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„Így világítson világosságotok  

az emberek előtt,  hogy lássák  

jótetteiteket  és  magasztalják  

mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

I. BEVEZETÉS

A  két  világháború  közötti  időszakban  a  magyar  katolikus  egyház  rendkívül  nagy 

szolgálatot  tett  a  vesztes háború és Trianon által  szétzilált  magyarság talpra állításában,  s 

ebben különösen jól látható mind országos, mind helyi szinten a magyar katolicizmus óriási 

közösségszervező küldetése és ereje.  A trianoni  sokktól  sújtott,  szétszakított,  gazdaságilag 

tönkretett,  terrorizált,  romboló  eszmeáramlatokkal  küzdő  magyarság  képes  volt  a 

lehetőségekhez képest megszervezni önmagát, talpra állni, hogy majd a második világháború 

poklát túlélje és abból továbblépjen. Ebben az emberi és egyben történelmi teljesítményben 

hatalmas szerepe volt a katolikus egyesületek erőfeszítéseinek is: 

„Trianon tragédiája után elsőként az Egyház talált magára és elindult egy olyan két évti-
zedes szakasz, amelynek eredményei mindmáig éreztetik hatásukat. Az egyháziak vala-
mennyien munkásai lettek ennek az egyházépítésnek, amely közvetve a történelmi terü-
letének kétharmadától, népességének egyharmadától megfosztott Magyarország szelle-
mi-lelki újjáteremtésének nélkülözhetetlen része volt. A Katolikus Egyház a magyar tár-
sadalommal sokféle intézményei révén minden szinten, számtalan témában párbeszédet 
kezdeményezett, amely nem üres szólamok hangoztatásában merült ki, hanem gyakorla-
ti következményekkel és eredményekkel járt. Az Országos Katolikus Szövetség, a Kato-
likus Népszövetség egybefogta a különböző ifjúsági szervezeteket és mozgalmakat, a 
Katolikus Nagygyűlések biztosították a nagy nyilvánosságot, az Actio Catholica a leg-
modernebb elvek alapján végezte a szervező munkát. A társadalmat átformáló, ígéretes 
szervezetek (KALOT és EMSZO) a vidéki és városi dolgozó ifjúságért, lelki, szellemi, 
anyagi fölemelkedéséért küzdött, nem remélt sikerrel.”1

Ma  az  egyháztörténet  talán  különösen  jelentős  szolgálatot  tehet  ennek  a  korszaknak  a 

bemutatásával,  hiszen  a  Trianon  utáni  időszakhoz  hasonlóan  a  magyarság  újra  válságos 

helyzetben,  „nagyon  nagy  bajban  van,  csak  Isten  irgalma  menthet  meg  minket”.2 A  két 

világháború  közti,  evangelizációs  és  közösségépítési  szempontból  oly  sikeres  időszak 

1 Török József – Legeza László: A magyar egyház évezrede, Mikes Kiadó–Ecclesia, Budapest, 2000. 141–142.
2 Lásd Imaév a magyar nemzet lelki megújulásáért – az MKPK körlevele [on-line],

[2008. 02. 02.] http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=470
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feltárásával  és bemutatásával  az egyháztörténet  sokat segíthet  abban, hogy a mai,  oly sok 

nehézséggel  küzdő magyarság  újjászülethessen Krisztusban.  A helyi  egyháztörténet-írás is 

sokat  tehet  a  megújulásért  a  maga  eszközeivel,  a  helyi  közösség  történetének 

megismertetésével. 

1. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSE

Nagykáta város hitéletéről, egyháztörténetéről sok értékes eredmény került már publikálásra 

Lakatos Gyula kitűnő monográfiájában, amely a kezdetektől egészen 1848-ig mutatja be a 

város  történetét.3 Nagykáta  20. századi  egyháztörténete,  közelmúltunk  azonban  ma  még 

teljességgel feldolgozatlan. Dolgozatom céljaként e nagy feladat egy részét, Nagykáta város 

1920–1944.  közötti  katolikus  egyesületi  életének  bemutatását,  a  feltárt  adatok  rövid 

egyháztörténelmi elemzését és értékelését tűztem ki.

Vajon  városunkban  is  felvállalták  a  két  világháború  közötti  feladataikat  a  katolikus 

hívek,  megmutatva  a  világnak,  hogy egyénnek  és  közösségnek egyaránt  Jézus  Krisztus  a 

feltámadás és az élet? Működtek-e itt is hitegyletek? Ha igen, akkor vajon milyenek voltak? 

Talán a langyos polgári vallásosság kellékeiként működtek, amelyben az élő egyház helyébe 

valami szerény egyletesdi kerül, ahol a hívő belép egy jámbor, néha karitatív társaságba és ott 

teljesíti  a  minimális  kötelességeket,  előírásokat?4 Esetleg  „a  jobb  módú  gazdaréteg 

önreprezentálásának  intézményei”  voltak  az  egyesületek,  ahol  „egyikben  úgy,  mint  a 

másikban […] ugyanazok a főleg öregek bóbiskolnak”?5 Avagy valóban az Anyaszentegyház 

élő, isteni szeretetet terjesztő, dinamikus kisközösségei voltak, amelyekben a hívek Krisztus 

követőiként felvállalták és valóra váltották világi apostoli feladataikat, isteni élettel töltve el 

környezetüket?

A dolgozat ezért a következő kérdésekre keres választ:

1. Mennyi és milyen katolikus egyesület alakult, működött illetve szűnt meg a két világ-

háború közti időszakban Nagykátán?

2. Mikor alapították őket és kik voltak ennek a mozgatórugói?

3 Lakatos Gyula: Nagykáta története a kezdetektől 1848-ig, Nagykáta Város Önkormányzata, Nagykáta, 1999.
4 Vö.  Söveges Dávid:  Fejezetek a lelkiség történetéből,  Szent Gellért Hittudományi Főiskola, Pannonhalma, 

1993. 326.
5 Magyar Néprajz, 8. kötet, Társadalom, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 797–8.
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3. Kik vezették őket?

4. Végeztek-e érdemi tevékenységet, s ha igen, milyent?

5. Mennyire bizonyultak tartósnak?

6. Hány ember tartozott hozzájuk és mi jellemző a tagságra társadalomtani szempontból?

7. Milyen tényezők segítették és akadályozták a helyi katolikus egyesületek megalakulá-

sát és munkáját? 

8. Hogyan értékelhetjük az egyesületek tevékenységét a keresztény szeretetszolgálat, a 

világi apostolság küldetésének szempontjából? 

9. Milyen hatást gyakoroltak a helyi társadalomra? 

10. Mely katolikus akciócentrumok, lelkiségi áramlatok hatottak az egyesületeken keresz-

tül a helyi közösségre?

2. MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

2.1. A dolgozat egyháztörténeti szemléletmódja

Dolgozatom témája történelmi, ezen belül is az egyháztörténelem szakterületéhez tar-

tozik. Ezt a tárgykört a különféle világnézetű kutatók különféleképpen közelítik meg. Létez-

nek materialista, teista, keresztény, nemkeresztény, protestáns és katolikus egyháztörténelmi 

munkák,  melyek  értékeléseiket,  végkövetkeztetéseiket  természetesen  szerzőik  világnézete 

alapján vezetik le. E dolgozat szerzőjének kutatási nézőpontja és végső értékelési szempontja 

a katolikus tanítás. Az Egyházban és a történelemben az isteni és emberi tevékenység egy-

aránt jelen van, így az egyháztörténet teológiai és egyben történeti tudomány, ahol a történet-

tudomány által feltárt tényanyag végső értelmezését a hit tanítása adja meg az egyháztan és az 

üdvösségtörténet távlatában.6

2.2. A kutatási korszak lehatárolása

A  kutatás  korszakhatárainak  meghúzása  városunk  esetében  egyszerű.  A  viszonylag 

egységes történetű trianoni időszakot vizsgálva kezdő évszámunk az országos korszakolással 

egységben 1920., a záró évszám pedig városunk esetében 1944., mivel Nagykátát a szovjet 

hadsereg 1944. november 13-án foglalta el.

6 Lásd August Franzen: Kis egyháztörténet, Agapé, Szeged, 1998. 10–11; vö. Gergely Jenő: A Katolikus Egy-
ház története Magyarországon 1919–1945, Pannonica, Budapest, 1999, 2. kiadás. 5.
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2.3. A szükséges helytörténeti kutatások

Mivel a dolgozat az 1920–44. között Nagykátán működő katolikus hitegyletek történetét 

kívánja bemutatni, vonatkoztatási keretként szükséges ismernünk a város általános történetét 

és  a  helyi  katolikus  közösség  történetét  is  az  adott  időszakra  vonatkozóan.  A  korszakot 

feldolgozó  várostörténeti  és  plébániatörténeti  monográfia  hiányában,  illetve  a  helyi 

egyháztörténet  kérdéseivel  foglalkozó  publikációk  hiányában  munkám  bevezető  részében 

igyekszem  a  szükséges  adatokat  pótolni  az  elérhető  források  segítségével,  hogy  átfogó 

történeti keretben legyen értékelhető a helyi katolikus egyesületek tevékenysége.

2.4. A kutatás menete

2.4.1. Írásbeli források gyűjtése

A kutatási munka az írásbeli források gyűjtésével kezdődött. Mindenekelőtt a nagykátai 

plébánia irattárának átvizsgálására került sor, ahol a legfontosabb forrás, a  Historia Domus 

mellett  több  fontos  kiegészítő  dokumentum  is  található:  A  nagykátai  esperesi  kerület  

gyűléseinek jegyzőkönyvei, A nagykáta–zsámboki esperesi kerület katolikus tanítóegyesületi  

gyűléseinek jegyzőkönyvei, A nagykátai ferences harmadrendiek törzskönyve és a Lányköri  

munkanapló.

A nagykátai városi könyvtár helytörténeti gyűjteménye – bár a tárgyalt korszakról át-

fogó feldolgozás jelenleg még nincs – több részkérdésben is értékes eligazítást nyújtott, így 

például  fontos segítségként  szolgált  a munkához  Kissné Pásztor Éva: Nagykáta könyvtári  

kultúrájának  története; Szabó  László:  Nagykáta  városi  jogú  nagyközség  népességének  

alakulása 200 év tükrében és társadalmi rétegződése a XX. században  című publikációja; a 

Nagykáta társadalmának vázlatos története a két világháború között című elemzés (Solymosi 

László történelemtanári  szakdolgozata); a  Tápió mente néprajza című gyűjteményes kötet;  

valamint az 1989-től indult Nagykátai Hírlap helytörténeti vonatkozású anyagai.

Az  Országos  Széchenyi  Könyvtár  nélkülözhetetlen  forrásokat  biztosított  a 

kutatómunkához,  különösen  a  Nagykátai  Járás  című  hetilap  (1935–47.)  1935–1941-ig 

megjelent számait és az  Actio Catholica esperesi kerületi hírlapjának, a  Katolikus Szó  című 

lapnak (1936–44) teljes gyűjteményét.

Témám szempontjából fontos levéltárnak bizonyult  a Váci Püspöki Levéltár (különösen  A 

nagykátai  plébánia statisztikai  és  hitéleti  kimutatásai;  a nagykátai  Szentolvasó Társulatra  

vonatkozó irattöredék és az  Ipartestület egy levele miatt) és a Magyar Ferences Levéltár (a 
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nagykátai  Ferences  Harmadrend közösségére  vonatkozó  adataival).  A  Jézus  Társasága 

Magyarországi Rendtartománya Levéltára – bár a rend nagy hatással volt a település vallási 

életére  –  jelenleg  nem  rendelkezik  a  nagykátai  katolikus  egyesületekre  vonatkozó 

dokumentumokkal.  A  kor  országos  egyháztörténetére  vonatkozó  megállapításokhoz  az 

általánosan használatos egyháztörténeti szakirodalmat használtam.

2.4.2. Eseménytörténeti adatbázis létrehozása

Az  írásbeli  források  gyűjtése  után  a  munka  második  szakasza  az  eseménytörténeti 

adatbázis elkészítése volt,  amelynek végeredményeként lehetővé vált a nagykátai katolikus 

egyesületek  történetének  kronologikus  áttekintése  egy  húszoldalas  szemináriumi  dolgozat 

formájában.

2.4.3. A kortársak személyes visszaemlékezéseinek gyűjtése

A fenti húszoldalas, írásbeli forrásokon alapuló kiinduló anyagok a kortársak személyes 

visszaemlékezéseivel bővültek. A korabeli események szemtanúi a részletek pontosításával, 

interjúkkal  és kiegészítő  írásbeli  forrásokkal járultak hozzá az anyaggyűjtéshez.  Az írásos 

adatközlések a nagykátai plébánia irattárában kerültek elhelyezésre.

2.4.4. Elemzés 

Az eseménytörténet pontosítását statisztikai és társadalomtani elemzések követték, majd 

az egyesületek és a település kölcsönhatásainak bemutatása következett.

2.4.5. Értékelő összegzés 

Az eseménytörténet  és a  részletes  elemzés  eredményeinek ismeretében került  sor az 

egyháztörténelmi  értékelő  összegzésre,  amely  a  dolgozat  célkitűzésében  feltett  kérdésekre 

igyekszik választ adni.

3. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS

Ahhoz,  hogy  a  nagykátai  katolikus  egyesületek  tevékenységét  és  eredményeit  egyház-

történelmi szempontból értékelhessük, szerepüket és feladataikat az Egyház üdvtörténeti kül-
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detésének egészében kell  szemlélnünk. Így a kutatómunka során feltárt  konkrét történelmi 

adatokat a katolikus hit összefüggéseiben értelmezhetjük és értékelhetjük.

A katolikus egyesületek alapszabályaik szerint a katolikus Egyház tanítása alapján, an-

nak  támogatására  és  terjesztésére  alakított  egyesületek,  társulatok,  körök,  szövetségek.7 

Korszakunk bíboros hercegprímása, Serédi Jusztinián 1941 novemberében az Actio Catholica 

Országos  Elnökségének  értekezletén,  a  katolikus  egyesületek  vezetőinek  jelenlétében 

hangsúlyozottan rámutatott az egyetemes Egyház és a katolikus egyesületek egymáshoz való 

viszonyára:  „Minden  katolikus  egyesületnek  megvan  a  maga  különleges  célja.  Annak 

megvalósítására törekedjék […] Minden katolikus egyesület végső célja az, hogy az egyház 

ügyét  elősegítse.  […] Egy egyesület  se tekintse  a  maga különleges  célját  olyannak,  mely 

megelőzi az egyetemes célokat is.”8 Ez tehát annyit jelent, hogy a katolikus egyesületek végső 

célja  megegyezik  az Egyház  céljával:  minden ember  egybehívása az üdvösségre.  Krisztus 

küldi őket az összes nemzethez, hogy tanítványokká tegye őket, Krisztus és Isten országát 

hirdessék és megalapítsák minden nép között.9 Minden erre irányuló egyházi tevékenységet 

apostolkodásnak nevezünk.10

A közösségi világi apostolkodás gondolata X. Piusz (1903–14) és XI. Piusz (1922–39) 

pápasága idején – azaz éppen a dolgozatban tárgyalt korszakban – egyre nagyobb teret nyert, 

ami a  Quadragesimo anno enciklikában és a  kifejezetten világi apostolkodási célra alapított 

Actio  Catholica létrehozásában  csúcsosodott  ki.  Így  a  világiak  közösségi  apostolkodása 

korszerű egyházi tevékenységet jelentett a Horthy-korszak Magyarországán. Erről tanúskodik 

Dudás  Károly  nagykátai  plébánosi  kinevezési  levele,  amelyben  Pétery  József  váci 

megyéspüspök kifejezetten felhívja az új plébános figyelmét az egyesületi világi apostolkodás 

jelentőségére: „Különösen gondjaira bízom nagyontisztelendőségednek az A.C. szellemében 

működő  mozgalmakat,  amelyek  a  lelkipásztor  világi  munkatársait  nevelik,  és  munkáját 

eredményessé teszik.”11

Feladataikkal – a fentiek logikája alapján – a katolikus egyesületek osztoznak az Egyház 

nagy  alapfeladataiban  is,  azaz  a  martüria  (igehirdetés  és  tanúságtétel);  a  leiturgia 

(istentisztelet,  szentségek  és  imádság);  valamint  a  diakonia  (szeretetszolgálat  és  testvéri 

7 Lásd Magyar Katolikus Lexikon [online], http://lexikon.katolikus.hu, „katolikus egyesületek” címszavát.
8 Categoria. 46/8251–1941, ESZTERGOMI PRÍMÁSI LEVÉLTÁR. Közli: Gergely Jenő: i. m., 153–154.
9 Lásd Mt 28,19–20;  A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Kézikönyvek 6., Szent István Társulat, 

Budapest, 2002. 767–768
10 Lásd KEK 863
11 A nagykátai plébánia Historia Domus-a, 2. kötet, NAGYKÁTA, R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.1944.
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közösség) feladataiban, azokat a maguk eszközeivel és sokféle módján, speciális közösségi 

apostoli  céljaik  megvalósításával  szolgálva.  A  két  világháború  közti  magyar  katolikus 

egyesületek típusairól jó áttekintést nyújt a Magyar Katolikus Lexikon felsorolása az 1942-

ben az Actio Catholica keretein belül tevékenykedő katolikus egyesületekről:

1. gyermekegyesületek

2. ifjúsági egyesületek 

3. az egyetemi és főiskolai ifjúság szervezetei

4. ifjúságot védő egyesületek

5. hitbuzgalmi egyesületek

6. harmadrendek

7. missziós egyesületek

8. szociális és karitatív egyesületek

9. sajtóegyesület

10. hivatásrendi és szakegyesületek

11. szövetségek

12. nőmozgalmak

13. irodalmi, művészeti egyesületek

14. egyéb mozgalmak

4. EGYETEMES ÉS MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI KERETEK

Az első világháború után világszerte általános fellendülés köszöntött  a katolikus egyházra, 

amelynek  erejét  a  vallásos  meggyőződésben,  a  lelkiségben bekövetkezett  elmélyülés  adta. 

„Egy  beláthatatlan  horderejű  vallási  folyamat  indult  meg:  az  egyház  életre  fog  kelni  a 

lelkekben”, állapította meg 1922-ben Romano Guardini. A megújulást az egyházkép változása 

alapozta meg: az emberek újra felfedezték az egyházat mint közösséget, mint Isten népét és 

Krisztus titokzatos testét, a közösség iránti fogékonyság pedig a liturgia újrafelfedezéséhez 
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vezetett.  Az  új  liturgikus  mozgalom  1909-ben  indult  a  belga  katolikusok  köréből,  majd 

hamarosan Németországra, Ausztriára és más országokra is átterjedt. Célul nemcsak a liturgia 

megreformálását tűzte ki, hanem a liturgián keresztül a lelkek megújítását is. Meghódította a 

fiatalabb  papság  jelentős  részét,  így  az  egyházi  liturgia  közösségteremtő  ereje  segítette  a 

vallási  megújulást.  Látványos  erősödésen  mentek  át  Olaszország,  Anglia,  az  Egyesült 

Államok katolikus közösségei, de a legfeltűnőbb Franciaország és Magyarország katolikus 

megújulásának sikere volt.12

4.1. A Quadragesimo anno programja és az Actio Catholica

A Quadragesimo anno szociális enciklika a 20. század első felének fontos új társadalmi 

jelenségeinek szociális  és politikai  tanulságait  vonta le,  újszerű katolikus társadalomépítés 

szükségességét hirdetve meg.13 A bolsevik diktatúra és a német–osztrák területeken rohamo-

san terjedő fasiszta térhódítás nyilvánvalóvá tette, hogy a modern állam, megnövekedett sze-

repét felhasználva, akár totális mértékben magához ragadhatja az osztályellentétek csataterévé 

süllyedt társadalom irányítását és alakítását. Ezért az enciklika a fasiszta és bolsevik diktatúra, 

valamint az állami monopolkapitalizmus ellenében átfogó rendszerváltoztatást javasol a közjó 

megteremtése  érdekében:  a  hivatásrendi  (korporatív)  társadalom  felépítését.  Ennek  fő 

szerveződési  elvei  a  municípiumok,  azaz  az  egy szomszédságban  lakók  területi  testülete, 

valamint  a  hivatásrendek  (korporációk),  vagyis  az  egy  szakmában,  hivatásban  dolgozók 

egyesületei vagy testületei. 

„Múlhatatlanul szükséges tehát, hogy a társadalompolitika megkezdje a hivatásrendek 
újjáteremtését.  Hiszen ma is élő valóság a társadalom erőszakon alapuló,  ennélfogva 
instabil,  ingatag  állapota,  amely  »osztályokon« épül  fel;  ezek  az  »osztályok« eltérő 
célokat  követnek,  ezért  szemben  állanak  egymással,  következésképpen  hajlanak  az 
ellenségeskedésre,  a  harcra.  [...]  a  gyógyulás  csak  akkor  lesz  teljes,  ha  az  ellentét 
megszüntetésével  együtt  a  társadalomszervezet  egyes  elemei  helyesen  felépített 
rendszerré  állnak  össze,  vagyis  hivatásrendekké,  amelyekbe  az  egyének  nem  a 
munkaerőpiacon betöltött szerepük szerint tagozódnak be, hanem ténylegesen gyakorolt 
társadalmi  funkciójuk  különbözősége  szerint.  Hiszen  az  a  természetes  út,  hogy 
amiképpen  az  egymás  közelében  élők  községeket  hoznak  létre,  úgy  azok  is,  akik 
ugyanazt  a  szakmát  vagy  hivatást  gyakorolják,  akár  a  gazdaságban,  akár  másféle 
munkakörben dolgoznak, valamiféle szervezetbe, testületbe tömörüljenek. […]  A már 
fennálló  és  eredményesen  működő  szabad  társulások  pedig  tűzzék  maguk  elé  és 
erejükhöz mérten  valósítsák  is  meg  azt  a  célt,  hogy a  keresztény társadalmi  tanítás 

12 Lásd Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, Aurora Könyvek, München, 1975,  [online], 
[2008.02.29.] http://www.communio.hu/ppek/k201.htm 
August Franzen: i. m., 375–380.

13 Lásd Gergely Jenő: i. m., 148–151.
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szellemében  egyengessék  útjukat  a  magasabb  szintű  társulások,  a  fent  említett 
hivatásrendek létrehozása felé!”14

Fontos,  hogy  ezek  a  testületek  szervesen,  alulról  szerveződjenek  meg,  a  saját  soraikból 

kinevelt keresztény vezetői gárda irányítsa őket. A világi hívek aktív közreműködése döntő 

tényező  az  új  keresztény  társadalom  felépítésében,  ezért  XI.  Piusz  pápaságának  egyik 

vezérgondolata volt „a laikusok közreműködése és részvétele az egyház hierarchikus apostoli 

küldetésében.”15

„Ez  az  elénk  táruló  világ,  ahogy  egyébként  az  egyház  története  során  nemegyszer 
történt,  nagyrészt szinte a pogányságba zuhant vissza. Ahhoz, hogy egész társadalmi 
csoportokat  visszavezethessünk  Krisztushoz,  akit  eddig  megtagadtak,  ahhoz  éppen 
közülük kell  kiválasztanunk  és  felnevelnünk  Krisztusnak azokat  a  katonáit,  akik  jól 
ismerik  ezeket  a  csoportokat,  gondolkodásukat  és  vágyaikat,  akik  meleg  testvéri 
szeretettel hozzá tudnak férni szívük mélyéhez is. A munkások első és legfőbb apostolai 
persze hogy a társak, a munkások kell legyenek, és az iparosok, a kereskedők apostolai 
is azonmód az ő világukból jöjjenek.”16

A társadalmi béke érdekében az osztályharcos alapokon nyugvó szakszervezeti  mozgalmat 

(szindikalizmus)  fel  kell  számolni  vagy a hivatásrendekbe integrálni.  Mindez párosuljon a 

laikus állam jogosítványainak megfelelő elismerésével. 

Az  Actio  Catholica a  hivatásrendi  társadalom  eszméjének  szervezeti  kerete, 

kibontakozását – 19. századi európai előzmények után – XI. Pius Ubi arcano Dei enciklikája 

tette teljessé. A hivatásrendek az  Actio Catholicában találkozzanak, amely mint az egyház 

„kinyújtott  karja”  a  világiak  felé  a  világi  apostolkodást  összefogja  és  irányítja,  hirdeti  és 

szervezi  a  hivatásrendiséget.  A  szervezet  tehát  a  világi  hívek  szervezett  és  a  hierarchia 

irányítása  alatt  álló  mozgalma,  amelynek  célja  az  elvallástalanodott  társadalom 

rekrisztianizálása a világi hívek aktív apostolkodásával.

„A katolikus akció a katolikus társadalmi erők szövetsége és szervezete, melynek célja a 
katolikus  elvek  őrzése,  terjesztése,  érvényesítése  és  védelme  az  egyéni,  családi  és 
társadalmi életben. Harcosa minden katolikus keresztény,aki küzd azért, hogy necsak a 
az egyéni, hanem a családi, állami és nemzetközi élet minden terén is érvényesüljenek a 
kereszténység szent tanai. Eszközei, miután nem pusztán lelkipásztorkodási és vallási 
tevékenységről van szó, nem az imádság, a szentbeszédek, szertartások, szentelmények, 
szentségek, hanem a sajtó, az iskola, az egyesületek és általában mindennemű közéleti 
munka, mely szolgálatába állítható. Helye nem a templom, hanem a társadalmi élet tág 

14Piusz, XI.: „Quadragesimo anno” kezdetű enciklikája, 1931, [online],
[2008. 02. 02.] http://www.ocipe.hu/_KatSzoc/qa1.htm (ford. Dér Katalin) 82–87.
15 August Franzen: i. m., 382.
16  Piusz, XI.: i. m., 14.
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mezeje,  miért  is  nem  pusztán  a  pap,  hanem  a  pap  és  a  hívek,  a  hierarchia  és  a 
katolicizmus egyetemének a feladata.”17

4.2. A Magyar Katolikus Egyház 1920-tól 1945-ig

A Katolikus Egyház általános fellendülésével párhuzamosan a szakirodalom a magyar 

katolicizmus virágzásáról is beszél a két világháború közötti időszakban. Az 1890-es évektől 

kezdődő magyar katolikus megújulás egyenes folytatásaként egyházunk nagy eredményeket 

ért el a trianoni időszakban. 

Így látta ezt már a nagy formátumú kortárs, a hitvalló katolikus történész Szekfű Gyula 

is. Elemzésében kiemeli, hogy a katolikusok a létszámbeli növekedés és kétharmados több-

ségbe jutás után a Prohászka püspök nevével fémjelzett vallásos megújhodás útjára léptek, s a 

korábbi elvallástalanodás hosszú ideje után hatalmas tömegek tértek vissza a kegyelmi életbe. 

Az ország lakosságának kétharmadát kitevő, egyre bensőségesebben vallásos katolicizmust 

nagy jelentőségű tényezőnek kell számítani a jövőre nézve. „A katholikus világnézet öntuda-

tosulásával […] be fognak következni ennek társadalmi, kulturális, sőt állami hatásai; annál 

inkább, mert a katholikus felfogás az államjog és kormányzat terén is megköveteli a termé-

szetjogi és egyéb keresztény elvek érvényesítését. […] az új hatalmi távlatokat mutató katoli-

cizmus […] szavát előbb-utóbb számba kell venni, elnémítani pedig nehéz, sőt veszélyes.”18

Ma már – történelmi távlatból vizsgálva – a modern egyháztörténelmi szakirodalom is 

megerősíti a pozitív értékelést. A dolgozat előszavában idézett, egyházi szerzők által alkotott 

igen elismerő vélemény mellett  az ismert történész,  Gergely Jenő is hasonló végkövetkez-

tetést fogalmaz meg:

„Tagadhatatlan, hogy intézményes formájában, működésében, társadalmi, politikai, er-
kölcsi és kulturális befolyásában tetten érhető a reneszánsznak a megnyilvánulása; a vi-
rágzás, a fejlődés, sőt a megújhodás is. Ennek eredményeit: a valláserkölcs érvényesülé-
sét, a keresztény és hazafias szellemiséget, az egyház társadalomszervező és megtartó 
erejét messzemenően méltányolni  lehet.  Az egyház meghatározó és igen eredményes 
szerepet játszott az oktatásban és nevelésben, a szociális problémák kezelésében. A ka-
tolikus egyházi intézmények és egyháziak kivették a részüket a nemzeti kultúra művelé-
séből és fejlesztéséből, számos alkotót és alkotást pedig erkölcsileg és anyagilag támo-
gattak. Az egyház lehetővé tette, sőt bizonyos mértékig támogatta a keresztény (katoli-
kus) és hazafias alapon szerveződő szociális, karitatív, ifjúsági és érdekvédelmi mozgal-
makat, egyesületeket, amelyek a korabeli »úri Magyarországon« a civil társadalom szer-

17 Részlet a Katolikus Akció 1923. október 2-án jóváhagyott szabályzatából. Balanyi – Kühár – Ijjas – Parragi: 
A tizenkét Pius, Budapest,  1942. 391–392. Közli: Szántó Konrád: A Katolikus Egyház története, 1–3. kötet, 
Ecclesia, Budapest, 1985. 3. kötet, Az egyháztörténet forrásai. Szöveggyűjtemény. 1083.

