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Jeles év volt az 1938-as a magyar katolikus egyház szempontjíból, írtam néhány hónappal
ezelőtt a Vigiliában, a Rónay-emIékszámban, utalva az abban az évben Magyarországon
megrendezett eucharisztikus viIágkongresszusra és az országalapító király halálának kilenc
századik évfordulója alkalmából rendezett Szent István-ünnepségekre. Mostani írásom éppen
ennek a kettős, annak idején összekapcsolódó, látványosságban is gazdag ünneplésnek kíván
krónikája, és - fél évszázad távlatából - emberileg lehető legtárgyi1agosabbértékelése lenni.
Eza feladat csak akkor oldható meg, ha nem önmagában tekintjük a két eseményt, vagyis ha 
mai teológiai kifejezéssel élve - figyelembe vesszük a .Sitz im Leben"-jét, azt a történeti keretet,
társadalmi közeget és hátteret, amelyben megrendezésre került,

Az 1938-as év nemcsak a magyar katolikusság, hanem az egész magyarság szempontja
ból fontos év volt. De ebben a vonatkozásban már nem a jeles, hanem inkább a vészterhes
jelző lenne a helyénvaló. Legalább fél tucat olyan esemény történt, amely önálló
tanulmányt érdemelne, mert mindegyik szorosan összefügg azzal, ami a rákövetkező

években, évtizedekben Magyarországon és Magyarországgal történt. Az év első említésre
méltó eseménye volt, hogy január 27·én a Népszövetség pénzügyi tanácsa megszüntette
Magyarország pénzügyi ellenőrzését.Ezt az ellenőrzést még a trianoni békeszerződésírta
elő, és ekkoriban már inkább csak formai volt. Az,hogy nemcsak valóságosan. de jogilag is
megszűnt, nagymértékben megkönnyítette a magyar kormány számára az úgynevezett
"győriprogram" kidolgozását. Darányi Kálmán miniszterelnök március 5-én jelentette be
Győrben,hogy Magyarország a jövőben nem tekinti magára nézve kötelezőneka trianoni
békeszerződésfegyverkezést korlátozó előírásait, és egymilliárd pengő felhasználásával
(ez alig volt kevesebb, mint az ország akkori teljes bank- és takarékpénztári betétállo
mánya) korszeru hadsereget állít és szerel fel. Mindössze nyolc nap telt el a győri

bejelentés után, amikor március 13-án német csapatok vonultak be Ausztriába, és a
nemzeti-szocialisták által vezetett harmadik német birodalom bekebelezte azt a szomsz
édunkat, kivel, ha nem is zavartalanul, de évszázadokon át államközösségben éltünk.

AzAnschluss - ahogyan az Osztrák Köztársaságnak Németországhoz való csatlakozását
nevezték - széles körben nyugtalanságot, sőt döbbenetet keltett Magyarországon.
Tudomásul kellett venni, hogy a német expanzió elérte a magyar határt, és nem kevesen
voltak, akik nagyon jól ismerték a német ifjúság körében folyó propagandát, ismerték
azokat a Wandervogel-térképekct, amelyeken Magyarország mint "Ostmark", tehát mint
német tartomány volt feltüntetve.

Április 3-án Horthy Miklós kormányzó személyesen állt mikrofon elé, hogy rádióbeszédben
igyekezzék a közvéleményt megnyugtatni, mondván: "Ausztriának Németországgal történt
egyesítése ránk nézve nem jelent mást, csak azt, hogy egy régi jó barátunk, akit a
békeszerzódések lehetetlen helyzetbe sodortak, egyesült egy másik régi jó barátunkkal és
hűséges fegyvertársunkkal ... Ennyi az egész, egyéb a mi szempontunkból nem történt".' Hogy
a .mí szempontunkból" is mennyivel több történt, azt nem sokkal később - mint majd látni
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fogjuk éppen az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatos konkrét intéZkedések is
bizonyították. De a konkrét intézkedésektőlfüggetlenül az "egyéb történtekről" tanúskodott az
egésZ magyar politikának föltartóztathatatlan jobbra-tolódása.

