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Bevezető
A 20. századi Erdély úgy vallási, mint kulturális, társadalmi, politikai 
szempontból igen sokrétűnek tekinthető. A régió vallási életéről be-
szélve megkerülhetetlen a népmissziók gyakorlata, mivel az évszázad 
elejétől a kommunista hatalomátvételig alig volt olyan plébánia, ahol 
egyházmegyés vagy ferences, továbbá jezsuita, szalvatoriánus és la-
zarista papok ne fordultak volna meg a „Mentsd meg lelkedet!” jelszó 
jegyében.

Tanulmányunkat a népmisszió fogalmának meghatározásával 
kezdenénk. A misszió „a vallásosság fölélesztését és elmélyítését 
célzó prédikáció- és ájtatosság-sorozat”, általánosan a szerzetesren-
dek szolgálataként van számon tartva, közülök is kiemelve a feren-
cesek és domonkosok tevékenységeként.1 Az 1917-es Egyházi Tör-
vénykönyv még előírta, hogy a plébániákon legalább 10 évenként 
tartsanak népmissziót (1349. k.), míg az 1983-as, jelenleg hatályos 
Egyházi Törvénykönyv már csak bizonyos időközönként írja elő a 
missziót, illetve a szükségleteknek megfelelő más beszédeket (770. 
k.). A népmissziós napok a maguk hagyományos formájában 5–8–
10 napig tartottak, nem ritkán több missziós pap szolgálatát igénybe 
véve. Az elhangzott beszédeknek kötött tematikájuk volt, jellemzően 
magukba foglalva a katolikus hit és erkölcs alapvető igazságait. A 
missziós foglalkozások, beszédek szerkezeti felépítéséről azt kell tud-
nunk, hogy csoportoktatások formájában kerültek megszervezésre, 
célzottan egy-egy korosztályra, élethelyzetre való reflektálással.2 A 
lélekmentő napok emlékére számos helyen népmissziós keresztet 
állítottak, melyre ráírták a népmisszió évét. 

1 Diós István: Misszió. In: Magyar Katolikus Lexikon (Továbbiakban MKL) 
IX. Bp., 2003. 228.

2 „Minden népmisszió célja a keresztény hit és életmód felébresztése, élesz-
tése és megerősítése, a bűn kiirtása, a jámborság és az Isten szeretet ural-
ma. Ezen cél elérésére főképpen három eszközt használ: imádság, Isten 
igéje és a szentségek. Az imádság megszerzi az Isten igéjének az erőt és a 
kegyelmet. Viszont az igehirdetés akkor igazán hatásos, ha a hallgatóság 
nem annyira a szónokot dicséri, mint inkább elmegy – gyónni. A gyónás-
ban való feloldozás, a rákövetkező (gyakori) szentáldozás nélkül hiányozna 
a népmisszióból a kiengesztelő befejezés, a kitartáshoz szükséges vigasz-
taló és boldogító erő.” vö. Máthé Benvenut OFM: Missziók. In: Erdélyi 
Ferencesek Útja, A Rendtartomány Hivatalos Közlönye, Missionarius 
Franciscanus (Továbbiakban: EFÚ, RHK, MF) (1935/2). 33.
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A fent olvasott rövid, lényegre szorítkozó fogalomtisztázást köve-
tően térünk rá tanulmányunk témájára, vagyis a 20. századi erdélyi 
népmissziózás főbb jellemzőire, e jelenség újramegjelenésére, gya-
korlati körülményeire, jellemzőire. Célunk egy olyan vallásos jelen-
ség bemutatása, ami nagyban meghatározta az erdélyi plébániák egy-
kori pasztorális életét, a közösség hitének élő mivoltát, s talán nem 
túlzás azt állítani, hogy a „lélekmentő” napok hatásai foltokban, de 
ma is felsejlenek az egyén és a közösség életében. Továbbá, megje-
gyezzük azt a szomorú tényt is, hogy e nagyszerű népmissziós alkal-
mak hagyományos értelemben vett megtartásairól csak a század első 
felében beszélhetünk, hiszen az 1945–1946-os romániai választáso-
kat követően az akkor már egyre erősödő kommunista államhatalom 
egypártrendszere az egyházi tevékenységeket is lassan, de annál cél-
tudatosabban minimalizálta, majd következetesen betiltotta. Mielőtt 
azonban már a jelenség végét tárgyalnánk, vegyük szemügyre azt a 
fél évszázadot, amit magában foglal az erdélyi népmissziós történet.

Erdély püspöke, gróf Mailáth Gusztáv Károly3

A 20. századi népmisszió történetének megkerülhetetlen alakja az 
1897 és1938 között szolgáló főpásztor, Mailáth püspök. Pappá szen-
telését (1887) követően a fiatal pap 1897 januárjában az erdélyi Lön-
hárt Ferenc püspök mellé került coadjutornak.4 Még abban az évben a 
betegeskedő püspök halála bekövetkeztével Mailáth Gusztáv foglalta 
el a főpásztori széket.5 1938. május 18-án betegségre hivatkozva 
nyújtotta be lemondását a pápának, majd negyvenévnyi szolgálat után 
1940. március 10-én halt meg Budapesten.6 

Az egyházmegye állapotáról, Mailáth püspök szolgálata kezdetén, 
a legpontosabb képet az 1898-as schematizmus7 adataiból tudhatunk  
meg.8 A források a lelki élet kapcsán úgy jellemzik ezt a korszakot/
3 Gróf Mailáth Gusztáv Károly (1864–1940) felsőfokú tanulmányait a strass-

burgi egyetemen folytatta, jogi vonalon. A szemináriumba való jelentkezése 
után teológiai tanulmányait Bécsben folytatta, itt szerzett teológiai okle-
velet. Simor János hercegprimás szentelte pappá 1887-ben. Felszentelését 
követően esztergomi tanulmányi felügyelő lett, majd két évig komáromi 
helyettes plébános.

4 Jelentése: segédpüspök.
5 Ádám Éva: Hogyan nevelték szülei Majláth püspököt. Szeged é. n. 4–5.
6 Nóda Mózes: A püspök, mint a liturgia vezetője. Mailáth G. Károly liturgi-

kus rendelkezései. In: Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek 
köszöntése. Szerk. Marton József – Oláh Zoltán. Bp. 2011. 349.

7 Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Transsilvaniensis editus 
pro anno a Christo nato 1898. 286.

8 Az erdélyi egyházmegyének 16 esperesi kerülete volt, ami 219 plébániát 
foglalt magába, ezekhez pedig 60 filia tartozott. A katolikusok lélekszáma 
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időszakot, mint ahol „számottevő lelki közöny uralkodott”, ugyanis 
az értelmiség tömegesen hódolt a szabadkőművességnek. Mindez 
hatással volt a vezető körökre is az egyházellenes hangulat megte-
remtése, fenntartása révén.9 Az új főpásztor jelmondata – „In corde 
Jesu salus!”10 – fényében lendül neki a megoldásra váró felada-
toknak. Első körlevelében következőként írt választott jelszavának 
fontosságáról és egyben a megújulást előmozdító terveiről: „Midőn 
jégszívű álszentek pusztították az Úr nyáját a múlt században: akkor 
jelent meg egy istenfélő szűznek Alacoque Margitnak s kifejtette 
előtte nagy szándékait, kifejezte vágyát, hogy az ő szent szívéhez 
forduljon az emberiség, annak melegéből merítsen, áldozatkészsé-
gétől tanuljon. Ezen áhítathoz kötötte a legdúsabb kegyelmeket, a 
legnagyobb szerű ígéreteket tette Szentséges szíve tisztelőinek, hogy 
mindnyájunkat ahhoz vonzzon: szerénységet, alázatosságot akar 
adni korunk emésztő gőgje ellenében, önfeláldozó szeretetet annak 
hideg önzése ellen. Éppen azért ezen szentséges szív oltalmába aján-
lottam mindjárt főpásztorkodásom elején Egyházmegyémet, ennek 
szeretném felajánlani minden egyes hitközséget, e szentséges szív 
tiszteletére szeretném, ha szobrok és oltárok emelkednének minden 
templomban. Szívre és szeretetre van szükségünk, hogy a köztünk 
uralkodó ellentétes nézetek és törekvések között egymással békében 
élve a közjót egyesült erővel mozdíthassuk elő. Karoljátok fel azért 
kedves híveim ezen ájtatosságot, ajánljátok fel napi munkátokat és 
szenvedéseteket isteni Üdvözítőnk könyörületes Szívének. Helyez-
zétek oltalma alá családi boldogságokat, gyermekeiteket, őrizzétek e 
Szent Szív képét házaitokban, hozzatok olykor egy kis áldozatot tisz-
teletére, s az Úr Jézus bőségesen fogja közölni veletek is Szent Szívé-
nek szeretetét s kegyelmét.”11 Mailáth püspök főpásztorsága első éve-
ihez köthetőek az olyan rendelkezései, mint a napközben nyitva levő 
templomajtók, a tabernákulum körül elhelyezett örökmécses, Jézus 
Szentséges Szívének tisztelete, a hívek buzdítása gyakori szentáldo-
záshoz való járulás érdekében, vallásos társulatok újjászervezésére, 
a papok buzdítása a gyermekek gondos hitoktatására, jegyesek okta-
tására, anyakönyvezésre, szentbeszédekre való gondos felkészülésre, 

318 394 fő volt.
9 Liberális lapok már kinevezésekor meghurcolták, zöld püspöknek mond-

ták, mivel nem a szabadkőművesek segítségével lett főpásztor. Jósika 
Sámuel, a Státus világi elnöke figyelmeztette is a fiatal püspököt, hogy a 
támadások elkerülése végett beszédeiben lehetőleg kerülje a liberalizmus 
szót. (Marton József: Majláth Gusztáv Károly In: MKL VIII. Bp. 2003. 
531–533.

