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Zachar Péter Krisztián

A katolikus értelmiség tervei 
Magyarország jövőjéről
Az 1943. évi győri találkozó

A TITKOS TALÁLKOZÓ 
KÖRÜLMÉNYEI

1943 nyarára a német szövet-
ségi rendszerben kényszer-
pályán mozgó, király nélküli 
Magyar Királyság sorsdöntő 
helyzet elé került. Szerte a 
frontokon megfordulni látszott 
az addigi egyértelmű német 
hadifölény. A Szovjetunió elleni 
háborúban részt vevő Magyar 
Királyi Honvédség 2. hadserege 
a Voronyezs körzetében vívott 
súlyos harcokat és megsemmisítő 
veszteségeket követően szinte 
teljesen felőrlődött a szovjet 
túlerővel szemben, maradékai 
áprilisig alig tudtak hazatérni. A 
kurszki csatát követően pedig a 
szovjet erők általános offenzívát 
kezdtek a Dnyeper felé. Az atlanti 
csatában a szövetséges flották 
májustól kezdődően komoly 
fordulatot értek el, megtörve 
a német tengeralattjárók 
fölényét. Nyár elejére a német 
Afrika-hadtest is kapitulálni 
volt kénytelen. Megkezdődött 
a szövetségesek partraszállása 
Szicíliában, és az első angol-ame-
rikai fegyverszállítmányok is 
megérkeztek a jugoszláv parti-
zánokhoz. Ilyen körülmények 
között az ország miniszterelnöke, 
Kállay Miklós igyekezett keresni a 
háborúból való fokozatos kiválás 
lehetőségét, reménykedett a 

1 Lásd többek között: Szárszó 1943. Előzményei, jegyzőkönyve és utóélete. Dokumentumok. Szerk. Győrffy Sándor – Pintér István – 

Sebestyén László – Sipos Attila. Budapest, Kossuth, 1983.

nemzetközi helyzet kedvező 
fordulatában és így egy magyar 
kiugrási kísérlet sikerében. Ennek 
érdekében nemcsak különböző 
titkos diplomáciai missziókat 
indított útnak (Frey András, Szent-
Györgyi Albert, Szegedy-Maszák 
Aladár, Barcza György szemé-
lyében), de igyekezett tárgyalá-
sokon megnyerni az ellenzéki 
Kisgazdapárt, a Demokrata Párt 
és a Szociáldemokrata Párt 
vezetőit is a sikeres külpolitikai 
akció érdekében. Ezek a fejlemé-
nyek a hazai értelmiség vezetői 
számára is világossá tették, 
immár elkerülhetetlen, hogy 
egyértelműen az ország jövőjéről, 
a háború utáni új magyar lehe-
tőségekről folytassanak eszme-
cserét. A német titkosszolgálatok 
által megfigyelt országban rend-
kívülinek tekinthetjük azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek 
arról szóltak, hogy a biztosra vett 
német katonai bukást követően 
hogyan kell megkezdeni az új 
Magyarország megteremtését.

Ezek közül a jövő-viták közül a 
legismertebb a magyar refor-
mátus diákok Soli Deo Gloria 
Szövetsége és Püski Sándor 
Magyar Élet Könyvkiadójának 
baráti társasága által 
megszervezett balatonszárszói 
eszmecsere. Az 1943. augusztus 
23–28. között zajló találkozó 

közös elmélkedéseiben és 
vitáiban a református diákok 
mellett a Győrffy István népi 
kollégium hallgatói, valamint 
tanáraik, a népi írók színe-java, 
szociológusok és közgazdászok, 
politikusok és hírlapírók, egyesü-
leti vezetők, valamint és munkás- 
és parasztfiatalok vettek részt. Ez 
utóbbi csoporthoz tartoztak az 
olyan, elsősorban katolikus ihle-
tettségű és vezetésű, országos 
lefedettséggel és széles közéleti 
jelenléttel rendelkező szervezetek 
képviselői is, mint a Katolikus 
Agrárifjúsági Legényegyletek 
Országos Testületének 
(KALOT), az Egyházközségi 
Munkásszakosztályok (EMSZO) 
vagy a Hivatásszervezet.1

Ugyanakkor kevésbé ismert, 
hogy a szárszói találkozóval 
azonos időpontban Apor Vilmos 
győri püspök egy jóval szűkebb 
körű és a háborús körülmények 
miatt sokkal inkább titkos, de 
hatásaiban rendkívül jelentős 
találkozót szervezett az ország 
vezető, reformok iránt elkö-
telezett katolikus személyisé-
geivel. Köztük a fent említett 
KALOT, illetve EMSZO, továbbá 
az Actio Catholica, a hivatásrendi 
mozgalom, a felvidéki, erdélyi 
és délvidéki katolikus egyetemi 
ifjúsági mozgalom vezetőinek, 
valamint meghatározó katolikus 
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országgyűlési képviselőknek a 
részvételével. Ez a megbeszélés 
legújabb ismereteink szerint 
1943. augusztus 26-án zajlott le 
a győri Püspökvár termeiben, 
a találkozó titkos jellege miatt 
azonban mind az elhangzottakat, 
mind a résztvevők pontos körét 
szigorúan bizalmasan kezelték 
az érintettek. Sőt, mindmáig sem 
a meghívóval kapcsolatos doku-
mentumok, sem a meghívottak 
pontos listája, sem a tanácskozás 
emlékeztetője nem vált ismertté, 
nem került elő dokumentum-
ként.2 Pedig a találkozón egy új, 
keresztény alapokon nyugvó 
magyar politizálás lehetőségei 
körvonalazódtak, és ez a folyamat 
vezetett el végül a modern magyar 
kereszténydemokrata politika 
kimunkálásához. Épp ezért 
rendkívül jelentős feltárni azt az 
utat, amely elvezetett e rendkívüli 
jelentőségű találkozóhoz.

A TALÁLKOZÓ ELŐZMÉNYEI

Az 1930-as évek magyaror-
szági értelmiségi diskurzusa 
egy rendkívül színes, a modern 
európai eszmetörténeti fejlő-
désbe illeszkedő, sőt azon belül 
is sajátos, egyéni utat bejáró 
önálló szellemi vívmánynak 
tekinthető. Ennek keretein belül 
is kiemelkedő volt a katolikus 
megújulás erőinek útkeresése, 
mely az egyház társadalmi taní-
tására, valamint az ebből kinövő 
jezsuita szolidarizmus iskolájára 
támaszkodva új gazdasági-tár-
sadalmi rendezési elvek mentén 
képzelte el az ország reformját. 
A korszakban Európában általá-
nosan elterjedt volt a korábbi – 
az értelmezések szerint válságba 

2 Vö.: Klestenitz Tibor – Petrás Éva – Soós Viktor Attila: Az 1943. augusztus 26-i győri találkozó – A Katolikus Szociális Népmozgalom 

létrejötte. In: Útkeresés két korszak határán. A Katolikus Szociális Népmozgalom 75. évfordulójára. Szerk. Klestenitz Tibor – Petrás Éva – 

Soós Viktor Attila. Agyagosszergény, Közi Horváth József Népfőiskola, 2019, 11–14.
3 Kovrig Béla: Katolikus demokratikus és szociális mozgalmak Magyarországon. Budapest, Barankovics István Alapítvány – Gondolat, 

2019, 354.

jutott és megbukott – liberális 
felépítésű berendezkedés helyett 
egy új, nem a hagyományos 19. 
századi megoldásokon alapuló 
állam- és társadalommodell 
keresése. Ez a magyar viszonyok 
közepette is azt jelentette, hogy 
nem elégséges a tünetek, vagyis 
a társadalmi feszültségek és a 
gazdasági, szociális problémák 
felületi kezelése, ennél sokkal 
mélyebbre ható megoldá-
sokra van szükség. A társa-
dalmi problémákból kiindulva 
újra kell gondolni a társadalmi 
és gazdasági érdekek képvise-
letének egész rendszerét, újra 
kell szabályozni a gazdasági és 
szociális, valamint az ezeket 
átfogó politikai döntéshozatali 
struktúrákat, meg kell reformálni 
a kialakított liberális államrend-
szert. A korszak egyik legjelentő-
sebb gondolkodója, Kovrig Béla 
szociológus professzor mindezt 
úgy fogalmazta meg, hogy „igen 
nagy szükség volt ekkor egy 
teocentrikus humanizmus olyan 
rendszerezett ideológiai változa-
tára, amely a magyar közemberi 
lét akkor és ott kialakult társa-
dalmi helyzetére irányul. Létezett 
egy sokak számára közös ethosz, 
amely nem volt meghatározva, 
kodifikálva, így szükség volt 
kibővítésére, specifikálására és 
a stratégiai fontosságú szociális 
szegmensek konkrét, kellően 
motivált és általában véve realisz-
tikus törekvéseihez való hozzá-
igazítására, valamint mindennek 
logikus kimunkálására és 
megfogalmazására.”3

Mindez a katolikus reform 
képviselői, a keresztényszoci-
ális politikai tábor számára azt 

jelentette, hogy új irányokat kell 
találniuk az elidegenedéssel, a 
fejüket felütő barbár tendenci-
ákkal és a mindent elborító relati-
vizmus tombolásával szemben. 
Meggyőződésük volt, hogy a 
hitre alapozva, a közösségi szint 
megerősítésével lehet megfelelő 
társadalmi-politikai eszközöket 
létrehozni a válság kezelésére 
és a megújulás megvalósítására. 
Az új megoldások –  a korábbi 
jezsuita közgazdasági iskolán 
alapulva – a modern társada-
lomban mutatkozó ellentéteket 
(amelyekre a marxista irodalom 
osztályellentétekként hivatko-
zott) egy új képviseleti formával, 
a társadalom horizontális szak-
mai-foglalkozási tagozódásának 
megvalósításával (a hivatásrendi 
képviselettel), egy ebből felépülő 
szolidáris és szubszidiárius érde-
kartikulációval és egy új erénye-
tikai, ismét az embert közép-
pontjába állító gazdaságpolitikai 
felfogás általánossá tételével 

