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„Új utak Isten országa felé.” Az Actio Catholica társadalomformáló törekvése Magyaror-
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Az Actio Catholica (AC), más néven a Katolikus Akció a 20. század nagyhatású katolikus mozgalma volt, amely az 
„egyház kinyújtott karjaként” a világiaknak az egyház apostoli munkájába történő bevonását tűzte ki célul. Magyaror-
szágon a püspöki kar 1932-ben hozta létre az Actio Catholicát, ugyanakkor előzményei a 19. századba nyúlnak vissza. 
A két világháború között a magyar katolicizmus „mozgalmi központja” volt: az egyesületeken és az egyházközségeken 
keresztül hatott a helyi közösségek életére. Számos országos jelentőségű megmozdulást szervezett meg, hozzá kötő-
dött az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus megrendezése is. Tevékenységét 1948-ig tudta folytatni, ettől kezdve 
egyre kevésbé tudta a hivatalát betölteni. 

Az Actio Catholica a két világháború között felismert vallási és társadalmi problémákra az egyesületek bevonásával, a 
„katolikus ember egyéni és közösségi” életének áthatásával válaszolt. Ebben fontos szerepet kapott a világiak apostol-
kodásba történő bevonása is, hiszen – vallották – általuk többeket meg tudtak szólítani, mint korábban. A törekvésük 
végső célja, hogy „Krisztus visszatérjen” az egyének és a társadalom életébe. A tanulmányomban egyházi kiadványokon 
és levéltári forrásokon keresztül vizsgálom az Actio Catholica világképét és társadalomformáló törekvéseit, különös 
tekintettel a mozgalom családképére.

Az Actio Catholica (AC), más néven a Katolikus Akció a 20. század nagyhatású katolikus mozgalma volt, 
amely az  „egyház kinyújtott karjaként” a világiaknak az egyház apostoli munkájába történő bevonását tűzte 
ki célul. A két világháború között a magyar katolicizmus „mozgalmi központját” jelentette: az egyesületeken 
és az egyházközségeken keresztül hatott a helyi közösségek életére. Előadásomban egyházi kiadványokon 
és levéltári forrásokon keresztül vizsgálom az Actio Catholica világképét és társadalomformáló törekvéseit, 
különös tekintettel a mozgalom családképére.

Változó világok – régi „utak” válsága

A 17-18. századi államhatalom erősödésével az uralkodó szinte minden országban megpróbálta csökkenteni 
az egyház hatalmát és függetlenségét, kivonni felügyeletük alól a cenzúrát, az oktatásügyet és a jótékonykodást 
(Hahner 2006: 75). A 19. században a felekezeti iskolák támadása és állami felügyelet alá kerülése, másfelől a 
vallásos nevelés gyengülése a családban, ezzel együtt a felvilágosodás olvasmányainak betörése a mindennapokba 
a szekularizációs folyamatot erősítették fel (Kósa 2002: 256). A városiasodás és a polgári életforma térnyerésével 
keresztény és zsidó körökben egyaránt fontos kérdéssé vált az ifjúság újfajta megszólításának mikéntje: hogyan 
lehet a vallási tanítások, illetve a hagyomány szellemében nevelni őket a modern eszközök bevonásával? Erre 
azért is volt szükség, mert ezekre a „fórumokra” igényt tartottak és ezek révén más, versengő világnézetek már 
megszólították őket (Glässer 2014: 217). XIII. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű 1891-es enciklikája1 is 
felhívta a figyelmet az iparosodás és a kapitalizmus nyomán megjelent és várható feszültségekre. „A populáris 
keresztény (katolikus) tömegszervezkedés létrehozásának lehetősége és szükségessége a világegyház felső 
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vezetésének szintjén” (Gergely 1977: 8) is az ő idejében tudatosult. Az egyház azt is felismerte, hogy a hívek 
közösségét nem tekintheti homogén tömegnek, hiszen a vallásos közösségek önmagukat is eltérő célok mentén 
szervezték meg (Barna 2011: 27). Ebből adódóan a modern eszközök mellett a kor „szellemének” megfelelő 
pasztorációs módszerek (irodalmi termékek, népmissziók és a papok/klérus oktatása) alkalmazása vált fontossá, 
amely a vallás bizonyos fokú individualizálódását, az egyes hívekhez való fordulást tette lehetővé. Az 1890-
es évektől megindult megújulási mozgalom katolikus reneszánsz néven társadalmi problémákat, szociális és 
szocializációs kérdéseket helyezett előtérbe. Az első világháború kezdetén ezek a problémák a társadalmi 
szerepek felborulásával és a családok szétesésével még inkább érzékelhetővé váltak (Orbán 2018: 192-193).