10 Jelentése: Jézus Szívében az üdvösség!
11 Gyulafehérvári Érseki Levéltár,: 4881/1897. Továbbiakban: GyÉL
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az egyháztanácsok aktív szerepvállalására.12 A Jézus Szíve kultuszon 
át mintegy a hitélet reneszánszát lehetett tapasztalni az egyházmegye 
közösségei körében.13 Mindehhez szorosan hozzátartozott a megle-
hetősen komoly reformon átment ferences rendtartomány tagjainak 
lelkes hozzáállása, valamint a „frissült erejű” egyházmegyei papság 
odaadó együttműködése.14

A főpásztor egyik nagyon jelentős és eredményes, a pasztorációt 
megcélzó rendelkezése a népmissziók újjáélesztése, annak fokoza-
tos elterjesztése egyházmegyéjében.15 A püspök az 1899-es év végi 
körlevelében a következő évre meghirdetett jubileumi év16 kapcsán 
számos útmutatást, tanácsot ad az egyházközségek papjainak a lelki 
megújulás érdekében. Jelen esetben a 3. pont bír különös jelentőség-
gel, hiszen az alábbiakat foglalja magába: „Óhajtanám, hogy minél 
több hitközség részesüljön a szent misszió áldásaiban. Közöljétek 
velem még a tél folyamán erre vonatkozó óhajaitokat, és amennyiben 
a hithirdető szerzetesek csekély száma miatt mindenhová nem mehet-
nének, a világi papok között, azok, akiket az apostoli lelkület e fontos 
munkára készségesekké tesz a távolabb eső plébániákon alkalma-
san helyettesíthetnék a misszionáriusokat. Akik erre vállalkoznának, 
tudassák velem szándékukat.”17 A jubileumi ünnepségek szervezése 
egy egyházmegyei bizottság feladatkörébe tartozott, amely további 
kiegészítéseket fogalmazott meg a fent említett körlevél javaslatai-
hoz. A püspöknek írt válaszlevelében a bizottság azzal egészíti ki a 
főpásztor javaslatait, hogy „a szent missziók és lelkigyakorlatokra 
nézve, Csík megyét kivéve, missziókerületek szerveztessenek alkal-
mas központokkal, mivel szétszórtan fekvő katolikus községeink 
csak így részesülhetnének jobbára a missziók áldásaiban. A kerületek 
nagysága és szervezése az esperes urak véleménye alapján volna meg-
12 GyÉL: 200/1898, 1921. június.
13 A templomok megteltek hívekkel, püspökjáráskor és búcsús ünnepeken 

százak és ezrek járultak gyónáshoz, közöttük nők és férfiak egyaránt. 
Ugrásszerűen megnövekedett a napi áldozók száma is. Az ifjúságot Mária-
kongregációk nevelték öntudatos keresztény életre. Az egyházmegye a hit-
buzgalom új korszakát élte.

14 Incze Dénes: Szerzetesi példakép. Megemlékezés Csiszér Elek ferencesről. 
Keresztény Szó. http://epa.oszk.hu/00900/00939/00171/EPA00939_ke-
reszteny_szo_2015_02_06.html (Utolsó letöltés: 2018. 05. 21.)

15 A 605/1900. számú püspöki körlevélben könyvajánlásokról lehet olvasni 
s köztük az alábbiról is: „Fölemlítem továbbá Kisfaludy Z. Lajos ’Missió-
könyv’-ét. Aki ezt megismeri, népének tudom ajánlani fogja, hogy ab-
ból megtanulja a szent missziót óhajtani és abban teljes odaadással részt 
venni.”

16 A kereszténység 1900. és a magyar katolicizmus 900 éves jubileuma.
17 GyÉL: 100/1899. Püspöki körlevél I.
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határozandó.”18 Az alábbiakban ezt törekszünk bemutatni, jelentősé-
gére rávilágítani. Ezt három szakaszra bontva tesszük, hogy ezáltal 
is átláthatóbb legyen a század első negyede, majd a két világháború 
közötti időszak sajátossága. Zárásképpen pedig a második világhábo-
rút követő népmissziós alkalmakra tett javaslatokra, azoknak gyakor-
lati eredményeire térünk majd ki.

A pasztoráció régi, új eszköze: a népmisszió
A 20. századi Erdélyben a népmisszió megteremtése és a gyakorlat-
ba való ültetése, annak széleskörű közösséggel való megismertetése 
az Erdélyi Papi Missziós Egyesület tagjainak az érdeme. Az Egye-
sület működését Mailáth püspök 1901. április 25-én hagyta jóvá,19 
szabályzata huszonkilenc cikkelyt foglalt magában.20 Mielőtt az emlí-
tett Egyesület legfontosabb jellemzőit, célkitűzéseit bemutatnánk, itt 
jegyezzük meg, s majd a későbbiekben bővebben tárgyaljuk is azt a 
tényt, hogy az egyházmegyés papság is hatékonyan kivette a részét a 
„lélekmentés” áldozatos munkájából, azonban a szerzetesek (feren-
cesek, lazaristák, piaristák) mindvégig népszerűbbeknek bizonyultak 
e téren.

Az „Erdélyi Papi Missio Egyesület” magába foglalt minden olyan 
egyházmegyés és szerzetesközösséghez tartozó papot, aki önként vál-
lalta a gyakran viszontagságokkal teli missziós alkalmak vezetését, 
azok minél eredményesebb megtartását. Az Egyesület szabályzatának 
legfontosabb pontjai az alábbiak: a mindenkori védnök(e) az erdélyi 
püspök, az élén pedig a tagok közül öt évre megválasztott elnök. A 
tagok belépése három évi kötelezettségvállalást jelentett, ami magá-
ban foglalt olyan pontokat, minthogy engedelmességgel tartoztak az 
elnöknek, továbbá hogy a tagok évente legalább kétszer vállaltak nép-
missziós alkalom megtartását, s az azokra való felkészülés gyanánt 
egy hónapot vehettek igénybe. Belépéskor a tagok kinyilváníthatták, 
hogy milyen nyelven kívánnak közreműködni a népmissziók megtar-
tásánál, s ez azt is jelentette, hogy a megjelölteken kívül más nyel-
ven való szólásra nem lehetett kötelezni őket. Ugyanakkor, már az 
alapszabály harmadik pontjában arról is olvashatunk, hogy „pártoló 
tag lehet bárki, pap vagy világi, férfi vagy nő, ki az egyesület célja 
biztosabb elérésére annak pénztárába egyszerre 10 koronát befizet 
vagy pedig évenként 1 korona pártoló tagsági díjat. Az ilyen pártoló 
tagok a missziók által elért lelki áldások részesei lesznek.”21. Fenn-
18 GyÉL: Sz. n./1899 Gyulafehérvár, 1899. december 13. Fejér Gerő, hittanár, 

bizottsági elnök és Ujfalusi József bizottsági elnök
19 GyÉL: 1681/1901. I. 13/e, 42. doboz
20 A példa a pécsi egyházmegye Missziós Egyesületétől van kölcsönözve.
21 GyÉL: 1681/1901: Az Erdély egyházmegyei Papok Missió Egyesületének 

alapszabályai, 3§.



76 Egyháztörténeti Szemle XXII/2 (2021)

maradt egy „Betűsoros névjegyzéke azon egyházmegyei papoknak, 
kik az „Erdély- egyházmegyei Papok Missio- Egyesület”-ébe csatla-
kozásra felszólítandók volnának,” – a felsorolás végén pedig olvas-
ható a Ferences Rendtartomány tagjai közül megnevezett: „P. László 
Policarp, tartományfőnök, P. Csiszér Elek, zárdafőnök, Vajda-Hu-
nyad, P. Kori Otto, zárdafőnök, Medgyes, P. Sántha Angelus, házfő-
nök, Maros- vásárhely, P. Trefán Leonárd, zárdafőnök, Mikháza.”22 
A kézirat második felében bővebben kitérünk a ferences népmissziós 
gyakorlat jelentős szerepére. 

