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Zachar Péter Krisztián

Egy történelmi párt 
egyházi és világnézeti 
gyökerei

A magyar országgyűlés pártjai 
közül napjainkra egyetlen, a 
keresztény-konzervatív világnézet 
mellett ideológiai síkon elköte-
lezett politikai erő maradt meg – 
mint „történelmi párt” –, melynek 
hagyományai és tényleges 
története messze visszanyúlnak 
a rendszerváltást megelőző 
időszakra. A ma ismert, ökume-
nikus szemléletű keresztény-
demokrata politizálás gyökerei 
a 19. század végi katolikus és 
protestáns szociális-társadalmi 
mozgalmakból és a két világhá-
ború között kirajzolódó hivatás-
rendi gondolatból táplálkoztak. 
Később, a magyarországi „király 
nélküli királyság” utolsó éveiben 
ezek az újító reformszándékok 
összekapcsolódtak a demokra-
tikus legitimáció és ökumenizmus 
gondolatával, ami elvezetett az 
első modern kereszténydemok-
rata pártstruktúra megszületé-
séhez. Igaz, heves viták közepette 
született, de a magyar országgyű-
lésben a koalíciós évek sanyarú 
körülményei dacára is életképes, 
és társadalmilag sikeres formát 
öltött a keresztényszociális 

1 Lamennais, Hugues-Félicité Robert de (1782–1854): francia katolikus pap, teológus, politikai gondolkodó, a katolikus liberalizmus 

egyik meghatározó képviselője.
2 Montalembert, Charles de (1810–1870): francia publicista, történész, nemzetgyűlési képviselő, a lelkiismereti szabadság hirdetője és 

a francia liberális katolicizmus teoretikusa.
3 Gergely Jenő: A kereszténydemokrácia Magyarországon. Múltunk, 2007/3, 113–154.; Erdődy Gábor – Fazekas Csaba: A magyarországi 

kereszténydemokrácia gyökerei és alternatívái. Magyar Szemle, 2005/7–8, 94–119.

nézetrendszer. Miközben a 
második világháború utáni 
Nyugat-Európában ez a gondolat 
– elnyerve mind a katolikus 
egyház, mind a protestáns feleke-
zetek támogatását – az új társa-
dalmi-gazdasági rendszerek, a 
szociális piacgazdaság vezető 
erejévé tudott válni, ilyenképpen 
pedig Nyugat-Európa egyik 
legsikeresebb ideológiai konst-
rukciójának tekinthető, addig 
hasonló folyamatot a hazai körül-
mények nem tettek lehetővé. 
A mai Kereszténydemokrata 
Néppárt újraalapítói végül az 
Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalások 
közepette fogalmazták meg 
igényüket egy keresztény-kon-
zervatív világnézeti párt létreho-
zására és a magyar rendszervál-
toztatás folyamataiban való aktív 
részvételre.

A kereszténydemokrata-keresz-
tényszociális politizálás gyökerei 
a francia forradalom idősza-
káig nyúlnak vissza, majd a 19. 
századi polgári reformmozgal-
makban jelentkeztek, különösen 
Lamennais abbé,1 majd Charles 

de Montalembert2 publicisztikai 
tevékenysége nyomán. Erre az 
időszakra vezethető vissza a felis-
merés, hogy az átfogó társadalmi 
reform csak a kereszténység 
tanításán nyugodhat, és csakis 
a polgári reformok kérdésével 
összekapcsolva lehet sikeresen 
megvalósítható.3 A liberális kato-
licizmus mellett ugyanakkor 
egyre erőteljesebben jelentkezett 
a régiek bölcsességének újbóli 
adaptálása, a korábbi korok által 
megfogalmazott örök igazságok 
megerősítése a megváltozott 
körülmények közepette. Így a 
19. század során folyamatosan 
fejlődve, a keresztényszociális 
gondolat képviselői konstruktív 
megoldást kerestek azokra a 
kihívásokra, amelyeket többek 
között a közösség és az egyén 
kapcsolatában jelentkező feszült-
ségek, a szekularizáció és az 
antiklerikalizmus, a forradalmi 
hullámok, az internacionalizáció, 
valamint a szociális feszültségek, 
az utilitárius gazdaságfelfogás 
és különösen ezek nyomán a 
manchesteri kapitalizmus árnyol-
dalai jelentettek. Ennek során 
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az új politikai-ideológiai irányzat 
visszanyúlt az arisztotelészi filo-
zófiai gyökerekhez és Aquinói 
Szent Tamás egyházi tanításához, 
melyek alapján az ember termé-
szetétől fogva társas lény, kapcso-
latai határozzák meg, cseleke-
detei egy metafizikus rend részét 
képezik, így erényes normákhoz 
igazodnak.

A 19. század utolsó harmadától 
kezdve folyamatosan erősödött 
ez az irányzat, amely a közös-
séget, a társadalmi összetar-
tozást hangsúlyozta, és újra 
felfedezte az etika és morál 

4 Botos Máté: Az állam szerepei és értelmezése a keresztényszociális ideológiában, avagy: egy konzervatív politikai gazdaságtan 

kezdetei. Heller Farkas Füzetek. Gazdaság- és eszmetörténeti tanulmányok, 2010. Budapest, Tarsoly, 89–100.

kérdéseit, ennek nyomán 
pedig a közjó fogalmát, ismét 
beépítve azt a politikai, társa-
dalmi, gazdasági diskurzusba. A 
keresztényszociális tábor gondo-
latai nyomán testet öltött az 
organikus társadalomszemlélet, 
mely elutasította mind a liberális 
individualizmus, mind a marxi 
kommunista osztálytársadalom 
szélsőséges megközelítéseit.4 
A neotomista filozófiából és a 
katolikus perszonalizmusból 
táplálkozó szemléletmód a 
személy feltétlen, abszolút 
értékét képviselte. Felfogása 
szerint viszont ez csak a másokkal 

való közvetlen kapcsolatban tud 
kiteljesedni és a rábízott talentu-
mokat megfelelően kifejteni. Így 
minden társadalomban a közös 
cselekvés adja a kohéziós erőt, ez 
pedig az erkölcsi alapokon nyugvó 
közjó szolgálata, előbb a mikrokö-
zösségekben (családok), majd a 
hivatások szerint egymásra utalt 
embercsoportokban (rendek), 
végül a társadalom egészében 
(állam). A 19. század végére 
kialakuló tanítás tehát az emberi 
személy és a közösség, a személy 
és az állam viszonyát helyezte 
a keresztény erkölcsiség társa-
dalmi dimenziójába. Az indivi-
dualizmussal szemben a tanítás 
az embernek mint személynek 
és a közösségnek mint alapvető 
emberi társulásnak adott útmu-
tatást a küldetéséhez és felelős-
ségének kiteljesítéséhez. Ebben 
a megközelítésben az ember 
mint önmagáért és a közössé-
gért, a teremtett világért felelős 
személy jelent meg. A keresz-
tényszociális gondolkodók 
fokozatos és békés átmenetet, a 
társadalmi-gazdasági kérdések 
párbeszéd útján történő megol-
dását helyezték politikai cselek-
vésük középpontjába. Mindezek 
nyomán érdemes arra is rámu-
tatnunk, hogy felülvizsgálatra 
szorul történettudományunk 
azon álláspontja, miszerint a 
modern társadalmi kérdések 
rendezésére, az ipari forradalom 
visszásságainak felszámolására 
egyedül a 19. század első évtize-
dére megjelenő utópista, majd a 
későbbiekben kiteljesedő „tudo-
mányos” szocializmus tett volna 
először javaslatokat. A keresz-
tény-konzervatív gondolatkör 
szereplői és különösen az egyház 

