. Hanem a templomi, az alapitvá
nyi, az egyházközségi és javadaImi vagyont úgy kell
a szabályok szerint vezetnünk, hogy sohase érjen vá
ratlanul bennünket a hivatalos vizsgálat, hogy szám
adásainkat pontos időre beterjeszthessük. (Az 1941.
esztergomi zsinat 63.§-a.)

Megszenteló tevékenységünkkel szemben is meg
nőttek az igények. A hívek nemcsak tiszta, ékes és
fütött templomokat, rendben tartott szerelvényeket kí
vánnak tőlünk, nemcsak pontos templomi adminisztrá
cíót, hanem azt is, hogy közelebb juthassanak a szent
mise, a szentségek és a szentelmények megértéséhez.
Mily sok töprengés, készülés, oktatás, fáradozás az ára
annak, hogy istentiszteletünk mágnesként vonzza a
hiveket. Mennyi oktatást kell nyujtanunkl Első áldo
zóknak. .megtérőknek. bénnálkozóknak, jegyeseknek.
Azután a viaticum nyujtása. a temetés, különösen a
filiákban, szórványokban. A Jézus Szive tisztelet ör
vendetes elterjedése következtében mily sok órát kell
töltenünk a gyóntatószékben! Az esztergomi zsinat elő
is írja (60. §), hogy a pap buzditsa hiveit gyakori gyó
násra és áldozásra. S hogy ne csak a húsvéti időben,

ne csak a meghirdetett gyónási alkalmakkor, hanem
ezenkívül is egész éven át gyóntasson.

Igehirdetésünket tökéletesItenünk kell, ezt állapí
totta meg az 1941. évi lelkipásztori konferencia. Az esz
tergomi zsinat (61. §) is szívünkre köti. hogy gondosan
készüljünk szentbeszédeinkre és katecheziseinlae.

A plébános idl5nkint látogassa híveit lakásaikban,
kivánja az esztergomi zsinat (62. O.), különösen a be-



tegeket és a szegényeket, ahogy azt a 468. canon is
előírja. . .

Az iskolát kiilönösen szivűnkre köti a '460. canon.
A lelkiismeretes hitoktatás már egymagéban is nagy
gond, de megszázszorozza azt a katolikus iskola fenn
tartása és igazgatása. Különösen, ha a filiákban 3, 4.
5 iskoláról is kell gondoskodnunk.

A hívek olvasmányait is figyelnünk kell, a zsinati
előírások szerint, nemcsak jó tanácsokkal kell őket el
látnunk. hanem oivasmányokkal és sajtótermékek
kel is.

Az iskolánkivüli népművelésbeti is részt kell ven
nünk, az esztergomi zsinat szerínt.

Es az Actio Catholical Mennyi erőfeszítés, hogy
képviselőtestületünkbe apostoli szellemet vigyünk.
A családgondozók hálózatának kiépítése. az 5 egyház
községi szakosztály dolgoztatása, tanfolyamok tartása.
sajtóakciók lebonyolítása. filmszínházak ellenőrzése.
karitász és gyermekvédelem szervezése, akciók lebo
nyolítása. röpiratok. plakátok rendelése és azok terv"
szerű szétosztása, stb., stb. - mindez munka, munka I

Es az egyesületi élet megszervezése és virágzás
ban tartása I A legkisebb helyeken is a gyermekek.
legények, leányok, férfiak, nők egyesületei, nagyobb
helyeken mindezekből többféle is. a hivatások szerint.

S mindezt statisztik&ra készen tartani, hogy az
A. C. májusi ívein még arról is beszámolhassunk, hogy
hányan járnak szentrnisére, hányan mulasztják el i'I.

húsvéti gyónást, hányan olvasnak nemkatolikus lapot.
stb., stb.

Szüntelenül órködnünk kell - a 469. canon sze
rint - arra is, hogy a gonosz be ne törjön a nyáj közé,
hogy jó pásztor, éjjeliőr legyünk. Számon kell tarta
nunk 'a kormányzat szociálls akci6lt ls, hogy híveink
ki ne maradjanak azokból, részt kell vennünk a Hltel
szövetkezet ~s a Hangya Szövetkezet munkájában.
Kultúrházat kell építenünk. A főispán, az alispán, a
fószolgabíró is sok mindenben számít ránk. A térsa-
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dalmi mozgalmak is elsősorban a plébániákon keres
nek támogatást.

S mindez a munka annyiszor sokszorozódik, ahány
a tilta. A tanyai plébániákon, a szórványokban pedig
csak rendkívüli eszközökkel dolgozhatunk. Bár nem
teljes e felsorolás. sóhajtozva érezzük, hogy ez a sok
léle Jeladat elvégezhetetlen, külőnösen, ha a lelkipász
tor egymaga akarja azokat elvégezni, még ha bele is
szakad az erőltetett munkába.

III.

Noszogatás nélkül is érezzük. hogy jóval többet
kell dolgoznunk ma, mltü boldogabb időkben. Ez a mí
felgerjedt korunk szinte haláltmegvető munkálkodásra
szorít bennünket. Nem utalok Spanyolországra, hol d

közelmultban 7000 papmártírt adtunk az Egyháznak.
Sem Oroszországra, melynek istentelenségéről haza
tért fiaink beszélnek megrettentő dolgokat.

Röviden: Európában olyan szellem kapott lábra,
mely vallási teriileteket érint. Nálunk is szükségessé
lett, hogy a bíboros-hercegprímás felhívása szerínt
elszántan és gerincesen hirdessük az Istentől adott er
kölcsi -törvényeket.

Aztán verseny társakat kaptunk oly tetiiletekre,
amelyeken eddig konkurrenciamentesen dolgozhattunk.
PI. Karitasz. A kormányzat erőteljesen kézbe vette a
falvak szociális és egészségügyi védelmét s komoly
gyermekvédelmet szervezett. Nem az a baj, hogy a
közigazgatás mindinkább szociálissá válik. hanem az.
hogy még most sem végzünk Keritész-munkát, leg
alább az eddig még szabadon hagyott területeken. (PI.
a betegek, öregek, sokgyermekes családok, hadbavo
nultak gondozása stb.]

Versenyfutás Indult meg az ifjúságért is. pedig
értük eddig a KALOT-al, KALÁSZ-al, n L. el, xros
val csak mi dolgoztunk.

A hdború durvító hatását sem téve.zthetjllk szem
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eiM. Az 'első' vílághéború 'feladta nekünk-a lecltét,· vaj
jon tanultunk-e belőle? Törekszünk-e elszántan arra,
hogya jelen háború ne végzödjék oly széngyenletes
erkölcsi összeomlásban, mínt az első?

IV.

Teendőink valóban óriásivá nőttek. Akiben lele
IÓBség él, az láttukra megretten s kislelkűen azt kérdi.
hogy birom elvégezni?

A lanyha könnyen megoldja a kérdést. Semmit.
.,agy édeskeveset tesz, amint azt a beszámolásokból
egészen jól meg tudjuk állapíteni. Mások a nehézsé
gekkel és akadályokkal mentegetőznek, sokat sopán
kodnak s a püspökök és az A. C. erélyes intézkedéseit
sürgetik. Jórészt megokoltak e panaszok l szükséges
is, hogy felsőbb tényezők határozottan közbelépjenek.
De ha a panaszkodók kivánsága szerint el is gör
dülne az útból minden akadály, a teendők ezzel még
nem kisebbednének.

Érdekes tapasztalat különben, hogy egyesek menv
nyire beleragadtak a politikai gondolkodásba. Jobban
bíznak a protekciós közbenjárásban, megegyezésben,
liliputi hatalmasságok kegyeiben, mint a saját ember
feletti küldetésükben és elszánt papi működésükben.

A hires francia iró és emberismerő Charles Péguy
mondja: Kétféle ember van: misztikus és politikus.
Misztikus az, aki meghal az igazságért, a politikus pe
dig, aki megél belőle. Ma is vannak, akik a politi
kából akarnak megélni s jobban bíznak akár valame
lyik szélsőséges mozgalommal való tárgyalásban, mint
a saját apostoli munkájukban.

E túlzóktól eltekintve kétségtelenül fennáll az a
veszedelem, hogy a papság megrémül az eléje meredő
fetadatokt61 s nem érezve önmagában elég erőt vala
mennyinek a megoldásához, csak annyit végez el 'be
lőle, amennyire idejéből és erejéből iuiia és amit a sa
ját leje u(án elvégezhetőnek Uél. tgy azonban szó sem



lehet a papság programmszerú munkájérél," sem az
együtemű munkálkodásról, amelyre pedig a" katoliciz
musnak ma oly igen nagy szüksége volna. Nemcsak az
országos és egyházmegyei központoknak kell ma terv
BzerOen dolgozniok, hanem a plébániáknak ls, hiszen
ők az igazságot hírdétö, lelkeket szentelő és életre ve
zető Anyaszentegyháznak konkrét megjelenési formái
kicsiben.

V.

Már most tegyük fel a kérdést: hol a megoldás?
A válasz Kolumbusz tojása: szabadítsa fel magát a pap
ság az olyan teendők alól, amelyeket a világiak is J61
elvégezhetnek. Ezáltal időt nyer és ereje marad oly
teendőkre, amelyeket viszont csak a pap végezhet el
és senki más. Nem feltétlenül szükséges, hogy a plé
bános vagy a káplán nyakig merüljön a Szívgárda, a
legény- és leányegyesület aprólékos ügyeibe, bajaiba.
amikor a tanító és tanítónő, a helybeli intelligencia,
vagy akár a polgárság soraiban biztosan találhat, ha
keres, olyanokat, akik alkalmasak és készek is az
egyesületekkel való bibelődésre,

Ez nem megoldhatatlan kérdés már, hiszen az egye
sületi központok évek 6ta végzik az egyesületi vele
tők képzését. Szemeljünk ki az ifjúsági egyesületek
vezetésére alkalmas férfiakat és nőket és küldjük el
öket a megfelelő kurzusokra, ahol nemcsak az egye
sületi élet valóságos szakembereivé képezik ki majd
őket, hanem apostolokká is, hiszen ezeket a vezető

képző tanfolyamokat zárt lelkigyakorlatokkal kezdik
el és az általuk nyert lelkialapokra építik fel az egész
vezetóképzést. Ne riadjunk vissza az anyagi áldoza
toktól, még ha saját zsebünkbe kellene is nyúlnunk.
A tőke kamatostól visszatér, mert szakembereket, te
hát dolgukat értö, önálló' és lelkes ifjúsági vezetőket
kapunk vissza. .

Ugyanezt lehet mondani a nőí egyesületekről is.
Az Országos Katolikus Nószövetség gyakran rendez
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vezetőképző tanfolyamokat.· Veszprém egyházmegyé
ben, a megyéspüspök jóváhagyásával ezen a tavaszon
egymásután 8 helyen rendeznek ilyen képzést. A plé
bániák kiküldöttei itt tanulják meg. hogy miként se
gíthetnek a lelkipásztoroknak hitbuzgalomban, kari
tászban, gyermekvédelemben, stb.

Haladéknélkül kezdjük el az egyesületi vezetőkép
zést, hogy ezáltal felszabadíthassuk magunkat az egye
sületi élettel járó ezernyi apró munka alól. Eljött az
idő arra is, hogy az egyházközségi szakosztályok ré
szére is- gondoskodjunk kiképzett vetetőkrőJ. Egyet,
aki a kulturális ügyekben képezze ki magát; egy mási
kat, aki a sajtó- és filmügyeknek legyen a szakértője;

egy harmadikat, aki a szeeiélis feladatokra speciali
zálja magát. Sajnos, ily szakosztályvezető-képzés még
nem alakult ki. Addig is, míg ezt a képzést is elkezd
jük. sokat segíthet az a kézikönyv, amelyet a bíboros
hercegprímás előszavával éppen most adunk nyom
dába. Forgalombahozatala az őszre, de talán már a
nyárra is várható. Ez a kézikönyv az A. C.-ra, az egy·
házközségre, az egyesületekre vonatkozó ismereteken
túl részletesen és gyakorlatilag bemutatja az egyház
községi szakosztályok rnűködésí területét és mó
dozatait.

Tudjuk, hogy mindez nem oldható meg varázs
ütésre. De ne mondjuk kislelkűen, hogy nincsenek
megfelelő embereink. Elismerem, hogy vannak nehéz
vidékek, ahol a' vezető emberek semmire sem kap
hatók. Állítom mégis, hogy túlnyomó részben talál
hatunk alkalmas munkatársakat, csak meg kell keres
nünk őket.

A KALOT, KALÁSZ, KIDE, D. L. szolgálatában
mennyi új és nagyszeru munkatárs lépett elő a teljes
ismeretlenségből. E mozgalmak már sajátmagukb61
emelnek ki új és új vezetőket. Es milyen vezetőketI
Nem is álmodjuk. hogy a mi fajtánkban ily forr6 apos
toli lelkület és kiváló szervezőtehetség rejtőzködik.

Csak az alkalmas módot kell felfedeznünk, hogy le·



fúrjunk amélybe, ahol ezek az értékek megtalálhatók.
Gyakran tapasztaltam, hogy elég egy tanfolyam meg
rendezése, mondjuk az Alföld tanyai világában, s any
nyi segítenikészség jelentkezik, hogy maguk a papok
álmélkodnak a legjobban. Maguk sem tudták, hogy
milyen kincseik vannak.

Nagyobb helyeken az egyházközségI tit kál beál
lítása igen hasznosnak bizonyult. Az ő feladata: össze
fogni a szétfutó ügyeket, számontartani a tennivaló
kat, gondoskodni az irodai végrehajtásról. Egy ügyes
és lelkes egyházközségi titkár számtalan aprólékos és
éppen azért fárasztó gondtól mentesíti a plébános
agyát.

Itt az idő és ki nem kerülhető, hogy felszabadít
suk magunkat bizonyos teendők végzése alól. A fel
szabadítás azonban csak akkor eredményes, ha egy
házközségi és egyesületi szakembereket képzünk ma
gunk mellé.

VI.

Ha rendelkezünk már kiképzett munkatársakkal,
nem kell mást tennünk, mint hogy bennük éberen tart
suk az apostolság szellemét s hogy őket a programm
szerümun.k.ába beleirányítsuk. Akkor kialakul körü
löttünk a hangadók rétege, amellyel döntően befolyá
solhatjuk egyházközségünk közvéleményét. Akkor kí
építhetjük a családgondozók hálózatát, pedig ha ezzel
a stervezettel rendelkezünk, akkor könnyen mozgat
hatjuk az egyházközséget. Akkor időnk marad, hogy
becsületesen elláthassuk irodai teendőinket. .

Akkor legszentebb feladatunknak tartjuk a hit
oktatást, és megszünik majd a vád, amelyet egyik fő
igazgatóságon hallottam, hogy az állami iskolákban
pontosabb a hitoktatás, mint a katolikus iskolákban,
valószínűleg a díjazás míatt. Időnk lesz a gyermekek
hitoktatásához, abba intenzíve kapcsolódunk bele, jó!
tudva, hogy itt fektetjük le az alapokat és itt biztosít
juk a jobb hívősereget.
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Kiképzett egyesületi vezetókkel már nem jelent
elviselhetetlen terhet foglalkozni az iskolánldvüli ifjú
sággal. A velük való komoly törődés ma különösen
időszerű, amikor az állami ifjúsági szervezés küszöbön
áll, Ha minden faluban megszerveztük. volna a
KALOT-ot és KALÁSZ-t és minden szébajöhető egy
házközségben a DL-t, KIOE-et, Legényegyletet és
KLOSZ-t, akkor nem fájna most a fejünk azért, ami fe
nyeget. Ha ifjúsági vezetőkkel rendelkezünk, akkor
teljes erővel teljesíthetjük. az ifjúság lelkével való tö
rődést. Akkor könnyen megoldhatjuk a levente-mísé
ket és prédikációkat, a leventék erkölcsi oktatását, hí
szen van már időnk ahhoz, hogyegyesületeink s álta
lában ifjúságunk mellett úgy álljunk, mint lelkipász
toruk, lelkiatyjuk.