18 Szekfű Gyula:  Három nemzedék  és ami utána következik,  Királyi  Magyar  Egyetemi Nyomda,  Budapest, 
1934, 2. reprint kiad. Maecenas, Budapest, 2007. 429–431.
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veződésének lehetőségei voltak. Az igen gazdag hitbuzgalmi egyesületekben és mozgal-
makban sikerült egyes társadalmi rétegek lelkiismeretét felkelteni a kor ugyancsak tár-
sadalmi méretű bajainak orvoslása iránt.”19

„A  magyar  katolicizmus  elérte,  hogy  olyan  tekintélynek  örvendett  és  olyan  cselekvési 

szabadsággal rendelkezett, mint Európa egyetlen más egyháza sem, olyan megújulást ért meg 

papi és szerzetesi hivatásban, az értelmiség körében és az ifjúság között, mint sehol a világon 

másutt” – írja Adriányi Gábor egyháztörténész.20

Ezt a hatalmas eredményt  a magyar  katolikus egyház nagy erőfeszítésekkel,  jelentős 

akadályok között  vívta  ki,  aminek szinte természetes  következménye  számos kisebb belső 

ellentmondás, útkeresés is. Már Szekfű Gyula is rámutat, hogy a liberális kényszerektől még 

csak nemrégen megszabadult magyar katolikus megújulás „bár kereteit az Actio Catholicában 

készen kapta az egyetemes egyháztól, még sok kezdetleges, féligkész jelenséget mutat föl”.21 

Gergely Jenő véleménye  szerint a pozitív  összképben ellentmondásos az államhatalommal 

kialakított  szoros  viszony,  a  hierarchia  „gyámkodó”  szerepe  a  világiak  irányításában,  a 

szakadék az alsó- és felsőpapság között, valamint a klérus és a világi hívek között, a tekintélyi  

döntések dominanciája és az egyházi nagybirtokokhoz való ragaszkodás.22

Ezek  összetett  kérdések,  amelyek  bemutatása  meghaladja  e  dolgozat  kereteit,  és  a 

jövőben még minden bizonnyal sok szaktudományos árnyalásra lesz szükség. Nem feledhet-

jük el például azt, hogy a nagybirtokrendszernek a szociális kérdésen túl nagyon komoly ag-

rárközgazdasági szakmai vonatkozásai voltak, amelyeket különösen kiélezett a trianoni szer-

ződéssel kialakult  extrém gazdasági helyzet  a természeti  erőforrásai jelentős részétől meg-

fosztott agrárkapitalista Magyarországon. Így a  KALOT népszerű földosztási célkitűzéseivel 

szemben  is  nagyon  komolyan  át  kell  gondolni  az  exportképes  mezőgazdasági  nagybirtok 

nemzetgazdasági stratégiai jelentőségét (hiszen a hazánkban különösen súlyosan jelentkező 

1929–33-as gazdasági világválság és az 1934-es, Németországgal kötött  kereskedelmi pót-

egyezmények csődközelséget jelentő szorításában kell gondolkodnunk). Fontolóra kell ven-

nünk a magyar katolikus egyház által fenntartott több ezer oktatási intézmény fenntartási igé-

nyeit is, éppúgy, mint a Klebelsberg Kúnó által felvázolt nemzetmentő művelődéspolitika ide 

vonatkozó szempontjait. Az egyház–állam kapcsolat kérdésében is elgondolkodtató tény az, 

hogy a Horthy-korszakban a politikai elitben és a közigazgatásban olyan mértékben növeke-

19 Gergely Jenő: i. m., 320.
20 Adriányi Gábor:  Az egyháztörténet kézikönyve,  Aurora Könyvek, München, 1975,   [online],  [2008.02.29.] 

http://www.communio.hu/ppek/k201.htm 
21 Szekfű Gyula: i. m., 431.
22 Gergely Jenő: i. m., 320–321.
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dett  meg  a  protestáns  felekezetűek  száma,  hogy  a  Vatikán  a  budapesti  kormányzatot 

protestáns rezsimnek tartotta.23 A magyar katolicizmus két világháború közti reneszánszában 

fellelhető,  fent  említett  valódi  vagy  látszólagos  gyengeségek  értékelése  tehát  ma  még 

korántsem befejezett.

Hogy mennyire nem idilli körülmények között, hanem kemény mindennapos küzdelem-

ben születtek meg az egyház fenti  nagy eredményei,  arra igen kifejező Medgyessy Gyula 

nagykátai  kerületi  esperes  1939-ben  elhangzott  helyzetelemzése.  Az  esperesi  kerület 

Katolikus Tanítóegylete éves gyűlésének megnyitójában az eddigi súlyos nehézségek mellett 

már az új kihívásra, a keresztényellenes nemzetiszocializmusra és annak fenyegető totalitárius 

törekvéseire  is  egyértelműen  rámutat,  felhívva  a  figyelmet  a  világi  apostolkodás 

kulcsfontosságú feladatára.

„A népnevelői hivatás békességben is felemelő,  de még felmérhetetlenebbnek látszik 
akkor, amikor a lelkeket forradalmasítja elégedetlenség. A sok elszenvedett durvaság, 
mit tőlük el kell tűrnünk, eszünkbe juttatja, mily irtózatos feladat népet nevelni, gondol-
kozását irányítani és mekkora következményei vannak, ha ebben lelkiismeretlenek vol-
tunk. Ki meri állítani, hogy ma nyugalom van! Mindenki új világot követel, de nem egy-
formán akarják. Az önzés és irigység két szenvedélye forradalomban ütközhet össze, 
mely csak újabb gyöngülését hozná a nemzetnek. Akik felkorbácsolják a szenvedélye-
ket, Istennel és papságával is ellentétbe állítják […] Kiáltó nagyságú példává tette Isten 
a 150 milliós orosz nép forradalmának győzelmét, mely mindent hozott, csak boldogsá-
got nem. […] A nép lelki leromlásáért a papságot hibáztatják. Mekkora igazságtalanság. 
Nem a nép vonta ki magát hatásunk alól, hanem felülről igyekeztek félreállítani őket és 
csak a templomra szorítani. Modernül gondolkozni, katolikus-ellenességet jelentett. Iro-
dalom, sajtórágalmakat halmozott. Az egyetemeket a hitetlenség fellegvárává fejlesztet-
te a keresztényellenes szabadgondolkodó kormányzat, ahonnan a középosztály nevelé-
sébe állandó méregként szivárgott, kiknél Isten, lélek, túlvilág papírfrázissá, szerzetes-
ség, papság, Egyház kultúra hátráltató tényezők. Csoda, ha általuk a népet is elszoktat-
ták a templomból és könnyű zsákmánya lett a lelketlen agitációnak! 1919 sokakat kiáb-
rándított,  de amit  több mint egy évszázad rontott,  azt  máról holnapra megváltoztatni 
nem lehet, különösen, ha csak a papságra hagyják, de mindenki tovább ellenük, vagy 
legalább hatásuk alól kivonva dolgozik. – A magárahagyott tehetetlen papság munkatár-
sakért kiált. […] Hát pusztuljon el az Egyház külső támaszték híján? Csak a bátor, kiál-
lásra nevelés mentheti meg, ha mindenki kötelességének érzi Krisztus szelleme mellé 
állni.  Minden azon fordul meg, idejében tetté válik-e a keresztény igazság. […] még 
megmenthetjük az Egyház megmaradt birtokállományát, a nép hagyományos egyházhű-
ségét, mielőtt a totális államtörekvés magához nem ragadja a világnézeti irányítást, ahol 
még hinni sem lehet másképpen, mint ahogy parancsolják. […] Várhatunk-e addig, míg 
Isten egy katasztrófával térít észre, mely esetleg nemzetünk vesztét jelentheti.”24 

23 Gergely Jenő: i. m., 122.
24 Az 1939. május 25-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai esperesi kerület Katolikus Tanítóegyesülete gyűlé-

seinek jegyzőkönyvei, NAGYKÁTA, R. K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.

14



4.3. A katolikus egyesületek Magyarországon 1920-tól 1945-ig

A 18. században még virágzó,  majd a  jozefinizmus  által  több évtizedes  szünetelésre 

kényszerített vallásos társulatok újraéledése jobbára az 1855-ös, a Szentszék és az Osztrák 

Császárság között kötött konkordátum következtében indult meg.  Oltáregyletek, a katolikus 

legényegyletek,  és  kissé  korábban,  már  az  1840-es  évektől  a  Mária  Kongregációk léptek 

működésbe.  Az 1890-es  évektől  kibontakozó magyar  katolikus  reneszánsz egyik  központi 

fontosságú  eleme  volt  a  katolikus  társadalmi  szervezkedés.  A  már  létező  társulatok 

(legényegyletek,  katolikus körök) mellett  gyors ütemben több száz új társulat  szerveződött, 

katolikus gazdasági, szociális, kulturális, karitatív és hitbuzgalmi csoportok, munkásegyletek,  

gazdakörök,  olvasó-  és  ifjúsági  egyletek,  fogyasztási  szövetkezetek.  A századfordulón már 

1.400 katolikus  egyesület  működött,  miközben  számuk egyre  nőtt.  1895-ben,  a  Katolikus  

Néppárttal egyidejűleg megalakult a Katolikus Körök Szövetsége, amely 1900-ban átalakult a 

Magyarországi Katolikus Egyesületek Országos Szövetségévé, majd 1908-ban az  Országos 

Katolikus Szövetség nevet vette fel. Ennek feladata volt a katolikus egyesületek, mozgalmak, 

szervezetek országos koordinálása, a püspöki kar ellenőrzésével és irányításával.

Korszakunk  kezdetén,  röviddel  a  háború  és  az  azt  követő,  egyesületi  életnek 

kedvezőtlen időszak után,  1922-ben (a helyi  szervezeteket  is számítva)  1.600 tagegyesület 

tartozott  az  Országos  Katolikus  Szövetséghez.  A  két  világháború  közti  időszak  hitegyleti 

életét rendkívül lendületes erősödés, gyarapodás jellemezte. Így például 1927-ben még csak 

42  ferences  harmadrendi  közösséget  tartottak  nyilván  5.200  taggal,  ám  1942-re  ez  245 

csoportra  és  26.000  főre  nőtt.  A  Mária  Kongregációk  száma  a  korszak  végére  700-ra 

emelkedett, amelyek 33.000 tagot számláltak. Az első Szívgárda csapat 1920-ban alakult meg, 

1922-ben már 98 csapatról tudunk, 1942-ben pedig már 2.500 gárda létezett  250–300.000 

taggal. A  Credo-egyesületet 1921-ben alapították, 1926-ban 34 csoportja volt 5.000 taggal, 

1942-ben pedig 352 egyesületet létezett 60.000 taggal.25

Az 1920-as és 30-as évek fordulóján nagy változás zajlott le sokasodó egyesületeink 

életében. Elméleti téren az 1931-ben megjelent Quadragesimo anno enciklika és az ezzel elő-

térbe kerülő hivatásrendi gondolat adott új távlatokat egyesületeinknek a katolikus társadalom 

építésében, míg a gyakorlati szervezés-vezetés terén – szintén pápai kezdeményezésre – az 

25 Lásd Katus László: A magyar katolicizmus a XVIII–XIX. században. Jozefinizmus, liberalizmus és katolikus 
megújulás, in Somorjai Ádám és Zombori István (szerk.):  A Katolikus Egyház Magyarországon, A Magyar 
Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága, Budapest, 1991. 63–71; Gergely Jenő: i. m., 124–125, 
131–132, 206–210.
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Actio Catholica lépett új országos irányító szervezetként az addigi hagyományos egyesületi-

mozgalmi keret, az Országos Katolikus Szövetség helyébe.26

A veszélyes irányba tartó magyar társadalmi változások ráébresztették a püspöki kart az 

enciklikában foglaltak fontosságára. A bethleni korszak viszonylagos politikai és gazdasági 

stabilizációjának felbomlásával kiéleződő szociális ellentétek, a jobboldali radikális pártok, az 

agrárfasizmus gyors térhódítása világossá tette  a nemzetiszocialista  veszély aktualitását.  A 

feladat kettős volt: megakadályozni a baloldali, ateista előretörést, ugyanakkor gátat építeni a 

szintén  totális  hatalomra  törő  újpogány  náci  és  nyilas  jobboldali  radikalizmus  ellen.  A 

katolikus  értelmiség  jobban  tájékozott  része  a  korábbi  keresztényszocialista  pártok  és 

szakszervezetek helyett – a pápai útmutatást követve – már az új, modernebb mozgalmakban 

látta  a  társadalmi  problémák  hatékony  megoldását,  amelyek  a  hivatásrendiséget  építik  a 

világiak bevonásával, szervezeti keretként az Actio Catholicával. 

Magyarországon  az  Actio  Catholica 1933-ban  kezdte  meg  tényleges  tevékenységét 

néhány éves  előkészítő  munka  után.  A végleges  ügyrend  és  szervezeti  felépítés  az  1936. 

március  18-i  püspökkari  értekezlet  határozatai  nyomán  alakult  ki.  Maga  XI.  Piusz  is 

hangsúlyozta az AC kapcsán a hierarchia irányításának alapvető fontosságát, Magyarországon 

is az egyházi hierarchia közvetlen irányítása alatt folyt a munka. Az AC elnöke, a mindenkori 

hercegprímás hozta meg a legfontosabb döntéseket, s jelentős befolyással bírt az ügyvezető 

püspök-elnök  is.  Az  AC helyi  szerveiként  kötelezően  létrehozandó  egyházközségekben  a 

plébános volt  a  kulcsszereplő.  A világiak  nem főállásban,  hanem tiszteletbeli  beosztásban 

vettek  részt  a  szervezet  irányító  munkájában,  az  ő  sajátos  feladatuk  a  gyakorlati  munka 

elvégzése volt. A munka öt szakosztályban folyt: a hitbuzgalmi, kulturális, szociális-karitatív, 

sajtó-, valamint a szervezési szakosztályban. 

A vezetőség egy-egy munkaévre egy vezérgondolat köré csoportosított programot dol-

gozott ki. Az 1934–35-ös munkaév vezérgondolata „Krisztus és a család” volt, programja a 

katolikus  család  védelme  és  építése.  Az  1936–36-os  munkaév  az  ifjúsági  szervezetek 

építésére koncentrált (KALOT,  KALÁSZ,  KIOE), „Krisztus és a gyermek” vezérgondolattal. 

Az  1936–37-es  év  jelszava  „Krisztus  és  a  falu”  volt,  a  KALOT–KALÁSZ további 

szervezésének programjával.  Az 1937–38-as szentévi vezérgondolat a „Vinculum caritatis” 

volt, a következőé a „Szent István országa”, amelynek során az előző munkaévben éppen az 

AC által  szervezett  Eucharisztikus  Kongresszus  eredményeit  igyekezett  átültetni  a 

gyakorlatba.  Az  1939–40-es  és  a  következő  munkaév  egyaránt  a  „Világiak  Krisztus 
26 Gergely Jenő: i. m., 124.
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Országáért”  vezérgondolat  programjának  jegyében  zajlott;  az  első  év  a  világi  AC-tagok 

hatékonyabb  szerepvállalását  célozta,  a  második  az  egyház  szolgálatának  gondolatát 

mélyítette  el.  Az 1941–42-es  munkaév  a  háborúba lépés  éve,  a  program spirituálisabb:  a 

káromkodás  elleni  akciónak  szentelték.  1943–44.  a  „Családmentés–nemzetmentés” 

vezérgondolatát  tűzte  ki,  míg  a  háborús  katasztrófa  felé  sodródást  egyre  nyilvánvalóbban 

mutató 1944–45-ös munkaév jelszava az átállás-átmentés jegyében a „Krisztussal maradunk – 

Krisztussal haladunk”.

Az AC szakosztályaiban folyó munka részben a korábban is létező egyesületi tevékeny-

ségeket  foglalta  magában,  mint  például  a  hitélet  elmélyítése,  karitatív  munka,  katolikus 

megmozdulások és ünnepek szervezése, a katolikus lapok propagálása – ami elősegíthette a 

világiak  bevonását  a  helyi  egyház  életébe.  Az  éves  program  fontos  elemei  voltak  a  téli 

előadások,  amelyek  vázlatait  nyomtatásban is  terjesztették.  Másrészt  az  AC a  hivatásrendi 

társadalom  építésének  részeként  a  pápák  szociális  tanítását  népszerűsítette,  így  a  hi-

vatásrendiséget, különös figyelmet fordítva a hivatásrendi alapon működő egyesületekre, épp-

úgy, mint a XI. Piusz pápa által ajánlott lelkigyakorlatos mozgalomra. Szorgalmazta az állam 

fokozottabb  szociálpolitikai  szerepvállalását  –  Mihalovics  Zsigmond  országos  igazgató  a 

szociális  kérdést különösen fontosnak tartotta.  Tevékenységei  között  szerepelt  a Katolikus 

Nyári Egyetem szervezése, a Katolikus Tanárképző Tanfolyam támogatása és a filmek vé-

leményezése. Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus és a Szent Jobb országjárása is az 

AC szervezésében valósult meg. 

Korszakunkban a szociális és karitatív szakosztály tekinthető a leginkább jelentősnek. A 

szociális  szakosztály  jelentőségét  növelte,  hogy rajta  keresztül  kapcsolódtak  az  AC-hoz  a 

korszak legfontosabb katolikus egyesületei, így a legjelentősebb  KALOT is. A világháborús 

években az AC munkájában érzékelhető a hitbuzgalmi jelleg erősödése. Ezt támasztják alá az 

AC által évről-évre kiadott füzetek, amelyek 1939–40-es munkaévtől kezdve számos teológiai 

témájú beszédvázlatot (hitigazságokról, egyházról, erkölcsről szóló tanításokat) adtak, ugyan-

akkor ezek is a világi apostolok képzését szolgálták.27

A Quadragesimo anno enciklika és az Actio Catholica által adott elméleti és szervezési 

paradigmaváltás látványos fordulatot hozott a magyar katolikus egyesületek történetében. A 

hagyományos egyesületek új, egységes vezetésének megvalósulásán túl most már megjelen-

27 Lásd Gergely Jenő: i. m., 152–155; Gianone András:  Az Actio Catholica története Magyarországon 1932–
1948 [online], [2008. 02. 01.] http://www.faludiakademia.hu/faludiakademia.hu/admin/fajlok/  info/167/Actio  

%20Catholica_rezume.doc 1–5; Magyar Katolikus Lexikon „Actio Catholica” szócikke.
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tek azok az egyesületek, amelyek kifejezetten a hivatásrendiség eszméje alapján szerveződtek, 

a céltudatos, programmal rendelkező katolikus társadalomépítés jegyében. Egyházi és állami 

támogatással,  korszerű  módszerekkel  rövid  idő  alatt  hatalmas  tömegeket  vontak  be 

tevékenységükbe.  A mozgalom  tömegszervezetei  az  1930-as  évek  közepén  jelentek  meg, 

befolyásuk  hamarosan  több  százezer  katolikusra  terjedt  ki  közvetlenül.  A  Quadragesimo 

anno instrukciói  szerint,  az  AC irányításával  saját  vezetőgárda  kiképzésére  törekedtek, 

tanfolyamok, lelkigyakorlatok és vezérkönyvek segítségével. Az 1935-től szerveződő KALOT 

(Katolikus  Legényegyletek  Országos  Testülete)  5  év  után  már  2.500  helyi  szervezetben 

körülbelül  300.000  tagot  számlált.  A  KALOTtal  egy  időben  megszervezett  KALÁSZ 

(Katolikus  Leánykörök  Szövetsége)  1941-ben  654 egyesülettel,  60.000 taggal  működött;  a 

KIOE (Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesülete) 1942-ben 180 csoportban 7.000 taggal 

tevékenykedett; az EMSZO (Egyházközségi Munkás Szakosztályok) 1941-ben 131 csoportban 

működött, lapját 25.000 példányban nyomtatták; DL–DN (Katolikus Dolgozó Nők és Leányok  

Országos Szövetsége) 250 csoportjához 10.000 tag tartozott.

A  társadalom  keresztény  átalakítására  azonban  nem  adatott  sok  idő:  az  ígéretes 

kezdeteket  néhány év  után  a  szovjet  diktatúra  hadserege  szakította  félbe,  hogy a  magyar 

katolikus szervezeteket betiltva, vezetőiket bebörtönözve és álmaikat szétzúzva létrehozza a 

saját embertelen társadalmát.

5. HELYTÖRTÉNET

5.1. A város általános története28

5.1.1. A kezdetektől 1920-ig

Nagykáta az ország központi területén, Pest megyében, a Tápió-vidéken fekszik. Igen 

régi, Árpád-kori település, a Váradi Regestrum már a XIII. században említi Káta néven. Két 

28 A történelmi előzmények bemutatásához az adatokat különösen a következő helytörténeti munkákból merí-
tettem: Lakatos Gyula: Nagykáta története a kezdetektől 1848-ig, Nagykáta Város Önkormányzata, Nagyká-
ta, 1999; Kissné Pásztor Éva: Nagykáta könyvtári kultúrájának története, 1–2. rész, Nagykátai Füzetek 1–2, 
Nagykáta Barátainak Köre vezetősége, Nagykáta, 1985; Szabó László: Nagykáta városi jogú nagyközség né-
pességének alakulása 200 év tükrében és társadalmi rétegződése a XX. században, Nagykátai  Füzetek 7., 
Nagykáta Barátainak Köre vezetősége, Nagykáta, 1987; Solymosi László: Nagykáta társadalmának vázlatos  
története a két világháború között. Társadalom-néprajzi elemzés. Átdolgozott szakdolgozat, Eger, 1990; Ik-
vai Nándor (szerk.): Tápió mente néprajza, 1–2. rész, Studia Comitatensia, Pest Megyei Múzeumok Igazga-
tósága, Szentendre, 1985.
A gondolkodás- és lelkiségtörténet ismertetéséhez – ezzel foglalkozó feldolgozások hiányában – a saját kuta-
tómunkám során fellelt forrásokat is felhasználtam, amelyekre a szövegben és a lábjegyzetekben hivatkozom.
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évtizeddel  később,  a  tatárjáráskor  a  környék  falvai  elpusztultak,  a  források  azonban 

hamarosan  újból  lakott  településként  említik  Kátát.  A  falu  története  a  tatárjárást  követő 

nyugodtabb időszak után újból viharos, küzdelmekkel teli időkkel folytatódott. Több ízben is 

elnéptelenedett:  a  török  hódítás,  majd  az  1594-es  tatár  betörés  pusztításaival  súlyosbított 

„tizenötéves háború” alatt, később a Rákóczi-szabadságharc idején. 

A pusztává vált falu azonban újra és újra benépesült, sőt a török hódítás korától a vidék 

központjává  fejlődött.  Ezt  erősítette  meg  az  1743-ban,  Mária  Terézia  által  adományozott 

mezővárosi  rang,  amely  ismert  vásárhellyé,  kereskedelmi  központtá  is  tette  Nagykátát. 

Központi  szerepét  még  inkább  megszilárdította  az  1850-ben elnyert  járási  székhely  rang, 

valamint a 19. század végén kiépített  Budapest–Újszász–Szolnok vasúti  fővonal,  amelynek 

révén a  fővároshoz közel  (60 km)  elhelyezkedő  település  élénk  kapcsolatokat  épített  ki  a 

hatalmas, modern nagyvárossal. 

A helyi lakosság a dualizmus korában is túlnyomórészt földműveléssel foglalkozott.29 A 

gyenge termőképességű legelők helyén virágzó szőlőkultúra alakult ki, 1873. és 1913. között 

a nagykátai szőlőterület megháromszorozódott (miközben Pest megyében csak 20–25 %-kal 

növekedett).30

A  központi  szerepkör  és  a  vasútvonal  megépítése  nyomán  adódott  lehetőségek 

következtében  megjelentek  a  városiasodással  járó  társadalmi  változások  a  településen.  A 

jellemzően  mezőgazdasági  népesség  mellett  megszilárdul  a  kis  létszámú  tisztviselőréteg, 

növekszik  az  iparosok  és  kereskedők  aránya.31 A  település  a  századfordulótól  jelentős 

átalakuláson  ment  keresztül:  a  korábbi  „népes  faluból”  vidéki  kisvárossá  fejlődött.  A 

kiegyezés  utáni  helyi  agrárkapitalista  gazdasági  fellendülést  jelzi  a  két  gőzmalom,  a 

szeszfőzde és a téglagyár, a vasúti vendéglő és szálloda, valamint a 260 magyar holdas, igen 

korszerű, exportra is dolgozó Hungária szőlőtelep, amit a századfordulóra az alapító Alstock 

Gyula és Alstock Félix közel egymillió koronát érő mintagazdasággá fejlesztett. A város új 

kereskedelmi  központja,  a  Bazársor  1910-ben épült  meg.  A városiasodás  további  jelei  az 

elemi iskolahálózat bővülése, az óvodaélet megindulása, a helyi nyomda megalakulása és a 

helyi  sajtótermékek megjelenése:  Nagykáta és Vidéke Független  Néplap 1893.,  Nagykátai 

Hírlap (közlöny) 1899–1905., Nagykátai Járási Hírlap (hetilap) 1909–1914.

29 Szabó László: i. m., 26.
30 Uo. 13–14.
31 Uo. 17.
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Egyletek, civil szervezetek léptek működésbe: a céhek feloszlatása után (1872.) 1874-

ben  megalakult  a  Kerületi  Vegyes  Ipartársulat  12  taggal,  amelynek  1890-től  a  népes 

Ipartestület lett a szerves folytatása, 1875-től működik  társaskör, 1898-tól  kaszinó (később 

„úri kaszinó”), 1909-től a Polgári Kaszinó, 1901-től az ifjúsági önképzőkör, 1893-ban alakul 

meg a Függetlenségi és 48-as olvasókör, 1894-ben a Polgári Olvasókör, 1905-ben a Rákóczi  

Ferenc Kör, 1906-ban a  Kossuth Kör, 1911-ben a  Gazdakör. A labdarúgó szakosztályokból 

álló Nagykátai Sportklub 1908-ban kezdte meg tevékenységét.

Jelentős elemi iskolai hálózat működött ekkor Nagykátán (Kántor iskola, Gazdag utcai iskola, 

epresi iskola, vásártéri iskola, alsóegreskátai külterületi iskola, erdőszőlei külterületi iskola, 

izraelita iskola), s az iskolán kívüli művelődés is kiterjedt volt, hiszen az országos és helyi 

lapok mellett  „Nagykátán az első világháborúig a szegényparaszti réteg kivételével minden 

társadalmi osztály, réteg létrehozta saját könyvtárát.”32

5.1.2. A város története 1920–1944. között

Milyen társadalmi keretfeltételek, körülmények, feladatok, sikerek és kudarcok között 

valósította  meg  isteni  küldetését  a  helyi  katolikus  közösség  és  azon  belül  a  katolikus 

egyesületek? 