Apor Vilmos győri püspök. A győri 
Püspökvár termeiben, a szárszói 
találkozóval egy időben zajlott 
találkozó a reformok iránt elköte-
lezett katolikus személyiségeket 
gyűjtött egybe. Fotó: Magyar Kurir
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próbálták orvosolni.4 „Mert mi 
ennek a hivatásrendiségnek a 
lényege? – tette fel a kérdést a 
korszak egyik jelentős, a hiva-
tásrendiséget kutató katolikus 
szociológusa, Mihelics Vid. – A 
helyes rend visszaállítása az egyes 
ember és a közösség, a kisebb 
közösségek és a társadalom, a 
társadalom és az állam viszo-
nyában, hogy a tömegből ismét 
nép alakulhasson ki, amelynek 
különösen politikai és gazdasági 
tevékenységét a szociális igazsá-
gosság jegyében irányítják termé-
szetes vezetői.”5

A magyar törekvések nem voltak 
függetlenek az Európa-szerte 
végbemenő változásoktól, hiszen 
a ’30-as évek során számos 
országban került sor egy korpo-
ratív vagy hivatásrendi struk-
túrán alapuló állammodell 
kiépítésére. A korszak keresz-
tény-konzervatív gondolkodói 
így személyes tapasztalatokat 
is gyűjtve elemezték a nemzet-
közi mintákat, és ezek alapján 
vázolták a lehetséges magyar 
reformok irányait.6 A keresz-
tényszociális elméleti irodalom 
valódi növekedési ágazattá vált 
a ’30-as évek magyar katolikus 
sajtójában.7 Noha a keresztény-
szociális-hivatásrendi reform-
tábor nem volt egységesnek 

4 Vö.: Zachar Péter Krisztián: Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között. 

Budapest, L’Harmattan, 2014; valamint Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon 1924–1944. Gödöllő, Typovent, 1993.
5 Mihelics Vid: A korforduló veszedelmei. Nemzeti Újság, 1940. 08. 18. 5.
6 Lásd ezzel kapcsolatban: Petrás Éva: Társadalmi tanítás és szociális kérdés. Az egyház társadalmi tanításának recepciója a katolikus 

értelmiség körében, 1931–1944. Egyháztörténeti Szemle, 2013/2, 3–19.; valamint Zachar Péter Krisztián: A hivatásrendi eszme a két 

világháború között Magyarországon. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján II. Szerk. Anka László – 

Hollósi Gábor – Tóth Eszter Zsófia – Ujváry Gábor. Budapest, Magyar Napló – VERITAS Történetkutató Intézet, 2016, 179–191.
7 Klestenitz Tibor: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon, 1896–1932. Budapest, Complex, 2013.
8 Varga László SJ (1901–1974): szociológus, jezsuita szerzetes. A magyarországi szolidarizmus alapjainak kidolgozója, a hivatásrendiség 

kiemelkedő képviselője, a Mária Kongregáció vezetője. 1952-ben hagyta el az országot, Belgiumban telepedett le, főiskolai tanárként 

és a Benelux-államok emigráns magyarjainak lelkipásztoraként tevékenykedett.
9 Pesch gondolatait lásd részletesen: Zachar Péter [Krisztián]: Heinrich Pesch. In: Konzervatív arcképek. Szerk. Frenyó Zoltán. Budapest, 

L’Harmattan – TIT Kossuth Klub Egyesület, 2021, 276–281.
10 Rigó Balázs: A szociális igazságosság Varga László S. J. munkásságában. In: Történelem és politika régen és ma. Tanulmányok. (Modern 

Minerva Könyvek 6.) Szerk. Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián. Budapest, Heraldika, 2013, 20–57.
11 Lásd munkásságáról: Zachar Péter [Krisztián]: Oswald von Nell-Breuning. In: Konzervatív arcképek… i. m. 2021, 282–287.

tekinthető, és számos kérdésben 
eltérő álláspontok és nézetek 
jelentek meg, a legfontosabb 
megközelítésekben körvonala-
zódott egy olyan arany középút, 
amelyet az egyik legjelentősebb 
gondolkodó, a számos szervezet 
létrehozása körül bábáskodó 
Varga László jezsuita páter8 
(1901–1974) munkássága jele-
nített meg. Varga páter a német 
jezsuita közgazdász, Heinrich 
Pesch korábbi korszakalkotó 
társadalom- és gazdaságelméleti 
írásai alapján a modern szoli-
darizmust9 igyekezett nemcsak 
ismertté – és mint a reform 
kiindulópontját, elfogadottá is – 
tenni  hazánkban. Mindez rend-
kívüli hatást gyakorolt az 1943-as 
győri találkozó résztvevőire, 
akik alapvetően az itt kidolgo-
zott elméletek egyes szegmen-
seit igyekeztek valóra váltani a 
későbbiek során. Varga László 
páter gondolatai azért is tekint-
hetők a két világháború közötti 
magyar elméletalkotás egyik 
legjelentősebb lenyomatának, 
mert mindvégig törekedett arra, 
hogy a valóság tényeiből kiindulva 
adjon szakszerű, precíz és gyakor-
latias útmutatást a társadalom és 
gazdaság válságának feloldására. 
Emellett pedig célrendszerét 
szabatosan, közérthetően volt 
képes megfogalmazni, ami kiváló 

szónoki képességeiben is tükrö-
ződött. Az alapokat mindehhez 
nemcsak a közügyekben való 
jártassága, hatalmas klasszikus 
műveltsége és számos korabeli 
gondolkodóval való személyes 
kapcsolata biztosította, hanem 
egyben többszöri kísérlete is, 
hogy az egyház társadalmi 
tanítását – különböző szervezetek 
létrehozásával – a valóságos 
körülményekre alkalmazza.10 
Tanulmányai során ismerkedett 
meg a hivatásrendi gondolattal 
(a francia jezsuiták belgiumi 
főiskoláján, Enghienben, majd 
Innsbruckban), amely utak során 
egyben személyes jó viszonyba 
került a kor legjelentősebb 
német katolikus gondolkodó-
ival, így a nyugat-európai szoli-
darizmus vezéralakjával, Oswald 
von Nell-Breuning páterrel is.11 
Eme hatások, majd a magyaror-
szági helyzet, a kor belső társa-
dalmi feszültségeinek láttán 
fordult egyre határozottabban 
a katolikus reformok irányába: 
a Bangha Béla főszerkeszté-
sében megjelenő, a katolikus 
lapkiadás „zászlóshajójának” 
számító Magyar Kultúra újságíró-
jaként, majd önálló kötetben – Új 
társadalmi rend felé (1933) – igye-
kezett irányítani a hazai értelmi-
séget. Írásaiban számos kortárs 
gondolkodóhoz hasonlóan a 
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liberális és a marxista közgaz-
daság-tudomány bírálatát adta 
(Társadalmi etika, 1935), majd a 
hivatásrendi eszmék hullámán 
egy erős, szociálisan érzékeny, 
a szolidaritás talaján álló állam 
vízióját fogalmazta meg (Magyar 
Cél, 1938).

Gondolatainak középpontjában 
nem egy új állami keretrendszer, 
hanem az adott helyzeten belül 
egy hivatásrendi társadalom és 
szolidáris gazdaság felépítése 
állt. Számtalanszor hangoz-
tatta, hogy a Quadragesimo anno 
megjelenését követően már 
nem lehet szó nélkül elmenni 
a változások igénye mellett: a 
pápai enciklika minden, a reform 
iránt fogékony gondolkodótól 
állásfoglalást követel  a megfo-
galmazott lelkiségi, szociális, 
gazdasági és társadalmi prob-
lémákkal kapcsolatban.12 A 
megoldáskeresés során nyilván-
valóvá tette az eddig járt utak, 
köztük a libertárius kapitalizmus, 
valamint a külföldi, autoriter és 
diktatórikus kísérletek kilátásta-
lanságát. A (nemzeti vagy inter-
nacionalista) szocialista tanítás 
megvalósítása kiiktatta a gazda-
ságból azt a jelentős hajtóerőt, 
amelyet a vállalkozó egyéni-
sége, kezdeményezőkészsége 
és szervező tehetsége jelentett, 
az etatizmus megfojtotta az 
önálló kezdeményezéseket. 
Ezzel – Varga László meglátása 
szerint – lehetetlenné tette a 

12 Varga László: Új társadalmi rend felé. Budapest, Magyar Kultúra, 1933, 3.
13 Uő: Szociális reform és hivatásrendiség. (Nemzeti Könyvtár 40–41.) Budapest, Stádium Sajtóvállalat, 1941, 64.
14 Strausz Péter: Szociális érdekegyeztetés és gazdaságirányítás. Útkeresés a két világháború közötti Magyarországon. In: A gazdasági 

és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században. Szerk. Dobák Miklós. Budapest, L’Harmattan, 2011, 

[165–216.] 190.
15 Kovrig Béla: Merre megyünk? Kispest, EMSZO – KALOT, 1943, 17.

termelés eredményességét. A 
másik oldalon viszont a korlátok 
nélküli kapitalizmus nem rendel-
kezett azokkal az erkölcsi erőkkel, 
amelyek megőrizhetnék az 
ember személyét és kezdemé-
nyezését a rendkívül gyorsan 
fejlődő technikával szemben.13 A 
kiútkeresés során így a forradalmi 
megoldások és a diktatórikus 
törekvések egyértelmű elutasí-
tását fogalmazta meg, miközben 
hitet tett az erős állam mellett, 
melynek feladata a nemzet, a 
közjó szolgálata. A társadalom 
minden kérdésben elsőbbséget 
élvez, de tovább tagolódik kisebb 
közösségekre, melyek a közjó 
mellett részleges célokat igye-
keznek megvalósítani. „Az állam 
ezért akkor jár el a leghelye-
sebben, ha olyan módon szervezi 
meg a gazdálkodó társadalmat 
(vagy a gazdaságban működők 
társadalmát), hogy az önmagát 
a szociális igazságosság alapján 
igazgatva, önállóan szolgálhassa 
a nemzeti közérdeket.”14