Akkor lesz időnk igehirdetésünk megreformálá
sára és a liturgikus közösség kialakítására. Akkor hí
veink feje leszünk, élükön mutatjuk be Istennek a kö
zös áldozatot s úgy lépünk közéjük, mint Isten küldöt
tei. Akkor időnk. marad saját papi lelkiségünk ápolá
sára is, tudva, hogya pietas ad omnia utilis. Nem mér
legelnénk mindent e világi szemszögből és nem befo
lyásolnának emberi szempontok. Akkor volna erős
hitünk a beteg világ meggyógyításához s munkánk
sikerét a legfontosabb tényezőre, Isten kegyelmére
alapitanánk.

es akkor megjelennék homlokunkon az a vonás,
amelyet XI. Pius vésett reá: a vezéri. Híveinket be
osztott csoportok szerínt, begyakorlott tisztek és al
tisztek vezetése mellett vinnénk az oltártól és egye
sülettől a világnézeti harc mezejére.

es akkor szakadhat az eső, jöhet az árvíz, fújhat
nak a szelek s a Háznak ronthatnek. nem dől az össze,
mert kősziklára építettük.
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Az A. C. 1942/43. évi munkaprogrammja.

1942 április.

Az A. C. Országos Elnöksége a távaszi püspöki
konferencía elé terjesztette jóváhagyás céljából a kö
vetkező évi munkaprogranunját, miután azt előzetesen
átbeszélte úgy az A. C. egyházmegyei igazgatóival,
mint az országos egyesületek vezetőivel.

l. A feszültségekkel tele korunkban olyan pro
grammot akartunk összeállítani, amelyet magáénak
valljon az egész magyar katolicizmus, annak minden
szerve és ágazata. Az egység ma különösen szüksé
ies, ha elérni akarjuk végső célunkat: a közélet meg
tisztitását s a krisztusi szellem érvényesítését.

2. Megtartottuk az évek óta bevált vonalat. Eddig
hitünk tanításait vettük át fokozatosan, belőlük hít
buzgalmi munkát és társadalmi mozgalmat támasztva.
A dogma és tnorális alapvető sorozata után a szentség
tanra térünk át s még részletesebbé és gyakorlatibbá
akarjuk tenni ezt a hitbuzgalmi munkát és társadalmi
mozgalmat, hiszen éppen a szentségtanból kaphatjuk
a katolikus élethez a legigazibb indító anyagot. Kultu
rális vonalon is szükséges a szentségtan tárgyalása,
mert a világiak között a szentségek lényege és gya
korlata körül nagyobb homály uralkodik, mint pl. az
Istentan általános hittételeiben. Ezért tettük a munka
programm tengelyébe a szentségtant.

3. A szentségtant egyelőre OlA család megszente
lése" jegyében vesszük át. Ezt pedig legalkalmasabban
a család keletkezése, vagyis a házasságtárgyalás által
alapozhatjuk meg. Ezért vesszük a szentségtanb61 első
nek a házasságot.



4. A magyar közélet és közvélemény figyelme
évek óta mindjobban a család felé terelődik nemzet
politikai szociális okokból. Programmunkkal így elő

nyös szinben jelenünk meg, visszhangja biztosan igen
erős lesz és ellentmondásra nem talál. A közvélemény
látni fogja, hogy az Egyház az idők magaslatán áll.
Ma sok bujkáló egyházellenesség tapasztalható s a tév
eszmék betörtek a család területére is. Azáltal, hogy
egyszerre adjuk a földi és örök boldogulás terveit, azt
mutatjuk meg, hogy a család a rní szemünkben sokkal
többet ér, mint aminek sokan gondolják.

5. A jövő bizonytalan, jobb azért oly gondolatnál
megállani, mint amilyen a család, mert ez eleve el
veszi minden polémia élét és akciónkat jogosulttú és
népszetűvé teszi. A társadalom megtisztitását célzó
mozgalmunk rugalmassá lesz így, mert a család jel
szava alatt annyit veszünk át a közélet problémáiból.
amennyit a bekövetkező események megengednek.

6. Mindenki érzi, hogy egészséges társadalmi moz
galmaknak ma a család érdekében kell elíndulniok.
Igy a rég várt szeeiélis irányban is biztosan halad
hatunk. A szociális kérdést a családnál lehet legköny
nyebben megfogni. Sokan nem értik meg a társadalmi
igazságosság tartalmát, azt azonban mindenki meg
érti, hogya többgyermekes család többet érdemel.
A család határozza meg majd az egészséges jövedelem
eloszlás gondolatát.

7. A törvényhozás keretében fennáll az a remény,
hogy mozgalmunk a törvényhozás tagjait felbátorítja
és egy kedvező pillanatban sikert érhetünk el a válá
sok megsztgorttáae, majd pedig a házassági törvény
reviziója terén.

8. Ily szempontok mérlegelésével készült el az
A. C. jövőévi programmja s miután a püspöki kar
jóváhagyását elnyertük, a továbbiakban első ízben
közöljük az ország papságával.
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"C.aládmenté. - nemzetmenté•."

"Meg kell becsülnünk. és meg kell
szentelnünk. magyar családjalnk.at ke
letkezésükben, belső szervezetükben
és fennmaradásukban" - mondotta
Serédi Jusztinián bíboros-hercegprt

más karácsonyi szózatában.

A családok válsága, szétesése, elnéptelenedése
közismerten ma már olyan fokra emelkedett, hogy
komoly veszedelmet jelent ÚIZV ElZVházunk, mint nem
zetünk jövőjét illetőleg.

A nemzetet akarjuk megmenteni, amikor az Actio
Catholica ezévi munkatervének egyetlen célkitűzésévé

a család megmentését tette.
Elérkezett az idő, hogy a keresztény és nemzeti

lét igazi alapját. a családot az élet minden vonalán
megerősítsük.

Célkitűzésünknekkettős útja van:
egyrészt a keresztény családokban visszaszerezni

a házasság szetuséqt erejét és méltóságát,
másrészt a magyar közéletben a keresztény názas

ság és család eszméjét a régi méltó helyére vissza
áJJltanl.

Eddig szervezéssel, vezetőképzéssel és a köz tudat
ébresztésével igyekeztünk megközelíteni célunkat,
hogy alkalmas időben bátor vezetőkre, erős egyház
községekre és szervezett tömegekre támaszkodva, a
siker reményével állhassunk ki családjainkért.

Az idei munkaév programmja öszefogja mindazt,
amit az előbbi évek folyamán tapasztaltunk és gyüj·
töttünk lelki, jogi, kulturális és szociális téren.

Törekvéseinkben a bíboros-hercegprímás házas
sági törvényjavaslatára és megnyilatkozásaira, vala
mint az 1935-ben tartott házasságjogi ankétunk javas
lataira támaszkodunk.

Orültünk, amikor az igazságügyminiszteri rende
let megnehezítette a házassági elválásokat. Orültünk
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annak is, amikor a konuányzat korszerű szociális
intézkedésekkel szolgálta a család védelmét. rnínt
amilyen a házassági kölcsön, a családi pótlék feleme
lése a köztisztviselőknél, az Országos Nép- és Család
védelmi Alap megteremtése, telepítés stb.

Jogi és szociális intézkedések azonban egymaguk
ban már nem állíthatják meg a családok további pusz
tulását. Mindenekelőtt a lelkeket kell átalakítani.

Ezt a lelki átalakítást tartotta főképpen szem előtt
az Actio Catholica, amikor a családmentés jelen átfogó
programmját elkészítette.

Alljon tehát az 1942/43. munkaévben minden kato
likus tevékenység élén ez a jelszó:

"CsaJádmentés - nemzetmetüés,"

A részletes tennivalókat a következőkben jelöljük
meg:

l. MéJyItsük el a családok vallásos életét!
l. A készülő házasságoknál akadályozzuk "meg a

csupán polgári házasságot és a reverzális nélküli
vegyes házasságot.

2. Segítsünk az érvénytelen és törvénytelen
együttélések rendezésénél.

3. Vezessük be családjainkba a családi közös esti
imákat.

4. Szervezzük meg a családi közös engesztelő

szentségimádást (ideje: 1943 farsang vasárnapja),to
vábbá a családok felajánlásAt Jézus Szentséges Saí
vének.

II. Dolgozzunk a keresztény házassági eszmény
újra megbecsüléséért.

Mindenütt fejtsék ki és beszéljék meg a követ
kező tételeket:

l. Hogyan gondolta el Isten a keresztény házas
ságot?

2. A keresztény házasság egy férfi és egy nő élet
közössége.

3. "Amit Isten eiYbekötött, ember el ne válassza."
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4. A család szemefénye: 8 gyermek.
5. A család örök azocíálís jogai.
6. Előkészület a keresztény házasságra.
7. Vegyesházasság.
8. Korunk eszmeáramlatai és a keresztény hé-

zasság.
9. A keresztény házasság és az állam.
10. Magyarország sorsdöntő kérdése: a házasság.
E tételek anyagát, az előadások vázlatát az Or-

szágos Elnökség kiváló írókkal elkészítteti s az egy
házközségek és egyesületek rendelkezésére bocsátja.

III. Dolgozzunk a házasság és a család jobb anyagi
megalapozottságáértl

1. Ugyeljünk, hogy a készülő és meglevő családok
igénybe vegyék a kormányzattól biztosított előnyöket
és kedvezményeket. (Házassági kölcsön, családi házak
építése, telepítés, földreform, házhelyakció.)

2. Az egyházközségek, egyesületek és szervezetek
indítsanak a saját körükben is akciót a készülő házas
ságok és sokgyermekes családok megsegítésére. (Há
zassági kölcsön, családiház építése, napközi otthon
létesítése, a helyzetnek megfelelő szocíálís és gyer
mekvédelmi akciók.)

IV. Országos mozgalmakat a keresztény családért!
l. A magyar ifjúság a saját körében indítson moz

galmat. A fiúk a "tiszta férfiúság", a leányok a ,.tiszta
Ifjúság" jegyében.

2. Az A. C. Országos Elnöksége október és novem
ber havában családvédelmi ankéteket rendez három
irányban, amelyekből megindítja az országos mozqal
makat:

a) jogi irányban: hogy elérje a bíboros-herceg
prímás házassági javaslatának törvénybeiktatását, a
házassági válások gyökeres megszigorítását, a csalá
dok, főkép a gyermek fokozottabb jogvédelmét.

b) Szociális téren: hogy kivívja a családok anyagi
megalapozottságénak nagyobb fokát.
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c) Közerkólcslség terén: hogy kiharcolja a házas
ság· és családellenes sajtó, irodalom, színház. film meg
fékezését és a családra kedvező közhangulat megterem
tését.

A három ankét eredményét röpiratokban Ismer
tetjük.

A szükséges és részletes tudnivalókat végrehajtási
utasításban közöljük az egyházközségek szakosztályai
val és az egyesületekkel.
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A katollkus akció egyOntetú szervezése.

1942 május.

l. Az Actio Catholica
a "világtisztít6 kereszténység" jegyében.

Felségesen szép és borzongatóan nagy ma az a
kérdés, hogy miként törhetné át a kereszténység az
elszigetelés és visszaszorítás korlátjait és hogya szel
lemi és társadalmi élet terén miként foglalhatná el azt
a helyet, mely méltán megilletné őt. Hiszen meggyő

zódésünk szerint a kereszténység a legtökéletesebb
gondolatrendszer és az emberiség boldogításának leg
gyönyörűbb programmja.

Ez a nagy gondolat foglalta le egészen P. Bangha
zsenijét s utolsó művében, "A világhódító keresztény
ség"-ben az örök vizek zúgását már halló szelleme
még egyszer fellobogott és ragyogóan írta le ennek a
hódító hadjáratnak szinte mínden részletét.

Ez különben az a nagy gondolat, mely az utolsó
pápákat foglalkoztatta és amelyért az Actio Catholica
mozgaImát elind1tották.

Bizonyára felesleges az A. C. lényegét és feladatait
tüzetesebben ismertetni. Röviden csak ennyit: Az A. C.
az oltár körül összegyüjtött hivóket kívánja ktvezettü
a társadalom minden pontjára, hogy a nagy anyagI és
szellemi öSBzeomldsok pillanatában az apostoll lelkű

világiakkal megismételje a kereszténységnek azt a gyö
zelmét, amelyet aratott a r6mai impériumon és a barbár
ztvatatok felelt.

Rendkívül érdekes, hogy az Egyház éppen akkor
tűzi ki a hódítást céljául, akkor szervez a laikusokból
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új és hatalmas hadsereget, amikor látszólag a leg
nagyobb vereségek árnyékába kenu.

Most folyik az élet-halálharc a kereszténytelen,
sőt istentelen monstrummal, mind Európa, mind a ke
reszténység legvadabb és legbrutálisabb ellenségével.
Am, másutt is vannak hivatalosan támogatott mozgal
mak, amelyek félretolják a kereszténységet, mint hasz
nálhatatlan valamit, helyébe világnézeti alapjául a vér
dogmáját teszik, melynek logikáját ha átgondoljuk, a
kereszténység pusztulásának rémületét látjuk magunk
előtt megjelenni. Egy röpirat, amelyet az Osservatore
Romano említ, a háború végeztével igéri a két front
közötti küzdelem döntését. A gyakorlatban azonban
máris minden eszközt igénybe vettek, hogy az Egy
házat elszigeteljék, visszaszorftsák, Istenadta jogaitól
megfosszák, mint amilyen pl. a karitász gyakorlása,
vagy az ifjúság nevelése.

Európa tehát élet-halálharcra emelkedik a keresz
ténység ellen, csákányt forgat a szikléval szemben. az
Egyház pedig éppen most vonja fel az Isten-ország
látomását és éppen most gondol új hadsereg megszer
vezésére. ~ !~

Hogy a kereszténység ezen ellentámadása csak az
oltár tüze körül melegedőktől indulhat ki, az egészen
magától értetődik. Csak azok alkalmasak világnézeti
harcok lefolytatására s a velük járó áldozatokra, akik
komoly hitéletet élnek. Nem szabad azért lefitymálni
az A. c.-t, vagy merő hitbuzgalomnak bélyegezniazért,
ha első teendőjének a hitélet elmélyítését látja. Egé~
szen világos és kétségbe nem vonható, hogy minél több
hívőt meríthetünk el a kegyelmi életben, annál többen
válnak arra alkalmassá, hogy Krisztus ügyének zászló
hordozói legyenek. Hogy emellett az értelmi és gya
korlati kiképzésre is nagy gondot kell fordítani, dZ egé
szen világos.

1. Hogy gondolja el Róma a világiak fe/vonulását
a Krisztus-országok terjesztése érdekében?

Hierarchikusan. Ez annyit jelent, hogy az A, C.-ben



dolgozni kívánó világiaknak. azok közül kell Ielsora
kozniok, akiket a Szentlélek tett püspökökké. és akí
ket a püspökök tettek egy-egy közösség felelős fejévé.
Az A. C. a vezéri elvet írta fel a ma papjának arcára.
A mai püspököknek valósággal tábomokoknak kell
lenniök, a papoknak pedig vezérkari tiszteknek.

Ebből a hierarchikus jellegből folyik az Actio
Catholica azon tulajdonsága, hogy II világiak apostol
kodásának tervszerűnek és ezervezettnek kell lennie.
Vagyis nem elég az apostoli buzgóság egymagában,
nem elég sokaknak privát ügyeskedése, ma nagyvo
nalúan szervezett, a püspököktől vezetett, tervszerű

apostolkodás az Egyház nagy gondolata.
2. Hogyan valósították meg az A. C.-! Magyar

országon.
A magyar püspökök sokáig töprengtek azon. hogy

milyen alapokon építsék fel Magyarországon az A.
C-t. Először arra gondoltak, hogy megszüntetnek min
den egyesületet és a gyermekek, legények, leányok.
férfiak, nők ötös tagozódásán építik fel az A. C. szer
vezetét. Minthogy azonban az egyesületből ki lehet
lépni és be lehet lépni, míg viszont a világiak korszerü
apostolkodásának szükségszerűnek kell lennie, azért
oly alapot kerestek, mely szükségszerű s melynek
mindenki tagja, aki a keresztséget felvette és aki élő
kapcsolatot tart fenn az Egyházzal.

Ezt az alapezervezetet az egyházközségben talál
ták: meg, melynek élén ott áll a püspökti51 kinevezet!
fej, a pJébdnos.

Az egyházközségeket aztán az esperesek körül
gyüjtötték össze.

