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Gárdonyi Máté 

A Szentszék és az I. világháború 

A szarajevói merénylet miatt az Osztrák-Magyar Monarchia és Szerbia között 1914 

nyarán fellépő diplomáciai válság az Apostoli Szentszéket kényes helyzetbe hozta. Egyfelől 

négy nappal az osztrák trónörökös meggyilkolása előtt, június 24-én írták alá a Vatikánban 

azt a konkordátumot Szerbiával, amely az ott élő, csekély számú katolikus érdekeinek 

védelmében született, s amelynek megakadályozására Bécs külügyi apparátusa hiábavaló 

erőfeszítéseket tett; másfelől ez a körülmény nem változtatott X. Pius pápának és közvetlen 

munkatársainak azon meggyőződésén, hogy a Habsburgok Birodalma a katolicizmus 

védőbástyája Európa közepén. A korabeli iratok és a későbbi visszaemlékezések 

ellentmondásosak arra nézve, hogy a következő hetekben a pápa milyen üzeneteket küldött 

az agg Ferenc Józsefnek, akit egyébként vallási kötelezettségeit példaszerűen teljesítő 

uralkodónak tartott. Rafael Merry del Val bíboros-államtitkár utóbb úgy nyilatkozott, hogy a 

Monarchia követségi ügyvivőjével ő azt közölte: a Szentszék álláspontja szerint „Ausztriának 

nem szabad engednie, joga van a hivatalos elégtételhez és saját léte védelmezéséhez, de 

nem nyilvánította ki soha azon reményt vagy véleményt, hogy a fegyverekhez nyúlhat”. 

Augusztus elején, a sorozatos hadüzenetek és az első hadműveletek napjaiban X. Pius imára 

hívta fel a katolikus híveket, hogy „Isten minél előbb távoztassa el a háború szerencsétlen 

csapását, a népek legfőbb vezetőinek pedig a béke gondolatait sugallja” (Dum Europa fere 

apostoli buzdítás, 1914. augusztus 2.).  

Miután X. Pius augusztus 20-án elhunyt, utódjára, a szeptember 3-án megválasztott 

XV. Benedekre hárult a nehéz feladat, hogy a „nagy háború” és a rákövetkező 

béketárgyalások éveiben a katolikus hívek legfőbb pásztora legyen (1914-1922). Az új 

egyházfő első hivatalos nyilatkozatát teljes egészében a béke kérdésének szentelte, még 

osztozva abban az általános meggyőződésben, hogy a háború rövid lesz: „elég a 

rombolásból, elég a vérontásból!” (Ubi primum apostoli buzdítás, 1914. szeptember 8.). XV. 

Benedek egyrészt megismételte elődje felhívását, egyéni és nyilvános imádságra buzdítva a 

papságot és a híveket, másrészt kifejezésre juttatta azon „szilárd elhatározását, hogy nem 

mulaszt el semmit, amire lehetősége van, hogy ennek a szerencsétlenségnek a végét 

siettesse”. A pápa lehetőségei azonban, különösen a háború első időszakában, igencsak 

korlátozottak voltak, részben a Szentszék diplomáciai elszigeteltsége, részben a szembenálló 

felek katolikus elitjének hazafias elkötelezettsége miatt. 

A pápaság világi hatalmának elvesztése, az Egyházi Állam 1870-ben történt 

annektálása az Olasz Királyság részéről ugyan nem szüntette meg az Apostoli Szentszék 

szuverenitását, azaz a nemzetközi jog alanyaként továbbra is ápolt diplomáciai 

kapcsolatokat, kötött szerződéseket, tekintettel a katolikusok számára és az egyház 

hierarchikus berendezkedésére politikai befolyását sem veszítette el teljesen, ám felmerült a 

kérdés, hogy a pápa milyen „világi” fórumokon hallathatja hangját, s milyen felhatalmazás 

alapján? Emellett a háború kirobbanásakor szembeötlően megmutatkozott a Szentszék 
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diplomáciai kapcsolatrendszerének egyoldalúsága. A Központi Hatalmakkal a viszony 

rendezett volt: a Német Birodalomban az apostoli nuncius diplomáciai küldetése formálisan 

ugyan a bajor királyhoz szólt, ám egyházi ügyekkel a birodalom egész területén foglalkozott, 

s Bajorország mellett Poroszország is rendelkezett követséggel a Szentszéknél; Ausztria-

Magyarországra pedig egyenesen úgy tekintettek a Vatikánban, mint a legjelentősebb 

katolikus monarchiára. Az Antant vezető államai közül a Francia Köztársasággal 1904-ben 

megszakadt a diplomáciai kapcsolat az antiklerikális törvénykezés miatt (amint a később 

hadba lépő Portugáliával is 1910-ben); Nagy-Britanniát pedig éppenséggel a háború 

késztette arra, hogy 1914. decemberében képviselőt küldjön a pápa mellé, aki aztán 

Franciaország és az Egyesült Államok megbízásából is eljárt. Ez a szituáció felvetette a 

kérdést: miként kerülheti el a Szentszék, hogy valamelyik hadviselő állam saját céljai 

érdekében instrumentalizálja, vagy épp ellenkezőleg, a háborús propaganda az ellenfél 

támogatójaként bélyegezze meg a pápát?    

A diplomáciai csatornák korlátozott voltánál sokkal nagyobb nehézséget jelentett XV. 

Benedeknek, hogy a frontokon gyakran az egyház hívei álltak egymással szemben: a háború 

egész idejét tekintve az akkori katolikusok kétharmada közvetlenül érintett lett, 124 millió az 

Antant, 64 millió a Központi Hatalmak oldalán. Az egyház hagyományos – Szent Ágoston és 

Aquinói Szent Tamás tekintélyével alátámasztott – tanítása az igazságos háború ismérveiről 

nem kínált egyszerű megoldást a hadba lépő felek stratégiai lépéseinek és céljainak erkölcsi 

megítéléséhez; még az olyan esetekben sem, mint a semleges Belgium német lerohanása 

rögtön a háború elején, mivel a német közvéleményt meggyőzték arról, hogy megelőző 

csapásról volt szó a belga támadás kivédésére. Egyébként is, a korabeli morálteológiai 

munkák azt az álláspontot képviselték, hogy „a háború ugyan nem lehet mindkét fél részéről 

igazságos, mégis lehetséges, hogy mindkét fél katonái biztos lelkiismerettel viselnek hadat…, 

mivel a katonák a legtöbb esetben nem ismerik a háború rejtett indítékait, s azok az okok, 

amelyek a közvéleményben elterjedtek, igazságosnak tűnhetnek” (Hieronymus Noldin: 

Summa Theologiae Moralis II. Lib. V. Quest. VII. De bello). A Szentszék helyzetét tovább 

nehezítette, hogy az európai konfliktus kezdetén a hadviselő országok katolikus elitje – úgy a 

püspökök és a papság, mint a politikusok és az értelmiség – a patriotizmus jegyében 

felsorakozott saját kormánya mögött. A német császár és a francia köztársasági elnök 

egyazon napon, 1914. augusztus 4-én elmondott beszéde a nemzeti egységről és annak 

kedvező visszhangja – legalábbis egy időre – mindkét országban lehetetlenné tette a 

katolikusok különutas politizálását („Burgfrieden-politika”, illetve „Union sacrée”). A Vatikán 

számára ezek a fejlemények feladták a leckét: miként tudja a pápa, aki egyetemes küldetése 

szerint a „népek atyja”, megőrizni pártatlanságát, hogyan szólalhat meg a béke érdekében? 

Ez utóbbi kérdés azért is merülhetett fel, mert korábban – 1911-ben – a Szentszék még 

elutasította a katolikus pacifisták nemzetközi ligájának támogatását, tekintettel arra, hogy a 

pacifizmust többnyire az egyház ellenfelei (szocialisták, anarchisták, szabadkőművesek) 

képviselték. 
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XV. Benedek első, programadó enciklikájának (Ad beatissimi Apostolorum Principis, 

1914. november 1.) fókuszában az egyház és a modern világ – feszültséggel teli – viszonya, s 

az egyháznak ebből adódó feladatai álltak; ebbe az összefüggésbe ágyazódott bele a háború 

és béke ügye. A pápa szerint a társadalomban jelentkező zavarok négy tényezőre vezethetők 

vissza: az emberek közötti szeretet hiányára, a tekintély elvetésére, a társadalmi osztályok 

közötti igazságtalan viszonyokra, és arra, hogy „az anyagi javak váltak az emberi tevékenység 

egyetlen céljává”. Minderre a keresztény vallás alapelveihez történő visszatérés jelentene 

gyógyírt, ám az államok figyelmen kívül hagyják a keresztény tanítás normáit és gyakorlatát, 

amelyek pedig „a legbiztosabban kezeskednek az államrend szilárdságáért és 

fennmaradásáért”. Nem kétséges, a pápa szemében ez volt a legvégső oka a háborús 

konfliktusnak, amelynek befejezésére békés megoldásokat javasolt, hogy „a megsértett jog 

igazságot szerezzen”. 

A háború idejére választott magatartásának lényegét XV. Benedek az 1915. január 22-

i konzisztóriumon fejtette ki bíborosai előtt (Convocare vos allokúció): a pápának, mint „az 

Istentől adott örök törvény” védelmezőjének kötelessége elítélnie a jogsértéseket, ám „a 

pápai tekintélyt a hadviselők viszályába bevonni nem volna sem illő, sem célravezető”. Ezért 

nem foglalhat pártosan állást egyik fél mellett sem, nem nézheti az elválasztó partikuláris 

érdekeket, mert „helytartójaként annak a Jézus Krisztusnak, aki minden egyes emberért 

meghalt, minden katonát az ő szeretetével kell átölelnie”. Azonban ennek a semlegességi 

politikának, amely a Szentszék cselekvési szabadságát volt hivatott megőrizni, a gyakorlati 

megvalósításáról némiképp eltérően vélekedett a pápa és bíboros-államtitkára, Pietro 

Gasparri. Az államtitkár újra meg újra azt az álláspontot képviselte, hogy a szigorú 

semlegesség jegyében a pápa csak elvontan nyilatkozzon meg; XV. Benedek viszont elődje, 

XIII. Leó példáját követve hajlott egy aktívabb közvetítő- és békepolitikára, ami persze 

kockázatokat rejtett magában.  

Az „aktív semlegesség” első próbája rövidesen elérkezett, amikor Olaszország hadba 

lépése lett a tét. Ezt a pápa azért igyekezett megakadályozni, mert aggasztotta a háború 

kiszélesedése; egy esetleges vereség esetén tartott az olasz társadalom radikalizálódásától; 

Olaszországot területi igényei (Trentino, Trieszt) az Osztrák-Magyar Monarchiával állították 

szembe, amelynek fennmaradását a Vatikánban eminens katolikus érdeknek tartották; végül 

a hadiállapot korlátozhatta a Szentszék kapcsolattartási szabadságát. A pápai diplomácia 

lehetőségei azonban éppen olasz vonatkozásban igencsak korlátozottak voltak. Mivel az 

Olasz Királyságot a Vatikánban Róma elfoglalása miatt továbbra is agresszornak tekintették, 

diplomáciai kapcsolatok nem léteztek, s a „non expedit” elvének érvényben tartása miatt a 

katolikusok nem vehettek részt a liberálisok által uralt államéletben (csak helyhatósági 

szinten). Ráadásul első enciklikájában XV. Benedek értésre adta, hogy a római kérdésre 

továbbra sem lát más megoldást, mint a világi hatalom visszaadását a pápának, mivel ez az 

egyetlen kiút „abból a lehetetlen állapotból, amelyben az egyház feje van, s amely bizonyos 

tekintetben nagy kárt okoz a hívek nyugalmának”. Mégis léteztek bizonyos kommunikációs 

csatornák a Szentszék és az olasz politikai elit között egyházi személyek és politikusok 
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személyes kapcsolatai révén, illetve a pápa számíthatott a világi katolikusok mozgalmának 

(Actio Catholica) társadalmi befolyására is. Ugyanakkor tekintetbe kellett vennie, hogy éppen 

az olasz belpolitikára nyitottabb egyházi közeg (clerico-moderati) támogatta az Ausztriával 

szembeni olasz területi igényeket.  

Olaszország két szövetségi rendszer közötti ingadozásának időszakában előbb a 

szentszéki diplomácia lendült akcióba, s 1915 januárjában Eugenio Pacellit, a Rendkívüli 

Egyházi Ügyek Kongregációjának altitkárát – a későbbi XII. Pius pápát – küldték Bécsbe, hogy 

a pápa nevében egyoldalú területátadást kérjen az olasz semlegességért cserébe, ami 

azonban Ferenc József ellenállásába ütközött. Ugyanebben az időben a német kormány 

képviselőjének, a centrumpárti Matthias Erzbergernek a javaslata az olasz igények ügyét 

összekapcsolta a római kérdés megoldásával: az osztrák területi engedményekért cserébe 

Olaszországnak el kellett volna ismernie a pápa szuverenitását a Vatikán környéke felett (az 

úgynevezett Leóváros, tengeri kijárattal). Időközben azonban az olasz kormány egyre 

határozottabban az Antant felé tájékozódott, s az április 26-án megkötött, titkos londoni 

szerződésben elérte, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország vállalja: támogatni 

fogja Olaszország törekvését a Szentszék kizárására a majdani béketárgyalásokról (15. §.). 

Május elején a Szentszék informális kapcsolatai révén kísérelte meg az olasz belpolitikai élet 

befolyásolását egy békepárti kormány érdekében; eredménytelenül, mert május 23-án 

Olaszország hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának, minek következtében a Központi 

Hatalmak szentszéki követségei a svájci Luganóba települtek át. 

A színfalak mögött zajló kísérlet kudarca után XV. Benedek egy békeszózat 

kibocsátására határozta el magát, amelynek címzettjei a hadviselő népek, de különösen azok 

vezetői voltak (Allorché fummo chiamati apostoli buzdítás, 1915. július 28.). A háború 

kitörésének első évfordulóján a pápa a politikusokat súlyos felelősségükre figyelmeztette, s a 

„szörnyű mészárlás” mielőbbi befejezését sürgette, egyszersmind a vitás kérdések rendezése 

végett felvetette egy nemzetközi döntőbíráskodás lehetőségét: „miért nem kezdődik végre 

eszmecsere a népek jogairól és jogos követeléseiről?” Annak ellenére, hogy az 

általánosságokban mozgó felhívás az érdekeltek részéről nem váltott ki közvetlen reakciókat, 

a vatikáni Államtitkárság nyár folyamán megpróbálta felmérni egy esetleges béketárgyalás 

esélyeit. Az Antant „szondázására” felkért egyházi személyek – a német megszállás alatt álló 

Belgium prímása és a párizsi Institut Catholique kormánykörökkel kapcsolatot ápoló rektora 

– azonban azt jelentették, hogy a belga és a francia álláspont szerint már nem lehet a status 

quo ante elve alapján tárgyalni, Németországot le kell győzni; de a bécsi és a müncheni 

nuncius is arról számolt be, hogy sem Ausztria, sem Németország nem mutat hajlandóságot 

a béketárgyalásra. Ezek után a pápa december 6-i konzisztóriumi beszédében kénytelen volt 

megállapítani, hogy békefelhívása nem érte el célját. 

Ahogy a béke érdekében tett diplomáciai lépések sorra kudarcot vallottak, úgy került 

előtérbe a humanitárius cselekvés opciója. Gasparri bíboros-államtitkár 1914. december 22-i 

nyilatkozata már előrevetítette, hogy a Szentszék karitatív kezdeményezései vallási és 
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nemzeti hovatartozástól függetlenül kívánják támogatni a háború áldozatait. Ezen 

erőfeszítések eredményeként először 1915 tavaszán sikerült a semleges Svájcban sérült 

hadifoglyok cseréjét lebonyolítani, 1915 őszétől pedig még intenzívebb és szerteágazóbb lett 

az egyházi közvetítő és adománygyűjtő tevékenység, részben a Vöröskereszt munkájának 

kiegészítéseként. A háború végéig, sőt még a következő években is a Szentszék 

közreműködésével került sor internált civilek kiszabadítására, sérült hadifoglyok semleges 

államokba szállítására, hadifogoly családapák cseréjére, a hadifoglyok lelkigondozásának 

megszervezésére, eltűntek keresőszolgálatának felállítására, postaszolgálat működtetésére 

egy ország megszállt és szabad területei között. A katolikus társulatok világi tagságára 

támaszkodva gyűjtöttek pénz- és ruhaadományokat, s időnként a pápa templomi gyűjtést 

rendelt el a leginkább rászorulók javára. XV. Benedek egyaránt közbenjárt az Oszmán 

Birodalom üldözött örmény és szír keresztényeiért (levele az örmények érdekében V. 

Mohamed szultánhoz, 1915. szeptember 12.), s később a francia csapatok fogságába került 

török katonákért (ez utóbbi emlékét őrzi isztambuli szobra, melyet a törökök állítottak a 

pápának, aki „nemzeti és vallási megkülönböztetés nélkül volt a népek jótevője”).  

Bár az 1915 nyári békefelhívás visszhangtalansága megmutatta a vatikáni diplomácia 

elszigeteltségét, mindazonáltal nem került le a napirendről az a kérdés, hogy a háború után 

várható béketárgyalásokon miként vehetne részt az Apostoli Szentszék. Ennek jegyében 

született 1916 tavaszán a már említett Matthias Erzberger terve, amely a pápa székhelyének 

áthelyezését irányozta elő. A német politikus arról kezdett tárgyalni Liechtenstein 

uralkodójával, II. János herceggel, hogy a kis államot adja át a pápának – cserébe a bíborosi 

kalapért (a herceg nőtlen volt). Így a pápa, mint Liechtenstein államfője, részt vehetett volna 

a béketárgyalásokon, s jobb alkupozícióba került volna Olaszországgal szemben. Ám a 

szerződés megbukott a hercegi család ellenállásán; az év nyarán még felmerült alternatív 

lehetőségként a pápai székhely Mallorcára helyezése, majd az egész terv feledésbe merült. 

1916 decemberének diplomáciai mozgása (német-osztrák ajánlat a 

béketárgyalásokra, Wilson amerikai elnök felhívása), majd 1917 tavaszának eseményei 

(orosz forradalom, az Egyesült Államok hadba lépése, békepárti tüntetések) arra indították 

XV. Benedeket, hogy ismét aktívabban lépjen fel a háború befejezésének érdekében. Miután 

igénybe vette a nemzetközi jog szakértőinek segítségét, és legyőzte a szkeptikus Gasparri 

bíboros-államtitkár ellenállását, 1917 nyarán részletekbe menő béketervet terjesztett a 

hadviselő felek vezetői elé (Dès le début apostoli buzdítás, 1917. augusztus 1.). Ennek 

előkészítéseképpen az újonnan kinevezett müncheni nuncius, Eugenio Pacelli azt a feladatot 

kapta, hogy puhatolja ki a német kormánynál a békekötés feltételeit. A nuncius június 26-30. 

között sorjában találkozott Theobald von Bethmann-Hollweg német kancellárral, II. Vilmos 

német császárral és I. (IV.) Károllyal, az Osztrák-Magyar Monarchia új uralkodójával, akik 

mindnyájan késznek mutatkoztak a pápai kezdeményezéshez való csatlakozásra. A kancellár 

bukása (július 14.) ugyan kétségeket ébresztett a terv kivitelezhetősége iránt, de a Reichstag 

többsége által elfogadott „békehatározat” (július 19.) a pápai diplomáciát cselekvésre 

sarkallta, és Pacelli második (titkos) berlini útján hétpontos béketervet terjesztett a német 
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fél elé (július 24.). Bizonyos módosítások után ezt a javaslatot küldték el a Vatikánból 

augusztus 9-én (augusztus 1-re visszadátumozva) a hadviselő felek kormányainak – azonban 

ugyanezen a napon a kezdeményezés lényegében megbukott a német tábornokok, 

mindenekelőtt Paul von Hindenburg és Erich Ludendorff ellenállásán. Az augusztus 16-án 

nyilvánosságra hozott pápai béketerv arra alapult, hogy a fegyverek ereje helyett végre a jog 

erkölcsi hatalma érvényesüljön, a hadviselő felek pedig vállalják az egyidejű és kölcsönös 

leszerelést, s előzetesen fogadják el a nemzetközi döntőbíráskodást vitás ügyeikben. Az 

általános elvek mellett konkrét ajánlások is megfogalmazódtak: a tengerek szabad 

használatának garantálása; német részről Belgium teljes függetlenségének biztosítása és a 

francia területek kiürítése; az Antant által elfoglalt német gyarmatok visszaadása; az olasz-

osztrák és német-francia területi viták tárgyalásos megoldása a népek igényeinek 

tiszteletben tartásával; az örmény és lengyel nép, valamint a balkáni államok helyzetének 

rendezése; végül a népek közötti kapcsolatok új alapokra helyezése. Zárszavában a pápa 

kifejezte reményét, hogy „hozzájárulhat ennek a szörnyű harcnak a megszüntetéséhez, 

amely napról-napra mindinkább haszontalan mészárlásnak tűnik” (a gyakran idézett „inutile 

strage” kifejezéshez XV. Benedek ragaszkodott). 

A hadviselő felek reakciói a pápai békekezdeményezésre vegyesek, de végső soron a 

Szentszék számára kiábrándítóak voltak. Először az angol kormány válaszolt, s pontosítást 

igényelt Belgium ügyében (augusztus 21.). Majd az Egyesült Államok elnöke jelentkezett, 

azonban Woodrow Wilson csak egy „demokratikus” Németországgal lett volna hajlandó 

tárgyalni (augusztus 27.). Az elnök üzenetét Gasparri bíboros ugyan közvetítette Berlinbe, ám 

a pápának referálva szkeptikusan megjegyezte: „a szellem (ti. Wilson felesége spiritiszta volt) 

a fejébe vette, hogy az általános gyógyír Németország demokratizálása lenne”. Szeptember 

19-én érkezett meg német kancellár kiábrándító válasza – Rómában addig azt hitték, hogy 

teljes az egyetértés a németekkel –, amely a megszállt Belgiumot mintegy a méltányos 

békekötés zálogának tekintette. A pápai béketervet Ausztria-Magyarország elutasította 

Trentino miatt, Franciaország, Olaszország és Oroszország pedig egyszerűen válasz nélkül 

hagyta. Az ősz folyamán csak annyi változás mutatkozott, hogy a Monarchia „caporettói 

áttörése” után az olasz kormány – a nemzeti katasztrófa árnyékában – titkos tárgyalásokat 

kezdeményezett a Vatikánnal egy fél évszázaddal korábbi („cavourista”) ajánlat alapján. 

Franciaországban viszont még egyházi közegben is a pápa szemére vetették béketervének 

németpártiságát; a párizsi La Madeleine-templomban december 10-én rendezett hazafias 

ünnepségen a híres domonkos szónok, Antonin-Dalmace Sertillanges így kiáltott: „Szentatya, 

jelenleg nem tudjuk elfogadni felhívásodat a békére!” (a szerzetest ezért egy időre 

szuszpendálták). 

Az 1917-es béketerv kudarca XV. Benedeket arra az elhatározásra juttatta, hogy ettől 

kezdve megnyilatkozásait az egyházi ügyekre korlátozza, minek következtében intenzívebbé 

váltak kapcsolatai a szembenálló országok püspökeivel és a katolicizmus világi híveket 

tömörítő mozgalmaival. Ugyanakkor a Szentszék folytatódó, felekezeti és etnikai 

különbségtétel nélküli humanitárius tevékenysége a „péteri szolgálat” egyetemes jellegét 
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domborította ki. Ennek köszönhető, hogy XV. Benedek úgy maradt meg a katolikus egyház 

emlékezetében, mint a béke evangéliumának állhatatos hirdetője és a népek jótevője. 

Ajánlott irodalom1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A cikk Konrad Repgen (Handbuch der Kirchengeschichte. Hrsg. H. Jedin. VII. 40–51.), Roger Aubert (Storia della 
Chiesa. dir. A. Fliche - V. Martin. XXII/1. 150–200.) és Jean-Marie Mayeur (Die Geschichte des Christentums. XII. 
383–391.) összefoglalóinak felhasználásával készült. Lásd még Wolf, Hubert: A pápa és az ördög. A vatikáni 
levéltárak és a Harmadik Birodalom. Budapest, 2010. 29–52. – Kirche, Krieg und Katholiken. Geschichte und 
Gedächtnis im 20. Jahrhundert. (Karl-Joseph Hummel - Christoph Kösters). Freiburg, 2014. – A hivatkozott pápai 
megnyilatkozások elérhetők: http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html
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Gárdonyi Máté 

Az eucharisztikus kongresszusok lelkiségtörténeti háttere 

Amikor a Magyar Katolikus Egyház arra készül, hogy vendégül lássa az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszust, még egyházi körökben is felmerül a kérdés: mit tud megmutatni 

egy tömegrendezvény a katolikus Oltáriszentség-tisztelet spiritualitásából, hiteles lehet-e a 

mi korunkban az egyháznak ilyenfajta tanúságtétele az emberek között jelenlévő Krisztusról? 