Bár az első években nem sok reményre okot adó népmisszi-
óra vonatkozó kérésre és annak megtartására került sor,23 de az idő 
múlásával egyre több megkeresés érkezett a népmissziós elnöknek 
címezve, amelyben egyházközségek elöljárói missziós napokat sze-
rettek volna tartatni. Ezekben egyre inkább megjegyezve akár konk-
rétan is az óhajtott missziós személyét, ami arra utal, hogy kezdenek 
ismertté válni egyes népmissziós tevékenységet folytató lelkipász-
torok. Az eddig ismert forrásaink alapján az első népmissziós kérés 
és az azt követő beszámoló Bordos egyházközségre vonatkozik.24 
Mindeközben az 1899-ben megfogalmazódott úgynevezett missziós 
kerületek megszervezése továbbra is a sürgető feladatok között olvas-
ható.25 Az Erdélyi Papi Missziós Egyesület két év elteltével, 1903-
ban mérleget vont az elmúlt időszak népmissziós tevékenységéről.26 
Ugyanakkor, a püspöki kérésnek eleget téve – miszerint előző év 
végéig szükséges leadni a következő évben tervezett missziós kéré-
seket – elkészült egy kimutatás „azon egyes plébániákról melyek az 
1903-ik év folyama alatt missziót kérnek.” A táblázatszerű kimutatás 
tartalmazza esperesi kerületenként az egyházközségek megnevezését, 
esetleges észrevételeket – pl. „lehetőleg lazaristát kérnek, netán Jézus 
Társasági atyát”, vagy „nagyböjti időben szeretnék, esetleg a májusi 
ájtatosságok alatt.” Az 1903-as évre 26 plébánia kért népmissziót, 
továbbá „felette szükséges az esperesek szerint még 7 plébánián”, így 
összesen 33 hitközség lett előjegyezve Zomora Dániel, akkori misz-
szióegyesületi elnöknél.27

A század elejéről eddig ismert forrásainkban nem találtunk egy 
egységes forgatókönyvet, amely leírná, ismertetné a népmissziós  
22 GyÉL: 1294/1901.
23 Az ismert források szerint 5–10 alkalomra került sor évente.
24 GyÉL: 56/1900, 124/1900. 15. cssz., 1020. d.
25 GyÉL: 165/1900.
26 GyÉL: 37/1903.
27 Arról, hogy végül hány népmisszió került kivitelezésre, nem tudunk konk-

rét számokkal szolgálni, annyi azonban bizonyos, hogy a Püspöki iratok 
között mindösszesen hat megtartott esetről tudunk a plébánosi kérések, 
visszajelzések alapján.
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napok lefolyását, de feltételezhetjük, hogy a korábbi időszakok hagyo-
mányai átöröklődhettek, s kiegészültek a tapasztalatokkal, s ez végül 
egy 1931-ben megjelenő útmutató kiadásához vezetett.28 Mindazon-
által egy 1905-ben napvilágot látott nyomtatvány a „Mentsd meg lel-
kedet!” jelszó fényében a misszióskereszthez kötött búcsúkat sorolta 
fel. Ebből következtetjük, hogy a missziós napok sarkalatos pontja 
volt már akkor is az utolsó nap felállított és megszentelt kereszt, 
ami mintegy emlékeztetőül „ama Isten járást, kegyelemosztást hir-
deti, amelyben 8–10 napon át része volt a községnek. Figyelmeztet 
mindenkit arra, hogy a misszió alatt tett fogadáshoz, jó feltételeihez 
hű maradjon.”29 A szóban forgó nyomtatványból kiderül, hogy teljes 
búcsút lehetett nyerni a kereszt előtti imádkozás révén „minden évben 
a missziókereszt szentelésének évfordulóján – ha hétköznapra esik a 
következő vasárnapon” –, de a teljes búcsú kijárt annak is, aki a misz-
sziós alkalom évfordulójának kezdetétől negyven napon át imádko-
zott a szent állhatatosság érdekében szentségekhez járulva és a pápa 
szándékára imádkozva. Ugyancsak teljes búcsúban részesülhetett az 
is, aki „ugyanazt az imádságot legalább háromszor minden hónapban 
a missziókeresztnél szokta elimádkozni, az december havának vala-
melyik napján, hogyha töredelmesen meggyónik, megáldozik és a 
pápa szándékára valamit imádkozik.”30 A búcsú engedélyeztetésének 
körülményeiről egy, az egyesület elnökétől fennmaradt levél tartal-
mából tudunk bővebb információkat.31

A népmissziós napok szerkezeti, tartalmi előkészítéséről, fel-
építéséről és lefolyásáról alapvetően a levéltári forrásokból az a for-
gatókönyv sejthető ki, miszerint első lépésként a missziós napokat 
megtartatni kívánó plébános levélben kérte a Papi Missziós Egyesület 
elnökét, hogy küldjön népmissziós papot az egyházközségébe. Ennél 
a pontnál, mint már említettük, volt olyan kérés, amely konkrétan 
megnevezte a kívánt missziós személyét, máskor azonban nem volt 
külön ilyen jellegű kérés. A pontos dátum megjelölése, leegyezte-
tése a további levelezések alkalmával alakult ki. A kérő plébánosnak 
kötelessége volt megírni a hívek számát – azok lelki értelemben vett 
aktivitását (templomba járás, szentségekkel való élés, babonaság) –, 
valamint, hogy hány napra is tervezné a népmissziós napokat. Ennek 
idejére kötelessége volt kisegítő papok hívása az akadálymentes 
gyóntatás érdekében. A plébánosnak ez időre távol kellett maradnia 
e szentség kiszolgáltatásától a hívek lelki felfrissülésének, nyitottsá-
28 Erről bővebben a két világháború közötti időszak tárgyalásánál teszünk 

majd említést.
29 Lukács Mansvét OFM: Népmisszió. Útmutatás a népmissziót rendező fő-

tisztelendő papság részére. Cluj/Kolozsvár. 1931. 16.
30 GyÉL: 302/1905.
31 GyÉL: 2/1905.
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gának érdekében. A hívek számától függően egy vagy két missziós 
pap ment „lelkeket menteni”, ami a már említett csoportoktatások 
keretében történt reggel és este. Ezen napok csúcspontjai a katekézi-
sek mellett a gyónások, a szentségimádások és a körmenetek voltak. 
Az utolsó nap a gyermekek megáldása mellett történt meg a misz-
sziós kereszt elhelyezése a templomkertnek egy alkalmas helyén, míg 
másutt falra illesztése a templomban. Helyenként meglévő szokás 
volt, hogy a misszió évfordulója alkalmával virágokkal díszítették fel 
a keresztet.32 A „lélekmentő” napok elmúltával a plébános beszámolót 
írt a püspöknek, amely tartalmazta a népmisszió időpontját, annak 
megtartóját, a hívek aránybeli részvételét, a szentségekhez való 
járulások számát, de olvashatunk házasság-rendezésekről, katolizálni 
akaró más vallásúakról, gyakran pedig személyes megjegyzésekről is 
a népmissziós személyét illetően.33

A tárgyalt időszak tekintetében azt a tényt leszögezhetjük, hogy a 
kezdeti lelkesedés követően, ill. a gyakran visszatérő püspöki biztatás 
ellenére a népmissziós alkalmak gyarapodásában nem figyelhető meg 
egy természetszerűleg elvárt növekedési tendencia. Az eddig feltárt 
források alapján az 1900 és 1918 közötti időszakban megközelítőleg 
kilencven népmissziós alkalomra vonatkozó kérést és/vagy beszámo-
lót ismerünk. Megfigyelhető, hogy az 1910–1919 közötti periódusból 
évi négy-öt népmissziós kérés, beszámoló maradt fenn a napjaink-
ban kutatható püspöki iratok között. Természetesen korántsem azt a 
következtetést vonjuk le, hogy csak és kizárólag a megjelölt számú 
népmissziós alkalmak lettek megtartva, viszont egyfajta viszonyí-
tási pontként mégis ezekbe az iratokba fogódzunk, hiszen ha nem is 
maradt a püspöki levéltárban írásos nyoma a „lélekmentő” napokra 
vonatkozó eredményeknek, legalább a kérés beérkezése egyfajta 
megvalósítási alkalmat feltételez. Továbbá, az is oka lehet  a kevés 
számú népmissziónak, hogy az első világháború alatt frontra elvitt 
katonák, a hadikórházakban, foglyok között, háborús terepeken szol-
gáló papok, szerzetesek, a hátországban maradt nők, gyerekek, idősek 
egyaránt addig megszokott élethelyzetük ellentétes mivoltával kellett, 
hogy szembenézzenek – elsősorban fizikai túlélésük érdekében –, így 
csak sokadlagos pontként jöhetett szóba egy-egy klasszikus értelem-
ben vett népmissziós alkalom megszervezése.

Ebből az időszakból kiemelt helyen kell említeni Mailáth püs-
pök háború alatt is folytatott ambiciózus és lelkes elköteleződését 
annak érdekében, hogy a püspöki szék elfoglalásakor tapasztalt 

32 Lukács Mansvét: Népmisszió. Útmutatás a népmissziót rendező főtiszte-
lendő papság részére. Kolozsvár 1931. 16–17. Továbbiakban: ÚNRFPR.

33 Számos ilyen jellegű dokumentum fennmaradt a Püspöki iratok és külön-
böző ferences folyóiratok népmissziós rovatai között.
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lelki közönyt az ellenkező irányba lehessen fordítani, a kor 
kihívásainak figyelembevétele mellett. Ennek érdekében mindvé-
gig egyik fő elképzelését – a püspöki jelmondatából kiindulva –, a 
Jézus szíve kultusz mentén haladva a népmisszióknak újra a gya-
korlatba történő visszaültetését célozta meg. Ez a két világháború 
közötti időszakban majd igazi virágkorát élte. Ennek alapvető jel-
lemzőit a következő fejezetben kíséreljük meg bemutatni.