Az esperesi kerületeket pedig a megyéspüspök
körül.

Végül országosan nyalábolták össze a szerveze
teket a püspöki kar oldala mellett.

3. Mindemellett a magyar 'püspöki kar nem kívánta
elhanyagoIni azokat a nagy értékeket, amelyek az
egyesületek és a szerzetesek k6rül helyezkedtek el.
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Éppen azért az egyesületeket nem kivánta nélkü
lözni, sőt gondoskodott bekapcsolásukról. Az egyesü
letek bekapcsolást nyertek az országos szervezetek
ben, valamint az egyházmegyei központi szervezetek-
ben is. .

Az egyházközségekbe is beleillesztette Cj.Z egyesü.
leti munkát és nagy feladatot tűzött az egyesületek elé.
Az egyesületektól várja a markáns katolikus karak
terek kialakítását, főképpenpedig a vezetők kiképzését.
Az egyesületek igen jól el tudtak helyezkedni az
egyházközségekben és azok, amelyek az egyházköz
ségek körül helyezkedtek el, mint pl. a KALOT.
KALÁSZ DL., KIOE, nagyszerűen felvirágoztek.

4. Papíron tehát megvan az egységes otqarúzáclo.
Sőt, ennek a nagy szervezetnek az egységes moz

gatása is megvolna. Az Actio Catholica ugyanis éven
kint jelszót választ, amelyik törekvéseit tökéletesen
kifejezi. Továbbá évi programot készít és annak meg
valósításához segítőeszközöket bocsát ki.

Az ellenőrzésről is gondoskodott, hiszen az egv·
h6.zközségi szervezeteknek minden évben el kell szá
molniok végzett munkájukról és az adatok hitelessé
gét az espereseknek, valamint az egyházmegyei köz
pontoknak ellen kellene őrizni.

JI. Hibák és hiányok.

Hogy van mégis az, hogy a magyar A. C. tíz év
után sem jelentí azt az erőt, aminek pedig papfrforma
szerint lennie kellene?

I. A hiba egyik forrása: maga a papság.
a) Sajnos, a klérus még mindig nem ismerte lel

eléggé a világi hívek munkábaállításának nagy jelen
t6ségét. Papságunk lelkipásztori módszere még most
is avult és régies. Nem kombínálta még be a világiak
erejének felhasználását.

b) Nem gondolt a papság arra, hogya teendők
mai nagy sokaságában lel kellene magát szabadJtanla
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olyanok végzése alól, amelyeket a világiak. kitünően
el tudnak végezni, hogy ezáltal szorosan vett papi
munkálkodására több ideje és ereje maradjon. A pap
ság még nem jutott el annak. felismeréséhez, hogy
mindenekelőttvezetőket, kiképzett szakembereket kel
lene maga mellé kiképeznie. Egyrészt ifjúsági vezető

ket, másrészt az egyházközségi élet részére szakembe
reket. A papság túlterheltsége következtében a magyar
katolikus munka amatőr jellegzetességet mutat, nin
csenek kiképzett szakerők.

c) Azt is észleljük, hogy a papság még nem jutta
tott a világiaknak bizonyos hatáskört, nem engedett
át részükre munkaterületeket és nem engedi őket ön
állóan dolgozni.

d) Nem értette még meg, hogy mily messze érne
karja, ha pl. hangadó rétegeket képezne maga mellé,
vagy kiépítené a körzeti beosztást.

2. De hiba van a világiaknál is. Némi hítbuzgalmi
megmozdulásra vagy reprezentációs megjelenésre még
készek, de komoly. áldozatos munka vállalására már
nemigen. Különösen a középosztály zárkózik el a
munka elől. Nem teljesíti feladatát, amire az Egyház
most hívja, hogy a nép vezetője legyen. A háboru előtt
a zsidó liberálisok helotája volt és emiatt valósággal
elvesztette az országot.

A középosztály most is elzárkózik, éli a maga
disztingvált. zárt életét és nem érez arra felelősséget.
hogy fennmaradó szabadidejét és erejét feláldozza a
népnek és az Egyház nagy érdekeinek.

Altalános a panasz, hogy nincsenek ember.ek ka
tolíkus munkára és a középosztályból lehet a legkeve
sebb munkatársat szerezni.

3. Hiba tapasztalható az egyesületek vonalán ls.
a) Elég sok olyan szetvezetűnk van, mely mlnden

lélével loglalkozik. PI. egy lobogó alatt akarja össze
gyüjteni a városi, gyári s falusi leányokat, amikor pe.
dig már remekül kialakultak a DL, a KALASz, vagy
a KLOSz-szerú alakulatok. Nem végzik el 8 szükséges

297



átszervezést, emiatt csak zavarjék és megakadályoz
zák az egységes hivatásrendi kialakulást. S még ők

méltatlankodnák., ha nem tudjuk helyüket pontosan
kijelölni.

A legényegyletek pl. "Napsugár".klubokat szer
veznek, tehát leányokkal bibelódnek, mikor ez nem
feladatuk, nem is értenek hozzá, csak kontárkodnak.•Akkor, amikor az iparos- és munkásleányok részére
a kitűnőerr működö DL-mozgalommal rendelkezünk.

b j Szép számmal vannak hasonló célú egyesüle
tek. Es nem lehet őket fuzionálásra bírni, mindegyik
féltékenyen őrzi a maga pitvarát s a saját egyesületi
érdekét eléje teszi az egységes, éppen azért erős moz
galmaknak. Pl. a szociális célú egyesületekbőlés moz
galmakból majdnem egy tucattal rendelkezünk, s még
eddig nem sikerült őket egységbe összekapcsolni.

Ezen áldatlan állapotnak következménye, hogy
nem egy plébánián találunk egymás mellett hasonló
célú egyesületeket. Oeminenciája pedig kifejezte .már
többizben is azon óhaját, hogy az azonos célú egyesü
leteket fuzionáltatni kell, úgy látszik azonban, hogy
az egyesületi önzés nagyobb, mint a Bíboros kíván
sága.

ej Az egyesülelek általában túlzásba viszik euro
nómiájukal. Bosszankodva tapasztaljuk, hogy az egye
sületek tagjai sokszor még azt sem tudják, hogy mi
fán terem az Actio Catholica, még kevésbbé ismerik
magyar szervezetét és munkájának a menetét, Nem
éreznek felelősséget abban az irányban, hogy az A. C.
évi programmját a saját egyesületi vonalon is végig
gördítsék. Ellenben maguk csinálnak országos program
rnot, amelynek különösebb szankciója nem lévén, kü
lönösebb eredményt sem hoz. Pedig a káromkodás pl
leni akció mutatja, hogy mily messze jutunk, ha vala
mennyien összefogunk. Az egyesületek autonómiáján
sem esett semmiféle sérelem, a katolikus vitorlák
azonban igen kidagadtak, mert végre az egyesületi ol
dalról is felkarolték. Vajjon. míért nem tudnánk más
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téren is ezt az összehangolt és egységes munkát meg
valósítani?

d) Érdekes tünet az is, hogy egészen tiszteletre
méltó köröknek és szervezeteknek milyen meddó a
munkdlkodása. Sűrűn összedugják a fejüket, megálla
pítják a bajokat, agyonkritizálnak mindent, amit más
csinál, semmi sem jó, minden hibás, aztán megállapít
ják a teendöket is, amiket hercegprímásnak, PÜSPÖkI
karnak, A. C.-nak volna kutyakötelessége megvalósí
tani s miután sikeresen megkritizáltak mindent és tneg
állapítotték. hogy másnak mit kellene csinálni, nyugodt
lélekkel széjjel mennek, aztán nem történik semmi
több.

e) Vannak egyesületeink, amelyeket végzetesen
elért az aggkor. Vezetőik azonban görcsösen tartják
pozíciójukat és megakadályoznak minden megifjitási
törekvést. Valami sokat ugyan nem művelnek, el·
lenben fontos ügyeket lefoglalva tartanak. Nem lehet
mozgalmat indítani, mert jaj annak, aki az ö mezsgyé
jükhöz még csak közeledik is; Igy fontos feladatok el
végzés nélkül maradnak és nincs ember, aki segíteni
tudna.

lll. Orvendetes megdllapitdsok.

Folytatni lehetne ezt az elégiát, de hát felesleges.
Nem is kapnánk. meg a való képét; ha csak a visszás
helyzeteket állítanénk össze. Mert mindezen tünetek
ellenére megállapíthatjuk, hogy a magyar katolicizmus
munkája ma már sokkal tervszerúbb, mint valaha és
egységesebb is, mint régebben. ,

Megállapíthatjuk, és pedig örömmel, hogyahit·
élet igen szépen terebélyesedik. Azt is látjuk. hogy
a világnézeti képzés sokkal egységesebb és alaposabb,
rnínt régente. Vannak már tömegeink, amelyekkel
egységes akciókat bonyolíthatunk le. Sót, pl. a karom
kodásí akciónál meglepetve állapftottuk meg, ho~y

mily sok jóság és jóravaló készség rejtőzködik a ma
gyar társadalomban. A KALOT és KALÁSz tűnemé-
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nyes eredményei ezt bizonyítják, hogy a katolidzmus
találta el legjobban a hangot a falu felé és hogy ez
a mi két mozgalmunk a legdöntőbben munkálja a falu
felemelését krisztusi alapokon. Azt is látjuk, hogy az
ifjúság figyelme nagyobbodik az Actio Catholica mun
kálat aival szemben. Gondoljunk a Csoportbizottság
óriási eredményeirel

IV. Melyek most már a legelső tennivalók?

1. Elsósorban kivánatos: a fegyelem megterem
tése. Ha az Actio Catholica évi programmját a püspöki
kar jóváhagyta, akkor ezt a programmot fújnia kellene
minden szervezetnek, mely magát katolikusnak nevezi.
Még akkor is, ha a vezetők úgy találnák. hogy ők job
bat tudnának csinálni, mint az Actio Catholica.

2. Kivánatos volna továbbá, hogy eqvesűteü szer
vezkedésűnkbe több egyszerúséget és több világossá
got vigyenek. Végre ütött a huszonnegyedik óra, hogy
szervezeteink megértsék az összefogásnak parancsát.

3. Ki kell szélesIteni és alaposabbá tenni a vezetők
képzését. Egyrészt támogatni kell azt az alapos és
mély vezetóképzést, amelyet a KALOT, KALASz.
KIOE, DL, EMSzO, Katolikus Nószövetség, KLOSz
végeznek évek óta dícséretes buzgalommal és kiváló
hozzáértéssel. Legalább ezeket a vezetóképzési alkal
makat kellene felhasználni, hogy minél hamarabb. mí
nél kiképzettebb vezetóréteghez juthassunk. A vezető

képzés oldja meg az utánpótlás kérdését is. Sót, az
egyesületi vezetóképzésen túl gondolni kell a többi
munkatársak kiképzésére is. Munkálkodásunk még
meglehetósen amatőrjellegű. Meg kell kezdeni nz
apostolképzést! Apostoliskolákat kell létesItenil

4. Olyan egységes programmot kell késziteni.
amelynek már az előkészítésénél is bevonjunk minden
számbajöhető erőt, s amely programmot aztán a közös
megalkotás következtében magáénak tartson minden
egyes szervezetünk.
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Isten országa.
(Feljegyzések llZ 1934. évböl.]

1. Esteledik s már lemenőben a nap . . .

Húsvéthétfőn írom az első sorokat. Tudatom mé
lyén az ünnep evangéliuma vibrál. Látom az Emma
usba menetelő két tanítványt, akik Izrael szabadulását
várták Krisztustól. Ehelyett szörnyű keresztre szöge
zése és már három napja tartó sírban pihenése követ
kezett be. Letörtek, reményvesztettek, csordulásig
telve bénító pesszimizmussal. S a Mester hozzájuk
társul. Eleinte fel nem ismerve, a prófétákból sorra
magyarázta, hogy mindezeknek így kellett történniök.
Szavára lelkük repesni kezd. "Maradj velünk, mert es
teledik s lemenőben a nap" - kérlelték, amikor válni
készült tőlük.

A történeti jelen tűnik elém. Az emberi organiz
mus velejében bomolt meg, s a világot soha nem Já
tott vihar szaggatja. "A nap lemenőben" - 8 aligha
szólam már, hogy egy avitt kor készül leszámolni, tör
téneti fordulóhoz jutottunk.

A sötétenlátók a világ minden sarkából a felosz
lás hírét érzik s az emberiség estéjét és pusztulását jő
vendölik. Sokakat megszállt a fin de siécle borús
hangulata. Ha a dolgok menetében a nyugati ala
pokra menő fordulat nem következik be, számolni kell
a pusztulással. A pusztulás általános vízözönéből mint
pharos mered ki a "hegyen épült város". A válságok
orkánját szemlélve, nyugodtan állapítja meg, hogy a
szenvedéseknek, katasztrófáknak be kellett következ
nie. Az. emberiség alapgondolata az Isten országa. Am

301



a XIV. századtól letért a természetes alapjáról s az
Antikrisztus jegyében épített fel államot, kultúrát.
gazdaságot. A bűnhődés most következett be.

Isten világítélete folyik ma. Sokat szólott az em
beriséghez. Legutoljára Fia által. Ma a világkata
sztrófák nyelvénMindenkitőlérthető nyelvjárással, s az
istentelenség, krisztustalanság világának. el kell pusz
tulnia, hogy a romokon felemelkedhessék az Isten or
szágának gigantikus új épülete. A ma katasztrófájából
Isten arca néz reánk. A káosz felett Isten rendező gé
niusza lebeg. Ogy engedi magába dőlni a lázadó erőre
épített világot, hogy az összeomlás ijesztő estéjén
mártsIéthatóvé válik a sarjadás és fakadás új estrája.

2. Az 6si emberidea.

Az emberiség életének bármelyik pontját vizsgál
juk, vigasztalan ínség sötétlik felénk. Melyik na
gyobb? A politika, gazdaság, a tudomány ínsége-et
Minden .bízonnyal az az ínség, amikor már senki nem
tudja, hogy miként takarítható el az egész kultúrát
elborító romhalmaz, s miként emelhető egy új hasz
nálható és becsületes épület.

Oroszországban, de másutt is infernális erők ta
bula rasát csinálnak a történelemból és féktelen szen
vedélyességgel és ösztönösséggel formálják a jövőt.

Aki a beteg emberiségen gyökeresen akar segí
teni, az legelőször a történelem alakító erőit kutassa
fel és keresse meg a világkép ama körvonalát, ame
lyet maga a Teremtő alkotott róla.

Ha végighaladunk az okok láncolatán, mindig egy
önmagában elégséges okhoz jutunk, egy végső ön
magában nyugvó Príncípíumhoz, a többi okot uraló
Első Okhoz. .

S ha a "honnét" kérdés után a "hová"-t tesszük
a folyton rohanó világ elé, úgy nem állhatunk meg
ennél vagy annál a célnál. hanem egy végtelen cél
ban, egy igazi nyugalomban, minden ember és dolog
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Requies Aeterna-jában pihenhetünk .csak meg. Nem
kutathatunk anélkül, hogy az idők határaiba ne üt
közzünk. Ha kilesünk a mindenségbe, titokzatos me
lódiét hallunk, amelyröl Schleiermacher beszél: a mér
hetetlen, az abszolút melódíáját.

Mindeneket Isten teremtett, következöleg minden
az övé. Abszolút tulajdono, birtok- és felségjoga
kiterjed minden teremtményre. A teremtés ezen egye
temes törvénye alól nincs felmentés.

A csillagok milliárdjai, a föld, rajta az államok,
nemzetek, gazdaság, kultúra, technika az ó birodalma.
Isten országa. Mindenütt metafizikai törvények érvé
nyesülnek, egy végtelen Értelem alkotásai.

Minden élő elé, mint létalapja tétetett a cél, hogy
Istenhez tartozik. Az emberiség fejlődését ama belső
törvényszerűség bontja, hogy Istenhez csatlakozzék
és résztvegyen az O élete közösségében. Az emberi
közösség ősi ideája tehát: Isten országképe.