Mivel az előző budapesti kongresszus 1938-ban egészen más társadalmi feltételek között 

zajlott le, ráadásul nyitányát jelentette egy nemzeti megemlékezésnek, a Szent István-évnek, 

még az a kérdés is elhangzik, hogy a mai magyar társadalom felé van-e üzenete ennek a 

sajátosan katolikus ünnepségnek? E kérdések megválaszolásához a teológia egyéb ágai 

mellett segítségünkre lehet az egyháztörténeti tapasztalatok összegyűjtése. Ennek jegyében 

három témát vizsgálok meg közelebbről: 1) az eucharisztikus kongresszusok kapcsolódása a 

katolikus Oltáriszentség-tiszteletnek az újkorra kialakult komplexumához; 2) a kongresszusi 

mozgalom kezdeményezőinek célkitűzései a 19. század második felében; 3) a mozgalom 

intézményesülése és a pápák elvárásai a kongresszusokkal szemben a II. Vatikáni zsinatig. 

Végül röviden felvázolom a zsinati teológia hatását az eucharisztikus kongresszusokra.  

 

A katolikus Oltáriszentség-tisztelet sokszínűsége 

A római katolikus vallásgyakorlat egyik jellegzetessége, hogy az Eucharisztia 

tiszteletének a krisztusi alapítású liturgikus ünneplés mellett más módjai is kialakultak. A 

változások egyik csomópontja a 13. század, amikor a szentmiseáldozat mindennapi 

bemutatása mellé külön ünnepnapot vezetnek be az Oltáriszentség tiszteletére, a hívek 

számára pedig többféle új szertartási elemmel teszik láthatóvá Krisztust a szentostyában.2 

Míg bizonyos újítások, mint amilyen az úrfelmutatás vagy az Úrnapja, indítékai viszonylag jól 

ismertek, nehezebb megragadni a teológiai gondolkodás, s még inkább a mentalitás 

változását, ami a papság és a hívek számára elfogadhatóvá, sőt kívánatossá tette az olyan 

szertartásokat, mint a szentségi körmenet, szentségi áldás, vagy a szentségkitétellel 

egybekötött votív mise. 

Az úrfelmutatás (elevatio) bevezetésének első emléke a párizsi egyházmegye Eudes 

de Sully püspök által kibocsátott zsinati határozataiban maradt fenn (1205–1208). Itt 

olvashatjuk az előírást: „Megparancsoljuk a papoknak, hogy amikor a misekánonban 

belekezdenek a Qui pridie-be [Ő ugyanis szenvedésének előestéjén…], az ostyát tartva ne 

emeljék rögtön nagyon magasra úgy, hogy a nép láthassa, hanem mintegy a mellük előtt 

tartsák, amíg nem mondják a Hoc est corpus meum-ot [Ez az én testem], és csak akkor 

emeljék fel úgy, hogy mindenki láthassa”. Az újdonság ebben a határozatban nem maga az 

                                                           
2 Mostani vizsgálódásunk körén kívül esik annak bemutatása, hogy mikor és milyen teológiai szemlélet alapján 
kezdte használni a latin egyház az olyan kifejezéseket, mint Oltáriszentség, szentmise, ostya (hostia = áldozat). 
A 13. századra ezek elfogadottá váltak. 
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elevatio, hiszen a pap szertartás közben többször kezébe veszi és felemeli a kenyeret (és a 

borral telt kelyhet), hanem az, hogy a hívek számára ezt akkor kell láthatóvá tenni, amikor a 

hit tanítása szerint már Krisztus Testét szemlélhetik, vagyis közvetlenül az átváltoztatás után. 

Ebből az időből több beszámoló maradt fenn arról, hogy a hívek templomról templomra 

jártak átváltoztatást nézni, vagy követelték, hogy hosszabb legyen az úrfelmutatás. Ennek a 

„népi kezdeményezésnek” minden bizonnyal szerepe volt abban, hogy az új szertartási elem 

a 13. század végére általánosan elterjedt, majd a kehelyé is társult hozzá.  

Amikor Liège-i Szent Julianna (1193–1256) a Mont-Cornillon ágostonos kolostorában 

indítást érzett arra, hogy egy új, addig hiányzó ünnepet kezdeményezzen Krisztus Testének 

tiszteletére, akkor ez még csak egy misztikus élmény, magánkinyilatkoztatás volt, amit alá 

kellett vetni az egyház ítéletének.3 1230 körül sikerült meggyőznie a Saint-Martin 

társaskáptalan kanonokjait, 1246-ban pedig Robert de Thourotte herceg-püspök – a városi 

papság egy részének ellenállása dacára – elrendelte a liège-i egyházmegyében az Úrnapja 

ünnepét (Corpus Christi), melyet pünkösd nyolcada utáni csütörtökön kellett megülni. 

Miután Jacques Pantaléon (de Troyes), a liège-i egyház korábbi fődiakónusa IV. Orbán néven 

pápa lett (1261–1264), Transiturus de mundo kezdetű bullájával 1264. augusztus 11-én a 

római egyház minden érsekét és püspökét felhívta az új ünnep bevezetésére. A bulla szerint 

a nagycsütörtöki Utolsó vacsora-emlékmise (Coena Domini) bűnbánati jellege miatt egy 

külön ünneppel nagyobb lehetőség nyílik az Oltáriszentséget elutasító eretnekek 

megcáfolására. Ennek a pápai rendelkezésnek, mely az első alkalom volt, amikor központilag 

vezettek be egy ünnepet, azonban nem lett azonnali hatása IV. Orbán rövidesen 

bekövetkező halála miatt; az ünnep általános elterjedése csak azt követően történt, hogy a 

bulla bekerült a Constitutiones Clementinae kánonjogi gyűjteménybe (1314/1317). 

Ugyancsak ekkortól vált használatossá az ünnepi zsolozsma Aquinói Szent Tamás által 

átdolgozott szövege (az első változatot maga a kezdeményező apáca írta). 

Az Úrnapja ünnepléséhez kapcsolódó szentségi körmenet is a 14. században terjedt 

el, bár az Oltáriszentség körülhordozására korábbról is van példa: Canterbury-ben Lanfranc 

érsek az 1080-as években rendelte el a virágvasárnapi körmenetben, Krisztus jeruzsálemi 

bevonulását imitálva, s nem mellesleg megerősítendő a valóságos jelenlét tanát.4 Mivel a 

haldoklóknak hívek kíséretében vitték el a szent útravalót (viaticum), a 13. századtól gyors 

ütemben szaporodó Krisztus Teste (Corpus Christi) konfraternitások tagjainak egyik 

kötelessége lett, hogy e vonulás ünnepélyességét biztosítsák. Ugyanekkor kezdenek 

elterjedni azok a díszes szentségtartók (monstrancia, ostensorium, úrmutató), melyekben 

Úrnapján körülhordozzák az utcákon az Oltáriszentséget, melyekkel áldást osztanak, sőt 

hosszabb időre kihelyezik ezeket tiszteletadásra, főként Úrnapja nyolcadában és az 

Oltáriszentség tiszteletére mondott csütörtöki votív misékhez kapcsolódóan (a „szentséges 

                                                           
3 Szent Julianna a fényes holdat látta, rajta egyetlen sötét folttal; a kinyilatkoztatásban kapott magyarázat 
szerint ez a liturgikus évből hiányzó Oltáriszentség-ünnepre utalt. 
4 Éppen Lanfranc volt az, aki az úgynevezett második eucharisztikus vitában Krisztus valóságos jelenlétét 
védelmezte Tours-i Berengárral szemben. 
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mise” úgy is felfogható, mint az egész misére meghosszabbított úrfelmutatás). Az 

úrfelmutatást kísérő harangozás és csengetés mellett ekkortól válnak kötelezővé olyan 

tiszteletadási elemek, mint az Oltáriszentség előtti térdhajtás, a szentségi trón és a 

körmeneti baldachin használata, a szentség megtömjénezése, melyek mintegy Krisztus 

uralkodói előjogait reprezentálják. Az Eucharisztia ókor óta szokásos őrzése – a távol lévő 

betegek számára, a 6. századtól örökmécsessel is jelezve – szintén magasztosabbá válik: a 

Karoling-kortól kezdve elterjedt fülkeszerű szentségtartóból kifejlődik a gótikus templomok 

látványos szentségház-építménye (pastoforium). 

Az Oltáriszentség tiszteletének ilyen látványos előtérbe kerülését a középkor embere 

számára nagy meggyőző erővel támasztották alá misztikusok látomásai, s még inkább az 

eucharisztikus csodák.5 Teológiatörténetileg nézve figyelemreméltó, hogy azok a viták, 

melyek a 9. századtól Krisztus valóságos jelenléte, illetve e jelenlét szimbolikus vagy 

realisztikus értelmezése körül zajlottak,6 majd akörül, hogy a kenyér és bor színe alatt az 

egész Krisztus van-e jelen, a skolasztikus teológiában a 13. századra a transsubstantiatio 

tanában nyugvópontra jutottak. A valóságos jelenlét elutasítását (például az albigensek 

részéről) ekkor már eretnekségnek tartották, a híveket pedig kötelezték az évenkénti gyónás 

és áldozás elvégzésére (IV. Lateráni zsinat, 1215). Bár a szentmiseáldozat bemutatása 

továbbra is a középpontban maradt, a szentségtöréstől való félelem a híveket visszatartotta 

a gyakori szentáldozástól, s ez a felfogás szerzetesi körökben is érvényesült.7 Mindez a 

vizualitás, az Oltáriszentség szemlélése felé mozdította el az eucharisztikus tiszteletet, ami 

előmozdította az Oltáriszentség látható helyen való őrzését, körülhordozását, közösségi 

imádását. Ezzel kapcsolatban érdemes Arnold Angenendt megállapítását idézni: „A 

teológusok és a nép egyetértettek abban, hogy az ostya megpillantása bőséges kegyelmet és 

sok kérés meghallgatását biztosítja, persze csak valódi és közvetlen szemlélés esetén”. 

Ghislain Lafont szerint pedig „minden jel arra mutat, hogy a jelenlét realizmusa a 

megjelenítést is hangsúlyossá tette”. 

Miután a 16. század reformátorai sok más mellett megkérdőjelezték az eucharisztikus 

tisztelet középkori hagyományait is, a Trienti zsinat (1545–1563) atyái szükségét érezték, 

hogy felülvizsgálják ezek teológiai megalapozottságát és létjogosultságát. Véleményük 

összességében kedvező volt, amint az a legszentebb Oltáriszentségről szóló határozatban 

tükröződik (1551, XIII. ülés). A misén kívüli kultuszformákról általánosságban véve 

megállapította a zsinat, hogy „nem csökkenhet amiatt az imádás, mert Krisztus Urunk abból 

a célból alapította, hogy magunkhoz vegyük”. Az Úrnapjával kapcsolatban leszögezték, hogy 

„nagyon jámborul és vallásosan vezették be Isten Egyházába azt a szokást, hogy [az 

                                                           
5 Peter Browe a koraközépkortól a 16. századig 191 eucharisztikus (nagyobbrészt Szent Vér) csodát regisztrált, 
ez a jelenség a 14–15. században kulminált. 
6 Paschasius Radbertus - Ratramnus: Az Úr testéről és véréről. Ford. Rokay Zoltán. Budapest: Kairosz, 2001. –
Boldog Lanfrancus canterbury-i érsek könyve az Úr Testéről és Véréről Tours-i Berengár ellen. Tours-i Berengár 
három válasza Lanfrancusnak. Ford. Rokay Zoltán. Óbecse: Szulik József Alapítvány, 2009. 
7 Habár az apátságokban mindennap volt szentmise, sőt több is, a laikus szerzetesek és a novíciusok csak 
meghatározott napokon vették magukhoz Krisztus Testét, vagy több napi böjtölést követően. 
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Oltáriszentséget] minden évben egy külön ünnepen… kiemelkedő tisztelettel magasztalják, 

és körmenetben is… körbevigyék utakon és tereken át”. Az Eucharisztia szent helyen való 

őrzéséről megállapították, hogy régi szokás – már a Nikaiai zsinat idején ismerték – ezért 

fenntartandó. Végül a határozathoz kapcsolt 6. kánon kimondta: „Ha valaki azt állítaná, hogy 

a legméltóságosabb Oltáriszentségben Krisztus, Isten egyszülöttje nem érdemel külső 

tiszteletben is megnyilvánuló imádást, s emiatt nem jár neki külön ünnepnap, sem az Egyház 

dicséretes és elterjedt rítusai és szokása szerinti ünnepi körmenet, s nem kell nyilvánosan a 

nép imádására kihelyezni, sőt az ilyen imádók bálványimádók lennének: legyen kiközösítve”. 

De a középkornak nem minden szokását hagyták jóvá, mert például a zsinat után betiltották 

az úgynevezett szárazmisét (missa sicca), amikor – a napi többszöri misézés tilalma miatt, ám 

a kegyelmekben részesülni akarván – a pap úgy mondta el a miseszöveget, hogy kihagyta az 

átváltoztatás szavait, és ő maga sem áldozott. 

A 16. század vége, 17. század első fele a változások újabb csomópontjának tűnik, amit 

főként a szentségimádás középpontba kerülése mutat. Bár a szentségimádás (adoratio 

eucharistica) is az eucharisztikus jámborság középkori komplexumához tartozik, e korszak 

újdonsága az örökimádásra való törekvés és a hívek minél szélesebb rétegeinek bevonása. Az 

új típusú áhítat kezdeményezője Zaccaria Szent Antal Mária (1502–1537), a barnabita papi 

kongregáció alapítója, aki társaival együtt a negyvenórás szentségimádást terjesztette 

(Quadraginta horarum oratio, Quarantore). A 40 óra Jézus sírban nyugovására emlékeztet, s 

a milánói Szent Sír konfraternitás gyakorlata volt nagypéntek délutántól húsvétvasárnap 

hajnaláig, de más ünnepeken is; a barnabiták ezt az 1530-as évek elején kiterjesztették a 

város többi templomára és az év egészére, sőt pápai búcsúengedélyt is szereztek hozzá. Mint 

a katolikus reform annyi más jellegzetessége, úgy ez is Borromeo Szent Károly milánói 

érseknek (1538–1584) köszönheti formába öntését, hiszen ő szabályozta először 

egyházmegyei szinten a negyvenórás szentségimádást 1577-ben. Az új áhítatgyakorlatot 

Rómában Néri Szent Fülöp (1515–1595) vezette be 1548-ban, s a század végén a pápák 

támogatásának köszönhetően már 87 templom kapcsolódott bele. A negyvenórás 

szentségimádást eredetileg megszakítás nélkül kellett végezni, később azonban erkölcsi 

okokból lehetővé tették az éjszakai szünetet. Az Oltáriszentség tiszteletének előmozdítását 

feladatuknak érezték az új papi kongregációk, például a jezsuiták, de külön e célra rendelt 

közösségek is alakultak, mint 1588-ban a nápolyi Caracciolo Szent Ferenc (1563–1608) 

vezetésével a Szabályozott Kisebb Papok kongregációja. 

A szentségimádás megszakítatlanságának igényéből fakadt az örökimádás, s a 17. 

század folyamán több női szerzetesközösség alakult, főként Franciaországban, azzal a céllal, 

hogy az Oltáriszentség állandó imádását végezzék. 1639-ben alapított a domonkos Antoine 

Le Quieu (1601–1676) Marseille-ben egy házat nők számára, ahol folyamatos 

szentségimádást tartottak; ebből fejlődött ki a Legszentebb Oltáriszentség és Miasszonyunk 

Nővérei rend (Sacramentines). A Legszentebb Oltáriszentség Örökimádásának Bencés 

Nővéreit Catherine de Bar, Oltáriszentségről nevezett Mechtilde anya (1614–1698) alapította 

1653-ban Párizsban; az örökimádás ünnepélyes megkezdésekor jelen volt Ausztriai Anna 
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anyakirályné is. De a korszak legnagyobb figyelmet keltő kezdeményezése a Port-Royal női 

monostor csatlakozása volt az örökimádáshoz, nem utolsósorban azért, mert a közösség 

ezzel párhuzamosan janzenista befolyás alá került. Az örökimádás 1623-as bevezetése a 

ciszterci apátságban Angélique Arnaud apátnő (1591–1661) reformbuzgalmának egyik 

gyümölcse volt; sőt, miután az apácákat pápai kegyként kivonták a ciszterci rend felügyelete 

alól, 1647-ben az Oltáriszentségről nevezték el magukat. Időközben Angélique anya egy új 

rend alapításával is próbálkozott (Institut du Saint-Sacrement 1633–1638), ám a kísérlet 

kudarca után visszatért a Port-Royal-ba. Húga, Agnès anya (1593–1671) foglalkozott az új 

konstitúciók szövegezésével, s írt egy jámborsági művet is az Oltáriszentség imádásáról 

(Chapelet secret du Saint-Sacrement). Nála a szentségben rejtőző Krisztus imádásának olyan 

lelki hatásai kapnak hangsúlyt, mint a tiszta isteni szeretet megtapasztalása, a bensőséges 

egyesülés az egyetlen áldozattal, a szentségimádás motivációjaként pedig megjelenik az 

engesztelés a Krisztus valóságos jelenlétét tagadó hitetlenség, eretnekség miatt.  

A szentségimádás elterjedése illeszkedik az Eucharisztia tiszteletének ahhoz az új 

hullámához, mely a Trienti zsinat utáni reformok egyik jellegzetessége volt, s mintegy 

katolikus sajátosságként mutatta fel a Krisztus valóságos jelenlétébe vetett hitet, szemben a 

protestáns tanokkal. A barokk oltárképek és sokszorosított grafikák kedvelt témája lett az 

Oltáriszentség mennyei és földi felmagasztalása, vagy allegorikusan ábrázolt diadala a porba 

tiport eretnekség felett. Mindennek azonban nemcsak ellenreformációs jellege volt, hiszen 

ez a sajátos „tridenti hatás” tisztán katolikus közegben még inkább érvényesült. Ennek olyan 

jelei vannak, mint a gyermekek elsőáldozásának ünnepélyessé tétele, a tabernákulum 

főoltárra helyezése és külön szentségi kápolnák kialakítása, vagy a szentségi áldás gyakorivá 

válása. Az ünnepélyes elsőáldozást Milánóban már Borromeo Szent Károly elrendelte 1575-

ben, majd a „frontvonalon”, a református többségű Hollandiában a jezsuiták módszerei közé 

került (Leiden, 1620-as évek). Franciaországban, ugyancsak az 1620-as években Páli (De Paul) 

Szent Vince (1581–1660) pasztorális gyakorlatához tartozott a közös elsőáldozási ünnep, 

amikor a gyerekeket angyalnak öltöztették, és kis ajándékokat kaptak (szentkép, rózsafüzér, 

imakönyv). A tabernákulum főoltárra helyezését ugyancsak Borromeo szorgalmazta Milánó 

templomaiban, s hamarosan vidéken is elterjedt, amint a vizitációs jegyzőkönyvek tanúsítják. 

Külön szentségi kápolnát először a római S. Maria Maggiore bazilikában alakítottak ki V. 

Sixtus pápa rendeletére 1585-ben. A negyvenórás szentségimádást 1592-ben a vatikáni 

Sixtus-kápolnában is bevezették, s ekkor a szentségi áldás is állandó része lett. 

Szentségkitételt áldással az 1630-as években minden nap tartottak Párizsban (más-más 

templomban), amelyhez a kor zeneszerzői motettákat írtak. Sőt 1682-ben XIV. Lajos 

Versailles-ban az udvari szertartásrend részévé tette a szentségi áldást, minden csütörtökön 

és vasárnapon. A napközbeni szentséglátogatás is bekerült a katolikus áhítatgyakorlatok 

közé, a francia „lelkiségi iskola” jelentős alakja, Jean-Jacques Olier (1608–1675) La journeé 

chrétienne című imakönyvében már erre az alkalomra is van elmélkedés (1655). 

A barokk korban az eucharisztikus lelkiség hatékony terjesztői voltak az 

Oltáriszentség-társulatok, melyek eredetileg az 1539-ben alapított, domonkos irányítás alatt 
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álló római főtársulathoz kapcsolódtak. Ennek mintájára alakultak egyházmegyei szinten is 

társulatok az örökimádásra, úgy, hogy minden tag vállalt egy-egy szentségimádási órát, amit 

nappal a templomban, éjjel otthon végzett el. A tagok havi áldozást ígértek, valamint aktív 

részvételt az úrnapi körmeneten, az ünnep nyolcadának liturgikus alkalmain, a negyvenórás 

szentségimádáson és a csütörtöki votív miséken. A társulat szabályzata előírta az egymásért 

végzett imát és a felebaráti szeretet gyakorlását. Bár az alapvető célkitűzés, az Oltáriszentség 

intenzívebb tisztelete, ugyanaz volt, mint a középkori Corpus Christi konfraternitásoké, „a 

barokk kongregáció tevékenységét… csak olyan vallásos cselekmények kötik korai elődeihez, 

amelyek a középkori áhítati formák nyomdokain, de a trienti zsinat után új tartalommal, 

mondanivalóval bővülve épültek be a barokk vallásgyakorlatba” (Kádár Zs.). 

 

Az eucharisztikus kongresszusi mozgalom 

A 19. század nyolcvanas éveitől, elkötelezett francia laikusok kezdeményezésére 

szervezett eucharisztikus kongresszusok új színnel gazdagították a katolikus egyház 

eucharisztikus lelkiségét. A század első felében, a forradalmi idők elmúltával az egyház a 

francia társadalom rekrisztianizációjára törekedett, aminek nemcsak az egyházszervezet 

helyreállítása képezte részét, hanem a spirituális megújulás és a szociális kérdések iránti 

érdeklődés is. Ennek olyan jelei voltak, mint a monasztikus életforma helyreállítása, oktatási 

és karitatív tevékenységet végző szerzetesi kongregációk alapítása, vagy szociális egyesületek 

szervezése. A romantika korának vallásossága „a felvilágosodás korának kevéssé melegszívű 

vallási felfogása után… az érzelmeket hangsúlyozta és kevésbé rigorózus volt”, ami 

jótékonyan hatott az eucharisztikus jámborságra is. Mivel az ultramontán egyháztan 

hatására megnőtt mindannak jelentősége, ami Rómából indult vagy pápai jóváhagyást nyert, 

ez az Eucharisztiával kapcsolatban is érvényesült, főként IX. Pius pontifikátusa alatt (1846–

1878). A szentségimádás összekapcsolódott az engesztelés gondolatával, de már nem csak 

egyes bűnösök hibáiért vagy az eretnekségek miatt, hanem az államhatalom azon 

magatartása miatt is, amely a társadalmat kiszolgáltatja az istentelenségnek. 

Az Oltáriszentség tiszteletének terjesztésére és elmélyítésére papi és női 

kongregációk jöttek létre, az örökimádás végzésére pedig a forradalom alatt felszámolt 

rendek8 helyett olyan női közösségek alakultak, melyek apostoli tevékenységet is kifejtettek. 

Még a forradalmi üldözés idején alapította Joseph Coudrin (1768–1837) és Henriette Aymer 

de la Chevalerie (1767–1834) Poitiers-ban a Jézus Szíve és az Oltáriszentség Örökimádása 

Nővéreit, amely 1800-tól a missziós munkát végző Jézus és Mária Szíve Kongregáció 

(ismertebb nevén: Picpus) női ágaként fejlődött tovább Párizsban.9 Magyarországon is 

                                                           
8 A Legszentebb Oltáriszentség és Miasszonyunk Nővérei örökimádó rend bollène-i kolostorából 13 apáca lett a 
forradalmi terror áldozata 1794-ben, őket az orange-i vértanúk közé szokták sorolni.  
9 Azt a mintát, hogy egy apostolkodó szerzetesközösségnek egyfajta „lelki hátvédjét” adja egy örökimádó ág, 
később több rendalapító követte: Arnold Janssen az Isteni Ige Társasága (verbiták) mellett létrehozta a 
Szentlélek Örökimádó Szolgálói kontemplatív női közösséget is (Steyler Anbetungsschwestern, 1896); az Isteni 
Mester Jámbor Tanítványai (Pie Discepole del Divin Maestro, 1924) a Don Alberione által alapított Szent Pál 
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megtelepült az Engesztelő Szűz Mária Nővérei (Maria Reparatrix) örökimádó rend, amelyet 

1857-ben alapított Strasbourg-ban Émilie d’Oultremont belga özvegyasszony (1818–1878), 

miután 1854-ben, a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának kihirdetésekor, hivatást érzett az 

engesztelésre. 1856-ban Párizsban alakult meg az Oltáriszentség Kongregációja, amely 

sokrétűen terjesztette az eucharisztikus jámborságot: papjai a gyakori szentáldozásra 

buzdítottak, szentségimádásokat szerveztek, elsőáldozásra készítettek elő felnőtteket, míg a 

női ág tagjai a nagyváros szegénynegyedeiben végeztek hitoktatást, és felkészítették a 

gyerekeket az elsőáldozásra. Az alapító, Szent Pierre Julian Eymard (1811–1868) számos 

lelkiségi művet írt az eucharisztikus áhítat növelése érdekében,10 jelmondata így hangzott: 

Jöjjön el a te eucharisztikus országod! A gyakori – lehetőleg mindennapi – szentáldozás 

fáradhatatlan propagálója volt Louis-Gaston de Ségur (1820–1881), egy jó római 

kapcsolatokkal rendelkező prelátus, akinek erről szóló műve (La très sainte communion, 

1860) rövid idő alatt 180 ezer példányban kelt el, és több nyelvre lefordították.11 Bár Ségur 

könyve a francia püspökök körében ellenérzéseket keltett, IX. Pius pápa megdicsérte, amint 

ezekben az években a Szentszék többször figyelmeztette a francia főpásztorokat, hogy ne 

gátolják a kisgyermekek elsőáldozását (13 éves kor alatt). 