Ennek a jobbratolódásnak volt egyik súlyos, sőt végzetes eseménye, amikor a magyar
kormány április 8-án az országgyűlés elé terjesztette az első zsidótörvény javaslatát. Súlyos
és végzetes volt ez a lépés, mert egy Magyarországon, legalábbis 1848 óta, szentnek és
sérthetetlennek tartott jogelvnek, az állampolgári jogegyenlőség elvének föladását
jelentette. És ez a törvény ( 1938: XVIII. t. c. néven) a képviselőház után a felsőháZ által is
elfogadva, éppen az eucharisztikus kongresszus napjaiban, május 29-én emelkedett
törvényerőre. Az a felsőháZ fogadta el, amelyben hivatalból ültek ott az egyháZi
közösségek legfőbbvezetői.Ahivatalos egyháZiállásfoglalás csupán azt kifogásolta, hogy a
törvény különbséget tesz az 1919 előtt és után megkeresztelkedett zsidók között, az
utóbbiakat továbbra is zsidónak minősítve. Ez a kifogás persze logikus és jogos volt, de
csak egy formai következetlenséget kérdőjelezettmeg, és nem magát a jogtipró törvényt,
amely ellen pedig XI. Pius pápa pontosan egy évvel korábban kiadott "Mit brennender
Sorge" (Égő aggodalommal) kezdetű, és a nemzeti szocialista fajelméletet bíráló
enciklikájában bőségesen lehetett volna érveket találni.

1938 nyári hónapjaira, az eucharisztikus kongresszus és a Szent István-év látványos,
külsőségeiben a negyvennégy évvel korábbi millenniumi ünnepségek pompáját idéző

rendezvényei nyomták rá bélyegüket, bizonyos mértékig elterelve a figyelmet az egyéb
történésekről. Szeptember 29-én azonban már ismét történelmi jelentőségű eseményt
jegyezhetett fel a krónika. Ezen a napon jött létre a Csehszlovákia sorsát megpecsételő
müncheni egyezmény; majd ennek következményeképpen egy hónap múlva, november 2
án az első bécsi döntés, amelynek értelmében visszacsatolták Magyarországhoz Szlovákia
magyarlakta területeit. Az igazság meghamisítása lenne azt állítani, hogy ez nem okozott
örömöt. Az emberek igenis örültek, és történelmi igazságszolgáltatásként fogták föl a
történteket. Azörömbe csak az az üröm vegyült, hogy szép számmal voltak olyanok is, akik
föltették magukban a kérdést, vajon jó helyen szereztünk-e érvényt ennek a jóvátételnek,
és vajon nem kell-e majd borsos árat fizetni érte. Akövetkező évek megmutatták, hogy nagyon
is magasvolt az ár,és a tetejébe még az áru is elveszett. 1938-ban azonban még csak az történt,
hogy december 23-án, egy nappal a karácsonyi ünnepek előtt a parlamentben beterjesztésre
került a második, az elsőnél jóval súlyosabb zsidótörvény javaslata.

Ez lett volna tehát az a közvetlen történeti keret, amelyben a 34. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus és a Szent István-emlékév megrendezésre került. A két
rendezvény említett Sitz im Leben-jének, vagyis a környező életben való elhelyezkedésé
nek leírásához még két nagyon fontos, meghatározó tényezőtkell szemügyre vennünk. Az
egyik a római katolikus egyháZlelki és szellemi állapota, a világban elfoglalt helye ebben az
időben, a másik a magyar társadalom, különösen a magyar katolikus egyház helyzete, lelki
és szellemi állapota.

Az első világháború nagy történelmi cezúrája nem hagyta érintetlenül a katolikus
egyházat, sem az intézményt, sem a gondolkodást, sem a jámborság jellegét tekintve. A
nagy átalakulás persze már előbb, 1870-ben elkezdődött, amikor Garibaldi csapatai
elfoglalták Römát és fölszámolták az egyháZi államot. A pápaságnak, amely hosszú
évszázadokon át volt megkerülhetetlen világi hatalmi tényező, senki sem sietett
segítségére, szuverenitása a vatikáni falak által határolt kis területre zsugorodott. A világi
hatalom elvesztésével párhuzamosan csökkent az egyháZszellemi befolyása, a szekularizá
ció egyre szélesebb társadalmi rétegekre terjedt ki. Apolgári forradalmak nyomán, elvben
vagy valóságban, mindenütt uralomra jutott a liberalizmus, ami egyet jelentett a
szabadgondolkodás, a szólásszabadság és az ember autonómiájának meghirdetésével.
Ezek az eszmék szükségszerűen összeütközésbe kerültek az egyház akkori hivatalos
álláspontjával (pápai körlevelek és megnyilatkozások sora bizonyítja ezt), míg a nyomuk-
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ban meginduló szocíálís és munkásmozgalmak már kifejezetten szembefordultak a
vallásossággal, és főként az egyházzal, amit a régi rend legfőbb őrzőjének tekintettek
Mindezt betetőzte az első világháború, amelynek során látnia kellett az egyháznak, hogy
Európa nagy keresztény nemzetei a fegyveres konfliktuson túl olyan széles körű, minden
társadalmi réteget átjáró gyúlölethadjáratot is folytattak egymás ellen, amilyenre addig
nem volt példa a keresztény Európa történetében. Az persze nem igaz, hogy mindkét
oldalon megáldották a fegyvereket, áldást csak a hadba vonuló emberek kaptak, de az igaz,
hogy sok pap, tábori lelkész is tevőleges résztvevője volt ennek a gyúlölethadjáratnak, az
egyéb hívőkrőlnem is beszélve. Ez pedig azt jelentette, hogy a nemzetiségi hovatartozás
került az értékrend legfelsőfokára, az vált abszolüttá - a közös hit relativizálódott. Ez az
önmagában logikus folyamat azzal a veszéllyel járt, hogy nemcsak az egyház mint
intézmény, de a kereszténység mint világnézet is periférikus helyzetbe kerül. Erre a
veszélyre már korán, a XIX. században felfigyeltek az egyházban, gondoljunk csak a Marx
kortárs Emmanuel Ketteler mainzi püspök szociális mozgalmára, XIII. Leo pápa Rerum
novarum kezdetú enciklikájára, vagy a német katolikus szociális iskolára, amelynek
legnagyobb alakja a később ( már az első Világháború után) Berlin apostolaként
emlegetett Carl Sonnenschein volt. Valójában az említett veszélyek kivédésére irányult az
1881·ben kezdeményezett eucharisztikus kongresszusok megrendezése is, céljuk, a
vallásos buzgalom növelése mellett, a hívők nagy tömegeinek öntudatra ébresztése is volt.