Mi volt az Actio Catholica?

Az Actio Catholica előzményei a 19. századba nyúlnak vissza. Az akkor még kis betűvel írt mozgalom célja a 
papságot segítendő, a világi hívek bevonása az egyház munkájába. A nagy betűvel írt mozgalom XI. Pius pápához 
(1922-1939) kötődött (Gianone 2010: 5), amelynek „1922-ben megjelent Urbi arcano dei kezdetű trónralépési 
enciklikája adott programot és szervezeti keretet” (Lénár 2010: 87). Magyarországon a Katolikus Szövetség és 
egyházközségek tekinthetőek az Actio Catholica előzményének, amelyet a püspöki kar hivatalosan 1932-ben 
hozott létre (Gianone-Klestenitz 2017: 287). Lényegét Pintz Bálint plébános a következőkben foglalta össze: 
„minden plébánián legyenek elegendő számban buzgó világi apostolok, akik a lelkipásztor vezetése és irányítása 
mellett körülményeikhez képest fáradnak a lelkek megmentésén. Ezen felül az apostolkodás szellemét bele kell 
vinni az összes vallásos és egyébként katolikus egyesületek tagjaiba és az egyesületek működésébe egyesületi 
beszédek és előadások révén. Sőt, bele kell vinni az apostolkodás gondolatát az összes kat. hivek lelkébe 
templomi prédikációk és alkalmas olvasmányok útján” (Pintz 1940: 10).  A hívek bevonása tehát több szinten, 
egyénekként és egyesületi tagokként is fontos volt. Az emberek újfajta megszólítását a „változó világok”, vagyis 
a társadalom, a mentalitás változása indokolta. A Katolikus Akció válaszreakció volt ezekre az átalakulásokra. 

Az AC felépítése

Az Actio Catholica központi és irányító szerve az országos elnökség, amelynek elnöke a hercegprímás, ügyvezető 
elnöke a püspöki kar által megválasztott püspök volt. Az egyházi elnök mellett volt egy világi is (Gianone-
Klestenitz 2017: 287). Hatáskörükbe tartozott az „országos jelentőségű katolikus problémák vizsgálata és 
tanulmányozása”, az AC célkitűzéseinek megállapítása, évi munkaprogramjának megállapítása, az alá tartozó 
szervezetek irányítása és összehangolása. Az országos elnökség a hatáskörét öt szakosztály tevékenységében 
gyakorolta: hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi, kulturális, szociális és karitatív, sajtó és szervezési (N.N: é.n.: 7). 
1933-tól a Katolikus Akció feladata volt a Katolikus Nagygyűlések megszervezése is (Gianone-Klestenitz 2017: 
286). Mihalovics Zsigmond, az AC országos igazgatója hangsúlyozta, hogy az Actio Catholica Magyarországon 
nem külön egyesület volt, hanem „a püspöki kar közvetlen irányítása alatt álló, az apostolkodás egyes ágaiban 
szakszerűen dolgozó, mozgató és számonkérő szerv, amely az egyházmegyék határain túl eleven és átütő erővel 
rendelkező egységbe foglalja össze az ország katolikusságának törekvését és kívánságait” (Mihalovics 1942: 
19). Ebbe a szervbe nemcsak az egyéneket, hanem az egyesületeket és a szerzetesrendeket is bele kívánták 
emelni (Mihalovics 1942: 19).
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Actio Catholica a családok védelmében

A hívek számára az apostolkodás elsődleges közege a szűkebb környezetük volt. Az Actio Catholica 1932 és 
1948 között2 éves programjában szinte minden évben foglalkozott a család kérdésével. A családok „a nemzeti 
lét tartóoszlopai” – írta Mihalovics Zsigond, ezért – folytatta – a „családok megmentése a nemzet megmentését 
jelenti” (Mihalovics 1942: 42-43). Olyan alapegységet láttak tehát benne, amely kihat a társadalomra is. A 
családok megszólítására az egyén apostolkodásán keresztül, illetve szervezett formában került sor. 