Ugyancsak IX. Piusz ajánlása lendítette fel 1851-től a hívek bekapcsolódását az 

örökimádásba. Míg 1846-ban csak két francia egyházmegyében volt egész évre elosztott 

örökimádás, 1860-ban már 22, 1875-re pedig újabb 37 egyházmegye vezette ezt be.12 Ekkor 

terjedtek el az éjszakai szentségimádások, melyeket Németországban a konvertita Hermann 

Cohen karmelita szerzetes (1820–1871) hozott szokásba, aki dallamokat is komponált hozzá 

(megtérése előtt híres zongorista és Liszt Ferenc tanítványa volt). Ez az új, érzelmekre ható 

szentségimádási forma francia földön is támogatókra talált. A hívek szentáldozásának 

rendszeressé válását mozdította elő az Imaapostolság társulata, amelyet 1844-ben indított a 

jezsuita Francois-Xavier Gautrelets (1807–1886), majd rendtársa, Henri Ramière (1821–1884) 

tett nemzetközivé 1856-tól. A tagság közös imaszándékait, melyeket havonkénti engesztelő 

szentáldozással pecsételtek meg, pápai jóváhagyással terjesztették aktualizáló kommentárok 

kíséretében, rövidesen már 16 nyelven.13 Az engesztelő szentségimádás sajátos jelleget 

kapott 1870 után, amikor Rómának az Olasz Királysághoz csatolása a pápát a „Vatikán 

foglyává” tette; ettől kezdve az Oltáriszentségben rejtőző Krisztus imádása a fogoly pápával 

való együttérzés jele is lett. 

                                                                                                                                                                                     
Társaság egyik ága; az Oltáriszentség Látássérült Örökimádóinak közössége (Adoratrici perpetue non vedenti 
SS. Sacramento, 1927) pedig Don Luigi Orione alapításai közé tartozik. 
10 EYMARD P. Julián: Az isteni nagy Szentség. Jézus valóságos jelenléte. Budapest: SZIT, 1930. – Szentáldozás 
életforrás. Nagyvárad: Szent László Nyomda, 1932. (Mindkét mű magyarra fordítója Boldog Scheffler János, 
Szatmár későbbi vértanú püspöke volt.) 
11 A gyakori szentáldozás propagálása nem kizárólagosan francia jelenség volt, Olaszországban hasonló hatást 
váltott ki a genovai Giuseppe Frassinetti (1804–1868) műve (Il convito del divino amore, 1868), Torinóban pedig 
Bosco Szent János (1815–1888) pártolta a hívek gyakori áldozását.   
12 A pápai buzdítás máshol is hatott, Angliában olyan katolizált anglikán papok terjesztették el a 
szentségimádást, mint Frederick William Faber (1814–1863) és John Dobrie Dalgairns (1818–1876).   
13 Magyarul 1866-tól jelent meg a Jézus Szent Szíve Hírnöke című társulati lap.   
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Az eucharisztikus áhítat sokszínűvé válásának és mozgalmi jellegének keretébe 

illeszthető be az eucharisztikus kongresszusok kezdeményezése, amely egy francia világi 

hívő, Marie-Marthe-Baptistine Tamisier, közeli ismerőseinek Émilie (1834–1910) nevéhez 

fűződik.14 Tamisier-t természete, úgy tűnik, nem tette alkalmassá arra, hogy egy már fennálló 

intézmény keretei között élje hitéletét, viszont találkozása a már említett Louis-Gaston de 

Ségur-rel kibontakozási lehetőséget adott eucharisztikus jámborságának: Ségur álma volt, 

hogy az eucharisztikus csodák kegyhelyeinek revitalizációjával visszavezesse Franciaországot 

az Oltáriszentséghez. Ennek jegyében kezdett bele Tamisier zarándoklatok szervezésébe, 

melyek közül az első nagyobb tömeget megmozgató az avignoni volt 1876-ban. Ezt az 

eseményt tanulmányi konferenciával kapcsolták össze, az ötlet valószínűleg Gaspard 

Mermillod-tól (1824–1892), Lausenne és Genf püspökétől származott, aki éppen ekkor – 

Svájcból kiutasítva – francia földön működött. A Faverney-be szervezett zarándoklat 1879-

ben már a mozgalom nemzetközivé válásának első jele volt, ide több országból jöttek 

résztvevők. Abban, hogy a zarándoklatok rövidesen átalakultak nemzetközi eucharisztikus 

kongresszusokká, nagy szerepet játszott Tamisier együttműködése Philibert Vrau lille-i 

textilgyárossal (1829–1905), aki jó kapcsolatokkal rendelkezett úgy egyházi, mint polgári 

felső körökben. Vrau, mint korábbi racionalista felfogásából megtért katolikus, több irányban 

fejtett ki aktivitást, korábban lelkesen terjesztette az éjszakai szentségimádást az észak-

francia térségben, maga is szervezett zarándoklatot Douai eucharisztikus kegyhelyére, s nem 

mellesleg a keresztényszociális gondolat egyik előfutára volt.  

A főpapság támogatását viszont nem könnyen sikerült elnyernie a kongresszusi 

mozgalomnak. 1879 áprilisában ugyan megszerezték XIII. Leó jóváhagyását, de a pápa nem 

akart kezdeményezően fellépni, nehogy ezzel politikai tiltakozást váltson ki; a napóleoni 

konkordátum által gúzsba kötött – állami alkalmazottnak tekintett – francia püspökök pedig 

attól tartottak, hogy a kormányzat provokációként értékeli a katolikus 

tömegdemonstrációkat. Éppen ezek az évek voltak ugyanis azok, amikor a III. Köztársaság 

belpolitikája élesen antiklerikális fordulatot vett. A tanszabadság jegyében nemrég (1875) 

alapított katolikus egyetemek diplomaadási joga elleni támadás 1879-ben csak nyitányát 

jelentette a következő évtized laicista törvényhozásának. 1880-ban betiltották a jezsuita 

rend működését, az egyház képviselőit pedig kizárták a legfelsőbb közoktatási tanácsból. 

1882-ben a szerzeteseket kitiltották az állami népiskolákból, eltávolították a feszületeket, 

megszüntették az állami középiskolák lelkészi állásait, és kiiktatták a tanrendből a 

hitoktatást. 1883-ban hadsereg egységeinek megtiltották, hogy vallási szertartásra 

testületileg kivonuljanak, s kezdetét vette a tisztek „filozófiai magatartásának” (értsd vallásos 

vagy szabadkőműves elkötelezettségének) nyilvántartása. 1884-ben eltörölték a parlamenti 

üléseket megnyitó imát, és megszüntették a kórházlelkészi állásokat, 1886-ban a katolikus 

iskolákból is kitiltották a szerzetestanárokat, 1887-ben bevezették a polgári temetést, 1889-

ben a papnövendékek katonai szolgálatát, és törvényesítették a válást. René Rémond szerint 

                                                           
14 Meg kell jegyezni, hogy Tamisier személye az első kongresszusok után háttérbe szorult, s csak halála után 
kezdték úgy emlegetni, mint „az eucharisztikus kongresszusok Jeanne d’Arc-ját”.  
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az állam és az egyház viszonyában bekövetkezett radikális változás lényege úgy ragadható 

meg, hogy míg „a régi liberális gondolat” a lelkiismereti szabadságot, a vallási intolerancia 

kiküszöbölését, a vallás magánüggyé nyilvánítását és az állam függetlenítését (szekularizáció) 

tűzte zászlajára, addig a republikánus párt laicista programja a vallásnak a nyilvánosság 

szférájából történő teljes kiszorítására törekedett, az egyház „illetéktelen” beavatkozásának 

szigorú tilalmával. Ez a „haladás” nevében folytatott politika „érvekkel alátámasztott 

ellenségesség volt, amely azon a meggyőződésen alapult, hogy a modern társadalom és a 

katolicizmus természeténél fogva összeférhetetlen”. „Többé nem arról volt szó, hogy olyan 

rendszert hozzanak létre, amely mindenkinek garantálja a szabad választást és a felekezetek 

egyenlőségét, az állam pedig tiszteletben tartja a vallásokat. A cél már egészen más: mivel a 

vallás állandó fenyegetést jelent a modern társadalom alapelveire és értékeire, az állam 

kötelessége, hogy olyan törvénykezést vezessen be, amely képes leküzdeni ezt a befolyást”. 

Nemcsak a püspökök ellenállása jelentett akadályt az első kongresszus szervezőinek, 

hanem a lelki irányításra kiszemelt szerzetesrendek húzódozása is: a jezsuiták, akik 

egyébként az Oltáriszentség kultuszának előmozdítói voltak, ingatag helyzetükben nem 

akartak újabb támadási felületet adni, a zarándoklatokat szervező asszumpcionisták túl nagy 

munkaterületükre hivatkoztak, az Oltáriszentség atyái pedig nem helyeselték a 

tömegrendezvény formát. Ezután a szervezők az ország határain túl próbálkoztak, de 

Belgiumban is hasonlóan feszült volt a helyzet állam és egyház között, így az ottani püspökök 

nem adták beleegyezésüket, s a holland főpapok sem lelkesednek azért, hogy a francia 

katolikusok náluk szervezkedjenek. Végül a kezdeményezők 1881 januárjában, a haldokló de 

Ségur betegágyánál döntöttek az első kongresszus megrendezése mellett, színhelynek pedig 

Vrau városát, Lille-t jelölték ki, amely akkor nem volt püspöki székhely. Májusban Vrau egy 

küldöttséggel Rómába ment, ahol május 16-án megkapták XIII. Leó pápa jóváhagyását. 

Pontosan egy hónap múlva, 1881. június 16-án vette kezdetét Lille-ben az első nemzetközi 

eucharisztikus kongresszus. A nem túl nagyszámú, 363 résztvevő többsége francia pap és 

világi hívő volt (körülbelül kétszázan helyből és a cambrai-i egyházmegyéből, százan 

Párizsból), rajtuk kívül belga, holland, osztrák, svájci és olasz küldöttek érkeztek. A 

kongresszust záró körmenethez viszont spontán módon négyezer helyi hívő csatlakozott. 

A három napig tartó rendezvényen előadások is elhangzottak, amelyek nagyrészt a 

hagyományos eucharisztikus jámborság témakörében mozogtak (szentségimádás és 

engesztelés, az Oltáriszentség tiszteletének terjesztése), ám feltűnt egy másik célkitűzés is, 

Krisztus uralmának helyreállítása a társadalomban. Már a nyitóbeszéd egyik témája „Krisztus 

szociális királysága” volt, az esti plenáris üléseken pedig több szónok proklamálta Krisztus 

uralkodói jogait a közéletben. Ez a teokratikus gondolatkör, mintegy válaszul a korszak 

laicista kultúrpolitikájára, más egyházi kezdeményezésekben is kulcsszerephez jutott, mint 

például a jezsuiták által népszerűsített felajánlási mozgalomnál, amely Jézus Szívének kívánt 

felajánlani nemcsak egyéneket, családokat vagy szerzetesközösségeket, hanem nemzeteket, 

sőt az egész emberiséget is. Először, 1869-ben Belgium felajánlására került sor, ezt követte 

1873-ben Franciaországé, 1875-ben pedig – Alacoque Szent Margit Mária „nagy 
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látomásának” 200. évfordulóján, IX. Pius pápa által jóváhagyott szöveggel – az egész 

földkerekségé. Ugyancsak 1875-ben tették le a párizsi Montmartre-on a város panorámáját 

máig meghatározó Sacré Coeur-bazilika alapkövét (a bazilika egyúttal a francia-porosz 

háborúban elesett nemzeti hősök emléke előtt tiszteleg). Ennek a gondolatkörnek a 

jegyében szerepelt a nemzetközi eucharisztikus kongresszusok első szabályzatában (1887), 

hogy a cél „mindinkább megismertetni, megszerettetni és szolgálni a mi Urunk Jézus 

Krisztust a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, és azon dolgozni, hogy terjedjen el a 

földkerekségen az ő társadalom feletti uralma”. 

 

Intézményesülés és kritikák 

Az eucharisztikus kongresszusok első korszakában, amely az első világháborúig tartott 

(lourdes-i kongresszus, 1914. július 22–26.), a buzgó és elkötelezett világi hívők által 

kezdeményezett mozgalom egyrészt intézményesült és elnyerte a pápák – XIII. Leó és X. Pius 

– kitüntető figyelmét, másrészt kilépett a frankofón közegből, és ténylegesen nemzetközivé 

vált. A szentségimádás középkori gyökerei miatt fontosnak tartott Avignon után 1883-ban a 

belgiumi Liège, az Úrnapja születési helye, adott otthont az összejövetelnek, melynek 

püspöke, Victor-Joseph Doutreloux (1837–1901) haláláig a kongresszusok védnöke maradt. 

1885-ben a már említett Gaspard Mermillod püspök, a mozgalom elnöke meghívására a 

svájci Fribourgban gyűltek össze kongresszusra, amely ekkor kapott először nagyobb 

nyilvánosságot, s az is újdonság volt, hogy kantonális és városi elöljárók is közreműködtek az 

ünnepségeken. Ettől kezdve Mermillod – 1890-től bíboros – töltötte be a kongresszusok 

elnöki tisztét. 1890-ben, az antwerpeni kongresszuson először hangzottak el más nyelvű 

referátumok is, a résztvevők száma pedig 1400-ra emelkedett. Az 1893-as jeruzsálemi 

kongresszus ugyan nem volt ilyen nagy létszámú, de ekkor képviselte először pápai legátus a 

Szentatyát, Benoît-Marie Langénieux reimsi bíboros-érsek személyében. A kongresszusok 

történetében Jeruzsálem, az Utolsó Vacsora színhelye azért is fontos lett, mert 50 latin 

szertartású püspök mellett 18 keleti katolikus főpap is jelen volt. 1902-ben már 5000 

résztvevőt számlálhattak Namur-ben, az 1914-es lourdes-i kongresszuson pedig 10 bíboros 

mellett 200 püspök képviselte a világegyházat. A nemzetközi jelleg szempontjából jelentős 

állomás volt Róma (1905), amikor X. Pius pápa személyesen elnökölt, az akkor 

Németországhoz tartozó Metz (1907), London (1908), Köln (1909), a kanadai Montréal 

(1910), Madrid (1911) és 1912-ben Bécs, ahol az agg Ferenc József császár együtt vonult a 

hívekkel a szentségi körmenetben. Ebben az időszakban már nemzeti eucharisztikus 

kongresszusokat is szerveztek, elsőként az olaszok 1891-ben Nápolyban. X. Pius pontifikátusa 

alatt (1903–1914) a kongresszusi beszédek a pápa szándéka szerint előtérbe állították a 

hívek gyakori szentáldozását és a gyermekek korai elsőáldozását.   

Míg az egyre inkább tömegrendezvénnyé váló kongresszusok befelé, a hagyományos 

egyházi miliőben jól szolgálták a hitélet élénkítését, kifelé, a sok helyütt antiklerikális 

politikát folytató polgári állam felé jelét adták a katolikusok tömegerejének és annak, hogy 
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az egyház továbbra is befolyást akar gyakorolni a társadalomra. A Szentszék támogatása sem 

csak a hitbuzgalmi céloknak szólt, hanem abból a felismerésből fakadt, hogy a szekularizációs 

törekvésekben „olyan erők léte és hatása jelentkezik, melyek határokon átnyúlnak, és olyan 

ideológiai áramlatoké, melyek az egész kontinenst átjárják” (R. Rémond). Ám a 

liberalizmussal, radikális laicizmussal szembeni katolikus ellenállás nem korlátozódott csupán 

az önvédelemre, mert az olyan kezdeményezéseknek, mint a német és osztrák Katholikentag 

(1848/1877), a Volksverein für das katholische Deutschland (1890), az olasz Opera dei 

Congressi (1874), vagy az Unione cattolica per gli studi sociali in Italia (1889), a katolikus 

öntudat növelése mellett szociálpolitikai céljai is voltak. Ezeken a rendezvényeken keresték a 

keresztény válaszokat a szociális problémákra, a katolicizmus társadalmi integráló szerepét 

hirdették, s a keresztény tanításból levezetett társadalmi rend mellett emeltek szót. A korai 

eucharisztikus kongresszusok vezéralakjai között is megtaláljuk azokat, akik a szociális 

katolicizmus (catholicisme social) képviselői voltak hazájukban, mint Philibert Vrau Észak-

Franciaországban, Deutreloux püspök Belgiumban, vagy Mermillod püspök Svájcban; utóbbi 

nevéhez fűződik a keresztényszociális tanok kidolgozásában kulcsszerepet játszó Fribourgi 

Unió létrehozása 1884-ben. Ugyanakkor az eucharisztikus kongresszusok, miközben a 

liturgikus ünneplést kísérő konferenciákon alkalmat adtak a szociális problémák felvetésére 

is, végső soron a társadalom természetfeletti irányultságára helyezték a hangsúlyt. A 

kongresszusi mozgalom korai törekvéseit szépen összefoglalja XI. Pius pápa Quas primas 

kezdetű, 1925. december 11-én kelt enciklikája, amely bevezette az egyház liturgikus életébe 

Krisztus Király ünnepét. A pápa szerint Krisztus királyi uralmát az emberiség felett kifejezésre 

juttatják többek között az eucharisztikus kongresszusok, mégpedig „azáltal, hogy összehívják 

a híveket egyes egyházmegyékből, régiókból, nemzetekből, sőt az egész földkerekségről, 

hogy tiszteljék és imádják az eucharisztikus színek alatt rejtőző Krisztus Királyt. A gyűléseken 

és templomokban elhangzó beszédek, a legszentebb Szentség nyilvános kitétele, a 

csodálatos körmenetek mind arra irányulnak, hogy Krisztust a mennyből adatott királynak 

kiáltsák ki. Joggal lehet mondani, hogy a keresztény nép, isteni indításra, a templomok 

csendjéből és rejtettségéből előhozva, s a közutakon körülhordozva Krisztust, mint győztest, 

akit a világba jőve a gonoszok nem akartak elismerni, vissza akarja őt helyezni királyi 

jogaiba”.    

Az eucharisztikus kongresszusok történetének második, két világháború közé eső 

szakasza, XI. Pius pontifikátusa alatt (1922–1939) az 1922-ben rendezett rómaitól az 1938-as 

budapesti kongresszusig terjed. Ennek az időszaknak egyik célkitűzése volt, hogy a 

nemzetközi kongresszusok minden földrészt bevonjanak a „világméretű Úrnapja” 

megünneplésébe; ezt jelezte egymás után a chicagói (1926), a sidney-i (1928) és a karthágói 

(1930), majd a buenos aires-i (1934) és a manilai (1937) helyszínválasztás. Európát az imént 

említett Rómán és Budapesten kívül Amsterdam és Dublin képviselte 1924-ben, illetve 1932-

ben, francia érdekeltségű pedig már csak egy, a francia protektorátus alatt álló Tunéziában 

rendezett karthágói volt. XI. Pius szándékának megfelelően a kongresszust kísérő 

konferenciákon előtérbe került az egyház missziós küldetése és az újraevangelizálás feladata 

(ez a kifejezés Manilában szerepelt először), továbbá a világi hívek erőteljesebb társadalmi 
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szerepvállalása, az Actio Catholica eszménye. Az Eucharisztia úgy jelent meg a beszédekben, 

mint az emberek közötti egység szimbóluma, sőt az egyetlen eszköz, amely ezt az egységet a 

földön megvalósíthatja. Ezt a gondolatot fejezte ki a budapesti kongresszus jelmondata: 

Vinculum caritatis – a szeretet köteléke; ezt visszhangozta a himnusz is: „forrassz eggyé 

békességben minden népet, s nemzetet!” Ugyancsak pápai elvárás alapján törekedtek a 

keleti szertartású katolikusok bevonására (erre szintén a budapesti kongresszus kínál példát). 

A kongresszusok szervezésének visszatérő problémája volt, hogy miként 

viszonyuljanak a protestánsok tiltakozásához, ha a rendezvényre multikonfesszionális 

közegben került sor, illetve mennyire adjanak teret a politikai megnyilvánulásoknak. 

Londonban egyazon évben, 1908-ban rendezték meg az első pánanglikán kongresszust a 

misszió témájának szentelve (17 ezer résztvevővel) és a katolikusok eucharisztikus 

kongresszusát. A Protestant Alliance, amely még az 1850-es években alakult a katolikus 

hierarchia restaurációja és a „pápai agresszió” ellen, az érvényben lévő törvényekre 

hivatkozva15 elérte, hogy megakadályozzák az eucharisztikus kongresszust záró körmenet 

megtartását a Westminster-katedrális körüli utcákban; válaszul a katolikusok minden 

istentiszteleti jelleg nélkül, csendben vonultak fel. 1924-ben az amsterdami városi tanács 

kikötötte, hogy semmilyen vallási körmenet nem mehet a közutakon, mivel érvényben volt 

egy törvény a nyilvános vallási szertartások ellen, a protestáns királynő pedig nem volt 

hajlandó fogadni a kongresszus képviselőit. Ehhez képest Budapesten a református vallású 

kormányzó állami protokoll szerint fogadta a pápai legátust, a kongresszus állami 

közreműködéssel zajlott le, utóbb pedig Huszár Károly volt miniszterelnök, ekkoriban az 

Actio Catholica alelnöke „elismeréssel adózott a protestáns és zsidó vezetőknek és hívőknek, 

hogy a kimondottan katolikus egyházi rendezvényeket egyetlen disszonáns hanggal sem 

zavarták meg, s ezzel kifelé előmozdították a nemzeti egység demonstrálását”. 

A felekezetközi kapcsolatok szempontjából különös jelentőségre tett szert az 1926-

ban rendezett chicagói kongresszus, amely fordulópontot jelentett az amerikai katolicizmus 

történetében: „a katolicizmus kitört a szektariánus marginalizáltságból, s az amerikai kultúra 

vallási fősodrába került”. Bár itt is voltak kisebb protestáns ellentüntetések, a nagyszabású 

rendezvény – a világegyházat a bíborosi kollégium negyede és 550 püspök reprezentálta – a 

beszédek kevésbé apologetikus jellegének, s nem utolsósorban a tömegmédia hatásának 

köszönhetően kedvező fogadtatásra talált az amerikai közvéleményben. A tudósítások 

ugyanis megmutatták, hogy a katolikusok már nem a társadalom peremén vannak többé, s 

képesek „első osztályúan” megszervezni egy ilyen „gigantikus gyűlést”. A politikai 

megnyilvánulások problémája élesen jelentkezett az 1932-es dublini kongresszus előtt, mert 

a nemrég függetlenné vált, de formálisan még a brit uralkodó alá tartozó Írországban 

katolikusok álltak szemben katolikusokkal a politikai küzdőtéren. Ezért a szervezőbizottság és 

a Pápai Államtitkárság levelezésében hangsúlyosan szerepelt, hogy a kongresszuson teljes 

                                                           
15 Az 1829-es emancipációs törvény tiltotta a katolikus papoknak, hogy a szokásos istentiszteleti helyeken és 
magánházakon kívül liturgikus tevékenységet végezzenek, egy királyi proklamáció pedig 1852-ben a katolikus 
körmeneteket tilalmazta.  
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mértékben meg kell őrizni a spirituális jelleget, teljesen kizárva a politikai vonatkozásokat. 

Érdekes, hogy a budapesti kongresszussal kapcsolatban a hitéleti elmélyülés felé tiszteletet 

nyilvánító, ugyanakkor a „profán” mozzanatok feltárását céljának tekintő történész egyfelől 

konstatálta a rendezvény politikamentességét, másfelől észrevételezte a beszédekben 

„kifejezésre jutó antikommunista tendenciákat”, de azt is, hogy maga „az eucharisztikus 

gondolat szembeszegült az újpogányság fasiszta megnyilvánulásaival”.  