Az igazi változást, az új történelmi helyzetre való reflektálást az első világháború hozta
meg. Ez a szörnyű kataklizma a profán világban is rengeteg illúziót omlasztott porba.
Ebben a helyzetben az egyháznak is újra kellett gondolnia szerepét, feladatát, miként tud a
történtek után is eleget tenni örök küldetésének. Az eszmélést és útkeresést nagymérték
ben megkönnyítette, hogy 1922-ben XI. Pius pápa foglalta el Szent Péter trónját. XI. Pius
méltánytalanul kevéssé emlegetett alakja az újabb kori egyháztörténelemnek, pedig
jelentőségéhezcsak XXIII. Jánosé hasonlítható. (Életrajzát magyar író, Aradi Zsolt írta
meg: Pius XI. the Pope and the Man - XI. Pius a pápa és az ember című, 1958-ban, New
Yorkban megjelent könyvében.) Trónra lépése után XI. Pius első dolga volt, hogy
rendezze a Szeritszék helyzetét a világban. Azállamok egész sorával kötött konkordátumot
a kapcsolatok szabályozása érdekében, míg az olasz állammal 1929·ben megkötötte a
Lateráni Egyezményt, amelyben az egyház elismerte a hatvan éwel korábban történteket,
Róma és az egyházi állam elvesztését. Az olasz állam viszont garantálta a megmaradt
vatikáni terület szuverenitását és diplomáciai sérthetetlenségér, XI. Pius a körlevelek
egész sorát adta ki, amelyek legtöbbje a kor égetőkérdéseire kereste a választ vagy jelölte
meg az egyház teendőit. 1931-ben jelent meg Non abbiamo bisogno kezderűenciklikája,
amely két szempontból is fontos volt: egyrészt elítélte a fasizmust és megállapította, hogy
katolikus ember nem lehet fasiszta; másrészt ez a körlevél konstituálta az Actio Catholicát,
vagyis a katolikus akciót, ami a pápa elképzelése szerínt a világi hívek aktív részvételét
jelentette az egyház apostoli munkájában.

Ugyancsak 1931-ben jelent meg XI. Pius pápa legvitatottabb körlevele, a Quadragesimo
anno kezdetű,amely XIII. Leo Rerum novaruma megjelenésének negyvenedik évforduló
ján került kibocsátásra. A pápa ebben egy a keresztényelveknek megfelelő társadalmi
berendezkedés modelljét próbálta felvázolni. Az irat azonnal heves támadások kereszttü
zébe került. Magam is emlékszem rá, hogy 1932-ben, amikor hallgatóként részt vettem a
Salzburgi Főiskolai Heteken, milyen heves viták zajlottak esténként a vacsoraasztalnál. Ez
volt az utolsó év, amikor még német tanárok és hallgatók is átjöhettek erre a színvonalas
rendezvényre. Az akkori katolikus gondolkodás olyan nagyjai voltak ott többek között a
professzoraink, mint Alois Dempf, a Görres Társaság elnöke, Konrad Beyerle München
ből,Alexander Horvath néven a mi Horváth Sándorunk, aki akkoriban Svájcban működött,

Agostino Gemelli Milánóból, Reginald Garrigou-Lagrange Franciaországból. Német
országban akkor már küszöbön állt a náci hatalomátvétel, és Beyerle attöl félt, a körlevél
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súlyos félreértésekre adhat okot, amikor pedig a liberális szabadságjogokvédelme lenne a
legfontosabb. Az enciklika alapszöveget egyébként a most századik életévéhez közeledő

Oswald von Nell-Breuning jezsuita páter, a katolikus társadalomtudomány egyik legna
gyobb huszadik századi alakja készítette.