5.1.2.1. Népesség

A település lakossága a falupusztulások időszaka után, 1715-től (350 fő) folyamatosan 

emelkedett. 1785-ben elérte a 2.500 főt, 1857-ben az 5.000 főt. 1920-ban már 9.975 fő volt 

Nagykáta lélekszáma, 1930-ban 11.005 fő (ebből külterületi 25,2 %), 1941-ben 10.764 fő.33 A 

népesség  növekedésének  üteme 1930-tól  lassult,  sőt  fogyás  is  tapasztalható,  a  gyermekek 

aránya  csökkent.34 Ennek eredményeként  erős  elöregedési  folyamat  indult  meg,  amelynek 

negatív következményei 1930-ra már láthatóvá váltak.35

5.1.2.2. Vallási és anyanyelvi megoszlás

A statisztika  adatok  szerint  a  két  világháború  közötti  Nagykáta  mintegy 10.000 fős 

lakossága  szinte  teljesen  (több  mint  90 %-ban)  katolikus  volt,  emellett  kevés  ortodox, 

protestáns  (református,  evangélikus,  baptista)  és  izraelita  lakos  élt  itt.36 A  felekezeti 

32 Kissné Pásztor Éva: i. m., 1. rész. 17.
33 Szabó László: i. m., 9., 31., 33.
34 Lásd Kereszteltek anyakönyve, NAGYKÁTAI R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.
35 Solymosi László: i. m., 9.
36 A nagykátai plébánia statisztikai és hitéleti kimutatásai 1925–1942–43.,VÁCI PÜSPÖKI LEVÉLTÁR. 1934.
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hovatartozás átfogó adata természetesen nagy különbségeket takar a konkrét vallásgyakorlás 

szempontjából  nézve,  amint  azt a város egyháztörténetéről  szóló fejezetben részletesebben 

elemezni fogjuk. Anyanyelvi megoszlásukat tekintve a város lakói időszakunkban 99 %-ban 

magyarok.37

5.1.2.3. Foglalkozási megoszlás és társadalmi átrétegződés

A két  világháború közti  időszakban – mint  ahogyan évszázadok óta folyamatosan – 

Nagykáta életében a mezőgazdaság volt a meghatározó jelentőségű gazdasági tevékenység. A 

mezőgazdasági foglalkoztatottság az országos átlaghoz képest igen magas, annak kétszerese.38 

A  20. század  elejétől  az  1950-es  évekig  a  meglévő  kisiparos,  kereskedelmi  és  csekély 

alkalmazotti rétegen kívül mindenki a mezőgazdaságból élt, de az előbb említett csoportok is 

szorosan kötődtek a földből élők népéhez.39 1920-ban 71,6 % volt a mezőgazdasági népesség 

aránya,  1930-ban  63,7 %,  és  még  1941-ben,  korszakunk  végén  is  59,7 %.40 A  gazdasági 

cselédek száma a területen nem jelentős, de az 1920–30-as évekre jellemző a nagyobb számú 

egyéb mezőgazdasági kereső (napszámos, alkalmi munkás, stb.), akik a létminimumon éltek.41 

Rendkívül  nagy földéhség mutatkozott  ekkoriban, törekvés egy-egy kis önálló földművelő 

egzisztencia  megteremtésére,  ezért  1941-ig  erősen  szaporodtak  az  önálló  kisbirtokok  és 

bérletek42 (a 10 kh alatti birtokok aránya mintegy 80 %-ot tett ekkor ki43), miközben erősen 

csökkent a cselédek és egyéb mezőgazdasági keresők létszáma.44

Az iparban, építőiparban dolgozók aránya a 19–20. század fordulóján még csupán 9,5 % 

volt, ami lassú ütemben emelkedett. 1920-ban 13,6 %, 1930-ban 16,9 %, 1941-ben 16,8 % az 

ipari,  építőipari foglalkozásúak aránya.  Ez eleinte leginkább önálló ipari kisvállalkozásokat 

takart,  majd  –  a  szerény  százalékarányon  belül  –  az  1930-as  években  jelentősebben 

növekedett a bérmunkásréteg részaránya, ekkor 70 % tartozott közülük a munkásosztályhoz, 

az önálló iparosok aránya pedig 30,0 %-ra csökkent.45

37 Solymosi László: i. m., 10.
38 Uo. 19.
39 Szabó László: i. m., 26.
40 Uo. 35.
41 Uo. 27.
42 Uo. 26.
43 Uo. 29.
44 Uo. 26.
45 Uo. 18.
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A  kereskedelemből  élők  aránya  1920–41.  között  mintegy  3 %  volt,  a  közlekedés-

szállításé  3,8 %-ról  6,7 %-ra  emelkedett,  míg  az  egyéb  foglalkozásúak  aránya  7,7 %-ról 

13,7 %-ra nőtt.46

5.1.2.4. Társadalmi szerveződés, egyesületek, körök

A háború és a Tanácsköztársaság szenvedései után lassan újraindult a helyi egyesületi 

élet.  1922-ben Nagykátán a következő nem kifejezetten vallásos célkitűzéssel szerveződött 

egyesületek működtek: Ipartestület, Iparos Önképző Egylet, Polgári Olvasókör, Kossuth Kör,  

Gazdakör, Földmíves Ifjak Önképző Egylete.47

A Nagykátai  Iparosok  Önképző  Egylete 1922.  márciusi  újjáalakulásakor  (1932-ig 

működött)  keresztény  programot  választott  („az  iparosság  a  keresztény  Magyarország 

felépítéséhez lelkes keresztény munkatársakat képezzen”), csakúgy, mint az újonnan alakult 

Földmíves  Ifjak Önképző Egylete (1944-ig működött).  A  Rákóczi Ferenc Kör is  újraéledt. 

1934-ben módosított alapszabályán, ezután csak mezőgazdasággal foglalkozók lehettek a kör 

tagjai.  A  Polgári  Kör az 1930-as évek végén már  szintén elsősorban mezőgazdálkodással 

foglalkozókat tömörített. A Kossuth Kör 1942-ben megszűnt, tagjai – szintén földművesek – a 

Polgári Olvasókörbe léptek át. A Függetlenségi és 48-as Olvasókör a mai Bajcsy-Zsilinszky 

úton folytatta tevékenységét. 1922-ben jött létre a külterületi  Erekközi Földműves Gazdakör, 

1923-ban pedig a szintén külterületi Alsóegreskátai Kisgazda Kör. A kaszinók is újrakezdték 

működésüket az 1920-as évek elején.48

5.1.2.5. Oktatás, művelődés

Trianon után a magyar államvezetés – felismerve a korszerű tudás döntő jelentőségét – 

szinte  honvédelmi  ágazatként  kezelte  az  oktatásügyet,  igen  nagy figyelmet  és  támogatást 

szentelve annak. Városunkban a meglévő oktatási intézményhálózat jelentős bővítésére került 

sor. 1920-ban indult az  Állami Polgári Fiú- és Leányiskola, 1928-ban kezdte működését a 

római  katolikus  leányiskola  (Zárda  iskola) a  szalvátor  nővérek  vezetésével,  s  ezzel 

párhuzamosan történt meg az epresi iskola újbóli felépítése és az erdőszőlei iskola kibővítése. 

A katolikus pedagógusoknak az esperesi kerület katolikus tanítóegylete adott szakmai és lelki 

támogatást.. A kötelező iskoláztatás mellett az iskolán kívüli művelődés is széleskörű volt. A 

46 Uo. 34.
47 Lásd Kissné Pásztor Éva: i. m., 2. rész. 7.
48 Az itt említett egyesületek adatait részletesebben lásd Kissné Pásztor Éva: i. m., 2. rész. 7–15.
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településen működő egyesületek közül sok rendelkezett könyvtárral (az Ipartestület könyvtára 

például mintegy 2.000 kötetből állt). Filmvetítővel, rádióval, hanglemezekkel, gramofonnal és 

könyvtárral  felszerelt  Iskolán Kívüli  Népművelési  Bizottság működött  Nagykátán  a  húszas 

évektől  olyan  intenzitással,  hogy  a  megyei  bizottságtól  1940-ben  kitüntetést  kapott.  Az 

országos  lapok  mellett  városunkban  1934–35-ben  olvasható  volt  a  Közérdek című  helyi 

hetilap,  majd 1935-től korszakunk végéig folyamatosan megjelent a  Nagykátai Járás című 

hetilap. 1936–44. között adta ki a katolikus esperesi kerület a Katolikus Szó című lapot.

5.1.2.6. Életmód

A két háború közt településünkön is folytatódott az a nagyarányú életmódváltozás, ami a 

dualizmus korában vett lendületet. Az első világháború után vidékünkön gyakorlatilag végleg 

eltűnt a hagyományos népviselet, az igavonó ökröket felváltották a lovak, a mezőgazdasági 

munkában és a közlekedésben jelentős teret hódított a gépesítés. A vasút mellett használatba 

jöttek az autóbuszok, autók, motorkerékpárok. Elterjedtek a fényképezőgépek, a rádió. 

A szabadidős elfoglaltságok között jelentős az egyesületek életében való részvétel.  A 

kötelező iskoláztatás és a kor követelményeinek eredményeként elterjedt szokás az olvasás, 

újságolvasás.  Gyakoriak  a  bálok  és a  sportrendezvények.  A katolikus  ifjúsági  egyesületek 

népszerű színjátszóesteket, illetve rendszeres karitatív „teaesteket” rendeznek. Mozi nyílt  a 

városban, heti kétszeri előadásán 350 főt fogadott be. Népszerű artézi strandfürdő kezdte meg 

működését  a  harmincas  években.  A  fiúk  és  fiatal  férfiak  a  háborús  készülődés  jegyében 

kötelező jelleggel, heti rendszerességgel katonai előkészítő „levente” foglalkozásokon vettek 

részt. 

A család fontossága és megtartó ereje korszakunk Nagykátáján még meghatározó, de a 

jövőre mutató intő jel, hogy lassan emelkedik  a válások száma, 1930-ban már 34 törvényes 

válás történt.49 A megjelent publikációk, a korabeli sajtó híradásai és a ma élő idősek közlései 

szerint  Nagykátán  ekkoriban  sajnos  gyakoriak  voltak  a  súlyos  vagy  halálos  kimenetelű 

bicskázások, az „Alvég” és a „Felvég” legényeinek veszélyes volt a másik területre lépnie. 

Emellett  gyakran  olvashatunk  a  korabeli  helyi  sajtóhíradásokban  öngyilkosságokról.  (Az 

1930-as  évekig  folyamatosan  terjedt  Magyarországon  az  önpusztítás,  utána  azonban 

csökkenés indult meg, amely egészen a korszak végéig, a második világháborúig tartott.50)

49 Solymosi László: i. m., 9.
50 Münnich Iván: A deviáns viselkedésformák alakulása Magyarországon. Rövid statisztikai áttekintés, in Mün-

nich Iván – Moksony Ferenc (szerk.): Devianciák Magyarországon, Közélet, Budapest, 1994, 16–30. 16.
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5.1.2.7. Szociális feszültségek

A döntően  mezőgazdasággal  foglalkozó  településen  a  népesség  megtöbbszöröződése 

természetesen súlyos megélhetési  problémákat hozott az itt  lakóknak, amit még a kedvező 

gazdasági alapadottságok,51 az agrotechnikai fejlődés52 és a helyi gazdálkodás erőfeszítéseinek 

sikerei53 sem  tudtak  teljesen  megoldani.  A  módosabb  földművelőréteg  szűkülése,  a 

jobbágytelkek gyors elaprózódása már a 18. század utolsó harmadától kimutatható,54 pedig 

akkor a két világháború közti időszak népességének még csupán egyötöde élt a településen. A 

gyors népességnövekedést, relatív földhiányt kísérő szociális feszültségekről tanúskodnak a 

századforduló idejének heves agrármozgalmai is.55 A trianoni országcsonkítás következtében 

fellépő gazdasági  krízis  és az 1929–33-as  gazdasági  világválság  csapásai  tovább fokozták 

sokak  megélhetési  nehézségeit.  Szemléletes  bizonyítéka  a  helyi  szociális  problémák 

súlyosságának a Nagykátán 1931-től, éppen a katolikus egyesületek által megszervezett, több 

száz főt  segítő,  hatóságilag  is  támogatott  szegénygondozás,  majd szegényház  létesítése  „a 

végső  nyomor  megakadályozására”,  illetve  a  rendszeres  jótékonysági  célú  teaestek  és 

előadások, a szegény gyermekek felruházási segélyakciói a templomban. Az is sokatmondó, 

hogy éppen a gazdasági világválság kezdetétől kezdett el csökkenni a születések száma.

5.2. A város egyháztörténete

5.2.1. A kezdetektől 1920-ig

5.2.1.1. A város első említésétől a barokk katolicizmusig

Egyháztörténeti  szempontból  kutatva  múltunkat  –  nem  meglepő  módon  –  összetett 

képet látunk. Nagykáta viharos története, a háborúk, a többszöri pusztulás természetesen erős 

nyomot  hagytak  az  itt  élőknek  nemcsak  az  életén,  hanem  a  gondolkodásán,  hitén, 

vallásgyakorlásán  is.  Szent István államszervező és apostoli  munkájának eredményeként  a 

katolikus egyház már a 13. században kimutathatóan jelen volt a település életében, hiszen 

Nagykáta közigazgatási területén belül, a ma lakott résztől 2 km-re található a Kenderhalom 

nevű magaslat, amelyen a régészeti kutatások egy Árpád-kori kőtemplomot tártak fel. Arra, 

51 Szabó László: i. m., 13.
52 Ikvai Nándor: A paraszti gazdálkodás és változásai a Tápió mentén a XVIII–XX. században, in uő (szerk.): 

Tápió mente néprajza,  1. kötet, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1985. Lásd különösen 
193–194, 196, 207, 231, 258.

53 Szabó László: i. m., 13–14.
54 Lakatos Gyula: i. m., 174.
55 Vö. Kátai Szilveszter:  Adalékok a nagykátai járás agrárszocialista mozgalmának történetéhez (a XIX–XX.  

sz. fordulóján), Nagykátai Füzetek 6., Nagykáta Baráti Köre vezetősége, Nagykáta, é. n..
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hogy elődeinkben erősen élt az Isten iránti örök vágyódás, a szeretet krisztusi evangéliumának 

mély  megértése  és  megélése,  értékes  bizonyítékot  nyújt  Árpád-házi  Szent  Margit  szentté 

avatási  peranyagának egy részlete.  Ebből képet alkothatunk magunknak  Káta birtokosának 

(aki egyben valószínűleg magasrangú királyi tisztségviselő, IV. Béla főpohárnoka is volt), a 

Kátán élő Kátai Péternek mély keresztény hitéről és imaéletéről.

„Kátay Petrit […] feküdt […] három esztendőnél tovább […] csak lepedőn, szolgáinak 
segítsége miatt fordulhat vala meg […] gyakorta könyörgene  […] Úristennek és Szent 
Margit asszonynak […] álmában Szent Margit asszony neki megjelenék […] mondván: 
»Mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében a te hited szerint veszed a kívánt egészséget!« 
[…]  a  beteg  […]  betegségének  ágyából  felkele  és  jöve  Szent  Margit  asszonynak 
koporsójához nagy sok emberekkel.”56

Lelkiségtörténeti szempontból az is értékes információ, hogy a település akkori földesurai, a 

Káta  nemzetség  közeli  kapcsolatot  tartott  fenn  a  margitszigeti  apácákkal  (birtokok 

adományozása), valamint Kátai András is Boldog Margit közbenjárásának tulajdonítja súlyos 

betegségből történt gyógyulását. Egy 1433. július 13-i keltezésű oklevél már említi „Kátha” 

Szent  Györgyről  elnevezett  templomát.  Az  a  tény  is  sokatmondó  tanúja  a  nagykátaiak 

állhatatos hitének, hogy a reformáció idején is kitartottak katolikus hitük mellett, olyannyira, 

hogy  az  újabb  történeti  kutatások  eredményei  szerint  a  források  színtiszta  katolikus 

településként  említik  a  falut.57 A török pusztítás  alatti  súlyos  paphiány idején  licenciátust 

fogadtak,  aki  „a  népnek  kitűzött  órákban  előimádkozni  és  a  római  katolikus  Postillákat 

(egyházi  beszédeket)  felolvasni  szokta”.58 Az  egyházközség  helyzetének  megszilárdulását 

1698-tól  számíthatjuk,  hiszen ettől  kezdve már folyamatosan van plébánosa  Odoly János 

személyében, aki valóságos missziós feladatot látott el, hogy megújítsa a vidék lelki életét. A 

vallásgyakorlás  körülményeinek  stabilizálódását  tanúsítják  azok  a  vallásos  építészeti 

alkotások is, amelyek – a korábbiaktól eltérően – máig fennmaradtak, például az újjáépített 

Szent  György templom,  vagy a Fischer von Erlach  által  tervezett,  s ezért  a  Világörökség 

részeként  nyilvántartott  Szent  Kereszt  kápolna  (Keglevich-sírkápolna,  ma  ravatalozó).  Az 

1939–40-es  pestisjárvány  első  évéből  származik  Nagykáta  hét  fogadalmi  ünnepe  és  a 

fogadalmi ének a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére, amely szerint Hozzá folyamodnak a 

pestis megszűnéséért, és minden évben ünnepélyesen meg fogják tartani Mária hét ünnepét.

56 Érszegi Géza (szerk.): Árpád-kori legendák és intelmek. Szentek a magyar középkorból I., Milleniumi Magyar 
Történelem,  Osiris, Budapest, 1999. 156–157.
57 Lakatos Gyula: i. m., 39–52.
58 Uo. 97, 99.
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Azonban arról is tanúskodnak a történeti források, hogy az idők során nem mindenki 

egyforma  önátadással  fordult  az  isteni  szeretet  krisztusi  tanítása  felé.  Egy  18. századi 

nagykátai egyházlátogatási jegyzőkönyv például arról számol be, hogy a Szent György napi 

búcsúkor  a  vásár  elvonta  a  népet  az  isteni  dolgoktól,  akik  „a  tilalom  ellenére,  teljesen 

elvetendő  módon  kartáncot  is  jártak,  s  azt  mindenütt  büntetlenül  gyakorolják, 

káromkodásaikkal  és szertelenkedéseikkel  a fiatalkorúakat  rémülettel  töltve el.  Ráadásul  a 

nézők  asszisztálásával  a  kötelességszegők  élik  világukat,  sőt  több  helységet  is  rávettek 

hasonló  vásárok rendezésére”.59 A vallási  tudatlanság  és  közöny mellett  feltételezhetjük a 

pogány mágikus, babonás gondolkodás jelenlétét is, mint ahogyan az (lásd lent) a néprajzi 

kutatások adatai szerint a 20. században is jelen volt vidékünkön.

5.2.1.2. A „hosszú 19. század” keresztényellenes eszméi vidékünkön 

Nagykátának  mindössze  egy  évszázada  volt  arra,  hogy  a  Hódoltság  szenvedései  és 

pusztulása után csatlakozzon a virágzó magyar barokk katolicizmushoz. Az ezután következő 

jozefinizmus hitéleti pusztításait a 19. században a liberális, szabadkőműves és kommunista, 

szocialista  eszmék  térhódítása  követte,  ami  vidékünkre  is  erős  egyházellenességet  és 

elvallástalanodást hozott. A nagykátai alesperesi egyházkerület 1894. szeptember 18-án tartott 

gyűlésének jegyzőkönyve jó bepillantást nyújt abba, hogy papjaink az országos állapotokhoz 

mennyire  hasonlónak  ítélték  vidékünk  vallási  helyzetét  az  új  eszmeáramlatokkal  való 

küzdelemben az egyházpolitikai harc idején:

„láttuk a m. kath. egyház felett tornyosuló vészterhes felhőket, melyek aggodalommal 
töltik el minden igaz hívőt, de kivált az egyház hű szolgáit. Ezen vészteljes felhőkben 
láttuk  hitelveink  szabad  gyakorlásának  gátlására,  a  vallás  erkölcsi  alapnak  teljes 
megdöntésére,  a  család  szentélyét  legnemesebb  jellegétől  házasság  szentségétől 
megfosztatására,  s  ezek  is  szerződéses  actussá  lealacsonyítására,  szóval  a  pozitív 
vallásnak szétrombolásával,  a  megváltási  jelnek szt  keresztnek elfödésével  fenyegető 
villámokkal, melyek egyházpolitikai javaslatokban foglaltatnak. […] Most következik a 
döntő  csata,  melyben  ha  legyőzetünk  édes  hazánkra  talán  a  mohácsi  gyásznapoknál 
gyászosabb,  egyházunkra  pedig  a  lealáztatás  és  a  szorongatás  napjai  fognak 
bekövetkezni! […] 

Hogy mint védje a lelkipásztor az anarchia s socialismus ellen híveit, mely szinte 
[szintén; V. Sz.] értekezletünk egyik felvett tárgyát képezé különösen hangsúlyozva lett 
[…] [A] kerületi papság […] sajgó szívvel látja azt az iszonyú rombolást, a melyet a 
liberalis sajtó véghez visz. […] szomorúan tapasztalja a kerületi papság, hogy a hívek 
ritkán járulnak a szentségekhez.” 

59 Uo. 133.
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A helyi  szocialista  mozgalom erejét  mutatja,  hogy az  1897 nyarán  kibontakozó  országos 

aratósztrájk  során,  majd  a  decemberi  nádaratáskor  is  jelentős  agrármegmozdulásokat 

szerveztek  vidékünkön,  amelyekben  Nagykátáról  mintegy  400  arató  vett  részt.  Ezek  az 

események  erőszakos  cselekményekkel  is  jártak:  a  sztrájkolók  és  sztrájktörők  közti 

verekedéssel, a csendőrség és a katonaság bevetésével, bebörtönzésekkel. Sőt, országosan is 

példátlan  eset  is  történt  vidékünkön,  amikor  a  nádvágósztrájk  vitái  során  egy 

tápiószentmártoni  sztrájkoló  ostorral  megütötte  az  ottani  birtokost.  „Maga  a  sztrájk  és  a 

földesúr  megcsúfolása  óriási  visszhangot  keltett  az  országban.  Kecskemétről  hozattak  egy 

bosnyák  századot  a  környékbeli  csendőrség  megerősítésére,  a  szentmártoni  aratók 

összeszedésére.”60 A következő években is gyakran szerveztek sztrájkokat vidékünkön.  Jól 

érzékeltetik a szocializmus gyors terjedését azok a szavak, amit a nagykátai esperesi kerület 

katolikus tanítóinak gyűlésén mondott 1898-ban Dr. Kazaly Imre nagykátai plébános, kerületi 

esperes, országosan ismert egyháztudós a jelenség kapcsán: 

„előfordult már többször az is, – velem is megtörtént, hogy midőn az egyik szomszéd 
községben  iskola  felavatás  alkalmával  csak  igen  szelíd  hangon  s  inkább  távolról  a 
socialismus  erkölcsi  veszélyeire  figyelmeztettem  hallgatóimat,  –  azoknak  egyrésze 
tüntetőleg,  zúgolódva távozott  az iskolából a hol a sz. (szent) beszédet tartottam. De 
másokkal megtörtént, hogy a templomban tartott szónoklat alkalmával távozott a nép a 
szent helyről, – mert a szónok a socialismusról kezdett beszélni. Ily körülmények között 
mi papok csak nem tétlenségre vagyunk kárhoztatva […].61

Forrásaink a fent említett  nehézségeken kívül továbbiakról is beszámolnak, így például az 

iskolák államosításának liberalista szándékáról, és a vallástanítás elleni áramlatról, „melyet a 

szabadkőművesek szítanak”.62

Az eddigiekben felvázolt,  vidékünkre általánosan jellemző képet  kevés olyan adattal 

tudjuk  tovább  pontosítani,  amelyek  kifejezetten  Nagykátát  mutatják  be.  Ezek  az  adatok 

azonban – bár inkább csak rövid megjegyzések – igen értékesek, sokatmondóak:

1879 júniusában, a Bobory Károly  plébános halálát követő átmeneti helyettesítés után 

Kanda István egykori püspöki titkár és szentszéki ülnök nyert kinevezést Nagykáta plébánosi 

tisztére. A Historia Domus a következőket írja első és egyben utolsó plébánosi látogatásáról: 

„1879. augusztus 14-én, megjelent Nagykátán […] megtekinté az iskolaépületeket. Hol, és a 

városházán bővebb tájékozást igyekezett  magának szerezni új  helyzetéről.  Eltávozása után 

60 Várallyai Béla:  Tápiószentmártoni Földmunkás-mozgalmak 1898–1944. Kézirat. Közli: Kátai Szilveszter: i. 
m., 16.

61 Az  1898.  június  7-i  gyűlés  jegyzőkönyve,  in  A  nagykátai  esperesi  kerület  Katolikus  Tanítóegyesülete  
gyűléseinek jegyzőkönyvei. 

62 Uo. Az 1914. május 14-i gyűlés jegyzőkönyve.
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megküldé Váczra lemondását. Hogy mi indítá erre, bajos meghatározni. Valószínű, hogy a 

bonyolult iskola-ügy és az elöljáróság egyház-ellenes színezete.” A nagykátai városvezetés 

tehát ekkor egyházellenes  volt.  (Az iskolaügy helyi  küzdelmei egyébként még évtizedekig 

folytatódtak.) A Historia Domus itt következő drámai bejegyzéséből pedig képet alkothatunk 

a városban meglévő igen komoly politikai feszültségekről:

„1885 Márczius 9-én a jegyzőválasztás megtörténte után az ellenpártiak insultálni és kö-
vekkel dobálni kezdték a város háza előtt álló csendőröket; fölszólításra hajtani nem 
akarván sőt  mindig  tömörebben  gyülekezvén  a  csendőrök lőfegyvereiket  használták. 
Megsebesültek többen. Egy férfi és egy nő elesett. Plébános mindkettőt föloldozta, de az 
utolsó kenetet a helyszínen csak a nőre adhatta, a férfi ekkor már halva volt, egy percre 
a nő is. Egy harmadik 2 nap múlva halt meg.”

Az  1904.  júniusi  esperesi  kerületi  gyűlésen  Dr.  Kazaly  Imre  nagykátai  plébános  a 

következőkről  tájékoztatta  paptársait:  „Én  magam  azt  tapasztaltam,  hogy  templomom 

kibővítése körül szent fáradozásomnak szép sikerét titkos ellenségek meghiúsítani szerették 

volna. Névtelen levelekkel [...] szerettek volna a megkezdett munkától elriasztani. A munka 

befejezésével  pedig  […]  irántam  való  engedetlenségre  és  ellen  mondásra  izgattak 

némelyeket.”

5.2.1.3. A századforduló katolikus megújulása Nagykátán

Az országos katolikus megújulási folyamathoz hasonlóan a 19-20. század fordulóján – a 

fent  leírt  egyházellenes  tendenciákkal  egyidejűleg  –  Nagykátán  is  alapvető  vallásos 

megújulás, erősödés zajlott le a katolikus közösség életében. 1885-től már biztosan tudunk a 

nagykátai  Mária  Kongregáció  működéséről. 1886-ban,  a  magyar  ferences  harmadrendek 

országos  újjászerveződésével  párhuzamosan  Nagykátán  is  megalakult  a  Ferences  

Harmadrend  helyi közössége. 1889-től biztosan tudunk az  „ősidők óta létező”  Szentolvasó 

Társulatról. 1894-ben  megalakul  a  Jézus  Szíve  Szövetség.  Az  említett  katolikus 

egyesületeknek  már  a  megléte  is  sokatmondó,  hiszen  mindegyikük  egyházhű  katolikus 

lelkülettel bír, összesített taglétszámuk is igen jelentősnek mondható. A Jézus Szíve Szövetség  

ezer fő feletti tagsága a település komoly hitéletét, vallásgyakorlását jelzi. Sikeresen valósult 

meg  1903-ban  Dr.  Kazaly  Imre   kezdeményezésére,  a  hívek  összefogásával  és  lelkes 

segítségével  a  plébániatemplom  nagyarányú  bővítése,  amit  a  fent  idézett  támadások  és 

fenyegetések  sem tudtak  megakadályozni.  Nagyon  értékesek  az  Ipartestület létrehozására 

vonatkozó információk,  ugyanis a kutatás során a Váci Püspöki Levéltárban talált levél63 a 

63  A nagykátai  Ipartestület  levele  a megyéspüspökhöz  1898-ban,  VÁCI  PÜSPÖKI  LEVÉLTÁR,  Consotiationes, 
2355/1898.
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testület  erős katolicizmusának tanúja. 1898-ban  „Egyszáz harmincz sz. katholikus családot 

számlál  a  nagy Kátai  ipartestület.” Ugyanebből  a  levélből  megismerhetjük  az  Ipartestület 

vallásosságát  és  egyházhűségét  is:  „Nagyméltóságú  Püspök  Úr!  […]  Egy  közös  jelvényt 

készíttettünk,  Egyházunk,  hazánk és a becsületes  munka érdekében,  ezen szimbólum alatt 

[…]  elsősorban  az  anti  klerikális  törekvéseknek  szemben  szálani,  egyetértésben, 

testvériségben, szeretetben.” A levélben az Ipartestület kéri a váci megyéspüspököt, hogy ő is 

verjen be egy zászlószeget  az  Ipartestület zászlójának rúdjába.  Mindezzel  összhangban az 

egyesület zászlója is hitvalló katolikus jellegű: Máriát ábrázolja a kis Jézussal. Egy további 

adat is bizonyítja az  Ipartestület tagjainak egyházhűségét: 1901-ben az  Ipartestület ifjúsági  

önképzőkört hoz létre, amelynek jegyzője Horváth József asztalos – elnöke pedig Wimmerth 

Béla káplán.64 Ezek az események megteremtették a belső feltételeit annak, hogy a hitéleti 

erősödés kifejezettebb katolikus  társadalmi  jelenlétté  váljon,  így az országos szervezkedés 

részeként  1904-ben  Nagykátán  is  megalakult  a  Katolikus  Kör,  a  katolikusok  érdekeinek 

előmozdítását szolgáló társadalmi egyesület.65 

Városunk egyháztörténetében tehát nyomon követhetjük az országos események helyi 

megvalósulását.  A  vallásellenesség  térhódítása,  az  egyházpolitikai  harc  hevessége 

felébresztette a katolikus társadalmat, s az a vallásos megújulás útjára lépett.