A második világháború miatt az 1938-as budapesti egy ideig az utolsó volt a 

nemzetközi eucharisztikus kongresszusok sorában, de a háború után sem azonnal jött a 

folytatás. A mozgalomnak új lendületet adott, hogy a központi szervezőbizottság székhelyét 

1950-ben Párizsból Rómába költöztették. A háború utáni első kongresszusok (Barcelona 

1952, Rio de Janeiro 1955) a régi minták szerint zajlottak: elsősorban a hagyományos 

katolikus vallásosság megnyilvánulásai voltak, a helyi egyházi közösséget mozgatták meg, a 

külföldi delegációkat pedig díszvendégként kezelték. Bizonyos mértékig ugyanez igaz az 

1960-ban rendezett müncheni kongresszusra is, amelynek záró szentmiséjén egymillió 

ember vett részt, de már érzékelhető volt a bejáratott modell változtatásának igénye a 

német főpapok és teológusok részéről. A beszédek a kongresszus nemzetközi jellegét 

hangsúlyozták, és békülékeny hangot ütöttek meg a protestánsok felé, München frissen 

kinevezett érseke, Julius Döpfner bíboros (1913–1976) pedig kifejezésre juttatta, hogy a 

rendezvénnyel nem a katolikus egyház hatalmát akarják megmutatni, hanem a hittitkok 

alázatos elmélyítésére szeretnének koncentrálni. A szervezők arra is törekedtek, hogy 

háttérbe szorítsák a 19. századi népi vallásosság tipikus formáit, s inkább a liturgikus 

megújulási mozgalom szempontjait integrálják a hagyományos keretekbe. Ehhez olyan 

teológusoktól kaptak segítséget, mint a jezsuita Josef Andreas Jungmanntól (1889–1975), aki 

az innsbrucki egyetemen a pasztorálteológia professzora és a liturgikus megújulás nagy 

öregje volt, valamint a bonni egyetem fiatal fundamentálteológia-tanárától, Josef 

Ratzingertől (1927–).  

A müncheni kongresszus emlékkönyvének címe (Statio Orbis) is mutatja, hogy az új 

utak keresésében mekkora szerepe volt Jungmannak, aki Róma városának ősi liturgikus 

szokását, a stációs misét (statio Urbis) ajánlotta analógiaként a kongresszusok 

spiritualitásának megújításához. A kongresszusok bejáratott gyakorlata szerint a hangsúly a 

tömeges áldozáson és a szentségimádáson volt, időközben azonban fellépett a liturgikus 

mozgalom, amely az Eucharisztia közös ünneplését helyezte a középpontba. A tömeges 

áldozás, mindenekelőtt a gyerekekére (például Budapesten) tulajdonképpen külön ünnepély 

volt, mely a szentáldozás 18. század óta tartó izolálódását tükrözte. A korábbi kongresszusok 

legmagasztosabb részének a szentségi körmenet látszott: ez Montrealban 7 órán át tartott, a 

bécsi Ringen vonuló processzió mindenkit elkápráztatott, Máltán és Budapesten pedig hajós 

körmenetet is beiktattak a programba. „Így a mise, még ha ünnepélyes főpapi mise is volt, 

csak másodlagos programpontnak tűnt” – vélte Jungmann. Mindez az eucharisztikus tisztelet 

három kifejeződési formájának – mise, áldozás, körmenet – szétszakadásával fenyegetett, s 

ennek ellenszeréül ajánlotta a statio orbis gondolatát. Abból, hogy a stációs körmenetek 
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alkalmával a papság és a hívek felkeresték az Örök Város fontosabb templomait, ahol a pápa 

pontifikálta a misét, a jezsuita szerző azt emelte ki, hogy „a nép felajánlási menete a kenyér 

és bor adományával, valamint az egész közösség áldozása az ünnep magától értetődő 

alapelemei közé tartozott”. Ennek a modellnek az alkalmazása az eucharisztikus 

kongresszusokra „lehetővé teszi, hogy az eucharisztikus titkok ünneplésének egysége ismét 

helyreálljon. A súlypont… az Eucharisztia celebrálásán legyen, amely az áldozással végződik, s 

a körmenetben kifejeződő hódolatot sem zárja ki”. Ezen kívül fontos az is Jungmann szerint, 

hogy az Eucharisztia ne a hívek fölött jelenjen meg, mint a Nap az égen, hanem úgy, mint ami 

őket közösséggé alakítja, erre vonatkoztatva az apostol szavait: Ti vagytok Krisztus Teste 

(1Kor 12,27). Mert „nem az Eucharisztia maga az isteni üdvterv célja, hanem Isten népe”.  

Jungmann felvetéseihez csatlakozva Josef Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa 

mindenekelőtt számba vette azokat a kritikus véleményeket, melyek a kongresszus előtt 

hangzottak el, akár az egyházon belülről, akár azon kívülről érkeztek. Ezeket három pontba 

foglalta össze: egy tömegrendezvény az eucharisztikus asztalközösség lényegét inkább elfedi, 

mintsem tanúsítja, emellett a tömeg pátosza a totalitárius rendszerek hivatalos 

ünnepségeire emlékeztet; az Úr vacsorájának szent színeit nem szabad ilyen módon 

nyilvánossá tenni, pláne nem egy olyan helyen, amit a világ az Oktoberfest helyszíneként 

ismer; az ünnepségek pompája szemben áll az egyház eredeti küldetésével. Ratzinger már a 

kongresszus tapasztalatainak fényében válaszol ezekre a felvetésekre. A résztvevők nagy 

száma, írja, nem volt akadálya a méltóságteljes lefolytatásnak, mégis törekedni kell arra, 

hogy egy eucharisztikus kongresszus ne tömegdemonstráció legyen, hanem közösségi 

ünneplés, melyen a hívek nem nézőkként, hanem tevékeny résztvevőkként vannak jelen. Az 

esemény profanizálásának a nyilvános jellegből fakadó veszélye ugyan nem küszöbölhető ki, 

ám fel kell tenni azt a kérdést, hogy egy eucharisztikus kongresszus végső soron milyen képet 

közvetít az egyházról: a hatalomét és erőét-e, vagy a szeretet és a szolgálat üzenetét? A 

liturgia méltósága megkívánja a „kultikus szépséget”, de ezt ki kell egészíteni a szociális 

szerepvállalással és a kereszt komolyan vételével. Ennek jelzése volt a kongresszuson 

Ratzinger szerint, hogy csütörtökön minden müncheni plébánián agapét rendeztek, mivel a 

keresztény istentisztelettől elválaszthatatlan a felebaráti, testvéri szeretet gyakorlása, 

pénteken pedig engesztelő zarándoklatot vezettek a dachaui koncentrációs tábor 

emlékhelyéhez. Az eucharisztikus kongresszusok jövőjét illetően Ratzinger szemléletváltást 

sürgetett: a hangsúly ne a szentségimádás statikus szemlélődésén, vagy a „világméretű 

úrnapja” megszervezésén legyen, hanem lépjen ennek helyébe az áldozatnak és az utolsó 

vacsorának dinamikus ünneplése. 

A II. Vatikáni zsinat alatt, 1964-ben került sor a 38. nemzetközi eucharisztikus 

kongresszusra az indiai Bombayben (mai nevén: Mumbai), melynek különlegességét az adta, 

hogy ide vezetett VI. Pál pápa második apostoli útja (a szentföldi után). A pápa, saját szavai 

szerint, zarándokként érkezett, nem ő elnökölt a kongresszuson, ami inkább csak apropóját 

jelentette ázsiai látogatásának. Ez az út máig hatóan modelljévé vált az apostoli 

látogatásoknak, amelyek a pápai szolgálat univerzális jellegét domborítják ki, s melyek során 
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Szent Péter utóda személyes tapasztalatokat szerez a világegyházról, a helyi egyház pedig 

vendégül láthatja az Anyaszentegyház fejét. Már ekkor sor került az utóbb szokásossá váló 

találkozásokra állami vezetőkkel és más egyházak, vallások képviselőivel, karitatív intézmény 

felkeresésére, s már itt is a nagyszabású pápai liturgiák álltak az érdeklődés középpontjában. 

Mivel ez az eucharisztikus kongresszus olyan országban zajlott, ahol a keresztények 

kisebbséget alkotnak más, ősi vallások mellett, VI. Pál arra bátorította az indiai katolikusokat, 

hogy hitüket és vallásgyakorlatukat a helyi civilizációval harmóniában éljék meg, a keresztény 

üzenet hirdetését a másvallásúak hitbeli meggyőződésének respektálása kísérje, s a 

felebaráti szeretet, mint sajátosan keresztény érték felmutatásával tegyenek tanúságot 

Krisztusról a helyi társadalom felé. 

 

Eucharisztikus kongresszusok a zsinat után 

Azok a javaslatok, melyekben a liturgikus megújulási mozgalom törekvései jutottak 

szóhoz, nagy mértékben hatottak az eucharisztikus kongresszusok teológiai alapjainak 

átgondolására a II. Vatikáni zsinat után. Abban az instrukcióban, melyet 1967-ben a 

Rítuskongregáció bocsátott ki az eucharisztikus misztérium kultuszáról, iránymutatást adva a 

zsinati határozatok gyakorlati megvalósításához, ezt olvashatjuk: „Az eucharisztikus 

kongresszusokon a hívek törekedjenek arra, hogy lelkileg elmélyüljenek a legszentebb 

misztériumban, szemük előtt tartva az egyház tanítását. Ezt a misztériumot a II. Vatikáni 

zsinat előírásai szerint ünnepeljék és tiszteljék, egyéni imával és kegyes gyakorlatokkal, 

mindenekelőtt ünnepélyes körmenettel, de oly módon, hogy e kegyesség minden formája 

csúcspontját a mise celebrálásában érje el. Az eucharisztikus összejövetel idején illő, hogy a 

régió néhány templomát tartsák fenn az állandó szentségimádásnak”. Az Eucharisztia misén 

kívüli tiszteletének megújított szertartásrendje szerint (1973) az eucharisztikus kongresszus 

olyan „statio”, mely a helyi egyházakat és a világegyházat egyaránt meghívja arra, hogy „az 

Eucharisztia misztériumát valamely szempontból mélyebben megismerjék, s a szeretet és 

egység kötelékében nyilvánosan tiszteljék”. Ezért a kongresszus előkészítése során súlyt kell 

fektetni az Eucharisztiáról szóló katekézisre, a tevékeny részvételre a liturgiában, és a 

szociális kezdeményezésekre. 

Az eucharisztikus kongresszusoknak a katolikus egyház életében betöltött jelentős 

szerepét mutatja, hogy a legfőbb szervező és felügyelő szerv része lett az Apostoli Szentszék 

intézményrendszerének (1986 óta: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai 

Bizottsága). A bizottság jelenleg érvényben lévő statútuma 2009-ben nyert pápai 

jóváhagyást. Az elmúlt évtizedek nemzetközi kongresszusait váltakozva rendezték az egyes 

földrészeken: Európában (Lourdes 1981, Sevilla 1993, Wroclaw 1997, Róma 2000, Dublin 

2012), Amerikában (Bogotá 1968, Philadelphia 1976, Guadalajara 2004, Québec 2008), 

Ázsiában (Szöul 1989, Cebu 2016), Afrikában (Nairobi 1985) és Ausztráliában (Melbourne 

1973). Szent II. János Pál rendelkezése nyomán, a lourdes-i kongresszusra készülve, a 

bizottság értékelte az előző száz év tapasztalatait, mintegy összegyűjtve a kongresszusi 
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mozgalom gyümölcseit. Ilyen mindenekelőtt a Krisztus valóságos jelenlétébe vetett hit 

elmélyítése; aztán a szentáldozás gyakoribbá válása a hívek életében; a bekapcsolódás az 

egyház missziós küldetésébe; a figyelem Szűz Mária tiszteletének eucharisztikus 

dimenziójára; az egyháznak, mint communiónak a tapasztalata; a nyitás a jelenkori 

társadalom problémái felé; az ökumenikus és vallásközi párbeszéd eredményeinek 

figyelembevétele. Végül a pápai iránymutatások közül emeljük ki XVI. Benedek pápa 

Sacramentum caritatis kezdetű apostoli buzdítását (2007). A pápa azért ajánlja az 

Eucharisztia-tisztelet más, hasonlóan közösségi jellegű módjai mellett az eucharisztikus 

kongresszusokat, mert „a személyes kapcsolat, melyet egy-egy hívő ápol az Eucharisztiában 

jelenlévő Jézussal, mindig az egyházi közösség egészéhez irányítja őt, táplálva benne annak 

tudatát, hogy Krisztus testéhez tartozik… A helyi körülményekhez alkalmazva és megfelelően 

modernizálva, ma is érdemes gyakorolni ezeket az áhítat-formákat”.        

Ajánlott irodalom16 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Agnus Dei. Az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon. Szerk. Rákossy Anna - Kontsek Ildikó. Esztergom, 
2019. – ANGENENDT, Arnold: Geschichte der Religiosität im Mittelalter. Darmstadt, 2000. – AUBERT, Roger: Die 
Eucharistischen Kongresse von Leo XIII. bis Johannes XXIII. Concilium 1 (1965) 61–66. – Barokk vallásos 
közösségek. Szerk. Bogár Judit - Déri Eszter. (Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok) 
Budapest, 2017. –BOZSÓKY Pál Gerő: Az állam és az egyház kapcsolatai Franciaországban. Újvidék, 1992. – 
BROWE, Peter: Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter. München, 1933. – BROWE, Peter: Die Eucharistie 
im Mittelalter. Liturgiehistorische Forschungen in kulturwissenschaftlicher Absicht. Hrsg. Lutterbach, Hubertus - 
Flammer, Thomas. (Vergessene Theologen 1.) Münster, 2011. – DENZINGER, Heinrich - HÜNERMANN, Peter: 
Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. Bátonyterenye-Budapest, 2004. – GERGELY Jenő: 
Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten (1938). Budapest, 1988. – Handbuch der Kirchengeschichte. Hrsg. 
Jedin, Hubert. 7 Bde. Freiburg-Basel-Wien, 1962–1979. VI/1–2. – HAMMAN, Adalbert: ’Eucharistie. III. Dévotion 
eucharistique’. in Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique. Doctrine et histoire. Ed. Baumgartner, 
Charles et al. 17 tom. Paris, 1932–1995. IV/2. 1621–1648. – JUNGMANN, Josef Andreas: Missarum solemnia. 
Eine genetische Erklärung der römischen Messe. 2 Bde. Wien, 1952. – JUNGMANN, Josef A.: A szentmise. 
Történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintés. Eisenstadt, 1977. – La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Alla luce 
delle nuove fonti archivistiche. Atti del Convegno Internazionale di Studio, Città del Vaticano, 26–28 febbraio 
2009. A cura di Semeraro, Cosimo. (Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Atti e Documenti 31.) Città del 
Vaticano, 2010. – LAFONT, Ghislain: A katolikus egyház teológiatörténete. Budapest, 1998. – PUSKELY Mária: 
Keresztény szerzetesség. Történelmi kalauz. 2 k. Budapest, 1995–1996. – RÉMOND, René: Religion et société en 
Europe. Essai sur la sécularisation des sociétés européennes aux XIXe et XXe siécles (1789–1998). Paris, 1998. – 
Statio Orbis. Eucharistischer Weltkongreß 1960 in München. Hrsg. Egenter, Richard - Pirner, Otto - Hofbauer, 
Hubert. München, 1961. – 100 éves a budapesti Örökimádás-templom. Szerk. Csendes Krisztina. Budapest, 
2008. 
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Gárdonyi Máté 

A katolikus egyház a dualizmus korában 

 

Állóvíz, sőt mocsár – így jellemzi Nyisztor Zoltán pap-publicista a dualizmus korának 

egyházi miliőjét, a 20. század első felének katolikus megújulásáról élete alkonyán írott 

esszéjében. De a vizek megmozdulnak – utal egy újabb fejezetcímmel az 1890-es évek 

egyházpolitikai küzdelmei nyomán kibontakozó politikai katolicizmusra és izmosodó 

keresztény sajtóra, amikor felbukkant a „hódítók” nemzedéke, Prohászka Ottokárral az élen. 

Nyisztor sommás ítélete nyilvánvalóan azt a meggyőződést tükrözi, hogy a magyar 

katolikusok számára a két világháború közötti politikai-társadalmi berendezkedés sokkal 

kedvezőbb feltételeket teremtett, mint a megelőző liberális éra. Ehelyütt nem célom ennek a 

felfogásnak a kritikai vizsgálata, pusztán a kiegyezéstől az első világháborúig tartó korszak 

egyházi életéről kívánok áttekintést adni.     

Egyháztörténeti nézőpontból a dualizmus korának fő jellegzetességét abban 

láthatjuk, hogy a katolikus egyháznak meg kellett találnia helyét az Osztrák-Magyar 

Monarchia liberális elvekre épülő politikai és közjogi környezetében, társadalmi téren pedig 

válaszolnia kellett a modernitás kihívásaira. A kettős kihívásra adott egyházi válasz 

szimbóluma lehetne a budapesti Szent István-bazilika, melyet ugyan 1851-ben kezdtek el 

építeni, de éppen a kiegyezés idején módosítottak a terveken (Hild József klasszicista tervét 

Ybl Miklós neoreneszánsz épülete váltotta fel), s teljes pompájában csak 1905-ben szenteltek 

fel. A bazilika stílusát tekintve igazodik a magyar parlamentnek is helyet adó, elegáns pesti 

városrész összképéhez, ugyanakkor a főváros panorámáját uraló kupolájával azt is jelzi, hogy 

a katolikus egyház továbbra is domináns akar maradni a modernizálódó magyar 

társadalomban. Illeszkedés az új politikai irányhoz a régi privilégiumok lehetőség szerinti 

fenntartásával, és az egyház társadalmi befolyásának megőrzése – ezek voltak azok a célok, 

melyek a kiegyezés után az egyházi vezetés irányvonalát meghatározták. 

 

Katolikusok a társadalomban 

Az 1869. évi első hivatalos magyar népszámlálás és az 1910. évi népszámlálás között 

eltelt négy évtizedben a katolikus vallásúak száma 7 millió 789 ezerről 11 millió 18 ezerre, 

népességen belüli arányuk pedig 57,3 %-ról 60,3 %-ra emelkedett (Horvát-Szlavónország 

nélkül).17 Miközben Magyarország lakossága 34,5 %-kal nőtt (13 millió 578 ezer főről 18 

                                                           
17 A Horvát-Szlavón társországgal együtt nézve a felekezeti arányok másként alakulnak, részben a latin 
szertartású katolikusok, részben az ortodoxok javára. 1910-ben Horvát-Szlavónországban a római katolikusok 
száma 1 millió 877 ezer fő (a népesség 71,6 %-a), az ortodoxok száma 653 ezer fő (24,9 %) volt. A továbbiakban 
is a Horvát-Szlavónország nélküli adatokat használom. 
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millió 264 ezer főre), a latin szertartású katolikusok száma ennél nagyobb arányban, 45 %-kal 

emelkedett (6 millió 209 ezerről 9 millió 10 ezerre, vagyis az összlakosság 45,7 %-áról 49,3 %-

ára).18 A görög szertartású katolikusok növekedése az átlag alatt maradt 27,4 %-os értékkel 

(1 millió 575 ezerről 2 millió 7 ezerre, számarányuk viszont 11,6 %-ról 11,0 %-ra csökkent). A 

római katolikusoké19 mellett az izraeliták lélekszáma nőtt az átlag felett, 69 %-kal (541 ezer 

főről 911 ezer főre),20 a többi felekezeté az átlag alatt maradt (reformátusok: 29 %, 

evangélikusok: 19 %, görög keletiek: 12 %). A római katolikusoknak ez az „előnye” nem 

magyarázható pusztán a nagyobb termékenységgel, mert az ugyan magasabb volt, mint a 

reformátusoké vagy az evangélikusoké, de alatta maradt a görögkatolikusok és görögkeletiek 

mutatóinak (de az izraelitákénak és az unitáriusokénak is). Az adatok értékelésénél 

tekintetbe kell venni az 1870-es évek járványainak népességapasztó következményeit, 

melyek a római katolikusok törzsterületének számító Dunántúlt és Felvidéket kevésbé 

sújtották, továbbá a gyermekhalandóság, a halálozási ráta és a kivándorlás régiónként eltérő 

hatásait. 

A dualizmus korában a katolikusok mindkét rítusa etnikailag vegyes képet mutatott, a 

magyarság részarányának emelkedésével. A római katolikusok többsége magyar volt (1880-

ban 55,1 %, 1910-ben 64,7 %), jelentős német (1880: 18,9 %, 1910: 14,0 %) és szlovák (1880: 

19,7 %, 1910: 15,5 %), valamint kisebb horvát nyelvi közösséggel (1880: 3,9 %, 1910: 2,1 %). 

A görögkatolikusoknak kisebb része volt magyar (1880: 9,39 %, 1910: 15,16 %), többségük 

román (1880: 58,8 %, 1910: 56,4 %) és rutén (1880: 22,7 %, 1910: 22,7 %), illetve szlovák 

(1880: 6,8 %, 1910: 3,9 %). Az iskolázottság tekintetében a latin szertartásúak valamivel az 

átlag fölött álltak 1880-ban, ami az írni-olvasni tudást illeti (39,5 %, átlag: 36,4 %), de 

lemaradtak a reformátusok, evangélikusok és izraeliták 50 % feletti mutatóihoz képest, míg a 

görög szertartásúak a rangsor utolsó helyét foglalták el 9,1 %-kal. 1910-re a római 

katolikusok hátránya mérséklődött (63,8 %, átlag: 50,8 %, református: 68,5 %), és a 

görögkatolikusok írni-olvasni tudása is jelentősen emelkedett (27,6 %). Az urbanizáltság 

fokát illetően is különbség mutatkozott a két rítus között: míg a latin szertartásúaknak 20,9 

%-a élt városokban az 1910-es népszámlálás szerint (átlag: 19,0 %), addig a görög 

szertartásúaknak csak 6,2 %-a. Ez az a korszak, amikor a görögkatolikusok kezdenek 

„láthatóvá válni” olyan városokban, ahol korábban elhanyagolható számban voltak jelen. 

Debrecenben 1869-ben 416 görögkatolikust számláltak, 1910-ben már 2.655-öt, bár ők így is 

csak a város lakosságának 2,9 %-át tették ki. Miskolcon 1869-ben 348 volt a görögkatolikusok 

száma, 40 év múlva már 2.128, a lakosság 4,1 %-a. Mindkét helyen a 20. század első 

                                                           
18 1869-ben még külön rovatban szerepeltek az örmény szertartású katolikusok (4.344 fő), ez azonban az 1890-
es népszámlálástól kezdve megszűnt, adataik a „római katolikus” rovathoz kerültek. 
19 A statisztikák a latin szertartású katolikusokat „római katolikusként” tartják nyilván, holott az újkori katolikus 
egyháztan és kánonjog szerint a római pápa főségét elfogadó, bármely rítusú katolikus egyaránt „római 
katolikus”. A továbbiakban mégis – igazodva a köznyelvhez – egyenértékűként használjuk a „latin szertartású” 
és a „római katolikus”, illetve a „görög szertartású” és a „görögkatolikus” kifejezéseket. Az ortodoxokat a 
korabeli terminológia „görögkeleti” elnevezéssel illette. 
20 Illetve még az unitáriusoké 36 %-kal (54 ezerről 74 ezer főre), és az egyéb felekezetűek száma háromezerről 
17 ezerre. 
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évtizedében jött el a templomépítés és egyházközség-alapítás ideje. De említhetjük a főváros 

példáját is: 1869-ben Pest-Buda-Óbuda görögkatolikusainak száma 638 volt, 1910-ben már 

9.428 (bár csak a lakosság 1,1 %-a). Nyíregyházán ugyan az első népszámláláskor is élt 2.408 

görögkatolikus (10,9 %), de 1910-re számuk megduplázódott, bár arányuk nagyjából 

változatlan maradt (4.378 fő, 11,4 %). Egyébként általános tendencia volt, hogy addig 

vallásilag majdnem homogén, vagy egy többségi felekezettel rendelkező települések 

multikonfesszionális jellegűvé váltak a korszak ipari és kereskedelmi fellendülésének 

hatására.          

 

Egyházkormányzat és államegyházi vonások 

Egyházkormányzati téren a katolikus egyház Magyarországon 19 latin szertartású és 6 

görög szertartású egyházmegyét foglalt magába. Az esztergomi érseki tartományhoz 8, a 

kalocsa-bácsihoz 3, az egrihez pedig 4 szuffragáneus püspökség tartozott a latin rítusban, 

továbbá a pannonhalmi nullius apátság közvetlenül a Szentszék alá rendelve. A 

görögkatolikus egyházmegyék közül továbbra is az esztergomi érseki tartományhoz tartozott 

a munkácsi és az eperjesi püspökség, a román görög szertartásúak számára viszont 1854-ben 

felállították a fogaras-gyulafehérvári érsekséget, mely alá a nagyváradi, s az újonnan 

alapított szamosújvári és lugosi püspökségeket sorolták. Ugyancsak az önkényuralom idején, 

1852-ben jött létre Horvátországban a zágrábi érseki tartomány, két latin és egy görög 

szertartású (Körös) szuffragáneussal. Ezáltal mind a horvátok, mind a románok kikerültek az 

ősi esztergomi egyháztartományból; ennek látszólag csak szimbolikus jelentősége volt, ami 

azonban a magyar szabadságharc leverése utáni években, ráadásul a nacionalizmusok 

korában nem lebecsülendő.  