Már egy évvel a Quadragesimo anno után megjelent az annak kiegészítéséül szánt
Caritate Christi compulsi, amely a gazdasági válsággal, a munkanélküliséggel és a
fokozódó fegyverkezéssel foglalkozott. A pápa szellemi kisugárzásának nyilván szerepe
volt azokban a szerte a világon az egyházban megindult mozgalmakban, amelyek egy
igazságosabb társadalom létrehozását tűzték célul maguk elé. Ilyen volt Belgiumban és
Franciaországban aJOC, a fiatal katolikus munkások mozgalma, a német Quickbom, a már
említett Carl Sonnenschein nagyvárosi lelkipásztori mozgalma, a magyar felvidéki
Prohászkás mozgalom és Magyarországon a harmincas évek vége felé szervezödö KALOT,
majd később az EMSZO.

A szociális irányulás mellett egy másik nagy - ezúttal lelki életi, jámborsági 
mozgalom is kiszélesedett az egyházban, aminek éppen az eucharisztikus kongresszus
szempontjából is különös jelentősége volt, nevezetesen a liturgikus mozgalom. Első

kezdeményei még a század tízes éveire nyúltakvissza, de igazi kibontakozására csak az első

világháború után került sor. Ez is egyfajta válasz volt a háború okozta megrendülésre és
kiábrándulásra, Elterjedésében nagy szerepet játszott a németországi Beuron és a
franciaországi Solesmes megreformált bencés kongregációja. Mindkét kongregáció férfi
és női házai népszerüsítöí és kisugárzó központjai lettek a liturgikus mozgalomnak, ami
nemcsak külsőségekben, de tartalmilag is meröben új jámborság, új áhítati formák
bevezetését jelentette.

A liturgikus mozgalom első ténykedése volt, hogy mai köznyelven adta kézbe a
szertartások szövegét, de ezzel nemcsak az volt a célja, hogy a papság és a hívek között
keletkezett szakadékot megszüntesse, vagy legalább kisebbítse. Az egyház fogalmának,
mibenlétének, szerepének új megközelítéséről volt szö, Abból a biblikus gondolatból
indult ez ki, hogyJézus az utolsó vacsorán elsősorbannem imádni való szentséget, hanem
üdvösségszerző táplálékot hagyott övéire. és ezt egy közösségí aktus, szeretetlakoma
keretében kell magukhoz venniük. Ezpedig némiképp ellentmondott annak az eucharisz
tikus kultusz keretében kialakult gyakorlatnak, amely a mise keretébőlkiemelve. mintegy
tárgyiasította és eredeti funkciójától függetlenítette az oltáriszentséget. Ebben a gyakor
latban ott kísértett még némi janzenista örökség, amely valamikor odáig ment ebben a
tárgyiasításban, hogy szigorúan tiltotta a gyakori áldozást, és az oltáriszentség vételét évi
egy-két alkalomra akarta korlátozni. Az egyház ezt a túlzást mindig elítélte, X. Pius pápa