Az újkori irodalom minden lapja az autonóm füg·
getlen ember képét rajzolja oda az olvasó elé, ám kez
detben nem igy volt. Isten saját képére és hasonla
tosságára teremtette az embert. Az igazi ember typus,
az Isten-hasonlóság, az Isten-gyermekség : ősí képe.
Belső dinamikája pedig,· hogy Isten örök Szerithárom
ságának, tehát az abszolut személyes Tetterőnek. Böl
cseségnek és Szeretetnek utánzata legyen.' Sokat bí
belődtünk ezzel, hogy a szocialisták, kommunisták
miként ábrázolják a Fölséges művét, az embert és ideál
ját. Ezzel az embertípussal végeznünk kell. A forra
dalmi erők éppen eleget hangoskodtak. Itt az idő,

hogy a katolicizmus hallassa hangját. S úgy rajzolja
fel az ember-ideát, közösségének képét, amint azt az
Isten gondolta és akarta. S nem ahogy némely korlá
tozott ember. Ez pedig: az ember Istenhez hasonló és
lsten gyermeke, élete egy felsőbb életnek ismétlődése.
Országa alázatos alávetés az Isten örök királyságá~

nak. Isten országa.
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3. Krisztus országa.

Bármennyire is az ember csinálja a történelmet,
az emberfeletti erók hajtják és alakitják azt. Isten
minden fordulónál intézményekkel és tényekkel gon
doskodott arról, hogy az Isten országa gondolata el
ne vesszen, s hogy az Isten-közösségí hívás eljusson
minden nemzedékhez."

Legutoljára és leghatalmasabban a történelmet
kettéválasztva akkor intézkedett, amikor az örök
Logos ama fehér éjjelen megtestesült. O az emberi
ség új Adámja. Benne az ember Isten-gondolta ábrá
zolása a legtökéletesebben jelent meg, mert egyszerre
volt Isten és ember, teljesen birtokolva mindkét ter
mészetet, mégis egy személy volt. Nem csupán azért
jött, hogy jóvátegye az emberek ostobaságát, hanem
hogy keresse, ami elveszett volt: Isten országát. Mégha
makulátlanok lennénk is, el nem rontva a bűnnel. fi
lozófiával, gazdagsággal és technikával, akkor is elénk
állana és hangzanék határozott felhívása: Sequere me!
Meghódítani a világot, rajta az embereket: az Isten or
szágátl Krisztus új eimen vette birtokába a világot:
vére hullásának., szenvedésének és halálának árán.
Isten országának eszménye Öáltala, a Krisztus-ország
szembeötlöbb, konkrétebb körvonalazást nyert. Nem
abstraktiv többé, hanem érzékelhető alakzat, élet. Az
Atya minden hatalmat neki adott az égen és a földön.
A regnum Christi királya Ö lett, s a fejedelmi pálca
el nem vétetik Tólel

Krisztus óta más történelemalakító emberfeletti
erő többé meg nem jelenik! A Teremtó Isten a Meg
váltó Krisztusban szemléltetóvé tette az Isten-ország
gondolatát. A Megváltó megadta a realizálódó ország
alkotmányát, az evangéliumot. A Szentlélek pedig nem
pihen, s a századok zajlásában, korunk. azéthúzó és
szétmálló társadalmában is fáradhatatlanul épiti ezt az
életfakasztó közösséget. Isten országát.



4. Jöjjön el a Te országodl

A történelem evolúciójának belső dinamikája a
totális Isten-országra való törekvés. Nem kész adott
ságképpen hullott ki Isten kezéből, hanem, mint lel
kület, törekvés és eszme járja át a társadalmakat és
államokat, és fokról-fokra valósitja meg az imádságot:
Jöjön el a Te országod!

Schütz Antal mélyenszántó könyvében ragyogóan
mutatja be, hogy Isten országának jellege elsősorban
pneumatikus. Lélek, mely végtére győzedelmeskedik
a történelmi tragikumon. Igazság, mely elnyomás és
jajgatás sötétje után ragyogva kél fel. Harc és halál
közepette békesség. Kín és szenvedés folytonosságá
hoz folytonos öröm..

De hierarchikus is. Ha ország, akkor van törvénye
és alkotmánya is. Szervezete és kötelezettsége is. Ki
rálya, akit Isten küldött, Krísztus, alattvalói ~z egész
emberiség és minden kor és minden esemény, Tör
vénye az evangélium.

Nincs a teremtésnek egy oly pontja, mely ne tar
toznék Hozzá. Nemcsak az Egyház tartozik Hozzá, az
állam is. A szent és a profán. Nincs benne abszolút szét
választás, egyik részének a másiktól való elkülöní
tése. Egység, mint Krisztus is egység. Nem lehet az
Egyházat az államon kívül helyezni. A tudományt nem
lehet a hittől elválasztani, vagy a művészetet az er
kölcstől, a gazdaságot az etikától, testet a lélektől,

az egyént a társadalomtól. Az erők csodálatos játéka
ez az ország, amelyben minden lény a maga törvényét
követi ugyan, mégis minden történés harmóniában il
leszkedik össze. Művész teremtette a művet, az Isten
minden teret és minden időt befoglaló világszínpedát.s

Ez az ország a paradicsom, amelyet az emberiség
az első elvesztése után kapott. S mert az ember az
eredeti bűn s következménye miatt elgyengült s l't

paradicsomot megtartani nem tudta, Isten Fia, Krisz
tus hódította meg azt újra. es pedig kínos halálával.
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Krisztus halála azonban lényegében feltámadás. A ha
lál törvénye az élet titkait hordja. A Krisztus-ország
közepén mindig az átváltozás oltára áll. Mindez él,
amikor meghalt is, s ez a folytontartó szent átválto
zás. Ameddig a történelem folyik, sohasem szűnik ez
ország körül a konfliktus: a test és lélek, a világ és
túlvilág, Egyház és állam, egyén és társadalom, ha
talom és szeretet, tudomány és hit között. Minden,
ami él, a passzió királyi útján jár, hogy a halálban tá
madjon fel szüntelen.4 Gertrud le Fort regényében:
A gettóból jött pápa, Pierleone, a zsidóból lett kardi
nális nem érti meg a dolgok misztikus rendjét. Nem
akar Krisztussal szenvedni, s lett belőle hamis pápa.

5. Civitas terrena.

Krisztus Királlyal szemben, gőgösen leng az Anti
krisztus lobogója. Isten országával szemben szünet
nélkül felharsan az antitézis: az istentelenség, az e
világ országa. "En vagyok, aki vagyok!" mondá az Úr.
Am Lucifer az Úr "én"-jével szembeállította a maga
"énjét". A történelem futószalagján az önistenítés ős
apjához mérhetetlen sereg csatlakozik, mely úgy ipar
kodik a jelen Világot berendezni, mintha nem volna
Isten és törvénye. Mint ama gigantikus erejű király,
aki igy kiáltott fel: "Jehova, kigúnyollak téged, én va
gyok a babiloni királyi" Vagy mint ama XVII. szá·
zadbeli boldogtalan Nabukodonozor, aki megístení
tette énjét, s akitől származik az a mondás: "az állam
én vagyok". A hüperrealisták, akik Istennek és a ve
rebeknek engedik át a mennyországot, a földet pedig
egészen az embereknek foglalják le. A filozófusok,
akik az autarchiát hirdették az embereknek, akik a
tudomány és művészet erkölcstől való függetlenítését
tanították. Akik nem engedték meg, hogy az égből
jöjjön a világ világossága, ellenben a hitetlen tudósok
katedrátról látták naponként az igazság napját kelni.
A naturalisták, akik szédületes tehetséggel iparkodtak
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C:.I földet mennyországgA varázsolni". Az e-világ lobo
g6ja alatt vonulnak fel a modern imperialisták, akik
nemzetükböl Istent csinálnak. Ma mint a pestis ural
kodik a népek között a fajta istenítése. Vallom az
Isten-ország első törvénye szerint: mindnyájan Krisz
tus titokzatos testének tagjai vagyunk, s a vér köte
lékeinél finomabb szálakkal vagyunk egymáshoz
fűzve.

A történelem alapjaiban nem más, mint az Isten
országának, s az istentelenség táborának küzdelrne.
Krisztus és az Antikrisztus harca. Szent Agoston gran
di6zus vízl6ja szerint: a Civitas Dei és a civitas ter
rena csatája.

6. Totális istenország.

Hiba volna a tételt így felállítani: Isten országa az
Egyház, a földi világ országa az állam. Muckermann
az ellipszis figuráját rajzolja fe!.' A kerület bármelyik
pontjának a két gyujtóponttól való távolságainak
összege ugyanaz. Az egyik gyujt6pontba az Egyházat
teszi, a másikba az államot. S elképzeli, amint a kerü
leten vonul az emberiség, a két gyujt6pont felé for
dulva. Némelykor mindkét pont világosan volt látható.
Máskor jobbra és balra jut a vonal a kerülethez, az
egyik ponttól a másikon át. Csak egy pont láthat6,
pedig a másik is jelen van. III. Ince pápa korában
csak az Egyház gyujtópontját látták és nem vették
észre, hogy a másik is rejtve jelen van. Az Egyház
az államot is magához rántotta, bár természete szerint
sohasem lehet az állam. Mikor viszont Nagy Péter, a
minden oroszok cárja lépett a másik pontba, akkor
meg csak az állam látszott. Bár az állam sohasem le
het az Egyház.

Az ugyan az Egyház isteni rendeltetése, hogy az
Isten-országot kíépítő erőknek vezetéke legyen, még
sincs arra hivatva, hogy az Isten-ország megvalósu
lása esetén magához ragadja az emberiség minden
ügyének kormányzását.
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A metafizikai értelemben vett egész fogalmát nem
valósítja meg sem az állam, sem az Egyház. Ellenben
ketten együtt alkotják a vallás, a kultúra és élet tö
kéletes egészét.

Az Isten-ország totalitását felismerték, ama egye·
temes zsenik, akiknek víziójában és felfogásában meg
elevenedett ez az egész. Mindenekelőtt Szent Agos
ton "Civitas Dei"-ére 'gondolunk, mely ragyogó csil
lagként fénylett a keresztény nyugat jövőjében. Dante
"Divina comediájára", melyben az egész gondolata
teljes szépségében mégegyszer fölragyogott, amikor
megvalósítása a középkorban megtörténni készült. To
vábbá Dosztojevszkij, aki egy süllyedő világ mélyén
ismét felragadta ezt az ősi gondolatot. Solowien, aki
misztikus hévvel mégegyszer utána kiáltott.f

Annál gazdagabb az emberiség fejlődése, minél
készségesebben valósítja meg a totális Isten-országot.
A történelemben ama népek kaptak nagy feladatokat.
amelyek a legmélyebben fogták meg e benső törvény
szerüséget. Ma is ez a tétel: Ha építeni akarnak az
emberek, nem válogathatnak a totális állam és a to
tális Egyház között. Nincs más totalitás, mint az Isten
ország totalitása.

Viszont mindig akkor mennek tönkre a nemzetek,
amikor letérnek ezen örök sínpárról. Nem azért hal,
nak a népek, mert fizikailag kimerülnek, vagy mert
egy hatalmasabb fegyverrel veri le őket, hanem mert
elhagyják az organizmus egységét.

Az istentelenség országa ugyanis már születése
kor magában hordja a romlás csiráit. Nem szervezked
hetik meg tartósan. Mert lényegében lázadás lsten
ellen, csődöt mondott és mond mindörökké. Nem egy
szer eszköz Isten kezében. A fejlődés menetében a
durva munkát, a tiszogatást végzi. Mint a bún és té·
vedés ijesztő ténye hangerősítőül szolgál a történeti
kiáltáshoz: Vissza Krisztushoz!
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7r , A két ~ard városa.

Az Or Jézus az Isten országát maghoz hasonlítja.
Kicsirázik, fává terebélyesedik s ágain elhelyezkedik
a föld minden népe.

A történelem legnagyobb fordulója Krisztus. El
jövetelével s titokzatos ittmaradásával megindult a
Krisztus-ország építésének műve, amelyet keresztény
ségnek nevezünk. A kereszténység beépítése a vi
lágba ama alapforma megvalósítását jelenti, amelyet
az Isten álmodolt az emberiségről.

Elindításához nem kellett több, mint 12 tanulat
lan halász. Am a Mesterrel telítve mentek el a föld
minden nemzetéhez. Atlépik az otthon és haza biztos
határát. Mint Pál csodája és a Péternek adott kinyilat
koztatás mutatja, nem minden vonakodás nélkül. FáI
még római polgár volt, a többiek azonban nem voltak
otthonosak a nagyvilágban. Hazátlanok lettek, amikor
átlépték földjük határát.

A küldetés azonban, mely szent hévvel töltötte
be őket, elfeledtette velük, ami hiányzott nekik. Olyan
országnak szolgáltak, melyben nincs római és zsidó,
férfi és nő, csak tagok Krisztus misztikus testében.
A római állammal szemben semlegesek voltak, mert
ez volt a totalitás. A római állam totalitása miatt kény
telen volt harcra kelni az ifjú keresztény egyházköz
ségek ellen. Ezek pedig csak vallási fölényüket sze
gezhették az üldözéssel szemben. Az első kereszté
nyek idegeneknek érezték magukat a földön. Maran
atha! Jöjj KrisztusI - így imádkoztak.

Lassanként azonban végbement az új ország meg
testesülése. Amikor Szent Pál Onesimosnak azt írja.
hogy emlékezzék: "mikor rabszolgáját is megváltotta
Krísztus", e szelíd szavakban forradalom izzott. Igaz,
nem a spartakuszoké. Az Emberfia szelleme volt ez,
melynek megjelenése teljes forradalmat, vagy jobban
mondva teljes restaurációt hozott. Csendben jött. mint
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a tavasz, mely lavina nélkül hajtja veglg a hatalmas
repesztéseket s egy éjszaka virágoskertet varázsol elő.

Muckermann írja le, hogy alexandriai Kelemen
nel a tudomány és görög képzettség, Tertuliánnal a
római jog, Szerit Ambrussal az antik állam-idea vonult
be a kereszténységbe. Az új élet ereje, mely Krísztus
ból jött s azért tökéletesen emberi volt, megragadta
az .élet minden részét. A különböző rétegekből való
emberek tódultak az Egyházba, mindegyik magával
hozva a kulturális örökségét. Míg ama szellem nem
jött, ki magát utolsó rómainak nevezte. Allarich előtt
akkor hódolt meg a Senatus Populusque Romanus.
A fordulat, mely még a keresztények előtt is lehetet
len volt, hogy a Roma aeterna elpusztulhat, valósággá
lett. A vandálok Róma afrikai provinciájában állottak
A pogányok azt mondották, hogy a keresztények
a szerencsétlenségek előidézőí. Ágoston vigasztaló
könyvet írt, amelyben azt mutatja ki, hogy a pogány
istenek mondották fel a szolgálatot. (Onkénytelenül is
a ma összeomlására gondol az ember.) Rómát mintegy
másodszor rombolja szét, de csak azért, hogy a romo
kon felépithesse a Civitas Dei gigantikus épületét. Mí
kor a Civitas Dei utolsó sorait írta, a vandálok már
Hippo kapujában állottak. Ugyanazon germán férfiak
és nők, akik később a Civitas Dei-t megvalósitották.

Amit Szent Ágoston vízióban látott, később hatal
mas valóság lett. Amit a könyv vatese alig észre
vehető struktúrában előre jelzett, a történelem nyarán
hatalmas termésbe szökkent. Isten országa megvalósul
a földön. S fölötte a szent püspök viziója lebeg. A ke
reszténység Péter szikláján állva egy egyetlen Civitas
Dei-be, a keresztény népcsaládba egyesítette a népe
ket. Nem elégedett meg azzal, hogy a látott csendben
és bensőségben adja át magát a túlvilági javaknak.
Arra tört, hogy a jövő javait és értékeit már a jelen
ben e világon élvezhesse. Istenországa, a lélek síron
túli reménysége, már a földön megvalósul a minden
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népeket áUogó Isten-városban, melyben csak két kard
van: a pápai és a német-római császáré.

Az örök lelki már most beletükröződik a dolgok
rendjébe, inert minden anyagi a lelkire, -a lelki az
istenire, világi az egyházira, természetes a természet
fölöttire tekínt,? A gondolat, a hit elsőbbségi joga alatt
áll. Az ég fölséges szépsége a pillanatba száll alá, s át
vtlégítje a földi szépségeket. Az örök és idő, az e-világ
és túlvilág polaritásában a föld akcentust nyer. Az
örökkévalót akarja megfogni az időben. Európa öröm
mel vette vállára az onus Christit, hogy mint Christo
phoros vigye századokon át.