XI. Piusz pápa (1922–1939). Quadragesimo anno kezdetű enciklikája újra 
középpontba emelte a társadalmi-szociális kérdéseket. 
Fotó: Wikimedia Commons.
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társadalmi tanítása talaján álló 
tudósok (pl. Adam Heinrich 
Müller,5 Karl Levita6 vagy Franz 
Xaver von Baader)7 ugyanolyan 
határozott elképzelésekkel igye-
keztek a feudalizmus felszámo-
lása nyomán létrejövő manches-
teri kapitalizmus okozta válságot 
kezelni, miközben mindennemű 
forradalmi (erőszakos) átalakítást 
elutasítottak.

Az új politikai erők létrejöttében 
az áttörést a 19. század végén az 
ún. Fribourgi Unió jelentette, mely 
Európa-szerte visszhangot váltott 
ki keresztény-konzervatív társa-
dalmi-politikai javaslataival. XIII. 
Leó pápa (1878-1903) enciklikái 
is jelentős mértékben támasz-
kodtak ezekre a gondolatokra, 
különösen az 1891. május 15-én 
kelt Rerum novarum körlevele, 
mely már egyértelműen a 
modern polgári, kapitalista társa-
dalmak humanizálására irányult. 
Korszakos újdonságot jelentett, 
hogy a pápa valós kompromisz-
szumot igyekezett felmutatni 

5 Müller, Adam Heinrich (1779–1829): német publicista, közgazdász, a modern rendi gazdaság- és államszervezés egyik előfutára. 

Hirdette, hogy a társadalom egyes csoportjai között nem dialektikus szembenállás, hanem komplementer összetartozás áll fenn.
6 Levita, Karl (1824-1873): gießeni jogászprofesszor. Titkos tanácsos, az első „organikus hivatásrendi népképviselet” kidolgozója, 

melynek keretei között a „pártokrácia” ellen foglalt állást.
7 Baader, Franz Xaver von (1765–1841): német filozófus, teológus, az individualista gazdaságpolitika és a forradalmiság kritikusa, a 

munkásképviseletek és hivatásrendi alapon működő törvényhozás létrehozását szorgalmazta. 
8 Pesch, Heinrich (1856–1926): német jezsuita szerzetes, közgazdász, társadalomfilozófus. A szolidarizmus tanításának kidolgozója. 

Rendszere reflektált a kapitalizmus árnyoldalaira, egyaránt elvetette a liberális individualizmust és a szocialista kollektivizmust.
9 Vö.: Zachar Péter Krisztián: Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között. 

Budapest, L’Harmattan, 2015.
10 Nell-Breuning, Oswald von (1890–1991): német jezsuita szerzetes, szociológus. A két világháború közötti szolidarizmus 

legfontosabb képviselője, részt vett XI. Pius Quadragesimo anno enciklikájának megfogalmazásában. A későbbiek során a szervezett 

(neokorporatív) társadalmi-gazdasági érdekegyeztetés egyik szószólója, a paritásos érdekartikuláció egyik fontos képviselője, a 

szociális piacgazdaság támogatója.
11 Lásd: Muzslay István: Az egyház szociális tanításának alapelvei. Távlatok, 1997. április, 176–184.; Kék Emerencia: A hivatásrendiség 

előzményei a katolikus egyház szociális tanításában a Rerum novarum és a Quadragesimo anno enciklikák alapján. In: Gazdaság, 

társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Szerk. Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan, 2013, 37–45.
12 Prohászka Ottokár (1858–1927): római katolikus püspök. 1894-ben a Katolikus Néppárt alapítója, kezdeményezője. 1905 és 1927 

között székesfehérvári püspök. A magyar keresztényszociális gondolkodás meghatározó képviselője, XIII. Leó Rerum novarum 

enciklikájának fordítója.
13 Giesswein Sándor (1856–1923): római katolikus pap. 1897-től kanonok, 1909-től pápai prelátus. 1905 és 1925 között a Katolikus 

Néppárt parlamenti képviselője. A magyar keresztényszociális mozgalom meghatározó képviselője.

a korszak szembenálló eszméi 
és társadalmi rétegei között. 
Elvetette a liberalizmus és szoci-
alizmus megoldási javaslatait, és 
nemcsak a gazdasági élet szem-
benálló feleit szólította önmér-
sékletre, de egyben a munkavál-
lalók körében az intézményesített 
önsegélyezést is sürgette, míg 
az államot figyelmeztette társa-
dalmi, szociális jóléti kötelezettsé-
geire. Ebből a tanításból szökkent 
szárba a keresztényszociális 
közéleti politizálás és egy teljes, 
átfogó világnézeti rendszer, a 
Heinrich Pesch jezsuita páter8 
által kidolgozott szolidarizmus 
rendszere.9 Pesch olyan későbbi 
meghatározó egyházférfiak 
tanára is volt egyben, mint Oswald 
von Nell-Breuning jezsuita atya,10 
aki a kérdéskört újra tematizáló 
és megoldani igyekvő 1931-es 
Quadragesimo anno kezdetű 
pápai enciklika létrejöttében 
játszott kulcsszerepet.11

A keresztényszociális politika 
megjelenését Magyarországon 

szintén a Fribourgi Unió tevé-
kenysége, majd a XIII. Leó pápa 
által meghirdetett gondolatok 
váltották ki. Két kiemelkedő 
egyházfi, Prohászka Ottokár12 és 
Giesswein Sándor13 munkássá-
gának köszönhetően a magyar 
közvélemény és a katolikus 
politikai erőtér szereplői is 
megismerkedhettek a leói alap-
vetésekkel és a társadalom, a 
gazdaság és a politikum terén 
megfogalmazott új keresz-
tényszociális elképzelésekkel. 
Prohászka és Giesswein a libe-
rális-konzervatív politikai törés-
vonal meghaladását látták az 
újonnan formálódó egyházi indít-
tatású irányzatban, és egyben 
a gazdasági berendezkedés, a 
kapitalista rendszer reformját 
várták tőle. Ezért is igyekeztek 
a modern katolikus politizálást 
meghonosítani: nemcsak az 
enciklikát fordította le Prohászka 
magyarra, de egyben kezde-
ményezte a Katolikus Néppárt 
megszervezését is, mely az 
egyházi érdekeket a politika 
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színpadán, a magyar törvényho-
zásban lett volna hivatott védel-
mezni.14 Giesswein Sándor pedig 
a keresztény munkásegyesületek 
létrehozását szorgalmazta, 
melyek tevékenységük 
középpontjába a szociális 
reformtörekvéseket állították, 
nézeteikben pedig közeledtek a 
demokratikus eszmékhez.15 Nem 
tekinthető véletlennek, hogy a 
második világégés utáni modern 
kereszténydemokrata politizálás 
hazai elindítója, Barankovics 
István is e gyökerekre hivatkozott 