. pedig egyenesen javallta a gyakori, akár mindennapi áldozást. Amikor 1881·ben az
eucharisztikus kongresszusok nagyjából kétévenkénti megrendezése elkezdődött, a
céljuk ennek az egyoldalú eucharisztikus kultusznak a hangsúlyoZása volt, és a minél na
gyobb tömegek bevonására irányuló törekvés csupán a közös hit demonstrálását szolgálta;
a közösségteremtés gondolata eleinte föl sem merült. Később, a századforduló, de
különösképpen az első vilagháború cezúrája után, ebbe a rendezvénybe is beszivárogtak
már az egyházban terjedő új szellemi irányok ( társadalmi érzékenység, a vallásos aktusok
közösségi jellegének hangsúlyoZása stb.). A budapesti eucharisztikus kongresszuson ez
még nem annyira látszott. Magyarországba, mint minden egyéb, ezek az új kezdeményezé
sek is jókora késéssel érkeztek meg. 1932-ben, Salzburgban, már mindenkinek a kezében
ott volt az egész évre szóló anyanyelvű kézi misekönyv. Az első ilyen magyar nyelvű
kiadványt a harmincas évek közepe táján Franciaországban nyomtatták ki francia eredeti
nyomán, és csak további évek múltával jelent meg a Szunyogh Xavér bencés atya által
fordított és szerkesztett, a magyar ünneprendnek megfelelőmagyarnyelvű kis misszálé.
Ugyanaz a késedelem, mint a szociális irányú mozgalmak, a KALOT és az EMSZO
szervezésénél.
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Ezzel azonban el is érkeztünk a budapesti kongresszus történeti, szellemi és társadalmi
környezetére irányuló vizsgálódásaink másik területéhez - és ez az 1938. év Magyaror
szaga, az akkori magyar katolikus egyház. Ahhoz, hogy az 1938-as Magyarország általános
szellemi állapotát el tudjuk képzelni, mindenképpen abból kell kiindulni, mindössze
tizennyolc éve volt annak, hogy aláírták a trianoni békeszerződést. 1920-ban nemcsak a
történeti Magyarország területe ~sugorodottössze a negyedére, de megszűnt az a magától
értetődő tágasság is, hogy SepsiszentgyörgytőlInnsbruckig, Fiumétól Krakkóig, Prágáig
vagyLembergig egy országon belül lehessen utazni, munkát vagyboldogulást keresni. Ezt
a változást még akkor is nehéz lett volna tudomásul venni és magunkat túltenni rajta, ha
akad egy okos, dinamikus, demokratikusan érző és gondolkozó vezetés, amely el tudja
hitetni az emberekkel, hogy minden megmaradt szellemi és fizikai erő mozgósításával
ebben a csonkult kis hazában is meg lehet teremteni az Isten kalapjának bokrétáját, amiről
a költő ábrándozott. Ilyen vezetés azonban nem akadt. jött viszont egy olyan hatalmi
rendszer, amelynek egyetlen eszmei bázisa, ha úgy tetszik, ideológiája a történtekbe bele
nem nyugvás, a vállalt és hirdetett ellenforradalmiság volt. Ezpedig a dolog természeténél
fogva negatív eszmerendszer. Sem más tartalma, sem más célja nincs, mint a forradalom
által bevezetett változtatások érvénytelenítése, a régi rend helyreállitása. De hová lett
akkorra már az a "régi rend"? Elfújtaa történelem szele, megszűnt egész föltételrendszere.
A széthullott monarchia hatalmi központjához tartozó másik két országnak, Ausztriának
és Csehországnak nem voltak számottevő "negyvennyolcas", tehát polgári-liberális,
demokratikus hagyományai, mégis létre tudtak hozni olyan demokratikus köztársaságot,
amit minden polgár a sajátjának érezhetett. Magyarország viszont, ahol elevenen
ápoltattak 1848 hagyományai, még csak kísérletet sem tett valamilyen hasonló nemzeti
közmegegyezés létrehozására. Politikai ideológiának huszonöt éven át megmaradt" az
ellenforradalmiság, amiből legföljebb az következett, hogy a nagyszámú falusi és városi
proletariátus, de a még liberálisan gondolkozó polgárság is forradalmárgyanúsnak
számított, szöba se jöhetett, hogy partnernek tekintsék a trianoni határok között
fölépítendő új magyar államiság kialakításánál. Korszerű, demokratikus állameszme
helyett jött a fiktív, király nélküli királyság, amit a hatalom birtokosai közül azok is
elfogadtak, akik különben Habsburg-ellenesek voltak, legfeljebb szabad királyválasztónak
nevezték magukat és nem legitimistának. Az ellenforradalmiság mellett a revizionizmus
volt a másik, meddő, semmiféle kibontakozás irányába nem mutató, de egyfolytában
hirdetett "nemzeti eszme".

Az új, kis Magyarország nemcsak társadalmilag és gazdaságilag került szinte lehetetlen
helyzetbe, de politikailag is elszigetelődött. Bár 1922-ben fölvették a háború után
megalapított Nemzetek Szövetségébe, és 1924-ben már külföldi kölcsönt is kapott, mégis,
vagy rossz volt a híre vagy alig vettek róla tudomást. Az egész európai sajtó tele volt a
fehérterror rémtetteirőlszóló hírekkel; 1924-25 fordulóján jött a félhivatalos frankha
misítás, amit ugyan a magyar közvélemény többsége amolyan gavallér csínynek minősített,