5.2.2. Nagykáta egyháztörténete 1920–1944. között

Hanauer  István  váci  püspök  szavai  1921-ben  az  első  világháború,  a  forradalom,  a 

Tanácsköztársaság,  a román megszállás  szenvedései  és a trianoni  sokk utáni  nagymértékű 

elvallástalanodásról tanúskodnak:  „Népünk, ahelyett, hogy a sok megpróbáltatás megedzette 

volna, lélekben megfogyatkozott […] Fásult, anyagias, kapzsi, önző élvhajhászó lett a legjobb 

nép!”.66 

5.2.2.1. Az egyházkerület vallási állapota

Vajon milyennek látták ekkor papjaink a mi vidékünk helyzetét? 

„Népünk conservativ természeténél fogva ragaszkodik ugyan a vallás külső formájához, 
csak  kevés  van  teljesen  hitetlen  az  élet  mostoha  körülményei,  vagy  rossz  újságok 
behatása következtében, de egyre szaporodik a közönyösök száma. – Míg azelőtt falusi 
ember vasárnap kocsijába se fogott volna be, most már látjuk a vasárnapi munkaszünet 

64 Kissné Pásztor Éva: i. m., 1. rész. 13.
65 Részletesebben lásd az adott egyesületek történeténél.
66 A Váczi Egyházmegye Hivatalos Közleményei. 1921. 1. sz. 1. Közli: Gergely Jenő: i. m., 312.
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megszegését,  kaszálnak,  szüretelnek,  fuvaroznak,  vásároznak vasárnap s  a  templomi 
istentiszteleteket elhanyagolják. – A szentségekhez csak kevés férfi járul, mert hite iránt 
közönyös,  nem  törődik  lelkével  s  unalmasnak  tartja  a  prédikációt.  Ebből  nagy  baj 
származik”67 – figyelmezteti paptársait Perényi Imre kerületi esperesünk 1920-ban. „Mi 
a jelenben nagy hitetlenséggel, mélységes gyűlölettel állunk szemben, melynek gyökerei 
mélyen ágazódnak el a társadalom legszélesebb rétegeiben. A katholicizmus a háború és 
forradalmak óta igen sokat szenvedett mindenütt, de minálunk legkevésbé készült el a 
nagy  küzdelemre”68 –  olvashatjuk  Boda  János  tápiószentmártoni  plébános  1924-ben 
mondott szavait.

Mindemellett  a  néprajzi  kutatások  adatai  szerint  a  Tápió-vidéken  is  jelen  voltak  az  ősi, 

pogány  babonás-mágikus  hiedelmek  és  rítusok  (a  vidék  2  református  településén  is69)  a 

20. században.70 Az  esperesi  kerület  katolikus  tanítóegylete  1925.  évi  gyűlésének 

jegyzőkönyvére érkezett püspöki válaszban is olvashatunk a jelenségről: „Sokat tehetnének 

tanítóink  nemcsak  a  »szombatosok«  térfoglalása,  hanem  általában  a  vallási  tévtanok 

terjesztése  ellen;  felhívom figyelmüket  a  mindjobban  terjedő  spiritiszta  agitációkra,  mely 

sajnos! már az egyszerűbb nép körében is követőkre talált. Lelkészeknek és tanítóknak közös 

erővel kell ezen romboló irányzattal szembeszállniok.”71

5.2.2.2. Nagykáta vallási helyzete

Az  egyházkerület  általánosan  rossz  vallási  állapotán  belül  Nagykáta  helyzetét 

egyenesen lesújtónak mondhatjuk korszakunk elején. 1925-ben így ír Medgyessy Gyula, az új 

plébános a Historia Domus lapjain: „Tamássy Pál címzetes kanonok elődöm a legnehezebb 

időben  töltötte  el  nagykátai  plébánosságát.  A  világháború,  forradalom,  kommunizmus, 

oláhmegszállás és a megcsonkított haza anyagi romlása és küzdelme a szervezkedéssel, ezek 

töltötték ki az ő 1910 dec 1-től 1925 aug 1-ig tartó plébánosi működésének nagyobb részét.”72 

Tamásy Pál saját szavai szerint Nagykáta 1923-ban még egyenesen „forradalmi fészek” volt.73 

A  Budapestre  járó  munkások  1928-ban  megalakították  a  Szociáldemokrata  Párt  helyi 

szervezetét. 
67 Az 1920. november 11-i gyűlés jegyzőkönyve, in  A nagykátai Egyházkerület gyűléseinek Jegyzőkönyve.  1. 

kötet.
68 Uo. Az 1924. május 1-i gyűlés jegyzőkönyve.
69 Korkes Zsuzsa:  Népi  gyógyítás  a Tápió mentén,  in Ikvai  Nándor (szerk.): Tápió mente néprajza,  Studia 

Comitatensia, 15–16., 2. kötet, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1985, 857–873. 857.
70 Lásd különösen Gulyás Éva:  Hiedelmek, szokások a Tápió mente néhány falujában; Korkes Zsuzsa:  Népi  

gyógyítás a Tápió mentén; Bereczki Ibolya: Adatok a népi táplálkozáshoz a Tápió mente néhány településén.  
In  Tápió mente néprajza,  Studia Comitatensia 15–16.,  1–2. kötet,  Pest Megyei  Múzeumok Igazgatósága, 
Szentendre, 1985.

71 Az 1925. május 14-i gyűlés jegyzőkönyvére érkezett püspöki válasz (2862/1925), in A nagykátai esperesi ke-
rület Katolikus Tanítóegyesülete gyűléseinek jegyzőkönyvei. 

72 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1925.
73 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1923.
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A liberalizmus hitellenes éle is működött a városban: „Csak az intelligencia olvas napi 

lapot,  de azok kevés kivétellel  destruktívak”– írja Medgyessy Gyula az 1926-os plébániai 

statisztikában. 1936-ban a Nagykátai Járás című hetilap bírálatot kapott az  Actio Catholica 

előadásán, amire az újság a december 6-i számában fenyegetően válaszolt. Még 1928-ban is, a 

zárda  tetőszerkezetének  építése  kapcsán a  következőket  jegyezte  fel  a  plébános  a  község 

főszolgabírájáról:  „az  Egyház  ellenségeitől  biztatva  mint  tűzveszélyest  nem  akarta 

engedélyezni.”74 1936-ban történt az, hogy a frissen indult Katolikus Szó példányait terjesztő 

gyerekeket egyesek megdobálták. 

Az egyházellenes liberalizmus, a baloldali ateista vallásellenesség és a vallási közöny 

mellett a protestáns kisegyházak tevékenysége is próbára tette a nagykátai katolikus közösség 

erejét. A Historia Domus 1929-ben, majd 1933-ban a külterületi Erdőszőlő kapcsán említi a 

baptistákat, s ezzel párhuzamosan a plébániai statisztika 1927-ben és 1931-ben összesen 9 fő 

katolikusnak a baptista hitre való áttérését jegyezte fel.

Városunk  időleges  elvallástalanodását,  az  egyházias  vallásgyakorlás  nagyfokú 

gyengülését  jól  érzékelteti  az,  hogy  1925-ben  Nagykáta  mintegy  9.000  fős  katolikus 

lakosságából csak 6–800 fő (tehát mindössze 7–8 %) látogatta a vasárnapi szentmiséket! A 

templom  1925-ben  a  Historia  Domus  szerint  igen  rossz  állapotban  volt.  „A  templom 

gerendázata  oly  veszedelmes  állapotban  van,  hogy  hatósági  bezárás  fenyegeti.  […]  nagy 

darabokban szakadozik le a boltozat. A plébániai lak majdnem lakhatatlan.”

Mindezek  ismeretében  valóban  felemelő  az  a  megújulás,  ami  a  nagykátai  katolikus 

közösség életében végbement 1925–1944. között. A kilátástalannak tűnő előzményeket és a 

minden elképzelést túlszárnyaló felvirágzást szemlélve, az emberi erőfeszítésen túl láthatóvá 

válik az Evangélium ereje. Az 1925. július 1-ével kinevezett Medgyessy Gyula  augusztus 1-

én foglalja el új állomáshelyét. Hamarosan (1926 januárjában) lelkigyakorlatot szervez, két 

ismert  jezsuita  hitszónok  jön  el  hívó  szavára  lelkigyakorlatot  tartani.  Az  égi  kegyelem 

kiáradása szinte kézzelfogható, a misszió ideje alatt körülbelül 4.500 szentgyónás és 8.000 

szentáldozás  történt.  „Volt  nap,  hogy 6-7-en  is  gyóntattunk.”–  írja  a  plébános  a  Historia 

Domusban. 

A plébániai statisztika tanúsága szerint a szentmiselátogatások száma ezután hamarosan 

megtöbbszöröződött, 1925-ben még csak 6-800 fő látogatja a vasárnapi szentmiséket, 1926-

ban már 2.500 fő, 1927-ben pedig 3.000 fő. 1925 első felében még csak 3 katolikus egyesület 

működött a plébánián (a Mária Kongregáció pár hónapja felújított csoportjai 60 fővel, a Jézus  
74 Uo. 1928.
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Szíve Szövetség 100 fővel és a fiatal  Szívgárda), ám 1933-ban már 11 működő egyesületről 

számol  be a  plébániai  statisztika,  s  ez a  szám még 1942–43 háború sújtotta  éveiben sem 

csökkent. A templom és a plébániaépület építészeti rendbehozatalára már 1926. folyamán sor 

került. 

Megoldást  nyert  az  iskolaügy,  amely  pedig  „a legnehezebb  állapotban  volt”.  Már a 

plébánosi posztra szóló pályázat meghirdetése is jelezte a nehézségeket, melyeket vállalnia 

kellett a leendő plébánosnak: „Nem csak az épületek voltak rettenetes állapotban hanem a 

tantestületben is teljes volt az egyenetlenség.”75 A megoldás módja jellemző az új plébánosra, 

aki  saját  lelkipásztori  eszközeinek  gyakorlatias  alkalmazásán  túl  láthatóan  mindig  az  égi 

erőktől reméli a biztos megoldást. „A tantestület békéjét úgy reméltem vissza állítani, hogy 

[…] számára 3 napos szentgyakorlatra meghívtuk P. Fiedler Lipót S. J. házfőnököt, akinek 

kitűnő  vezetése  mellett  a  szentgyakorlat  a  tantestület  és  igazgatója  békéjét  meghozta”.76 

„Legnehezebb kérdés az iskola épületek kibővítése volt,  amit  az Isteni gondviselés igazán 

egycsapással  csodálatos  módon  oldott  meg.”  Az  állami  iskolaépítéseket  irányító  Pogány 

Frigyes  államtitkár  nemcsak  az  erdőszőlei  iskola  kibővítéséhez  és  az  epresi  iskola  újbóli 

felépítéséhez járult hozzá, hanem ő maga ajánlotta fel a szükséges anyagiakat egy teljesen új, 

városközponti  zárdaiskola  létesítéséhez.  „váratlanul  felém fordult  az  államtitkár  úr  és  azt 

kérdezé  nem akarnánk e  zárdát  építeni?  Amire  természetesen  boldogan bevallottam hogy 

legtitkosabb vágyunk, melynek megvalósítása azonban általunk lehetetlen. Mire megígérte, 

hogy személyesen lejön és tárgyalunk.” Az iskolabővítés a megbeszéltek szerint történt, az 

epresi iskola újjáépült, az erdőszőlei iskola kibővült, s az új zárdaiskola „Hosszas küzdelmek 

és  huza  vona után  […] egyesek  állandó  támadásai”77 elhárításával,  1928-ban megnyitotta 

kapuit a szalvátor szerzetesrend nővéreinek vezetésével. Az iskola padlásterében berendezett 

Kultúrterem  a  helyi  katolikus  megújulás,  közösségszervezés  igen  fontos  központja  lett, 

gyűlések, előadások, ünnepségek, megbeszélések, színielőadások sokasága zajlott benne.

A lelkigyakorlatok és az egyesületi munka mellett a korszakban hasonlóan jelentős és 

jellegzetes hitéleti jelenség volt a katolikus nagygyűlések rendezése. 1927. október 1-én nagy-

szabású „Katholikus Nap” keretében mutatták meg hitüket és erejüket a járás katolikus hívei. 

A megyéspüspökön kívül több fővárosi és egyházmegyei egyházi vezető is részt vett az este 8 

órakor  kezdődő,  egész éjszakás  szentségimádáson.  Szinte  elemi  erejű vallási  újjáéledésről 

75 Uo. 1926.
76 Uo. 1926.
77 Uo. 1927.
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számolnak be a Historia Domus 1927-ben írott  sorai:  „Egész éjjel  telve volt a templom a 

Legméltóságosabb imádóival. A papság a gyóntató székekben éjfél után 1-2 óráig, sőt volt aki 

reggel  ½  8-ig  egyfolytában  gyóntatott  és  pedig  legtöbbnyire  férfiakat,  mert  nőket  csak 

idegeneket gyóntattunk. Éjféltől kezdve minden órában szentmise. […] 9 órakor püspöki sz. 

mise,  […]  ½  11-kor  kezdődött  a  díszgyűlés  k.b.  15-16  ezer  hallgatóval.”  A  nagykátai 

„Katholikus Nap” jelentőségét mutatja, hogy a Hanauer István megyéspüspök által celebrált 

szentmisén Marczell  Mihály78 tartotta  a szentbeszédet,  majd a délután 3 órakor folytatódó 

programban  a  szónokok  egyike  az  országszerte  híres  jezsuita  apostol,  Bangha  Béla  volt. 

Olyan  országos  hírű  katolikus  politikusok  is  eljöttek,  mint  Huszár  Károly  (volt 

miniszterelnök, a Katolikus Népszövetség és a Katolikus Néppárt egyik alapítója, történetünk 

idején,  1927-ben  a  képviselőház  alelnöke),  Haller  István  (volt  miniszterelnök),  Frühwirth 

Mátyás  (a  Katolikus  Népszövetség főtitkára)  és  Ernszt  Sándor  (a  Katolikus  Népszövetség 

vezérigazgatója). 

„Este  hat  órakor  az  egész  nap  fénypontja  a  nagy  körmenet  volt,  melyet  megyés 
főpásztorunk vezetett, a Legméltóságosabb körülhordozásával, előtte az Evangéliumot 
vitték külön asszisztenciával. Az egész nép gyertyával kísérte. Az ablakok kivilágítva, 
négy  külön  diadalkapu  a  legméltóságosabb  Oltáriszentség  tiszteletére.  Szinte 
csodaszámba ment, hogy előtte és utánna állandó esőzések voltak, egész nap lógott az 
eső,  másutt  esett  is  mindenütt,  itt  azonban  minden  akadály  nélkül  előírt  rendben 
történhetett  minden.  Az  egész  ünnepért  Istennek  legyen  hála,  mert  látható  mély 
nyomokat hagyott a hívek lelkében.”

A  megújulás  a  továbbiakban  is  tartós,  sőt  tovább  erősödik:  A  vasárnapi  szentmise 

látogatóinak száma 1934-ben már 3-4.000 fő, az 1942–43-as évre pedig elérte a 4.000 főt. 

1931-ben  már  tizenkét  katolikus  egyesület  működött  városunkban,  ekkor  indult  meg  a 

Ferences Harmadrend szegénygondozása is. 1936-ban alakul meg az  Actio Catholica helyi 

szervezete a világi hívek bevonására és koordinálására. A hitvédelmi szakosztály elnöke maga 

Gemperle Károly, a város köztiszteletben álló főjegyzője. Az AC helyi szervezete – már 1936-

tól – a „lélekmentés modern segédeszközét, a sajtót” is munkába állítja, Katolikus Szó címmel 

újságot  ad  ki  az  esperesi  kerületben,  évi  tízszeri  megjelenéssel,  a  téli  hónapokban  pedig 

rendszeres hitvédelmi előadásokat tart meghívott  előadókkal,  a helyi  katolikus egyesületek 

közreműködésével.  1936-ban  a  helyi  hitélet  egészen  új  jelenségéről  olvashatunk:  zárt, 

többnapos egyházközségi lelkigyakorlatra került sor a Manrézában 32 helybeli részvételével. 

78 Marczell Mihály (1883–1962) nevelő, áldozópap, papnevelő, egyetemi tanár, rektor, egyházi író, szerkesztő 
és hitszónok.
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A lelkigyakorlatra „vezető és tekintélyes urak, iparosok és gazdák vonultak be, velük együtt 

az esperesi kerület 16 résztvevője.”

Az 1938-as Eucharisztikus Szentév kiemelt lelkipásztori célja az eucharisztikus lelkület 

elmélyítése volt, számos lelkigyakorlattal (pl. külön a gyermekeknek, külön a férfiaknak, stb.) 

és  az  Eucharisztikus  Világkongresszusra  való  utazás  megszervezésével.  Városunk 

lelkiségtörténete  szempontjából  beszédes  adat  az,  hogy  a  már  annak  idején  is  egyházhű 

katolikus szellemben megalakult  Ipartestület eucharisztikus triduumot tartott 1938. március 

22–25-én,  előkészületként  a  budapesti  Eucharisztikus  Világkongresszusra,  három  este 

előadással és szentáldozással az Ipartestület termében.79 

A lelki épülést  a vallásos műalkotások gyarapodása is követte, igen gyakran a hívek 

adományaiból.  Csak néhány példa:  A templom egyszerű üvegablakai  helyére  a harmincas 

években a magyar szentek alakjaival díszített színes üvegablakok kerültek, megújult az oltár, 

az orgona és a szószék. Elkészültek a főhajó körablakai, amelyeken a trianoni határokon kívül 

eső, megszállt területeink városainak címerei emlékeztetnek irántuk való felelősségünkre. Új 

stációs  oszlopok  kerültek  a  temetőbe.  1940-ben  a  templom  előtti  térre  új  Kálvária 

szoborcsoportot készíttetett a plébánia a város szülöttével, az igen tehetséges Kármán László 

szobrászművésszel. Vasrács került a templom előcsarnokába. „E masszív és szépművű rács 

lehetővé teszi, hogy a hívek egész napon átjárulhassanak a legméltóságosabb Oltáriszentség 

imádására,  sok kegyelmet  remélek híveim lelkiéletére”80 – írja a plébános.  Az 1941-es év 

nyolcnapos népmissziója folyamán több mint 5.000 gyónás és 8.000-en felüli szentáldozás 

történt. 

Amint  már  említésre  került,  a  vasárnapi  szentmisék  látogatottsága  az  1940-es  évek 

elejére  4.000  főre  nőtt  (miközben  mind  Nagykáta  összlakossága,  mind  a  katolikus  hívek 

száma enyhén csökkent). Ha a 10.203 fő katolikus lakos számából kivonjuk az akkor 6 éven 

aluliak számát (1.120 fő81) és ugyanannyit számítunk a templomba járni nem tudó idősekre, 

azt az eredményt kapjuk, hogy 1942–43-ban a 6 éven felüli, templomba járáshoz nem túl idős 

katolikusok  50,2 %-a  vett  részt  a  vasárnapi  szentmisén.  Az  1920–44.  közötti  korszak 

Nagykátájának egyháztörténetét mindezek tükrében alapvetően nagy katolikus megújulásként 

határozhatjuk meg. A nagykátai katolikus közösség – az egész magyar katolikus egyházhoz 

hasonlóan – hatalmas előrelépést tett küldetése teljesítésében. Az 1920-as, mindössze 7-8 %-

79 Katolikus Szó. A nagykátai esperesi kerület időszaki tudósítója, 1936–44. OSzK. 1938. március. 6.
80 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1936.
81 Lásd Kereszteltek anyakönyve, NAGYKÁTA, R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.
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os vasárnapi szentmiselátogatási  aránnyal jellemezhető „forradalmi fészekből” 1944-re egy 

virágzó vallási élettel rendelkező várossá vált, ahol már a katolikus hívek 40 %-a jelen volt a 

vasárnapi szentmisén, és a plébánia köré gyűlve jelentős számú, tevékeny katolikus egyesület 

működött, jelezve, hogy a hívek jelentős része még a szabadidejében is szívesen gyűlik össze, 

hogy  vallási  célú  közösségekben  tevékenykedjen.  Míg  az  1920-as  évek  első  fele 

mélypontként  mutatkozott  Nagykáta  vallási  életében,  és  ugyanazon  évtized  második  fele 

vallási megújulásként tűnt fel, az 1930-as évek már egy új, modern vallásosság kialakulását és 

megerősödését tárják elénk, amelyben – az Actio Catholica jegyében – egyre tevékenyebben 

vettek részt a világiak is.

II. NAGYKÁTA KATOLIKUS EGYESÜLETEI 1920-tól 1944-ig

1. HAGYOMÁNYOS EGYESÜLETEK 

1.1. Folyamatosan működő egyesületek

1.1.1. Szentolvasó Társulat 

Korszakunkban  Magyarországon  a  legelterjedtebb  katolikus  egyesület  a  Rózsafüzér  

Társulat  (Szentolvasó  Társulat)  volt.  A  katolikusok  sok  évszázada  elterjedt  és  gyakorolt 

rózsafüzér  imádsága a 19. századtól  különösen nagy tanítóhivatali  hangsúlyt  kapott,  mivel 

XIII. Leó pápa (1878–1903) hatékony spirituális segítségként ajánlotta a társadalom bajaira az 

1883. szeptember 1-én közzétett „Supremi apostolatus officio” kezdetű enciklikájában, ami 

számos egyéb, a rózsafüzérre vonatkozó tanítóhivatali megnyilatkozás kezdetének bizonyult.82 

A  rózsafüzér  társulatok  tevékenysége  a  rózsafüzér  imádság  rendszeres  imádkozása.  A 

mozgalommá szervezést – történelmi hagyományaihoz híven – a domonkos rend vezette. A 

társulat  helyi  egyesületei  a  plébániákhoz  kötődtek,  korszakunk  végén  a  legtöbb  magyar 

plébánián  működtek,  összesen körülbelül  1.500 plébánián,  másfél  millió  taggal,  1.000 fős 

átlagos taglétszámmal.83

82 II. János Pál: Rosarium Virginis Mariae, Új Ember Kiadó, Budapest, 2002. 3.
83 Gergely Jenő: i. m., 209.
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A jelen kutatás  során a  váci  püspöki  levéltárban  talált  irattöredék84 címéből  („Index 

membrorum  […]  Rosarii  vivi  –  N.  Káta”)  tudjuk,  hogy  a  nagykátai  társulat  az  ún.  Élő 

rózsafüzér  társulatokhoz  tartozott.  Ez  az  egyesület  eredetileg  1826-ban  alakult  meg 

Franciaországban, majd 1832-ben kapott pápai megerősítést, tehát különbözik a 13. században 

alapított  Rózsafüzér-főtestvérülettől és a 17. században létrejött  Örökös rózsafüzértől. 1877-

ben IX. Piusz pápa szervezte  újjá az  Élő rózsafüzért.  Az egyesület  első célja  Szűz Mária 

tisztelete, második és különös célja Isten nagyobb kegyelmének és irgalmának elnyerése:

„A  nagy  imaegylet  magasztos  hivatása  a  szent  Rózsafüzér  Királynéjának  segélyül 
hivatása mellett az eget esdeklő könyörgéssel ostromolni, hogy elmúljon Isten haragja 
és az ő irgalma szálljon reánk. Mindnyájunknak szükségünk van Isten segítségére; és azt 
annál biztosabban elérjük, ha könyörgésünkhöz az irgalmasság gyakorlatát, különösen 
annak  lelki  cselekedeteit  is  csatoljuk.  Azért  imádkozzunk  a  hit  fentartásáért  és 
előmozdításáért másokban, éppúgy, mint a bűnösökben, tévelygőkben és hitetlenekben, 
a  zsidókban és  pogányokban,  az  élőkben  és  holtakban.  Ép úgy imádkozunk  a  zúgó 
tengeren  ide-oda  hányatott  hajócskájáért  az  Egyháznak  és  azokért,  akikre  annak 
kormányzása van bízva, mint imádkozunk azokért, akik ellene ama viharokat zúdították. 
Mindezekért  égnek  emelt  kezekkel  imádkozunk  és  könyörgünk  különös  tekintettel 
magyar  hazánkra,  amelynek  hogy  hitéből  végkép  ki  ne  vetkőztettessék  és  el  ne 
pusztuljon, Isten különös irgalmára van szüksége.”

Az  Élő  rózsafüzér  társulatok  tagjai  tizenötönként  csoportosulva  maguk  között  havonta 

sorshúzással kiosztották a Rózsafüzér 15 titkát, hogy mindenki a kapott egy titok fölött egy 

hónapig minden nap elmélkedjen és egy tized rózsafüzér imát imádkozzon. A tagok a titkok 

kisorsolásakor adakoztak is a társulat újságának költségeire, melynek maradványát a templom 

vagy  a  Mária-oltár  szépítésére  lehetett  fordítani.  Vasárnaponként  együtt  imádkozták  a 

rózsafüzért  a  templomban,  a  Mária-oltár  előtt.  A  tagok  időnként  közösen  ünnepelték  a 

szentmisét, és részt vettek a meghalt tagok temetésén.85

A nagykátai társulat megalapításának idejét nem tudjuk pontosan. 1926-ban a plébániai 

statisztikai  kimutatásban Medgyessy Gyula  plébános a  működő egyesületek bemutatásánál 

tömören  annyit  jegyez  meg,  hogy  a  Szentolvasó Társulat kb.  1.200  taggal  „ősidők  óta 

fennáll”. 1889-ben írja a Historia Domus: „Hogy a templom környéke is rendezhető legyen, a 

keresztet a két mellékalakkal és nagyon megrongált kerítésével 7 méterrel kijjebb vitettem és 

a  kerítést  kijavíttattam  a  Sz.  Olvasótársulat  5.000.000  koronáján.”  Az  1927-es  plébániai 

statisztikában 1.500 fős körülbelüli taglétszámról találunk adatot. 1928-ban, az újonnan épült 

84 A nagykátai  rózsafüzér társulattal  kapcsolatos irattöredék, VÁCI PÜSPÖKI  LEVÉLTÁR,  Consotiationes,  540/ 
1889.

85 Az  Élő  rózsafüzér  társulatok  történetéről  és  tevékenységéről  lásd:  Az  Élőrózsafüzér  alapszabályai,  
Rózsafüzér Királynője 38 (1922/7–8) 106–112; 128–129.
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Zárdaiskola berendezésével kapcsolatban is említésre kerül az egylet a Historia Domusban: 

„A kis oratórium berendezését, keményfa oltárát a sz. Olvasó Társulat készíttette.” 1932-ben 

újra olvashatunk a társulatról a Historia Domusban, a Szentháromság szobor újításához adott 

adománya kapcsán. Ugyanitt némi információt nyerhetünk a Szentolvasó Társulat közösségi 

tevékenységéről  is:  „Ugyanezen  pénztárból  szerzett  be  a  társulat  22  kézilámpást  […] 

melyeknek az a rendeltetése, hogy a társulat miséinél és a temetéseknél a tagok használják a 

szent  szertartások  ünnepélyesebbé  tételére.”86 1933-ban  ismét  bejegyzést  találunk  a 

társulatról, miszerint adakoztak az erdőszőlei iskolában lévő oltárhoz építendő oltárfülkéhez, 

ezen a „nagyon szegény vidéken, ahol ezen körülményeket az […] újeretnekségek igyekeznek 

kihasználni és a tudatlan népet elcsábítani a hittagadásra.”87 1936-ban is találunk egy említést 

a Szentolvasó Társulatról a Historia Domusban, amely közli, hogy a templom előcsarnokába 

készített vasrácsos kapu költségeihez a Szentolvasó Társulat is hozzájárult.88 

A 96 éves Birgés Antalné, a Szentolvasó Társulat tagjának visszaemlékezése szerint az 

általa ismert nagykátai rózsafüzéres imacsoportok létszáma a két világháború között 7–20 fő 

között  változott,89 a  tagok  gazdálkodók,  gazdasszonyok,  háziasszonyok  voltak,  főleg  a 

kevésbé módosak.90 Adatközlése alapján azt is tudjuk, hogy a rózsafüzér társulatnak havonta 

volt  közös  szentmiséje.91 Korcsoportos  megoszlását  tekintve  a  Szentolvasó  Társulat 

hagyományosan  az  idősebbeket  képviselte.  Ma  is  közismert  a  település  rózsafüzéres 

családjaiban, hogy a tagsághoz leginkább örökléssel lehetett hozzájutni.