14 Lásd többek között bővebben: Prohászka Ottokár – Püspök az emberért. Válogatás a Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka Évének 

tanulmányaiból. Szerk. Mózessy Gergely. Székesfehérvár – Budapest, Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár – SZIT, 2006.
15 Sáfrány Attila: Giesswein Sándor emlékezete. Vigilia, 2004. június, 431–438.; Demokrácia – kereszténység – humanizmus. Giesswein 

Sándor, a modern kereszténydemokrácia közép-európai előfutára. A Budapesten, 1994-ben rendezett Egyháztörténeti szimpózium 

anyagából. Budapest, Barankovics István Alapítvány, 1994.
16 Haller István (1880–1964): kereszténypárti politikus, újságíró. 1908-tól 1918-ig a Katolikus Népszövetség főtitkára, 1920-tól a 

Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja elnöke. Tagja volt a Friedrich-, a Huszár-, a Simonyi-Semadam- és az első Teleki-kormánynak is.
17 Slachta Margit (1884–1974): római katolikus szerzetes, politikus. 1908-ban lépett be a Szociális Missziótársulatba. 1920-tól a 

Keresztény Női Tábor vezetője. 1920 és 1922 között a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) nemzetgyűlési képviselője, első 

női képviselőként. 1945-ben pártonkívüli jelöltként, 1947-ben pártja, a Keresztény Női Tábor képviselőjeként szerzett mandátumot. 

1948-ban tiltakozott az egyházi iskolák államosítása ellen, ezután kétszer hat hónapra felfüggesztették a mentelmi jogát. 1949 

szeptemberében hagyta el az országot.
18 Wolff Károly (1874–1936): kereszténypárti politikus, jogász. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő, a fajvédő és revíziós 

nézeteket megfogalmazó Egyesült Keresztény Liga ügyvezető elnöke. Kiemelkedő szerepet játszott a főváros politikai életében az 

általa alapított és elnökölt Keresztény Községi Párt révén.
19 Zichy János (1868–1944): konzervatív, legitimista politikus. Az egyik legnagyobb birtokkal rendelkező nemesi család sarjaként a 

főrendi ház tagja, majd országgyűlési képviselő. Az alapító gróf Zichy Nándor után a Katolikus Néppárt elnöke. A monarchia utolsó 

éveiben miniszter a második Khuen-Héderváry-kormányban, a Lukács-kormányban, majd a harmadik Wekerle-kormányban is. Egyik 

szervezője a bécsi, ellenforradalmi Antibolsevista Comité mozgalmának, majd 1925-ben megalapította a Keresztény Gazdasági és 

Szociális Pártot, amelynek elnöke volt. A Horthy-korszakban haláláig szoros kapcsolatot ápolt a katolikus társadalmi mozgalmakkal, 

melyek keresztényszociális törekvéseit támogatta.
20 Vö.: Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon. Budapest, Typovent, 1993.
21 Mihelics Vid (1899–1968): szociológus, szerkesztő, politikus. A magyar katolikus hivatásrendiség egyik meghatározó gondolkodója. 

1947 és 1949 között a DNP országgyűlési képviselője. A Hazánk, az Új Ember és a Vigilia szerkesztője.
22 Kovrig Béla (1900–1962): szociológus, politikus, egyetemi tanár. A magyar keresztényszociális gondolkodás meghatározó alakja. 1938 

és 1940 között a Miniszterelnökségen működő Társadalompolitikai Osztály vezetője, majd a Teleki-féle Nemzetpolitikai Szolgálat 

vezetője. Számos keresztényszociális mozgalom munkáját segítette elő, a DNP szakértőjeként tevékenykedett. 1948-ban emigrált, és 

az Egyesült Államokban telepedett le.

a pártküzdelmek során, és hogy 
a mai KDNP is innen eredezteti 
saját ideológiáját.

A két világháború közötti magyar 
közéletben a keresztény-
konzervatív világnézeti politizálás 
különféle konstrukciókban 
jelent meg (többek között a 
különböző keresztényszocialista 
jellegű pártok keretében Haller 
István,16 Slachta Margit,17 Wolff 
Károly,18 Zichy János19 vezeté-
sével), azonban egy egységes, 
ökumenikus alapokon nyugvó, 

mérvadó és hatékony „politikai 
kereszténység” a pártpalettán 
nem tudott kialakulni és érvényre 
jutni.20 A keresztényszociális 
eszme képviselői – az egyre 
inkább meddő pártpolitizálás 
helyett sokkal inkább – a „terep-
munkára”, a társadalmi szerve-
zetek építésére, a jövő generáci-
ójának nevelésére és lényeglátó 
szociológiai-filozófiai alapmunkák 
megírására koncentráltak – egy 
jövőbeni új politikai-társadal-
mi-gazdasági rendszert remélve. 
Mihelics Vid,21 Kovrig Béla,22 
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Magyary Zoltán,23 Freesz József,24 
Meggyesi Sándor,25 Vida István,26 
Közi Horváth József lelkész,27 
P. Kerkai Jenő,28 vagy éppen 
Varga László páter29 a Fribourgi 
Unió által megindított szolida-
rizmus, a Rerum novarum és a 
Quadragesimo anno nyomdokain 
rajzolta meg a magyar reformok 
lehetőségét.30 Miközben Európa-
szerte a polgári liberalizmus 
felszámolása, új totalitárius 
rendszerek kiépítése zajlott, a 
keresztényszociális szolidarizmus 
államfelfogása a közjóért felelős-
séggel tartozó közhatalom erős, 
de korlátok közé szorított képét 
vázolta fel. Az állam e nézetrend-
szer szerint a korszak vezérsza-
vának megfelelően „korporatív”, 
vagyis testületi és közösségi 
felépítésű, de a (hivatás)rendi 
tagoltsága megkülönbözteti az 
olasz fasiszta vagy német nemze-
tiszocialista, illetve a szovjet 