A két világháború közötti időszak 1945-ig
Az első világháború lezárását követő időszakban számos főpásztori 
levélben olvashatunk Mailáth püspök aggodalmáról az elmúlt évek 
„vérözön hullámainak” hosszú távon érezhető hatásairól, s egyben 
buzdítva övéit, hogy „Istenhez kell tehát visszatérnie és áldozatot kell 
nyújtania az emberiségnek.34 Írja mindezt annak tudatában, hogy „a 
romboló háborúval járó lelki fegyelmezetlenség, a családi élet érint-
hetetlen szentségét meglazító felfogások, az élet fenntartásához szük-
ségéhez anyagi eszközök hiánya,” valamint „az a sok erkölcsi kihá-
gás, a tulajdon tiszteletének megvetése, a fiatalkorú bűnösök nagy 
százaléka mind az isteni parancsolatokkal szembeni megvetésnek 
gyászos következménye.”35 Egy másik, szintén az 1918-as évben 
keletkezett főpásztori felhívás a Jézus Szent Szívéhez való buzgóbb 
imádkozást javasolja, a szentségimádások, körmenetek szorgalmazá-
sával együtt.36

A húszas évek közepéig a püspöki körlevelek, az egyházmegyé-
nek szánt megnyilatkozások az új román államba való beilleszkedést 
segítő javaslatok tucatját foglalta magába, a mindenkori hadiárvák-
nak, özvegyeknek való gyűjtés és a szentségekhez való minél gya-
koribb járulás buzdítása mellett. A népmissziós alkalmakról mindez- 
idáig csak a püspöki iratok vegyes fond együttesében találkoztunk, 
ahol egy helyütt a Papi Missziós Egyesület felhívást tett közzé új 
tagok toborzása érdekében, és ezzel együtt missziós napok megtar-
tását kérelmező beadványokat várt az erdélyi egyházmegye plébáno-
saitól. Ezt követően 1922-től a számottevő missziós alkalmak újabb 
növekedési tendenciát mutatnak, nem ritkán olyan esetekkel is tűz-
delve, amikor a román hatóság megakadályozza a népmissziós napok 
lefolytatását.37 

34 GyÉL:  II/1918.
35 Uo.
36 GyÉL: 8083/1918.
37 Az első ilyen dokumentált eset a Zsil-völgyében az 1922. október 8. és 

15. közötti időre tervezett missziós napok. Erről bővebben a 486/1922, 
52/1922-es számú iratokban lehet olvasni a Püspöki iratok 22–25 cssz, 
1495. doboz.
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Amint már utaltunk rá, az Egyesület magába foglalta nemcsak 
az egyházmegyés papokat, hanem az idő előrehaladtával fokozato-
san a különböző szerzetesrendek tagjait is, akik egyre inkább kezdtek 
ismertté, népszerűvé válni az erdélyi plébániák körében. Közöttük a 
századfordulón, az új évszázad elején a ferencesek még visszafogott 
számmal képviseltették magukat a népmissziós gyakorlatban, azon-
ban az ezt követő egy-két évtizeden belül ők váltak a legtöbb missziót 
tartó renddé. Ennek egyik oka, hogy az egyházi iskolák működésének 
ellehetetlenítését követően számos rendtag felszabadult addigi tanári 
kötelezettsége alól, így talentumait a lelkek megmentésének érdeké-
ben kamatoztatta.38 Természetesen a szerzetesek – függetlenül a rendi 
hovatartozástól – előnyben voltak abból a szempontból is, hogy nem 
egyedül vagy másodmagukkal láttak el plébániákat, szemben az egy-
házmegyés papsággal, így az aktív népmissziós szerzetesek száma 
mindig is nagyobb volt, mint az egyházmegyés papságé.

Az eddig ismert források összesítése alapján minden túlzás nél-
kül állítható, hogy Erdélyben a két világháború közötti időszak volt 
a népmissziók legtermékenyebb periódusa. A papság a szerzetesek-
kel párhuzamosan fáradságot nem ismerve „szántott-vetett-aratott” a 
hívek lelkében. Ebből az időszakból mérföldkőnek számít az Egy-
házmegyei Papok Missziós Egyesületének 1930. július 11-én Csík-
szeredában megtartott évi rendes közgyűlése, melynek fennmaradt 
jegyzőkönyvéből részletesen tájékozódhatunk az Egyesület tevé-
kenységéről, jövőre vonatkozó, határozott elképzeléseiről az ered-
ményes népmissziózás érdekében.39 Az ülést megnyitó köszöntéseket 
követően Oláh Dániel főesperes, az egyesület akkori elnöke „tömör 
előadásban magyarázza, hogy a Misszióegyesület lelkes munkájára 
szükség van, mert:

a.) a lelkészkedő papság bizonyos idő multával rászorul a 
misszió támogatására, hogy híveinek új, meglepő és vonzó 
alakban adják a missziósnapok azt egyszerre, amit ő csak el-
szórtan, évek távlatában és gyakran önmagát kiüresítve, kifá-
rasztva nyújthat híveinek.
b.) mert a hívek is várják a többet, az újat és tapasztalás, hogy 
hívőink egy bizonyos tömegét mindig csak a missziók moz-
gatják új életre.”40

A jegyzőkönyv további részéből megtudhatjuk, hogy az 1929-ben jó-
38 Imets Izra Károly OFM: Belmissziók 1. Erdélyi Ferencesek Útja – A 

Rendtartomány Hivatalos Közlönye (Továbbiakban: EFÚ, RHK.) (1930) 3. 
39 GyÉL: 2850/1930. A Papok Misszió Egyesületének jelentése az 1929–1930. 

évi működéséről. Ugyanakkor, ezen az ülésen került sor az 1929. augusztus 
26-án 3847/1929. szám alatt benyújtott Egyesületi Alapszabály jóváhagyá-
sára is.

40 Uo.
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váhagyott – a régi alapján kidolgozott – új alapszabályzat az Erdélyi 
Tudósító őszi lapszámában is olvasható, hogy ezáltal is minél több 
érdeklődőhöz elérjen az Egyesület tevékenysége. A tagok létszáma 
az 1929-es őszi közzététel óta az 1930-as nyári közgyűlésig csupán 
egy fővel gyarapodott, egy tag pedig elhunyt. Össszesítve a szóban 
forgó rendes közgyűléskor a működő tagok száma – egyházmegyés 
papság és szerzetesek – ötvenkilenc volt. Ugyancsak e gyűlés 
jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy a VIII-as számú Relatio jelentéseiben 
a missziók is nyilván lesznek tartva, ez pedig a harmincas évek máso-
dik felétől rendszeresen nyomon is követhető. A beszámolóban az el-
nök kitért arra is, hogy „1930. január első napjaiban felhívást küldött 
azon plébániákra, hol még misszió sohasem, vagy nagyon régen volt. 
9 helyről kértek missziót, de technikai okokból csak 7 helyre adhatott 
missziós papokat.”41 Ennél a pontnál kerülnek külön megemlítésre a 
szerzetesek – jelen esetben csak a ferencesek vannak említve – fel-
sorolva, hogy kik és hol tartottak népmissziós alkalmakat. Az első 
világháborút követő időszakban megtartott népmissziók kapcsán hi-
teles számokkal a Missziós Egyesület elnöke szolgál, aki „mint csat-
tanó felkiáltójelet hagyja jelentése végére azt a megszívlelendő tényt, 
hogy 33 plébánián még soha, 15 plébánián pedig az utóbbi 10 évben 
nem volt misszió.”42

Az ülésen a már tíz éve aktívan népmissziózó ferences rendi 
szerzetes, Lukács István, P. Mansvét is felszólalt, aki az elnök 
kérésére felolvasta „rövid, értékes értekezését a missziótartás előz-
ményeiről, annak előkészítéséről és lefolyásáról.”43 Ezt követően 
a hallgatóság egyhangúan kérte az elhangzottak mielőbbi kiadatá-
sát, mondván, hogy „Kegyelmes Atyánk erre a könyvre már előre 
örömmel ígéri az „imprimatur”-t.”44 P. Mansvét a sűrű népmisz-
sziós elfoglaltságai közepette is időt szakít a kérés teljesítésére. Így 
láttak napvilágot Lukács Mansvét alapelvei, meglátásai 20 oldal-
ban a rendtartomány kolozsvári Szent Bonaventura Nyomdájában, 
a „Népmisszió. Útmutatás a népmissziót rendező főtisztelendő 
papság részére” című összefoglalójában a sikeres „lélekmentő” 
napok tartása érdekében.45

41 GyÉL: 2850/1930.
42 Uo.
43 Uo.
44 Mailáth püspök jóváhagyása, engedélye.
45 Eddigi kutatásaink alapján ezt a kiadványt követte 1941-ben egy másik, 

immáron népmissziósokra koncentráló munka, mely hasznos tanácso-
kat sorakoztatott fel.  Ez Lukács Mansvét egyik szentbeszéd sorozatának 
Függelék részében került közlésre.
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A továbbiakban még arról olvashatunk, hogy „az igen gyakorlati 
és hasznos felolvasás után meginduló eszmecserét a közgyűlés teljes 
együttérzése mellett Püspök Atyánknak azon konklúziója zárja be, 
hogy a misszió mindig legyen:

1.) 10 napos,
2.) kezdődjék lehetőleg mindig pénteken és így
3.) foglaljon magában 2 vasárnapot
4.) városon-falun az őszi – tavaszi időszak választandó, 
de inkább az őszi, mert ilyenkor a templom nem oly hideg.”46 

Lukács Mansvétnak 1931-ben kinyomtatott népmissziós útmutatásai 
mellett ugyancsak említésre méltó a Lajos Balázs és Gálffy Sándor 
nagyváradi kórházlelkész által írt és kiadott azon két kötet (Misszi-
óskönyv: 1. Vezérkönyv és rituale, 2. Vázlatok és anyag. Nagyvárad, 
1935.), amely szintén a misszióvezetők részére készült. 