1.1.2. A Ferences Harmadrend

A  Ferences Harmadrendet maga a rendalapító,  Assisi  Szent Ferenc hozta létre,  első 

szabályzata  (regulája)  1221-ből  származik.  A  közösség  célja  a  keresztény  tökéletesség 

evangéliumi  megélése  a  világban,  az  egyéni  megszentelődést  társadalmi  apostolkodással 

egyesítve.92 A  tagok  szerzetesi  szervezetben  és  fegyelemben  éltek  a  világban,  családjuk 

körében és munkahelyeiken, a ferences atyák lelki irányításával. Örökfogadalmat tesznek a 
86 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1932.
87 Uo. 1933.
88 Uo. 1936.
89 Birgés Antalné írásbeli adatközlése, in A nagykátai katolikus közösségek történeti kutatása 2007, NAGYKÁTAI 

R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.
90 Pintácsi  Károylné  írásbeli  adatközlése, in  A  nagykátai  katolikus  közösségek  történeti  kutatása  2007, 

NAGYKÁTAI R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.
91 Uo.
92 Johanna Lanckowski: Szerzetesség kislexikona, Atheneum, Budapest, 2000. 86; Gergely Jenő: i. m., 206–

207.
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Regulára, amely szerint – többek között – az előírt vallásos gyakorlatok, imák, böjtök mellett 

a  családi életben legyenek másoknak példaképei. Vállkendőt (skapulare) és övet (korda) is 

tartoztak  viselni,  kerülniük  kellett  a  túlságos  költekezést,  a  táncot,  a  vendéglői  nyilvános 

mulatozásokat, a sikamlós színdarabokat.93 Így a Harmadrend közvetlen kapcsolatot létesített 

a ferences rend és a világ között. Walter Nigg egyháztörténész így ír a Ferences Harmadrend 

jelentőségéről:

„Éppen a harmadrend képviselte a Poverello eredeti célkitűzését, a világ átitatását újra 
az  evangéliummal.  […]  A  hivatásuk  körében  és  házasságukban  megmaradó 
harmadrendi tagoknak óriási jelentősége lett a kereszténység ferences szellemmel való 
áthatása terén. […] A harmadrend minden ember számára járható utat akar mutatni a 
tökéletességre a világban. […] Ferences fényt sugároztak a világban, és az világosabb 
lett  általa.  Elég  csak  a  végtelenül  szeretetreméltó  Árpád-házi  Szent  Erzsébetre 
gondolnunk,  aki  egy  alkalommal  megölelte  cselédeit,  és  ezzel  megmutatta,  hogy  a 
keresztény forradalom a fejedelmi rátartiságot is eloszlatta.”94

A jozefinista intézkedések Magyarországon ezt a lelki közösséget is felszámolták, így csak a 

19. század utolsó harmadában indulhatott új fejlődésnek. Tevékenységét különösen XIII. Leó 

pápa (1878–1903) támogatta, aki püspök korában maga is belépett a Ferences Harmadrendbe, 

s  ettől  kezdve – pápasága idején is  – beszédeivel,  írásaival,  körlevelekkel  buzdított  a  III. 

rendbe  való  belépésre,  a  rendi  élet  javítására.  Buzdításai  nyomán  a  rend  világszerte 

felvirágzott,  így  hazánkban  is.  Az  1920-as  évek  végére  már  mindegyik  magyarországi 

ferences rendház mellett, valamint sok, ferences atyák által vezetett plébánia mellett voltak 

harmadrendi közösségek. Ezek a közösségek a hitbuzgalmi tevékenység mellett szociális és 

karitatív munkát is végeztek, fontos részévé válva a magyar katolikus megújulásnak.95 1900-

ban XIII. Leó pápa így vallott a Ferences Harmadrendről:

„Mivel mi is a Harmadik Rendhez tartozunk, különböző módon bizonyítottuk, milyen 
értékesnek tartjuk és szívünkben mennyire kedveljük amióta elhívattunk a pápai trónra. 
És ezt méltán tettük, mert mindig meg voltunk győződve, hogy Szent Ferencnek ez az 
intézménye, ha jól és a szabályok szerint élnek benne az emberek, igen alkalmas arra, 
hogy meggyógyítsa az emberi társadalomnak mindazokat a betegségeit, melyekben ma 
szinte végsőt vonaglik a meggyötört emberiség.”96

93  Vö. Trefán Leonárd O.F.M.: Szeráfi Kalauz, Sz. Bonaventura nyomda, Kolozsvár, 1919, 2. kiadás. 64–68.
94 Walter  Nigg:  A  szerzetesek  titkai,  Szent  István  Társulat,  Budapest,  1984,  [online],  Pázmány  Péter 

Elektronikus Könyvtár, [2008. 02. 10.] http://www.communio.hu/ppek/k84.htm
95 Gergely Jenő: i. m., 207.
96 Kovács Kalliszt:  Ferences szentek és boldogok az év minden napjára,  Sümegi Ferences Rendház, Sümeg, 

2002. 207.
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Feltárt  forrásaink szerint  a kutatás  időszakáig folyamatosan működő nagykátai  hitegyletek 

közül a  Ferences Harmadrend  közösségéről rendelkezünk a legrégebbi írásos adatokkal. A 

nagykátai  közösség a jászberényi  ferences  kolostorhoz tartozó  harmadrendi  körzetközpont 

leányközsége  volt,  amely  rendközségként  1886-ban  alakult  meg.97 A  következő  évek  és 

évtizedek a törzskönyvek adatai alapján töretlen fejlődést mutatnak a közösség életében.98 Az 

első világháborúig 63 belépő került a központi nyilvántartásba, 1926-ban már 70-en voltak,99 

1931-ben 105-en, az 1948. január 9-i utolsó fogadalomtételig pedig már több, mint 200 fő tett  

fogadalmat a nagykátai közösségben. 1931-ben történt „sz. Ferenc Harmad rendjének díszes 

fehérselyem  zászlójának,  melyet  sz.  Ferenc  és  sz.  Erzsébet  hímzett  képei  díszítenek 

beszerzése  és  ünnepélyes  megszentelése.”100 1932-ben  került  a  templomba  Fejős  Julianna 

rendtag  ajándékaként  a  rendalapító,  Assisi  Szent  Ferenc  szobra  a  templom  jobb  oldali 

mellékhajójába.101

1942-ben a taglétszám 90 fő volt.102 Réz Marián O.F.M. tartományi vizitátor 1942-es 

nagykátai  vizitációjának feljegyzései  egy virágzó közösségről  tanúskodnak.103 A vizitációs 

feljegyzések szerint  havonta két  vasárnap délután gyűléseztek  a  Zárda  termében és közös 

szentáldozáson vettek részt. Havonta közös szentmisét ajánlottak fel az élőkért és holtakért. A 

Magyar barát hitéleti  folyóiratot 10 példányban járatták, a  Szentföldet 150 példányban, az 

Isten  dalosait 15  példányban.  A  közösség  tagjai  karitatív  munkát  végeztek  (gyűjtés  a 

szegényeknek), segítséget adtak az oltárdíszítésben és a plébániai  családregisztrációs lapok 

adatainak  rendszeres  frissítésében.104 Betegeket  látogattak  és  felkészítették  őket  a 

szentségfelvételre.105 A férfi tagok nem a nőkkel együtt, hanem külön tartották gyűléseiket.106

Különösen emlékezetes a nagykátai Ferences Harmadrendi közösség karitatív munkája. 

Korszakunkban  az  egész  magyar  katolikus  egyház  tanúságtevően  és  hatékonyan 

munkálkodott  a  magyar  társadalom szociális  bajainak  enyhítésén,  s  ebben  a  munkában  a 

gyönyörűen  fellendülő  magyarországi  szerzetesi  mozgalom  különösen  élenjárt.107 A 

97 A jászberényi III. rendi községhez tartozó vidéki rendi községek 1884–1931, MAGYAR FERENCES KÖNYVTÁR 
ÉS LEVÉLTÁR. 45. oldal melléklete.

98 Uo. 4–5., valamint A nagykátai III. rendiek törzskönyve, NAGYKÁTA, R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.
99 A nagykátai plébánia statisztikai és hitéleti kimutatása az 1926. évről.
100A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1931.
101 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1932.
102 Katolikus Szó, 1942. március. 6.
103 Harmadik rendi törzskönyvek II. 1948–, MAGYAR FERENCES KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR. 126.
104 Uo. 1934.
105 III. rend statisztikai adatai, 1942, MAGYAR FERENCES KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR. 21.
106 Birgés Antalné: i. m.
107 Gergely Jenő: i. m., 177–205.
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szegénység közvetlen enyhítésével országszerte sok rend foglalkozott, az ismertebbek közé 

tartoznak  a  Szociális  Missziótársulat,  a  Szociális  Testvérek  Társasága,  és  a  közülük 

legnépesebb (és számunkra a nagykátai ferences szegénygondozás miatt a legfontosabb) az 

1927-ben,  magyar  alapításként  (éppen  egy,  a  Ferences  Harmadrendbe  tartozó  szerzetes 

kezdeményezésére) létrejött ferences Szegénygondozó Nővérek Társulata, amelynek 1943-ban 

már 41 háza és 300 nővére volt. Ők a hármas szerzetesi fogadalom mellé negyedikként az 

áldozatos szegénygondozást fogadták meg egy életre. Karizmájuk a sajátos ferences szellemű 

evangéliumi élet: a szegények szegényként való szolgálata.108 Az ő vezetésükkel jött létre az 

Egri Norma néven ismertté vált szociális gondozási hálózat, amelyet a belügyminiszter 1936-

ban az ország összes városában kötelező jelleggel bevezetendővé nyilvánított. Az Egri Norma 

keretében a városi (községi) önkormányzatok által finanszírozott szegénygondozás feladatait 

rábízták  a  Szegénygondozó  Nővérekre.109 A  belügyminiszter  szerint  a  rendszer  a  Rerum 

Novarum szellemében működött, sőt:

„az ország szociális politikájának is erős pillérét képezi. […] európai viszonylatban is 
ismert és értékelt […] a magyar városok polgármestereinek egybehangzó megállapítása 
szerint nemcsak a szegényápolás terén fejtett és fejt ki felbecsülhetetlen értékes segítsé-
get, hanem a keresztény világnézet erkölcsi elveinek gyakorlatba való átvitele következ-
tében közvetlenül a szociális közszellem előmozdítását és ezzel az elégedetlenségtől túl-
fűtött káros világnézeti felfogások romboló hatásának ellensúlyozását és levezetését is 
szolgálja. Vitéz nagybányai Horthy Miklósné Őfőméltósága fővédnöksége alatt kifejtett 
működésükre jellemző, hogy országszerte és a különböző felekezetek részéről teljes el-
ismerésben és megbecsülésben van részük.”110

Forrásaink tanúsága szerint a nagykátai ferences szegénygondozás kapcsolatban állt az Egri  

Norma országos rendszerével.  A Historia Domus feljegyzése szerint városunkban 1930-ban 

indult meg a munka.

„Március 15-ével vette kezdetét a III. rend szegénygondozása, a Margit kongregáció se-
gítségével. Ennek célja a végső nyomor és a koldulás kiküszöbölése. Ezért felállítottunk 
egy irodát, amelynek vezetését egy férfi kongreganista, névleg Balogh Kálmán vállalta 
csekély fizetésért, ez foglalkozik a gyűjtések számontartásával, a segélyek kiosztásával 
és a szegények bevizsgálásával. A gyűjtést 34 harmadrendi és kongreganista végzi, akik 
a községben 50-50 házszámot vállaltak és ezen házaknál havonként beszedik az egysze-
ri adományt, mely lehet természetben is. A szegények annyit kapnak, hogy egy hétre 
elegendő legyen a táplálékukra, hozzá fát a főzéshez, szappant, szódát a mosáshoz, he-

108 Uo. 198., 201.
109 Uo. 201.
110 BM. 1938. február 25-i átirata a KÜM-höz, ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K–105. Vatikán. Pol. Res. 28.cs. 26/biz–1938. 

1–3.fol. Közli: Gergely Jenő: i. m., 202.
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tenként kétszer kenyeret kedden és szombaton. A szegényeket a község elöljárói felül-
vizsgálják és csak azok kapnak, akiknek segélyezését szükségesnek tartják.”111

A közösség 40-50 személy állandó gondozása mellett 130-140 főt látott el ruhával, emellett 

„intézi  Horthyné  akcióit  és  a  megyei  segélyezést.112 Az  áldozatos  karitatív  tevékenység 

Hanauer István megyéspüspök írásbeli dicséretét is kiérdemelte: „a nagykátai gyönyörű sze-

génygondozás például állhat más plébániák előtt.”113 A közösség szeretetszolgálatának inten-

zitására jellemző, hogy például 1942. október–novemberben 422 kg burgonyát, 320 kg babot, 

115 kg lisztet gyűjtöttek a súlyosan rászorulók számára.114 

Az egyesület közvetlen vezetését a helyi elöljáró(nő), illetve a helyi plébánia látta el. 

1942-ben nevezte ki a ferences vizitátor „egyszer és mindenkorra” igazgatónak Medgyessy 

Gyula plébánost, ügyvezető igazgatónak Kozár Gyula káplánt.115 A tagság létszámáról pontos 

adatokkal rendelkezünk: 1942-ben az összes tag száma már 90 fő volt, ebből jelölt 5 fő.116 

Létszámuk a nehéz háborús idők hatására sem csökkent,  sőt  1948-ra elérte  a  92 főt.117 A 

belépések száma az 1920–44. között történt 15 tagfelvételi időpontban 1–20 főig terjedően 

ingadozó. A közösség férfi-női megoszlását pontosan ismerjük: 1942-ben a 90 fős tagságból 5 

fő  volt  férfi.118 Foglalkozás  szerint  a  tagságot  jellemzően  gazdasszonyok,  háziasszonyok 

adták.119 Vagyoni helyzetük (helyi viszonylatban) vegyes volt.120

A nagykátai  III.  rendiek törzskönyvének korszakunkra vonatkozó adatait vizsgálva a 

korcsoport  szerinti  megoszlás  tekintetében  a  következő  képet  kapjuk:  A  nagy  létszámú 

közösség addigi összes örökfogadalmasainak átlagéletkora a fogadalomtételkor 50,46 év volt. 

Közülük 6 % 20–29 éves korban, 16 % 30–39 éves korban, 19 % 40–49 éves korban, 33 % 

50–59 éves korban, 22 % 60–69 éves korban, 2 % 70–79 éves korban, 2 % 80–89 éves korban 

tett örökfogadalmat.121

A modern valláspszichológia megfigyelése szerint az emberek vallásos élete a negyven-

ötvenéves  életkorban  általában  komoly  elmélyülésen  megy  át.122 Mai  vallástudományi 

111 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1930.
112 A nagykátai plébánia statisztikai és hitéleti kimutatása. 1931.
113 Az 1931. május 7-i gyűlés jegyzőkönyvére érkezett püspöki válasz, 1931. június 24, 2884/1931, in A nagy-

kátai Egyházkerület gyűléseinek Jegyzőkönyve. 2. kötet. 
114 Katolikus Szó, 1943. február. 6.
115 III. rend statisztikai adatai 1942. 21.
116 Uo.
117 Harmadik rendi törzskönyvek II. 126.
118 III. rend statisztikai adatai 1942. 21.
119 Birgés Antalné: i. m. 
120 Uo. 
121 A nagykátai III. rendiek törzskönyve.
122 Vö. Szentmártoni Mihály: Istenkeresésünk útjai, Agapé, Szeged, 2000. 125–144.
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ismereteinkkel  tehát  a  Ferences  Harmadrend nagy létszámú nagykátai  közösségének  fent 

bemutatott korcsoportos jellemzői nem okoznak meglepetést, hiszen a Ferences Harmadrend 

lelkisége  a  már  felnőtt,  érett  hitet  feltételező  mély  megtérést,  tanúságtételt  és  hősies 

hétköznapi  áldozathozatalt  hangsúlyozta,  nem   pedig  a  színes,  fiatalok  közt  népszerű 

evangelizációs formákat.

Mégis  nagyon  is  előremutató  és  fontos  adalék  a  közösség  1939-es  virágvasárnapi 

vizitációján  elhangzott  elöljárói  buzdítás:  „A Főtisztelendő  Házfőnök  úr  ezután  hosszabb 

beszédet mondott a III. rend feladatáról és munkaköréről. Rámutatott arra a téves felfogásra, 

mintha a III. rend csak idős tagok számára fenntartott intézmény lenne. Kell bele lendület! 

Kell bele fiatalság, amelynek még nagyobb szüksége van lelki harcaiban az Isten segítségére 

és jóban megőrző kegyelmére, mint a magával kevesebbet harcoló idősebbeknek.”123

1.1.3. Jézus Szíve Szövetség 

A  Jézus Szíve Szövetséget a jezsuita atyák alapították 1865-ben,  Imaapostolságnak is 

nevezték. Az Actio Catholica jezsuita szervezésű elődjének is tekinthetjük, mivel megpróbálta 

összehangolni a különböző hitbuzgalmi egyesületek munkáját,  valamint létrehozni az adott 

helyen  még  hiányzó  egyesületeket.  A  családokat  a  Családok  Jézus  Szíve  Szövetsége,  a 

férfiakat a Férfiliga, az ifjakat az Ifjak Jézus Szíve Szövetsége, az asszonyokat az Asszonyok  

Jézus Szíve Szövetsége, a leányokat a Jézus Szíve Leánykör, a középiskolásokat a Jézus Szíve  

Testőrgárda,  az  elemistákat  a  Szívgárda fogta  össze.  Tagjait  tízfős  csoportokban  nevelte 

komoly vallásosságra az akkor igen elterjedt Jézus Szíve lelkiségben. Az egyesület havilapja 

1881–36. között a Jézus Szent Szívének Hírnöke, 1937–44. között a Jézus Szívének Hírnöke, 

heti értesítője A Szív volt. Tevékenységük 1916 után vált élénkebbé, tagjai a karitatív munka 

mellett főleg a házasságok rendezésében munkálkodtak. 1929-ben 18.000 tagja volt, 1942-ben 

150.000 ezer tagot számlált az egyesület.124

A Jézus Szíve Szövetség nagykátai szervezete korán létrejött. Dr. Kazaly Imre nagykátai 

plébános  1894-ben  jegyezte  fel  a  következőket:  „Március  1-én  megalakítottam Jézus  Sz. 

Szíve  társulatát,  melybe  rövid  időn  belül  1000-en  felül  beíratkoztak.  Ugyanezen  társulat 

részére  adakozás  folytán  vétetett  Jézus  sz  Szívének  színes  képe  40  pengőért.  Majd  özv. 

Keglevich Gyuláné grófnő ajándékozott  a templom számára egy szép kivitelű Jézus szíve 

123 Katolikus Szó, 1939. február. 3.
124 Lásd a Magyar Katolikus Lexikon „Jézus Szíve Szövetség” szócikke; Gergely: i. m., 209.
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szobrot.”125 A  továbbiakról  igen  kevés,  elszórt  adat  található  forrásainkban.  1925-ben  az 

egyesület  gyűjtést rendezett  a  templom  villanyvilágításának  elkészítésére.126 1928-ban  a 

plébániai statisztika következő feljegyzése utal belső életükre:  „Oltáregyesület: Jézus Szíve 

Szövetség alatt”. (Az Oltáregyesület 1859-ben alakult meg Magyarországon az Oltáriszentség 

tiszteletének elmélyítésére és gyakorlására.) A Historia Domus 1934 elején ír a  Jézus Szíve  

Szövetségről:  a  plébániai  családregisztrációs  lapok  adatainak  rendszeres  frissítését  a 

„kongregációk,  III.  rend,  J.  Szíve  Szöv.  és  cserkészek  tagjai  vállalták”.  Heti  gyűléseinek 

megtartásáról a későbbiekben is értesülhetünk a Katolikus Szó híreiből.127 1944-ben például a 

Jézus Szíve Szövetség minden hónap első vasárnapján tartja gyűlését.128 A megalakuláskor 

regisztrált 1000 főnél is nagyobb taglétszám 1925-re 100 főre csökkent, majd az ezt követő 

években  120 fős  taglétszámot  jelez  a  plébániai  statisztika.129 A kis  taglétszámokból  azt  a 

következtetést  vonhatjuk  le,  hogy  a  szövetség  korszakunk  Nagykátáján  nem  töltött  be 

integráló, egyesületeket tömörítő szerepet, még az Actio Catholica megjelenése előtt sem.

1.1.4. Katolikus Kör 

A  magyar  katolikus  körök  célját  és  tevékenységét  a  Magyar  Katolikus  Lexikon a 

következőképpen mutatja be:

„Katolikus  körök:  a  katolikusok  szociális  összetartozását,  anyagi  és  kulturális 
érdekeinek  előmozdítását  a  politika  kizárásával  szolgáló  társadalmi  egyesület.  A 
katolikus  körök  a  katolikusok  szervezkedésének  legegyszerűbb  formája.  Az  egri 
katolikus kör alapszabálya szerint célja »katolikusok szellemi és társadalmi érdekeinek 
előmozdítása hazafias közművelődés, a katolikus öntudat érzetének ébrentartása és az 
összetartás  szilárdítása  által«.  Módszere  a  nemes  szórakozás,  a  fesztelen  kaszinói 
összejövetel volt. Az első katolikus kört 1888. V. 27-én Budapesten Lévay Imre piarista 
alakította.  Az 1880-as évek egyházpolitikai  harcai  és a  vallási  közöny ellen  nagyon 
hatásosnak  bizonyult.  1888-ban  alapították  Budapesten  Középponti  Katolikus  Kört, 
mely  szorgalmazta  vidéken  a  katolikus  körök  alapítását  és  segítette  működésük 
összehangolását.”

A nagykátai  Katolikus Kör 1904-ben alakult meg és 1942-ig működött. Megalakítására Dr. 

Kazaly  Imre  plébános  hívta  fel  a  földműves  lakosság  figyelmét  1904-ben,  s  a  felhívás 

125 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1894.
126 A nagykátai plébánia statisztikai és hitéleti kimutatása az 1925. évről. 
127 Katolikus Szó, 1936. október. 4., november. 6., 1944. február. 4.
128 Katolikus Szó, 1944. február. 4.
129 A nagykátai plébánia statisztikai és hitéleti kimutatásai az 1926. és 1928. évekről.
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hatására a kör 47 fővel meg is alakult.130 A megszervezés okait a szervezők a helyi sajtóban 

mutatták be: 

„Tehát, valamint az intelligens ember, akként az egyszerű földmíves is társaskörben sze-
retne szórakozni. Van e ez időszerint Nagykátán olyan társaskör, ahol a helybeli földmí-
velők az áhított szórakozást megtalálnák. Úgy látszik, hogy a 48-as és a polgári körök 
lennének arra hivatva, hogy helyiségeikben az egyszerűbb emberek számára felüdülést 
nyújtsanak […] A nevezett két körnek benső értékét, működését közelebbről nem ismer-
jük, de mivel szembetűnőbb módon nem mutatkozik ama két körnek a hatása, talán nem 
is csalódunk midőn azt hisszük, hogy csakis újságok olvasására, társalkodás, kártyajá-
ték,  a  könyvtár  használata,  olykor  mulatságok,  táncvigalmak rendezésére  szorítkozik 
[…] A nagykátai földmíves részére eddigelé nem létezett oly társaskör, amelyben igé-
nyeiknek és lelki szükségleteiknek teljesen megfelelő szórakozást találva, egyúttal az 
önművelésre is alkalmat lelhettek volna. E hiányt óhajtja pótolni a Katolikus Kör.”131

A kör helyisége özv. Unyi Sándorné házában volt, ahol felolvasásokkal kezdte meg működé-

sét. Könyvtáruk létesítésére – a többi körhöz hasonlóan – táncmulatságokat rendeztek, első 

könyvtárosuk Kelemen Sándor volt.132 

Bár  az  országos  egyesületi  lista  szerint  a  nagykátai  Katolikus  Kör 1922-ben  még 

működött,133 tevékenységét  egy  ideig  minden  bizonnyal  szüneteltette,  mivel  a  Historia 

Domusban 1929-ben a  következő szűkszavú feljegyzést  olvashatjuk:  „1929-ben januárban 

újra éledt a Tobáni Kath. Kör kb 160 taggal.”134 Egyházi elnöke a plébános.135 1931-ben a 

plébániai  statisztika  már  169 fős  taglétszámról  értesít.  (Említésre  méltó,  hogy a plébániai 

statisztika 1934-ben a „Katolikus Kör” rubrikát kihúzta, ám a „Katolikus Gazdakör” rovatban 

kb.  250 főt,  illetve  a  „Katolikus  olvasókör” rovatban 120 főt  jelez.)  További,  ha  nem is 

bőséges, de rendszeres működésre utaló információhoz juttat az egyesület életéről néhány év 

múlva a Nagykátai Járás cikke, amelyből megtudjuk, hogy a Katolikus Kör 1938. január 16-

án  megtartotta  éves  tisztújító  közgyűlését,  ahol  megvitatták  a  vízkereszti  gazdabál 

meghívójának  ügyeit.  A  cikk  ennek  kapcsán  emlékeztet  az  előző  évi,  1937-es  tisztújító 

közgyűlés  eredményeire  is.136 Móricz  Zsigmond  egy  írásából137 tudjuk,  hogy  1940-ben 

szeretett volna találkozni a nagykátai  Katolikus Kör tagjaival, de a találkozás nem valósult 

meg annak ellenére sem, hogy a baloldali író (aki a Tanácsköztársaságban is aktív szerepet 

130 Közli: Kissné Pásztor Éva: i. m., 1. rész. 15–16.
131 Közli: Uő., uo.
132 Uo.
133 Uo. 2. rész. 6.
134 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1929.
135 A nagykátai plébánia statisztikai és hitéleti kimutatása az 1928. évről.
136 Nagykátai Járás, 1938. január 23. 2.
137 „Tapogató”, in Kelet Népe, 1940. szeptember 15.
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vállalt) elutazott Nagykátára. Írásából azt is tudjuk, hogy ekkor Kocsi Pál asztalosmester volt 

a Katolikus Kör elnöke.