tekintve, hogy a trianoni béke legfőbb felelősénektartott és gyűlölt Franciaország ellen
irányult. Jó hírünket azonban nem öregbítette. Amikor pedig úgy festett, hogy Magyar
ország fokozatosan kikerül a diplomáciai elszigeteltségből, 1934 őszén Marseille-ben
meggyilkolták Sándor királyt, jugoszlávia uralkodóját. Ennek kapcsán kiderült, hogy
MagyarorsZágon usztasa (horvát jobboldali terrorista) kiképző táborok vannak. És bár e
táborok közvetlen kapcsolata a királygyilkossággal sohasem volt bizonyítható, Magyar
ország mégis kis híján háborúba keveredett jugoszláviával, azzal a kisantant állammal,
amelynek 1926-ban elsőnek nyújtott békejobbot Mohácson, a mohácsi csata 400 éves
évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségen. Minderre azért is kellett emlékeztet
ni, mert ezek az előzmények magyarázzák meg, a magyar hivatalos hatalom miért karolta
fel azonnal a budapesti eucharisztikus világkongresszus gondolatát. Bár itt eredendően
vallásos, hitbuzgalmi rendezvényrőlvolt szö, fölismerték, hogy olyan alkalom ez, amelyen

593



az egész ország a világ elé állhat, fölhívhatja magára a figyelmet. Így vált a kongresszus az
egyházi mellett nemzeti üggyé is, ezért kapott meg minden anyagi és erkölcsi támogatást.
Sem azelőtt, sem azóta nem volt több olyan eucharisztikus világkongresszus, amelybe
ilyen mértékben kapcsolódott volna be és vett volna benne részt a világi hatalom minden
számottevőreprezentánsa. Ez a körülmény aztán bizonyos kétarcúságot is kölcsönzött a
kongresszusnak.

A magyar államénál nem volt sokkal rózsásabb a Trianon utáni magyar katolikus egyház
helyzete sem. Azegyházmegyék egy része idegen hatalom alá került, és az új határok mentén
egy sor csonka egyházmegye keletkezett, részben határon inneni, részben határon túlra
került központokkal. Minthogy a Szentszék ilyen esetekben hivatalosan mindig csak nagy
nagy késéssel veszi tudomásul a változásokat, ez is hozzájárult az ideiglenesség érzéséhez. A
Tanácsköztársaság égisze alatt megalakult budapesti papi tanács működésefelszínre hozta,
hogy a kléruson belül is komoly szociális fesZültség van a szegény alsó papság és a gazdag
hierarchia között, Ennek feloldására hoztak is egy sor intézkedést, a Tanácsköztársaság
bukása után azonban mindet érvénytelenítették, kivéve egyet, amely az egyházközségi
képviselő testületek feláUításáról intézkedett. Megmaradtak tehát a régi feszültségek,
megmaradt a hagyományos feudális struktúra, és megmaradtak míndenekelött a több mint
félmillió hektár kiterjedésű egyházi birtokok, amelyek inkább csak szociális feszültség
okozói voltak, gazdasági hatékonyságuk a legminimálisabb volt. Prohászka Ottokár még a
század elején, alighogy kinevezték püspökke, javaslatot terjesztett a püspöki kar elé az
egyházi birtokok fölparcellázására, javaslatával azonban érdemben nem foglalkoztak. A
beszúkült határok és beszúkült életlehetőségekközepette azonban legfőbb ideje lett volna
ezt a hatalmas vagyont périzzé tenni. Az ország lakosságának több mint harmada föld nélküli
paraszt volt, földéhségük részbeni kielégítésével jelentős erkölcsi, és legalább olyan
valóságos mobil tőkéhez juthatott volna az egyház, ami a korszeru szociális és kulturális
intézmények egész sorának létrehozását tette volna lehetövé, A hivatalos egyház szinte
apatikusan nézte a szekularizáció egyre nagyobb mértékű terjedését, megfelelő intézmény
rendszer híján egyre csökkent társadalmi befolyása. Az egykor nagy tömegeket mozgósító
Katolikus Népszövetség elsorvadt, már csak névleg működött. Lehetséges utódjának, az
Actio Catholicának szervezése döcögve haladt. A téves hiedelem folytán, hogy itt valami
egyházmegyék fölötti szervezet kialakításáról van szö, a függetlenségükre vigyázó püspökök
ellenállásába is ütközött. Ez még jóval később, az eucharisztikus kongresszus lelkipásztori
előkészítése során is nehézségeket okozott; az Actio Catholica keretében működő

előkészítő föbízottság hitbuzgalmi bizottságának minden kezdeményezését, javaslatát
(lelkigyakorlatok, népmissziók, gyűlések egységes programjára, megrendezésére) minden
püspöki aulával külön jóvá kellett hagyatnia.