Visszatérve erre az elmúlt periódusra, lényeges látnunk, hogy 
a húszas évek közepéig, mint már utaltunk rá, az egyházmegye 
vezetősége az új ország törvényeihez próbált alkalmazkodni, különös 
tekintettel az egyházi iskolák és épületek megtartásáért küzdve.47 A 
források szerint hosszú évek kihagyása után48 1925-ben, a 3280/1925-
ös számú VIII. körlevélben olvasható főpásztori felhívás, rákérdezés, 
a „Havi relációkról” cím alatti 6. pontban, miszerint: „Mikor volt 
utoljára misszió?” Majd a következő év 374/1926-os számon kelt II. 
körlevéli alpontban az alábbi javaslat olvasható: „Igyekezzenek tisz-
telt lelkészeim főként ott, ahol már több év óta elmaradt, legalább   

46 GyÉL: 2850/1930.
47 Alább lásd a néhány példát az említett helyzetre vonatkozóan. Ezekből 

képet kaphatunk az iskolaépületek visszaszerzésére, az magyar egyházi 
ünnepek megtartására vagy épp a külföldi magyar tankönyvek behoza-
talára vonatkozóan, de ugyanígy világos helyzetkép tárul elénk a román 
nyelv és kultúra agresszívan gyors bevezetéséről, ráerőltetéséről a magyar 
lakosságra, a felekezetek életére. Rendelkezések, jelentések az említett té-
mában: GyÉL: 6130/1920, 1603/1922, 1791/1922, 1377/1923, 2359/1923, 
2482/1923, 1213/1923, 1413/1924, 3694/1924, 5143/1925, 3666/1927, 
4045/1929, 5032/1931.

48 Azonban ezt a megállapítást nagyon óvatosan kezeljük, s pusztán csak az 
eddig rendelkezésünkre álló források (hiánya) alapján állítjuk.
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most, ebben a kegyelmi évben49 szent missziót, lelkigyakorlatokat 
rendezni.”50 

Ezt követően, 1927-ben olvasható ismét egy nagyon határozott 
főpásztori felhívás a népmissziók elrendelése érdekében, abból az 
érvből kiindulva, hogy „a tapasztalat szerint a népmisszió a lelki-
pásztorkodás rendkívüli eszközei között az egyik legelső helyet fog-
lalja el, ami a híveinknek megerősödését Isten szent kegyelmében 
és a hithű, katolikus életmódban való megújulását ígéri.”51 A körle-
vél a főpásztor örömének hangsúlyozásával folytatódik, ami annak 
köszönhető, hogy a fent említett 3280/1925-ös valamint a 374/1926 
szám alatt közzétett rendeletét „a legtöbben megértették és teljesí-
tették.”52 Azonban a püspök öröme mellett szót ad a sajnálatának is, 
hiszen „akad mégis egyházmegyémben olyan egyházközség, ahol a 
lelkész jelentése szerint még sohasem volt, vagy már nagyon régen 
tartatott szent misszió.” Ennek megváltoztatása érdekében a levél 
folytatásaként olvashatjuk az elöljáró részéről, miszerint „ismételten 
és szigorúan elrendelem, hogy ez év őszén vagy jövő 1928 év tava-
szán mindenütt, ahol 10 éven belül szent misszió nem volt, kellően 
előkészített és szervezett népmisszió tartassék.”53 A szigorú elrende-
lést a következő kijelentés zárja: „nem pótolják a missziót  a lelkigya-
korlatok, amit nagyobb városokban szoktak tartani, minthogy ezek 
természetüknél fogva nem az egész hívő nép, hanem csak aránylag kis 
számú választottak számára rendeztetnek. A jövő évi VIII. Relációt 
ezen szempontból különös figyelemmel fogom kísérni. A misszió 
tartásának ideje és vezetője mindig előre bejelentendő. Ugyancsak 
pontos jelentést várok a misszió eredményéről is.”54 Külön kiemelést 
érdemel a fiókegyházak lelkigondozásának megemlítése és egyben a 
papság figyelmének erre való irányítása: „híveink a fiókegyházakban 
elszórtan, más vallásúak közé ékelten élvén, nélkülözik nem egyszer 
a kegyelem legszükségesebb eszközeit is. Természetes következmé-
nye ennek az egyháztól való elhidegülésük, a tudatlanság, sőt közö-
nyösség hitünk szent igazságai iránt”55 – írta a püspök. 
49 A jubileumi évet 1925-re hirdették meg Assisi Szent Ferenc halálának hét-

századik évfordulója kapcsán, aminek keretében az úgynevezett jubileumi 
búcsút csak a Rómába elzarándokolók nyerhették el, azonban ezt XI. Piusz 
pápa kiterjesztette az 1926-os esztendőre az egész katolikus világra is. A 
jubileumi búcsú elnyerésének feltételeit a folyó évi II. főpásztori körlevél-
ben ismertették teljes terjedelmükben.

50 GyÉL: 374/1926.
51 GyÉL: 4080/1927.
52 Uo.
53 Uo.
54 Uo.
55 A továbbiakban az olvasható, hogy a főpásztor reményét fejezi ki és mint-
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Ez a körlevél nemcsak azért bír jelentőséggel, mert csak és 
kizárólag a népmissziókkal foglalkozik azokban az években, ami-
kor a nemzeti kérdés és hovatartozás, az épített és öröklött szellemi 
és anyagi értékek megvédése volt a tét, hanem egyben rávilágít az 
egyházmegye pasztorációs életének egyik szegmensére is, amellett, 
hogy Mailáth püspök e témához való hozzáállásának, széleskörű 
odafigyelésének bizonyítékául is szolgál. A fent bemutatott főpász-
tori hozzáállást eredmény is követte, ami megmutatkozott nemcsak a 
népmissziók egyre növekvő számában, hanem a Missziós Egyesület 
újraszervezésében is,56 ugyanis 1928-ban újra alakuló közgyűlésre  
került sor Marosvásárhelyen.57 

A főpásztor 1929. évi II. körlevele a nagyböjti szentidőre való 
felkészülést sürgette, s az ő szavaival élve: „három dolgot kötök a lel-
ketekre: az imádságot, a bűnbánatot és az irgalmas szeretetet.” A bűn 
hatalmával szemben a papság figyelmét ismét a „különös gonddal” 
való szentbeszédek megírására irányítja, a híveket pedig arra kéri, 
hogy „szorgalmasan hallgassák ezeket a beszédeket.” Továbbá, ami 
a mi szempontunkból ismét lényeges, a körlevélben helyet kapnak 
a népmissziók is: „ahol már nyolc éve nem volt missió, haladékta-
lanul szerveztessék meg az. A székelyföldi missziók manifestációi58, 
fogadalmai és beszédtémái közül ne hiányozzék, hanem megrendítő 
módon közöltessék az antialkoholista gondolat, mert a pálinkázás sze-
gény székely népünk egyik legnagyobb bűnalkalma és pusztulása.”59 
Ez évben Székelyudvarhelyen került sor egy újabb missziós egye-
sületi közgyűlésre a népmissziók minél hatékonyabb újraszervezése 
céljából, melyen az előző évihez hasonlóan maga Mailáth püspök is 
jelen volt.60

egy „nagy megnyugvásomra szolgálna, ha a jövő évi VIII. Relációban jelen-
tenék tisztelt Papjaim, hogy fiókegyházközségeink, még a legkisebbek is, a 
szent missziók kegyelmei által megerősödtek hitükben és a katolikus élet 
gyakorlatában.”

56 GyÉL: 3847/1929.
57 Ezt a tényt egy későbbi beszámolóból tudjuk meg, mégpedig a 46/1940. 

számú leiratból.
58 Jelentése: megnyilvánulás, kijelentés. Ez esetben a missziók tematikájára 

vonatkoztatva.
59 GyÉL: 494/1929. II. körlevél.
60 A missziós elnök jelentése szerint 1929-ben csupán nyolc helységben si-

került megszervezni a lélekmentő napokat, azonban kiemeljük azt a tényt 
is, hogy valamilyen oknál fogva a szerzetesek által tartott alkalmakról – 
különös tekintettel a ferencesekre utalva – nem számoltak be, azokat nem 
tartották számon. A jelenlegi forrásfeltárásaink alapján tudjuk, hogy az 
érintett évben kilenc további olyan népmissziós alkalom volt megtartva, 
amelyet ferences szerzetes végzett. Lásd Katholikus Világ folyóirat 1929. 
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Kritikai szemmel és nagy körültekintéssel kezelve, de az eddig 
feltárt források alapján állást foglalhatunk amellett, hogy a népmisz-
sziók tartásában a robbanásszerű változás az 1930-as évektől követ-
kezett be. Állítjuk ezt mindannak fényében, hogy figyelemmel kísér-
tük a meglévő levéltári forrásanyagot és nem mellékesen a Szent 
István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány részéről 
kiadott folyóiratokat, különböző rendi beszámolókat, levelezéseket, 
háztörténeti adatokat, amelyek következetesen nagyszámú népmisz-
sziós alkalmak megtartásáról tanúskodnak. Mindezt a munkát olyan 
neves erdélyi ferences népmissziósok végezték, mint Lukács Mans-
vét, Réthy Apollinár, Kukla Tarziciusz, Biró Benedek, Fülöp Gyula, 
Szabó Róbert, Vitéz Berárd, Weldin Konstantin, Trefán Leonárd, Tre-
fán Timóteus, Kristó Xavér, Beke Kázmér, Hajdu Leánder, Ambrus 
Kapisztrán és Varga Iréneusz. Ők azok a szerzetesek, akik a legnép-
szerűbbek és legismertebbek voltak Erdély-szerte. Itt jegyezzük meg 
azt is, hogy az 1930 és 1935 közötti időszakban, az őszi hónapokban 
2–3 hetes népmissziózást folytattak a ferencesek az egykori Jugo-
szláv Királyság számos egyházközségében is. Ilyen település volt, 
pl.: Horgos, Martonos, Adorján, Oromhegyes, Bácska, Zenta, Toron-
tál, Pancsova, Sándoregyháza, Székelykeve stb. Az öt év leforgása 
alatt, az eddig feltárt rendtartományi adatok alapján, csak itt negy-
vennyolc helyszínen hat ferences hirdette az örömhírt a „Mentsd meg 
lelkedet!” szellemében.61 