A Katolikus Kör tagsága főként a középkorú és idősebb korcsoportokhoz tartozó férfi 

gazdálkodókból állt.138 Az egyesület tevékenysége a fentiek alapján a következőképpen vázol-

ható:  Könyvtárat  működtetett,  hogy ösztönözze  az  önművelést;  közösségi  rendezvényeket 

rendezett: gazdabálokat, szüreti bálokat,139 ezzel is erősítve az összefogást. Tevékenysége így 

a katolikus körök általános feladatát valósította meg, a helyi katolikusok összefogását, anyagi 

és kulturális érdekvédelmét a politika kizárásával.

138 Lugosi István írásbeli adatközlése, in A nagykátai katolikus közösségek történeti kutatása 2007, NAGYKÁTAI 
R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.

139 Uo.
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1.2. Újjáalakított egyesületek 

1.2.1. Mária Kongregáció 

A Mária Kongregáció a jezsuiták által a 16. században létrehozott vallásos, apostolkodó 

társulat, a harmadrendekhez hasonló. Tagjait a Mária-tisztelet hangsúlyozott gyakorlása által 

az  önmegszentelés  és  apostolkodás  magasabb  fokára  neveli,  hogy  ezekkel  a  tevékeny 

szeretetben és Mária követésében átformált személyiségekkel a társadalmat Isten országának 

képére alakítsa. Egy-egy kongregáció általában azonos korú, műveltségű, társadalmi helyzetű, 

érdeklődési körű embereket fog össze, ezért van például férfi, női, ifjúsági kongregáció. A 

Mária  Kongregáció gyorsan  elterjedt,  nagyon  hatékonynak  bizonyult  a  katolicizmus 

elmélyítésében  és  védelmében,  ezért  a  18. században  több  szekularizálódó  országban  is 

betiltották. A 19. század elejére többségbe kerültek a jezsuita rendtől független kongregációk, 

a 20. századra arányuk meghaladta a 90 %-ot. Magyarországon az első Mária Kongregációt 

Pázmány Péter vezette 1580. körül. II.  József 1788. évi rendelete 80 kongregációt oszlatott 

fel.  A 19. század végén újjáéledő magyar  katolicizmusban a  Mária Kongregáció  az egyik 

legsikeresebb  hitegylet  volt,  a  társadalom  szinte  minden  rétege  létrehozta  a  maga 

kongregációit, így például a tisztviselők, gazdák, iparosok, urak, úrinők, középiskolások. A 

kongregációk tagjai a közéletben, a társadalmi életben, sőt gyakran a politikában és gazdasági 

életben  is  együttműködtek,  támogatták  egymást.  A  magyar  kongregációk  1926-ban 

megalakították  a  Magyarországi  Mária  Kongregációk  Országos  Szövetségét, amelyet  a 

jezsuiták  vezettek  az  Actio  Catholica  irányítása  alatt.  1943-ban  Magyarországon  70  férfi 

kongregációban 2500 tag, 130 női kongregációban 7.000 tag, 200 fiú kongregációban 7.000 

tag, 300 leány kongregációban 16.000 tag, összesen mintegy 33 ezer tag tevékenykedett. 

A Historia Domus már 1885-ben értesít a nagykátai  Mária társulatról annak kapcsán, 

hogy  igen  tekintélyes  összeggel,  a  teljes  összeg  egynegyedével  járult  hozzá  az  új  Szent 

György oltárkép  elkészítéséhez.  1888-ban arról  ad  hírt  a  Historia  Domus,  hogy a  Mária-

társulat a Mária-oltárnál egy új betlehemet készített, ami „megáldatott Dec. 23 án.” 1894-ben 

a társulat a templom előtti keresztet hozatta rendbe.140 Említésre kerül még 1896-ban, amikor 

a Szent Vendel szobrot javíttatta ki a társulat,141 és 1903-ban, amikor a templom padjainak 

felújításához a teljes költségnek mintegy egyhatodát adták.142 Ezek az adatok arra engednek 

140 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1894.
141 Uo. 1896.
142 Uo. 1903.
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következtetni, hogy a századforduló nagykátai  Mária Kongregációja jelentős számú felnőtt 

kongreganistát foglalt magába. 

Ezután azonban mintegy negyedszázadon át egyáltalán nem kerül említésre a Historia 

Domusban a  Mária Kongregáció. A következő ide vonatkozó feljegyzés 23 éves hallgatás 

után, már 1926-ban, így szól: „Az Úri és Gazda leány kongregációkat még Feldhoffer János 

káplán hozta össze, még elődöm alatt,  de működése még igen ingadozó volt.  Megalapítva 

hivatalosan sem volt, sem aggregálva, bár már egy tagfelvétel meg is volt.”143 Ezek alapján a 

két kongregációs csoport létrejöttét  1923 márciusa és 1925 júliusa közé kell tennünk.144 A 

bejegyzés  a következőképpen folytatódik: „Ez év elején ez rendezve lett  úgy,  hogy márc. 

25ikén  ünnepélyes  tagfelvételt  már  érvényesen  végezhettünk.”  Az  1925.  évre  vonatkozó 

plébániai  statisztikai  kimutatás  pontos  létszámokat  is  megad:  a  középiskolát  végzett  nők 

kongregációja, azaz az Úri leány kongregáció 28 tagot, a Gazda leány kongregáció 32 tagot 

számlált. 

A  csoportok  a  plébános  segítségével  folyamatos  munkára  rendezkedtek  be.  „A 

kongregációk részére a kántor iskola termét szépen kitakarítottuk és kifestettük, részükre egy 

oltárszerű könyvszekrény készült,  melyre  a sekrestyéből  egy Mária  szobrot  helyeztünk.  A 

könyvtár  is  megalakult  mind a két  kongregációban.  Kb. 100-150 kötet  igen szép könyvet 

vásároltak  abból  az  összegből,  amit  a  teaestélyből  és  előadás  jövedelméből  bevettek. 

Beszerzett a teaestélyekhez az Úrilányok kongregációja 150 drb alpacca kanalat is.”145

A bejegyzésben tehát nem kerül említésre olyan, már korábban is működő helyi kong-

regációs csoport, amelynek a keretein belül hivatalosan is létrejöhetett volna a két új kongre-

gáció. Figyelemre méltó az is, hogy helyet kell találni a két új csoportnak, s azt be kell ren-

dezni, bútorral ellátni. Nincs szó arról, hogy egy, már létező kongregációs csoport patronálná, 

támogatná őket anyagilag, egyesületi helyiséggel, erkölcsileg vagy szervezetileg. Ezek alap-

ján nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy az eredeti Mária-társulat az 1903-as utolsó em-

lítést  követő  viharos,  világháborúval  és  Trianonnal  sújtott  negyedszázad  folyamán 

megszüntette tevékenységét, s ezért kellett 1926-ban új csoportokat alakítani, egyházjogilag 

hivatalossá tenni és új helyiséggel, bútorokkal, kegytárgyakkal és könyvtárral ellátni azokat. 

A jelenlegi adatokkal tehát nem bizonyítható az 1903-as és az 1926-os kongregációk közti 

folytonosság, és nem is valószínűsíthető. A továbbiakban a Historia Domus gyakran szól a két 

143 Uo. 1926.
144 Ugyanis Feldhoffer János 1923.03–1925.09-ig volt Nagykátán káplán; az előző plébános, Tamásy Pál pedig 

1910.12. – 1925.07-ig volt plébános Nagykátán. (Lásd a nagykátai Szent György plébánia nyilvántartását.)
145 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1926.
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kongregációs csoportról, de már nem az Úri leány kongregáció és a Gazda leány kongregáció  

elnevezésekkel,  hanem  a  Szent  Erzsébet  kongregáció és  Szent  Margit  kongregáció 

elnevezésekkel találkozunk. 

A következő évben, 1927-ben további jelentős előrelépés történt, ugyanis a két meglévő 

női  kongregációs tagozat  mellett  25 fővel  egy férfi  kongregációs  tagozat  alakult,  amely a 

Szent  József  kongregáció  nevet  kapta.146 1930.  január  5-én  szentelte  fel  Böle  Kornél 

domonkosrendi  prior,  a  Credo férfiegyesület  elnöke  a  nagykátai  férfi  kongregáció  új 

selyemzászlóját,  amelyet  a  kecskeméti  Jó  Pásztor  Nővérek  készítettek  a  Magyarok 

Nagyasszonya  és  Szent  György  képével,  fehér  selyem  alapra,  nemzetiszín  szegéllyel. 

„Lélekemelő volt a délelőtti ünnepség a templomban, valamint a zászlószögek beverésének 

ünnepsége is délután a kultúrteremben, mely zsúfolásig megtelt ünneplőkkel.”147 Forrásaink 

gyakran  említik  a  férfi  kongregációs  csoportot  egészen tárgykorszakunk  végéig,  amikor  a 

Historia  Domus  1944-es  feljegyzéséből  arról  értesülünk,  hogy  a  háborús  idők  hatására  a 

KALOTtal  és  a  KALÁSZszal  együtt  elnéptelenedett.  A  nagykátai  férfi  csoport 

megalakulásának jelentőségét még inkább értékelhetjük annak ismeretében, hogy még 1943-

ban is csak 70 létezett belőlük az országban.148

A következő években, egészen a tárgyalt időszak végéig intenzív hitéleti tevékenységet 

fejtett  ki  a  Mária  Kongregáció.  A kezdetektől  rendszeres,  karitatív  munkát  végeztek,  így 

jótékony célú év végi teaesteket rendeztek, már az 1925-ös indulás karácsonyán 85 rászoruló 

gyermeket  láttak  el  ruhával,  majd 1926-ban és 1928-ban is  hasonló eredményről  értesít  a 

plébániai  statisztika.149 Az  1930-as  évek  második  felében  induló  helyi  sajtótermékekben 

olvashatunk például az 1936-os,150 1937-es,151 1938-as,152 1939-es,153 1940-es,154 1941-es,155 

1942-es156 és 1943-as157 teaestélyekről, amelyek a források szerint általában igen szép sikerrel 

jártak.  1936.  január  végén  lett  készen,  jórészt  a  Szent  Erzsébet  kongregáció tagjainak 

146 A nagykátai plébánia statisztikai és hitéleti kimutatása az 1927. évről.
147 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1930.
148 A Magyar Katolikus Lexikon „Mária kongregáció” szócikke.
149 A nagykátai plébánia statisztikai és hitéleti kimutatásai az 1925., 1926. és 1928. évekről.
150 Katolikus Szó, 1936. november. 6.
151 Nagykátai Járás. Járási hetilap, 1935–41. OSzK. 1937. október 31. és 1937. november 14. 1; Katolikus Szó, 

1937. november. 6; Nagykátai Járás, 1937. december 26.
152 Nagykátai Járás, 1938. november 20. 2; Nagykátai Járás, 1938. december. 4.
153 Nagykátai Járás, 1939. december 22; Katolikus Szó, 1939. november.
154 Nagykátai Járás, 1940 november 8. 3.
155 Katolikus Szó, 1941. november. 4.
156 Katolikus Szó, 1942. október 30. 6.
157 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1944.
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ajándékaként a vasrácsos kapu a templom előcsarnokában, ami lehetővé tette, hogy a hívek 

szentséglátogatást végezhessenek a nap bármely szakában.158 

A karitatív munka és a plébánia költségeihez való hozzájárulás mellett a kongreganisták 

vallásos  drámajátékokat  is  előadnak.  A  járási  hírlap  1940-ben  beszámol  arról,  hogy  a 

„nagykátai Mária kongregáció Szent Margit tagozata a folyó év március 9, 10 és 17-én játssza 

a  »Kereszt  misztériuma« című vallásos  színművet.”159 Az előadás  után  a  közéleti  újság a 

címlapon  számolt  be  a  misztériumjáték  sikeréről,  a  kongregációs  diákszínészek  nevét 

felsorolva  és  a  rendezők,  azaz  a  Zárda  iskola  szalvátor  nővéreinek  hosszú  előkészítését 

dicsérve.160 Ebben az évben Húsvétkor a Szent Erzsébet kongregáció leányai is drámaelőadást 

hirdettek meg,161 melynek sajtóbeszámolója ebben a csoportban is (az előzőhöz hasonlóan) 

tucatnyi diákszínész nevét említi.162 1943. júniusában a  Szent Erzsébet kongregáció a  „Szűz 

Mária koronája” című színművet adta elő.163 A Katolikus Szó értesít arról, hogy 1936 telén a 

férfikongregáció és a két női kongregáció egyaránt kéthetente tartott gyűlést.164 Ugyancsak a 

Katolikus  Szó közli, hogy 1941. június 8-án mindkét női kongregáció avatást tart,  ahol 18 

leány teszi le fogadalmát a Szűzanyának.165 

A plébániai statisztika adatai szerint a Mária Kongregáció taglétszáma az 1927. évi 95 

főről 1934-re 106 főre nőtt (az  Erzsébet kongregáció  40 fő, a  Margit kongregáció 35 fő, a 

Szent József kongregáció 31 fő). A közösség egykori tagjának írásos adatközlése166 szerint a 

későbbiekben a két leány és a férfi csoportban összesen körülbelül 50 fő volt.167 1944-ben je-

lentős tagságbővülés történt:  „A Szent Erzsébet  Mária kongregáció most már benépesedve 

iparos és kereskedő asszonyainkkal február 5-én tartotta választó gyűlését” – olvashatjuk a 

Katolikus Szóban.168

158 Uo. 1936.
159 Nagykátai Járás, 1940. március 8. 3.
160 Nagykátai Járás, 1940. március 15. 1.
161 Nagykátai Járás, 1940. március 15. 3.
162 Nagykátai Járás, 1940. március 29. 2.
163 Katolikus Szó, 1943. június. 3.
164 Katolikus Szó, 1936. október. 4; november. 6.
165 Katolikus Szó, 1941. június. 4.
166 Szécsényi Erzsébet írásbeli adatközlése, in A nagykátai katolikus közösségek történeti kutatása 2007, NAGY-

KÁTAI R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.
167 Uo.
168 Katolikus Szó, 1944. február. 4.
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1.3. Újonnan alakított egyesületek

1.3.1. Férfiliga 

A Férfiliga a Jézus Szíve Szövetség férfiak számára létrehozott egyesülete volt, amely a 

Jézus  Szíve  kultuszon  át  mélyítette  el  a  tagok  vallási  életét.  Nagykátai  csoportjának 

megszervezéséről először az 1925-ös plébániai statisztikai kimutatásból értesülünk. 1926-ban 

jegyezte fel a mintegy fél évvel azelőtt ide plébánossá kinevezett Medgyessy Gyula a Historia 

Domusban a következőket: „megalakult a Férfiliga. Gyűlésén, minden hónap első szombatján 

este 100-150 gazdálkodó, munkás vesz részt és gyónását majd mind elvégzi minden esetben.” 

1927-ben került feljegyzésre az, hogy a Férfiliga 80 tagjából 25 tag kongregációt alapított (a 

már említett  Szent József kongregációt).  1930-ban 100 fős taglétszámról  olvashatunk, míg 

1931-ben csak 45 főről. A kutatás során feltárt írásbeli források 1933-ban említik utoljára a 

Férfiligát,  de szóbeli  forrásaink szerint  1943-ig,  Medgyessy  áthelyezéséig működött.169 A 

taglétszám  1930  utáni  gyors  csökkenése  talán  összefügghet  a  Credo-egyesület 

megalakulásával (lásd lent). Amint már az Szent József Kongregációnál megtudtuk, 1930-ban 

járt Nagykátán a híres prédikátor Böle Kornél, a Credo-egyesület országos elnöke, s 1931-től 

működik a  Credo Nagykátán,  120 fős taglétszámmal.  Nem kizárt,  hogy a férfiak nagyobb 

része a következő időszakban a Férfiliga helyett ott élt intenzívebb hitegyleti életet.

1.3.2. Szívgárda 

Ez az 1920-ban Szegedről170 útjára indult mozgalom volt a két világháború közti időszak 

legnépesebb  magyar  katolikus  gyermekegyesülete  volt.  A  jezsuiták  szervezték  meg  és 

terjesztették el az elemi iskolások között, 1942-ben már 2.500 gárdában 250-300.000 tagja 

volt a szervezetnek. Célja a gyermekek vallásos lelkületének és apostoli küldetéstudatának 

nevelése közösségben, a Jézus Szíve lelkiségen keresztül. A Szívgárda elsősorban a családi 

misszió  eszköze  volt.  A gyermekeknek  tetsző  katonás  és  romantikus  formákat  hordozott, 

emellett  rendszeres  lelkigyakorlatokat  tartott  a  gyerekeknek.  A  kis  tagok  apostolkodása 

leginkább  sajtóapostolkodásból  állt,  katolikus  újságokat  terjesztettek  környezetükben.  A 

szervezet lapját, a „Szív” újságot szinte minden szívgárdista megkapta vagy megvette. 

A  Szívgárda  korán  meghonosodott  Nagykátán.  A  plébániai  statisztikai  kimutatások 

segítségével  megállapíthatjuk,  hogy  az  egyesület  1925-ben  már  biztosan  működött 

169 Lugosi István: i. m.
170 Fejes László (szerk.): Szívgárda, k. n., Vác, 1992. 9–12; Gergely Jenő: i. m., 207–208.
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városunkban Gulyás Erzsébet tanítónő vezetésével, és azt, hogy 1926-ban 150 Szív újság járt 

a  nagykátai  plébániára.  1928-tól  a  szalvátor  nővérek  vezetik  az  egyesületet.  A  Historia 

Domus  1932-ben  közöl  először  feljegyzést  róluk:  „Jézus  szentséges  Szíve  ünnepén  a 

Szívgárda magyaros  hímzésű  szép  selyem  zászlaját  szenteltük,  melynek  költségei 

nagyrészben Bundy Jánosné úrnő adományából kerültek ki.”171 1933-ban már 210 tagja volt a 

nagykátai  Szívgárdának.172 1937-ben  a  Nagykátai  Járás cikke  a  Szent  István-napi  helyi 

körmenet  beszámolójában  közli,  hogy  „elöl  mentek  a  szívgárdisták,  a  kedves  nővérek 

vezetése mellett.”173 A fiú  Szívgárda jóval később alakult meg. 1940-ben közli a  Katolikus  

Szó a következő hírt: „Fiú -szívgárda gyűlései minden második szombaton 2 órakor a Gazdag 

utcai  elemi  iskolában.  Az  első  avatást  ünnepéllyel  egybekötve  1941.  február  2-re 

tervezzük.”174 A lap 1941. márciusi számában már valóban azt olvashatjuk, hogy megalakult a 

fiúk  között  is  a  Szívgárda.  Egy  ismertető-toborzó  cikket  is  közöl  a  lap  Jézus  Szívének 

tiszteletéről  és  az  apostolkodásról,  majd  megtudhatjuk,  hogy  a  „kis  csapat  ünnepélyes 

tagfelvétele virágvasárnapon lesz”.175 A lap júniusi száma nagy sikerről számol be: 58 ifjú 

jelentkezett és állt be a Szívgárdába május 25-én. A gárda egy kis darabot is előadott: „Győz 

a  szeretet”  címmel.176 A gyermekegyesület  1942  háborús  tavaszán  apák  napját  rendezett, 

„ahol szavalatokkal kedveskedtek az édesapáknak”.177 1942 október 25-én avatás volt a leány 

Szívgárda új tagjainak.178 A Katolikus Szó 1943. januári száma újra egy fél oldalas Szívgárda 

ismertető–toborzó cikket közöl.179

Czakó Tiborné kisiskolásként, 1931–35. között volt a nagykátai  Szívgárda tagja. Mély 

és meghatározó nyomot hagytak bennük a zárdaiskola szalvátor nővérei által vezetett foglal-

kozások. „a legértékesebb a lelkünkkel való törődés volt, amely egész életünkre kihatott” – 

emlékszik vissza az egykori szívgárdista. Milyenek voltak ezek foglalkozások, amelyek oly 

nagy hatással voltak a gyerekekre? A vallási ismeretek mellett a játék és a tevékenység is fon-

tos volt.

„Jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb játékokra tanítottak bennünket. […] Komoly 
dolgokról is szó volt. A kedvesnővér szent vértanúk életéről olvasott fel nekünk. Alig 

171 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1932.
172 A nagykátai plébánia statisztikai és hitéleti kimutatásai az 1933. évről.
173 Nagykátai Járás, 1937. augusztus 29. 1.
174 Katolikus Szó, 1940. december. 4.
175 Katolikus Szó, 1941. március. 2.
176 Katolikus Szó, 1941. június. 3.
177 Katolikus Szó, 1942. május 2. 5.
178 Katolikus Szó, 1942. október. 5.
179 Katolikus Szó, 1943. január 7. 4.
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vártuk a következő részt. [a] Szív újságot is ott kaptuk meg mindig, melyben nekünk 
való jó olvasnivalók voltak. Szentmisén énekkarban részt vettünk. Felemelő látvány volt 
a májusi litániákon, amikor az oltárhoz bevonult a sok szép fiatal fátyolos menyasszony, 
kezükben kézilámpások, szívükben az öröm, hogy ott lehettek, mert sok volt a jelentke-
ző.”180

A plébánia statisztika kimutatásai szerint 1942–43-ben már 421 szívgárdista volt Nagykátán. 

Az egyesület tagsága társadalmi összetételét tekintve vegyes, hiszen az elemi iskolában, az 

elemi iskolások számára szervezték.  A fiú–lány megoszlás  tekintetében 1940-ig egyoldalú 

volt a helyzet, hiszen addig csak leány gárda volt.

1.3.3. Szent József Iparosszövetség 

1926-ban, a január 6–25-ig tartó nagy sikerű jezsuita missziós napok után jegyezte fel 

Medgyessy Gyula a Historia Domusban a következőket:  „Egyik eredménye a Misszóknak a 

Sz.  József  Iparosszövetség,  melybe  vagy 80-an  íratkoztak  be.  Gyónását  20-25  havonként 

elvégzi. Gyűlés első hétfőn.” A továbbiakban azonban a kutatás jelenlegi eredményei szerint a 

közösség  már  nem kerül  említésre.  Fennmaradása  időszakunk  végéig,  vagy  az  egyesületi 

fejlődés további fokozatainak elérése tehát jelenleg nem bizonyítható és nem valószínűsíthető.

Vajon mi lehetett ennek az oka? Ez idő tájt Nagykáta lakossága 95 %-ban katolikus 

volt, s ez a katolicizmus erősen éreztette hatását a helyi, már megalakulásakor is hite mellett  

komolyan kiálló Ipartestületen is. Ez a szakmai testület Nagykátán a két világháború közt is 

olyan erős katolikus hitéletet élt, hogy eucharisztikus triduumot tartott 1938. március 22–25-

én, előkészületként a budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra, három este előadással és 

szentáldozással az Ipartestület termében.181 Ha tehát a helyi  Ipartestület eleve erős katolikus 

hitéletet élt, akkor nem kizárt, hogy a missziós napok lelkesedésében 1926-ban alapított Szent  

József  Iparosszövetség  erős  identitászavarral  is  küzdhetett,  hiszen  a  két  testületnek  céljai 

mellett valószínűleg a tagsága is sokban megegyezett.  Alátámasztja ezt az az adat is, hogy 

1930-ban az Ipartestület tagjai megalakították a Mária Kongregáció férfi csoportját, amelyről 

tudjuk, hogy a későbbiekben is iparosokból állt. Így egy közös katolikus lelkiségi csoportja is 

működött az iparosoknak, ahol nem kellett szakmai ügyekkel foglalkozniuk, emellett a már 

három évtizede  megbízhatóan  működő,  jól  bevált  Ipartestületben  is  katolikus  szellemben 

láthatták el szakmai érdekképviseletüket.

180 Czakó Tiborné írásbeli  visszaemlékezése,  in  A nagykátai  katolikus  közösségek  történeti  kutatása 2007, 
NAGYKÁTAI R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.

181 Katolikus Szó, 1938. március.
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További adatok hiányában ezek a megfontolások arra engednek következtetni, hogy a 

helyi  katolikus  iparostársadalom  számára  a  Szent  József  Iparosszövetség meglehetősen 

funkció  nélküli  egyesületnek  bizonyulhatott,  amelynek  fenntartása  nem  ígért  jelentős 

eredményeket.

1.3.4. Hitterjesztési Egyesület 

Az  esperesi  kerület  gyűlése  az  1920-as  években  többször  is  kihangsúlyozza  a 

hitterjesztési  (missziós) egyesületek megalapításának fontosságát: „A missziós tevékenység 

előmozdítására és kiépítésére […] a  »hitterjesztés egyesületét« minden plébánián meg kell 

alapítani.”182 A következő gyűlés jegyzőkönyvéből arról értesülhetünk, hogy „A hitterjesztési 

egyesület  és  Jézus  Szent  Gyermeksége  Művének  terjesztése  végett  a  kerületi  plébániák 

minden  lehetőt  megtesznek.”183 Az  1928.  május  10-i  gyűlésének  jegyzőkönyvében 

olvashatjuk  Kocsner  Ede  nagykátai  segédlelkész  ismertető  szavait:  „A  missziók  anyagi 

támogatásához legcélszerűbb a hitterjesztési egyesületek felállítása, 10 tag élén egy elöljáró 

áll,  aki  havonként  az  egyes  tagoktól  4  fillért  szed  össze.  Minden csoport  járatja  a  Kath. 

Missziókat184 […] ez oly csekélység, amit mindenki szívesen megfizet.”185 

Városunkban  már  1926-ban  elkezdődött  a  szervezés.  Medgyessy  Gyula  az  1926-os 

plébániai statisztikai kimutatásban jegyezte fel a „Hitterjesztés egyesület” rubrikában a követ-

kezőt:  „Most szervezi a plébános igen szép eredménnyel.”  A következő év statisztikájában 

már 1.200 fős tagságról olvashatunk, akik 600 pengőt gyűjtenek és 100 példányban rendelik 

meg az egyesületi újságot. Ám 1928-ban erős létszámcsökkenést tapasztalhatunk: csak 920 

tag van és 80 darab újság. 1929-ben tovább folytatódik a csökkenés: 764 tagról és 70 újságról; 

1931-ben pedig már csak 424 tagról olvashatunk.  A rendkívül nehéz gazdasági helyzet (ne 

feledjük,  hogy az  1929–33-as  gazdasági  világválság  sújtotta  ekkor  hazánkat  is)  rányomta 

bélyegét az egyesület életére, amint arról az esperesi kerület gyűléseinek jegyzőkönyve 1932-

ben hírt ad: „A missziók ügyéről oly értelmű előterjesztés volt, hogy a nép szegénysége s a 

182 Az 1927. május 5-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai Egyházkerület gyűléseinek Jegyzőkönyve. 1. kötet. 
183 Uo. Az 1927. szeptember 22-i gyűlés jegyzőkönyve.
184 Pontosabban: Katolikus Missziók a Tengerentúli Országokban, Bp., 1925. márc.–1932. aug.: képes havi fo-

lyóirat. – Megj. havonta, össz. 84 sz. Fel. szerk. Czapik Gyula, 1926. X: Zsíros Ferenc SJ. Kiadó: Jézus Tár-
sasága. Ny: Európa. – Utóbb: Katolikus Missziók (1932–44). Lásd a Magyar Katolikus Lexikon adatait.

185 Az 1928. május 10-i  gyűlés  jegyzőkönyve,  in  A nagykátai  Egyházkerület  gyűléseinek  Jegyzőkönyve.  1. 
kötet. 
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rossz gazdasági viszonyok miatt az adakozás igen csekély mérvű volt.”186 A Katolikus Szó 

1939-ben  arról  számol  be,  hogy Nagykátán  már  több éve  működik  missziós  egyesület,187 

amelynek  tagjai  imát,  valamint  havonta egy kisebb pénzösszeget  ajánlanak fel  a missziók 

javára.  Minden  tíz  tagnak  van  egy  csoportvezetője,  aki  beviszi  az  adományokat  a 

plébánosnak, aki azt a központba küldi. A megalakuláskor 130 csoport, azaz 1300 fő tartozott 

az  egyesülethez,  ami  azt  jelenti,  hogy a  település  lakóinak  több,  mint  10 %-a  tartozott  a 

missziós  egyesületbe!188 1939-re  azonban  már  csak  13 csoport,  vagyis  az  eredeti  létszám 

egytizede,  130 fő maradt.  A  Katolikus Szó  e  beszámolója alapján valószínűsíthető, hogy a 

dolgozatban kutatott korszak végén még működött Nagykátán a Hitterjesztési Egyesület, bár 

kezdeti intenzitásának csak a töredékével.