23 Magyary Zoltán (1888–1945): köztisztviselő, egyetemi tanár. 1910 és 1930 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban, 1931-

től közigazgatási kormánybiztosként tevékenykedett. A két világháború közötti időszak legjelentősebb közigazgatási szakembere.
24 Freesz József (1903–1951): római katolikus pap. A modern kereszténydemokrácia egyik korai hazai szószólója, 1937-től az egyik 

legjelentősebb katolikus társadalomi mozgalom, az Egyházközségi Munkásszakosztály (EMSZO) igazgatója. Ellenállási tevékenysége miatt 

mind a Gestapo, mind az ÁVO le akarta tartóztatni, végül az Andrássy út 60-ban elszenvedett kínzások következményeibe halt bele.
25 Meggyesi Sándor (1901–1980): pedagógus, közíró. A felvidéki Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület szervezője, majd a 

Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) egyik központi munkatársa és a Magyar Dolgozók Országos 

Hivatásszervezete mozgalmának elnöke. P. Kerkai Jenő egyik legközelebbi munkatársa. Az 1950-es évektől általános iskolai tanár.
26 Vida István (1915–1996): jogász, szociálpolitikus, P. Kerkai Jenő egykori tanítványa. 1936-tól az EMSZO központi titkára, 1940-től a Magyar 

Szociális Népmozgalom ügyvivője. A nyilasok letartóztatták, szabadulását követően segédmunkásként tudott elhelyezkedni. A folyamatos 

hatósági vegzálások elől 1971-ben az NSZK-ba menekült, ahol szerkesztőként, könyvtárosként dolgozott a tübingeni egyetemen.
27 Közi Horváth József (1903–1988): római katolikus pap, kereszténypárti politikus, keresztényszociális gondolkodó. Az Actio 

Catholica magyarországi szervezetének első főtitkára. 1938-ban egyik szervezője volt a Szent István-évnek és az Eucharisztikus 

Világkongresszusnak. Fontos szerepet játszott a DNP kezdeti időszakában, de 1948-ban emigrációba kényszerült, ahol a DNP 

emigránsai köréből igyekezett megszervezni  a Magyar Keresztény Népmozgalmat.
28 Kerkai Jenő (1904–1970): jezsuita szerzetes. 1935-ben a (KALOT) alapítója. 1944-ben részt vett a Keresztény Demokrata Néppárt 

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

fejeznie büntetése letöltését.
29 Varga László SJ (1901–1974): szociológus, jezsuita szerzetes. A magyarországi szolidarizmus alapjainak kidolgozója, a hivatásrendiség 

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

és a Benelux-államok emigráns magyarjainak lelkipásztoraként tevékenykedett. 
30 Petrás Éva: Társadalmi tanítás és szociális kérdés. Az egyház társadalmi tanításának recepciója a katolikus értelmiség körében, 1931–

1944. Egyháztörténeti Szemle, 2013/2, 3–19.; Gergely i. m. 2007, 128–134.
31 Vö.: Strausz Péter: Korporáció vagy hivatásrend? Az érdekképviseleti rendszer átalakításának kérdése Európában és Magyarországon 

1926–1940. Múltunk, 2010/1, 83–122.
32 Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség. (Nemzeti Könyvtár 40–41.). Budapest, Stádium Sajtóvállalat, 1941, 19–23.
33 Mihelics Vid: Keresztényszocializmus. Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1933.
34 Gianone András – Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017.

kommunista megoldástól.31 A 
rendi szervezeti forma egyben 
szabadságának biztosítéka is, 
mivel a szociális igazságosságra 
és önkormányzatiságra épít. Az 
állam ténylegesen a társadalom 
szolgálójává válik azáltal, hogy 
segítségével az egyes ember 
könnyebben és teljesebben érheti 
el jogos egyéni céljait, miközben a 
közjó is megvalósul. Ugyanakkor 
az állam – a szubszidiaritás 
elvének eleget téve – a közjó és a 
béke fenntartása érdekében nem 
vonhat a saját hatáskörébe olyan 
feladatokat és ügyeket, amelyek 
az egyes polgárokra vagy kisebb 
közösségeikre, így például a 
felállítandó (hivatás)rendekre 
tartoznak, máskülönben átfor-
dulna egy totalitárius rezsimbe.32 
A katolikus szolidarizmus 
magyarországi hirdetői többször 
is felhívták a figyelmet arra, 
hogy a (hivatás)rendi társadalom 

feladata kiegészíteni a válságba 
jutott parlamentarizmust, és 
ezzel megfelelő demokratikus 
tartást adni egy nem csak tömeg-
pártokon és többségi szavazá-
sokon alapuló rendszernek.33 
Ezért alapszervezetek létrehozá-
sára törekedtek.

Ehhez pedig elsősorban az Actio 
Catholica nyomvonalán kialakuló, 
hivatásrendinek tekinthető 
szervezetek kínáltak megfelelő 
keretet. Maga a Katolikus Akció az 
1933. évi októberi, XXVI. Országos 
Katolikus Nagygyűlésen lépett a 
nyilvánosság elé.34 Mindig igye-
kezett azonban a pártpolitikán 
kívül állni – ezt az ügyrendjében 
is lefektették –, és a krisztusi 
tanítást minden politikai irányzat 
számára mintaként propagálni. 
A politikai életben való aktív 
részvétel ugyanakkor nem állt 
távol az AC szellemiségétől, sőt, 
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a szervezetben betöltött tagság 
előnyét is látták a közéletben: 
„alkalmasabbá teszi őket a 

35 Idézi: Gianone András: Az Actio Catholica és a politika. Vigilia, 2000. április, [275–279.] 277.
36 Vö.: Soós Viktor Attila: A Katolikus Iparos- és Munkásifjak Országos Egyesületének üldözése. In: „Illegális ifjúsági munka”. 

Cserkészközösségek a diktatúrában. Szerk. Tabajdi Gábor. Budapest, Magyar Cserkészszövetség, 2017, 66–70.
37 Nagy Töhötöm (1908–1979): jezsuita szerzetes. P. Kerkai Jenő mellett a KALOT és a szegedi Magyar Dolgozók Országos 

Hivatásszervezete egyik szervezője, irányítója. A második világháború közepette tárgyalásaival elérte, hogy a KALOT működhessen, 

és a szovjet hadsereg is garantálja önállóságát (egészen 1946 augusztusáig). Titkos követjárásainak komoly szerepe volt abban, hogy 

1945 őszén XII. Piusz pápa Mindszenty Józsefet nevezte ki esztergomi prímásnak. A későbbiekben azonban nem értett egyet a bíboros 

hercegprímás kemény antikommunista irányvonalával. Rendi elöljárói Dél-Amerikába küldték, ahol kilépett a szerzetesrendből, 

megházasodott, majd a szabadkőműves mozgalomnak is tagjává vált. 1966-tól előkészítette hazatelepülését, aminek egyik feltétele 

az állambiztonsággal való együttműködése volt.
38 Vö: Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946. Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1998.; 