Az erdélyi missziós tevékenységük kronologikusan és követke-
zetesen vezetve volt előbb a Katholikus Világ folyóiratban az 1924 
és 1931 közötti időszakban, majd a rendtartomány hivatalos közlö-
nyében, az Erdélyi Ferencesek Útja című lapban 1930 és1936 között. 
Ezek mellett számos tartományfőnöki körlevél is megőrizte a havonta 
megtartott népmissziós alkalmakra vonatkozó időpontot, helyszínt 
és a gyakorlatot végző(k) nevét. A ferences népmissziós adatok 
kutatásául szolgáló egyik felbecsülhetetlen forrás a már említett hat 
évfolyamot megért Erdélyi Ferencesek Útja, amelyben 1934 és 1936 
között helyet kapott egy úgynevezett Missionarius franciscanus című 
rovat is. Ebben két év alatt négy olyan bejegyzés íródott, amely a 
missziókra fókuszált, és olyan lényeges témaköröket érintett, mint 
a hithirdető feladata, annak erényei, vagy hogy mitől válik ferences 
jellegűvé egy prédikáció stb. A bejegyzéseket olvasva azt a következ-
tetést vonhatjuk le, hogy a ferences lelkiséget egy-egy prédikációban 
különösen is az erények alkalmazása, az elhangzottak érthetősége, 
a szemléltető módszerek használata és a rövid terjedelem tükrözi 
vissza. Továbbá a bűnbánat, a szeretet, a hit és az állandó egységre 
való törekvés, a peremvidéken élőkre való különös odafigyelés az, 

évi havilapjai.
61 Lásd Erdélyi Ferencesek Útja: 1930, 1931, 1932, 1936.
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ami meghatározza a ferences szónokok lélekmentő pasztorációs gya-
korlatát.62 Az Erdélyi Ferencesek Útja a fennállása alatt szerkesztett 
népmissziós rovatokban összesen 210 népmisszióval kapcsolatos 
adatot – helyszín, dátum stb. – közölt, amit 17 ferences neve alatt 
jegyeztek. Ez a szám pedig egy ismét olyan jelentős adat az emlí-
tett hat évből, ami az egyházmegyés forrásokban töredékesen vagy 
teljesen nyomtalanul van jelen. Tovább nézve a forrásokat, kiderül, 
hogy 1937-ben 41,63 1938-ban 8464, míg 1939-ben 2065 népmissziós 
alkalmat vállaltak és végeztek a ferences népmissziósok. Tehát, 9 
év alatt közel húsz ferences 355 missziós alkalommal mentette a 
lelkeket. Viszonyításul 1929 és 1939 között, azaz 10 év alatt az egy-
házmegyés papság 205 népmissziót végzett.66 Nyomatékosítjuk, hogy 
további források feltárása is még folyamatban van, így ezek a számok 
csak elsődleges eredmények. Ennél a pontnál ismét hangsúlyozzuk 
azt az álláspontot, hogy egyházmegyés papként nem olyan egyszerű a 
mozgás, a hívek és a templomi rend „hátrahagyása”, mint egy szerze-
tesi közösségben élő papnak, aki, ha elment a rendházból, jó esetben 
maradt még a teendők elvégzésére minimum 2–3 személy. Nem is a 
számokkal való megmérettetés a cél, hanem nemes egyszerűséggel 
a „munkás és az aratás” valamiképpeni számbavétele, mérlegelése, 
annál is inkább, hiszen a ferences Lukács Mansvét 25 éves népmisz-
sziós szolgálata alatt legalább 500 népmissziót tudhat a magáénak.67 
A két világháború közötti ferences népmissziós tevékenység története 
és értéke messze felülmúlja a fent leírt néhány bekezdés tartalmát, 
de bízunk abban, hogy néhány alapvető fogódzót mégiscsak tudtunk 
nyújtani az olvasó számára. 

A rövid ferences kitérőt követően a két világháború közötti idő-
szakhoz még hozzáfűznénk néhány gondolatot. A már említett 1930-
ban megtartott csíkszeredai ülést követte még az 1933-as Kolozs-
62 Minden lapszám végén található egy „Hírek a Provinciából”, ezen belül 

„Missziók-lelkigyakorlatok” alrovat, ahol lejegyezték a lélekmentéssel kap-
csolatos információkat. Ebben az alrovatban a megtartott népmisszió idő-
pontja, dátuma, a napokat vezető szerzetesek felsorolása mellett plébánosi 
visszajelzésekről is szerzünk információt. A rövid – általában 2–3 monda-
tos – beidézések/visszajelzések a mindenkori missziós sikereket méltatják, 
olykor meleg hangú jelzőkkel, máskor konkrét számokra való hivatkozás-
sal (gyónók, áldozók száma, házasság/keresztelés rendezése).

63 GyÉL: Sz. n./1938 A Tartományfőnökségről küldött dokumentum.
64 GyÉL: 61/1939.
65 GyÉL: 58/1940.
66 1930-ban: 19, 1931-ben: 8, 1932-ben: 7, 1933-ban: 46, 1934-ben: 36, 1935-

ben: 17, 1936-ban: 19, 1937-ben: 21, 1938-ban: 23, 1939-ben: 9 népmisszi-
ós alkalom. Lásd 46/1940.

67 Az 500. alkalmat Scheffler János szatmári püspök méltatta. Lásd 1350/1947.
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váron, majd 1934-ben ismét Csíkszeredában. Az 1936-os brassói 
találkozás alkalmával megalakult a három egyházmegyét összefogó 
Missziós Konferencia Egyesülete. A vizsgált időszakra vonatkozó 
utolsó Papi Missziós Egyesület közgyűlésére 1939-ben ugyancsak 
Csíkszeredában a katolikus nagygyűléssel együtt került sor, „amikor 
is kiváló előadók tartalmas, gyakorlati előadásokban részesítették a 
nagyszámban megjelent papságot.”68 

A missziókat elősegítő társulat, az Unio Cleri pro Missionibus 
megalakítása és Faragó Ferenc teológiai tanár annak titkárává való 
kinevezése 1929. december 6-án történt meg.69 A következő évben 
az 5895/1930. I. számú körlevélben a püspök bővebben is írt az új 
társulatról, amelyről kiderült, hogy „világi és szerzetes papok társu-
lata ez, amelynek tagjai vállalják: 1.) hogy híveik körében a misszi-
ókat támogató egyesületeket felkarolják vagy más egyesület kereté-
ben ilyen szakosztályt létesítenek, 2.) önmaguk csekély évi összeget 
adományoznak missziós célokra.”70 A folyó év II. körlevelében ismét 
szóba kerül a „lélekmentő” napok jelentősége abban a kontextusban, 
hogy akik ezek „vezetésére vállalkoznak, ne hagyatkozzanak a szó-
bőség adományára, sem a külsőségekre, hanem igyekezzenek lelki-
ismeretes készület és elmélkedés által maguk is elmélyedni abban, 
amire másokat vezetni akarnak: mert csak így lesz igazi és maradandó 
hatása munkájuknak.”71 A vállalkozók minél eredményesebb munká-
ját elősegítő számos püspöki rendelkezésről tudunk, amelyek közül 
kiemelhetjük a 23/1933-as és 539/1933-as számúakat, amelyek misz-
sziós felhatalmazásokat foglalnak magukba,72 mint ahogy az egyház-
megyei missziósnap jóváhagyásáról is az 1934-es évből. A felsoro-

68 GyÉL: 46/1940
69 GyÉL: 5079/1929.
70 GyÉL: 5895/1930, I. körlevél, továbbá az 501/1930-as szám alatt iktatott 

püspöki rendelkezésben is olvashatunk a társulatról bővebben, megemlít-
ve az igazgató személyét, aki Buday János volt, vele együtt az egyházmegyei 
tanácsot Macalik Győző, Faragó Ferenc titkár és Vezér László pénztáros al-
kották. Ugyanitt olvashatunk az „Erdély egyházmegyei Papok Népmisszió 
Társulatáról”, melynek választott igazgatója Oláh Dániel volt.

71 GyÉL: 283/1930, II. körlevél.
72 Ennek a felhatalmazásnak a jelentősége abban állt, hogy az előzetesen be-

jelentett népmissziók ideje alatt a missziót végző a plébánia területére való 
megérkezésétől a távozásáig terjedő időszakra vonatkozóan a Szentszéknek 
és püspöknek fenntartott joghatóságokat gyakorolhatta. Ilyen felhatalma-
zást, engedélyt foglalt magába a búcsúk kihirdetése, körmenetek tartása, 
különböző gyónás feloldozások, de a hitehagyók egyházba való visszafoga-
dása, illetve a tiltott könyvek birtoklása, olvasása alóli felmentésre vonat-
kozó engedély is.