Varga páter gondolatai nyomán 
a magyarországi keresztényszoci-
ális tábor és a reform-katolicizmus 
törekvése tehát semmi esetre 
sem a korporativizmus vagy más, 
a korszakban jelentkező minták 
(így az osztrák Ständestaat vagy 
a portugál Estado Novo) magyar-
országi létrehozása volt. „Nem 
rendi államot, ami kevesek 
oligarchiájának önkényural-
mához, egy kisebb-nagyobb 

csoport parancsuralmához ve- 
zet. Nem álkorporativizmust, 
ami csupán rendiségre átmázolt 
állami gazdasági és munkaügyi 
közigazgatás, elterebélyesedett 
szakbürokrácia! Mi arra törek-
szünk, hogy a családok dolgozó 
tagjai – a család megélhetésének 
alapját jelentő foglalkozás szerint 
– választott önkormányzattal 
rendelkező testületekbe tömö-
rüljenek” – fogalmazták meg a 
fő célt.15 Számos nyilatkozatban 
tetten érhető az önálló kezde-
ményezés, amely a társadalmi 
reformra, a nemzetközi tudo-
mányban megjelenő elképze-
lések magyar környezethez 
igazítására, valamint a saját 
nemzeti karakterjegyek előtérbe 

XI. Pius pápa. A Quadragesimo anno 
minden, a reform iránt fogékony 
gondolkodótól állásfoglalást kö-
vetel  a megfogalmazott lelkiségi, 
szociális, gazdasági és társadalmi 
problémákkal kapcsolatban. Fotó: 
PICRYL, Bundesarchiv Bild 102-
01279, Papst Pius XI.
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állítására törekedett. A jezsuita 
és a szélesebb katolikus körökkel 
Szegeden kiváló kapcsolatokat 
ápoló Bálint Sándor16 a hivatás-
rendiséget „olyan közösségi szoli-
daritásként, ősi magyar hagyo-
mányként” idealizálta, amely a 
keresztény tanításból és a népi 
gyakorlat örökségéből fakad. 
„Nézzünk szét idehaza, vannak-e 
a mi társadalmunknak, főleg 
parasztságunknak megőrzött 
kollektív értékei? […] Itt vannak 
mindjárt a régi magyar munka-
közösségek (aratás, kubik, 
pásztorok, kaláka stb.), közigaz-
gatási közösségek (céhek, 
vármegyék, tizedek; polgárőr-
ségek stb.), családi közösségek 
(önellátás, munkamegosztás, 
nemzetség stb.), vallási közös-
ségek (jámbor társulatok, búcsú-
járás, bibliakörök stb.), szellemi 
közösségek (falukép, táj stb.), 
emberi közösségek (legény-
bandák, lányok koszorúja, 
gyerekjátékok stb.). Mindezek a 
legtökéletesebben oldották meg 
korunk legnehezebb kérdését: 
egyén és közösség viszonyát a 
kettőnek egymás mellé rendelé-
sével. A teljes egyéni szabadság 
nyomában anarchia jár, az 
abszolút kollektív szellem, a 
totális állammítosz pedig rabszol-
gaságba dönt […].”17

Ezzel összecsengő módon – az 
állam felépítéséről és szerepéről 
szólva – a keresztényszociális 
gondolkodók egyértelműen a 
közjóért felelősséggel tartozó 
közhatalom erős, de korlátok közé 

16 Bálint Sándor (1904–1980): néprajzkutató. A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen szerzett magyar–történelem szakos 

diplomát, majd 1934-től egyetemi magántanárként tevékenykedett. 1945-től a Kereszténydemokrata Néppárt, majd Demokrata 

Néppárt tagja, ebben az évben a Független Kisgazdapárt listáján jutott nemzetgyűlési mandátumhoz. 1947-ben a DNP színeiben 

lett újra képviselő, de 1948-ban lemondott mandátumáról. 1950 és 1956 között nem taníthatott, 1965-ben pedig felfüggesztett 

börtönbüntetésre ítélték – elsősorban vállalt római katolikus hite és meggyőződése miatt. Szeged, az Alföld néprajza és a népi 

vallásosság kutatásában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Boldoggá avatását 2005-ben kezdeményezte a magyar katolikus egyház.      
17 Bálint Sándor hagyatékából idézi: Csapody Miklós: Bálint Sándor. Életrajz. Budapest, Akadémiai, 2013, 53.
18 Kovrig i. m. 1943, 19.
19 Varga L. i. m. 1941, 19–23.
20 Uő i. m. 1933, 20–21.

szorított képét vázolták fel. „A 
hivatásrendiség megvalósításával 
a társadalom öntevékenységének 
kiépítésével az állam tehermen-
tesítését, a túlzott, egészségtelen 
etatizmusnak és észszerűtlen, 
nehézkes és költséges közpon-
tosításának lebontását kívánjuk 
elérni. Ez csak akkor valósulhat 
meg, ha az állam mostani hatás-
köréből a hivatásrendeknek 
átenged bizonyos feladatokat…”18 
Nézeteik szerint az állam a rendi 
tagoltság révén „nem egyéb, mint 
a szociális igazságosság közjogi 
szervezete, amely önkormányzat 
alapján működik”. Az állam tényle-
gesen a társadalom szolgálójává 
válik azáltal, hogy segítségével 
az egyes ember könnyebben 
és teljesebben érheti el jogos 
egyéni céljait, miközben a közjó 
is megvalósul. Ugyanakkor az 
állam – a szubszidiaritás elvének 
eleget téve – a közjó és a béke 
fenntartása érdekében nem 
vonhat a saját hatáskörébe olyan 
feladatokat és ügyeket, amelyek 
az egyes polgárokra vagy kisebb 
közösségeikre tartoznak, máskü-
lönben átfordulna egy totalitá-
rius rezsimbe.19 Mindez pedig 
csak a Quadragesimo anno által 
megrajzolt társadalmi-gazda-
sági rendben, a munka és a tőke 
egyenrangúságával, a „munka 
társadalmának” felépítésével 
érhető el. A család és a munkakö-
zösség, majd az állam által tagolt 
társadalomban lehetségessé 
válik az egyéni szabadság és a 
közérdek összebékítése (ezáltal 
az osztályharc felszámolása), 

továbbá a szociális felelősség-
vállalás egyben már nemcsak 
magánügy, hanem a szolidaritás 
révén közügy is. A szolidarizmus 
klasszikus tanait összegezve a 
reformtábor nem mást várt, mint 
hogy a szabad verseny és a tőke 
diktatúrája helyett a szociális 
igazságosság váljék a nemzetgaz-
daság legfőbb szabályozó elvévé. 
Ezzel megvalósítható az igazságos 
jövedelemelosztás, az osztály-
harcot pedig felváltja – az állam-
hatalom vezetése és ellenőrzése 
mellett – a különböző foglalkozási 
ágak együttműködése.20 Ebben 
a rendszerben a piacgazdaság 
nem mond le az egyéni kezde-
ményezésről, lehetőséget ad a 
kivételes képességű egyéneknek 
tehetségük kibontakoztatására, 
és egyben fokozza a vállalkozó-
kedvet is a társadalomban. A 
koncepció szerint a tisztességes 
úton szerzett haszon és nyereség 
erkölcsi szempontból nem kifo-
gásolható, a gazdaságban pedig 
nélkülözhetetlen, hangsúlyozták 
viszont a vagyon kettős termé-
szetét és az ebből fakadó szociális 
felelősséget.

Az individualizmussal és a marxi 
etatista kollektivizmussal szem-
beforduló modernkori keresztény 
organikus társadalomszemlélet 
Aquinói Szent Tamás filozófiájára 
támaszkodva a perszonalizmust, 
az emberi személyiség társas 
voltát állította előtérbe, és ezáltal 
a polgári, kapitalista társadalmak 
humanizálására irányult. Az 
egyházi tanítással nyilvánvalóvá 
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vált, hogy munka és tőke 
egymásra utalt a gazdasági 
folyamatokban, tulajdonosok és 
munkások egész életük és teljesít-
ményük tekintetében egymástól 
függenek. Így a jezsuita társadal-
mi-gazdasági elmélet alapköve-
telménye lett, hogy közöttük ne 
álljon fenn hatalmas, feloldha-
tatlan konfliktus. A modern szoli-
darizmus gondolkodói világossá 
tették, hogy az ember csak társas 
lényként értelmezhető, és az 
emberi méltóság elválasztha-
tatlan velejárója a személyiség-
nek.21 Éppen ezért nem tekinthető 
egyetlen ember sem pusztán 
termelési tényezőnek, aki saját 
magát bocsátja a piacon áruba, 
így alávetve magát a kereslet 
és kínálat mechanizmusának. A 
liberális megközelítésmód lega-
lapvetőbb hibája, hogy az emberi 
munkaerőt csupán árunak 
tekinti, megfosztva őt személyi-
ségétől, és ezzel kvázi a dologi 
szerződésből fakadó jogokat a 
munkavállaló személyi jogai fölé 
helyezi. Mindezzel szemben az 
organikus, neotomista társa-
dalomszemlélet önkéntes, 
egyenjogú kapcsolatokból kinövő 
(hivatásrendi) önkormányzó szer-
vezetek létrehozását javasolta, 
melyek a szolidáris társadalom 
alapegységeivé válhatnak, 
leküzdhetik az individualista 
szemléletmódot, és felválthatják 
az osztálytársadalom rémképét. 
A szubszidiaritás alapján ezek 
önmaguk dönthetnek a legfon-
tosabb (akár politikai) kérdé-
sekről, így az állam csak azokat a 
feladatokat látja majd el, amelyek 
ellátására a polgárok közösségei 
nem képesek.22 Az így szervezett 

21 Kownacki, Robert P.: Catholic Social Thought – From Rerum Novarum to Centesimus Annus. The Ecumenical Review, 1991/4. 430–434.
22 Strausz Péter: A Quadragesimo anno és a hivatásrendiség. In: A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti 

modelljei a 20. században. Szerk. Dobák Miklós. Budapest, L’Harmattan, 2011, 106–115.
23 Mihelics Vid: Vissza a középkorba? Nemzeti Újság, 1940. 09. 15. 7.
24 Kerkai Jenő (1904–1970): jezsuita szerzetes. 1935-ben a KALOT alapítója. 1944-ben részt vett a Kereszténydemokrata Néppárt 

megalapításában. 1949-ben letartóztatták, a forradalom alatt ugyan kiszabadult, de 1957 és 1959 között Márianosztrán be kellett 

fejeznie büntetése letöltését.