Nem volt az egyháznak politikai támasza, ha úgy tetszik, politikai karja sem. Amíg
Ausztriában és Németországban már a kezdet kezdetén jelentős,és a második világháborút
is túlélő keresztény-szociális pártok alakultak, a hasonló magyarországi kezdeményezés
néhány év alatt eljelentéktelenedett. A néhány kereszténypárti képviselő a mindenkori
kormány jóindulatú koalíciós partnere volt. Nem volt a Trianon utáni magyar katolikus
egyháznak a világegyház többi részével olyan élő kapcsolata sem, ami lehetővé tette volna,
hogy az egyházban jelentkező új szellemi és hitbuzgalmi áramlatok, mint a szociális
mozgalom (ami nem is volt már annyira új) vagy a liturgikus mozgalom a világegyházzal
szinkronban nálunk is meginduljon. Jellemző epizód: amikor 1931-ben XI. Pius pápa
Quadragesimo anno kezdem enciklikája megjelent, és azzal az óhajjal került szétküIdésre,
hogy az anyanyelvre lefordítva mindenütt ismertessék meg a hívekkel, legnagyobb
meglepetésre kiderült, hogy XIII. Leo pápa negyven évvel korábban megjelent Rerum
novarum kezderű híres enciklikáját, amelyre ez az új körlevél címében is hivatkozott és
nélküle aligvolt értelmezhető, soha nem fordították le magyarra, még kivonatos ismertetése
sem jelent meg magyarul.
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A renouveau catholíque-röl, a nagy francia katolikus megújulásról, amelyet a többek
között Maritain, Claudel, Mauriac és Bernanos neve fémjelzett, akkor hallottak Magyarorszá
gon először, amikor a Korunk Szavaés a Vigilia megjelent. Provincializmus volt a katolikus
szellemi élet legfőbb jellemzéje.Jól bizonyítják ezt a katolikus értelmiségvezetőés hangadó
folyóiratának, a Magyar Kultúrának akkori évfolyamai. Antiszemitizmus és ellenreformáció
- ez volt a lap alapvető szellemi irányzata. Támadta a "zsidó sajtót", és a folyóirat egyik jobb
sorsra érdemes munkatársa, Pezenhoffer Antal, hangyaszorgaiommal összegyűjtöttadatok,
és a felhasználásukkal készített táblázatok segítségével mutatta ki, hosszú cikksorozatokban,
hogy a minisztériumokban és egyéb állami hivatalokban mennyire alakosságbeli számará
nyukat meghaladó mértékben töltenek be vezető poziciót a protestánsok. Ez volt a
legnagyobb gond. Ilyen körülmények között aligha csodálkozhatunk azon, hogy a szabályos
időközökben megtartott Katolikus Nagygyűléseken a Vigadó nagytermében, az 1600
ülőhelyet csak úgy lehetett megtölteni, hogy a székek felén a budapesti szerzetes iskolák
kivezényelt növendékei ültek.

Persze azért nemcsak ez volt, legalábbis a korszak második felében nem. A harmincas
évek legelején (e sorok' írójának egyetemi évei erre az időre estek) hirdette meg Schütz
Antal, az egyetem neves piarista dogmatika professzora, az összegyetemi ifjúságnak szánt
világnézeti előadássorozatait.Atanév alatt minden héten egyszer, az esti órákban hangzottak
el ezek az előadások, minden egyetemi diák hivatalos volt rájuk. Minden alkalommal
roskadásig megtelt a bölcsészettudományi kar nagy aulája. Az előadások évente e.8Y-egy
központi téma köré csoportosultak, Schütz atya később könyv alakban is kiadta őket. Igy jött
létre az Isten a történelemben, a Krisztus és sok más népszerű Schütz-könyv. Igény tehát
volt a megújulásra - az egyházi élet más területein is. Ahhoz azonban, hogy a magyar
katolikus egyház megcsontosodottságából és provincializmusából kilábaljon, mindenkép
pen szüksége volt arra a kiemelkedő vezető személyiségre, aki az élére került. 1927.
november 30-án nevezte ki XI. Pius pápa a Csernoch János halálával megüresedett
esztergomi érseki székbe dr. Serédi Jusztinián bencés szerzetest. A kinevezés nem kis
megrökönyödést keltett Magyarországon, egyházi és világi,pontosabban állami, kormány
körökben, Egyházi kötökben azért, mert a természetes és a hagyományoknak megfelelő az
lett volna, hogy valamelyik tekintélyes főpap, érsek vagy püspök kerüljön a magyar
hierarchia élére, és nem egyszerű szerzetes pap, akit nemhogy a magyar papok, de még
rendtársai se nagyon ismertek, hiszen évek óta Rómában, a Vatikánban élt és dolgozott. A
kormánykörök azért lepödtek meg, mert előzőlegsenki sem beszéltvelük ebben az ügyben.
A helyzet megértéséhez tudni kell, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia mindenkori
uralkodója a német-römaí császárok utódának tekintette magát, és ezt a Vatikán is elismerte.
Ennek következtében az osztrák császárt, illetve magyar királyt illette meg, a főkegyúri jog.
alapján, a püspökök kinevezésének joga. Ezzel a joggal, persze, mindig a Szentszékkel történt
egyeztetés után élt az uralkodó. Amikor azonban a Monarchia széthullott, a Szentszék
érthetőmódon arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kiváltság megszűnt, a kinevezési jog,
újabb megegyezés vagy konkordátum híján visszaszállt a pápára. Csakhogy Magyarország
megmaradt királyságnak és továbbra is arrogálta magának a fókegyúri jogot. Így aztán Serédi
váratlan kinevezése után gróf Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter a
kormány megbízásából azonnal Rómába utazott, hogy a magyar államhatalom álláspontjá
nak érvényt szerezzen. A kinevezés érvénytelenítésérőlpersze szö sem lehetett (valószínű,
hogy magyar részről ezt nem is erőltették); Klebelsberg tárgyalásainak eredményeképpen
mindenesetre létrejött az Intesa sempüce névvel illetett megállapodás, amely lényegében a
maihoz hasonlóan rendezte a magyar püspökök kinevezésének rendjét.