88 Egyháztörténeti Szemle XXII/2 (2021)

lást folytathatjuk a missziós egyesületek ajánlásával, felkarolásával,73 
továbbá több missziós emléklap jóváhagyásával foglalkozó rendele-
tekkel, amelyek ebben az időszakban láttak napvilágot.74 A tárgyalt 
évek második feléről is azt mondhatjuk, hogy a népmissziók iránti 
érdeklődés továbbra is töretlen. A források között ebből az időszak-
ból is eredményes beszámolók olvashatóak, annak ellenére, hogy a  
lakosság szociális helyzete, a politikai körülmények nem adnak okot 
hasonló jellegű eredményes és bizakodó jelen-, illetve jövőképre. 
Például „az 1939. év a katonai mozgósítás és változókatonai behí-
vás miatt nem kedvezett a missziók rendezésének és tartásának.”75 
Részben ennek tudható be, hogy az esztendő folyamán kevés plé-
bánián rendezték meg a népmissziókat, s „e kevesekről is alig kap-
tam jelentést, így az év végi beszámolóm nagyon gyarló képet tár 
elő”, írja a Papi Missziós Egyesület elnöke, Oláh Dániel. Az elnök 
mindösszesen kilenc népmissziós alkalmat sorol fel az egyházmegyei 
hatóságnak, amelyből nyolcat ferences, egyet pedig egyházmegyés 
pap tartott. Azonban ez az összesítés meglehetősen hiányos, mert az 
általunk feltárt rendi források alapján húsz ferencesek által megtartott 
népmissziós alkalomról tudunk, egyházmegyés részről pedig további 
kettőt azonosítottunk még be.76

A következő évek sem múlnak el népmissziók megtartása nélkül, 
hiszen az 1940 és 1944 közötti időszakban bár mennyiségre nézve 
elhanyagolhatóan kevés az a 14 alkalom, amire sor került, de tekin-
tetbe véve a háborús körülményeket, az azzal járó hátországi nehéz-
ségeket, ez teljesen érthető.77 Az egyik 1943-as személyes hangvételű 
beszámoló csak megerősíti azt a tényt, miszerint „a mai világhelyzet 
73 596 1936.
74 Erre példaként hozzuk az alábbiakat: Nagykárolyban 1936. március 22. és 

28. között Réthy Apollinár és Gábor Anasztáz ferencesek tartottak nép-
missziós alkalmat. A kinyomtatott missziós emléklap egyik oldalán a misz-
sziós napok alatt tett elhatározások kerültek felsorolásra: „Nem lesz nap 
ima (Úrangyala) nélkül. Nem lesz péntek böjt nélkül. A katolikus egyesüle-
ti életbe részt veszek. Csak katolikus iskolába járatom gyermekeimet s őket 
ilyen szellemben nevelem.” stb. A másik oldalon imakönyvek és egyházi 
szervezetek, társulatok lettek felsorolva.

75 Továbbá a GyÉL: 39/1939-es számú iratot is példaként idézhetjük, mely-
ben a lelkész arról számol be, hogy „a csicsókeresztúri hívek részére már-
cius 24. és április 1. között tervezett népmissziót a katonai behívások, 
valamint az emiatt keletkezett nyugtalan helyzet miatt a kerületi főesperes 
úr tanácsára nem tartottuk meg, sajnos. Fodor Gergely lelkész.”

76 GyÉL: 61/1939.
77 Ezekre vonatkozóan forrásul az 1941 és 1946 közötti időszakban beküldött 

VIII. számú egyházmegyei Relatiok szolgálnak az érintett időszakra vonat-
kozó népmissziós adatokkal.
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a missziókat erősen akadályozza. Buzgó lelkipásztorok kértek misz-
sziót s rendre mind elálltak tőle. A legnagyobb román nyomás idején 
is nagyobb volt a misszió lendülete, mint ma a legsikerültebbeké.”78 
A kihívásokkal teli időszakban örömre és további reményre adtak 
okot Lukács Mansvét missziós kötetei, a „Kövess engem I–II.” című 
kiadványai79, amelyben az elmúlt évek tapasztalatai alapján megfo-
galmazódó tanácsai, meglátásai, valamint válogatott népmissziós 
beszédei kapnak helyet. Ebből az időszakból maradt fenn egy, az 
Unio Cleri pro Missionibus működéséről szóló beszámolójához csa-
tolt levél, annak néhai elnökétől, Péter Antaltól. A levél tartalmából 
megtudjuk, hogy „a nagy világégés épen a missziós területeket sújtja, 
azonban már most fel kell készülnünk a háború utáni intenzívebb 
missziós munkára”, s ennek érdekében korosztályokra tagolva osztja 
meg javaslatait. Továbbá, azt is tanácsolja, hogy külön figyelmet kell 
szentelni a missziók ismertetésére a hívek körében, mégpedig úgy, 
hogy „az évkönyvben foglalt adatokat tárjuk a hívek elé, lássák ők is, 
hogy mások milyen szépen dolgoznak, így aztán ők is kedvet kapnak 
a munkára. Viszont nekünk is öröm lesz, ha a jövő évi kimutatásban 
nem kell szégyenkeznünk.”80 A nevezett egyesület munkáját jól tük-
rözik az 1940-es évekből fennmaradt azon szórólapok, beszámolók, 
amelyeket ők szerkesztettek a népmissziós munka minél hatékonyabb 
elősegítése érdekében. A beszámolói ív megszólítottja a Papi Misz-
sziós Egyesület elnöke, igazgatója, majd azt követően az adott plé-
bánia lelkésze a következőkről számolt be az előre megszerkesztett 
dokumentum kitöltésével. E beszámolóból választ lehet kapni a 
plébánián elvégzett munkával kapcsolatos kérdésekre, nevezetesen: 
hány szentbeszéd, hitoktatás, előadás volt tartva a népmissziókról, 
mennyi adomány, gyűjtés, perselyezés gyűlt be e célra, valamint e 
missziós tevékenység hatására fellendült-e a hitélet, a gyermekek 
buzgósága, az érdeklődés a hívek körében a népmissziók iránt, 
ébredtek-e papi hivatások?81 Érdekességként jegyezzük meg, hogy 
a kitöltött kérdőívek nem hivatali nyelvezettel, annak megfelelni 
akaró válaszokat tartalmaznak, hanem valós egyházközségi életképet 
tárnak elénk: „a nagy szegénység miatt gyűjtést rendezni nem lehet”, 
„a híveket csak a faluban tartott missziók érdeklik”, „a sok irodai 
munka miatt még nem volt idő a jövő iskolai év missziós tervére gon-
dolni.”82 A szóban forgó beszámolókból mindezidáig csak néhány 
darabra leltünk, azonban az a tény, hogy az egyesület ezek szerkesz-
tése, kiküldése által is a népmissziós munkát törekedett segíteni, igen 
78 GyÉL: 1/1943.
79 Kolozsvár Szent Bonaventura Nyomda, 1940, 1941.
80 GyÉL: Sz. n./1942 Püspöki iratok.
81 GyÉL: Sz. n./1942 Püspöki iratok.
82 GyÉL: Sz. n./1942 Püspöki iratok.
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nagy értékkel bír, nemcsak forrásként, hanem az egyesület elkötele-
ződését, hozzáállását tekintve is. A fentiek kapcsán arra törekedtünk, 
hogy bemutassunk néhány meghatározó forrást az erdélyi népmisz-
sziók 1920 és 1945 közötti időszakáról, annak sikereit, kihívásait, a 
főpásztori és különböző egyesületek, népmissziós papok hozzáállását 
és elköteleződését a „lélekmentő” napok ügye mellett. Bár az említett 
periódusban két „területcserére” is sor került az 1920-as, illetve az 
1940-es politikai döntések értelmében, s közben a nagy világválság, a 
második világháború borzalmai, a hátország elszegényedése, a külön-
böző régiókat sújtó szárazság a mindennapos megélhetést, túlélést 
veszélyeztette,83 de mégis volt kitartás és elköteleződés a népmisszió 
rendezése mellett, még ha időszakonként változó intenzitással is. 

A népmissziók következő szakasza már egy olyan politikai rend-
szerbe esik bele, amely nem csak nacionalista módon szervezi az 
ország területén élők mindennapjait, hanem a személy, az egyház, 
a közélet teljes ellenőrzését igyekszik egyre inkább kisajátítani az 
agresszív államapparátusi berendezkedéssel.

A második világháborút követő időszak: a harmadik szakasz
Márton Áron püspök 1945. október 15-én értekezletet hívott össze 
az egyházmegyében újraszerveződő népmissziók ügyében. Ennek 
jegyzőkönyvét megküldték Lukács Mansvét ferences népmissziós-
nak is (ő betegség miatt maradt távol az üléstől), aki ezt örömmel 
vette, és válaszolt azokra a pontokra, amelyek szerinte további mó-
dosításra szorultak.84 A leírt javaslataira viszontválasz is érkezett az 
egyházmegyei hatóság részéről, amelyben hajlandóság mutatkozott 
javaslatai beépítésére.85 A következő hónapban Lajos Balázs, az ak-
kori Egyházmegyei Missziós Papság Egyesületének elnöke tett közzé 
egy 30 oldalas kiadványt „Az egyházmegyei népmissziók általános 
terve. Plébánosoknak az egyházmegyei népmissziókról”86 címmel, 
összefoglalva az értekezlet legfontosabb elképzeléseit, útmutatásait 
úgy a plébánosoknak, mint a népmissziósoknak. A bevezető 
gondolatok között arról olvashatunk, hogy „a népmissziók tartása 
egyházi törvény, melynek szorgalmazása püspöki, végrehajtása 
83 Az említett időszak gazdasági, társadalmi életéről bővebben lásd Kinda 

István: Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban. 
Kolozsvár.  2017.