állam és ezáltal a hivatásren-
diség megvalósítása nem jelent 
elfáradt és avítt múltba révedést, 
nem jelenti a középkor szelle-
mének feltámasztását, hiszen 
„a középkori rendek hatalmi és 
születési rendek voltak”, amelyek 
„politikai és társadalmi előjo-
gokkal” bírtak. Ezekkel szemben a 
hivatásrendiség „a társadalmi cél 
eléréséhez szükséges teljesítmé-
nyeket, éppen a szükségességből 
folyóan, azonos módon értékeli, 
vagyis a társadalmi értékek szem-
pontjából nem tesz különbséget 
az egyes teljesítmények között”. 
Ebből fakadóan a hivatásren-
diségben nem lehetnek olyan 
csoportok, amelyek „az állam-
hatalom kegyéből előjogokkal 
és kiváltságokkal bírjanak”. 
Valamennyi hivatásrend „a közjó 
jegyében egymáshoz és egymás 
mellé van rendelve”, így egyedül 
ez a társadalomszervező elv tudja 
„lebontani azt a politikai, társa-
dalmi és gazdasági előjogokon 
nyugvó hatalmi tagozódást, 
amely a legtöbb nép körében 
még napjainkban is tapasztal-
ható”. Így szüntethetők meg a 
születési és politikai előjogok, 
valamint az osztálytársadalom 
csoportérdekeket érvényesíteni 
akaró törekvése is. Ezzel a hiva-
tásrendiség rendkívül modern 
javaslat, „továbbfejlődés az eddi-
gieknél tökéletesebb társadalom 
felé”.23 

Az önszerveződés elősegítése, 
az önálló egzisztenciák megte-
remtése a társadalom rászoruló 
csoportjai körében vált ezt 
követően a katolikus reform-
mozgalom egyik legfontosabb 

törekvésévé. Ez a folyamat a 
Quadragesimo anno enciklika 
hatására komoly szervezetfej-
lesztési munkát eredménye-
zett: 1933-ban hazánkban is 
elindult a Katolikus Akció (Actio 
Catholica), majd ennek segítsé-
gével további, javarészt hivatás-
rendinek tekinthető szervezetek 
kezdhették meg működésüket. 
A számos különböző szervezeti 
törekvés közül kiemelkedett a 
Szeged környékén éppen Varga 
páter tevékenysége és Kerkai 
Jenő24 szervezőmunkája nyomán, 
Glattfelder Gyula csanádi püspök 
támogatásával szárba szökkenő 
kezdeményezés. Szeged, a 
nagyváros és a tanyavilág 
találkozása, a korszak belső prob-
lémáinak egyik mintapéldája, a 
magyarországi falukutatás, a népi 
írók egyik közkedvelt terepe, ahol 
Sík Sándortól Bálint Sándorig egy, 
a korkérdésekre fogékony értel-
miségi réteg igyekezett változást 
elindítani. Nem csoda, hogy a 
magyarországi falukutatás mellett 

A Katolikus Agrárifjúsági Legé-
nyegyletek Országos Titkársága 
lógója. A KALOT a keresztény 
világnézet, a falu- és tanyavilág 
repasztorizációjának, az evan-
gelizáció elmélyítésének eszköze 
kívánt lenni. 
Fotó: Wikimedia Commons
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az egyház társadalmi tanítására 
alapozó közösségépítő munka is 
itt szökkent szárba – igen gyorsan 
és látványosan. Ez olyan térsége 
volt Magyarországnak, ahol 
kiemelkedő jelentősége lehetett 
a környékbeli tanyák szegény 
ifjúsága számára a jezsuiták által 
szervezett lelkigyakorlatoknak, 
majd tanfolyamoknak. A kereteket 
mindehhez a Magyarország-
szerte, így Szegeden is már 
évtizedes múltra visszatekintő, 
de komoly tartalmakat nélkülöző 
Kolping-féle katolikus legényegy-
letek biztosították Kerkai Jenő 
és munkatársai, Nagy Töhötöm 
jezsuita, valamint Farkas György 
frissdiplomás jogász és Ugrin 
József volt színinövendék 
számára.25 Közösen indították 
el a mozgalom céljait népszerű-
sítő Dolgozó Fiatalság című lapot, 
majd 1936 októberében hozzá-
járulást kaptak a püspöki kartól, 
hogy a Magyarországi Katolikus 
Legényegyletek Országos 
Szövetségének berkein belül hiva-
talosan is elindítsák a Katolikus 
Agrárifjúsági Legényegyletek 
Országos Titkárságát (KALOT).26 
A szervezet hamarosan országos 
mozgalommá nőtt, melynek 
keretében rendszeresen ezrek 
vettek részt a képzéseken, tanfo-
lyamokon, lelkigyakorlatokon. 
Ebben támaszkodott a népi 
írókra, közeli kapcsolatba került 

25 Balogh Margit: A „Kisatya”. P. Kerkai Jenő. S. J. (1904–1970). In: Az idő élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon (1944–1949). 

Szerk. Kovács K. Zoltán – Rosdy Pál. Budapest, Barankovics István Alapítvány, 1996, [42–72.] 46–47.
26 A szervezet történetéhez lásd részletesen: Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946. Budapest, MTA 

Történettudományi Intézet, 1998; Uő: A KALOT története. Rubicon, 2016/2, 36–47.; Varga József: KALOT. A huszadik század 

legjelentősebb katolikus agrárifjúsági népi mozgalmának keletkezése, teljesítménye, felszámolása (1935–1946). Távlatok, 7 (1992), 

346–360.
27 Vö. Ugrin József visszaemlékezése. In: Kerkai Jenő emlékezete. Szerk. András Imre – Bálint József – Szabó Ferenc. Budapest, Kerkai Jenő 

Egyházszociológiai Intézet,1995, 44.
28 Cseszka Éva: Kerkai Jenő és a KALOT. In: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945). Szerk. Szilágyi Csaba. Budapest, 

Gondolat, 2008, 181–186.
29 A szervezet elnevezésében ennek köszönhető, hogy a KALOT betűszó változatlan megtartása mellett annak jelentése megváltozott, 

és Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete lett.
30 1940. október 1-jén kezdte meg működését az első, immár bentlakásos és országos merítésű KALOT-népfőiskola Érden, az egykori 

Szapáry-kastélyban, majd az elkövetkező években összesen 19 további népfőiskola jött létre az országban. Vö: Farkas György: A 

KALOT mozgalom és népfőiskolái. Budapest, Kerkai Jenő Egyházszociológiai Intézet, 2000.

képviselőikkel, a korszak jelentős 
szociográfusaival. Ugyanakkor 
hitéből fakadóan a KALOT 
mindvégig a keresztény világ-
nézetnek, a falu- és tanyavilág 
repasztorizációjának, az evange-
lizáció elmélyítésének eszköze 
kívánt lenni. Ezzel magyaráz-
ható a hamarosan megszüle-
tett négyes jelszó: „Krisztusibb 
embert! Műveltebb falut! Életerős 
népet! Önérzetes magyart!”27 Az 
első újságot követően hamarosan 
nyolc időszaki kiadvány segítette 
a KALOT életét, majd 1938-tól 
műsorközpontok jöttek létre, 
hogy a falvakat színdarabokkal, 
gyakran vallásos és ismeret-
terjesztő előadásokkal lássák 
el. A könyvosztály segítette a 
KALOT-kiadványok terjesztését, 
és a kiskönyvtárba bekerültek a 
legjelentősebb népi írók művei 
is. Emellett szorgalmazták a 
falvak önálló értékteremtését, 
énekkarok, sportosztályok, 
zenekarok, népművészeti-nép-
rajzi csoportok és saját könyvgyűj-
temények alakítását. A szervezet 
nőtt, erősödött, és ezt a sejtmód-
szernek is köszönhette: önkéntes 
alapon, lelkigyakorlatok segít-
ségével vonták be a plébániák 
javaslatára azokat a fiatalokat, 
akik a rövid vezetőképző tanfo-
lyamot követően maguk hozták 
létre a kislétszámú, alapvetően 
baráti társaságot, melyből kinőtt 

a szervezet helyi csoportja.28 Majd 
1938. november 11-én Keresztes-
Fischer Ferenc belügyminiszter 
ellenjegyezte az országos szerve-
zetté és önálló jogi személyiséggé 
nőtt kezdeményezés alapszabá-
lyát.29 Mindez megfelelő hátszelet 
adott a népfőiskolai mozga-
lomnak is,30 mely a keresztény 
szellemiség jegyében a libera-
lizmus, marxizmus és hitlerizmus 
vallásromboló és nemzeti hagyo-
mányokat felszámoló hatásait 
kívánta minél hatékonyabban 
ellensúlyozni.