Mint említettem, Serédi Jusztinián hercegprímási kinevezéséig Rómában élt. Képzett
egyházjogászként az új egyházjogi kódex, a Codex Juris Canonici kodifikációs munkáit
végezte, és ebben a munkakörben Gaspari bíboros jobbkeze volt. Egyébként az új kódex
megszerkesztését is XI. Pius pápa kezdeményezte, és mint minden kezdeményezésénél. itt
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is a legjobb erőket állította csatasorba. Az, hogy Serédi]usztiniánebben a munkában fonto s
szerepet kapott, már önmagában jó ajánlólevél volt. Serédi nem volt olyan értelemben
karizmatikus egyéniség, mint mondjuk Prohászka Ottokár, aki egy évvel korábban, 1926·ban
halt meg. Nem volt a szö szokványos értelmében dinamikus személyiség sem. Nem voltak
nagy gesztusai , drámai megnyilatkozásai. Csöndes, szerény ember volt, de nagyon okos és
rendkívül tájékozott. Az a fajta ember volt, aki nem dönt hirtelen, ötletszerűen, hanem
alapos megfontolás, tájékozódás után . Akkor azonban határozott és rendíthetetlen volt. És
ami a legfontosabb, elkötelezett híve volt a XI. Pius pápa által kezdeményezett és az egyház
megújulását célzó törekvéseknek. Nem volt könnyű dolga, amikor egy sor nálánál idősebb és
más stílusú emberből álló testület, a magyar püspöki kar élére került. De nem sok időbe

tellett, s mindenki elfogadta. Persze hamarosan az asztalára került a magyar jezsuitáknak, és
személyesen P. Bangha Bélának még 1927-ben felvetett gondolata, hogy Magyarországon,
pontosabban Budapesten eucharisztikus világkongresszust lehetne rendezni. Az új
prímásnak megtetszett a gondolat, és szokásához híven azonnal tájékozódni kezdett, milyen
esélyei lennének a magyar katolikus egyháznak arra, hogy megkapja a rendezés jogát. Itt
most jó hasznát vette kiterjedt vatikáni kapcsolatainak, és amikor megkapta a szükséges
biztatást, 1929 márciusában a püspöki kar tavaszi értekezlete elé terjesztette a javaslatot,
hogy a magyar katolikus egyház hivatalosan is kérelmezze a kongresszus megrendezésének
jogát. A püspöki kar, mint az a konferencia jegyzőkönyvéből kiderül, "örömmel tette
magáévá a javaslatot", és egyidejűleg arról is határozott, hogy a budapesti kongresszust
1938-ban kellene megrendezni. Ebben az évben lesz ugyanis Szent István halálának
kilencszázadik évfordulója, erről a magyar egyház szentévvel kíván megemlékezni, és ezt a
megemlékezést jól össze lehetne kapcsoini a kongresszussal. Szerenesés egybeesés volt,
hogy az első világháború után az eucharisztikus világkongresszusokat a páros években
tartották, és korábbi terminus amúgy sem lett volna lehetséges, hiszen a kongresszusok
színhelyét sok évvel előre határolták meg. Mindenesetre jogos volt a remény, hogy a kért
évben Budapest lesz a színhelye ennek a rendezvénynek.

(A befejező részt következőszámunkban közöljük.)