8. Krisztus második megöletése.

Onkénytelenül felkiáltunk: A ma szelleme nem
krisztusi! Sőt, Krisztus-ellenes. Hogyan bontakozhatotl
ki ez a krisztustalan arculat?

E kérdés felvetése nem csökkenti Krisztus dicső

ségét és erejét. Úr és Király O, ma is jogosult alatt
valói engedelmességét követelni. A ma vádlottként áll
előtte. Mint lusta szolga, ki elásta talentumát. Hiva
tása, hogy Krisztust láthatóvá tegye. E helyett a bukás
mélységében vergődik. Oriási a felelőssége, sürgető
a kötelessége, hogy eltévelyedését minél előbb
jóvátegye.

A XIII-ik században oly mozzanatok keltek
szárnyra, amelyeknek történeti megérése alkotja a ma
arculatát. Merő alakulások azonban még nem terem
tenek fordulókat. A XVI-ik század eseményei segítet
ték győzelemre a mai történeti korszakol.

Már Luther és Calvin előtt észlelhetők oly faka
dások, amelyek a szellem elfordulását jelentették
Krisztustól. Személye ellen még nem indult ugyan tá
madás, elkezdődik azonban uralmának megtörésa az
idő szellemében. Jelentkezik már a jelen-világiság
s állam, gazdaság, tudomány, rnűvészet fokozatosan
elfordul Krisztus uralmától.
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A keresztény Nyugat legnagyobb műve az volt,
hogy Krisztus királyságát nemcsak a lelkekben jut
tatta érvényre, hanem a gazdaság, kultúra és államélet
széles mezején is. Korszakot épített, amelyben minden
természetes a természetfelettiben csúcsosodott kí."
A legnagyobb pusztulás kezdete az volt, amikor kezet
emeltek a kozmoszra, letépték természetfeletti szálait.
profanizálták, laicizálták. Még Luther elött elkezdő

dött az emancipálás folyamata, mely a tudományos.
gazdasági és állami alakulatokat kiemelte természet
feletti összefüggésükből. Végzetesen veszedelmes me
rénylet volt ez a kereszténység ellen, mert elindult
történeti pusztító pá)yájára, a természetes célok ön
állóságá, sőt istenítése.

Bizonyos kortényezök elősegítették az elvilágia
sodás e folyamatát. Nem utolsó fokban az Egyház
belső bajai.

A világi kard mindinkább önállósította magát a
lelki kardtól. A nemzetek széttördelték a nagy keresz
tény családot, s önállóságra törtek. Krízisbe jutott az
egység alapja: a Krisztus helytartójával való belső

eiYség.
A politikai élet emancipációját nyomon követte

a gazdasági és kulturális gondolkodás, elszakadás
a hit primátusától. A filozófia felmondta a teológiának
az ancilla-szolgálatot. A teológia viszont az absztrakt
fogalmakban merevedett, s amikor az organikus és
anorganikus élet csodái tárultak fel az ámuló ember
előtt, nem tudta megmutatni, hogy ezekben is Isten
arca tükröződik. Lassacskán kialakult az a meggyanu
sítás, hogy az Egyház a komoly kutatás született ellen
sége.

A XVI-ik században aztán bekövetkezett a Iordu
lat, új szellemi áramlás ülte diadalát. Új, hatalmas erők
léptek a színtérre, s mohó kedvvel építették a földi
várost, s következetesen dolgozták ki és formálták
meg az új emberarcot.

Kiszakította magát a középkor gondolati közössé-
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géből s a hit primátusa alöl elszakítva az emberi gon
dolatot, emancipálta magát lsten teremtő gondolatat
tól. útjára indult a racionalizmus, később a felvilágo
sodás, a tiszta ész autonómiája. Descartes-nál, mint
írnmanetizmus. relativizmus lép fel: az ember és esze
mértéke mindennek. A gondolat laicizálását nyomon
követte a tekintély elleni fordulás. Kilépett a közép
kor tekintélyközösségéből, s maradéknélküli autónó
miába, tekintélytámadó, sőt tekintélyellenes önálló
sázre érlelődött meg. Később politikai útjára indult
a demokrácia, mely szerint mindenki jogosult és hiva
tott arra, hogy az államkormányzat a tömeg haszná
latába essék. Az ember maga lábára áll, a maga ura lesz.
Mf~ Kantnál éles fogalmazást nyer: nem a felettünk
álló tekintély, hanem a lelkiismeret határozza meg,
hogy mi a jó és mi a rossz.

S mikor meglazult a természetnek a természetfelet
tivel való kapcsolata, beállott a fikció, hogya termé
szet önmagáért való, s önmagában lehet csak maradék
nélkül megérteni." Szédületes tempóval indult meg ft

jelen világ meghódítása. Az ember új erőket, képessé
geket fedezett fel magában és sorra pattintotta fel a ter
mészet titkait. A fölfedezett új világban érvényesülési
lehetőségek nyitódtak. A protestantizmus nem egyszer
kérkedik, hogy elósegftette a földi kultúra kibontako
zását. Valóban, a puritán calvinizmus nem engedett
teret a tennészetfeletti világgal való együttműködésre,

a középkorban felhalmozódott szellemi energia ráveti
magát erre a világra, s kitermeli a merkantilizmust,
a szabadversenyt.w A szellem a tennészetben látja az
egyetlen valóságot, s megszületik a matematizált ter
mészettudomány, mely a XVIII. században a kapitaliz
mus szolgálatába áll.

Mindez eleinte inkább tudat alatt lappangott, ké
sőbb tudatos felkarolást nyert, majd hangos és tola
kodó kimondást nyert. S minél élesebben fejeződik ki
ez a keresztényellenes szellemi irány, annál gyorsabb
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ütemben bontakozik ki az elvilágiasodás processzusa.
Úgyszólván egy éjszaka szakadt ki a kultúra széles
területe Krísztus hatalmi köréból, s profanizálódott.

Az új kor nemcsak Krisztus királyságát szorította
egyre hátrább, hamarosan Krisztus személyét is táma
dás alá vette. Luther és Calvin ugyan szubjektfve Krísz
tus ügyét akarták védeni az antikrisztus ellen, objek
tive véve azonban a Róma elleni roham Krisztus elleni
merénylet volt. A régi Crédóval szemben újat állítot
tak. Oltár ellen oltárt. Egyház ellen Egyházat. A ke
reszténységet nem két részre, hanem ezer darabra szag
gatták. Nemcsak a gazdasági ember, az állampolgár
emancípélta magát az Egyház alól, s tette magát auto
nómmá, hanem a vallásos ember is. A pápai Egyház
iránti skepszise azonban a Krisztusban való kételyhez
vezetett. A XVI. századi "Los von der Kirche"-mozga
lom szükségképpen vezetett el a XVIII. század "Los von
Christus"-ához és innét a XIX. század "Los von Gott"
jához.ll A-katolikus oldalról csakhamar úgy méltatták
Krisztust, mint kortól függő kortévedésekkel terhelt,
s nem mint Időkfeletti. isteni tüneményt.

Szomoní dicsősége ama teológusoknak, kik büsz
kén vallották magukat Luther és Calvin örököseinek,
kik elvégezték a Krisztus-arc radikális lerombolását.
Munkájuk lényegében abban futott ki, hogy mégegy
szer megöljék és eltemessék Krisztust. Ez a legvégső

pont, amelyet Nyugat emancipáci6ja elérhetett. Új
Golgothát emelt s Krisztusnak másodszor is meg kel
lett halnia. Krisztus istenségének tagadása nem tudo
mányos alapon, nem alapos forráskutatás után történt.
A hitetlenség tagadása ez: nem igaz, hogy Isten, Isten.
Személy feletti transzcendens, élő Isten, aki túl mín
den természetes adottságon, szabadon jelentheti ki
magát, egészen Pia odaadásáig. A filozófia elutasította
a metafizika világába, mindenek ősi és végső alapjára
való tekintetét, s az ember szellemét a tapasztalati
világba szeritotta. A Nyugati szellemiségben elhalt a
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képesség a természetfeletti felfogásához, kipusztult a
természetfeletti iránti érzék - mondja Ádám CarI. 11

Beállott a mesterséges vakság és elvakultság fázisa.
E filozófia megfosztotta Krisztust istenségétől, sőt

emberségétől is szekularizálta. Majd "aufklarista" tógát
adott rá, majd jakobinussapkát nyomott a fejébe. Ecce
homol Nem több, mint a teljes ideális ember. Nagy
szellem, geniális vallásalapító. Első forradalmár, kom
munista politikai felfogás szerint. A szocíalísták meg
tagadják megváltói jelentőségét, mert szerintük a meg
váltás csak az organizált tömegtől jöhet. Nem vétek
től, pokoltól való szabaditó - keresztje emberi tragí
kum - feltámadása képzelődés. Ruhátlanul áll ismét
Krisztus az oszlop mellett. Vesszővel ütík s gúnypalás.
tot adnak reá. Az antikrisztus felülkerekedni látszik.
Tömegek aposztatáInak tőle. Egy egész ország Krisztus
gyülöleten kísérli meg magát fölépíteni.

Krisztus és az emberiség mindjobban eltávolodik
egymástól. Volt ugyan a keresztény korban is stagné
ció. Sőt romlás, ám a szellemiség egészben véve mégis
keresztény volt. A fejlődés Krisztus felé vezetett. Erős
hitet és áldozatos hűséget ma is látunk, - a kor arca
azonban általában kereszténytelen, részben keresztény
ellenes. A fejlődés Krisztustól elvezet. A Krisztustól
való futás azonban voltaképpen az életből való futás a
halálba - a pusztulásba.

Krisztus sorsában osztozkodott menyasszonya, az
Egyház is. A hitújítás több országban lökte le az Egy.
házat vezető pozlciójáról s kényszerítette a kisebbség
keserű kenyerére. A francia forradalomban az ész ke
rült az oltárra s megindult az ádáz üldözés Krisztus Iát
ható megjelenése: az Egyház ellen. Az új ember követ
kezetesen dolgozott s minden erőt egyben koncentrált.
hogy Krisztus életét az Egyházban megbénítsa. elszíge
telje, megsemmisítse. A demokrácia nemcsak a feje
delmi önkény megtöréset jelentette, hanem a nyilt és
gyakran kegyetlen egyházüldözést. A népképviselettel
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sorozatos egyházüldözés hulláma söpört végi~ Euró
'pán, még a legkatolikusabb országokban is. Vagyoná
tól megfosztották, az iskolából kizárták, egyházellenes
törvények hozásával szabad működésében meggátol
ták, elvei érvényesülését lehetetlenné tették. A feje
delmi hatalom megdöltével támasz nélkül maradt, s az
egyházellenes agitáció szabaddátételével a népgyűlö
let prédája lett, amelyet előbb a titkos társaságok, majd
a csatlósokká szegődött marxizmus csahosai szítottak
ellene. Már-már a súlytalan alakulatok színvonalára
süllyedt, amelyet nem kellett komolyan számításba
venni.

Igaz, hogyha későn is, de még nem egészen elkésve
az Egyház megtalálta az utat a demokratikus erők be
kapcsolásához. A nagy Leó pápa politikai és egyesületi
szervezkedésre noszogatta a katolicizmust. Az ered
mény nem váratott magára sokáig. Elöbb a politikai,
majd az egyesületi téren indult el katolikus visszahatás.
A katolikus pártok hamarosan megállitották az egyház
ellenes hullámok hömpölygését, egyesületi téren pedig
oly virágzás indult meg, mely méltán vívja ki a törté
netkutatók elismerését. Mindazonáltal, ha a demokrati
kus szervezkedés meg is torpantotta az elnyomás mene
tét, ha a katolikus újjászületés számtalan biztató tünete
tapasztalható is, az Egyház még mindig .wölgyvonal
ban" halad s még mindig legalább annyi az omlás, mint
az örvendetes eredmény. A pozíció még mindig defen
zív jellegű. Annyira hozzászoktunk a támadások szü
netet nem tartó pergőtüzéhez. hogy örülünk, ha az
állásokat valahogy tartani tudjuk. Arra gondolni sem
mertünk, hogy gazdaságban, művelődésben, nyilvános
életben, társadalomban irányító tényezők legyünk. Az
Egyház templomaiba húzódott, egyesületei, politikai
pártjai mögé sáncolta magát, ellentámadásra nem gon
dolhatott. Krisztus könnyein keresztül szomorúan szem
lélte, hogy az antikrisztus míként építi ki hadállásait
és érleli ki a társadalom és ember istentelen arculatát.
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9. A ma arculata.

A XVI-ik században elindult kor formáló erők a
XVIII-ik század Ielvtlágosultségáben és a XX-ik szá
zad liberalizmusában delelőre jutottak. A nem-e-világ
ról-való világosság a templomok belsejére korlátozó
dott, magánüggyé lett. A föld messze lökte magától
Istent, Krisztust, Egyházat. Jákob létrája kettétörött.!"
A nyilvános élet, s a társadalom "megtisztult" a ke
resztény mozzanatoktól. A föld véres színtér lett, s a
történelmi értelemben vett liberális erők akadály nél
kül vonulhattak fel. Birtokukba vették a kerek földet,
s eszméi és törekvései teljes bujaságukban valósultak
meg. Az ember letörölte arcáról a keresztény voná
sokat, új típussá alakult.

A ma emberének összképét - Schütz Antal élet
megfigyeléseit alkalmazva - így jellemzi:

a) A gazdasági feladatokkal szemben a ma embere
homo oeconomicus. A gazdálkodás kérdései és felada
tai uralkodnak az érdek- és eszmekörében.:De nem ez
a sajátossága, hanem az, hogy gazdálkodásának célja
a gazdagodás, a szerzés. Nem azért gazdálkodik, hogy
igényeit kielégítse, hanem magáért a gazdagodásért,
a tőkegyüjtésért. E sajátos gazdasági célkitűzés

szolgálatába vette a csodálatosan kifejlődött techni
kát. Ha ma egy-egy új gép megjelenése olcsóbbá teszi
a termelést, következőleg nagyobb hasznot biztosít,
holnap már gondolkodás nélkül beállítja. Megindult a
termelés legújabb fázísa, mely nem azért termel, mert
szükség van rá, hanem azért, hogy gazdagodjék. Az
érdeklődés homlokterébe a homo operarius került: a
kereső, nyerészkedő, gazdagodásra szolgáló munka.
A gazdagodásért kérlelhetetlenül alkalmazza a "racio
nizálás" elvét: mínél kevesebb idővel, erővel és költ
séggel mínél többet termelni.

Hogy a homo oeconomicus adja a történelmi ma
portréját, annak. bizonysága az, "hogy a gazdasági
üzem és szervezés nemcsak az európai embernek, ha-
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nem az Ö érdekkörébe vont más földrészeken élő em
bereknek is fő dolga és gondja. Erre megy a legtöbb
szellemi energia, ez mozgat politikát és sajtót, Irányít
háborút és békekötéseket és sugalmaz nemzetközi ta
nácskozásokat és diktál még akárhányszor tudomá
nyosnak látszó mozgalmakat és megnyilvánuláso-
kat is".u .

bJ Istennel szemben a. kifejezett jelen-világiság
jellemzi a mai embert. Ezzel nem azt mondom, hogy
istentelen. A ma emberének súlypontja a földön van.
Gazdasági problémák foglalják le szellemét és álla
nak a legtöbb történés hátterében. A tudomány a világ
kérdéseivel gyötrődik. A múvészet nem törekszik
transzcendens hatásokra. Az emberek a jólétben, a tech
nika raffináltságában találják fel örömeiket. Még az
emelkedettebben gondolkodók is a világ távlatába
álUtják reményeiket. Haladásért, kultúráért, gazdago
dásért, jólétért, finomodásért, legfeljebb még a nem
-zeti jobblétért hevülnek.. A formális istentagadók nin
csenek sokan, de annál nagyobb azok száma, akik
belsőleg rég elszakadtak Istentől és életüket, erköl
cseiket lemetszették az örök igazság éltető törzséről.