A KALOT munkája mellett 
kiemelkedő volt a Katolikus 
Ifjúmunkások Országos 
Egyesületének (KIOE) szerepe, a 
Shvoy Lajos püspök pártfogásával 
elindított Katolikus Asszonyok-
Lányok Szövetségének (KALÁSZ) 
tevékenysége, vagy a Dolgozó 
Leányok (DL) szervezetének 
munkája. Varga páter az Egyetemi 
Ifjak Mária Kongregációjának 
vezetőjeként komoly kapcsola-
tokat épített ki más szerveze-
tekkel, így a fentieken túl például 
a hasonló alapelveket valló 
Prohászka Ottokár Társasággal 
is, melyet Gróf Széchenyi György 
kereszténypárti képviselő indított 
újtára még 1931-ben. Célja a fiatal 
katolikus értelmiség összefo-
gása volt, és az ország elmélyülő 
problémáira kereste a megfelelő 
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katolikus válaszokat. A vezető-
ségben helyet kapott Szekfű Gyula 
és Pethő Sándor történészek 
mellett Horváth Sándor domi-
nikánus teológusprofesszor, Sík 
Sándor piarista tanár-költő, vagy 
Griger Miklós plébános, keresz-
tényszociális legitimista politikus, 
míg a szervezet főtitkára Mihelics 
Vid szociológus, jogakadémiai 
tanár lett.31 Ezzel megindult egy 
komoly hálózatépítés, melynek 
eredményeként megjelent a 
törekvés a vidéki ifjúság mellett 
az ipari munkásság megszer-
vezésére is: ezt a szerepet a 
keresztényszociális szakszer-
vezeti mozgalom gyengesége32 
miatt először az Egyházközségi 
Munkáscsoportok (EMCS), 
majd 1937-től Egyházközségi 
Munkásszakosztály (EMSZO) 
néven működő szervezet vállalta 
fel. De a legnagyobb hatást a 
munkások körében alighanem az 
1939-től országos hatáskörűvé 
váló Magyar Dolgozók Országos 
Hivatásszervezete (HSZ) tudta 
kifejteni.33 Míg az EMSZO 
elsősorban a munkások kulturális 
és lelki művelésére törekedett, 
addig a munkások gazdasági és 
szociális helyzetének javítását az 
országossá váló Hivatásszervezet 
képviselte.34 E két szervezet 
életében játszott meghatározó 
szerepet a győri találkozó két 
központi iniciátora, Freesz József, 
a „munkások lelkipásztora”, az 
EMSZO központi lelkészvezetője 
és Meggyesi Sándor, aki a KALOT 
főtitkárhelyettesi pozíciója mel- 
lett a HSZ elnöke is volt.

31 Gergely Jenő: A kereszténydemokrácia Magyarországon. Múltunk, 2007/3, [113–154.] 130.
32 Lásd: Vida István: A munkásmozgalom másik oldala: keresztény szakszervezeteink. In: Félbemaradt reformkor.  Miért akadt el az ország 

keresztény humanista megújítása? Válogatás a Katolikus Szemle írásaiból. Róma, 1990, 78–79.; Gergely Jenő: A keresztényszocializmus 

a legújabb kutatások tükrében. In: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945). Szerk. Szilágyi Csaba. Budapest, 

Gondolat, 2008, [79–97.] 83., 88–91.
33 A Hivatásszervezet történeti fejlődésére lásd: Zachar i. m. 2014, 238–258.
34 Vö: Gergely Jenő: A politikai katolicizmus Magyarországon (1890–1950). Budapest, Kossuth, 1977, 188–197.
35 Vö.: Balogh i. m. 1998, 87–89.
36 A pápai breve a korszakban több helyen is napvilágot látott, közli: Uo. 91.

1939 tavaszán a budapesti érseki 
helynök konferenciára hívta a 
korszak legjelentősebb magyar 
hivatásrendi, keresztényszoci-
ális gondolkodóit: Varga László, 
Kerkai Jenő és Freesz József 
mellett Heller Farkas egyetemi 
tanár, Huszár Károly volt minisz-
terelnök, az AC szociális szak-
osztályának elnöke, Kovrig Béla 
egyetemi tanár, Közi-Horváth 
József lelkész, az AC központi 
titkára, Mihelics Vid egyetemi 
magántanár, Mikos Ferenc 
törvényszéki bíró, Tobler János 
képviselő, a keresztényszocialista 
szakszervezetek országos elnöke 
és Vida István, az EMSZO központi 
titkára vitázott a reformok 
irányairól, a szolidarizmus taní-
tásának terjesztéséről és a hiva-
tásrendiség megvalósításáról. 
Ennek a megindult együttmű-
ködésnek első kézzel fogható 
eredménye lett az 1939. május 
7-én a Tattersallban (a budapesti 
lóversenypályán) megtartott 
nagygyűlés, ahol nemcsak a 
mozgalmak eredményeit össze-
gezték, de a közös programja-
vaslatokat is a nyilvánosság elé 
tárták. Az itt megfogalmazottak 
egyértelmű állásfoglalást jelen-
tettek a hivatásrendi gazdaság 
és a szolidarizmus társadalmi 
modellje mellett.35

A megindult reformmunka 
támogatására a KALOT vezetői 
felkérték XII. Pius pápát is, aki 
elődje szellemiségét követve 
1939 szeptemberében üdvözölte 
a szervezeti kezdeményezéseket, 

és egyben áldását adta a 
munka irányára: „Őrizzétek 
meg, védelmezzétek és töké-
letesítsétek annak a magyar 
műveltségnek drága értékeit, 
amelyek a valódi keresztény-
séggel párosult egészséges 
természetesség jellemez. Dol- 
gozzatok annak a társadalmi rend- 
nek a kiépítésén, amely tisztelet-
reméltó elődünk Quadragesimo 
anno körlevelének alapelvei 
szerint a ti körülményeiteknek 
megfelel. Istennek irgalmát és 
Magyarország Nagyasszonyának 
hatalmas pártfogását leesdve 
rátok és egész mozgalmatokra 
adjuk apostoli áldásunkat.”36

Erre az egyre szélesebb 
köröket bevonó aktivitásra és 
reformgondolatra felfigyelt a 
második miniszterelnökségét 
megkezdő gróf Teleki Pál is, aki 
számos hivatásrendi gondol-
kodót vont be a magyar társa-
dalom szervezeti kereteinek 
megvitatását célzó tanácsko-
zásokba a Miniszterelnökség 
Társadalompolitikai Osztályának 
vezetője, Kovrig Béla irányításával. 
Ennek az új miniszterelnökségi 
osztálynak a felállításáról még az 
1938. július 11-i minisztertanács 
döntött Hóman Bálint miniszter 
előterjesztésére, majd Teleki 
Pál miniszterelnöksége ide- 
jén átkerült a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium 
alá. Ettől kezdve Teleki kiemelt 
figyelmet szentelt a KALOT, az 
EMSZO és a Hivatásszervezet 
ügyeinek és javaslataikat 
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igyekezett becsatornázni a 
törvényalkotási előkészítő 
munkákba.37 Így a hivatás-
rendi gondolkodók jelen voltak 
azon az egyeztetéssorozaton 
is, amelyet a miniszterelnök az 
általa tervezett érdekképviseleti 
reform kapcsán kezdeménye-
zett 1940 tavaszán politikusok, 
szakmai érdekképviseletek, 
valamint a hivatásrendiséggel és 
közigazgatási kérdésekkel foglal-
kozó szakértők bevonásával. 
„Teleki Pál miniszterelnök közel 
állt a Magyar Cél és az Országos 
Hivatásszervezet programjához. 
Mint államférfi és pedagógus 
nagyra értékelte a három 
mozgalom (KALOT, EMSZO, HSZ) 
következetes törekvését, hogy 
tagjainak keresztény világné-
zetét megerősítse, humán képes-
ségét és nemzeti érzését növelje, 
továbbá, hogy tagjainak általános 
és szaktudását elmélyítse, és 
ezáltal az államapparátus és a 
gazdasági élet, valamint a társa-
dalom megújhodását lelkiisme-
retes alapossággal előkészítse, 
illetve meggyorsítsa.”38 Ennek 
a folyamatnak meghatározó 
résztvevője volt mind Freesz 
József, mind Meggyesi Sándor. 
Döntő szerepük volt abban, 
hogy a KALOT, az EMSZO, a 
Hivatásszervezet és a felvidéki 
Prohászka-körök közös politikai 
programnak tekintették egy 

37 Strausz Péter: Szociális érdekegyeztetés és gazdaságirányítás. Útkeresés a két világháború közötti Magyarországon. In: A gazdasági 

és társadalmi érdekérvényesítés… i. m. 2011, 165–216.
38 Varga József: Keresztény szociális mozgalmak Magyarországon. Távlatok, (12–13) 1993, 477–490.
39 Közi-Horváth József: Harc a nemzeti, szociális és keresztény Magyarországért! Új Szociális Rend, 1938. május, 1.
40 Molnár Sándor: Teleki Pál titkos tevékenysége a Sándor-palotában. In: Ismeretlen fejezetek Teleki Pál életéből. Szerk. Vigh Károly. 

Budapest, Századvég, 2001, 31–91.
41 Varga J. i. m. 1993, 477–490. Benkő István, az EMSZO egyik titkára ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „Nevelő munkánk mindinkább 

a hitleri eszmék ellen irányult. Volt olyan időszak, amikor az EMSZO volt az egyetlen, amely a nyilasokkal nyíltan szembe mert szállni. 