84 Az egyik pont, ami ellen Lukács Mansvétnak kifogása van, az 1946-os 
nagyböjti év tavaszának hét kerületre való missziós beosztása. Felteszi a 
kérdést: „Honnan veszünk annyi misszionáriust? A plébánosok nehezen 
mozdíthatók el helyükről 4–5 hétre.” Lásd Sz. n. Lukács Mansvét levele, 
1945. november 5. Püspöki iratok, 1945. 23 cssz.

85 GyÉL: 2646/1945.
86 Gyulafehérvár. Sabin Solomon nyomda. 1945.
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plébánosi kötelesség”, ezért „szívesen kell tehát vállalnunk ezt a 
kötelességet, mint akik a lelkek üdvéért, a katolikus hit épségéért 
érezzük a felelősséget.”87 A kiadvány a missziósnapokra vonatko-
zóan nagyon praktikus szerkezeti és tartalmi javaslatokat tartalmaz. 
A nagy körültekintéssel, tapasztalatokra alapozott összeállítással 
bíró meglátások még arra is figyelnek, hogy szombati, netán keddi, 
szerdai, csütörtöki, pénteki kezdéssel induló népmisszióra milyen 
beszédtémákkal, azokhoz milyen szentírási részekkel érdemes 
készülni.88 A plébánosoknak szóló rész hét pontot foglal magában 
praktikus tanácsokat adva, hogy hogyan kell előkészíteni az egyház-
községet a népmisszióra, közben milyen feladatai vannak, s kiterjed 
az azt követő időszakra is, hogy e kivételes alkalom gyümölcsei to-
vábbra is megmaradjanak a közösség életében.89A misszionáriusokra 
nézve tíz pontban került összefoglalásra mindaz, ami az ő személyü-
ket érintette a „lélekmentő” napok minél nagyobb eredményessége 
érdekében.90 A nagy újrakezdést követően a missziósok beszámolói 
között olyan személyes megjegyzéseket olvashatunk a kötelező gyó-
nási, áldozási számok közlése mellett, minthogy „megható a vallási 
és anyanyelvi szórvány hívek ragaszkodása szent hitünkhöz”91 vagy 
hogy „az ozsdolai misszió (1945. december 2–9) sikerét nagyban gá-
tolta a két utolsó nap dühöngő szörnyű hóvihar és a háború által sokat 
szenvedett lakosság ruhátlansága. Kb. 80 élet lett a tűz áldozata, a falu 
egy része leégett.”92 

Ugyanakkor fennmaradt egy értékes beszámoló „Összefoglaló 
jelentés a gyulafehérvári egyházmegye háború utáni népmisszióiról” 
címmel, amely tartalma szerint: „nem egészen másfél év alatt lezajlott 
a méreteiben eddig nálunk páratlan vallási akció. Az egyházmegye 
plébániáin összesen 316 misszió volt. Előbb az egy tömbben lakó 
katolikus vidékek, majd a vegyes helyeken s végül a szórvány terü-
leteken. A munkában részt vett 27 ferences, 6 lazarista, 3 minorita, 3 
jezsuita, 1 piarista, 1 idegen egyházmegyei és 74 saját egyházmegyei 
pap: összesen 115. A beérkezett jelentések számbavételéből az tűnik 
87 Lajos Balázs: Az egyházmegyei népmissziók általános terve. Gyulafehérvár. 

1945. 3.
88 „Hétközben kezdeni előnyös, de ennek nagy az ára: a vasárnapi három 

nagy beszéd és 2 exhortáció (buzdító beszéd) helyett két nagy beszéd, há-
rom-négy csoportoktatás és tömérdek gyóntatás, melyre a szomszédpapo-
kat jóelőre meg kell hívni.”

89 Erre vonatkozóan lásd Lajos Balázs: Az egyházmegyei népmissziók általá-
nos terve. Gyulafehérvár, 1945. 3–4.

90 Uo. 5–6.
91 GyÉL: 142/1947. Beszámoló a topánfalvi és aranyosbányai népmissziós 

napokról.
92 Sz. n/ 1947. április 30, Molnár Lázár csíkszentimrei plébános.
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ki, hogy ½ %-nyi az olyan misszió, mely a kívánt mértéket meg nem 
ütötte. Egyébként a jelentések visszatérő refrénje, hogy a missziós 
terv kitűzése gondviselésszerű volt és a megvalósítás időben történt, 
soha jobbkor nem jöhetett volna.”93 Ebben a beszámolóban részlete-
sen olvashatunk az 1945-ben újraindított missziós tervről, az előké-
születi folyamatokról, a hívek és plébánosok hozzáállásáról, különös 
tekintettel az ifjúságra, de a házasságrendezések, egyesületi élet és 
különböző népmissziókat akadályozó jelenségekről is. Tény, hogy ez 
idáig nem volt még alkalmunk további egyházmegyés forrásokat is 
megvizsgálni, de a ferences források94 bizakodásra adnak okot. Ezt 
támasztja alá azon nagyszámú népmissziós kereszt felirata is, melye-
ken az érintett időszakból szerepelnek évszámok.95

Összegzés 
A 20. századi népmissziós történet bármely szegmensének az ismer-
tetése nem egyszerű feladat abból a szempontból, hogy jelen ismere-
teink alapján nem született még forráskiadás, tanulmány, kötet ennek 
a témának szentelve.96 A fent ismertetett, az erdélyi népmissziózásra 
vonatkozó források csak töredéke az eddig feltártaknak, hiszen az 
egyházmegyés papság története mellett külön fejezetet érdemelnek 
a ferences missziók is a maguk jellemzőivel, gazdag sajátosságaival. 
A tárgyalt időszaki beosztások során nem tértünk ki azokra a politi-

93 Sz. n./1947 Összefoglaló jelentés a gyulafehérvári egyházmegye háború 
utáni népmisszióiról, 4.

94 A tartományfőnöki körlevelek rendszerint közlik a népmissziók ide-
jét, helyszínét a lelkigyakorlatos, triduumos alkalmak mellett. A szóban 
forgó periódus adatai a 400/1944. és az 1449/1946. számú körlevélben 
találhatóak.

95 Sajnos ezen adatok levéltári ellenőrzésére a Gyulafehérvári Érseki 
Levéltárban jelenleg még nincs lehetőség.

96 Az elmúlt két évben e témában egy doktori tanulmány keretén belül in-
tenzív kutatómunka vette kezdetét, amelynek publikált részeredménye 
többek között az alábbi néhány tanulmány: Jonica Xénia: A (nép)misszió 
mint a ferences pasztorációs tevékenység alapvető gyakorlata. Adalékok az 
erdélyi ferencesek „lélekmentéséről” a két világháború közötti időszakban 
95–113. In: Concordia Regionum II. Interdiszciplinaritás a tudományban. 
Külhoni magyar doktorandusz hallgatók konferencia-előadásaiból. Pécs, 
2019. május 4. Budapest.; Jonica Xénia: A Katholikus Világ (1923–1946) 
folyóirat és a ferences népmissziókra vonatkozó bejegyzései.  115–140. In: 
Studia Theologica Transsylvaniensia XXII (2), 2019, Kolozsvár- Budapest.; 
Jonica Xénia: Van-e valaki, aki Manszvét atyát nem ismeri? -  A 20. századi 
ferences népmisszió és annak kiemelkedő alakjai. 1–6. In: Keresztény Szó 
XXX. (12), 2020, Kolozsvár. 
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kai, közéleti jellemzőkre, amelyek igen nagy hangsúllyal alakították 
az egykori Osztrák–Magyar Monarchia, majd a kiteljesedett nagy 
Románia, a második bécsi döntés, majd a Román Kommunista Párt 
irányítása alá eső Erdély mindennapjait. Néhány forrás kapcsán uta-
lást tettünk azokra a népmissziókat befolyásoló tényezőkre, amelyek 
rendszerint gátolták eredményes megtartásukat. Ezen kihívások elle-
nére a háborús időszakot követő években a plébániák „lélekmentő” 
napok iránti érzékenysége, óhaja rendszerint növekvő tendenciát mu-
tatott.

Hangsúlyozzuk, hogy az eddigi forrásgyűjtés a második világ-
háború végéig mondható teljesnek, az azt követő évekre egyelőre 
csak töredékek állnak a rendelkezésünkre a már szóba hozott nép-
missziós keresztek mellett, amelyek minimális esetben, de tartal-
maznak 1948 és 1990 közötti időszakra vonatkozó év-feliratokat 
is. Azonban leszögezendő, hogy a plébánosi megjegyzések ezek-
hez fűződően hozzáteszik, hogy a kommunista rendszer idejére 
vonatkozó feliratok nem a klasszikus értelemben vett „lélekmentő” 
napokat jelölik, hanem egy-egy kisebb lelkigyakorlatot, triduumot 
magában foglaló alkalmat. Így, habár Erdély-szerte a missziós 
keresztek nagy számban bővültek 1990-es, majd 2009-es felirat-
tal a politikai felszabadulás, valamint a millenniumi egyházmegye 
alapítás és fennállás ünnepe kapcsán, de ezek messze nem azono-
síthatóak a 20. század első felében tartott nagyhatású „lélekmentő” 
népmissziók dicső hagyományával és eredményével.