Gergely Jenő: A KALOT indulása és az Imrédy-kormány. Vigilia, 1983. június, 415–426.; Félbemaradt reformkor, 1935-1949. Törekvések 

Magyarország keresztény humanista megújítására, a haza és a szegénység szolgálatában. A Katolikus Szemlében megjelent tanulmányok és 

a 2005-ben kiegészített, átdolgozott írások gyűjteménye, Róma 1991 – Budapest 2005. Szerk. Kovács K. Zoltán. Budapest, Püski, 2006.
39 Shvoy Lajos (1879–1968): római katolikus püspök. 1927 és 1968 között volt Székesfehérvár megyéspüspöke. Kiemelkedő szervezője 

volt a második világháború alatti egyházi összefogásnak, tiltakozott az 1944-es hatalomátvétel ellen, majd a nyilasok elhurcolták, 

és Sopronkőhidán is raboskodott. Az államszocializmus évei alatt végig kiáll Mindszenty József mellett, így megfigyelték, leveleit 

cenzúrázták, előkészítették internálását is, amire azonban nem került sor.
40 Balogh Margit: A keresztényszociális mozgalmak az 1930-as években és a kereszténydemokrácia. In: Az élő hagyomány. Barankovics 

István és a magyarországi kereszténydemokrácia öröksége. Szerk. Mészáros József. Budapest, Barankovics István Alapítvány – Gondolat, 

2007, 87–125.
41 A gróf Széchenyi György kereszténypárti képviselő kezdeményezésére megindult értelmiségi kezdeményezés vezetésében szerepet 

vállalt Szekfű Gyula, Pethő Sándor, Mihelics Vid, továbbá Horváth Sándor dominikánus teológusprofesszor, Sík Sándor piarista tanár-

költő vagy Griger Miklós plébános, keresztényszociális legitimista politikus. Gergely i. m. 2007, 130.

közhivatalok viselésére azáltal, 
hogy életszentségre és a keresz-
tény kötelességek lelkiismeretes 
teljesítésére neveli”. Ennek szel-
lemében, ha az egyházat vagy 
a keresztény tanítást érintő 
kérdések voltak napirenden, 
„a Katolikus Akciónak nemcsak 
szabad, hanem kötelessége is 
befolyását latba vetni, nem a 
magánérdekek vagy a politikai 
pártok javára, hanem az egyház 
és a lelkek legnagyobb hasznára, 
melyeknek virágzásával a közjólét 
elválaszthatatlanul összefügg”.35 
Az AC patronálása mellett 
egyre több szervezet szökkent 
szárba: az iskolát végzett ifjak 
vagy a Katolikus Ifjúmunkások 
Országos Egyesületének (KIOE) 
lettek tagjai,36 vagy az 1935-ben 
megalakult és mindmáig jelentős 
hagyományokkal és a történeti 
emlékezetben kiemelt szereppel 
rendelkező KALOT, a Katolikus 
Agrárifjúsági Legényegyletek 
Országos Testülete munkájába 
kapcsolódtak be P. Kerkai Jenő 
és Nagy Töhötöm37 vezetésével.38 

Emellett 1936-ban Shvoy Lajos 
püspök39 pártfogásával létre-
hozták a Katolikus Asszonyok-
Lányok Szövetségét, a szintén 
elsősorban a falusi környezetre 
koncentráló KALÁSZ mozgalmat. 
A városi, iskolát végzett leányok 
a Katolikus Leányok Országos 
Szövetségébe (KLOSZ), majd a 
Dolgozó Leányok (DLO) szerve-
zetébe, míg az iskolások az ILKA 
tagjainak sorába léphettek be.40 
Jelentőségét tekintve legfonto-
sabbnak alighanem a népfőiskolai 
mozgalmat tekinthetjük, melynek 
fő szervezője a KALOT volt. Varga 
páter az Egyetemi Ifjak Mária 
Kongregációjának vezetőjeként 
komoly kapcsolatokat épített 
ki más szervezetekkel, így a 
fentieken túl például a hasonló 
alapelveket valló Prohászka 
Társasággal.41 Ezzel megindult 
egy komoly hálózatépítés: ered-
ményének tekinthetjük, hogy 
a vidéki ifjúság mellett az ipari 
munkásság megszervezésének 
gondolata is újból felmerült – ezt 
a szerepet a keresztényszociális 

Kerkai Jenő páter szobra a Lakite-
lek Népfőiskola Keresztény Pante-
onjában. Az általa vezetett KALOT 
mindmáig jelentős hagyományok-
kal és kiemelt szereppel rendelke-
zik a történeti emlékezetben. 
Fotó: Lakitelek Népfőiskola.
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szakszervezeti mozgalom gyen- 
gesége42 miatt először az 
Egyházközségi Munkáscsopor- 
tok (EMCS), majd 1937-től 
Egyházközségi Munkásszak-
osztály (EMSZO) néven működő 
szervezet vállalta fel. De a legna-
gyobb hatást véleményünk szerint 
az 1939-től országos hatáskörűvé 
váló Magyar Dolgozók Országos 
Hivatásszervezete (HSZ) fejtette 
ki.43 Az EMSZO célja saját megfo-
galmazásában ugyan nem volt 
más, mint „a Quadragesimo 
annoban lefektetett hivatásrendi 
gazdaság diadalra juttatása a 
jelenlegi kapitalista gazdasági 
renddel szemben”, de a 
későbbiek során az EMSZO első-
sorban a munkások kulturális 
és lelki művelésére törekedett, 
míg a munkások gazdasági és 
szociális helyzetének javítását az 
országossá váló Hivatásszervezet 
képviselte.44

Az önállóan működő szerve-
zetek és vezetőik a későbbiek 
során rendszeresen összehan-
golták tevékenységüket, majd a 
KALOT és a KALÁSZ, az EMSZO 
és a Hivatásszervezet 1940 őszén 
létrehozta a Magyar Szociális 
Népmozgalmat.45 A kezdeménye-
zésben komoly szerepet játsz-
hatott, hogy a keresztényszoci-
ális gondolat képviselői immár 
egyértelműen egy saját politikai 

42 Lásd: Vida István: A munkásmozgalom másik oldala: keresztény szakszervezeteink. In: Félbemaradt reformkor – Miért akadt el az 

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

keresztényszocializmus a legújabb kutatások tükrében. In: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945). Szerk. 