Elég csak a tattersalli nagygyűlésre emlékeznünk. [...] kezdettől fogva vallottuk nemcsak azt, hogy a hitleri Németországnak el kell 

vesztenie a háborút, hanem azt is, hogy ezt a vereséget a magunk módján, akármilyen kis mértékben is, de elő kell segíteni.” Hetényi 

Varga Károly: Benkő István – a dachaui fogoly. Vigilia, 1982/3, [174–179.] 175.
42 Esztergomi Prímási Levéltár (EPL) Püspökkari konferenciák jegyzőkönyvei. 1941. október 8. Idézi: Gergely Jenő: A Keresztény 

Demokrata Néppárt előtörténete. Műhely kulturális folyóirat, 1984/3, 9.

magyar munkaalkotmány és egy 
hivatásrendi társadalmi struktúra 
megteremtését. Ahogy Közi-
Horváth József is meghirdette, a 
feladat nem volt kevesebb, mint 
„Harc a nemzeti, szociális és 
keresztény Magyarországért!”39

A Kovrig Béla vezetése alatt álló 
Társadalompolitikai Osztály 
felkérte Freesz József mellett 
Varga pátert és Vida Istvánt, 
hogy a szolidarizmus tanítását 
még hatványozottabban terjesz-
szék, és készítsék fel a közvéle-
ményt a reformokra, alakítsanak 
ki egy támogató társadalomlé-
lektani hangulatot. Ez egyben 
a nyilas mozgalom térnyerése 
és a német propaganda ellen 
is irányuló komoly lépés volt, 
melybe az is belefért, hogy 
néha a kormányt bíráló kritikai 
állásfoglalások jelentek meg a 
szélesebb tömegek megnye-
rése érdekében.40 „Teleki meg 
volt győződve arról, hogy ez 
ellen a növekvő befolyás ellen 
csak egy jól megalapozott 
szellemi ellenállás hozhat sikert. 
Ennek a szellemi ellenállásnak 
legfontosabb alapját a keresz-
ténységben, mindenekelőtt a 
katolikus Egyházban, a hazasze-
retetben és nemzeti öntudatban 
látta. Mindhárom szellemi és 
erkölcsi érték és magatartás ezer 
év óta mélyen gyökeredzett a 

magyarságban, és különösen a 
nemzet létét fenyegető veszélyek 
idején a helytállás legfontosabb 
erőforrása volt.”41 Ezt maguk a 
hivatásrendiséget propagáló 
szervezetek is megerősítették. 
Egy 1941. októberi, a püspöki 
konferenciához intézett bead-
ványban különösen eme 
szándékuk mellett tesznek hitet. 
Mind a miniszterelnök, mind az 
egyház számára ezen szerveze-
teknek különösen az adott jelen-
tőséget, hogy fő feladatuknak 
tartották: „a marxizmus és a 
nemzeti szocializmus aposztá-
ziájába tévedt munkástömegek 
visszavezettessenek Krisztushoz 
és hogy a mostani háború után 
életformánk keresztény jellege 
megőriztessék”.42

A Teleki felkérésére az érdek-
képviseleti reformról folytatott 
tárgyalások során nyilvánvalóvá 
vált, hogy a katolikus reform-
körök által képviselt új (hivatás-
rendi) irányzat nem sorol be sem 
a korporatív megoldást sürgető, 
olasz mintát propagáló szakértők, 
sem pedig a nyilaspárti totalitá-
rius megoldást preferálók mögé. 
Számukra egyértelmű volt, hogy 
a társadalmi-gazdasági reformok 
komoly autonómiával rendel-
kező, alulról építkező szerveze-
tekkel valósíthatók meg, ugyanis 
mindez nem egyszerűen állami, 
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közigazgatási probléma, hanem 
komoly társadalmi kérdés.43

Mindezek nyomán az önállóan 
működő szervezetek 1940 őszén 
további területeken is össze-
hangolták tevékenységüket: a 
KALOT és a KALÁSZ, az EMSZO 
és a Hivatásszervezet addigi 
közös munkája intézményesen 
is összekapcsolódott a Magyar 
Szociális Népmozgalom keretei 
között. A kezdeményezésben 
komoly szerepet játszhatott, 
hogy a hivatásrendi szerve-
zetek vezetői saját programjuk 
megvalósítását – Teleki támo-
gatása ellenére – nem tudták 
keresztülvinni a kormánypárton, 
ezért saját politikai erő létreho-
zását fontolgatták. Ennek első 
közös hátterét jelenthette a 
Népmozgalom életre hívása. A 
szervezet ügyvivője Vida István 
lett, míg a programot a korábbi, 
Varga páter által megfogalmazott 
Magyar Cél-programra alapozva 
Freesz József ismertette az 1940. 
október 26–27-én megtartott 
érdi csúcsértekezleten. Fontos 
kiemelnünk, hogy a hazai szakiro-
dalom továbbra is magyar korpo-
ratív kísérletről ír leggyakrabban 
a Népmozgalom kapcsán, véle-
ményünk szerint azonban itt is 
egyértelműen az olasz modelltől 
elkülönülő, sajátos magyar hiva-
tásrendi programról, a szolida-
rizmusban gyökerező gazdasá-
gi-társadalmi berendezkedésről 
volt szó, ahogy ezt Kovrig Béla, 
az értekezlet egyik főelőadója is 
ecsetelte.44 A kísérlet azonban 
a politikai változások, Teleki 
Pál miniszterelnök halála és a 
háborúba való belépés miatt nem 
tudott eredményt felmutatni. 

43 Strausz Péter: Korporáció vagy hivatásrend? Az érdekképviseleti rendszer átalakításának kérdése Európában és Magyarországon 

1926–1940. Múltunk, 2010/1, [83–122.] 114–121.
44 Gergely i. m. 1984, 8.
45 Balogh i. m. 1998. 148–149. 

A minisztériumi átszervezé-
sekkel a Társadalompolitikai 
Osztály szerepe megváltozott, a 
Népmozgalom, úgy tűnt, komoly 
támogatás hiányában elsorvad. 

A GYŐRI TALÁLKOZÓ ÉS 
HATÁSA

A lehetőség a katolikus reform-
csoportok további kibontakozá-
sára a hazai ellenzéki mozgalmak 
hangjának felerősödésével jött 
el. A győri találkozó jelentőségét 
többek között az is adta, hogy az 
országban egyre erőteljesebben 
érezhető ellenállási törekvések 
a háború fordultával egyben 
a fennálló politikai-társadalmi 
rendszer megváltoztatását is 
előrevetítették. Ebben a folya-
matban elengedhetetlenül szük-
ségesnek mutatkozott, hogy a 
katolikus-konzervatív körök is 
kialakítsák saját egyértelmű jövő-
képüket, kidolgozzák állásfog-
lalásukat az új magyar államról, 

és megvédjék koncepciójukat 
az egyre nyilvánvalóbb baloldali 
összefogás törekvéseivel szem- 
ben. A Népmozgalomban 
egyesült szervezetek vezetői, 
Meggyesi Sándor, Freesz József, 
Kovrig Béla, Ugrin József és P. 
Kerkai Jenő már 1943 májusában 
felkeresték báró Apor Vilmos 
győri püspököt, hogy a mozgalom 
megújításának lehetősége-
iről tárgyaljanak.45 Győr már 
a századforduló és Giesswein 
Sándor kanonok tevékenysége 
óta fontos központja volt a 
keresztényszociális eszméknek. 
Ezen túlmutatóan pedig 
Apor püspök hivatalának 
1941. márciusi átvételétől 
rendkívüli energiákkal fordult 
a reformmozgalmak irányába, 
maga is szorgalmazta a szociális 
viszonyok rendezését. Több 
esetben nemcsak védnökséget 
vállalt, de anyagilag is támogatta 
a különböző egyesületeket, 
sőt segítette a népfőiskolai 

A győri Püspökvár és a székesegyház. A titkos tanácskozáson jelenlé-
vők igen széles spektrumát és eltérő nézeteit jelenítették meg a keresz-
tény-konzervatív, elsősorban katolikus egyházi elképzeléseknek. Fotó: 
FORTEPAN, 42700-as kép / Id. Konok Tamás
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mozgalom kibontakozását 
Egyházasfaluban.46 Személye 
azért is ébresztett bizalmat a 
katolikus reformmozgalom veze-
tőiben, mert kérlelhetetlenül 
szállt szembe mind a nemze-
tiszocialista, mind a kommu-
nista ideológiával, és általában 
a magyarországi szélsőséges 
politizálással.47 Az új összefogás 
vezetői így érthetően  elnyerték 
Apor püspök jóakaratát és segít-
ségét, majd Meggyesi Sándor és 
Freesz József – Kerkai Jenő javas-
latára – 1943. június 23-án közös 
levélben fordult Serédi Jusztinián 
hercegprímáshoz, melyben 
felhívták rá a figyelmet, hogy 
ismét megalakították „az EMSZO, 
a KALOT és a Hivatásszervezet 
vezetőinek munkaközösségét, 
azzal a céllal, hogy a három 
mozgalom vezetői közös állás-
pontot valljanak, és közös takti-
kával vehessék fel a küzdelmet 
mindazokkal szemben, akik a 
nemzet sorskérdéseiben nem 
a keresztény erkölcstan alapján 
keresik a megoldást”.48 Apor 
püspök – Freesz József kérésére 
– külön levélben tájékoztatta 
a hercegprímást az egész ügy 
és szervezeti kísérlet hátte-
réről és saját püspöki támoga-
tásának („egyházi tanácsadói 
tisztének”) mibenlétéről.49 Mivel 
Serédi Jusztinián megnyugvással 

46 Vö.: Soós Viktor Attila: A Katolikus Szociális Népmozgalom egyházi tanácsadója: Apor Vilmos szerepe a II. világháború alatti katolikus 

mozgalmak életében. In: Útkeresés két korszak határán. A Katolikus Szociális Népmozgalom 75. évfordulójára. Szerk. Klestenitz Tibor 

– Petrás Éva – Soós Viktor Attila. Agyagosszergény, Közi Horváth József Népfőiskola, 2019, [71–84.] 74–77.; Vida István: A Demokrata 

Néppárt alapítása. In: Félbemaradt reformkor... i. m. 1990, 158–159.
47 Soós i. m. 2019, 79–81.
48 Meggyesi Sándor, Kerkai Jenő és Freesz József közös levele Serédi Jusztinián hercegprímáshoz (1943. június 23). EPL Egyházkormányzati 

Levéltár, Serédi Jusztinián egyházkormányzati iratai, 8118/1944. (Ez a dokumentum az eredeti 5418/1943. helyről az 1944-es 

levelezésbe lett átsorolva.) 
49 Apor Vilmos levele Serédi Jusztinián hercegprímáshoz (1943. július 15.). EPL Egyházkormányzati Levéltár, Serédi Jusztinián 

egyházkormányzati iratai, 5418/1943. 
50 EPL Egyházkormányzati Levéltár, Serédi Jusztinián egyházkormányzati iratai 5953/1943; valamint Gergely i. m. 1993, 163–164.; Uő: 

Katolikus hivatásrendi mozgalmak Magyarországon (1935–1944). Múltunk, 1997/3, 3–42.
51 Elmer István: A Keresztény Demokrata Néppárt, majd Demokrata Néppárt története (1944–1949). In: Az idők élén jártak. 