A dualizmus korának a magyar püspöki kar – Scitovszky János bíboros 1866-ban 

bekövetkezett halálát követően – új prímással az élen indult neki. Simor János, az osztrák 

egyházpolitika aktív támogatója volt korábban, uralkodói kinevezése (1867. január 20.) 

épphogy megelőzte a magyar alkotmányosság helyreállítását, ám rugalmas 

egyházpolitikusnak bizonyult, s 1891-ben bekövetkezett haláláig kezelni tudta az állam és az 

egyház között fellépő feszültségeket. A kiegyezés sajátos egyházi hatása volt, hogy több 

olyan főpap került be (vagy vissza) a püspöki karba, aki korábban hátrányt szenvedett 

hazafias magatartásáért. Ilyen rehabilitációban részesült Jekelfalusy Vince székesfehérvári 

püspök és Mihalovics József zágrábi érsek, akik a szabadságharc utáni megtorlás áldozatai 

voltak, de ebbe a körbe tartozik Haynald Lajos is, akinek 1863-ban erdélyi püspöki székébe 

került a magyar nemzeti követelések felkarolása, s most Rómából visszatérve kalocsai érsek 

lett. Rá számíthatott leginkább a magyar kormány, amikor az új állami egyházpolitika 

támogatásáról volt szó. Egyébként a magyar egyház súlyát mutatja, hogy ebben az 

időszakban általában két bíborosa is volt az országnak, a mindenkori prímás mellett előbb 

Haynald érsek, majd Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök, Samassa József egri érsek, végül 
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Hornig Károly veszprémi püspök (a zágrábi érsekek közül Haulik György és Mihalovics József 

kapta meg a bíborosi kalapot). 

A kiegyezés közvetett hatásai közé tartozik a magyar püspöki kar testületi jellegének 

megszilárdulása. A Magyar Királyság egyházmegyéit érintő közös ügyekben korábban is 

tartott tanácskozásokat a chorus episcoporum, mint például 1848 forradalmi hónapjaiban, 

de ezek az értekezletek 1866-tól váltak rendszeressé (a horvát főpapok viszont ettől kezdve 

nem vettek részt rajtuk). Kezdetben a püspökök összejövetelei az országgyűlési 

ülésszakokhoz igazodtak, de 1891-től, már Vaszary Kolos prímássága alatt szokássá vált az 

ettől független, tavaszi és őszi rendes ülések rendje, és a jegyzőkönyv vezetése. 

A katolikus egyház közjogi helyzetét az határozta meg, hogy a kiegyezés után újból 

életbe lépett a ’48-as áprilisi törvények azon alapelve (1848: XX. tc.), amely kimondta a 

keresztény felekezetek „tökéletes egyenlőségét és viszonosságát” (1868: LIII. tc.). Ez 

katolikus szempontból visszalépés volt az 1855. évi osztrák konkordátumhoz képest, mert az 

Apostoli Szentszékkel összbirodalmi szinten kötött megállapodás az államvallási 

privilégiumok talaján állt. De a kiegyezés idején ehhez a magyar püspökök nem 

ragaszkodtak, mivel a konkordátum a magyar alkotmányosság felfüggesztésének idején 

köttetett, ezért nemzeti sérelmet jelentett. Így jogilag megszűnt a katolikus egyház 

államvallás jellege, ám ezt nem hajtották végre a maga teljességében, és nem következett 

belőle a szeparáció, vagyis az állam és az egyház szétválasztása. A királynak katolikusnak 

kellett lennie, a koronázást katolikus rituálé szerint végezték. Az állami ünnepeken a 

hivatalos istentiszteleteket katolikus templomban tartották, az egyházi ünnepeken pedig az 

állami szervek képviseltették magukat. A főrendiház 1885. évi reformjáig intézményes 

parlamenti képviselete csak a katolikus és ortodox egyházaknak volt, a protestánsoknak 

nem.  

Mindenekelőtt azonban megmaradt az apostoli király főkegyúri joga. A magyarországi 

katolikus egyház feletti patronátus elsősorban az érsekek és püspökök, apátok és prépostok, 

valamint a káptalani méltóságok kinevezési jogát, illetve az egyházi vagyonkezelés feletti 

főfelügyeleti jogot jelentette. Az uralkodó ezt a jogát a kiegyezés nyomán létrejött 

alkotmányos keretek között a magyar kultuszminisztérium útján gyakorolta. Ennek egyik 

következménye a jogtörténeti vita folytatása lett a főkegyúri jog természetéről. Egy másik 

következmény abban jelentkezett, hogy a főpapi tisztségek betöltésénél a szabadelvű 

kormányzathoz való lojalitás szempontja erősen érvényesült. Érintetlenül maradt továbbá a 

katolikus egyház múltból örökölt birtokállománya, mely megközelítette a 2 millió katasztrális 

holdat (ebből 280 ezer hold esett a görögkatolikus egyházmegyékre), míg a többi felekezet 

összesen mintegy 400 ezer hold felett disponált. Különbözött a birtokállomány összetétele is, 

mert a többi felekezetnél a helyi gyülekezetek és iskolák tulajdona képezte a földbirtok 

gerincét, míg a katolikusoknál a 2 millióból 1 millió 600 ezer hold érsekségi és püspökségi, 

káptalani, valamint apátsági és prépostsági kezelésben állt.      
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Katolikus autonómia, I. Vatikáni zsinat, oktatásügy 

Az a kérdés, ami a püspököket a kiegyezés után rendszeres tanácskozásokra sarkallta, 

elsősorban a katolikus autonómia ügye volt. Báró Eötvös József ’48-as kultuszminiszter, aki 

most újból elfoglalta ezt a posztot, s 1871-ben bekövetkezett haláláig be is töltötte, a 

királykoronázás után nem sokkal levelet intézett Simor prímáshoz, melyben felvetette a 

világiak bevonását az egyház anyagi ügyeinek intézésébe. Eötvöst ebben a 

kezdeményezésben liberálkatolikus meggyőződése vezette, az az 1830-as évektől kezdve 

ható eszme, mely az egyháznak az államtól való nagyobb függetlenségében látta a katolikus 

vallás térvesztésének ellenszerét. Eötvös ugyanakkor a polgári társadalom számára is 

előnyösnek vélte az önkormányzatok kiépítését az állami centralizmussal szemben. Ennek az 

autonómia-koncepciónak megvoltak a maga előzményei, egyrészt a ’48-as magyarországi 

törekvésekben, másrészt az erdélyi Római Katolikus Státus szervezetében, amely ekkor is 

működött. 

A miniszter kezdeményezése kedvező fogadtatásra talált a püspököknél, mert ettől 

remélték, hogy az államegyházi privilégiumok elvesztése után a katolikusok nem kerülnek 

hátrányba a belügyeiket autonóm módon intéző protestánsokkal szemben. De már Eötvös és 

a prímás levélváltásából látszott, hogy a gyakorlati megvalósítást illetően nincsen összhang, 

mivel a kultuszminiszter a világiak mind szélesebb körű bevonására helyezte a hangsúlyt, míg 

Simor a vagyoni és iskolai ügyek feletti szabad rendelkezést tartotta lényegesnek. Az 

egyeztetések során a püspöki kar tudomásul vette, hogy az országos és a helyi szintű 

önkormányzatok mellett egyházmegyei szint is létrejöjjön, ami jelentősen korlátozta volna a 

megyéspüspökök jogait, valamint azt is, hogy a laikusok 2/3-os arányban képviseltessék 

magukat a klerikusok mellett. Az 1869 és 1871 között több szakaszban ülésező autonómia-

kongresszus végül kudarcba fulladt, nem utolsó sorban azért, mert a megválasztott 

képviselők radikális szárnya a megállapított kereteken túlmenve az egyház belső reformját 

követelte. Így végül minden maradt a régiben, bár a katolikus autonómia ügye időről-időre, 

utoljára 1918-ban napirendre került. De az autonómia-mozgalom egészében mégsem volt 

hatástalan, mert megnyitotta az utat az alsó fokú szerveződés, az anyagi ügyekben illetékes 

egyházközségi képviselőtestületek létrehozása előtt.  

Az autonómia-kongresszus imént említett radikalizálódása nem volt független az 

1869/70-ben ülésező I. Vatikáni Zsinat hazai következményeitől. Bár ennek az egyetemes 

zsinatnak az előkészítése 87 határozati tervezet megtárgyalását irányozta elő, ebből azonban 

Rómának az Olasz Királysághoz csatolása, s a zsinat emiatt történt felfüggesztése nyomán 

csak két dekrétum jutott el a zárószavazásig, ráadásul az egyik a liberális közvélemény 

szemében botránykőnek számító pápai tévedhetetlenség dogmáját mondta ki. Az előzetes 

konzultáció során a megkérdezett Simor bíboros az infallibilitás dogmatizálásához 

alkalmatlannak tartotta a kort, s elégségesnek találta a pápai primátus tanának korábbi 

megfogalmazását. Ezen az állásponton volt a Rómába utazó magyar püspökök többsége is, 

így ők a zsinaton az inopportunisták kisebbségi álláspontját képviselték. A püspökök 
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helyzetét nehezítette, hogy a magyar kormány is nyomás alá helyezte őket, így végül 

azokhoz csatlakoztak, akik a végszavazást megelőzően elhagyták Rómát. Tették ezt abban a 

hiszemben, hogy így nem lesz meg a határozat elfogadásához szükséges erkölcsi többség 

(csak egyetlen magyar főpap maradt, Jekelfalusy Vince székesfehérvári püspök). Ez azonban 

nem akadályozta meg a dogma elfogadását, amire a magyar kormány a királyi tetszvényjog 

(placetum) felújításával válaszolt, azaz állami beleegyezéshez kötötte a pápai rendeletek 

magyarországi kihirdetését. Azokra a főpapokra, akik ennek dacára mégis közzétették a 

zsinat határozatait, retorzió várt. Egy ilyen ügy kapcsán – amikor 1873-ban Schopper György 

rozsnyói püspök került célkeresztbe – mondta el Deák Ferenc utolsó országgyűlési beszédét, 

melyben állam és egyház viszonyának ideális példájaként az észak-amerikai modellt jelölte 

meg, ahol az egyházakat szabad társulásokként kezelték, ezt azonban az európai 

társadalomfejlődésre tekintettel csak fokozatosan megvalósíthatónak tartotta. 

A püspököket ugyancsak rendszeres egyeztetésre sarkallta Eötvös legjelentősebb 

kezdeményezése, a közoktatás újjászervezése. Az 1868. évi népiskolai törvény ugyan 

elismerte a felekezetek iskola-fenntartási jogát, a községi iskolák felállításának lehetővé 

tételével mindazonáltal felszámolta az egyházak oktatási monopóliumát (ami nem érintette 

a hitoktatás kötelező jellegét). Ennek ellenére 1895-ben még az elemi iskolák 81, 1910-ben 

71 %-a volt egyházi irányítás alatt (a katolikusra esett 45, illetve 42 %), az államosítási 

törekvések csak ezután jelentkeztek, s elsősorban a nemzetiségi oktatás visszaszorítását 

célozták. Részben az oktatás ügyét érintette a Vallás- és Tanulmányi Alap állami vagy egyházi 

jellegéről folyó vita. A Tanulmányi alapot Mária Terézia a feloszlatott jezsuita rend 

vagyonából hozta létre, és a királyi katolikus gimnáziumok, a jogakadémiák és tanítóképzők, 

illetve a piarista és premontrei vezetés alatt álló gimnáziumok egy részének fenntartását 

szolgálta, míg a Vallásalapot a II. József által feloszlatott rendházak vagyona képezte, és a 

plébániai pasztoráció támogatása mellett a papneveldék fenntartását is szolgálta.  Ezen 

alapítványokat, melyek törzsvagyonát nagyrészt föld- és erdőbirtok alkotta, az állam kezelte, 

de mint látjuk, a katolikus oktatásügyet szolgálták. Az 1870-es évektől ismételten felmerült, 

hogy e jövedelemből arányosan elosztva más felekezetek is részesüljenek. Erre végül nem 

került sor, nem úgy, mint a pesti egyetem katolikus jellegének elvesztésére. Eötvös Józsefnek 

az a terve, hogy a katolikus mellett protestáns és görögkeleti hittudományi fakultás is 

alakuljon, ugyan nem valósult meg, de a Pázmány Péter által alapított egyetem fejlesztése 

jelentős állami dotációval zajlott, s így az egyetem katolikus jellege megkérdőjeleződött, ami 

szimbolikusan a keresztek eltávolításában fejeződött ki.  

 

Egyházpolitikai törvények és a „magyar kultúrharc” következményei 

Az egyház és állam kapcsolatát jellemző, mint láttuk, nem feszültségmentes, de 

nagyobb összeütközést mégsem okozó helyzet változott meg alapjaiban az 1890-es évek 

elején, az úgynevezett egyházpolitikai törvények körüli csatározásokkal, amit magyar 
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kultúrharcnak szoktak nevezni. A válság gyökerei egészen a kiegyezésig nyúlnak vissza, a 

bevezetőben említett 1868: LIII. tc.-ig, amely kimondta a keresztény felekezetek 

viszonosságát, s tartalmazta a vegyesházasságból származó gyermekek vallásának 

szabályozását is. Tekintettel az ország multikonfesszionális jellegére, a felekezeti békét úgy 

vélte megőrizhetőnek a törvényhozás, ha az állam határozza meg a gyermekek vallását a 

„nem nemet követ” elve alapján (sexus sexum sequitur – fiúk az apa, lányok az anya vallását 

kövessék). Ez az állami törvény ellentétben állott a katolikus kánonjoggal, de a szülők 

megállapodásának sem engedett teret. Ezért az történt, hogy amikor a szülők mégis a 

katolikus plébánoshoz fordultak keresztelésért, akkor is, ha a gyermek a törvény szerint más 

vallású lett volna, a plébános megkeresztelte a gyermeket, illetve ahogy a tiltakozó – főként 

protestáns – lelkészek mondták: elkeresztelte. Ebből komoly feszültség alakult ki az 1890-es 

évek elejére, amikor a vegyesházasságok az összes házasságkötés 8,6 %-át tették ki, ami 

azonban a katolikusoknál 13,8 %-ot, a reformátusoknál 23,7 %-ot, az evangélikusoknál pedig 

27,9 %-ot jelentett. 

A helyzetet a kormány úgy próbálta kezelni, hogy előírta: „elkeresztelés” esetén a 

keresztelési bizonyítványt át kell küldeni a törvény szerint illetékes lelkésznek, a gyermek 

vallását pedig jogilag kell meghatározni, függetlenül a keresztelő lelkész felekezetétől. Mivel 

a plébánosok egy része nem engedelmeskedett, rájuk hatósági eljárás, pénzbüntetés várt. 

Ekkor a probléma gyökerét már abban látták, hogy Magyarországon csak egyházi 

anyakönyvezés folyt, ezért a Szapáry-kormány elhatározta az állami anyakönyvezés 

bevezetését. Amikor aztán képviselői indítványként ismét – a doktriner liberális Irányi 

Dánielnek köszönhetően a kiegyezés óta immár huszonharmadszor – terítékre került a vallás 

szabad gyakorlásának javaslata, a kormány mellé állt, sőt kezdeményezte az izraelita vallás 

recepcióját, azaz bevett vallások közé iktatását is. Az 1892-re összeállt egyházpolitikai 

törvénycsomag részévé vált a házassági jog egységes állami szabályozása – addig ugyanis öt 

felekezeti házasságjog volt érvényben –, ami magában foglalta a kötelező polgári házasság 

bevezetését. Ezt ugyan korábban, Tisza Kálmán alatt egyszer már kezdeményezték, de akkor 

még csak a keresztények és izraeliták közötti házasság problémájának megoldását látták 

benne, és a törvényjavaslat el is bukott a főrendiházban a katolikus főpapok és főnemesek 

összefogása miatt. 

Az egyházpolitikai reformban katolikus szempontból sérelmes volt a polgári 

házasságkötés bevezetése, mivel abban – a házasság szentségi jellege miatt – illetéktelen 

állami beavatkozást láttak a szakrális szférába. Kompenzációképpen a kormány ötödikként 

felvette a javaslatok sorába a gyermekek vallásáról szóló törvényt, amelyben államilag 

érvényesnek ismerték el a vegyesvallású szülők előzetes megegyezését gyermekeik 

vallásáról, azaz a reverzálist. De katolikus részről kifogásolták az izraelita vallás 

egyenjogúsítását is, mert ennek révén lehetővé vált keresztények betérése a zsidóságba. A 

bevett felekezetekből való kilépés szabaddá tétele pedig azzal a következménnyel járt, hogy 

az eddig törvényen kívüli szekták tolerált státuszba kerültek. 



32 
 

A katolikus egyházat e törvények vitája felkészületlenül érte, ami összefüggött a 

püspöki kar megosztottságával. Simor prímás halála után a magyar kormány Vaszary Kolos 

bencés főapátot jelölte Esztergomba, aki jelmondatához híven („Pax”) békülékeny 

álláspontot képviselt a kormánnyal szemben, ezért azzal vádolták, hogy nem tudja kellő 

eréllyel képviselni az egyház szempontjait. A püspökök egy csoportja, melynek jellegzetes 

alakja Samassa József egri érsek volt, viszont igazodott az állami elvárásokhoz, sőt Samassa 

arra is vállalkozott, hogy a Vatikánban prókátora legyen a magyar kormánynak. Végül voltak 

olyanok, akik az egyház ellenkezését történeti-jogi érvekkel támasztották alá, közülük 

Schlauch Lőrinc nagyváradi latin szertartású bíboros-püspök emelkedett ki. A püspöki kar 

egysége csak 1893/94-re alakult ki, köszönhetően nem utolsósorban XIII. Leó pápa e 

tárgyban hozzájuk intézett, Constanti Hungarorum kezdetű apostoli levelének. 

Mivel időközben, nem függetlenül az egyházi ellenállás kibontakozásától, Szapáry 

miniszterelnök lemondott, az egyházpolitikai törvényeket 1893/94-ben már a Wekerle-

kormány tudta a képviselőházban sikerre vinni. Ám a főrendiházban már nehezebb volt 

támogatást szerezni, amit úgy küzdött le a kormány, hogy az uralkodóval új tagokat 

neveztetett ki, akik biztosítani tudták a többséget a javaslatok mellett. Ferenc József 

lelkiismereti aggályait sem volt egyszerű eloszlatni, végül azonban sor került a törvények 

szentesítésére 1894/95 folyamán. Az egyházpolitikai törvénycsomagot támogatói jelentős 

modernizációs lépésnek tekintették a polgári társadalom életében.21  

A katolikus püspökök a következő hónapokban már arra helyezték a hangsúlyt, hogy 

a papság és a hívek törvénytisztelő állampolgárként járjanak el, ugyanakkor ne feledjék 

vallási kötelességeiket a szentségi házasság megkötésére és a gyermekek katolikus 

nevelésére vonatkozóan. Mivel most már nem volt akadálya a szülők megegyezésének 

vegyesházasság esetén, ennek tudatosítására is nagy súlyt fektettek, aminek 

eredményeképp a reverzálisok döntő többségét ettől kezdve a katolikus egyház javára adták. 

A következő évtizedekben a vegyesházasságok aránya az összes házasságkötésen belül 

folyamatosan emelkedett, 1910-re 13,3 %-ig, majd a húszas években – a trianoni 

államterületen – 20 % körül stabilizálódott. Ami a reverzális megadását illeti, 1896-ban a 

vegyesházasságok 15 %-ánál adtak ilyet a szülők, 1910-ben már 28,9 %-ánál, a húszas 

években pedig 40 % körül. A reverzálisok nagyobb részét már 1896-ban is a katolikus fél 

javára adták, 1900-tól pedig évente 1200–1300 nyilatkozattal több jutott a katolikus fél 

javára, mint a többi felekezetnek. Ebből kifolyólag a római katolikusok jelentős, a görög 

katolikusok kisebb mértékű „nyereséget” könyvelhettek el, míg az evangélikusok, 

reformátusok, görögkeletiek és izraeliták „veszteséget” vegyesházasságok esetén. 

Az egyházpolitikai törvények elfogadásának jelentősek voltak a közvetett hatásai is. 

Az egyházi álláspont érvényesítésének kudarca világossá tette, hogy a püspökök 

                                                           
21 Az ekkor elfogadott egyházpolitikai törvények: 1894: XXXI. tc. a házassági jogról (uralkodói szentesítés: 1894. 
dec. 9.), 1894: XXXII. tc. a gyermekek vallásáról (1894. dec. 9.), 1894: XXXIII. tc. az állami anyakönyvezésről 
(1894. dec. 9.), 1895: XLII. tc. az izraelita vallásról (1895. okt. 16.), 1895: XLIII. tc. a vallás szabad gyakorlásáról 
(1895. nov. 22.). 
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hagyományos érdekkijárása az uralkodónál, illetve a katolikus főpapok és főnemesek 

együttes befolyása a törvényhozásra végképp a múlté. A parlamentáris döntéshozatal új 

érdekérvényesítési módszereket kívánt, ami Magyarországon is a politikai katolicizmus 

kialakulásához vezetett. Ennek eszköze lett a katolikus jellegű párt, a Néppárt, amely éppen 

az egyházpolitikai küzdelmek nyomán jött létre 1895-ben. A Néppárt azonban nem lett 

felekezeti párt abban az értelemben, hogy teljesen lefedte volna a katolikus választókat, 

kezdetben még az is előfordult, hogy a kormánypárt éppen egy katolikus papot léptetett fel 

a néppárti jelölttel szemben. A magyar kultúrharc másik hatása abban jelentkezett, hogy a 

katolikus egyház – részben alulról jövő kezdeményezések nyomán – súlyt fektetett erejének 

és társadalmi befolyásának megmutatására, amire egyébként XIII. Leó pápa is felszólította a 

magyar püspököket. Ezt a célt szolgálták a katolikus nagygyűlések 1894-től, emellett 

megélénkült az egyesületi élet is, több hatásos kezdeményezéssel a szociális problémák 

kezelésében. Ugyancsak a társadalmi kérdések iránti érzékenység mutatkozott meg a 

keresztényszociális mozgalom kibontakozásában, amelyhez az ösztönzést XIII. Leó Rerum 

novarum enciklikája adta meg (1890). Ez az irányzat arra keresett megoldást, amire a 

korabeli liberális politika „vak” volt, vagyis a kapitalizmus káros társadalmi 

következményeire. Az antiklerikalizmus térnyerése a századforduló után, mely összefüggött 

a szabadkőművesség radikalizálódásával és a szociáldemokrácia erősödésével, sürgetővé 

tette a katolikus sajtó módszereinek korszerűsítését, a hitbuzgalmi kiadványok mellett 

hírlapok, magazinok, kulturális folyóiratok kiadását. A sajtóügy két apostola Prohászka 

Ottokár, 1905-től székesfehérvári püspök, és a jezsuita Bangha Béla lett, akik stílusukban és 

harcmodorukban különböztek ugyan, de a fő célt tekintve nem, ami a katolikus egyház 

társadalmi befolyásának megerősítése volt. Mint annyi másban, a magyarországi egyházi élet 

ezen a területen is főként német mintát követett.   