Szilágyi Csaba. Budapest, Gondolat, 2008, [79–97.] 83., 88–91.
43 Vö: Zachar Péter Krisztián: A magyar kereszténydemokrácia karizmatikus szervezője: Kerkai Jenő S. J. In: A modern magyar katolikus 

politizálás arcképcsarnoka. Szerk. Petrás Éva. Budapest, Barankovics István Alapítvány – Gondolat, 153–176.
44 Vö: Gergely Jenő: A politikai katolicizmus Magyarországon (1890–1950). Budapest, Kossuth, 1977, 188–197.
45 Varga József: Keresztény szociális mozgalmak Magyarországon. Távlatok, 15 (1993), 477–490.
46 Gergely Jenő: A Keresztény Demokrata Néppárt előtörténete (1936–1944). Műhely, 1984/1, [3–22.] 8.
47 Strausz Péter: Érdek-képviseleti reformkísérletek Magyarországon a két világháború között. In: Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés 

a 20. században. Szerk. Dobák Miklós – Kardos József – Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan, 2010, 49–75.
48 Lásd erről bővebben: Útkeresés két korszak határán. A Katolikus Szociális Népmozgalom 75. évfordulójára. Szerk. Klestenitz Tibor – Soós 

Viktor Attila – Petrás Éva. Agyagosszergény, Közi Horváth József Népfőiskola, 2019.
49 Vö.: Frenyó Zoltán: Keresztényszocializmus – hivatásrendiség – kereszténydemokrácia. A keresztény társadalomelmélet Mihelics Vid 

életművében. In: Az élő hagyomány i. m. 2007, 65–86.

erő létrehozását fontolgatták. 
Érdemes kiemelnünk, hogy a 
hazai szakirodalom továbbra is 
magyar korporatív kísérletről ír 
leggyakrabban a Népmozgalom 
kapcsán, véleményünk szerint 
azonban egyértelműen az olasz 
modelltől elkülönülő, sajátos 
magyar hivatásrendi programról, 
a szolidarizmusban gyökerező 
gazdasági-társadalmi berendez-
kedésről volt szó, ahogy ezt Kovrig 
Béla is megfogalmazta. Szintén 
ezt támasztja alá a Népmozgalom 
saját lapja, a Magyar Vetés, 
melynek első száma 1940. 
november 28-án jelent meg. A 
vezércikkben vázolt program („Ez 
a Vetés magyar aratás”) egyértel-
műen a Varga páter és a hivatás-
rendi gondolkodók által megraj-
zolt új társadalmi rend mellett 
tette le a voksát.  Ezt azonban 
nem forradalommal, hanem 
mélyreható társadalmi-gazda-
sági reformokkal kívánták elérni, 
melyek fő mozgatórugója a 
jezsuita szolidarizmus tanításain 
alapuló társadalmi igazságos-
ság.46 A háborús körülmények 
között azonban a politikai szer-
vezkedés – különösen fő támo-
gatója, Teleki Pál miniszterelnök 
halála után – nem tudott sikert 
elérni.47

Mérföldkőnek a pártszervezés 
tekintetében az 1943. augusztus 

26-i győri találkozót tekint-
hetjük. A báró Apor Vilmos győri 
püspök palotájában ülésező 
titkos munkaértekezlet arra 
törekedett, hogy a háború befe-
jezését követően azonnal alter-
natívát tudjon kínálni a magyar 
politikai közélet számára, és egy 
modern keresztény-konzervatív 
alapokon nyugvó pártot tudjon 
talpra állítani.48 Ez egy modern 
kereszténydemokrata irányvonal 
megjelenését jelentette: a reform- 
párti katolikus vezetők, így első-
sorban Varga László páter, 
továbbá Kerkai Jenő SJ, Kovrig 
Béla, Freesz József, vagy éppen 
Mihelics Vid hangsúlyozták a 
trianoni csonka államban a 
katolikus hivatásrendiség és a 
szubszidiaritás oldaláról megújí-
tott demokráciakoncepció szük-
ségszerűségét.49 Ez pedig sokban 
egybecsengett a montesquieu-i 
hatalommegosztás és kiegyen-
súlyozás elvével. Beemelték a 
politikai gondolkodásba a közjó 
és a civil társadalom szerepét, 
valamint rámutattak két új 
hatalmi ág, a gazdaság és a média 
jelentőségére is. Ez a magyar 
hivatásrendi gondolkodók fő 
sodrát adó, szolidarizmusra és 
keresztényszociális nézetekre 
alapozó szerzők vallásos, szocio-
lógiai és reálpolitikusi gondolko-
dásmódját tükrözi, mellyel mind 
a féktelen libertárius, mind az 
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inherens veszélyt jelentő totali-
tárius gondolatokkal szemben 
igyekeztek saját koncepciójukat 
és a jövő magyar államát megvé-
deni.50 Mindvégig a szubszidia-
ritás, az „organikus demokrácia” 
és a korrektívumokkal kiegészített 
magángazdaság pártján álltak, 
mely magába tudja olvasztani a 
magasztos cél elérése érdekében 
a modernizált (hivatás)rendiség 
koncepcióját. Úgy gondolták, ez az 
államreform kormányzati támo-
gatással és a társadalom belátá-
sával párosítva sikerre vihető. A 
keresztényszociális tábor vezetői 
világosan látták, hogy az Európa-
szerte jelentkező totális rend-
szerek azért tudták megszólítani 
a modern tömegeket, mert „a 
liberális rendszerben megold-
hatatlan szociális kérdés megol-
dását ígérik”. Választani tehát 
vagy a kiüresedett és sanyarú 
sorsot jelentő szabadság, vagy 

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

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

165–216.
51 Mihelics Vid: Keresztény humanisták. Nemzeti Újság, 1940. 11. 22. 5.
52 Vö.: Az idő élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon, 1944–1949. Szerk. Kovács K. Zoltán – Rosdy Pál. Budapest, Barankovics 

István Alapítvány, 1996.; Petrás Éva: A kereszténydemokrácia eszmetörténete Magyarországon a kezdetektől 1949-ig. In: Fontaine, 

Pascal: Út Európa szívébe 1953–2009. A Kereszténydemokrata Képviselőcsoport és az Európai Néppárt története az Európai Parlamentben. 

Magyar kiegészítés: A magyar kereszténydemokrácia útja Európa szívébe. Szerk. Kiss Mária Rita. Budapest, Barankovics István 

Alapítvány, 2015. 695–714.

a szabadság nélküli totális 
állam „elviselhető, mert azonos 
szintre hozott szociális körülmé-
nyei” között lehetett csupán.51 
Nézetrendszerük szerint ezért kell 
más és új megoldási javaslatokat 
felmutatni, és ezt éppen a 
katolikus társadalmi tanítás 
segítségével lehet a rendezett, 
ugyanakkor szabad társadalmon 
keresztül. A keresztényszociális 
alternatíva fenti gondolatsorában 
négy olyan alapelv kristályoso-
dott ki, amelyek az államreform 
szempontjából döntő tényezőnek 
mutatkoznak mind a mai napig: a 
személyiség elve, vagyis hogy az 
individualista és a totalitárius taní-
tással szemben az ember terem-
tettségéből fakadó személyi 
méltósága a döntő tényező; a 
szolidaritás elve, vagyis hogy az 
egyének csak másokkal együtt 
vannak jelen a társadalmi-gazda-
sági folyamatokban és ezáltal a 

felelősségen is osztoznak; a szub-
szidiaritás elve, vagyis az egyének 
és kis csoportok önrendelkezése 
olyan ügyekben, melyeket haté-
konyabban tudnak ellátni, mint a 
közösség egésze; valamint a közjó 
elve, vagyis az állam partnersége 
a társadalmi csoportok fejlő-
désében, és hogy ennek segít-
ségével a partikuláris érdekek 
háttérbe szoríthatók a közösség 
egészének érdekével szemben.52