Kereszténydemokrácia Magyarországon 1944–1949. Szerk. Kovács K. Zoltán – Rosdy Pál. Budapest, Barankovics Akadémia Alapítvány, 

1996, 97.
52 Klestenitz – Petrás – Soós i. m. 2019, 16–17.; Kovrig i. m. 2019, 361–363.

fogadta, hogy a szervezkedés 
mögött nemcsak az alsópap-
ságból kikerülő tagok állnak, 
hanem maga Apor püspök is 
támogatja a mozgalmat, 1943. 
július 22-i levelében áldását 
adta a munkaközösségre „mert 
nagy szükség van arra, hogy a 
katolikus szervezetek egyönte-
tűen működjenek”.50

Ennek az együttműködésnek 
a kereteit és főbb irányait volt 
hivatott megteremteni az 1943. 
augusztus 26-án, Apor püspök 
palotájában megtartott titkos 
tanácskozás. A győri értekezleten 
jelenlévők igen széles spektrumát 
és eltérő nézeteit jelenítették 
meg a keresztény-konzervatív, 
elsősorban katolikus egyházi 
elképzeléseknek.51 A részt-
vevők teljes köre mindmáig nem 
teljes egészében ismert, de a 
források alapján rekonstruálható 
módon személyesen volt jelen a 
házigazda, Apor Vilmos, valamint 
a találkozót előkészítő Meggyesi 
Sándor, Freesz József és Kovrig 
Béla. Minden bizonnyal jelen 
volt Kerkai Jenő és Vida István, 
továbbá Mihalovics Zsigmond, 
az Actio Catholica országos igaz-
gatója, Közi Horváth József, Győr 
országgyűlési képviselője, Varga 
Béla országgyűlési képviselő, 
gróf Pálffy József országgyűlési 

képviselő, Beresztóczy Miklós 
pápai kamarás, a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium 
osztályfőnöke, Balassa Brúnó 
ciszterci szerzetes, szintén a 
kultuszminisztérium osztály-
főnöke, valamint Pehm 
(Mindszenty) József zalaeger-
szegi plébános, Kiss Szaléz 
ferences szerzetes, ifjúsági lelki-
pásztor, Pfeiffer Miklós kassai 
kanonok, a felvidéki katolikus 
egyetemi ifjúsági mozgalom 
lelkiatyja, valamint Sándor Imre 
kolozsvári püspöki helytartó, 
aki Márton Áron delegáltjaként 
jelent meg a megbeszélésen.52 Az 
esemény titkosságának magya-
rázatát a főszervező, Kovrig Béla 
adta meg: „Mivel erre az ülésre 
annak megvitatását terveztük, 
hogyan történjék a katolikus 
politikai felkészülés a közeledő 
katonai összeomlásra és annak 
másnapjaira, a lehető legnagyobb 
óvatossággal kellett eljárni a 
résztvevők megválogatásában és 
az egész előkészítésben. Ez azért 
volt kötelező, hogy elkerülhető 
legyen egy olyan botrány, amely 
biztosan bekövetkezik, ha a 
Gestapo, a katonai hírszerzés vagy 
a nemzetiszocializmus bármely 
változatait valló magyar »szim-
patizánsok« információt kapnak 
arról, hogy a katolikus vezetők 
biztosnak vették a demokratikus 
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nemzetek győzelmét, és olyan 
terveket készítettek, amelyek 
Hitler és Németország végső 
vereségét tették meg egyik refe-
renciapontjuknak a politikai 
tervezés kiinduló feltevéseihez.”53

Az egyes részkérdésekben 
különböző véleményeket megfo-
galmazó, de az ország jövőjéért 
aggódó résztvevők nem egy 
homogén politikai közeg, hanem 
egy színes és széles katolikus 
föderáció megteremtését 
célozták meg. Alapvetően egy 
közös jövőkép, az ország társa-
dalmi-szociális megújítása, a szél-
sőséges politikai irányítás elkerü-
lése és egy erős katolikus politikai 
hang megtalálása foglalkoztatta 
őket. Az adott időszakban még 
nem tételezték fel sem a német 
megszállást, sem a leendő szovjet 
önkényuralmat. A háborúból 
kilépő önálló magyar állam 
politikai, társadalmi és gazdasági 
kultúrájának megújítását kívánták 
elérni – alapvetően a jezsuita ihle-
tettségű szolidarizmus tanítása 
alapján. A hivatásrendiség képvi-
selőinek körében egyre hangsú-
lyosabbá vált egy olyan megkö-
zelítés, amely – az államforma 
pontos meghatározása nélkül – az 
államberendezkedés kiegészítő 
elemeként, a fennálló parlamen-
táris politikai rendszert ellensú-
lyozó társadalmi szerkezetként, a 
gazdasági kapitalizmus korrektí-
vumaként tekintett a hivatásrendi 
szervezetekre, és nem kívánta 
ezek jelenlétét – az európai 
(osztrák vagy portugál) tapasz-
talatok után – egy hivatásrendi 

53 Kovrig i. m. 2019, 361.
54 Uő i. m. 1943. 6–7.
55 Petrás Éva: „Totális állam és keresztény álláspont összeférhetetlen” – Kovrig Béla nézetrendszere és tevékenysége a totalitarizmusok 

szorításában. In: Útkeresés két korszak határán... i. m. 2019, [85–103.] 90–92.
56 László T. László: Adatok a magyarországi katolikus ellenállás történetéhez. I. A Katolikus Szociális Népmozgalom megalakulása és 

célkitűzései. Katolikus Szemle (Róma), 1978/1, [14–25.] 17.
57 Uő: Adatok a magyar katolikus ellenállás történetéhez II. A Keresztény Demokrata Néppárt megalakulása. Katolikus Szemle (Róma), 

1978/2, [103–112.] 103.

alkotmánnyal államszervezési 
elvvé emelni. Mindezt egyértel-
műen fogalmazta meg Kovrig 
Béla: „Társadalmi mozgalomként 
a magyar katholikusok szervezé-
sével, erkölcsi és szellemi erejük 
összpontosításával, a katho-
licizmusban rejlő alkotó lendü-
lettel együtthatók akarunk lenni 
a háború utáni magyar társa-
dalom kialakításában. A magunk 
szervezett erejével is elő akarjuk 
segíteni az erkölcsi törvény és a 
természeti jog érvényét, az ember 
személyiségének és munkájának 
védelmét, a hagyományok, jó 
szokások megbecsülését, a katho-
likus nevelő értéket és hagyomá-
nyokat kifejtő keresztény kultúr-
politikával minden szellemi erő 
kibontását, a családok életegy-
ségét és biztonságos megélhe-
tését a szociális igazságosságban 
belsőleg jól kiegyensúlyozott 
magyar társadalomban.”54

A résztvevők a társadalmi 
mozgalmak összefogására 
alapozva a jövőbeni keresztény 
politizálás lehetőségét csak a 
pápai szociális enciklikák tanai 
mentén és a krisztusi erkölcsök 
érvényesítésével látták megva-
lósíthatónak. Ez magával hozta 
volna a korszakban meghatározó 
erőként jelen lévő, gróf Zichy 
János által vezetett keresztény 
párt átalakítását is, mely azonban 
az adott körülmények között nem 
nyerte el a püspökök egyöntetű 
támogatását, és így ettől, első-
sorban egyházpolitikai okokból, 
elálltak a résztvevők.55 Ezért 
mondták ki elsődleges célként 

a katolikus szervezetek háttér-
szerepének a növelését, amely a 
Katolikus Szociális Népmozgalom 
összefogása által valósulhat meg. 
„Ennek lelki vezetését és párt-
fogását Apor püspök vállalta, 
míg világi elnökéül Kovrig 
Béla szociológust, a kolozsvári 
egyetem rektorát választották 
meg. A mozgalom lelki, szellemi 
vezére Kerkai Jenő S. J. volt, a 
KALOT alapítója, aki azonban 
hivatalt nem vállalt. A mozgalom 
ideológiai programjának a 
katolikus szociális tanítás alapján 
való kidolgozására a győri konfe-
rencia Kovrig professzort kérte 
fel.”56

Az új népmozgalom egyfajta 
széles katolikus összefogásként 
arra törekedett, hogy a háború 
befejezését követően azonnal 
készen álljon saját programja 
megvalósítására. Fő feladatának 
az erkölcsi normák fenntartását, 
az emberi élet védelmének 
előtérbe állítását, az új társa-
dalmi rendről való felvilágosítást 
és a gazdasági-szociális reformok 
megkezdését tekintette.57 A 
jövőkép az új ernyőszervezet 
alapítódokumentumából rajzo-
lódik ki számunkra legkézzelfog-
hatóbb módon: a résztvevők hitet 
tettek a joguralom és az alapvető 
szabadságjogok alapelve mellett, 
középpontba kívánták állítani a 
gazdasági és társadalmi rend-
szerben a szeretet és az igazsá-
gosság gondolatát, a magántu-
lajdonhoz kapcsolni kívánták a 
tisztességes megélhetés elvét, 
korrigálni a liberális-kapitalista 
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rendszer túlkapásait és elkerülni 
a kommunizmus tévelygéseit.58 
Ehhez igyekeztek megnyerni a 
katolikus felsőklérus támogatását: 
elképzeléseiket és kérésüket Apor 
Vilmos tolmácsolta 1943. október 
6-án a püspöki konferencia felé. 
Különösen egy olyan püspökkari 
körlevelet sürgetett, melyben az 
egyházi vezetés „általános direk-
tívákat adna, hogy a mostani 
válságos időkben milyen maga-
tartást tanúsítson s a különböző 
politikai felfogásokkal szemben 
milyen álláspontra helyezkedjék” 
minden hithű magyar katolikus.59 
A hercegprímás és a püspöki 
konferencia ugyanakkor úgy 
ítélte meg, hogy az adott belpo-
litikai helyzetben nem adhat 
közvetlen politikai iránymuta-
tást.60 Ez a feladat megmaradt a 
Kovrig, Kerkai, Freesz, Meggyesi 
által irányított KSZN és az addig 
jól működő katolikus sajtó 