Amint korábban láttuk, a katolikus egyház a dualizmus korában multietnikus közösség 

volt, ugyanakkor mindkét rítusban emelkedett a magyarok aránya. Ebből az adottságból 

fakadt az egyházi vezetésnek az a kötelezettsége, amire az Apostoli Szentszék többször 

felhívta a magyarországi püspökök figyelmét, hogy gondoskodjanak híveik anyanyelvű 

lelkipásztori ellátásáról és az anyanyelv használatáról a hitoktatásban. Ez a pasztorális 

követelmény azonban csorbát szenvedett az állami szervek azon törekvése miatt, hogy az 

egyházi intézmények is a magyarosítás szolgálatába álljanak, különös tekintettel a felekezeti 

népiskolákra. Ehhez a kormányzati szándékhoz az egyházi vezetők különbözőképpen 

viszonyultak, mindenesetre az ellenérdekelt szlovák nemzeti mozgalomban a római katolikus 

alsópapság, az erdélyi románság képviseletében pedig a görögkatolikus főpapság aktív 

szerepet játszott. Az anyanyelvhasználat problémája ugyanakkor magyar híveket is érintett 

ott, ahol egy egyházmegyén belül ők alkottak kisebbséget. Közülük a vizsgált korszakban a 

magyar görögkatolikusok tudták ügyüket sikerre vinni. 
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Ajánlott irodalom22 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1892–1918 között. Szerk. Beke 
Margit. Budapest, 2018. – Balogh Margit - Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992. 
Adattár. Budapest, 1996. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 4.) – Balogh Margit - Gergely Jenő: Állam, 
egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. Dokumentumok. I-II. Budapest, 2005. (História 
könyvtár. Okmánytárak 2.) – Esztergomi érsekek. 1001–2003. Szerk. Beke Margit. Budapest, 2003.  
Adriányi, Gabriel: Ungarn und das I. Vaticanum. Köln-Wien, 1975 (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 5.) – 
Adriányi Gábor: A magyar állam és a Vatikán (1848–1918). in A magyar kereszténység ezer éve - Hungariae 
Christianae Millennium. Szerk. Cséfalvay Pál - De Angelis, Maria Antonietta. Budapest, 2001. 111–127. – Állam 
és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon. 1848–1918. Szerk. Sarnyai Csaba Máté. Budapest, 
2001. (METEM könyvek 29.) – Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül. Báró Eötvös József katolicizmusa. 
Budapest, 2011. – Gergely Jenő: Prohászka Ottokár. „A napbaöltözött ember”. Budapest, 1994. – Gianone 
András - Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Budapest, 2017. (Magyar Történelmi 
Emlékek – Értekezések) – Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867–1918. I-II. Budapest, 
1934. (A Magyar Szemle könyvei VIII-IX. - Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata, Budapest, 1992.) – Gyurgyák 
János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Budapest, 2001. – Hermann Egyed: A katolikus 
egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973. (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae I.) 
444–512. – Karner Károly: A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. Debrecen, 1931. 
(Theologiai Tanulmányok 14.) – Katus László: Vallások és egyházak a polgári Magyarországon. in Magyar 
Kódex. 6 k. Budapest, 1999–2001. V. 297–317. – Kemény Mária: A Szent István-bazilika. Építészet, város, 
történelem. Budapest, 2010. – Kozári Monika: A dualista rendszer (1867–1918). Budapest, 2005. (Modern 
magyar politikai rendszerek) – Lukács Lajos: A Vatikán és Magyarország 1846–1878. A bécsi apostoli nunciusok 
jelentései és levelezése Magyarországról. Budapest, 1981. – Magyar liberalizmus. Vál. Tőkéczki László. 
Budapest, 1993. (Modern ideológiák) – Magyarország története a 19. században. Szerk. Gergely András. 
Budapest, 2005. (Osiris Tankönyvek) – Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképcsarnoka (1707–
1945). Budapest, 1970. – Modernizáció és nemzetépítés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori 
Magyarországon. Szerk. Csibi Norbert - Schwarczwölder Ádám. Pécs, 2018. – Móricz Miklós: Magyarország 
népesedése vallási elemei szerint az 1866–1915 években. in Móricz Miklós: Válogatott tanulmányok I. Budapest, 
2003. 223–243. – Nyisztor Zoltán: Ötven esztendő. Századunk katolikus megújhodása. Bécs, 1962. – Raffay 
Ernő: Harcoló szabadkőművesség. Küzdelem a katolikus egyház ellen. Budapest, 2011. – Salacz Gábor: Egyház 
és állam Magyarországon a dualizmus korában. 1867–1918. München, 1974. (Dissertationes Hungaricae ex 
historia Ecclesiae II.) – Salacz Gábor: A magyar kultúrharc története. 1890–1895. Pécs, 1938. – Szabó Ferenc: 
Prohászka Ottokár élete és műve (1858–1927). Budapest, 2007. – Tóth Zoltán: A rendi norma és a „keresztyén 
polgárisodás”. Társadalomtörténeti esszé. Századvég (1991) 2-3: 75–130. – Tóth Zoltán: A rendi 
társadalomszervezet történeti színeváltozásai. in Előadások a polgárosodásról I. Rendiség és polgárosodás. 
Szerk. Tóth András. Budapest, 1991. 13–25. – Török Jenő: A katolikus autonómia-mozgalom. 1848–1871. 
Adalékok a magyar liberális-katolicizmus történetéhez. Budapest, 1941. (Palaestra Calasanctiana 33.) – Zeller 
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alapok és alapítványok s egyéb egyházpolitikai kérdések történelmi fejlődése hazánkban. I-II. Budapest, 1894. 
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Gárdonyi Máté 

„Nem hallgathatunk”  

A magyar katolikus püspöki kar és az 1945 utáni politikai-társadalmi változások 

1945 előtt a katolikus egyház Magyarországon szerteágazó intézményrendszerrel és 

jelentős társadalmi befolyással rendelkező vallási közösség képét mutatta, melynek 

tekintélyét és a nemzet életében betöltött történelmi szerepét állami részről nagyra 

értékelték. Az egyházi intézményrendszert, amely az ország összlakosságának több mint 

kétharmadát kitevő latin és görög szertartású katolikus hívek lelki üdvét és evilági 

boldogulását volt hivatott szolgálni,23 az érsekségek és püspökségek24 irányítása alatt álló 

plébániák és elemi iskolák, valamint a szerzetesrendek által működtetett középiskolák, 

kórházak és szociális intézmények alkották.25 Mindezek fenntartását főként az egyházi föld- 

és erdőbirtokok jövedelme biztosította.26 Bár a katolikus egyház államvallás jellege már 

korábban jórészt megszűnt, az egyházmegyék főpásztorai, valamint a tanítórendek elöljárói 

és a káptalanok képviselői részt vettek a törvényhozásban, mint a felsőház tagjai.27 Hívei 

számára az egyház számos egyesület keretében kínált lehetőséget a hitélet elmélyítése 

mellett különféle kulturális, szociális és karitatív tevékenységekben történő részvételre.28 

Katolikus sajtótermékek széles palettája nyújtott tájékoztatást és mozdította elő a 

közművelődés ügyét egyházias szellemben.29 

                                                           
23 Az 1941. évi népszámlálás szerint a trianoni országterületen a lakosság 65,7 %-a latin szertartású, 2,5 %-a 
görög szertartású katolikus volt, 1949-ben 67,8 % követte a latin, 2,7 % a görög rítust. 
24 A vizsgált időszakban a magyarországi latin szertartású hierarchiát 3 érsekség (Esztergom, Kalocsa, Eger), 7 
püspökség (Győr, Veszprém, Pécs, Csanád, Vác, Székesfehérvár. Szombathely), 4 „csonka” egyházmegyerész 
(Nagyvárad, Rozsnyó, Kassa, Szatmár) és egy nullius apátság (Pannonhalma), a görög rítusút egy püspökség 
(Hajdúdorog) és egy apostoli exarchátus (Miskolc) alkotta, továbbá a püspöki kar tanácskozásain részt vett a 
tábori püspökség vezetője is.  
25 Egyházi nyilvántartás szerint 1930/31-ben a plébániák száma 1644, a katolikus népiskoláké 3229, a 
középiskoláké 96 volt. A világháború időszakában és azt követően nagy ütemben folyt a plébániák felosztása, új 
lelkészségek létesítése, így 1948-ra a lelkipásztori helyek száma már 2150-re emelkedett. Ugyancsak 1948-as 
adatok szerint a férfi szerzetesrendek 74 iskolát, a női rendek 455 oktatási intézményt, 80 kórházat és 173 
szociális intézményt vezettek.  
26 Az 1935. évi Gazdacímtár adatai szerint a katolikus egyházi és iskolai birtokok 877 294 katasztrális holdat 
tettek ki, amelynek 40,8 %-a volt szántó és 31,4 %-a erdő, a többi kert, szőlő, rét, legelő, nádas, hasznosítatlan 
terület. 
27 Az 1926: XXII. tc. 4. §. B) 1. alapján a katolikus egyház részéről méltóságuk vagy hivataluk alapján a felsőház 
tagjai lettek „a javadalmukba beiktatott latin és görög szertartású római katholikus egyháznagyok, mégpedig 
Magyarország hercegprímása, a kalocsai és egri érsekek, a csanádi, győri, hajdúdorogi, pécsi, székesfehérvári, 
szombathelyi, váci és veszprémi megyés püspökök, a pannonhalmi főapát, a hazai két premontrei rend főnöke, 
a zirci apát, a kegyes tanítórend magyar főnöke és a székesfőkáptalanok nagyprépostjai”. Az 5. §. kimondta, 
hogy olyan méltóság vagy hivatal „feléledése” esetében, amely korábban főrendiházi tagságra jogosított, „e 
méltóság vagy hivatal viselője a felsőház tagja lesz”. Ennek akkor lett jelentősége, amikor a bécsi döntések 
nyomán püspöki székhelyek is visszakerültek a Magyar Királyság állami keretébe.      
28 1946-ban, amikor feloszlatták a katolikus társadalmi (nem hitbuzgalmi) egyesületeket, ez az állami intézkedés 
mintegy 1500 helyi szervezetet érintett. – 1948-as adatok szerint a megmaradt hitbuzgalmi egyesületek száma 
országosan 7522 volt, 708 584 taggal.  
29 1940–1945 között a rendszeresen megjelenő és „egyházi fórum közvetlenebb irányítása alá tartozó” 
sajtótermékek (országos és helyi terjesztésű politikai lapok; kulturális, pedagógiai, családi folyóiratok; 
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Mindebből 1950 őszére az maradt, ami a legszűkebben vett vallásgyakorlatot 

biztosította, illetve ami a vallásszabadság látszatát keltette a szocialista államban: a 

templomok falai közé szorított hitélet; egyházmegyei központok, papnevelő intézetek és a 

plébániahálózat a vallásgyakorlás biztosítására; fakultatív hitoktatás az állami iskolákban, 

számtalan adminisztratív akadállyal; 8 egyházi középiskola és működtetésükhöz 4 

szerzetesrend, korlátozott létszámmal; továbbá szociális otthonok a munkaképtelen papok, 

szerzetesek számára. Megjelenhetett egy katolikus hetilap (Új Ember) és egy kulturális 

havilap (Vigilia); megmaradt egy könyvkiadó a katolikus ima- és énekeskönyvek, 

hittankönyvek megjelentetéséhez (Szent István Társulat). A korábbi, gazdag társulati életből 

szinte csak a templomi rózsafüzér-társulatok tudták megőrizni folyamatosságukat, a 

formálisan még létező hitbuzgalmi egyesületek tevékenysége intézményi háttér híján 

lassanként elenyészett.30 Amikor a magyar püspökök az erős pressziónak engedve 1951-ben 

letették az esküt a Magyar Népköztársaságra és annak 1949-ben kihirdetett alkotmányára, 

díszes ruháikban úgy hatottak a filmhíradó képkockáin, mint akiket itt felejtettek a múltból.31 

A katolikus egyház magyarországi működési feltételeinek ilyen erőteljes leszűkítése 

rövid fél évtized alatt zajlott le, s részét képezte a szovjetizálás kommunista programjának. 

Bár a szeparáció, azaz állam és egyház szétválasztása, illetve a vallásfelekezetek minden 

téren történő egyenjogúsítása az 1945 utáni koalíciós kormányok többi pártjától sem állt 

távol, de az egyház(ak)nak ellenzékként, sőt ellenségként kezelése, valamint a „harc” során 

már ekkor alkalmazott módszerek az ateista pártállam eszköztárához tartoztak. Az egyházak 

intézményhálózatának szétzúzása és társadalmi befolyásának megtörése a Szovjetunió 

érdekszférájába került kelet-közép-európai térségben mindenütt végbement, bár eltérő 

ütemben és mértékben. Magyarországon a nyitányt 1945 tavaszán a nagybirtokok elkobzása 

jelentette,32 amely a katolikus egyház esetében a nagybirtoknak minősülő földterület 92 %-

ára terjedt ki.33 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete súlyos csapást mért az egyház 

működésének anyagi alapjára, mivel nem vette figyelembe e birtokállomány „célvagyon” 

jellegét, vagyis az intézmények fenntartására rendelt voltát. Az apostoli nuncius kiutasítása 

az országból megnehezítette a kapcsolattartást a Római Szentszékkel. Az új rendszerben alig 

néhány egyházi újság kapott nyomdaengedélyt, politikai napilap pedig egy sem, ami 

                                                                                                                                                                                     
hitbuzgalmi és mozgalmi értesítők) száma 174 volt; ha hozzászámítjuk a vidéki nyomdák „vallásos szellemű” 
kiadványait is, akkor a lapok száma 321.   
30 Például a hitoktatáson kívüli foglalkozás tilalma miatt vált lehetetlenné a Szívgárda, a Mária-kongregáció 
működése, a szerzetesrendek feloszlatása miatt a harmadrendeké, missziós egyesületeké. Más egyesületek 
(Jézus Szíve Szövetség, Oltáregyesület stb.) központi irányítása híján sorvadtak el.  
31 Filmhíradók Online. Felesküdött Alkotmányunkra a Római Katolikus Püspöki Kar (1951. július). 
https://filmhiradokonline.hu  
32 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. ME számú rendelete (márc. 15.) a nagybirtokrendszer 
megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz juttatásáról. – A kormányrendeletet az 1945. évi VI. törvény 
emelte törvényerőre.   
33 A „földosztás” címén igénybe vett egyházi birtokállomány nagysága 699 195 kataszteri hold volt (Beresztóczy 
Miklósnak, a Vallás- és Közoktatási Minisztérium I. katolikus ügyosztálya osztályfőnökének adatai alapján). A 
rendelet által érintett, 100 kat. holdnál nagyobb egyházi nagybirtok az 1935. évi Gazdacímtár szerint 760 387 
kat. holdat tett ki. Az igénybe vett birtokállományból azonban csak 265.603 kat. hold volt szántó, ami a 
„földmíves nép földhöz juttatását” szolgálhatta, a többit – így az erdőket – valójában államosították. 

https://filmhiradokonline.hu/
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jelentősen szűkítette a közvélemény formálásának lehetőségét.34 1945 őszétől, az 

egykamarás nemzetgyűlés létrehozásával egyházi személyek már nem voltak hivatalból 

tagjai a törvényhozásnak,35 a köztársaság kikiáltásával (1946. február 1.) pedig több történeti 

előjog elenyészett. Annak érdekében, hogy az ifjúságot kivonják az egyház befolyása alól, a 

kommunista irányítás alatt álló államvédelmi szervek előbb papok vezette „szovjetellenes 

diák-összeesküvéseket” kreáltak,36 majd 1946 nyarán a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

szovjet elnökének felszólítására, az ún. Teréz körúti-gyilkosság ürügyén a belügyminiszter 

feloszlatta a „fasisztabarát” katolikus ifjúsági egyesületeket.37 1948-tól megszüntették az 

egyházi adók közadóként történő behajtását,38 ezen év nyarán pedig államosították az 

egyházi iskolákat, melyhez az ún. Pócspetri-ügy szolgáltatta a végső érvet.39 Mindszenty 

József bíboros letartóztatása és pere megfosztotta hazai vezetőjétől a katolikus egyházat, 

egyúttal jelezte, hogy a megszilárduló kommunista hatalom részéről senki sem számíthat 

elnézésre, aki útjában áll. 1949-ben a Magyar Népköztársaság Alkotmánya kimondta az állam 

és az egyházak szétválasztását,40 az új tanév kezdetén pedig megszüntették a hitoktatás 

kötelező jellegét.41 1950 nyarán, miután a jugoszláv „imperializmus” veszélyére hivatkozva 

előbb a déli határsávból eltávolították a szerzeteseket, majd az ország belsejében élőket is 

kényszertartózkodási helyre hurcolták, továbbá állami segédlettel megszerveződött a 

kollaboráns békepapi mozgalom, a püspöki kar tárgyalásra kényszerült, és aláírta az 1948-

ban még elhárított megállapodást az állammal.42 Ezt követően megvonták a szerzetesrendek 

működési engedélyét,43 de állami kegyként meghagytak 4 szerzetesrendet (bencések, 

ferencesek, piaristák, szegény iskolanővérek) az engedélyezett 8 egyházi gimnázium 

működtetésére, az állam azonban csak a szükségesnek ítélt „rendi keret” tagjait ismerte el 

                                                           
34 A 659/1945. ME számú körrendelet (ápr. 20.) a sajtótermékekről kimondta, hogy „az egyházak hitbuzgalmi 
vonatkozású sajtótermékei, nyomtatványai, kiadványai a magyar hatóságok részéről előzetes ellenőrzés alá 
nem esnek”, ugyanakkor a papírkészlet felhasználását engedélyhez kötötte.  
35 Ez nem jelenti azt, hogy egyházi személyek ne lehettek volna képviselők különböző pártok színeiben, sőt az új 
köztársaság parlamentjének elnöki tisztét is katolikus pap, Varga Béla töltötte be 1946/47-ben.  
36 Legsúlyosabb következményei a ferences Kiss Szaléz nevével fémjelzett gyöngyösi ügynek lettek. 
37 A férfi agrárifjúsággal foglalkozó KALOT 654 helyi szervezetét, a leányok számára alakult KALÁSZ 587 körét 
oszlatta fel a belügyminiszter, s még hozzávetőlegesen 200 helyi egyesület került a listára. 
38 Ennek jogi alapja vagy az 1947: XXXIII. törvény (dec. 23.) a bevett és elismert vallásfelekezetek között az 
elismert vallásfelekezetek hátrányára fennálló különbségek megszüntetéséről, vagy a Gazdasági Főtanács 
600/1948. sz. rendelete volt.  
39 1948. évi XXXIII. törvény (jún. 16.) a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal 
összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való átvétele 
tárgyában. – Az 1946/47-es tanévben a katolikus egyház irányítása alatt állt 193 óvoda (az összes ilyen 
intézmény 15,5 %-a), 2885 nép/általános iskola (41,1 %), 86 polgári iskola (23,6 %), 48 gimnázium (27,7 %), 22 
ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi iskola (17,1 %), 35 tanító- és óvónőképző (56,4 %), összesen 3269 oktatási 
intézmény (36,4 %). 
40 1948. évi XX. törvény (aug. 20.) a Magyar Népköztársaság Alkotmányáról, 49. §., 54. §. – Ebből kifolyólag 
megszűnt az állampolgárok felekezeti hovatartozásának nyilvántartása.  
41 1949. évi 5. tvr. (szept. 6.) a vallásoktatásról. 
42 A Magyar Népköztársaság kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar képviselőinek megállapodása, 1950. 
aug. 30. (a megállapodás szövege a hivatalos Magyar Közlönyben nem jelent meg, csak a Szabad Nép és a Kis 
Újság közölte). 
43 1950. évi 34. tvr.(szept. 7.) a szerzetesrendek működési engedélyéről. – 1948-as adatok szerint 157 
rendházban 2643 férfi szerzetes, és 580 rendházban 9640 szerzetesnő élt. 
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szerzeteseknek.44 A lojalitás kinyilvánítása ellenére 1951-ben nagyszabású per keretében 

elítélték a püspöki kar második számú vezetőjét, Grősz József kalocsai érseket. A per 

előkészítésével egy időben felállították az egyházak ellenőrzését végző Állami Egyházügyi 

Hivatalt, melynek utasítására az állammal együttműködő papok vették át a püspöki aulák 

irányítását, majd állami hozzájáruláshoz kötötték a magasabb egyházi tisztségek (érsek, 

címzetes érsek, püspök, segédpüspök, főapát, apát, szerzetesrendi tartományfőnök) 

betöltését. Ebben az évben a püspöki kar arra kényszerült, hogy „felajánlja” az államnak a 

még megmaradt javadalmi (plébániai stb.) földeket, ami teljesen megszüntette az egyház 

gazdasági függetlenségét.     

Mindennek fényében feltűnő, hogy a radikális változások kezdetén – 1945 tavaszán – 

a püspöki kar első körlevele, amelyet minden templomban felolvastak, egyáltalán nem volt 

ellenséges az új politikai vezetés felé. A katolikus főpapok 1945. május 24-én tartott 

tanácskozásukon hoztak közös döntést a hívekhez szóló ünnepélyes szózatról, melyben hálát 

adtak Istennek azért, mert „elült immár a fegyverek zaja Európa földjén”, továbbá 

nyugtázták, hogy „nem bizonyult valónak a hír, amelyet az orosz seregek egyházat irtó 

szándékáról terjesztettek”. A főpásztorok azt is leszögezték, hogy „bár a kormány, mint 

nevében is mondja, ideiglenes, mégis egyedüli képviselője kifelé a nemzetnek, befelé a 

rendnek, azért joggal követeli magának a kellő tiszteletet és engedelmességet mindenben, 

ami Isten parancsaival nem ellenkezik”. Sőt a maguk részéről azt is elfogadták, hogy az 

ország „a demokrácia, a szabadság jelszavával indul neki az új életnek”. Ugyanakkor felhívták 

a figyelmet arra, hogy nemcsak anyagiakban keletkeztek súlyos károk a háború 

következtében, hanem a magyar társadalomban megrendültek az alapvető erkölcsi elvek is. 

A körlevél felsorolta azokat a kollektív és egyéni traumákat, melyeket az ország népe 

elszenvedett az előző egy év alatt: a deportálásokat és tömeggyilkosságokat, a hadifoglyok 

és menekültek megoldatlan helyzetét, sőt „sokat szenvedett asszonyaink és lányaink” sorsát 

említve a nemi erőszaktételeket is, melyek főként a Vörös Hadsereg katonáinak rovására 

voltak írandók. Mindehhez a katolikus tanítás fényében próbáltak eligazítást, támogatást 

adni a híveknek. A püspökök nem hallgatták el, hogy a nagybirtokrendszer folyamatban lévő 

felszámolása jogilag aggályos és az egyháznak súlyos gondokat okoz, mégis áldást kértek az 

új gazdákra: „Adja Isten, hogy az új birtokosok boldogulása vigasztalja az egyházat 

veszteségeiért és gondjaiért”.   

A püspöki kar körlevelének tónusa már csak azért is mérsékeltnek mondható, mert a 

papság és a hívek mindennapi tapasztalatai ennél sokkal sötétebb képet festenek az orosz 

megszállásról és az új politikai rendszer működéséről. A főpásztorok mégis úgy döntöttek, 

hogy a háborús vereség és az állam totális összeomlása után a társadalmi rend helyreállítását 

tekintik prioritásnak. Ugyanakkor a magyar püspökök nem voltak sem naivak, sem 

optimisták. A háború utáni első püspökkari értekezleten számos olyan társadalmi probléma 

terítékre került, amely túlmutatott a szűken vett egyházi sérelmeken. A főpapok nemcsak a 

                                                           
44 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a katolikus egyház képviselői közt az egyháznak átadandó iskolák 
ügyében történt megegyezés. – 9 rendház maradt meg 180 szerzetessel és 60 szerzetesnővel. 
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„földosztó rendelet” egyházi intézményeket érintő következményeiről, s ezek lehetséges 

mérsékléséről tárgyaltak hosszasan, vagy a letartóztatott papokkal szembeni bánásmódról és 

a katolikus napilap indításának akadályozásáról. Grősz József kalocsai érsek – a püspöki kar 

ideiglenes vezetője – beszámolt társainak azokról az intervenciókról, melyekkel a 

kormányhoz fordult a Németországba hurcolt leventék, a hadifoglyok, az utódállamok 

magyarsága és az államhű hazai németség érdekében, az ifjúság nevelése, azaz a hitoktatás 

és az egyház iskolák fennmaradása ügyében. A jegyzőkönyvbe bekerült az a súlyos 

megállapítás is, hogy „az ún. politikai rendőrség… a demokrácia és a szabadságjogok 

megcsúfolásával valóságos terroruralmat fejt ki: tetszése szerint tartóztatja le az embereket, 

és sokszor a német koncentrációs táborokra emlékeztető brutalitással bántalmazza őket… 

anélkül, hogy garázdálkodásai ellen védelmet lehetne találni”. A konferencián véglegesített 

körlevélszöveg annak fényében is konciliánsnak tűnik, hogy Mindszenty József – ekkor még 

veszprémi püspök – fennmaradt tervezetei határozottabban tették volna szóvá a magyar 

társadalom rövid idő alatt felgyülemlett sérelmeit. A püspöki kar a nagybirtokrendszer 

felszámolásának ügyében is önmérsékletet tanúsított, pedig Grősz érsek naplójában már az 

első, ilyen irányú hírek érkezésekor ezt olvashatjuk: „Megjelent a Kalocsa és vidéke 4. száma. 

A lap leközli Nagy Imre földmívelésügyi miniszternek Debrecenben elmondott beszédét az új 

földbirtokpolitikáról. A beszéd az ismert frázisok halmaza »a feudalizmus átkos 

maradványainak gyökeres felszámolásáról« és »sok százezer mezőgazdasági munkásnak és 

szegényparasztnak életképes kisbirtok tulajdonosává tételéről«… Megjegyzem, sohasem 

voltam és most sem vagyok ellensége a nagybirtok felosztásának. Tudom, hogy ezen egyszer 

át kell esni, mint a gyerekbetegségeken. De a földosztás még nem földbirtokpolitika”. 