Hazánkban azonban ez a keresz-
tény humanista alternatíva 
elbukott. Noha a Keresztény 
Demokrata Néppárt 1944. évi 
megalakulása, majd komoly 
belső küzdelmek árán kivívott 
megerősödése és tisztulása, 
a Barankovics István vezette 
Demokrata Néppárt konstituálása 
még az 1945. évi választások előtt 
végbement, a párt nem kapott 
rá lehetőséget, hogy megmé-
rethesse magát a szavazáson. 
A DNP gondolatvilága egyértel-
műen elutasította a totalitárius 
állami berendezkedéseket, kiállt 
a demokratizmus és az emberi 
szabadságjogok, valamint a szoli-
darizmusból fakadó mélyreható 
államreform mellett. A korábbi 
gyökerekből kinőve a keresz-
ténység szociális tanítása mentén 
kívánta rendezni egyén és állam, 
továbbá a politikai képviselet és 
a gazdasági szereplők kapcso-
latrendszerét is. Emellett az új 
pártvezetés egyértelműen eltá-
volodott a katolikus egyházi veze-
téstől, és az ökumené irányába 
tett lépésekkel független politikai 
nézetrendszer kialakítására 

Shvoy Lajos székesfehérvári püspök 1959-ben, a Szent István-bazilikában 
egy Szent Cecília ünnepén tartott szentmisén. 1936-ban az ő pártfogásá-
val hozták létre a KALÁSZ mozgalmat. Fotó: FORTEPAN / Hámori Gyula, 
108419-es számú fotó.
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törekedett. Sőt az adott körül-
mények között egy elfogadható 
modus vivendi megvalósítását 
vizionálta a hatalmat burkolt, 
majd nyílt módszerekkel is 
megragadni igyekvő szélsőbal-
oldali erőkkel. Többek között 
emiatt az új keresztény politikai 
tábor sohasem tudta elnyerni 
Mindszenty József hercegprímás 
támogatását. Sőt, mindennek 
ellenére már a kezdetektől a 
kommunista szalámitaktika célke-
resztjébe került; az ÁVO, majd az 
ÁVH folyamatos megfigyelés alatt 
tartotta vezetőit, képviselőjelölt-
jeit, befolyásos szimpatizánsait.53 
Ugyan az 1947. évi választásokon 
a modern kereszténydemok-
rata program meghirdetésével 
Barankovics István, Kovács K. 
Zoltán,54 Keresztes Sándor,55 
Ugrin József,56 Babóthy Ferenc57 
vagy Varga László58 révén 
rendkívül komoly eredményt (az 

53 Tabajdi Gábor: A kereszténydemokrata hagyomány és az állambiztonsági iratok. Betekintő, 2016/2.
54 Kovács K. Zoltán (1924–2008): kereszténydemokrata politikus. 1947 és 1949 között a DNP országgyűlési képviselője, a frakció 

legfiatalabb tagja és egyben titkára. 1949 elején Barankovics Istvánnal együtt az emigráció mellett döntött, és Ausztriába szökött. 

Bekapcsolódott a Közi Horváth József által szervezett Magyar Keresztény Népmozgalomba, melynek titkára is lett. 1951-től 1986-

ig a Szabad Európa Rádió szerkesztőjeként dolgozott. 1988-ban belépett a Márton Áron Társaságba, amely az újjáalakuló KDNP 

kiindulópontját jelentette. Jó kapcsolatai révén, a CDU/CSU és az Európai Néppárt vonalán támogatta a KDNP létrejöttét.
55 Keresztes Sándor (1919–2013): kereszténydemokrata politikus. Részt vett a Demokrata Néppárt megalapításában, amelynek 1947 és 

1948 között országgyűlési képviselője volt. 1956 novemberében szerepet vállalt a párt újjászervezésében. 1988-ban a Márton Áron 

Társaság szervezője és elnöke. 1989–90-ben a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke, 1990-ben, majd 1994 és 1998 között 

országgyűlési képviselője.
56 Ugrin József (1910–1993): kereszténydemokrata politikus. 1935-től a KALOT egyik szervezője, majd főtitkára, P. Kerkai Jenő 

egyik legszorosabb munkatársa. 1940-ben az első KALOT népfőiskola igazgatója, majd a formálódó (K)DNP egyik meghatározó 

szervezője, 1947-ben országgyűlési képviselője. Többször sikertelenül próbálták meg beszervezni, végül 1948-ban megfosztották 

mandátumától. Kuláklistára került, földjeit elkobozták, így segédmunkásként dolgozott. A kezdetektől szerepet vállalt az újjáinduló 

KDNP szervezésében, tagja lett a párt Intézőbizottságának.
57 Babóthy Ferenc (1915–2004): kereszténydemokrata politikus. A KALOT felvidéki szervezője, a népfőiskolai mozgalom egyik 

mozgatója. Barankovics István javaslatára a feloszlatott KALOT helyébe lépő Katolikus Parasztifjúsági Szövetség (KAPSZ) elnökének 

választották, majd a DNP országgyűlési képviselője. 1949-ben letartóztatása elől Ausztriába menekült. Az emigrációban tagja lett a 

Magyar Nemzeti Bizottmánynak, az Egyesült Államokba távozva azonban már nem volt aktív politikai szerepe.
58 Varga László (1910–2003): jogász, kereszténydemokrata politikus. Az 1930-as években a Józsefvárosi Keresztény Munkásifjak 

Egyesületének elnöke. Ellenálló tevékenysége miatt a nyilasok letartóztatták. Szabadulása után a DNP egyik főszervezője, majd a 

párt főügyésze és 1947 és 1948 között országgyűlési képviselője. A várható letartóztatás elől 1948-ban Svájcba menekült, az Egyesült 

Államokban a Szabad Európa Rádió sajtóosztályának munkatársa lett. Élénk közéleti tevékenységével támogatta a külföldi magyar 

színjátszást, és több civil szervezet vezetésében is szerepet vállalt. A rendszerváltás hajnalán szorgalmazta a KDNP újjáalakulását, 

a párt társelnöke lett. 1992-ben rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki. 1994 és 2003 között országgyűlési 

képviselő, három ciklusban (1994, 1998, 2002) is az országgyűlés korelnöke volt.
59 Lásd legutóbb: Petrás Éva: Egy „önfeloszlatás” előtörténete. A Demokrata Néppárt működésének megszűnése 1949-ben. In: A Rajk-

per éve. Közelítések 1949-hez. Szerk. Takács Tibor. Budapest – Pécs, ÁBTL – Kronosz, 227–239.