58 EPL Egyházkormányzati Levéltár, Serédi Jusztinián egyházkormányzati iratai 8118/1944.
59 Báró Apor Vilmos győri püspök levele Serédi Jusztinián hercegprímásnak. Uo. 7557/1943. 
60 „Őeminenciája veszélyesnek tartja, hogy a püspöki kar a nagy nyilvánosság előtt politikai irányítást adjon. Egyébként részint személyes 

érintkezésben, részint egyes felmerült esetekkel kapcsolatban részint maga, részint a püspöki kar körvonalazta álláspontját.” EPL 

Püspökkari konferenciák jegyzőkönyvei, 1943. október 6.
61 Kovrig i. m. 1943, 30.
62 EPL Egyházkormányzati Levéltár, Serédi Jusztinián egyházkormányzati iratai 8118/1944.
63 Vida A Demokrata Néppárt… i. m. 1990, 160–161.

számára. Az első valós program-
dokumentumot a Kovrig Béla által 
írt Merre megyünk? című rövid, 
harmincoldalas összefoglaló 
alkotta. A munka nagy erőssége, 
hogy összegzi a manchesteri kapi-
talizmussal és a marxizmussal, 
illetve egyéb totalitárius rend-
szerekkel szembeni álláspon-
tokat, de emellett egyértelműen 
pozitív programot, reális alter-
natívát is hirdet a magyar jövő 
számára. Részletesen elemzi az 
egyes társadalmi alrendszereket, 
melyek jövőbeni reformját a 
szolidarizmus programja mentén 
az ökumenizmus jegyében 
a „szeretet, igazságosság, 
biztonság és béke” alapelveivel 
kívánta előmozdítani. „Szeretet, 
igazságosság, biztonság, béke! 
Ezt akarjuk, ez a mi erkölcsi forra-
dalmunk a francia forradalom és 
a bolsevizmus szellemével, a 19. 
század világával szemben. Ez a mi 

»politikánk«. Ennek szellemében 
sűrűsödik népünk életének mély 
folyásában a magyar értelmiség, 
munkásság, parasztság egysé-
gessé váló akarata” – fogalmazott 
írásában Kovrig.61

Mindez azonban már nem 
válhatott valósággá. A korszak 
drámaiságába jól illeszkedik, 
hogy a KSZN megjelenését a 
nyilvánosság előtt épp arra 
a napra tervezték, amikor a 
Magyar Királyság végérvényesen 
elvesztette szuverenitását, és 
saját jövője kicsúszott kezei közül: 
a zászlóbontásra 1944. március 
19-én került volna sor.62 Az egyre 
drámaibb háborús és belpolitikai 
viszonyok, a német megszállás 
közepette a KSZN tevékenysége 
fokozatosan szűkült, egyre inkább 
csak az illegalitásba kényszerült 
ellenálló mozgalmak irányába 
tudott kezdeményezőleg fellépni. 
Az első programdokumentumot 
már 1944-ben követte a háborús 
körülmények között titokban 
terjesztett, háromkötetes 
Magyar Társadalompolitika című 
munka, melyet Kovrig mellett 
Kerék Mihály agrárpolitikai 
szakíró, Cser János kultúrpolitikai 
szakértő és Tóth József főiskolai 
tanár jegyzett.63 A rendkívüli 
köteteket egyetemi tankönyvnek 
álcázva Kolozsvárott adták ki, 
maga Kovrig Béla töltötte be a 
Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc 
József Tudományegyetem rektori 
pozícióját. Ezzel el lehetett 
kerülni a német megszállás miatti 
cenzúra vegzálását. E nagyívű, 
átfogó munka kivonatolt összeg-
zését már 1944-ben terjeszteni 

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem épülete 1941-ben. Kovrig Béla 
rektorsága alatt – a német megszállás miatti cenzúrát kijátszva – egyetemi 
tankönyvként adták ki a Magyar Társadalompolitika című programdokumen-
tumot. Fotó: FORTEPAN, 174083-as kép / Aszódi Zoltán
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kezdték a népmozgalmon 
keresztül, Utunk, a magyar társa-
dalom újjáépítése, a szociális 
mozgalmak számára címmel.64 
Ezek a dokumentumok a későb-
biekben szintén meghatározó 
kiindulópontot jelentettek a 
modern kereszténydemokrata 
irányultságú magyar politikai 
erő, a Barankovics vezette párt 
létrehozásához.

A megszállt országban a KSZN 
teljesítette hivatását, ébren 
tartotta a katolikus megújulás 
lehetőségét a háború utáni ország 
számára. Elmondható, hogy 
mindezek okán a győri találkozót 
korszakalkotó jelentőségűnek 
tartjuk. A magyarországi katolikus 
reform (hivatásrendi) szervezetei 
alapvetően a jezsuita közgazda-
ságtani gondolkodás mentén, a 
jézustársasági szerzetesek szer-
vezőmunkája révén szökkentek 
szárba. Így mindvégig jellemző 
volt rájuk a fáradhatatlan munka-
bírás, a szigor és vasfegyelem, 
mellyel kitartottak célkitűzéseik 
mellett, míg ezek elérését az 
adott helyzethez alkalmazkodni 
képes keretek között kívánták. 
A reform hívei, a KSZN vezetői 
„a keresztény humánumot és 
szociális progressziót képviselő, 
a prohászkai örökség ébrentartá-
sára törekvő”65 magyar katolikus 
megújulás elkötelezettjei voltak. 
Ezzel a 20. század első felének 
magyarországi tudományossága 
és a hivatásrendi szervezetek 
gyakorlati kiépítése nemcsak 
lépést tartott az európai fejlő-
déssel, de komoly mértékben 
hozzájárult az államról folytatott 
vita kiszélesítéséhez és elmélyíté-
séhez. A társadalom és a gazdaság 

64 Kovrig i. m. 2019, 364.
65 Vida A Demokrata Néppárt… i. m. 1990, 160–161.
66 Vö: Petrás Éva: A kereszténydemokrácia eszmetörténete Magyarországon a kezdetektől 1949-ig. In: Fontaine, Pascal: Út Európa szívébe 

1953–2009. A Kereszténydemokrata Képviselőcsoport és az Európai Néppárt története az Európai Parlamentben. Magyar kiegészítés: A 

magyar kereszténydemokrácia útja Európa szívébe. Szerk. Kiss Mária Rita. Budapest, Barankovics István Alapítvány, 2015, 695–714.
67 Kovrig i. m. 1943. 21.

új alapokon történő átszervezé-
sének gondolata így nem vált egy 
szűk, szélsőjobboldali, reakciós, 
esetleg fasiszta vagy éppen szél-
sőbaloldali, kommunista kör kisa-
játított terrénumává. A katolikus 
államreform hívei ezekkel 
szemben sokkal inkább olyan, a 
konzervatív-keresztény körökben 
általánosan elterjedt nézetrend-
szert alkottak, melyek hitük 
szerint a demokratikus politikai 
mainstream részévé válhattak. 
Szerencsésebb körülmények 
között, Nyugat-Európa 1945 utáni 
történetében a katolikus egyház 
társadalmi tanítása nagymér-
tékben járult hozzá a modern 
piacgazdasági és államszervezési 
modell kialakításához.66 Varga 
László páter, Kovrig Béla, Freesz 
József, Meggyesi Sándor, P. Kerkai 
Jenő vagy Mihelics Vid a katolikus 
hivatásrendiség, a szubszidiaritás 
és szolidaritás oldaláról újította 
meg a két világháború közötti 
államkoncepciót. Terveik szerint 
mindennek eredménye lehetett 
volna „a lüktető önkormány-
zati élet, életerős, öntevékeny, 
szerves társadalom, a hétköz-
napok szabadságainak sikeres 
egyeztetése, demokratikus 
szellem a gazdálkodás világában, 
a társadalmi vezetőréteg egész-
séges kiválasztása, rátermett és 
érdemes gazdasági hierarchia, 
fejlett foglalkozási hivatástudat 
és etika, a termelés önfegyelme-
zése és egységes munkamorál, 
a gazdasági és szociális politika 
rugalmas, szakszerűen gyakorla-
tias, mert a különböző vidékek és 
foglalkozások sokrétűségével és 
gazdag tagozódásával számoló 
megvalósítása, a központosító 
merev etatizmus megszüntetése 

éppen az állam erejének és 
tekintélyének fejlesztése érde-
kében.”67 Ez rendkívüli módon 
egybecsengett a montesquieu-i 
hatalommegosztás és kiegyen-
súlyozás (fékek és ellensúlyok) 
elvével. Beemelték a politikai 
gondolkodásba a közjó és a civil 
társadalom szerepét, az alulról 
szerveződő keretek segíthettek a 
megfelelő érdekartikulációban, az 
„organikus demokrácia” megte-
remtésében. Az 1943. augusz-
tusi győri találkozó e tekintetben 
utat mutatott egy, az ellenzéki 
mozgalmakkal is összhangba 
hozható, a háború után létesí-
tendő új, demokratikus állami, 
szolidáris és szubszidiárius társa-
dalmi és gazdasági berendez-
kedés irányába. Ennek megva-
lósítása azonban előbb a német 
terror, majd a szovjet megszállás 
és a diktatúra kiépülése miatt 
már nem következhetett be.