 A családtagok majdani túlvilági életéről és üdvözüléséről való gondoskodás a világi apostolok egyik 
fontos feladata volt. Ennek eszközei a példamutatás, figyelmeztetés és kérés voltak, amelyek által a keresztény 
kötelességek (imádság, böjt, szentmise látogatása) teljesítését igyekeztek előre mozdítani (Pintz 1940: 43-44). 
A túlvilági életre ilyen módon történő készülődés inkább a hagyományos gondolkodásra jellemző, ugyanakkor 
ennek módszerei a modern társadalom gyakorlataiba illeszkedtek. A családtagok együtt, illetve külön-külön 
történő megszólítására szorgalmazta az Actio Catholica a lelkigyakorlatok, illetve a családi napok megszervezését. 
Ezek célkitűzése „az egységes, egészséges és erős keresztény család” (Csávossy 1942: 38) elősegítése volt. Ennek 
érdekében a „rekollekciós, a lelkigyakorlatos gondolatot” (Csávossy 1942: 38) összekapcsolták „a családtagok 
rendszeres erkölcsi, pedagógiai, társadalmi és gyakorlati képzésével” (Csávossy 1942: 38).

A jezsuiták rendszeresen megjelentették a Családi Szentóra című füzetet, amelynek célja a családok 
bekapcsolása az engesztelő ájtatosságba, amely a családfelajánlást készítette elő. Több helyen ehhez kapcsolódóan 
templomi ájtatosságokat, műsoros családi esteket, ünnepélyeket tartottak. A programok közösségépítőek voltak, 
ugyanakkor a családok nem alkottak önálló egyesületet. A cél elsősorban a család megszentelése, a „családi 
életeszmény” felkarolása volt. A Családvédelmi Akadémia keretében előadásokat szerveztek a családokat érintő 
kérdésekről. Az Actio Catholica keretén belül tevékenykedő világi apostoloknak megbeszéléseket, gyűléseket, 
lelkigyakorlatokat és előadásokat tartottak.3 

1935-ben és 1942-ben az Actio Catholica Szociális és Karitatív Szakosztály a családvédelmet helyezte a 
tanácskozás központi témájává. Az előadások fő tárgya a házasság és gyermekszám növelése, a munkavállalás 
és az anyagi stabilitás segítése, a család egészségének, a családtagok érdekeinek és jogainak védelme volt 
(Wünscher 1943). Ezekben az előadásokban az egyházi emberekből, jogászokból, ügyvédekből, tanárokból, 
közegészségügyi főfelügyelőből, miniszteri tanácsosokból, államtitkárokból álló előadók gyakorlati tanácsokat 
próbáltak adni a felmerülő társadalmi, gazdasági, jogi és vallási problémákra (Wünscher 1943).

A Katolikus Akció és a Jézus Szíve tisztelet

A 19. században a Jézus Szíve tiszteletet leginkább kezdeményező és szervező jezsuiták célja a vallási megújulás, 
a katolikus egyház és Európa általános rekatolizációjának előmozdítása volt. Jézus Társasága a Jézus Szíve 
tiszteletet tömegpasztorációs programjának tekintette és a társadalmi szolidaritás és megbékélés, a szociális 
megújulás „orvosságaként” hirdette meg (Busch 1997: 44, 48-49).

A Jézus Szíve Szövetség tevékenysége összekapcsolódott az Actio Catholica célkitűzéseivel, illetve az AC 
vezetői is fontosnak tartották az egyesületek, illetve azon belül az egyes hívek bekapcsolását a munkájukba. 

A család középpontba állítása a Jézus Szíve Szövetségben is meghatározó volt. A Szívgárdában4 lévő 
gyermekek kis apostolok voltak, akik a környezetük vallásosságát igyekeztek előmozdítani. A vezetőik több 
esetben együttműködtek az Actio Catholica elnökségével, de tőlük függetlenül is hasonló szellemiségben 
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dolgoztak. A két szervezet kapcsolatát a Jézus Szíve Naptár egyik szerzője a következőképpen foglalta össze: 
„Ne nyugodjunk tehát, míg az összes katholikus hívek meg nem ismerik a Jézus Szivének szentelt életet, 
amelynek természetszerű következménye az „actio catholica, a katolikus cselekvés,” a Jézus szent akarata és a 
pápa szándéka szerint való viselkedés. Ha azt akarjuk, hogy hazánkban buzgó katholikus élet legyen, hogy a 
hívek résztvegyenek az egyház isteni apostolkodásában, akkor neveljünk mindenkit a Jézus Szive szerint való 
apostolkodásra a Jézus Szive Szövetség szellemében” (N.N. 1932: 47).