Nem melegiti fel öket az Istenközelség ténye, hideg,
bénító érdektelenség ásít bennük minden nem e világi
val szemben. Az élet horoszkópja maradék nélkül for
dult a föld felé.

"El lehet mondani, hogy ha valaha a lovag s az
aszkéta szerzetes volt az ideál, ma annak helyét el
foglalta az iparkapitány, az iparlovag, aztán a sport
vezér és a rekordember. Ha valaha a főtörekvés volt
biztositani a lélek örök üdvét ..., ma a főtörekvés a
hosszú, kényelmes és gondtalan földi élet ... Valaha
pap volt a fő tanácsadó, ma a magán és nyilvános lel
kiismeret fóruma, a financier és az orvos. Pennaforti
Rajmundot jártak hallgatni óraszám hét vármegyéből
is, ma a lelkitáplálék a nap minden szakában habzsolt
napilap és szimboluma a mindig nyitott rádió, aztán
a rövid lélek.zetú szenzációs regény, ha irodalmilag



még olyannyira értéktelen is és az ugyancsak értékte
len izgató és szórakoztató film, valaha a templom és
vár volt a költséges építkezés ambiciója, ma a gyár
és a raffinált lakás ... A refrén mindig ugyanaz: kényel
mes és hosszúlejáratú berendezkedés a világon:
a másvilág marad Istennek és az ő angyalainak és 
a halál utáni időnek.UI

c) A közösséggel szemben a ma embere indivi
dualista. Saját világáért, eszméiért, érdekeiért, törek
véseiért feszül csak meg. Másokkal annyiban törődik
csupán, amennyiben céljait segíti, vagy amennyiben
feltétlenül szüksége van rájuk. Szerződés, kölcsönös
ségi viszony szabályozza az emberek egymáshoz való
viszonyát, családban, államban, társadalomban. "Csa
lád, állam és minden más közösség voltaképpen csak
érdekszövetkezet.P

A Civitas Dei és Civitas terréna gigantikus küz
delmében a föld városa győzött. Az eget az érdek
telenség kárpitja fedte be. Úgy látszott, hogy sikerült
tabemákulumot a földön szilárdan fölépíteni. A gyár
kémény lett templomtornya, gyársziréna a harang
szava, bank, tröszt a biztonsága, érzéki gyöny.ör a ki
elégülése, komfort a nyugodalma. Még a különben
vallásos emberek sem szabadulhatnak a jelen világ
kultuszainak hatása alól, gyakorlati életük az .e-viJógi
élet szolgálata, hitük nem csontig-velőig ható irá
nyítás.

10. Lózrózsók.

A földbegyökerezett életen a transzcendens táv
lattól elfordult és a jelen gazdagságát, kényeimét, örö
mét -hejszoló emberen lázrózsák jelentkeznek. A tel
jes méreteiben kibomlott új emberi világot építő erók
a betegség csirahordozói lettek. A kor ábrázatán sú
lyos kór tünetei mutatkoznak..

Legszembetúnőbben a gazdaságban, a domináns
területen. Ma mindenütt a kapitalizmus válságár61 be-
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szélnek. "Többtermelésből fakad a j6lét" jelszava el
akarta hitetni úgy a munkáltat6val, mint agyárossal,
hogya termelés fokozása magával hozza a nagyobb
gazdasági boldogulást. A többtermelés azonban a
nyomorúság és szegénység forrása lett. A többtermelés
túltermelésre fokozódott. Nincs aki a termékeket fel
vásárolja. Még akkor sem, ha alig van már áruk.
A koncentrált tőke és az agyonracionalizált munka
mellett félelmetes tömegű munkanélküliség jelent
kezik.

A gazdasági válság oly méretűvé nőtt..hogy ész
szel már alig fogható át. Aligha van igazuk azoknak,
akik múló jelenségnek minősítik. A mechanizált ter
melés ugyanis elszakad szabályozó manométerétől: a
természetes igényektől. A kapitalizmus nem azért ter
mel, mert szükség van reá, hanem hogy termeljen.
S hogy vásárlókra találjon, mesterségesen támaszt és
éleszt új és új igényeket. S megindul a halálos ver
senyfutás: "a határtalanságba fokozódó termelés és a
határtalanságba növelt és tenyésztett igények között.
Igy azonban állandó válságban van ez a termelési mód,
hol a termelés nem tudja az igényeket kielégíteni, hol
az igények nem tudják fölvenni a termelés tömegeít"."

A gazdasági élet üzemmé és üzletté változott.
A dolgozó ember gép lett, nincs több értelme, mint a
szerszámnak. Szelleme, lelke nem vehető számításba.
'A gazdasági életből teljesen eltűnt az érzelem, a sze
retet. Az üzemet a kínálat és kereslet, a misztikus piac
irányítja. Minden munka a személytelen pénz csáp
jába olvad. Fő az üzleti A kapitalista nem törődhetik
azzal, hogyamunkáslakások ablakából a nyomor te
kint ki. .Könnyebb az emberi erőt pótolni, mint a gé-

. pet. Az emberi gépek öröm nélkül, lázadó szívvel ál
lanak a futószalag mellett. Ha a munkás harcra kel a
kizsákmányoló kapitalizmussal s a legnagyobb ellen
ségével, a géppel: harca mindig egyenlőtlen. A gazda
sági életet nem az igazság és szeretet határozza meg,
hanem a hatalom és erőszak. A gazdasági tényezők
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nem organikus tagok a teremtés világában, hanem
mint ellenséges hatalmak egymás megsemmisitésére
törnek. Az emancipált gazdaságból eltávolodott a
béke, a nyugalom és biztonság.

A külvilágra beállított életirány a szellem ijesztő
elszegényedésében érett meg. Vállalkozásaival, mun
kájával a földi kincsekből akar minél többet magához
kaparintani, hogy a lázas munka után hasonló mohó
sággal merülhessen el a szórakozásaiban. A földi öröm
azonban, mint a sós víz, csak fokozza a szomjúságot.
s a lelket betölteni nem képes. A szellem, a lélek ijesz
tően kiüresedett, összezsugorodott. A szellemi világ
tájakat roppant dimenziójú, de értéktelen áramlások
járják. A népszerű, szórakoztató irodalom, napisajtó
leadóállomásaihoz röghöz ívelődő hullámok kelnek
szárnyra. Az igazi tudomány nem népsze ru a széles
rétegek előtt. Tudományos mű alig talál kiadóra, mig
a tucatáru, a mocskos szellemi termék szériakiadá
sokat ér meg. Mozi, revű, sport, hálószobatitkokat
felfedő "irodalom", meztelenség, négerzene és tánc,
véres boxmérkőzés, csonttörő futballmérkózés érdekli
az embereket inkább, mint a tudomány hősi küzdelme.
Az Istent látó perspektíváktól megfosztott élet elszo
morító szellemi szegénységben érlelődött ki és soha
nem tapasztalt erkölcsi megroppanásban.

A szenvedély és ösztön nem ismer gátat. Magán
tulajdon és élet alig talál oltalmat törvényben és lelki
ismeretben. Az embert végzetes szenvedélyek fűtik,

az érzékiség iszonyú tirranusaként él nyakán. Úgy
hajtja maga előtt a tömegeket, mint akaratnélküli hor
dákat. Útját mérhetetlen áldozat szegélyezi. Nemi el
züllések, betegségek, öngyilkosságok, részegeskedé
sek, feldúlt családok és felborult házasságok.

Az individualizmuson ugyancsak a láz rózsái ég
nek. A mai ember autonómnak hirdeti magát, és világ
szemléletét házilapja, politikai állásfoglalását pártja,
ízlését a nagy áruházak s a reklám szabja meg. A le-
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vegő tele az egyemseg hirdetésével, s nem volt kor,
amelyben oly kevés igazi egyéniség volna található,
mint ma,

Amikor a bolsevizmus az egyik, más ideák a
másik oldalon érnek el meglepő gyors eredményeket,
szerte-széjjel diktátor után sóhajtoznak, akkor meg
kaptuk a választ arra, hogy az egyéniségkultuszból
indult ember tömeglénnyé, sőt csordalénnyé készül
válni",l8

A betegség minden téren jelentkezik s állandó
sultnak látszik. Nem puszta gazdasági válság az, ame
lyet átélünk, hanem tökéletes életválság. Nem csupán
a nemzettest egy organuma beteg, hanem az egész
organizmus. A kor legnagyobb kérdése nem pusztán
gyomorkérdés, a probléma életkérdéssé kristályoso
dott. Az élet az életért harcol ma,lD Vajjon mehet-e az
élet így tovább?

11. Válság - vagy forduló?

A regr "szép" multba Lóth-ként visszamerengőn
azt reméljük, hogy időszakos válsággal állunk szem
ben. Zökkenőrimegy át az emberiség, A tünetek azon
ban arra mutatnak, hogy nem múló betegségben, krí
zisben vergödünk. Az elfogulatlan kutató azt álla
pítja meg, hogy éppen azok a mozzanatok kaptak ha
lálos betegséget, amelyek az előző történeti forduló
ban ragadták magukhoz az élet formálást. Ha a krí
zis magas láza ég a liberalizmus, az individualizmus,
a jelen világiság arcán, nyilvánvaló, hogy kiélték ma
gukat, a végsőt járják s a likvidálásuk elkezdődött.

A ma lázgörbéje arról győz meg, hogy megállt a
XVI-ik században diadalmas útjára indult történeti
fejlődés s a jelen káoszából új világ készül kilépni.

Legszembetúnőbbena gazdasági válságnál látunk
ellenmozgalmakat. Aligha csalódunk ugyan, amikor
azt állítjuk, hogy nem Oroszország javára billen el a
sors mérlege, Kapitalista ó is, sőt a rosszabbik fajtá-
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ból: államkapitalista. Oroszország az elvonuló kor
utolsó véghulláma. Törekvések látszanak, melyek a
gazdagodás helyébe a megélhetést helyezik. Program
mot készítenek, amelyek a termelést az igényekkel ki
vánják összehangoini. Kollektív szerződéseket kötni.
Ezzel megkezdődött a kapitalista szellem, a nyerész
kedést megokolatlan munkával és mesterséges igény
fokozással szolgáló célkitűzés likvidálása. A tudo
mány birodalmát szellemi áramlások járják át. S talán
itt a legvigasztalóbb a történeti forduló jelentkezése.
A tudomány adja a jeleket, hogy a jelen világra való
beállítást mély szellemi tartalom készül felváltani.

Hatalmas vallási megújhodás hullámzása észlel
hető. Nemcsak az Egyházon belül, hanem az Egyhá
zon kívül is, a kűlönböző világmozgalmak, faji törek
vések kilengései ait mutatják, hogy az intelligencia
túl van a racionalizmus holtpontjain. Az Egyházon kí
vül is dereng, hogy nemcsak kenyérrel él az ember.

Az individualizmus az egész vonalon lejárta ma
gát. Sir Kierkegaad még az individualizmus közepén
előre mondotta: eljő a kor, amikor az utcák és terek
hangosan kiáltanak a közösség után. Közvélemény
immár, hogy csak a közösségbe való beilleszkedés
fakaszt és biztosít életet. Egységes nép, egységes lel
kület, egységes nemzet, szolidarizmus után kiáltanak
megszámlálhatatlan milliók. Az érdekszövetségek
kora lejárt, s életet adó közösség után sóhajt a
ma lelke.

Nyilvánvaló, hogy a kor szelleme kiélte magát,
erői megverten, csőddel homlokán elvonulóban. Büszke
épületei remegve omlanak össze, romok és temetők
látszanak mindenütt. A színtér üresen áll, új törté
nelmi szakasz nyílik, a világ csodára vár. Ki veszi
birtokába a kiüresedett színteret? Honnét tódulnak
a térfoglaló erők? A halál bénultságából ki bontja fel
az élet forrását? Mutakozik-e tömegmozdító erő, egy
történelmi akarat, mely a romok, értékvesztések és
szenvedések temetőjén kitűzí a feltámadás zászlóját?
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12. Xl. Pius látomása.

Úgy látszik, hogy a kor színváltozásánál a katoli
cizmusra új térfoglalás, új diadal vár. A történelem új
felvonásában a katolicizmus viszi a vezérszólamot.

Az általános vizözönből Péter sziklája mered ki
el nem söpörhetően, rendületlenül. Macaulay látnoki
szavai az Egyházról máris beigazolódnak: "Látta mind
ama uralom és egyház kezdetét, amelyek ma a világon
láthatók s nem kételkedünk, hogy nem látja-e a végü
ket is. "20 Az anyagelvűség romjai között ébredö szelle
miséget lebilincseli a régi ősi Egyház elpusztithatatlan
sága, dacoló életereje, örök ifjúsága.

A tanácstalanság, zűrzavar, kétségbeesett kapko
dás sötétjében, a sorsokat, közösségeket alakító ember
feletti erő a Szentlélek, - a hegyen épült városban.
Fényt támaszt, mely bevilágítja az egész földet.

Amikor a vandál erő porig alázta a Roma aeternát,
Szent Agoston előtt feltárult a Civitas Dei ragyogó
látomása. Amikor a barbár lábak dobbantak a szent
Róma kövein, akkor hallotta a közeledő kereszténység
lépteit a jövő ormain.

Ma a spenglerek a nyugati kultúra halálharangját
húzzák. XI. Pius azonban nem a sírásók lépteit hallja,
hanem a kereszténység kíkeletét hozó fuvalmát.
A Szentlélektől vezérelt látnok békét adó fejlődést
biztosító közösséget pillant meg a jövő hegycsúcsain.
Trónfoglalásán azért Urbi et Orbi hirdeti meg a Krisz
tus királyságának Magna chartáját. Amikor minden
anarchiába fullad s a tekintélyek meginognak, a világ
elé Krisztus auctoritását vetíti.

Nem sajátos egyházi törvényt hirdet ezzel, hanem
az egész világ kíbontakozásának a törvényét. A Krisz
tus Király tekintélye nemcsak a keresztényeknek szól,
hanem mindenkínek, zsidóknak és pogányoknak is,
mert az emberi arc még torzultságában is Krísztusnak,
a Királynak arca. A Krisztus Király diadalmas bevo
nulása nemcsak a természetfölöttit biztosítja, hanem
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a természetes rend megújulását is. Krisztus királysága
nemcsak a lelkek örök üdvéért harcol, hanem az embe
riség földi érdekeiért is.

Megújuló, tavaszba boruló szép látomás tárul a
pápa elé. Megelevenedik előtte a szentágostoni ősi
vízió s a középkori város képe. Magasra szökken
a dóm, s mellette tornyosul a vár. Békés polgári házak
pihennek árnyékukban. A kép a mindenségbe tágul,
melyben mérhetetlenné nő a változások örök Ura felé.
S a Pásztor 1921-ben kinyujtotta kezét s az égboltra
fénylő kontúrokkal felrajzolta a közösség szimbolumát:
Krisztus királyságát.

13. Actio Catholica.

Ez a királyság nem jelent totális Egyházat, de totá
lis államot sem. Ellenben totális fényességet, mely ét
járja az univerzum magasságát és mélységét,kozmikus
és történeti fejlődésének távolságát. Keresztény éle
tet, keresztény társadalmat, keresztény államot, ke
resztény tudományt és művészetet, keresztény kultú
rát jelent. Az élet gyökeres reformját.

Ez az ország még csak a küszöbön áll. XI. Pius
víziójában él csupán. Még nem hömpölyög a történe
lem folyamárjában. A színre lépő történelmi fázisból
még csak az egyik komponens: az emberfeletti ok adja
jeleit: a jelenvilágiság kérlelhetetlen összemorzsolását
s a jövő gigantikus szimbolumát. A másik komponens:
a történelmet megcsináló ember még nem lépett fel a
színpadra. Az idők méhéből még nem született meg a
történeti akarás. A tömegekben még nem fogamzott
meg a hivatásvállalás, hogy megtestesítsék Krisztus
birodalmát.