A püspöki kar következő körlevele, amelyet 1945. november 1-jén, Mindenszentek 

ünnepén olvastak fel a templomokban, sokkal határozottabban szólt a magyar társadalom 

sérelmeiről és elvárásairól. Ekkor már Mindszenty József állt a püspöki kar élén, aki az 

esztergomi prímási széket elfoglalva azzal mutatkozott be püspöktársai előtt, hogy „a 

pasztoráció áll programja előterében, de nagy fontosságot tulajdonít a közéletben való 

részvételnek is”. Ennek jegyében az általa fogalmazott körlevél a nemzetgyűlési választások 

küszöbén egyrészt tisztázta, hogy az egyház nem a múltba akar visszatérni, hanem támogatja 

a társadalmi újrakezdést, amit a demokrácia elvei szerint kell megvalósítani. Ez a nyilatkozat 

összhangban állt XII. Piusz pápa tanításával, amit 1944. karácsonyán elhangzott 

rádiószózatában fejtett ki, s amit 1946-ban magyar fordításban is közzétettek. A püspökkari 

körlevél ugyanakkor határozottan rámutatott a demokrácia jelszavával való visszaélésekre: 

„De most a választások előtt nem hallgathatunk már. Meg kell mondanunk, hogy a magyar 

közéletben sok, nagyon sok oly jelenséget tapasztalunk, melyek a tiszta demokrácia elveivel 

éles ellentétben állnak. Meg kell mondanunk, hogy ez az irányzat újabb veszélyekbe 

sodorhatja… súlyosan megpróbált hazánkat”. A körlevél hatása nem lebecsülendő annak 

fényében, hogy az 1945. novemberi választáson a baloldali pártok vereséget szenvedtek – 

pedig a körlevélből a szovjet katonai cenzúra nyomására kimaradt a legsúlyosabb mondat: 

„úgy látszik, mintha Magyarországon az egyik totális szellemű zsarnokságot a másik váltotta 

volna fel”. De a püspöki kar nevében a hercegprímás így is szóvá tudta tenni a 
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földbirtokrendelet végrehajtása során elkövetett visszaéléseket, a bosszúállás szellemét a 

régi közalkalmazottak elbocsátásánál, a közrend helyreállításának hiányosságait, a papok 

elleni eljárásokat és védtelen polgárok internálását, valamint a polgári válás megkönnyítését. 

Ráadásul a híveket arra bátorította, hogy ne rettenjenek meg „a gonoszság fiainak 

fenyegetéseitől”.   

Abban a három évben, amíg Mindszenty József állt a püspöki kar élén, a katolikus 

egyház vezetésének hivatalos nyilatkozatai számos olyan tényre mutattak rá, melyek arra 

utaltak, hogy ország nem jó irányba halad. A püspökök megszólaltak a magyar társadalom 

egészét érintő kérdésekben: a bosszúálló elitváltás ellen, a kollektív bűnösség elve ellen, a 

jogszolgáltatással való visszaélések ellen, az állami erőszak ellen, az állampolgári jogok 

védelmében. A katolikus püspöki kar közbenjárt a hadifoglyok és menekültek érdekében, 

tiltakozott a korábbi helyi vezetőréteg internálása és a közszolgálati alkalmazottak politikai 

alapon történő elbocsátása miatt.45 A főpapok felemelték szavukat a magyarországi németek 

kitelepítése ellen, mint ahogy a szlovákiai és jugoszláviai magyarok jogfosztása miatt is. A 

népbírósági perek esetében, nem vitatva a háborús bűnösök felelősségre vonását, 

megkérdőjelezték az eljárások egy részének jogszerűségét és pártatlanságát. Szóvá tették az 

országra rátelepedő félelem légkörét, az új hatalmi szervek felkészületlenségét és 

arroganciáját, az állampolgári jogok indokolatlan korlátozását. A magyar társadalmat 

nyugtalanító kérdéseknek a prímás és a püspöki kar hívekhez szóló körlevelekben, állami 

szervekhez eljuttatott memorandumok útján,46 az Apostoli Szentszékhez és a nagyhatalmak 

képviselőihez intézett segélykérések formájában adott hangot.   

Ezt az aktivitást emlékirataiban maga Mindszenty bíboros főpásztori szolgálata egyik 

vezérfonalaként mutatja be. A korabeli propaganda és a későbbi kommunista történetírás 

azt próbálta elhitetni – bizonyos mértékig sikerrel –, hogy a magyar állam és a katolikus 

egyház közötti feszültség gyökere „az átmenet éveiben” Mindszenty hajlíthatatlan 

természete, makacssága, téves szerepértelmezése volt. Az szolgáltatott ehhez alapot, hogy a 

bíboros prímási tisztségének közjogi jelleget tulajdonított, s önmagát az állami 

jogfolytonosság egyedül hivatalban lévő képviselőjének tartotta.47 Ám az első püspökkari 

értekezlet, mely még Grősz József elnöklete alatt zajlott 1945 májusában (s amelyen 

Mindszenty veszprémi püspök nem is volt végig jelen), már jelezte a kialakulóban lévő 

feszültséget. A következő évek tiltakozásai sem a prímás „magánakciói” voltak, a püspöki 

kar, mint testület – ha nem is mindig előzetes vita nélkül – sajátjának tekintette ezeket a 

                                                           
45 Ez utóbbi ügyben, az ún. B-listázás ellen felszólaló körlevél felolvasását az államhatalom megakadályozta.  
46 Az újabb kutatások 1945–1948 között 24 püspökkari körlevelet, 22 memorandumot és 9 nyilatkozatot 
regisztrálnak. 
47 A vita kiindulópontja Mindszenty József 1945. szeptember 22-i, utóbb sokszor szemére hányt távirata Dálnoki 
Miklós Béla miniszterelnökhöz, melyben „az ország első közjogi méltóságának” titulálja magát. Ezzel 
kapcsolatban Balogh Margit felhívja a figyelmet arra, hogy „Magyarország államformája 1945-ben még de jure 
királyság volt, ebben gyökerezett a hercegprímás közjogi hatásköre, amivel az Ideiglenes Nemzetgyűlés… 
egyáltalán nem foglalkozott. A hercegprímásság közjogi tartalma ezért – ellenkező törvény híján – a történelmi 
alkotmány szellemében kompaktnak, sértetlennek, következésképp hatályosnak volt tekinthető…”  
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megnyilatkozásokat. Bár a politikai szféra megkísérelt éket verni a bíboros és a Szentszék, a 

bíboros és püspöktársai közé, a püspöki kar egységét 1948 őszéig nem sikerült megbontani. 

Egy másik, máig visszaköszönő magyarázat szerint a püspökkari megnyilatkozásokban 

egy privilegizált helyzetét elveszítő intézmény önvédelmi mechanizmusa érvényesült. 

Azonban nem csak arról volt szó, hogy a főpásztorok az egyház, mint intézmény érdekeinek 

védelmében, vagy egyfajta sérelmi politizálás jegyében szólaltak meg. Sőt a katolikus 

főpapok nem csupán üldözött papjaik és hátrányt szenvedő híveik védelmében emelték fel 

szavukat,48 hanem – amint fentebb láttuk – a magyar társadalom egészét vagy egyes 

társadalmi rétegeket érintő ügyekben is. Ezeket a megnyilatkozásokat azonban az új politikai 

vezetés úgy értékelte, hogy az egyház beleavatkozik az állam működésébe, és illetéktelenül 

téved a politikum területére. Ezzel szemben a bíboros és a püspöki kar érvelése (az egyes 

körlevelekben eltérő hangsúlyokkal) három pilléren nyugodott: az egyház az Istentől eredő 

erkölcsi törvények őre; ezért a püspökök kötelessége, hogy felszólaljanak az emberi méltóság 

és a jogbiztonság elveinek érvényesítéséért; de erre indítja őket a felebaráti szeretet és az 

embertársakkal való együttérzés is. Abban a körlevélben, mely az elűzött kisebbségek 

(magyarországi németek, csehszlovákiai magyarok) védelmében íródott 1947-ben, az állami 

rendeletek igazságtalansága és a végrehajtás során mutatkozó anomáliák feletti megütközés 

kinyilvánítását megelőzi ennek a három alapelvnek a leszögezése. A körlevél először 

visszatekint Serédi Jusztinián hercegprímásnak a zsidók deportálása elleni tiltakozására, és 

ebből idézi: „Hogyha bárkinek veleszületett jogait, amilyenek: jog az élethez, az emberi 

méltósághoz, a személyes szabadsághoz, a munkaszabadsághoz, a megélhetéshez, a 

magántulajdonhoz stb., vagy törvényes úton szerzett jogait, akár egyes emberek, akár egyes 

emberi közületek, akár magának az államnak képviselői igazságtalanul csorbítják, vagy éppen 

elveszik, a magyar püspökök kötelességszerűen felemelik tiltakozó főpásztori szavukat”. 

Másodszor azzal érvelnek a püspökök, hogy „az Egyház a történelem során mindig felemelte 

szavát, amikor az Isten íratlan, vagyis természeti, és írott, vagyis kinyilatkoztatott erkölcsi 

törvényeit bárki sértette”. Végül mindehhez hozzáteszik: „Fáj, vérzik, és a szégyenkezéstől 

szinte összeroppan az embertársakkal együttérző, a felebaráti szeretetet gyakorló ember 

szíve”. 

Amikor a Magyar Kommunista Párt főtitkára, Rákosi Mátyás 1948 elején meghirdette 

a teljhatalomért folyó küzdelem újabb rohamát, az év feladatai közé sorolta: „Meg kell 

szüntetni azt a tarthatatlan állapotot, hogy a magyar nép ellenségeinek zöme az egyházak, 

elsősorban a római katolikus egyház palástja mögé búvik”.49 Bár a kommunista doktrína 

alapján a „klerikális reakció” elleni harc a prioritások közé tartozott, ez a „hadüzenet” 

mintegy válasz volt az 1947. augusztus 15-én meghirdetett, s kerek egy esztendeig tartó 

Boldogasszony Éve sikerére. A vallási jellegű rendezvényeken, melyek alkalmat adtak arra, 

hogy Mindszenty bíboros bejárja az országot, több millió (az egyház becslése szerint 4 millió 

                                                           
48 A magyar prímás 1948. aug. 31-i összegzése szerint „eddig 225 pap volt vagy van fogságban, most összesen 
62 és egy hamis váddal elítélt szerzetesnő”.  
49 A beszéd az MKP 1948. jan. 10-i országos pártfunkcionárius-értekezletén hangzott el.  
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600 ezer) hívő vett részt a 9 millió lakosú országban, és nem csak katolikusok. Az 1947-es 

Szent István-ünnep körmenetén például félmillióan vonultak Budapesten, de egy év múlva az 

Eucharisztikus Kongresszus 10. évfordulójára is negyedmillió ember gyűlt össze. Ez a 

tömeges részvétel a kommunista hatalomátvétellel szembeni társadalmi ellenállás tanújele 

volt, s mintegy visszaigazolta Mindszenty bíboros és a püspöki kar álláspontjának társadalmi 

elfogadottságát.50 Végső soron a társadalmi ellenállás volt az, ami arra ösztönözte a 

kommunista párt vezetését, hogy 1948 végéig így vagy úgy, de eltávolítsa posztjáról a 

bíborost. 

Ajánlott irodalom51 

 
                                                           
50 Amint erre a „Mindszenty-jelenség” politikatörténeti elemzése rávilágít: „Abban a pillanatban, amikor a 
marxista pártok szót kívántak adni a feudális uralom által elnyomott néptömegeknek, egészen más tömegek 
jelentek meg a történelem színpadán; azok, akik három éven át tízezrével, százezrével özönlöttek, hogy 
meghallgassák és megéljenezzék Mindszentyt.” (Bauquet, Nicolas: A mindszentyzmus)    
51 A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945–1948 között. S. a. r. Beke 
Margit. (Magyar Történelmi Emlékek - Okmánytárak. Egyháztörténeti Források 1.) Budapest, 2015. – A magyar 
katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. 2 k. Szerk. Balogh Margit. Budapest, 
2008. – Balogh Margit - Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992. Adattár. (História 
Könyvtár. Kronológiák, adattárak 4.) Budapest, 1996. – Balogh Margit - Gergely Jenő: Állam, egyházak, 
vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. 2 k. (História Könyvtár. Okmánytárak 2.) Budapest, 2005. – 
Egyházam és hazám. Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei. 3 k. S. a. r. Beke Margit. Esztergom, 1991–
1997. – Magyar Katolikus Almanach II. A Magyar Katolikus Egyház élete 1945–1985. Szerk. Turányi László. 
Budapest, 1988. – Mindszenty József: Emlékirataim. S. a. r. Kovács Attila Zoltán - Soós Viktor Attila. Budapest, 
2015. 
 A Nemzetgyűlés elnöke volt. Varga Béla vallomásai életútjáról. Szerk. Kapronczay Károly. (Az Antall József 
Baráti Társaság évkönyvei 7.) Budapest, 1998. – Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948. Szerk. 
Szabó Csaba - Szigeti László. (Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve 2008.) Budapest, 2008. – Balogh 
Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika (1935–1946). (Társadalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok 23.) Budapest, 1998. – Balogh Margit: Mindszenty József (1892–1975). 2 k. Budapest, 2015. – 
Balogh Margit - Szabó Csaba: A Grősz-per. (Híres politikai perek) Budapest, 2002. – Bánkuti Gábor: Jezsuiták a 
diktatúrában. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya története (1945–1965). Budapest, 2011. – 
Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor - Gyarmati György. 
Budapest, 2010. – Emlékek a táborokból. Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor GULAG-rabok megpróbáltatásai. 
Szerk. Bank Barbara - Soós Viktor Attila. Agyagosszergény, 2017. – Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a 
szerzetesrendek felszámolása Magyarországon. Dokumentumok. Budapest, 1990. – Gergely Jenő: A 
Mindszenty-per. (Híres politikai perek) Budapest, 2001. – Grősz József kalocsai érsek naplója 1944–1946. S. a r. 
Török József. Budapest, [1995.] – Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede 
Magyarországon, 1945–1956. Budapest, 2011. – Kahler Frigyes: A főcsapás iránya: Esztergom. Mindszenty 
bíboros pere. Budapest, 1998. – Kahler Frigyes: A nagy „tűzvörös sárkány” torkában. Koncepciós eljárások 
ferences szerzetesek ellen, 1945–1956. Budapest, 2009. – Köbel Szilvia: „Oszd meg és uralkodj!” A pártállam és 
az egyházak. Budapest, 2005. – Lénárd Ödön - Tímár Ágnes - Soós Viktor Attila: Istennel vagy Isten nélkül. A 
katolikus iskolák államosítása Magyarországon a II. világháború után. Budapest: Kairosz Kiadó, 2008. – 
Mészáros István: Boldogasszony Éve 1947/48. Budapest, 1994. – Mészáros István: Prímások, pártok, politikusok 
(1944–1945). Adalékok a magyar katolikus egyház XX. századi történetéhez, 2005. – Mindszenty József 
emlékezete. Szerk. Török József. (Studia Theologica Budapestinensia 13.) Budapest, 1995. – Orbán József Gyula: 
Katolikus papok békemozgalma Magyarországon (1950–1956). Budapest, 2001. – Somorjai Ádám - Zinner Tibor: 
Majd’ halálra ítélve. Dokumentumok Mindszenty József élettörténetéhez. Budapest, 2008. – „Te meztelen 
Krisztus, hol hagytad az ingedet?” Ferencesek a feloszlatás idején. Szerk. Kálmán Peregrin. (Fontes Historici 
Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria, Series D, Numerus 4) Budapest, 2000. – Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki 
Magyarországon 1945-ben. Szerk. Csikós Gábor - Kiss Réka - Ö. Kovács József. (Magyar vidék a 20. században) 
Budapest, 2017. 



43 
 

Gárdonyi Máté 

Magyar vértanúk a 20. században 

Amikor a 2000. év nagy jubileumára készülve a helyi egyházak felszólítást kaptak II. 

János Pál pápától, hogy „a szükséges dokumentáció összegyűjtésével őrizzék meg vértanúik 

emlékét”,52 a Magyar Katolikus Egyház számára ez ösztönzést jelentett olyan keresztények 

kanonizációs eljárásának folytatásához vagy megindításához, akiknek mártíriumát – 

tanúságtételét egészen a vérük ontásáig – a hívek közössége, egyházmegyéjük papsága vagy 

szerzetesrendjük megőrizte emlékezetében. Ezek a boldoggá avatási ügyek beleágyazódnak 

egy szélesebb körű múltfeltárásba, egyrészt az egyetemes egyháznak az „új vértanúk” felé 

megnyilvánuló tisztelete miatt, másrészt a kelet-európai egyházüldözés iránti érdeklődésből 

kifolyólag. E tanúságtételek a 20. századi magyar történelem olyan traumatikus fejezeteihez 

kapcsolódnak, mint a nyilasterror és a zsidóüldözés; a II. világháború végének 

fronteseményei és a Vörös Hadsereg atrocitásai; Magyarország szovjetizációja és a Rákosi-

diktatúra; az 1956 utáni megtorlás és a Kádár-rezsim megszilárdulása; a határokon túl pedig 

a görög katolikus egyház betiltása, illetve a katolikus hierarchia felszámolásának kísérlete. A 

történelmi háttér feltárása és az egyházüldözés áldozatainak számbavétele hozzásegít ahhoz, 

hogy e vértanúk sorsában meglássuk, ami tipikus, és ami egyedi, hiszen a 20. század közepén 

számosan áldozatául estek a hit elleni gyűlöletnek vagy a keresztény erkölcsi elvek sárba 

tiprásának, gyakran az oltárra emelt vértanúkéhoz hasonló módon; az ő esetükben viszont 

kiemelt figyelmet kapnak azok a személyes döntések, amelyek fényében a vértanúság az 

életszentség végső pecsétjeként értelmeződik. Így a martyrium teológiai megértésének 

ókeresztény hagyományából érvényesnek mutatkozik egyfelől Szent Ciprián vértanú-püspök 

tanítása, miszerint a keresztényüldözések idején az Úr egész „családját” próbára teszi,53 

másfelől az a szempont, hogy a vértanúság a mindvégig hűséges keresztény életút célba 

érése, amit éppen a karthágói püspök életrajza hangsúlyoz elsőként.54  

Magyarországon a 20. század vértanúi közül – miután boldoggá avatásuk megtörtént 

– liturgikus tiszteletben részesül Apor Vilmos győri megyéspüspök, Romzsa Tódor munkácsi 

görög katolikus püspök, Salkaházi Sára szociális testvér, Meszlényi Zoltán esztergomi 

segédpüspök és Sándor István szalézi szerzetes. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

2016. nyári ülésén született döntés arról, hogy kérelmezik Bogdánffy Szilárd nagyváradi 

titkos püspök, Scheffler János szatmári megyéspüspök és Gojdics Péter Pál eperjesi görög 

katolikus püspök tiszteletének kiterjesztését a magyarországi egyházmegyékre is. A 

                                                           
52 II. János Pál pápa Tertio Millennio Adveniente kezdetű enciklikája (1994. nov. 10.), 37. fej. – A pápa a 
jubileumi szentév egyik központi eseményén, melyet az „új vértanúk” tiszteletére rendeztek, többek között ezt 
mondta: „A II. világháború és az azt követő évek tapasztalata elvezetett engem azok ragyogó példájának hálás 
nagyrabecsüléséhez, akik üldözést, erőszakot, halált szenvedtek el hitükért és Krisztus igazsága által inspirált 
magatartásukért”. (Colosseum, 2000. máj. 7.) 
53 Szent Cyprianus: A bukottakról, 5. fej. – Szent Cyprianus művei. Ford. Vanyó László. Budapest: Szent István 
Társulat, 1999. 215. (Ókeresztény írók 15.) 
54 Ezt hangsúlyozza Pontius diakónus: Szent Cyprianus élete és szenvedése c. művének bevezetőjében Vanyó 
László: A III-IV. század szentjei. Szerk. Vanyó László. Budapest: Jel Kiadó, 1999. 15. (Ókeresztény örökségünk) 
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folyamatban lévő ügyek közül jelentősen előrehaladt már Brenner János szombathelyi 

egyházmegyés pap, Bódi Mária Magdolna veszprémi egyházmegyében élt munkáslány és hét 

ferences szerzetes kanonizációs eljárása.55 Életrajzuk és szenvedéstörténetük a boldoggá 

avatási perekhez összegyűjtött tanúvallomásoknak és iratoknak köszönhetően a lehető 

legteljesebben dokumentált; megjelentek róluk – igaz eltérő színvonalon – könyvek, 

ismertetők, néhányuk esetében történészi szakmunkák is. E rövid áttekintés keretében csak 

arra vállalkozhatunk, hogy felvázoljuk: milyen sajátos vonásokkal gazdagítják ezek a 20. 

századi magyar történetek a vértanúság keresztény hagyományban kialakult eszményét?          

Salkaházi Sára szociális testvér (1899-1944) a II. világháború végén, a nyilasterror 

dühöngésének esett áldozatául Budapesten. Miután a Slachta Margit által alapított közösség 

már korábban is fellépett a zsidók jogfosztása ellen, 1944 nyarán-őszén fővárosi és vidéki 

intézményeik az üldözöttek menedékévé váltak. Így történt ez a Salkaházi Sára vezetésére 

bízott egyik budapesti házban, a Bokréta utcai munkásnő-otthonban is, ami azonban az egyik 

alkalmazott feljelentése folytán az elrejtőzött zsidókra vadászó nyilasok tudomására jutott. 

1944. december 27-én déltájban jelent meg a házban egy terrorkülönítmény, ekkor azonban 

Sára testvér nem volt otthon, éppen hazafelé tartott a Társaság egy másik közösségétől. 

Amikor társa észrevette, hogy a ház előtt egy nyilas őr áll, figyelmeztette Sára testvért a 

menekülés lehetőségére, ő azonban a visszatérés mellett döntött. Tudatosan vállalta tehát 

az elöljáróra háruló felelősséget, és a sorsközösséget azokkal az üldözöttekkel, akiket a 

nyilasok elhurcoltak a házból. Hogy mi történt ezután, azt az 1967-ben lefolytatott „zuglói 

nyilasper” egyik vallomása alapján lehet rekonstruálni. Az egyik vádlott számolt be arról, 

hogy azon a téli estén az összegyűjtött foglyokat a Fővámház előtti Duna-partra vitték, ahol a 

folyóba lőtték őket: „a sortűz előtt egy alacsony termetű, rövid, fekete hajú nő valamilyen 

megmagyarázhatatlan nyugalommal kivégzői felé fordult… majd letérdelt, s égre emelt 

tekintettel nagy keresztet vetett magára”. Egyik rendtársa idézte fel, hogy a kivégzés 

napjának reggelén Sára testvér Pius Parsch liturgiamagyarázata alapján adott a többieknek 

elmélkedési pontokat: „Szent Bernát szerint az életszentség három fajának egy-egy 

képviselője hódol itt az újszülött Király előtt. Egy közülük vértanú, akaratban és valóságban 

(István diakónus); egy, aki akaratában készen állt elszenvedni a vértanúságot, bár a 

valóságban nem lett az (János apostol); s végül, akik nem akarhatták, de a tényleg 

elszenvedték a vértanúhalált (az aprószentek)”. Salkaházi Sára életáldozata utóbb sajátos 

értelmet nyert a szociális testvérek szemében, mivel ismertté vált rendtársuk önfelajánlása, 

amit 1943 őszén a budapesti anyaház Szentlélek-kápolnájában tett elöljárói jelenlétében, 

hálát adva a hivatás kegyelméért. A felajánló ima, amely az Istenbe vetett mélységes 

bizalomról tanúskodik, így kezdődik: „Ó, legteljesebb Szentháromság, én ma a Társaság és a 

testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a Társaság áldozatát, azon 

esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése következne be”. 