Az apostolkodásnak fontos része volt a családok „megmentéséért” való tevékenykedés. Ezek a következőek 
voltak: a család Jézus Szívének való felajánlásának szorgalmazása, a családon belüli béke segítése és a válás 
lehetőség szerinti megakadályozása, vegyes házasságok elkerülése vagy a gyermekek katolikus nevelésének 
biztosítása, egyházi házasság támogatása és küzdelem az „egykézés” ellen (N.N. 1931: 17). Ezt természetesen 
főként a saját családjukban tudták megvalósítani, de a környezetükben is valószínűleg ezt képviselték. Ezek a 
törekvések tehát a család fizikai és lelki megmentését egyaránt célozták. Azt vallották ugyanis, hogy „a család 
is része Krisztus titokzatos testének és saját egysége annak egységéből táplálkozik” (Csávossy 1942: 38). Ez 
a gondolkodás a hagyományos világképre utal, amelyben az ember magát a teremtett világ részének tartotta. 

A Jézus Szíve Szövetség tagjai a Katolikus Akció és a Jézus Szíve tisztelet szellemében dolgoztak 
„Krisztus frontján”. Ezek a munkák történhettek külön-külön, illetve együtt is. Ilyen közös szervezések voltak 
például a Jézus Szíve felajánlások alkalmai. 1940. május 31-én Jézus Szíve Díszgyűlés keretében ünnepelték 
meg Szeged város Jézus Szívének történt felajánlásának 20. évfordulóját. Ennek tényleges időpontja 1941-
ben volt, de 1940-ben tervezték a „Szegedi Szentév” kezdetét. A Díszközgyűlésen az AC bizottsági elnöke is 
mondott beszédet.5 1950-ben volt a Jézus Szíve világfelajánlás 50 éves évfordulója, amelyről szentmisékkel, a 
felajánlások megújításával emlékeztek meg. Az évforduló megünneplését az Actio Catholica terjesztette elő. 
Az elnök levélben kérte a Szeged-Csanádi püspököt a program és az ünnepség anyagának körlevélben történő 
terjesztésére.6 

Tanulságok 

Az Actio Catholica a 20. század nagyhatású katolikus mozgalmaként a hívek, illetve az egyesületek és a 
szerzetesrendek bevonásával a munkájuk előremozdítására, irányítására, illetve a velük való együttműködésre 
törekedett. A két világháború között a magyar katolicizmus „mozgalmi központja” volt: az egyesületeken és 
az egyházközségeken keresztül hatott a helyi közösségek életére. Számos országos jelentőségű megmozdulást 
szervezett meg, hozzá kötődött az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus megrendezése is. Tevékenységét 1948-
ig tudta folytatni, ettől kezdve egyre kevésbé tudta a hivatalát betölteni. 

 Az Actio Catholica a két világháború között felismert vallási és társadalmi problémákra az egyesületek 
bevonásával, a „katolikus ember egyéni és közösségi” életének áthatásával válaszolt. Ebben fontos szerepet 
kapott a világiak apostolkodásba történő bevonása is, hiszen – vallották – általuk többeket meg tudtak szólítani, 
mint korábban. A törekvésük végső célja, hogy „Krisztus visszatérjen” az egyének és a társadalom életébe.  
Tanulmányomban egyházi kiadványokon és levéltári forrásokon keresztül az Actio Catholica világképét és 
társadalomformáló törekvéseit vizsgáltam, hangsúlyosan a mozgalom családokkal kapcsolatos törekvéseire. 
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“New Paths to the Kingdom of God.”  The efforts of Actio Catholica to influence society in Hungary
Anikó Glässerné Nagyillés

Actio Catholica (AC), also known as Catholic Action, was a powerful 20th century Catholic movement that 
set itself the aim of involving laypersons in the apostolic work of the church as the “extended arm of the 
church”. In Hungary the episcopacy set up Actio Catholica in 1932 but it had precedents reaching back to the 
19th century. In the interwar years it was the “movement centre” of Hungarian Catholicism: it influenced the 
life of local communities through associations and church communities. It organised many actions of national 
significance and was also associated with the organisation of the 1938 Eucharistic Congress. It was able to 
continue its activity until 1948 but after that was less and less able to fulfil its function. 

 Actio Catholica responded to the religious and social problems identified in the interwar years by 
involving the associations and permeating the “individual and community lives of Catholic people”. The 
involvement of the laity in apostolic work also played an important part in this because it was held that in this 
way, they could reach more people than before. The final aim of their efforts was for “Christ to return” into the 
lives of individuals and of society. Drawing on church publications and archival sources, the study examines the 
world-view of Actio Catholica and its efforts to influence society, with special regard to the movement’s view 
of the family. 