A Krisztus-királyság eszméje magában még nem
teremthet történelmet. Szükséges, hogy a Vezér elmé
jében megszületve kiáradjon a tömegekre. s bennük
lendítő erőt leljen. A Helytartó nem is marad meg a
Regnum Christi elvi körülírásának hűvös tárgyilagos-
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ságában. Mint igazi Vezér a Szent Péter-bazilika elé
áll s míg szemeiben a Regnum. Christi látomása ég,
ajkát fehívás hagyja el. Tetteket, katolikus tényeket
sürget, amelyek a világot Krisztus országává formálják.
Kigöngyöli a Krisztus Király lobogóját, s új keresztes
hadjáratra szólít klerikust és laikust, actio catholicára.
A papnak meghagyja, hogy úgy tekintse, mint hiva
tása fontos részét. A világinak azt mondja, hogy élete
legszentebb kötelességének tartsa.

Szemeit le nem veszi az emberi közösség krísztusi
víziójáról, szeme világának mondja. Felhívása pihenés
nélkül sürgeti, noszogatja a papokat és világiakat, hogy
Grál-Iovagokként szálljanak le a szent Grál várakból,
a letepert ellenségtől elhagyott tájakra. Tágítsák ki
Krisztus Király országát, s küzdjék ki egyeduralmát.
Nincs allokuciója, levele, sőt konkordátuma, melyben
fel ne ragyogna a Krisztus-királyság ragyogó lehető
sége, s amelyben munkára, harcra ne serkentené az
egész katolikus világot.

Nincs a földnek oly pontj d, hol az A. C szervez
kedése meg ne indult volna. A katolicizmus méhében
történeti akarás fogamzott meg, s nincs a világnak oly
sarka, honnét tömegek ne indulnának a krisztusi ország
eszméjének megvalósítására. Az A. C, korunk leg
hatalmasabb szellemjárása indult el, nem kíván mást,
minthogy az ajtón kopogó új történeti fázisba a Reg
num Christi jegyét nyomja.

14. Szetenesés szimbólum.

Az A. C. megértésében döntő jelentőségű, hogy a
hit vizionárius erejével megfogott világképből indul ki.
Az A. C éles képszerűsége magyarázza meg ama ha
tást, amelyet a néplélekre gyakorol. Kielégíti dZ idő

vágyakozását, mely képszerűségután kívánkozik. Nem
absztrakcióval áll itt szemben, hanem a lényeget kép
ben látja. A régi Egyház teremtő ereje nyilatkozik meg,
mely még legmélyebb absztrakciók idején is szimbolu-
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mokban gondolkodott s szimbolumok által uralkodott.
A szimbolumok a szó megtestesülésének módja. Az
eszme és gondolat benne a természettel jegyzi el magát.
Csak a szimbolum éri el, hogy egy nép különböző kép
zettségű rétegei egy igazi kultúrában egyesüljenek.
Csak az élő hittel megfogott szimbolum alkalmas meg
hozni az emberi nem egységét, amely számtalan nem
zet saját történetére tagozódik.

Epochalis jelentősége, hogy amikor az egész világ
új egység után törekszik, az egység látható jelét éppen
az a hely adja, mely századokon át az egyetlen min
den nemzetet és népet átfogó egység záloga volt.

A fejlődés sodrában sokan kíséreltek meg hason
lót, mint most a katolicizmus. A szocializmus és kom
munizmus azt kiáltotta: "Világ proletárjai egyesülje
tek!" A gazdaság óriási trösztjei a termelési eszközö
ket néhány kézbe próbálták gyüjteni. Pénzzsenik rop
pant, minden földet átfogó hálózatot szerveztek. A hu
manizmus világkongresszusokon kísérelte meg a szívek
fölötti uralmát biztosítani. A felekezetek átfogó szövet
ségre törekedtek.

Mindezekben a béke és egység utáni nagy vágya
kozás él. De egyiknél sincs a szimbolum, a titok. I:zek
egyik vagy másik részéből szervezik a világot. Nincs
zászlajuk, melyre egyszer Európa fölesküdött, mely
ideálja szerint minden nép számára szent szimbolum
lehetne." Egyedül a katolicizmusnál található az egye
temesség birodalmi lobogója. Tőle kell az egész moz
galomnak elindulnía. A benne szimbolizált ország nem
csak az Egyházzal egyenlő,de a benne folyó emberi élet
teljességével, ami nekünk a Fiú által adatott. Egyházat,
államot, tudományt, művészetet, technikát, gazdaságot,
mindent, mert az Atya míndent átadott a Fiúnak.

A polgári világnak el kell pusztulnía, mert nem
adta az Isten-ország teljességét. Még kevésbbé adhatja
ezt a bolsevizmus mágiája. A tudomány, a költészet,
a technika országa arra az országra kényszerül tekin-
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teni, mely véglegesen a Regnum Christiben állittatott
ellenük..

A ma romjaiból kikelő holnap homlokán a Regnum
Christi jele ragyog. A lezáródó történeti kor választó
pontjába ezt az országot helyezi az építő Szeritlélek.
A következő történeti szakaszban ezt az országot kell
testté-vérré változtatni. Erre az építő apostoli munkára
hívja XI. Pius az egyháziak és világiak tömegeit. Ez az
új keresztes-hadjárat. Ezért emeli magasba XI. Pius
a Krísztus Király lobogóját!

Idézetek és utalások.

l. Schütz Antal: Isten a történelemben. 185. o.
2. Schütz Antal: Isten a történelemben.
3. Muckermann: Von Ratsel der Zeit.
4. Muckermann: Von Rátsel der Zeit.
5. Muckermann: Von Rátsel der Zeit.
6. Mukkermann: Um den totllen Gottesstaat. Sch ön.

Zuk. IX. 27.
7. Adam Carl: Christus und das Abendland.
8. Adam Carl: Christus und das Abendland.
9. Adam Carl: Jesus Christus. 29. o.

10. Schütz Antal: Isten a történelemben.
11. Adam Carl: Das Neue des Katholizismus. 17. o.
12. Adam Carl: Christus und das Abendland.
13. Dr. Michael Buchberger: Gibt es noch ein Rettung?
14. Schütz Antal: Isten a történelemben. 281. o.
15. Schütz Antal: Isten a történelemben. 282. o.
16. Schütz Antal: Isten a történelemben. 283. o.
17. Schütz Antal: Isten a történelemben. 287. o.
18. Schütz Antal: Isten a történelemben. 289. o.
19. Dr. Michael Buchberger: Gibt es noch ein Rettung1
20. Creisenach, Macaulay: Uber die katholische Kirche.
21. Muckermann: Katolische Aktion.
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FÜGGELÉK.

Katolikus Karitász.

Rádióelőadás 1931 november 28.

1. Az ember tragédiája: csodás találmányokban
izzik fel a zsenialitás isteni szikrája, - nyomukban
azonban borzongató arányokban nő az ember nyo
mora.

Mennyi emberboldogító teória, szociálpolitikai el
mélet, szociális közteherl S a szenvedő emberiség
homlokán pedig megszaporodik a kín és gyötrelem
verejtéke.

Elméletek lemérik, statisztikába szedik a nyomor
jelenségeit, felderitik okait, -enyhülést, gyógyulást
azonban nem hozhatnak. Ide az emberi lélek legfino
mabb, legemberibb, legtökéletesebb aktivitása szüksé
ges, a karitász, a szeretet.

2. Fenyegető tél kopog az ajtón. A munkahiány
ból eredő ínség új s az eddiginél is sötétebb hullámo
kat indít felénk. Induljon szembe velük. a segítő és
gyógyító, a szíveket összekötő és kiegyenlítő szerétet
csodamívelő hullámverése I

A mikrofón elől kitekintek a fővárosi nyomor
sűrűsődése pontjaira ... Jőjjetek velem a ferencvárosi
"kiserdő" 931 fabódéból álló "városrészébe". Nézzünk
be a Bihari-út földbevájt oduiba. Az Alsórákosi -rétek
penészes vackaiba. A Külsőlágymányos "Jeruzsálem"·
nek nevezett, szeméten épült és szemétből élő telepü·
lésére. Óbuda, Kőbánya téglaégetőinekmég meleg ke
mencéibe, Angyalföld, Tripolisz és a Lőportár-dülőí Du
napart képtelen nyomorába. A munkásnegyedek öröm
telen nyomortanyáira . .. Egy hang kísér bennünket
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Jajongva: Kenyeret! Egy mozdulat tárul felénk: a
munkakérés megindító gesztusa... S a megdöbbent
sajnálkozástól szívünk vérezni kezd.

Vagy üljünk be a Szegénygondozó Irodába és en
gedjük át lelkünkön a nyomor panaszlitániáját. A festő

művész kesergését, ki két gyermekével napok óta
éhezik. A családirtást emlegető asszony jajgatását, kit
holnap a nedves novemberi éjszakába raknak, mert
nem tudott lakbért fizetni. Az eröteljes férfi sötét szó
darabjait, ki hónapok óta nem talál munkát. Egy törö
dött házaspár remegő sirárnát, kit csak az irgalom túr
meg egy esöbefolyta fakunyhóban. A szenvedők, éhe
zök, rongyosok elégiáit. .. Es megragad bennünket a
szánakozás ... Es kezünkbe rejtjük az arcunkat ... és
térdre ereszkedünk a Nyomor előtt ... és a megkínzott
ember rongyait mélységes megindultsággal végigsimo
gatjuk.

Aki ilyen és hasonló dolgokat már átélt, annak
nem kell szólanunk a szeretet kötelességéről. Magától
váltódik ki a valóságból. Akiknek azonban az élet
hivatása nem mondja el a nyomor panaszait, - azok
nak emlékezetükbe hozzuk a szeretet kötelességét.
A segítö és gyógyító, szíveket összekötő és kiegyen
lítö szeretet kötelességét.

3. Az állam és főváros márís elindították nagy jó
tékonysági mozdulataikat, az Ú. n. ínségakciókat A Fő
méltóságú Asszony és a főváros akcióit a katolikus
társadalom minden erővel támogatni kívánja. Ezen
összefogáson belül azonban, az intenzív közös munka
mellett szükségesnek tartjuk a katolikus karitász ápo
lását. A hivatalos akciók egymagukban úgysem old
hatják meg a nyomor nagy problémáit. A mutatkozó
résekhez mi katolikusok kívánunk lépni, szabad és ön
kéntes karitászunkkal.

4. Jól tudjuk, hogy a törvény primérebb, mint a
karitász. Egy szociálisan teremtő törvény ezer karitász
munkát tesz feleslegessé. Többet ér az ínség- és köz
munka, kis- és szükséglakások építése, mint ezer drága

330



apró munka &gy ínséges körül, Nem akarunk a ny-»
morral jótékonysági játékot űzni. Mi öIiilnénk a ieg
jobban, ha olyan gazdasági berendezkedésünk lenne,
mely a karitászt feleslegessé teszi. Elsősorban azt akar
juk, hogy a dolgok nagyvonalú, törvényes rendezésé
vel kiküszöböljük a levesosztást, a melegedőszobát,
az ebédjegyet. Nem gondolkodunk szűk horizontok
között. Terveinket eleve is a szociálpolitikai reformáló
erőkbe akasztjuk..

Szociálpolitikai intézkedések megtétele azonban
nem a mi feladatunk.. De hangulatot teremtünk mel
lettük! Hangot adunk. annak az aggodalmas ténynek,
hogy a munkanélküliség rengeteg erkölcsi értéket
pusztít. Még néhány ily munkanélküli esztendő és a
nemzet lelki, erkölcsi életében nagyobb pusztulást
szenvedünk, mint a háborúban. Elsősorban sűrgetjük

tehát az ínségmunkák. megindítását, kis- és szükség
lakások építését, a munkanélküliek foglalkoztatását.
Valljuk azt az elvet, hogy a közhatalom birtokosai ne
ínségakciókkal, hanem munkaalkalmak megteremtésé
vel győzzék le a nyomort.

5. Azt is tudjuk azonban, hogy a törvény mégsem
nélkülözheti a karitászt. A legelőrelátóbb törvény sem
tudja egészen kimeríteni az élet találékony lehetősé

geit. Az irodák, kataszterek, szegényügyi kirendeltsé
gek között bukdácsol az élet tragédiája. Ide karitá.sz
kell, mely kezet nyujt és felemel. Sőt! A testi nyomor
enyhítésén át csak a karitász tudja a lelki nyomort is
enyhíteni. Emberekbe vetett bizalmat, éltető reményt
csak a karitász adhat.

6. A hivatalos szegénygondozás mellett tehát a
karitászt idézzük. Mely tudatában van eredete terrnál
tartalmának. Tudja, honnét bugyog elő s minő jogok
kal áll az idő arculata előtt. Ismeri erejét, melyet ko
lostoraink és hivő népünk. meg nem szűnő imája köl
csönöz neki. Ismeri Egyházunk alapvető szociális pro
gramját. Ennek vizeit felfogni Ir'a népjólét, árvaügy,
lakáskérdés, egy új szolídarízmus-turbínára ereszteni
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- a mi nemzedékünk nagy feladata. Szinte szégyelem
elismételni, hogy az Evangélium mínő szerepet dd a
karitatív tevékenységnek. Tartok a régi szavak pon
tos precizitásától. Nem elég, ha az Istent míndenex
felett-szeretjük, nem elég a színe előtt való járás. Van
egy második parancs is, hozzá hasonló: az embersze
retet parancsa. Sőt imperatívusza: Szeresd felebaráto
datl Ez a törvény teljessége. Nem elég tehát Remetére,
Besnyőre zarándokolni, ha odahaza rút önzők va
gyunk. Nem elég vasárnap szentmisére jámi, ha nem
hajlunk részvéttel szenvedő embertársaink. fölé. Ha
nem bennük tiszteljük valamiképpen a végtelen Istent!
Ha a betegben, ínségesben. - miként Szent Erzsé
bet - nem az áldott Krisztust látjukl

7. Azt is tudjuk, hogy ebben a nyomorban csak
a szeretet lehet a győztes. Aki a legtöbb szeretetet
mutatja, annak krédóját vallják holnap a tömegek.
Most nem a szószék aranyszája tehet a legtöbbet, ha
nem a tettek aranyszíve! Most nem a szavak apolo
gétáira van szükségünk, hanem a szeretet apostolaira.
A szó értéktelenné vált. Azzal nem lehet teát főzni

a betegnek, enní adni az éhezőnek. Most csak azt a
szót értik meg, mely meglátogatja a beteget és fel
emeli az árvákat. A nagy nyomor elfordít Istentől,

a szeretet cselekedete ellenben utat mutat Istenhez
a messzeségből. A nyomor jajgatásából Krisztus szól
felénk: szükségben vagyok és senki sem nyujt nékem
adományt? Beteg vagyok és senki sem jön el hozzám?
Nem szabad, hogy igaz legyen: elvittem nyomoromat
a templomba és egy kéz sem nyult felém!

8. A fővárosi katolikus egyházközségekból márís
serény mtinka zaja hallatszik. Újjáéled bermük a ke
resztények régi szelleme: a segítő, adakozó szeretet
krisztusi érzelme. Mindenegyes egyházközség a szere
tet családja, mely beszól a fabódékba, ahol sárgul és
rothad a drága emberi élet: a te gondod az én gondom!
A te szenvedésed az én szenvedésem. Es én megeny
hítlek titeket.
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Frontra állt tehát a keresztény szeretet évszázadok
tól kipróbált ereje. Megújult erővel, tervszerűen, jól
megorganizálva indul szembe a nyomor sötét sere
gével.

Ebben az új organizációban összefonódtak az egy
házközségek Szociális Bizottságai, a szerzetesrendek
és a számbavehető katolikus egyesületek. Mind a hár
man eddig is komoly eredményeket mutattak Iel a
szegénygondozás terén, - e tervszerű összefogás után
azonban teljesítményeiket a legnagyobbra fokozzák.
A plébániai beosztáshoz alkalmazkodva, e tervszerű

összefogás máris 39 plébániai karitász-szervezetet hí
vott életbe. E 39 szervezetet pedig a Szent Erzsébet
Karitász Központ irányítja, melynek élén érseki biztosi
minőségben, a bíboros hercegprímástól kapott széles
intézkedési joggal csekélységem áll. A fővárosi ka
tolikus társadalom tehát szervezett karitászmunkát ín
dított útjára és egységes terv szerint végzi a főváros

egész terűletén mozdulatait.
Miben áll az üdén és hatalmasan felbugyogó

szeretetbuzgalom- gyökere? Mindenesetre il hitbuzga
lom megerősödésében,mely utat tört magának a fele
baráti szeretet gyakorlati műveiben s amely máris
száz és száz Istentől hevitett férfit és nőt állított a sze
retet szolgálatába. E hitből való élet értette meg ve
lünk az idők nyomorát. A szükség nemcsak imádkozni
tanít, hanem dolgozni is, segíteni is. Az ősi Egyház
módszere tért vissza, bár új, korszerű formában. A régi
egyház szegénygondozását a szerves kiépítés tette
ragyogóvá. Sok munkásuk volt, de egy központi irá
nyítás mellett. Csak így volt lehetséges, hogy nem
volt köztük szűkölködő, A fővárosi karitászmunkában
az ősi egyház központosító gondolata tért vissza.