                                                           
55 A horvát és a boszniai egyház magyar származásúként tartja nyilván az 1941-ben meggyilkolt drinai vértanúk 
egyikét, Bernadeta Terezija Banja (Bánya) nővért, az Isteni Szeretet Leányai kongregáció tagját. – M. Ozona 
Krajačić: A drinai vértanúk élete és vértanúsága. Kecskemét: Korda, 2013. 
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A II. világháború záró szakaszához kapcsolódnak azok a hősies keresztény 

tanúságtételek, amelyek történelmi hátterét a szovjet Vörös Hadsereg hódító hadjárata és a 

polgári lakosságot ezzel összefüggésben sújtó szenvedések képezik. 1945 nagypéntekjén 

kapott halálos lövést Győrben báró Apor Vilmos püspök (1892-1945), aki a katonák által 

prédának tekintett nők becsületét védelmezte. Az ősi erdélyi arisztokrata família sarját 

híveiért élő lelkipásztornak ismerték meg úgy Gyulán, ahol több mint két évtizedig volt 

plébános, mint a győri püspöki székben, amit négy évig töltött be; a püspöki kar tagjaként 

pedig ellátta az állami törvények szerint zsidónak visszaminősített katolikusok Magyar Szent 

Kereszt Egyesületének védnöki tisztét. Ezen a poszton számos alkalommal figyelmeztette a 

döntéshozókat a keresztény erkölcs és az emberiesség követelményeire, s felemelte szavát 

azokért, akiknek élete veszélybe került; például a győri gettó felállításakor úgy tiltakozott „az 

általános erkölcsi elvek, az emberi természetben gyökerező jogok megsértése miatt, mint 

ebben az egyházmegyében az örök isteni igazságok hivatott őre”. Amikor a front elérte Győr 

városát, mintegy 300-400 ember menekült a Püspökvár pincerendszerébe, köztük fiatal 

lányok és asszonyok is. A várost elfoglaló orosz katonák egy csoportja nők után kutatva akart 

bejutni a pincébe, amit a püspök erőteljes fellépése megakadályozott; ekkor lőtték le 

géppuskával, s bár a kórházban rövidesen megoperálták, a szövődmények következtében 

1945. április 2-án, húsvéthétfőn elhunyt. Az események szemtanúja, Bolza Ilona grófnő 

idézte fel, hogy a püspök Nagyszombaton érdeklődött tőle, vajon mindenki megmenekült-e a 

püspökvárban. Az igenlő válasz hallatán ennyit mondott: „Köszönöm a jó Istennek, hogy 

elfogadta áldozatomat!” Húsvétvasárnap délután jegyezték le utolsó szavait, melyeket 

szellemi végrendelet gyanánt utóbb így tettek közzé az egyházmegyei közlönyben: „Még 

egyszer üdvözlöm papságomat. Legyenek hűek az Egyházhoz! Hirdessék bátram az 

evangéliumot! Segítsenek romjaiból felépíteni szerencsétlen magyar hazánkat! Vezessék 

vissza az igaz útra szegény félrevezetett népünket! Felajánlom összes szenvedéseimet 

engesztelésül a saját bűneimért, de felajánlom papjaimért, híveimért, az ország vezető 

embereiért és ellenségeimért. Kérem Istent, ne tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit 

elvakultságukban az Egyház ellen tesznek. Felajánlom szenvedéseimet az édes magyar 

hazáért és az egész világért… Jézus szentséges Szíve, bízom benned!” Apor Vilmos alakja úgy 

őrződött meg a győri papság és a hívek emlékezetében, mint a jó pásztoré, aki életét adta a 

rábízottakért. Kanonizációs eljárását már 1946-ban megindították egyházmegyei szinten, ám 

rövidesen említést sem lehetett tenni nyilvánosan arról a püspökről, akit a Vörös Hadsereg 

katonája lőtt le, mint ahogy méltó újratemetését is megakadályozták 1948-ban azzal az 

indokkal, hogy „sértené az ország külpolitikai érdekeit”. Csak a kommunista rendszer 

összeomlása után ért révbe Apor Vilmos boldoggá avatási ügye, a 20. század magyar vértanúi 

közül először őt emelte oltárra II. János Pál pápa 1997-ben.  

Sorstársaihoz hasonlóan a hallgatás fala vette körül az őt megbecsteleníteni akaró 

szovjet katona által meggyilkolt Bódi Mária Magdolna (1921-1945) emlékét, amit a 

veszprémi egyházmegye őrzött meg, miután az akkori püspök, Mindszenty József rögtön a 

háború után kezdeményezte a kanonizációs eljárás megindítását. A balatonfűzfői 

hadiüzemben dolgozó munkáslány ugyan családi körülményei miatt lemondani kényszerült a 
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szerzetesi hivatásról, de húszéves korában szüzességi magánfogadalmat tett, s lelkesen 

apostolkodott a plébánia Szívgárda-csoportja, valamint a katolikus dolgozó lányok 

szövetsége keretében. Magdi – ahogy ma is emlegetik – nagy szeretettel foglalkozott a 

gyerekekkel és a hozzá hasonló korú lányokkal, elmélyült imaélete tiszteletet ébresztett az 

egyháztól távol álló pusztai, gyártelepi közegben is. A Vörös Hadsereg egységei 1945. 

március 23-án érték el Litért, ahol Magdi ekkor lakott, s a kastély pincéjében kialakított 

óvóhelyet csakhamar felfedezték a nők után kutató katonák. Egyikük kiválasztotta Magdit, és 

a pince belsejébe ment vele, ott azonban a leány a zsebébe rejtett kisollóval megsebesítette 

az erőszakoskodó férfit, aki ekkor dühében meglőtte őt. Az udvarra kilépő leány még szólt 

társának, hogy meneküljön, majd a második lövés után, karját az ég felé emelve így kiáltott: 

„Uram, Királyom, végy magadhoz!” A katona még hat lövést adott le a haldoklóra, majd 

elmenekült. A Magdit közelebbről ismerők háború után felvett vallomásai arról tanúskodnak, 

hogy a szüzességét védelmező leány egyúttal megmentette bátorságával a többi nőt; amint 

másokért élt, úgy másokért is halt meg. Életáldozatának első kegyelmi gyümölcse az 

egyháztól magát távol tartó édesapja megtérése volt, aki néhány héttel lánya vértanúhalála 

után elvégezte első szentgyónását és megáldozott.       

A háborús vereség és a győztesek bosszúja számos pap és szerzetes életét követelte, 

különösen a szerb partizánok által elfoglalt Délvidéken, ahol az etnikai konfliktus a katolikus 

egyház elleni gyűlölettel párosult. A régió fővárosában, Újvidéken lelkipásztori szolgálatot 

teljesítő ferencesek 1944 őszén fel voltak készülve a legrosszabbra, mégis úgy döntöttek, 

hogy nem hagyják magukra magyar, horvát és német híveiket. Amikor a kommunista 

partizánok kezére került a város, összeszedték és táborba zárták a felnőtt férfiakat, köztük a 

ferences atyákat is, akik gyóntatták, vigasztalták sorstársaikat. Körösztös Krizosztom (1900-

1944) október 28-án halt vértanúhalált, amikor másokkal együtt bestiálisan agyonverték, 

Kovács Kristófot (1914-1944) pedig november 2-án lőtték agyon a városon kívül, mivel a 

kínzások következtében nem volt képes továbbhaladni a rabok menetével. Mindkét 

szerzetes az üldözött hívek melletti kitartás megrendítő példáját hagyta ránk. A Somogy 

vármegyei Nagyatád ferences házfőnöke, Hajnal Zénó (1900-1945) a frontvonalba került 

község lakosainak egy részével a közeli Gyékényesre menekült, miközben egy másik atya 

helyben maradt a kitelepítéstől mentesített hívekkel. 1945. április 1-jén, húsvétvasárnap a 

Vörös Hadsereg bolgár segédcsapata elérte ezt a falut is, s a lakosságot a szomszéd község 

felé indították útnak. Menetközben egy bolgár katona kiemelte a csoportból Zénó atyát 

Martincsevics Pál gyékényesi plébánossal együtt – mindketten papi ruhát viseltek –, majd 

agyonlőtte őket. Mivel csak ők estek áldozatul e barbárságnak, híveik úgy tekintettek rájuk, 

mint akiket papi mivoltuk miatt, a hit elleni gyűlölettől vezetve végeztek ki. 

A kommunista ideológia vallásellenességének jegyében Magyarország szovjet 

érdekszférába kerülése együtt járt a történelmi egyházak társadalmi befolyásának 

megtörésével. E törekvés úgy a papság, mint a hívek részéről ellenállást váltott ki, ami a 

vértanúság vállalását is magába foglalta. A katolikus egyház hazai fejének, Mindszenty József 

bíborosnak a letartóztatása után, melyre 1948. karácsonyán kerített sort az Államvédelmi 
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Hatóság, az esztergomi főegyházmegye kormányzása Drahos János általános helynökre 

hárult. Az ő halálát követően (1950. június 15.) az esztergomi főszékesegyházi káptalanra 

szállt a káptalani helynök megválasztásának kötelezettsége, amit a kommunista állam 

megkísérelt – sajnálatos módon papok, sőt püspökök közreműködésével – befolyásolni. A 

jeles kánonjogász, Meszlényi Zoltán segédpüspök (1892-1951/1953), mint a testület tagja, 

miután figyelmeztette társait az érvénytelen választás veszélyére, annak tudatában fogadta 

el a káptalani helynökséget, hogy ezzel az „állam ellenségévé” válik. S valóban, 12 nappal 

beiktatása után az Államvédelmi Hatóság emberei elhurcolták Esztergomból, majd formális 

elítélés nélkül a kistarcsai internálótáborban tartották fogva. Sorsáról éveken át semmit sem 

lehetett tudni; az állami szervek előbb azt közölték családtagjaival, hogy 1953. január 11-én 

hunyt el az internálás alatt betegség következtében, de inkább az tűnik valószínűnek, hogy 

már 1951. március 4-én meghalt az embertelen bánásmód miatt. Tisztességes eltemetésére 

csak 1966-ban kapott engedélyt az esztergomi főkáptalan. Meszlényi püspök kétségkívül az 

egyház szabadságáért áldozta életét; prédikációi azt tanúsítják, hogy a visszahúzódó alkatú 

főpap lélekben már korábban felkészült erre. 1945-ben, az esztergomi papszentelés 

alkalmával elhangzott szentbeszédében visszaemlékezett szemináriumi éveire: „Akkor 

túlzásnak látszott, ha idézték előttem az Üdvözítő szavait: eljön az óra, hogy mindaz, aki 

megöl titeket, szolgálatot vél tenni Istennek (Jn 16,2). Ma, életem delelőjén túl másképpen 

gondolkozom… A papoknak a legnagyobb megpróbáltatások idején teljesíteni kell 

kötelességeiket még vértanúság árán is.” Ugyanez a gondolat köszön vissza abban a 

bérmálási szentbeszédben, amit Siófokon mondott el 1948-ban, felidézve az ókor és a 20. 

század egyházüldözéseit: „Ezeket az üldözéseket fanatikus emberek vezették. Mindnyájukra 

illik az Úr Jézus szava: megöltek hívőket, mert ezáltal a maguk módján szolgálatot véltek 

tenni Istennek… A modern üldözések mozgatója az, hogy az üldözött hívőket az állam, a 

haladás, a nép ellenségeinek tartják, s mint ilyeneket irtják és pusztítják… De ne 

csüggedjetek, mert ha tovább olvassátok Szent János evangéliumának azt a fejezetét, hogy 

ugyanaz az Üdvözítő, aki előre megmondja a tanítványaira váró szenvedéseket és 

megpróbáltatásokat, megígéri a Vigasztalót is, az Igazság Lelkét, aki megtanít minden 

igazságra, megtanít arra, hogyan kell Krisztus igazsága mellett kitartani, hogyan kell a hitet 

megőrizni minden kísértéssel szemben, hogyan kell vágyódni az égi korona után…” 

Vértanúink egy csoportja azért vált olyan eljárások áldozatává, amelyeket a 

legfelsőbb pártvezetés által jóváhagyott forgatókönyvek alapján rendeztek (koncepciós 

perek), mert az egyház lejáratása és megtörése érdekében előszeretettel állítottak be 

szerzeteseket államellenes összeesküvések felbujtójának. A boldoggá avatásra váró 

ferencesek közül négyen kerültek így az állambiztonsági szervek célkeresztjébe. Kiss Szalézt 

(1904-1946), aki Gyöngyösön keresztény ifjúsági egyesületet hozott létre, szovjet katonák 

meggyilkolásában való közreműködéssel és fegyveres felkelés előkészítésével vádolták, s 

vele együtt 42 főt – köztük diákokat – vettek őrizetbe; rendtársára, Lukács Pelbártra (1914-

1948) úgy tekintettek, mint az összeesküvés hatvani csoportjának szervezőjére. Ügyüket a 

magyar hatóság átadta a szovjet hadbíróságnak, amely Kiss Szalézt három diákkal együtt 

halálra, a többieket pedig kényszermunkára ítélte. Szaléz atyát Sopronkőhidán végezték ki, 
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Pelbárt atya pedig egy karéliai munkatáborban halt meg, miután súlyos betegségét nem 

kezelték. Az újhatvani ferences kolostor atyáinak és az őket védelmező híveknek a 

meghurcolása azzal függött össze, hogy 1950 júniusában – a püspöki kar megfélemlítése 

érdekében – a kommunista állam elrendelte a szerzetesek kényszerlakhelyre költöztetését. 

Hatvanban a hívek tiltakozása tüntetéssé alakult, amit az Államvédelmi Hatóság brutálisan 

feloszlatott. A kolostor házfőnökét, Kriszten Rafaelt (1899-1952) három rendtársával és 

három világival együtt állították bíróság elé, s az esetből „a népi demokratikus államrend 

megdöntésére” irányuló szervezkedést kreáltak; Hatvanból 34 férfit – nagyrészt vasutasokat 

– a recski kényszermunkatáborba internáltak, családtagjaikat pedig kitelepítették a 

Hortobágyra. Rafael atya a börtönben elszenvedett kínázások következtében halt meg 

csakúgy, mint Károlyi Bernát (1892-1954), a Budapest-pasaréti ferences rendház főnöke, akit 

1950-ben az Egyesült Államok nagykövetségének helyettes katonai attaséjával való 

kapcsolattartás miatt ítéltek el. A vádirat úgy állította be őt, mint aki feje volt a 

„demokratikus államrend megdöntésére” irányuló összeesküvésnek, ám a többi koncepciós 

perhez hasonlóan ebben az ügyben is jogsértések sorával, kínzással kikényszerített 

vallomások alapján hoztak ítéletet. Bernát atya az utolsó szó jogán ezt mondta a vérbíróság 

előtt: „Engem az államügyész úr gyűlölettel vádol a demokrácia ellen… A mi rendünk 

feladata hétszáz éve az, hogy mindig a népet szolgálja, én sem prédikációim, sem pedig más 

megnyilatkozásaim során a gyűlölet szavát nem hirdettem”.  

A 2013-ben boldoggá avatott Sándor István szalézi testvért (1914-1953) egy olyan 

perben ítélték halálra, amelyet az államvédelem úgynevezett „amalgám-módszerrel” állított 

össze, vagyis az volt a cél, hogy a vádlottak többféle társadalmi réteget reprezentáljanak. 

Nyomdászként és a katolikus ifjúmunkások szervezetének helyi vezetőjeként Sándor István a 

rend vezetése alatt álló újpesti Clarisseum árvaház fiataljaival foglalkozott, s a 

szerzetesrendek feloszlatása után is tartotta velük a kapcsolatot. E fiúk közül többet is 

besoroztak az ÁVH kötelékébe, amikor pedig 1952-ben államellenes szervezkedést lepleztek 

le a pártőrség soraiban, az ügybe szalézi szerzeteseket is bevontak. Mivel a kommunista 

állam szemében az ifjúsági pasztoráció illegális tevékenységnek minősült, a szaléziakra 

felbujtóként tekintettek; a szerény és halk szavú Sándor István testvér természetesen nem 

egy összeesküvés vezére volt, hanem olyan szerzetes, aki hivatásához hűen az Isten által 

rábízott ifjúság mellett maradt a megpróbáltatások idején is. 

Az 1956-os forradalom leverését követő megtorlás, mely a Kádár-rendszer genezisét 

jelentette, annak ellenére párosult egyházi személyek elleni erőszakcselekményekkel, hogy 

többségük nem vett részt aktívan a szabadságharcban; a berendezkedő hatalom célja a 

társadalom megfélemlítése mellett az egyházpolitikai visszarendeződés kikényszerítése volt. 

A szombathelyi polgári család sarjának, Brenner János (1931-1957) rábakethelyi káplánnak a 

meggyilkolása, bár az állami hatóságok látszólag szabályos nyomozást folytattak a tettesek 

felkutatására, valójában az állambiztonság emberei által végrehajtott, előre kitervelt 

merénylet volt. Az ifjú pap – korábban ciszterci szerzetes – szentelése után, 1955-ben került 

a határszéli faluba, ahol hamar megkedveltette magát megnyerő személyiségével és 
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lelkipásztori buzgóságával. Amikor az állami egyházügyi titkár („bajszos püspök”) el akarta 

helyeztetni, a főpásztor azonban ezt megtagadta, az állami funkcionárius csak ennyit 

mondott: „Lássa a következményeit!” 1957. december 14-ről 15-re virradó éjszaka a káplánt 

azzal az ürüggyel csalták ki a paplakból, hogy a közeli faluba haldoklóhoz hívják; útközben 

aztán egy férfiakból és nőkből álló csoport megtámadta, és brutális kegyetlenséggel végzett 

vele. A plébánián szolgálatot teljesítő szerzetesnővér, aki másnap látta a helyszínt, azt 

valószínűsítette, hogy „többször bántalmazhatták, mert különböző helyeken találtak meg 

egyes személyes dolgokat… Többször lehetősége nyílt volna Brenner atyának arra, hogy 

elmeneküljön, hiszen jól ismerte a környéket, gyakran járt ezen az úton. De ezt mégsem 

tette, mert ő hivatástudattal élt… Módja lett volna menekülni, de ő nem az életét mentette, 

hanem a kötelességét akarta teljesíteni, a beteget ellátni”. Brenner Jánosra rögtön halála 

után úgy tekintettek, mint a papi hivatás teljesítésének vértanújára, ám ezt az adott politikai 

körülmények között nem lehetett nyilvánosan kimondani. Temetési beszédében Kovács 

Sándor szombathelyi püspök mégis utalt erre: „Nem töprengett, nem tétovázott, nem kért 

emberi támogatást – bátran indult el, mert lelkekért ment, s mint jó pásztor adta oda 

életét… Köszönjük Neked, Jézus, hogy nekünk adtad, az egyházmegyének, ezt a tisztalelkű, 

világos, erős hitű, áldozatos lelkű ifjú papot”. Ami a száraz tények alapján politikailag 

motivált papgyilkosság, az a hit szemével nézve életáldozat, amit Isten elfogad; a papságra 

készülő ifjú ezt az imát jegyezte fel lelki naplójába a zirci apátságban, még 1950-ben: „Szívem 

legnagyobb hálájával és szeretetével köszönöm meg Neked azt az igen-igen nagy kegyelmet, 

hogy szolgálatodra rendeltél. Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent 

lehessek, mert én mindent egyszerre és fenntartás nélkül akarok Neked adni”. 

A trianoni határokon túl fekvő magyar jellegű, illetve az ősi magyarországi 

hierarchiához tartozó katolikus egyházmegyék főpásztorait, akiknek boldoggá avatása már 

megtörtént, a Rómához való hűség mártírjainak tekinthetjük. Miután a háború végén a 

Szovjetunió bekebelezte Kárpátalját, a munkácsi görög katolikus egyházmegyére, melynek 

élén a ruszin származású Romzsa Tódor püspök (1911-1947) állt, előbb adminisztratív 

elnyomás, majd brutális egyházüldözés várt. Amikor 1945 májusában egy papnövendék 

repatriált, vagyis Magyarországra költözött, a püspök ezekkel a gondolatokkal bocsájtotta el 

őt: „Ha Isten akarja, a határon túl talán túléli azt a nehéz próbát, ami hozzánk közeleg. De mi 

itt többségünkben el fogunk pusztulni. Szívesen élnék száraz kenyéren és vízen egy 

keresztény országban, de ha nekünk ez jutott, ezt vállalom.” Pedig lehetőségként kínálkozott 

volna az áttérés a pravoszláv egyházba, erre azonban sem a főpásztor, sem a papság döntő 

többsége nem mutatott hajlandóságot. Ezért legfelsőbb állami szinten határozták el Romzsa 

püspök likvidálását: a szovjet állambiztonság ügynökei először színlelt közúti balesettel 

próbálkoztak, amikor a püspök hazatérőben volt egy vidéki lelkipásztori útjáról, majd 1947. 

november 1-jén a munkácsi kórházban megmérgezték. A főpásztorhoz hasonlóan a „nép 

ellenségévé” nyilvánították azokat a papokat is, akik az állami tiltás ellenére kitartottak a 

Rómával egyesült egyház mellett; a kutatás mintegy 75-re teszi azon kárpátaljai görög 

katolikus lelkipásztorok számát, akiket kivégeztek, kényszermunkára hurcoltak, és a 

táborokban vagy az ott elszenvedett megpróbáltatások következtében veszítették életüket. 
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Csehszlovákiában – szovjet mintára – 1950-ben ugyancsak felszámolták a görög katolikus 

egyházat; az állami kényszernek ellenálló, ruszin származású Gojdics Péter Pál eperjesi 

püspököt (1888-1960) kínzással és ígéretekkel sem tudták rávenni, hogy elárulja katolikus 

hitét, ezért 1951-ben – latin szertartású püspöktársaival együtt – életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélték a Szovjetunió elleni kémkedés és hazaárulás vádjával. Földi életét 

a lipótvári börtönben fejezte be 1960. július 17-én.    

Romániában a görög katolikus egyházat 1948-ban számolták fel, s ugyanebben az 

évben az új kultusztörvény az erdélyi, latin szertartású egyházmegyék közül csak a 

gyulafehérvárinak adta meg az állami elismerést. A szatmári sváb családból származó 

Scheffler János püspöknek (1887-1952), aki 1942 óta állt a szatmári és a nagyváradi 

egyházmegyék élén, Körösbányán jelölték ki kényszertartózkodási helyét, de egy ideig még 

tudta tartani a kapcsolatot papjaival. Úgy tűnik, az államnak tervei voltak vele, mert Márton 

Áron letartóztatása után őt szemelték ki a Rómától elszakítani akart katolikus egyház élére. Ő 

azonban nem vállalta ezt a feladatot, amint nem nyújtott támogatást a békepapságnak sem. 

1951-ben, hírül véve a szlovákiai püspökök bebörtönzését, egyik levelének tanúsága szerint 

maga is felkészült erre az eshetőségre, ugyanakkor a negyven szebasztei vértanú történetére 

utalva – akik közül egy áruló lett – a hitben való kitartásért fohászkodott: „Miért legyen jobb 

dolgom sok-sok testvéremnél? Nem lehetek a 40 Coronanti 1-je!” Az állhatatos főpapot 1952 

márciusában tartóztatták le, és Románia hírhedt politikai börtöneiben tartották fogva; 

ugyanebben az évben, december 6-án hunyt el Jilaván, földi maradványait azonban csak 

1965-ben vihették haza, székesegyházába. Szatmáron, de a váradi egyházmegye 

képviseletében volt Scheffler püspök közeli munkatársa az örmény felmenőkkel rendelkező 

Bogdánffy Szilárd (1911-1953), akit 1949 februárjában a bukaresti nunciatúrán titokban 

püspökké szenteltek. A titkos szentelések értelme az lett volna, hogy a hivatalban lévő 

főpásztorok mindegyikének akadályoztatása esetén biztosítani lehessen a katolikus 

hierarchia fennmaradását az országban; e „földalatti” püspökök azonban előbb-utóbb maguk 

is börtönbe kerültek, és Bogdánffy Szilárdot már néhány héttel később letartóztatták 

Nagyváradon. Ő is megjárta a legkegyetlenebb román börtönöket, Nagyenyeden érte a halál 

1953. október 2-án; mivel később felszámolták a rabtemetőt, nyughelye mindmáig 

ismeretlen. Mindkét vértanúságot szenvedett püspökről úgy emlékeztek meg a velük együtt 

raboskodók – nemzetiségi és felekezeti hovatartozástól függetlenül –, mint akik a rettenetes 

körülmények ellenére is megőrizték hitüket és emberségüket. Zsidó vallású cellatársa szerint 

Scheffler püspök földi életének utolsó napjaiban Szent Ágoston „Isten városáról” szóló 

művének záró sorait magyarázta neki, s utolsó szavai is erre utaltak: „Ibi vacabimus… – Akkor 

majd szabadok leszünk, és látni fogjuk Őt, látjuk és szeretjük Őt, szeretjük és dicsőítjük Őt. 

Íme, ez lesz a vég nélküli vég. Hiszen mi más a mi végcélunk, mint eljutni abba az országba, 

amelynek nem lesz vége?” 

A II. János Pál által kezdeményezett krakkói Isteni Irgalmasság-szentély magyar 

kápolnájában, Puskás László kárpátaljai pap-festőművésznek a tradicionálist a modernnel 

ötvöző, lenyűgöző mozaikján a magyar szentek és boldogok mintha a belépő zarándokkal 
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együtt fordulnának a Megváltó Krisztus felé. Ott látjuk a falakon a 20. századi 

egyházüldözések mártírjait és hitvallóit, de a szentek közösségébe, melynek a kápolnát 

dedikálták, beletartoznak mindazok, akik hitükért üldözést szenvedtek és kiállták a próbát; 

azok a kevéssé ismert, vagy éppen ismeretlen keresztények és más üldözöttek, akik „fehérre 

mosták ruhájukat a Bárány vérében” (Jel 7,14). A már oltárra emelt, illetve a boldoggá avatás 

előtt álló vértanúk és hitvallók mintegy arcot adnak a totalitárius rendszerek és a népirtások 

áldozatainak, akikre az Anyaszentegyház tisztelettel tekint. 
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