1.3.5. Katolikus Népszövetség

Az 1926-os plébániai statisztika a „népszövetség” rubrikánál még egyértelműen leszö-

gezi: „Nincs.” 1927-ben azonban már arról értesülhetünk, hogy létezik, mintegy 100 taggal, 

Dr.  Zöld  Aladár  ügyvéd és a  plébános vezetésével.  A megalakulás  dátuma nyilvánvalóan 

köthető a papság körében kialakult, a  Katolikus Népszövetség erősítését célzó szándékhoz189 

és  az  1927-es  nagykátai  „Katholikus  Naphoz”,  ahol  a  Katolikus  Népszövetség vezérkara 

látogatta meg a híveket:  Bangha Béla S.J. (a  Katolikus Népszövetség Kulturális  és hitéleti 

szakosztályának irányítója),  Huszár  Károly (volt  miniszterelnök,  a  Katolikus  Népszövetség 

egyik  alapítója),  Haller  István  (volt  miniszterelnök),  Frühwirth  Mátyás  (a  Katolikus  

Népszövetség főtitkára)  és  Ernszt  Sándor  (a  Katolikus  Népszövetség vezérigazgatója).  Az 

1928-as és 1929-es plébániai statisztikák szerint továbbra is 100 fős taglétszámmal működött, 

Dr. Zöld Aladár vezetése alatt, majd 1930-tól a világi vezető már Dr. Halmay Lajos ügyvéd, a 

taglétszám pedig 130 főre nőtt. 1931-ben 100 fős taglétszám került regisztrálásra, 1934-ben 

azonban már ezren felüli taglétszámot közöl a kimutatás. A statisztikai lapok hiánya miatt 

sajnálatos módon jelenleg nem rendelkezünk több adattal az egyesületről.

186 Az 1932. szeptember 27-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai Egyházkerület gyűléseinek Jegyzőkönyve. 2. 
kötet.

187 Katolikus Szó, 1939. január. 2.
188 Nagykáta lakossága 1930-ban 11.005 fő, 1941-ben 10.764 fő volt. Vö. Az 1970. évi népszámlálás. 21. kötet 

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1972, 438.
189 Czékus Gábor: Támasszuk új életre a Katolikus Népszövetséget, Egyházi lapok (1927/5) 82. Közli: Gergely 

Jenő: i. m., 133.
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Az 1907-ben megalakult országos szervezet alapcéljaként a katolikus társadalmi rend 

támogatását, a nép erkölcsi, társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítását, annak védel-

mét, oktatását, vezetését és szervezését, a katolikus eszméknek a köz- és magánéletben való 

érvényesítését és a vallás- és államellenes törekvések visszaverését tűzte ki célul. A Népszö-

vetség volt hivatott arra, hogy egyesítse a szociális és politikai küzdelemben a katolikusokat, 

pártállásra való tekintet nélkül.190 1908–1918. között ez volt a legsikeresebb katolikus szerve-

zet (300.000 tagja volt), ám a két világháború között már nem tudott újra kibontakozni. Bár a 

Katolikus Népszövetség nagykátai szervezetének 1927–1934. közötti működéséről biztos ada-

tunk van, részletesebb források hiányában nem ismerjük pontosan azt, hogy hogyan igyekez-

tek megvalósítani az egész magyarságot érintő apostoli munka helyi teendőit.

1.3.6. Jézus Szent Gyermekségének Műve

Ez a XI. Piusz által  1922-ben pápai művé nyilvánított  egyesület a missziós területek 

gyermekeit támogatta, tagjai imádkoztak a missziókért, és havonta küldtek bizonyos összeget 

missziós  célokra.191 1929-től  tűnik  fel  a  Jézus  Szent  Gyermekségének  Műve egyesület  a 

nagykátai  plébániai  statisztikában,  a következő bejegyzéssel:  „majd minden osztály növ.”, 

majd  1932-ben:  „A Zárda  növendékei.  A  többiek:  1-2  osztály”.  1931-ben  a  Jézus  Szent 

Gyermekségének Műve pontosabb adatait is megismerhetjük: „Zárda: 6, más: 3 osztály”. Több 

száz fős tagsága a fentiek szerint a gyermekek közül került ki, főként a Zárda osztályaiból. Az 

egyesület további működéséről a jelenleg rendelkezésre álló forrásaink nem tesznek említést.

1.3.7. A 906. sz. Hunyadi László Cserkészcsapat

A  cserkészet Angliában,  Baden-Powell  angol  katonatiszt által  1908-ban  alapított 

ifjúsági mozgalom, amely az 1910-es években vált világméretűvé. Célja kezdetben a 14–18 

év közötti kallódó fiúk nevelése volt, a fiúknak tetsző érdekes tevékenységek segítségével. A 

leánycserkészetet 1916-ban alapították.  A  cserkészet jellemépítéssel  készíti  föl  a fiatalokat 

családjuk, népük, államuk és egyházuk szolgálatára.  Jó közösségi embereket kíván nevelni 

azzal,  hogy  magas  erkölcsi  követelményeket  állít,  a  szolgálatra,  együttműködésre, 

szervezőkészségre  és  személyes  kötelességvállalásra  szoktat.  Az  egyház  támogatta  a 

190 Gergely Jenő: i. m., 131.
191 Vö. Magyar Katolikus Lexikon „Jézus Szent Gyermekségének Műve” szócikkével.
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cserkészetet, mert a fegyelemszeretet, önellenőrzés, leleményesség és önzetlenség céltudatos 

fejlesztésével  igen  alkalmas  az  ifjúságnak  jellemszilárdságra,  testi-lelki  kiválóságra  és 

vallásos életre való nevelésére.192

 Magyarországon 1913-ban honosították meg a  cserkészetet.  A mozgalom eredetileg 

nem volt  kifejezetten vallásos,  de hazánkban nagy hangsúlyt  kapott  a vallásos nevelés.  A 

táborozások alkalmával a tábori oltárnál bemutatott  szentmisék,  az esti tábortűznél énekelt 

dalok, énekek, elmondott versek, a fiúk és a vezetők vallásos megnyilatkozásai és a cserkészet 

zseniálisan felépített nevelési rendszerében rejlő lehetőségek kihasználása emberibb emberré, 

vallásosabb  ifjúvá  tudta  alakítani  a  cserkészcsapatok  tagjait.193 A  magyar  cserkészet 

programját 10 pontban foglalták össze: 

A  cserkész 1. egyeneslelkű és föltétlenül igazat mond; 2. híven teljesíti kötelességeit; 

3. ahol  tud,  segít;  4. minden  cserkészt  testvérének  tekint;  5. másokkal  szemben  gyöngéd, 

magával szemben szigorú; 6. szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket; 

7. feljebbvalóinak  jó  lélekkel  és  készségesen  engedelmeskedik;  8. vidám  és  meggondolt; 

9. takarékos; 10. testben, lélekben tiszta.

A cserkészetre előkészítő gyermekmozgalom volt a kiscserkészet (farkaskölykök), míg a 

18 év fölöttiek öregcserkészek lettek. A cserkészcsapat szervezeti alapegysége a 6-8 fős őrs. 

4 őrs ad ki egy rajt, a rajok csapatot alkotnak. A csapatokból állt a  Cserkész Szövetség. A 

cserkészek élete túrákon, táborokban, s a próbák rendszerében zajlott.  A II. világháború alatt 

emberbaráti,  hatósági,  légvédelmi  munkát  végeztek,  figyelőhelyeken,  a  terrorbombázások 

után  elsősegélynyújtásban,  hírvivésben  és  romeltakarításban  az  Önkéntes  Ifjúsági 

Mentőcsapatokban dolgoztak. Segítették a kórházak, ill. a katona- és sebesültszállító vonatok 

ellátását.

Nagykátán az első  cserkészcsapat szervezését  Juhász Szilárd,  községi adóügyi jegyző 

kezdte meg 1929-ben. Ez a próbálkozás igen sikeres volt, mert egy fénykép tanúsága szerint 

már  ekkor  egy  jó  létszámú  csapatot  sikerült  összetoboroznia.  Ennek  ellenére  ez  az  első 

csoport nem jutott el a hivatalos leigazolásig a szervező betegsége és elköltözése miatt.194 

192 Szántó Konrád: i. m., 2. kötet, A Katolikus Egyház története a reformációtól napjainkig. 607.
193 Uo. 608.
194 Farkas Imre írásbeli visszaemlékezése: A 906. sz. Hunyadi János cserkészcsapat története. Kézirat,  in  A 

nagykátai katolikus közösségek történeti kutatása 2007, NAGYKÁTAI R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA. 1.
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Hamarosan, 1932-ben azonban már ezt olvashatjuk a Historia Domusban: „Cserkészek 

újjászervezése: Az ifjúság nevelésére nagy befolyással bíró cserkészetet Csillik János káplán 

úr szervezte meg október hónapban a polgári iskola ifjúságából, bele vonva a már végzett, 

vagy iparos ifjakat is. Otthonukat a polgári iskola egyik helyiségében rendezték be.”195 Ebben 

a szervezőmunkában részt vettek „tanítók, tanárok, közép- és felsőbb iskolába járók, iparosok 

és földművelők”.196 A cserkészcsoport egyre népesedett. 1933-ban történt meg a csapat szö-

vetségi igazolása és az első avatás, ugyanabban az évben megalakult az öregraj is, 1934-től 

farkaskölyköket  is  avatnak.197 1934-re a  cserkészcsapatnak „már 120 tagja volt  és  magába 

foglalja a férfi  ifjúság javát.”198 1935 Úrnapján történt  meg a 906. számú Hunyadi László 

cserkészcsapat  zászlószentelése.199 Előadásaik  bevételéből  1939-ben  saját  cserkészotthont 

sikerült vásárolniuk a Tavasz utcában.200 

Farkas Imre  nagykátai  cserkész visszaemlékezéseiből  jól  ismerjük a csapat  tartalmas 

belső életét is.201 A csapat rajokból, és az ezeket alkotó 8-12 fős őrsökből állt. Az őrsvezetőket 

a parancsnok készítette fel és bízta meg az őrsvezetéssel. Őrsi munka hetenként egyszer, csa-

patmunka havonta egyszer volt. Az őrsi foglalkozásokon elméleti és gyakorlati munka egy-

aránt folyt, például elsősegélynyújtás, kézügyesség fejlesztése (gombfelvarrás, stb.), a morze-

jelek gyakorlása írásban, lámpával és zászlóval. Tavasszal kerültek megrendezésre az őrsök 

közötti  sportversenyek és a sátorverés gyakorlása.  Az 1-2 napos őrsi  kirándulások a nyári 

nagytáborra való készülődés jegyében zajlottak. Télen komoly munkát jelentett a színdarabok 

betanulása  a  tavaszi  háromfelvonásos  előadásokra  és  az  őszi  Tarkaestekre. 

Szeretetcsomagokat osztottak a rászoruló családoknak.202 Nyári nagytáborokat is rendeztek, 

változatos  helyszínekkel:  1933-ban  Szarvaskőn,  1935-ben  Nógrádverőcén,  1936-ban 

Kőszegen,  1937-ban Isaszegen,  1938-ban Jászfelsőszentgyörgyön,  1939-ben Sőregpusztán, 

1943-ban  Jászfelsőszentgyörgyön,  1944-ben  és  1945-ben  Alsóegreskátán,  1946-ban 

Mátrafüreden,  1947-ben Tiszavárkonyon és 1948-ban, a magyar  cserkészet feloszlatásának 

évében Fonyód–Alsóbélatelepen.203 A csapat a gödöllői világ jamboree-n is részt vett.204 A 

háborús  idő  és  a  cserkészetet  gyakorlottan  vezető  káplánok  áthelyezése  átmeneti 
195 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1932.
196 Farkas Imre: i. m., 1. o.
197 Nagykátai Járás, 1938. július 10. 1–2.
198 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1934.
199 Nagykátai Járás, 1935. június 9. 3.
200 Farkas Imre: i. m., 1.
201 Lásd Farkas Imre: i. m.
202 Nagykátai Járás, 1938. július 10. 1–2.
203 Nagykátai Járás, 1938. július 10. 1–2., Farkas Imre: i. m., 1.
204 Nagykátai Járás, 1938. április 24. 1.
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visszaeséseket is hozott a cserkészcsapat életébe,205 mint ahogy részben a tevékenységükre is 

hatott,  így  például  1942.  április  26-án  a  nagykátai  cserkészek  a  honvédeknek  gyűjtöttek 

dohányt és gyufát.206 

Milyen hatást  gyakorolt  a nagykátai  cserkészet a résztvevőkre? Farkas Imre így vall 

erről:

„Aki ifjúcserkészként egy nagytábor (2 hetes) élményeit átéli, kevés kivétellel rögesz-
més hódolója lesz a cserkészetnek és a táborozásnak, különösen, ha több táborban is 
részt vesz. […] A mindenható Úristenbe vetett hit, a sokágú foglalkoztatás olyan lelki és 
fizikai erőt adott a cserkészeknek, hogy a felnőtté válás nem okozott nagy problémát a 
beilleszkedésben, bárhová is sodorta a felnőttélet. A cserkészpedagógia olyan sokoldalú 
volt, hogy egész életre kihatott úgy a munkahely, mint a házasság terén.”207

A nagykátai cserkészet áldásos hatása messzire sugárzott a Katolikus Szó és a Nagykátai Já-

rás hasábjain keresztül, különösen miután a lelkes és tehetséges cserkészvezető, Bándi Tibor 

nagykátai káplán lett a járási hírlap főszerkesztője. Igen gyakran találkozhatunk a korabeli hír-

adásokban a csapat munkájával, sikereivel, a ténybeszámolók mellett nemegyszer 1-2 oldalas, 

lelkileg is sokat adó beszámolókban.

1.3.8. Credo-egyesület

A Credo-egyesület a katolikus férfiak hitegylete volt, amit a híres domonkos prédikátor, 

Böle  Kornél   alapított  1921-ben.  A domonkos  rend vezetése  alatt  álló  Credót  igyekeztek 

minden plébánián létrehozni.  Az egyesület  tagjai ígéretet  (de nem fogadalmat)  tettek arra, 

hogy legfontosabb vallási kötelezettségeiket (például a szentmisén való részvételt, a húsvéti 

gyónást és áldozást) teljesítik és igyekeznek „jó katolikusként” élni. A Credo főleg vidéken 

volt széles körben elterjedt (1926.: 34 helyen 5.000, 1942.: 352 helyen 60.000 tagja volt).

Amint már fent említésre került, a  Credo országos elnöke, Böle Kornél 1930-ban járt 

Nagykátán,  s  a  következő  évtől,  1931-től  tudunk  a Credo-egyesület  itteni  működéséről, 

120 fős  taglétszámmal.208 A plébániai  statisztikából  azt  is  megtudjuk,  hogy ekkor egyházi 

elnöke  a  plébános,  világi  elnöke  Krajcsovics  Lajos  volt.  1934-ben  is  nagy,  120  fős 

taglétszámot regisztrál a statisztika, a következő évek hiányzó adatai utáni utolsó, 1942–43-as 

statisztikai  lap  pedig  már  csak  annyit  jegyez  fel,  hogy Nagykátán  ekkor  5  férfiegyesület 

205 Katolikus Szó, 1941. március 15. 4; Katolikus Szó, 1943, február. 4; Katolikus Szó, 1943, február. 4.
206 Katolikus Szó, 1942. május. 2.
207 Farkas Imre: i. m., 2–3.
208 A nagykátai plébánia statisztikai és hitéleti kimutatása az 193. évről.
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működik. 1934 után tehát további információkkal nem szolgálnak az eddig feltárt források. A 

fentiek alapján, a további adatok hiányában is legalább 3 év biztos fennállásról és működésről 

van tudomásunk. Az egyesület belső életére csak következtethetünk abból, hogy az országos 

egyesületnek saját lelkiségi folyóirata volt Credo címmel, amely havonta kétszer jelent meg, s 

emellett a  Credo-röpiratok füzetei is rendelkezésre álltak, amelyek bizonyára Nagykátára is 

eljutottak.

1.3.9. Katolikus Leány egyesület

Az 1933-as plébániai statisztika tudósít minket arról, hogy „Katholikus Leány egyesü-

let” működik Nagykátán 50 taggal, Csillik János káplán vezetésével. További információ hí-

ján nyitott kérdés, hogy a nagykátai katolikus leány egyesület a kitűnően megszervezett, tar-

talmas hitéletet élő országos egyesület, a  KLOSZ (Katolikus Leányok Országos Szövetsége) 

keretébe tartozott-e, vagy önálló plébániai csoport volt.

2. A QUADRAGESIMO ANNO ALAPJÁN SZERVEZŐDŐ EGYESÜLETEK

2.1. Felnőttegyesületek

2.1.1. Manréza liga 

XI.  Piusz  pápa  az  1929-ben  kiadott  Mens  nostra kezdetű  körlevelében  és  1931-es 

Quadragesimo anno kezdetű enciklikájában, az  Actio Catholica jegyében kihangsúlyozta a 

lelkigyakorlatok fontosságát a modern társadalom krisztusi átalakításában. 

„Ezeket  a  világiakat,  a  munkás-apostolokat,  sőt  a  munkaadóapostolokat  türelmesen 
felkutatni,  okosan  kiválasztani,  alkalmassá  képezni,  fölnevelni  […]  használják  fel  a 
maguk helyén a keresztény nevelés eszközeit a fiatalok tanításában, keresztény egyesü-
letek létesítésében,  olyan tanulmányi  körök alapításában, amelyek a hit  elvei szerinti 
életre nevelnek. Tartsák elsőrendűen fontosnak és mindig alkalmazzák tanítványaik ja-
vára az egyéni és a közösségi erkölcs megújításának egyaránt igen értékes eszközét, ez 
pedig - ahogy Mens nostra kezdetű körlevelünkben kifejtettük - a lelkigyakorlat. Ebben 
a körlevélben az is világosan benne állt, hogy a lelkigyakorlatok nem csak általában a 
világiak, hanem a munkások lelki fejlődésében is különösen nagy haszonnal járnak, hi-
szen ez a lélek iskolája, amely nem csupán kiváló keresztényeket nevel, hanem igazi 
apostolokat is minden élethivatás számára, és lángra gyújtja őket Krisztus szívének tü-
zénél. Az ilyen iskolából, mint az apostolok Jeruzsálemben az utolsó vacsora terméből, 
hitükben erős, az üldözésekben legyőzhetetlen állhatatossággal talpon maradó, lángoló-
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an tettrekész keresztények kerülnek ki, akik egyedül Krisztus királyságának terjesztésé-
vel gondolnak.”209

A Szentatya apostoli kezdeményezése Nagykátán is eredményt hozott, olyannyira, hogy egy 

egész  egyesület  alakult  meg a lelkigyakorlatozókból  az  Actio  Catholica keretei  között.  A 

Nagykátai Járás cikke 1936 februárjában arról számol be, hogy a Manréza lelkigyakorlatán 

53-an vettek részt, „Nagykáta római katolikus híveinek színe-java” Medgyessy Gyula plébá-

nos vezetésével február 10–14-ig, valamint arról, hogy „egyöntetű vélemény, hogy ezek a lel-

kigyakorlatok milyen erkölcsi magaslaton állnak s mennyire lelketüdítő hatással vannak.”210 

Maga a szervező, Medgyessy  a Historia Domusban így ír erről 1936-ban: „A kath. élet egyik 

legjelentősebb  terminusának  kell  tartanom  a  febr.  10–14-ig  a  Manrézában  tartott  egy-

házközségi lelkigyakorlatot. […] Mély és remélhetőleg állandó hatással lesz községünk kath. 

életére.”211 A Katolikus Szó 1936. október 15-i számában egy újabb lelkigyakorlatos szervező 

cikk jelent meg a plébános tollából, mely szerint a Manréza a nagykátai egyházközség férfiai 

részére három alkalomra helyet biztosít, 1937 január, február, július hónapokban.212 Valóban, 

1937 január 21–25-ig újabb csoport vonult lelkigyakorlatra a Manrézába, legnagyobb részt 

gazdálkodók. Ők tizenkilencen voltak, s „nagy lelki gazdagodással jöttek vissza.213

A Manréza lelkigyakorlatainak további  eredményeiről  a járási  hetilap 1937 szeptem-

berében tudósít:„Lelkigyakorlat Nagykátán: A Manrézában lelkigyakorlatot végzett férfiakból 

alakult Manréza liga felkérésére Kovács Sándor az Actio Catholica főtitkára havonként egy-

szer lelkigyakorlatos előadásokat fog tartani Nagykátán. Az első előadás szeptember 16-án 

délután öt órakor lesz a plébániatemplomban. A Manréza liga elnöksége szívesen lát minden 

katolikus férfit.”214 A Historia Domusból azt is megtudjuk, hogy a liga tagjai az előadás után 

első péntekenként közös szentáldozáshoz járultak.215

Az eddig feltárt  források 1937 novemberében, tehát egyéves működés után közölnek 

még hírt a  Manréza ligáról és a lelkigyakorlatos előadásokról,216 a továbbiakban azonban a 

kutatás jelenlegi eredményei szerint az egyesület az ígéretes kezdet ellenére már nem kerül 

többet említésre az írásos forrásokban, így a  Katolikus Szó  további hét évfolyamának havi 

209 Piusz, XI.: „Quadragesimo anno” kezdetű enciklikája, 1931, [online],
[2008. 02. 02.] http://www.ocipe.hu/_KatSzoc/qa1.htm (ford. Dér Katalin) 142–143.
210 Nagykátai Járás, 1936. február 23. 3.
211 A nagykátai plébánia Historia Domus-a.. 1936.
212 Katolikus Szó, 1936. október. 6.
213 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1937.
214 Nagykátai Járás, 1937. szeptember 12. 3.
215 A nagykátai plébánia Historia Domus-a.. 1937.
216 Katolikus Szó, 1937. november 15. 6.
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lapszámaiban sem, és a Historia Domusban sem. Adatközlőnk visszaemlékezése szerint is 

„pár évig” működött a  Manréza liga.217 Tagsága a fentiek alapján a 72 fő lelkigyakorlatot 

végzett hívő. 

Czakó Tiborné adatközlése alapján egy résztvevő személyes élményével is kiegészít-

hetjük a Manréza ligáról alkotott képünket: Az adatközlő nagyapja, Koncz Gábor a helyi ön-

kormányzat adóügyi részlegénél dolgozott pénztárosként, egyike volt a Manrézában lelkigya-

korlatot végzett nagykátaiaknak. Így fogalmazta meg tömören tapasztalatát unokájának: „Oda 

mindenkinek el kellene menni.”

2.1.2. EMSZO

Az EMSZO (Egyházközségi Munkás Szakosztályok)  hivatásrendi jellegű katolikus szo-

ciális mozgalom 1937-ben indult Budapestről, az  Actio Catholica irányítása alatt. 1940-ben 

már 413 csoportban 15.051 tagja volt (azaz átlagosan 36 fős volt egy-egy szakosztály). 1941-

ben történt kísérlet a nagykátai csoport megszervezésére. 

Az  Actio Catholica kerületi  lapja, a  Katolikus Szó 1941 márciusában értesít: „Emszo 

(Egyházközségi  munkás  szakosztály)  A  napokban  indult  meg  a  próbálkozás  a  nagykátai 

munkásoknak az Emszo-ba való tömörítésére.  Jelenleg a tagok gyűjtése folyik.  Máris sok 

munkás látta be a tömörülés szükségességét.”218 Az eddig feltárt források azonban már nem 

említik az  EMSZOt a továbbiakban, ezért a jelenlegi kutatási eredmények alapján egyelőre 

sikertelen egyesületalapítási kísérletnek kell minősítenünk. Ennek pontos okairól forrásaink 

nem szólnak, mindenesetre fontos szempont, hogy ekkor már javában zajlott a háború, ami 

nem kedvezett a férfiegyesületek alapításának. Arra, hogy a nagykátai munkások közül sokan 

gyakorolták vallásukat, a Historia Domus egy 1948-as bejegyzése utal: „Május 1-én szt. misét 

tartunk a munka megszentelésére, ahol munkásaink igen nagy számban vesznek részt.”

2.2. Ifjúsági egyesületek 

2.2.1. KALOT 

A  KALOT,  a  Katolikus  Agrárifjúsági  Legényegyesületek  Országos  Testülete a 

Quadragesimo  anno  enciklika  útmutatásai  alapján  szerveződő,  új  típusú  hivatásrendi 

217 Lugosi István: i. m.
218 Katolikus Szó, 1941. március. 4.

61



mozgalmak közül a legsikeresebb volt, amely a földművesek és földmunkások legényegyleteit 

vagyoni helyzetre és vallásfelekezetre való tekintet nélkül fogta össze. A kezdeti, 1935-ben 

indult szervezőmunka után 1938 októberében alakult meg országos szervezetként, a szociális 

kérdésekre  érzékeny  jezsuita  rend  irányításával.  Négyes  jelszavába  foglalt  programja  –  a 

krisztusibb ember,  a  műveltebb falu,  az  életerős  nép és  önérzetes  magyar – érdekében az 

agrárifjúságot fogta össze, támogatta szellemi és anyagi téren, segítette érdekvédelmét.  Az 

egyesület  célját  és  tevékenységét  vezetője,  Kerkai  Jenő jezsuita  páter  a  következőképpen 

foglalta össze az egyesület alapszabályában: 

„A katolikus nőtlen földműves és földmunkás egyének valláserkölcsi nevelése, nemzeti, 
szociális érzékük elmélyítése, földmívelő élethivatás s a család gondolatának ápolása; 
szak- és általános műveltség szolgálata és a nemes szórakozásról való gondoskodás.” E 
cél  elérésének eszközei:  közös misehallgatás,  áldozás,  lelkigyakorlatok;  népművelési, 
vezetői, szövetkezeti, szociális tanfolyamok, előadások, kultúrtevékenység, műkedvelés, 
dalárda, sport.219

A  KALOT programjának  végső  célja  tulajdonképpen  az  egész  magyar  agrártársadalom 

egyházhű,  krisztusi  újjászervezése  volt220 a  szociális  enciklikák,  azaz  a  hivatásrendiség 

szellemében.  Ezért  a  politikai  pártoktól  függetlenül  fogta  össze  és  egységesítette  az 

agrárembereket, a törpe- és kisbirtokosokat. A KALOTnak meghatározó szerepe volt nemcsak 

a  falu  népe  lelki  és  kulturális  életének  fölemelésében,  hanem  a  nincstelen  parasztság 

embertelen  szociális  helyzetének  megváltoztatásában  is,  elsősorban  a  földreform 

követelésével  és  a  parasztság  erre  való  felkészítésével  is.  Ökumenikus  szemlélettel 

szerveződött,  tagjai  lehettek  protestáns  fiatalok  is,  sőt  együttműködött  protestáns 

egyesületekkel társadalmi és gazdasági kérdésekben.

A mozgalom első kongresszusát 1937-ben Szegeden rendezte meg 250 résztvevővel. 

Témája az egyletszervezés és -vezetés, a szövetkezeti földbérlés, a háziipar, a telepítés és a 

hivatásrend szerinti szervezkedés volt. Az elhangzottakat a Vezérkönyv I., az egyletvezetés 

gyakorlati tudnivalóit a Vezérkönyv II. című füzetben adták ki. 1939–40-ben a papság és a 

tanítók számára 5 napos lelkigyakorlatot tartottak a KALOTtal való ismerkedés céljából. 1940 

őszén,  Érden  nyílt  meg  az  első  KALOT  népfőiskola,  melyet  1943-ig  további  18  követett. 

Érden papok, tanítók, kántorok és kispapok táborozás formájában ismerték meg az egyesület 

219 Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet  Egységes Alapszabálya, A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek 
Országos Titkársága, Szeged, 1937. 5–6. §. Közli: Gergely Jenő: i. m., 159.

220 Lásd Nagy Töhötöm:  Jezsuiták és szabadkőművesek. Universum, Szeged, 1990. (1.kiadás: Buenos Aires, 
1965.) 110. Közli: Gergely Jenő: i. m., 156.
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céljait és eredményeit. A hivatásrendiség elméleti kérdéseiről az 1940-es, ún. papi nagytábor 

előadásainak  és  megbeszéléseinek  közreadásával  tájékoztatták  a  mozgalom  résztvevőit,  a 

kiadvány „Szent rendiség” címmel jelent meg. 