9. Szervezkedésünk első iránya az anyagiak rend
szeres előteremtése. A karitász csak akkor művelheti
csodáit, ha megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkezik.
Az egyházközségi adók jó százalékát eddig is karita
tív célokra fordítottuk. Az innét eredő tételek azonban
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a szigorú télen messziről sem elegendők. Azért rend
szeres havi alamizsnamegváltásra szólítjuk. fel a ka
tolikus társadalmat. E célból mindenegyes karitász
szervezetünk áldozatos munkatársakból a gyüjtők lel
kes táborát toborozta össze. Apostolok ők, világi ru
hában. Házról-házra mennek, ajtóról-ajtóra kopognak
és lepecsételt igazolvánnyal kezükben felszólítanak
minden katolikust, hogy jegyezzenek rendszeres havi
alamizsnamegváltást. Aki jegyez, annak ajtajára kis
címkét szögeznek: Segélykérők! Adományunkat a sze
génygondozó iroda kezeli. Az adományokat központi
lag kibocsátott nyugtablokkokon nyugtázzák. A gyüjtés
a legnehezebb dolog most. Nem könnyű az általános
szegénységben adakozásra szólítani. A szükség igen
hosszú ideje tart már és majd minden küszöbön meg
jelent. Mégis, nem hátrálhatunk! Meghajtom gyüjtőink

előtt elismerésem pálmáját. A közöny még mindig
óriási. A szociális felelősségérzet még mindig ala
csony. Ajtók csapódnak be orruk előtt, durva szava
kat nyelnek el, még keményebb inzultusokat is szen
vednek, mert szenvedő embertársaikért dolgozni meré
szelnek. Es mégsem hátrálnak meg! A Keresztrefeszí
tett hadserege ők, kik a szenvedőben magát hátraha
gyott Krisztusért hajlandók eltűrni az ajtóbecsapás és
elutasítás kínjait. De vigaszuk. is van bőven! Ha a na
gyoknál aránylag kevés megértést is találnak, anndl
lelkesítöbb a kicsinyek szíves készsége. Az amáris
jelentős havi összeg, mely a karitász-szervezetek ren
delkezésére áll, nem a nagy adományok százasaiból
tevődött össze, hanem a szűk életstandard pengöiból
és ötvenfilléreseiből. Vannak lelkek és számosan, kik
szükreszabott kenyerükből törnek le egy darabkát a
náluknál is szegényebbek részére. A nyomor enyhíté
sére nekünk. minden fillér drága.

Ne csüggedjetek, kedves gyüjtő apstolaiml Nagy
iskolába járatjátok a katolikus közönséget: a szociális
felelősségérzet főiskolájába. Nagy leckét adtok fel a
katolikus publikumnak felelésre: megértik-e általatok



a krisztusi kérdést: szerettek-e engem a szűkölködö

ben? Szántsátok csak tovább fáradhatatlanul a fóváros
ugarát. Ne hagyjatok egy lakást sem érintetlenül. :es
vessétek el barázdáitokba a krisztusi szolidarizmus
magvetését.

Kérem a katolikus társadalmat, hogy engedje ma
gát a rendszeres alamizsnálkodásba beszerveztetni!
Értse meg, hogy adományával elősegiti a krisztusi gon
dolat holnapi diadalát, mert a leghatásosabb hitvéde
lemre segíti: a cselekedet ékesszólásához. Nemcsak
pénzt gyüjtünk. Ebédet is. Eleimiszert is. Új vagy hasz
nált ruhaneműt is. A plébániai karitász-szervek egyút
tal állandó gyüjtőhelyek is. Bármiben van felesleged,
add be kerületed karitász-szervezetébe. Talán monda
nom sem kell, hogy a szervezetek munkája egy fillér
kiadásba sem kerülhet. Szigorúan őrködünk, hogy a
szegényeknek adott összegekből egy fillér se menjen
el adminisztrációra. Mi csak az önzetlen, áldozatos
munkást tudjuk használni.

Kérő szavamat k.íengedem vidékre is. Tudom ugyan
jól, hogy a vidék is szenved - mondhatatlanul. Vidp-
ken azonban legalább lakása van mindenkinek. Ter
mést is adott a jó Isten elég bőven. A fővárosi ember
nek azonban semmije sem terem. Keresete - ha ugyan
van - jórészét lakbérre kénytelen félretenni. Adjatok
természetbeni adományokat! A felszállításról gondos
kodnánk. A német katolikusok Caritas Verband-ja
abban is mintaszerűt alkotott, hogy a vidék jelentős
adományokkal segíti a városok nyomorgóit.

10. Szervezkedésünk másik iránya a rendszeres
szegénygondozás. Minden karitász-szervezetünk irodát
nyitott már, ahol egész napon át fogadják sínylődö fele
barátjaikat. Iroda alatt ne azt értsük, amit a szó takar.
Nincs itt bürokrácia, nincs hivatalos közőny, sem lélek
nélküli adminisztráció. A Szeretet ül ott az asztal mel
lett, amely azonnal lendül, indul, ha segíteni kell. Min
den plébániát apró kőrzetekre bontottunk s azok élére
egy·egy melegszívű, kioktatott szegénygondozót állí-
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tottunk. o körzetének apja, anyja. Hetenkint végigláto
gatja, állandóan szemmeltartja. Gondos szemét nem
kerüli el a legszemérmesebb nyomor s a legtitkosabb
lelki inség sem. Nem riad vissza a rettentő lakások
szívettépö szemléletétől,nem fut el a kétségbeesett élet
jajveszékelése elöl. Belép, leül, meghallgat, jegyez, jó
szót ejt, vigasztal. Napsugár a nyomor vackaiban. Es a
reménység a széttört szívekben. Es jelentést tesz, segít
séget visz, intézkedik, hogy el ne vesszen valaki azért,
mert senki sem törődöttvele. Veronika kendőjétborítja
a kínlódó Ember arcára és az élet romhalmaza alól fel
támasztja Isten eltorzult képmását.

Csupa melegszívű, mert oltári tűztől meggyulladt
emberbarát. Bennük Szent Erzsébet 100 év multán is le
teszi hiú ékszereit és polgári öltözetben leereszkedik
a nyomor infernóiba.

Istenadta meleg szívükhöz mi hozzáadjuk a tudást,
felkészültséget, a szükséges gyakorlati ismereteket.
A nyomor arca ezerrétű. Jól felvértezett legyen, aki
birokra kel vele. Azért szegénygondozóinknak mín
denre kiterjedő, alapos kiképzést adunk.

Elsősorban azokat segítjük, akik elerőtlenedtek az
élet országútján. Akik munkaképtelenek lettek. Akik
betegek. Az élet nyomorékjait. S a gyermekeket. S ha
még marad erőnk, a munkanélküliek roppant nagy
tömegét.

Lehetőleg természetben segítünk. Enni adunk. Es
ruhát, orvosságot, tüzelőt. Egy kis kátránypapírt, desz
kát a "háztatarozáshoz".

De csak annak adunk, akinek reászorultságát
személyes környezettanulmánnyal megállapítjuk. Es
csak annak, aki az előljáróságoktól kibocsátott "f"tlen·
őrző ívet" fel tudja mutatni. A szeretet parazitáira
vigyázni fogunk.

Végső álmunk, hogy olyan Szent Erzsébeteink
legyenek, akik kitakarítják a betegek szobáit, kimossák
a tehetetlenek ruháit, tisztábarakják a beteg anyák
gyermekeit ... s ott állnak a betegek ágya fejénél. Az
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Egri Norma négy szegénygondozó nővére máris bevo
nult a fővárosba és Angyalfőldön, a Kármelita Atyák
oltalma alatt végzik hősi munkájukat. Vajha minél több
követőre találnának!

11. Úgy látom, hogy a katolikus Budapest felfogta
a karitász-munka központi összefogásának szükséges
ségét. Bár azt sem titkolom, hogy elég széles réteget
látok, amely egyelőre még elzárja magát előlünk.

All azonban, hogy az időszerű karitászmunkáért
minden rendelkezésre álló erőt meg kell mozgatnunk,
hogy megtarthassuk Krisztus patrimoniumját: a szegé
nyeket, árvákat és öregeket.
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A Karitász tíz éve.

1942 január.

Tíz esztendeje annak, hogyabiboros Főpásztor

útjára bocsátotta a szervezett karitászt. Tíz év ma
gába véve nem nagy idő. Ahhoz azonban elégséges
volt, hogy a társadalmat megtanítsa Szent Erzsébet
irgalmas szemeivel nézni az elesett embert és hogy
Szent Vince nyomán széles és komoly családgondo
zást indítson el.

Nem dicsekszünk, érdemeket sem keresünk, ami
kor hálás szívvel azt állítjuk. hogy jó munkát vé
geztünk.

Mit végeztünk? Azt-e, hogy bátran feltártuk, sőt

térképre vettük a főváros nyomortelepeit, az inség
félelmetes gyürüjét, honnét csupa fenyegetés látszik
Isten és a társadalmi rend ellen? Vagy azt-e, hogy
megszerveztük a rendszeres adakozást? Vagy azt-e,
hogy munkatársaink személyes áldozataival megvaló
sitottuk a családok gondozását?

Mindezt tettük, de még többet is.
Hirdettük s a propaganda eszközeivel terjesztet

tük, hogy az elesett felebarátban magát a szenvedő

Krisztust kell meglátnunk. Hogy a felebarát szolgálata
Isten igazi tisztelete. Hogy üdvösségünk kulcsa az
irgalmasság cselekedete. Az ítélet pillanatában sor
sunkat az dőnti el, hogy tápláltuk-e, ruháztuk-e Krisz
tust az inséges embertársban.

E legnagyobbat múveltük tehát, mert a szeretetet
ültettük és keltegettük a lelkekben Krisztus Urunk
meghagyása szerint.

Korunk hangosan kérkedik szociálpolitikájával.
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Megelözni akarja a bajt, az inségest már nem segé
lyezi, hanem talpraállítja. Szinte résnélküli gyermek-,
család- és embervédelmet épít ki. Már-már úgy lát
szik, hogy ebben az új szociálpolitikában a karitász
nak nincs is helye. Mit is akar a karitász, amikor nép
jóléti hivatalok, intézmények létesültek s jól kikép
zett (és jól fizetett) erők végzik a munkát. Egyen
súlyba került az elesettek joga s a tehetősek köteles
sége. Mindjobban érvényesül a szociális igazságosság.

Mi örülünk a legjobban a haladásnak. Ne feled
jük azonban, hogy ezt a nagy fejlődést a társadalom
irgalmas hevülete indította el! A társadalom ember
szeretete termékenyítette és hozta virágzásba a szo
ciális reformokat.

A karitászra ezután is szükség lesz. Mert a tár
sadalmi reform még nem oly tökéletes, a szociálpoli
tika még nem oly teljes, hogy a krisztusi szeretet
parancs megvalósulását jelentené.

Addig tehát, mig a szeretet lesz a szociális refor
mok forrása és fundamentuma, addig még sokat kell
dolgoznia, fáradnia a karitásznak.
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1. MEGJEGYZÉS.

Zászlóbontás elé. A cikk a XXIV. Országos Katolikus
Nagygyűlés preludiumaként iródott, amelyen az A. C. zász
lót bontott és ünnepélyesen elindult országhódító útjára.
Megjelent a Katolikus Figyelő (Debrecen) 1933. októberi
számában.

Mi az Actio Catholica? Az Országos Lelkipásztori konfe
rencián megtartott előadás 1933. június 26-án. Megjelent az
Egyházi Lapok 1933. augusztusi számában.

A Katolikus Akció szelleme. A Mária Kongregáció
számára irt cikk, megjelent a folyóirat 1933. októberi szá
mában.

Az Actio Catholica tagozódása. A Magyar Kultúra
1933. november 20-i számában jelent meg, mint "különle
nyomat" is megjelent.

Az Actio Catholica magyar helyzetképe. Az Országos
Lelkipásztori konferencia előadás volt 1943. június 25-én.
Megjelent az Egyházi Lapok 1934. júniusi számában.

Beharangozás. A XXV. jubiláris Országos Katolikus
Nagygyúlésre ünnepi harangszó. Megjelent az Uj Lap 1934.
augusztus 12-i számában.

A család jegyében. A cikk a Nemzeti Ujság 1934. szep
tember 23-i "Casti connubii" mellékletében jelent meg.

Rendkívüli idők - rendkívüli feladatok. A cikk az
Egyházi Lapok 1935. áprilisi számában jelent meg.

A gyermek útja. Az Országos Katolikus Nagygyűlés
sel kapcsolatban "A Gyermek útja" címmel rendezett sza
badtéri előadás előtt elmondott beszéd. 1935. szeptember
30-án.

A magyar kat. ifjúsági mozgalom és az A. C. A cikk a
Katolikus Nevelés 1935. decemberi számában jelent meg.

Krisztus és a magyar falu. A cikk a Nemzeti Ujsá2
1936. augusztus 20-i számában jelent meg.

Igazságot az eresz alá! Mint vezércikket közölte a
Nemzeti Ujság az 1936. szeptember 27-i számában.

Elnyertük az Eucharisztikus Világkongresszust. Az
Egyházi Lapok 1936. decemberi számában jelent meg.

Az Eucharisztikus Világkongresszus hajnalán. A Ma
gyar Kultúra 1938. május 20-i számában jelent meg.



A szetü Király éve. Tükör 1938. augusztusi számában
jelent meg.

Szent István országa. Bp. Egyházközségek Tudósítójá
nak 1938. 3. számában.

A csodálatos Kéz útmutatása. Nemzeti Ujság 1939. ja
nuár l-i számában jelent meg.

Nemzeti múvelődésünk keresztény irá"yvonalai. Or
szágos Katolikus Nagygyúlési beszéd 1939. május 18-án.

Mit végeztünk eddig? Az A. C. öt éves működésénekév
fordulója alkalmával. A Katolikus Akció folyóirat 1938. de
cemberi számában.

Világiak Krisztus országáért. Egyházi Lapok 1939. jú
niusi számában.

Xll. Pius látomásai. A Magyar Kultúra 1940. március ö-í

számában jelent meg.
Az A. C. munkaterve 1940-41. Az Egyházi Lapok 1940.

áprilisi számában jelent meg.
A közösség igazi útján. A Nemzeti Vjság 1940. július 14-i

számában jelent meg.
Xll. Pius és az A. C. A Katolikus Szemle 1940. novem

beri számában jelent meg.
Mindnyájan Szent István országáért. Az Egyházi Lapok

1941. májusi számában jelent meg.
Jelek a magyar égen. A Magyar Kultúra 1941. július

S-i számában jelent meg.
XXIX. Katolikus Nagygyűlés. A Központi Katolikus

Körben mondott beszéd 1941. szeptember 25-én.
A katolikus hivő az idők viharában. Az Országos Ka

tolikus Nagygyülési beszéd 1941. október 1-én.
Országos Akció - országos visszhang. Az Egyházi La

pok 1942. februári számában jelent meg.
A viharjárta tekiétzeten. Az Egyházi Lapok 1942. ápri

lisi számában jelent meg.
Az A. C. 1942 43. évi programmja. Az Egyházi Lapok

1942. áprilisi számában jelent meg.
A Katolikus Akció egyönteiú tervezése. A cikk

Strecke Ernő által szerkesztett: "Pt, igazság, élet" címü
könyv 81-94. oldalán jelent meg.

Isten országa. E tanulmány 1934-ben iródott és e könyv
ben jelenik meg először.

FUGGELeK:
A Katolikus Karitász. Rádióelőadás 1931. november

28-án.
A Karitász tíz éve. A cikk mint az 1942. évi Karitász

Almanach előszava jelent meg.
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