érvényes szavazatok 16%-át) ért 
el, a parlamenti küzdelmekben 
valójában folyamatos 
védekezésre kényszerült. A 
keresztényszociális politikai 
alternatíva, mely Trianon után 
mindvégig belső ellenzékként volt 
jelen Magyarországon, legkésőbb 
1948 után Közép-Európa szovjet 
megszállás alatt sínylődő 
részében teljes egészében lehe-
tetlenné vált.59

A hosszú fejlődés során kiérlelt 
modern keresztény-konzervatív 
világnézeti politizálás 1956 dicső-
séges napjaiban kísérletet tett 
ugyan az újbóli visszatérésre, 
azonban mindez csak kérészé-
letű lehetett a diktatúra újabb 
hulláma előtt. A valódi kibon-
takozás lehetősége a Kádár-
rendszer eróziójával és a belső 
ellenzéki erők megjelenésével 
nyílt meg a kereszténydemokrata 

hagyományok előtt. És ahogy a 
két világháború között is történt, 
a párttá szerveződést megelőzte 

Báró Apor Vilmos mártír püspök. 
Az 1943. augusztus 26-i, keresz- 
ténydemokrata párt tető alá ho-
zását sürgető titkos munkaérte-
kezletet az ő püspöki palotájában 
rendezték meg. 
Fotó: Magyar Kurír.
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Műhely

a „mozgalmi lét” újjáélesztése, 
ami részben a korábbi korszak 
struktúráinak újjászervezé-
sével (KALOT, Magyar Cserkész 
Szövetség), részben pedig újak 
alapításával történt. Ez utóbbiak 
közül kiemelkedő szerepet 
töltött be a Keresztes Sándor 
által vezetett Márton Áron 
Társaság, valamint a legnagyobb 
magyar, keresztény, ökumenikus 
civil evangelizációs szervezet, 
a Csanád Béla60 által alapított 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége.61

A modern keresztény-konzervatív 
világnézeti párt újraalapítására 
végül 1989. szeptember 30-án, 
a budapesti József Attila 
Gimnáziumban (a mai ciszterci 
Szent Imre Gimnáziumban) 
megtartott ünnepélyes nagygyű-
lésen került sor.62 Öndefiníciója 
szerint a párt a Barankovics-
féle nyomvonalon keresztény 
világnézetű, de egyházaktól 
független és ökumenikus, 
ugyanakkor kritikai attitűddel 
rendelkező erőként kívánt 
fellépni. Ennek szellemében 
kívánt bekapcsolódni a rend-
szerváltó kerekasztal-tárgya-
lásokba is, ami számos vitát 
generált, és különösen a Szabad 
Demokraták Szövetsége részéről 
érte támadás a KDNP szereplé-
sét.63 Természetesen nemcsak 
a demokratikus konkurencia, 
hanem a pártállami utóvédharcok 

60 Csanád Béla (1926–1996): római katolikus pap, költő. A Hittudományi Akadémia tanára. 1989 januárjában kezdeményezésére 

alakult meg Budapesten, az Adalbertinumban a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ), mely túllépve a hitéleti kérdéseken, a 

mindennapi politikától függetlenül országosan fórumot és cselekvési teret kívánt biztosítani a rendszer keresztény, nemzeti alapon 

történő megváltoztatásához.
61 Zachar Péter Krisztián: Misszió az evangelizációért, a kultúráért és a közéletért. A harmincéves KÉSZ története. In: „Mert nem csak 

magadnak születtél” – Jubileumi kiadvány a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége alapításának harmincadik évfordulóján. Szerk. Rochlitz 

Bernadett. Budapest, KÉSZ, 2019, 15–89.
62 Szabó Róbert: Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a rendszerváltás éveiben (1989–1990). In: 70 éves a Kereszténydemokrata 

Néppárt. Szerk. Pálffy István. Budapest, Barankovics István Alapítvány, 2014, 87–111.
63 A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. I. kötet. Dokumentumok. 1988. november 27. – 1989. június 10. Szerk. 

Bozóki András – Ripp Zoltán. Budapest, Magvető, 1999, 258–259., 500–520.
64 Szécsi Árpád: A KDNP (újjá)alakulástörténetéről – néhány állambiztonsági jelentés bemutatásával. Rendszerváltó Archívum, 2017/1, 25–34.
65 Vö: Kiss Mária Rita: A pártidentitás stratégiái a KDNP politikájában (1989–1998). In: Fontaine i. m. 2015, 737–787.

és a nem tisztázott magyar-
országi körülmények is közre-
játszottak abban, hogy a még 
életben lévő korábbi néppárti 
politikusok közül nem mindenki 
kívánt csatlakozni az újjáala-
kuló szervezethez.64 Mindez 
egyben azt is eredményezte, 
hogy a keresztény világnézeti 
tábor vezetői számos kérdésben 
a többi ellenzéki párttól eltérő 
álláspontot fogalmaztak meg, 
és tradicionálisabb tömegpárti 
módszereket (egyházi kapcsolat-
rendszer, mozgalmi szervezetek) 
próbáltak alkalmazni, mint az 
Ellenzéki Kerekasztal domináns 
erői. A külvilág részéről az elmúlt 
diktatórikus időszak beidegző-
déseinek és az abból fakadó 
reakciós jelző elkerülésének 
érdekében ugyanakkor igye-
keztek saját nézetrendszerüket 
nem a jobboldali vagy konzer-
vatív, hanem leginkább csak a 
keresztény megjelöléssel illetni. 
Pedig a szervezet a rendszervál-
táskor is minden tekintetben az 
elődei által lerakott pillérekre 
támaszkodott: az egyház szociális 
tanítása, a pápai szociális encik-
likák mellett a Prohászka és 
Giesswein által kifejtett keresz-
tényszociális hitvallás, a modern 
népi politizálás és a szolidarizmus 
öröksége, együtt tudott jelen 
lenni a Barankovics István által 
megfogalmazott demokratikus 
alapelvekkel és Mindszenty József 
hercegprímás kérlelhetetlen 

antikommunizmusával, valamint 
konzervatív tradícióival.65 Így 
a rendszerváltás utáni belső 
feszültségek és pártszakadások 
ellenére is a KDNP a magyar 
törvényhozás legrégebbi és ma 
már egyetlen „történelmi pártja”.

Prohászka Ottokár székesfehér-
vári püspök szobra a Lakitelek 
Népfőiskola Keresztény Pante-
onjában. A KDNP rendszerváltás 
kori újjáalakulásakor a Prohászka 
által kifejtett keresztényszociális 
hitvallásból is meríteni kívánt. 
Fotó: Lakitelek Népfőiskola