„A  KALOT  az  új  népfőiskoláján  a  magyar  agrárréteg  vezetőit  akarja  kiképezni. 
Elsősorban  a  hivatásos  népvezetőket,  a  papokat.  Azután  foglalkozni  fognak  a 
népivezetőképzéssel;  kiképezni  a  vezető  paraszttípust.  XI.  Pius  pápa  kívánja,  hogy 
minden  osztály önmagából  termelje  ki  vezetőit.  A hazugságnak buta  ember  kell,  az 
igazságnak művelt  emberekre van szüksége. Ezért az új főiskola nemcsak gazdasági, 
hanem kulturális síkon is ki fog terjeszkedni a vezetőképzésre. Cél: megtanítani szeretni 
a  földet  és  a  hivatást  s  ugyanakkor  jellegzetes  népi  műveltséget  is  közölni.  A 
népfőiskola százszázalékosan gyakorlati lesz. Kicsiben benne lesz az egész falu.”221

A  KALOT a  Hivatásszervezettel  együtt  próbálta  megújítani  a  helyi,  járási  és  vármegyei 

gazdasági bizottságok, a kerületi és országos kamara tevékenységét. A  KALOT  művelődési 

célját  szolgálta  a  Műsorközpont,  mely  a  legényegyleteket  körülbelül  3.500  faluban 

színdarabokkal,  vallásos,  ismeretterjesztő  előadások  anyagával  látta  el.  A  Könyvosztály 

részben  saját  kiadványait,  részben  a  népi  írók  műveit  terjesztette,  majd  1942-ben 

könyvtáralapítási  modelleket  tett  közzé  3  fokozatban.  A  Sajtóosztály adta  ki  a  Dolgozó 

Fiatalság,  az  Ifjúság,  a  Forrás,  a  Dolgozó  Fiatalság  Vezetői,  a  Forrástár,  a  KALOT-

Munkafüzet,  a  Magyar  Vetés és  a  Népünk című  lapokat  a  Vetés  Nyomda  és  Kiadó  Kft. 

gondozásában.  A  KALOT az  EMSZO-lyal  és  a  Hivatásszervezettel együtt  megalapította  a 

Munkaszövetkezetet. 

A szervezet a politika terén is igazolta XI. Piusz enciklikájának várakozásait, aktívan 

ellenállt az újpogány nyilas mozgalomnak, olyannyira, hogy Imrédy Béla, majd Teleki Pál 

miniszterelnökök  éppen  bennük  látták  az  agrártársadalom  nyilas,  fasiszta  fertőzésének  fő 

ellenszerét.222 A  KALOT  Nemzetiségi  Titkárságot  szervezett,  mely  által  1939-ben  a 

választáson akadályozta a nyilasok előretörését. 1940-ben a német befolyás ellensúlyozására 

megalakította a Magyar Szociális Népmozgalmat, melyhez az EMSZO és a Hivatásszervezet is 

csatlakozott.  A  háborús  események  hatására  az  állam  a  Leventeegyesületen  keresztül 

szorosabb alárendelésbe vonta a KALOTot, amikor 1941 októberében aláírták a KALOT és a 

Leventeegyesületek Országos Központja együttműködési megállapodását.223 1944. október 15. 

221 Szent Rendiség. A KALOT első papi nagytáborának előadásai és megbeszélései, Érd, 1940. augusztus hó  
26–30.,  Budapest, 1941. 56–58. Közli: Szántó Konrád: i. m., 3.  kötet,  Az egyháztörténet forrásai. Szöveg-
gyűjtemény. 1142.

222 Gergely Jenő: i. m., 160; Ugrin József: Emlékezéseim, Püski, Budapest, 1995. 147–149.
223 Vö. Ugrin József: i. m., 101; 102–116.
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után  a  nyilas  kormány  a  KALOTot  és  a  Hivatásszervezetet föloszlatta,  elérhető  vezetőit 

lefogta.

Az első helyi  KALOT-csoportok az egyházközségek ifjúsági  csoportjaiként  alakultak 

meg. A helyi szervezet a Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet volt, melynek egyházi elnöke 

mindig  pap  volt,  világi  elnöke  választott  földműves,  ifjúsági  vezetőségét  a  közgyűlés 

parasztifjakból  választotta.  Az  ifjúsági  elnök  rendszerint  KALOT-népfőiskolát  végzett 

parasztlegény.  A  helyi  egyesületi  vezetőségi  legényeket  önkéntes  jelentkezés  és 

egyházközségi  ajánlás  alapján  tanfolyamokon  képezték.  Ebben  a  Quadragesimo  anno 

enciklika  útmutatását  láthatjuk  viszont,  miszerint  a  hivatásrendeknek  alulról  kell 

szerveződniük,  vezetőik  közülük  való  világi  apostolok  legyenek,  akik  alapos  lelki  és 

gyakorlati képzéssel készülnek fel a keresztény társadalom építésének munkájára. Kezdetben 

az  egyházközségi  elnök  ajánlására  3  és  fél  napos,  világnézeti  oktatással  egybekötött 

tanfolyamot  tartottak  Szegeden  a  Jézus  Társaság  nyaralójában,  ahol  1938-ban  már  315 

tanfolyamon 9 ezer legény vett részt. Ekkor a  KALOTnak 2 ezer helyi egyletében 150.000 

rendes tagja volt, de csatlakozott hozzá a  Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület 20 ezer 

tagja  is.  1940-ben  2.500  helyi  KALOT-szervezetben  mintegy  300.000  tagja,  12.000 

legényagitátora, 5.000 hivatásos népvezetője és 60 központi munkása volt.

Nagykátával kapcsolatban 1940 decemberében említik először forrásaink a  KALOTot, 

mégpedig  Erdőszőlő,  azaz  Nagykáta  egy külterülete  kapcsán:  „Erdőszőllei  legények  nagy 

érdeklődést  mutatnak  a  KALOT-élet  iránt.  Úgy  látszik,  hogy  a  legények  ösztönzésére 

Erdőszőllőben is megindul végre az egyesületi élet, amiből bizonyára nem kis haszna lesz az 

eddig  egyesületbe  nem  tömörített  telep  legényeinek.”224 1941  elején  értesülhetünk  a 

Nagykátai  Járás hasábjain  arról,  hogy  megalakult  Erdőszőlőben  a  KALOT,225 majd  a 

Katolikus  Szó  számol  be  arról,  hogy  január 26-án  tartotta  meg  alakulását  a  KALOTba 

szervezett erdőszőlei legények egyesülete.226 A cikk írója, Medgyessy Gyula  hozzáteszi: „Ez 

az a mozgalom, amiről még igen sokat fogunk hallani és olvasni.” 

A  csoport  átmenetileg  még  mint  az  Actio  Catholica ifjúsági  csoportja  alakult  meg, 

egyházi elnöke Medgyessy Gyula kanonok-plébános, közvetlen vezetője Puskás Ottó tanító.227 

Megindul a közösségszervezés, 1941. február 23-án az erdőszőlei  KALOT farsangi bált ren-

224 Katolikus Szó, 1940. december. 6.
225 Nagykátai Járás, 1941. január 4. 3.
226 Katolikus Szó, 1941. február. 3.
227 Katolikus Szó, 1941. február. 3.
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dez,228 majd néhány hét múlva, március 19–20–21-én rendezi meg a KALOT vezetőképzőjét 

Nagykátán. „Az egész járás színe-java jön össze ezekben a napokban, hogy majd innen haza-

térve községük kovásza legyen.”229 A Katolikus Szó „Mozdul a föld, ébred a tenger” címmel 

számol be részletesen a KALOT vezetőképzőről.230 Megtudhatjuk, hogy a vezetőképző részt-

vevői  Erdőszőlő,  Tápiószentmárton,  Tápiószele,  Szentmártonkáta,  Tápiószecső,  Tápiósüly, 

Tápiósáp voltak, képzési anyaga pedig egyaránt tartalmazott mozgalmi és közérdekű témákat. 

Minden nap lelkigyakorlatos gondolatokkal kezdődött,  majd gazdasági szakismereti jellegű 

képzéssel, üzemlátogatással folytatódott.  A vezetőképző fénypontja az  Ipartestület házában 

megrendezett mintagyűlés volt. 23 résztvevőt név szerint is említ a beszámoló.

Az erdőszőlei  KALOT  egylet  néhány hét  múlva,  1941.  május  4-én  nagyszabású  le-

génynapot rendezett, zászlószenteléssel egybekötve,  „a községi KALOT is képviseltette ma-

gát”. Az Actio Catholica lapjából értesülünk arról, hogy a zászlószentelés után 35 fő tett KA-

LOT-esküt, s ezt szentáldozás követte, majd délután litániával és este táncmulatsággal folyta-

tódott a program, s a következő vasárnap került sor a „Virradat” című színdarab előadására.231 

Az újság ugyanezen számában értesülünk arról, hogy május 25-én költözött új otthonába a 

KALOT-egylet,  arról,  hogy Péter-Pál napon  KALOT-előadás  lesz,  emellett  a híveket  kérik, 

hogy adjanak könyveket a KALOT-könyvtárba.232 Az 1941. november 5-i választmányi gyűlé-

sen felvettek újabb 10 rendes és 15 pártoló tagot.233

A  Katolikus Szó hasábjairól sokat megtudhatunk az egylet  belső életéről.  Megtudjuk, 

hogy a kedd esti gyűlések minden legénytag számára kötelezőek. Aki keddről háromszor iga-

zolatlanul hiányzik, azt kizárják. Vasárnaponként délután 2 órakor „kedélynemesítő összejö-

vetelt” tartanak.234 Nagy sikerrel tart színelőadást a KALOT szilveszterkor és újévkor „Miénk 

a  föld” címmel,235 majd  februárban  farsangi  bált  tartanak.236 Pingpongversenyeket  is 

rendeznek.237 A Gazdakörben a  KALOT péntekenként este előadásokat tart a  Gazdakör és a 

KALOT pártolótagjai részére.238 A KALOT tagjai a KALÁSZ 35 tagjával dolgoznak együtt egy 

228 Katolikus Szó, 1941. március. 4.
229 Katolikus Szó, 1941. március. 1.
230 Katolikus Szó, 1941. május. 2.
231 Katolikus Szó, 1941. június. 2.
232 Katolikus Szó, 1941. június. 4.
233 Katolikus Szó, 1941. december. 3–4.
234 Katolikus Szó, 1941. december. 3–4.
235 Katolikus Szó, 1942. február. 3.
236 Katolikus Szó, 1942. február. 3.
237 Katolikus Szó, 1941. december. 3–4.
238 Katolikus Szó, 1941. december. 3–4., 1942. február. 2.
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egyhónapos  csuhétanfolyamon.239 Nagy  az  érdeklődés  a  népiskolai  tanfolyamokra,  1941 

decemberére már 4 fő volt tanfolyamon.240 Az érdi KALOT-népfőiskola 1942. január 8–9–10-

én megrendezett faluvezető értekezletén 13 nagykátai férfi vett részt,241 két erdőszőlei legény 

pedig egyhetes népfőiskolai tanfolyamot végzett.242 A kéthónapos tanfolyamot végzett Zsemle 

Gyula nagy sikerrel szervezte meg Hévízgyörkön 3 nap alatt az ottani legényegyletet.243

1942. szeptember 27-én újra hatalmasat lépett előre a mintegy 20 hónapja megszületett 

közösség: KALOT-nap keretében, 7-800 vendéggel, a környékbeli KALOT-KALÁSZ és levente 

egyletek  részvételével  felszentelték  az  új  KALOT-otthont.244 Hamarosan  már  ez  az  új, 

nagykátai KALOT-otthon ad helyet a Tápióvölgy Levente-KALOT népfőiskolájának. A tanítás 

minden reggel 8–3-ig és délután 3–7-ig folyik, 3 héten át heti 48 órában, 12 tanár 14 tan-

tárgyat tanít. A cikk írásakor éppen 42 legény vett részt a tanfolyamon.245

Az 1943 februárjában megjelent  sajtóbeszámoló  virágzó  egyesületi  életről  ad képet: 

Minden szerdán van KALOT-gyűlés a KALOT-otthonban. Az egylet tagja lehet minden 16–24 

éves  földműves  vagy  földmunkás.  A  KALOT-otthon  minden  nap  rendelkezésre  áll.  Az 

újságcikk  beszámol  a  szilveszter  esti  táncmulatság  nagy  sikeréről,  és  a  január  31-i  és 

február 2-i  KALOT-KALÁSZ előadásról:  a  „Gyöngyösbokréta”  című,  3  felvonásos  énekes-

táncos színmű sikeréről.246 Ugyanitt értesülhetünk arról, hogy a KALOT és a KALÁSZ 1943. 

február  21-én  és  28-án  nagy sikerrel  adta  elő  az  „Aranyigazság”  című darabot.247 A fent 

említettek szerint forrásaink összesen 45 fő rendes tag, illetve 15 fő pártoló tag felvételéről 

értesítenek, ezen túlmenően nincs adatunk a tagság létszámáról.

2.2.2. KALÁSZ 

A KALÁSZ,248 a Katolikus Leánykörök Szövetsége két világháború közti nagy társadalmi 

és  életmódváltozások  idején  jött  létre  a  falusi  lányoknak  a  családanyai  feladatra  való 

felkészítésére,  keresztény  és  nemzeti  szellemű  nevelésére,  művelődésük  és  szórakozásuk 

239 Katolikus Szó, 1941. december. 5.
240 Katolikus Szó, 1941. december. 3–4.
241 Katolikus Szó, 1942. február. 3.
242 Katolikus Szó, 1942. március. 3.
243 Katolikus Szó, 1942. március. 4.
244 Katolikus Szó, 1942. október. 3.
245 Katolikus Szó, 1943. január. 6.
246 Katolikus Szó, 1943. február. 3.
247 Katolikus Szó, 1943. április. 2.
248 A KALÁSZ általános bemutatásáról lásd: Székely Andrea: A KALÁSZ, [online], [2008. 02. 11.] 

http://www.ujkalasz.hu/tortenet.html
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megszervezésére.  A  KALÁSZ  programja  így  foglalta  össze  a  célt:  „hitükben  erős, 

erkölcsükben  tiszta,  nemzeti  érzésükben  öntudatos  és  gazdaságilag  képzett  családanyákat 

nevelni a falu fiatal leányaiból”. Az első világháború után különösen a falvakban volt látható, 

hogy a  hagyományok  ereje  megtörik,  a  faluközösségek,  a  parasztcsaládok  összetartó  erői 

fokozatosan fellazultak. A háború romboló hatása valláserkölcsi téren is megmutatkozott. A 

lányokkal való törődés rendkívüli fontosságát sokan felismerték, hiszen tőlük függ, milyen 

lesz a jövendő magyar család. 

1935-ben alapította meg Lutzenbacher Rita és Stettner Andrea a KALÁSZt. Ahogyan a 

KALOT, úgy a  KALÁSZ is a  Quadragesimo anno  útmutatása alapján alakítja a társadalmat. 

Úgy építi a katolikus leánytársadalmat, hogy magukat az érdekelteket is bevonja a munkába, 

alulról  építkező mozgalomként  a  lányok közül  nevelve  ki a  saját  apostolaikat,  vezetőiket. 

Ezért az alapítók  lánynapokat, 3-3 hónapos, bentlakásos népfőiskolákat és lelkigyakorlattal 

egybekötött  vezetőképző  tanfolyamokat  szerveztek.  1936 novemberében  az  AC igazgatója 

felkérte a központot, hogy vállalja országosan a falusi lányok szervezését és irányítását. „Az 

egész Dunántúlon az Alföldön, Észak-Magyarországon virágba borultak a falvak: megindult a 

lányköri  élet.”  A mozgalom 1938-ban, az Eucharisztikus Kongresszuson mutatkozott  be a 

nagy nyilvánosság előtt.  Háromezer  leány jött  fel  ez alkalommal  Pestre  ősi  népviseletben 

vagy szép egyenruhában, 1946-ra pedig már 60.000 tagja volt a KALÁSZnak.

Szervezetük illeszkedett az egyházmegyékhez és a plébániákhoz, de világiak vezetése 

alatt.  A  leánykörök  szervezése  az  egyházmegyei  hatóság  segítségével  történt,  amely 

körlevélben szólította fel a lelkipásztorokat, hogy fogadják szívesen és segítsék a  KALÁSZ 

megbízottját.  Így  került  sor  az  első  közösen  tartott  lányköri  foglalkozásra.  Itt  a  lányok 

megismerték  a  tudnivalókat.  Közös  népdalénekléssel,  hangulatosan  fejeződött  be  az  első 

találkozás. A lánykörbe jelentkezők először jelöltként jártak a gyűlésekre, majd a próbaidő 

után ünnepélyes tagfelvételen lettek a KALÁSZ tagjai, amit a templomban rendeztek a szülők 

és a többi hívek előtt. 

A KALÁSZ munkájában jelentős szerepet kapott a hazafias nevelés. Összegyűjtötték és 

elterjesztették  a  falvakban  a  már-már  kivesző  népi  hagyományokat.  Népdalokat,  népi 

táncokat, népi játékokat tanítottak a lányoknak. Terjesztették a különböző népi kézimunkákat; 

háncskészítő és egyéb háziipari tanfolyamokat szerveztek. A  KALÁSZ nagy teret szentelt a 

háziasszonyi  erények  kifejlesztésének,  a  háztartási  ismeretek  oktatásának.  Szerepelt  a 

tananyagban  a  rendszeretet,  beosztás,  takarékosság,  az  egyéni  és  a  családi  higiénia,  az 
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egészséges táplálkozás, a kertkultúra, az állatok nevelése. Ennek eszközei voltak a lányköri 

gyűlések ilyen témái, a népfőiskolai és egyéb tanfolyamok, a  KALÁSZ folyóiratainak ilyen 

tanácsai,  a  KALÁSZ szakácskönyve.  Sok-sok  KALÁSZ-lányból  vált  ésszerűen gazdálkodó, 

kitűnő háziasszony. 

A mozgalom nem csupán vallásos nevelést adott. Az egész embert érintette, a lányok 

egész személyiségét nevelte. A magyarság hivatását abban látta, hogy a tiszta kereszténységet 

fenntartsa Kelet és Nyugat között.  Ilyen alapon nevelt tevékeny hazaszeretetre. Hangvétele 

valóban népi volt, valóban magyar, mélységes tisztelettel felnézve a becsületes munkát végző 

parasztságra. A vezetők testvérként irányították, nevelték a lányokat, tudatosítva bennük a női 

hivatás szépségét, fontosságát. Oktató-nevelő munkájával segítette a falu lányait, asszonyait, 

hogy családjuknak jobb életkörülményeket  teremtsenek.  Abban az időben, amikor  a falusi 

lányok számára szinte semmi szórakozási lehetőség nem volt, vasárnap délután összegyűjtötte 

őket, hogy az időt kellemesen és hasznosan töltsék. 

A KALÁSZ hangsúlyosan vallásos egyesület volt. Az akkoriban kibontakozó liturgikus 

mozgalom  szellemében  megtanította  a  lányokat  a  szentmisén  való  aktív  részvételre,  és 

gyakori szentáldozásra szoktatta. Kezükbe adta a Szentmise állandó részeit tartalmazó füzetet, 

amelyben  az  Egyház  reggeli  és  esti  zsolozsmájának  részletei  is  benne  voltak;  ezeket 

lelkigyakorlatok,  tanfolyamok  alkalmával  hangosan,  együtt  imádkozták.  Szorgalmazta  a 

KALÁSZ a misszálé használatát. Nagy gondot fordított arra, hogy a lányok szépen és szívesen 

énekeljenek. Az épp elterjedőben lévő Szent vagy Uram! énekeit rendszeresen gyakorolták 

lányköri gyűléseken és tanfolyamokon. Az „Út, igazság, élet” című könyv alapján készültek 

fel  a  lánykörök  az  évenként  tartott  katekizmusversenyekre.  Ezekre  a  versenyekre  nagy 

kedvvel készültek a lányok, s remélhető volt, hogy aki hitét jól ismeri, az életével sem fogja 

megcáfolni tudását. A Szűzanya iránti tiszteletet,  gyengéd szeretetet is igyekezett a lányok 

szívébe csöpögtetni a KALÁSZ. Védasszonya a Jótanács Anyja volt, benne bízva, őt segítségül 

kérve végezték a vezetők lányköri munkájukat. Ugyancsak igyekeztek elmélyíteni a magyar 

szentek iránti tiszteletet, követésükre buzdítva őket. Nagy gondot fordítottak a lányok tudatos 

és tervszerű jellemnevelésére. Beszélgettek a követendő erényekről, a nők gyakori hibáiról, a 

hibák  elleni  küzdelem  gyakorlatáról  az  életből  vett  tanulságos  történetekkel.  Gondosan 

végezték  a  lányok  felkészítését  női  hivatásuk  betöltésére,  amelyet  így  fogalmaztak  meg: 

szolgáló  szeretet.  Ezt  nem  szűkítették  le  a  családra,  hanem  kibővítették,  beleértve  a 

szerzetesnői  hivatást,  a  tanítónők  munkáját  és  a  társadalom  más  területén  dolgozókét. 
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Erősítette, táplálta a KALÁSZ a lányok öntudatát, s az öntudattal együtt felelősségérzetüket: a 

nőktől  függ,  milyen  a  család  és  milyen  az  egész  nemzet.  Hangsúlyos  volt  a  lányok 

nevelésében  erkölcsi  tisztaságuk  megőrzése.  A  foglalkozásokon  fontos  helyet  kapott  a 

szerelem témaköre, a lányok egészségügyi felkészítése; tanácsokat kaptak ahhoz is, hogyan 

őrizhetik meg tiszta lányságukat.

A központ Tarisznya címmel évenként nyolcszor munkaanyag-gyűjteményt adott ki. Ez 

tartalmazott előadásvázlatokat, egyházi és világi éneket kottával, mesét, szavalásra alkalmas 

költeményeket,  játék és táncleírást,  valamint kézimunkamintát.  A  Vezérkönyv tartalmazta a 

munkára vonatkozó alapvető tudnivalókat: a mozgalom, a vezető, a munka és a szórakozás 

cím  alatt.  Vetésforgó  címmel  jellemképző  előadásokat  adtak  ki  a  vezetők  részére.  A 

Tulipántos Láda a  KALÁSZ-lányok kedvelt  képes folyóirata  volt.  Szórakoztatva tanította a 

lányokat,  tartalmazott  körlevelet,  híreket  a  különböző lánykörökből,  közölte  leányoknak a 

központba írt leveleit, esküvői híreket fényképekkel, leánycsoportok fényképeit, történeteket, 

meséket,  verseket,  ételrecepteket,  tréfákat,  találós  kérdéseket.  Ugyancsak  a  KALÁSZ 

kiadásában jelent meg dr. Sáfrán Györgyi Üzenet c könyve, amely elbeszélések keretében a 

falusi  lányok  erkölcsi  kérdéseit  dolgozza  fel.  Süssünk-főzzünk  címmel  szakácskönyvet  is 

adott  ki  a  központ,  hasznos  tanácsokkal  és  jól  bevált  receptekkel.  Néhány  színdarab 

egészítette ki a  KALÁSZ-kiadványok sorát. Foglalkozott a központ szentképek, karácsonyi, 

húsvéti lapok és jelvényes levelezőlapok kiadásával is. Azon lánykörök számára, ahol a falu 

ősi népviselete már kiveszett, a fiatalság akkori igényének megfelelő egyenruhát terveztetett a 

KALÁSZ-központ. 

A KALÁSZ-lánykörhöz az iskolába már nem járó nagylányok tartoztak, általában 15-16 

éves koruktól addig, míg férjhez nem mentek. Néhányan 4 polgári, a többség 6 elemi után lett 

az  egyesület  tagja.  Jelentkezett  az  az  igény,  hogy  össze  kell  gyűjteni  az  ennél  fiatalabb 

lányokat  is,  a 12-14 éveseket.  "Nem lesznek nagylányaink,  ha elveszítjük a serdülőket" – 

alakult  ki  a  meggyőződés  azokban,  akik  felelősséget  éreztek  a  magyar  katolikus 

leányifjúságért.

1940 októberétől követhetőek nyomon az írott forrásokban a KALÁSZ szervezett nagy-

kátai foglalkozásai Szécsényi Erzsébet és Gyulay Margit tanítónők vezetésével, heti rendsze-

rességgel.  Az  ünnepélyes  tagfelvétel  a  KALÁSZ ajánlása  szerint249 több  hónapos  kezdeti 

munkát követően, jóval a megalakulás után történt. 1941 márciusában tájékoztat a munkanap-

249 Szervezzünk falusi lánykört!, Budapest, Luczenbacher Rita, Közlekedési nyomda, é.n..
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ló arról, hogy esténként a tagfelvételre készülődnek a résztvevők, majd 1941. március 25-én 

meg is történt a tagfelvétel, ahol az előző napi közös szentbeszéd és szentgyónás után „a tisz-

telendőnővérek vezetése alatt álló  KALÁSZ-egylet” 35 tagja tett fogadalmat.250 „Március 25-

én 35-en térdeltünk az oltár elé és fogadalmat tettünk, hogy hitünkben erős, erkölcsünkben 

tiszta leányok akarunk maradni” – számol be két fogadalmas lány az egyesület országos lapja, 

a Tulipántos Láda hasábjain.251 Néhány héttel később már arról értesülünk, hogy egy második 

helyi  KALÁSZ-csoport is létrejön, az „Epresi KALÁSZ”, ahol mintegy 40 epresi lány készül 

erre a hivatásra Katona Béláné és Fiedler Margit tanítónők vezetésével.252 

1941. május 25-én tartotta a két nagykátai KALÁSZ egylet és a KALOT a nagylányavató 

bált,253 ahol 60 pár volt jelen.254 Néhány nappal később az egylet nagyszabású, 500 résztvevős 

KALÁSZ-napot  rendezett  1941.  június  2-ára,  Pünkösdhétfőre  Nagykátán,  Illésy  Mária 

egyházmegyei  KALÁSZ-vezető  irányításával.  A  vendégek  kocsikkal,  buszon,  vonattal 

érkeztek  a  találkozóra.255 „Délelőtt  a  nagymisén  közösen  áldoztunk.  Délután  pedig 

mindannyian  egyenruhában  vonultunk  fel  énekelve,  a  fúvós  zenekar  kíséretével.  Magyar 

táncokat és népi szokásokat mutattunk be. A lánynap majálissal végződött” – olvashatjuk a 

résztvevők  beszámolóit.256 Máris  népszerű  a  KALÁSZ,  látogatottak  a  foglalkozások.  1942 

októberében megindult a kislánykör is.257 

A foglalkozások felépítése és tartalma a helyi  KALÁSZ-csoport  Lányköri  munkanap-

lójában nyomon követhető 1940 októberétől  egészen 1944 áprilisáig.258 A foglalkozások a 

rendszeres lelki nevelési, oktatási, gyakorlati, énekes, táncos és játékos programok mellett a 

kezdetektől tartalmazták a színdarabok előadására való felkészülést is. Tartalmas, jól felépí-

tett, eredményes foglalkozásokról tanúskodik az a tény, hogy röviddel a kezdetek után, már 

1940. november 3-án vasárnap arra is telt erejükből, hogy előadják az „Építsünk szebb jövőt” 

című színdarabot.259 A  KALÁSZ központi  újságja,  a  Tulipántos  Láda  értesít  arról,  hogy a 

nagykátai  Lánykör  1941.  február  2-án  a  Gazda-székházban  zártkörű  KALÁSZ-bált 

250 Katolikus Szó, 194.1 május. 4. Ettől némileg eltérő adatot, 37 főt közöl: Lányköri munkanapló, NAGYKÁTA, 
R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.

251 Tulipántos Láda, A KALÁSZ képes folyóirata, kiadta havonta kétszer a Katolikus Nőszövetség Faluszerve-
ző Irodája, Budapest. 1941. szeptember 16. 2.

252 Katolikus Szó, 1941. május. 3.
253 Nagykátai Járás, 1941. június. 2.
254 Katolikus Szó, 1941. június. 3.
255 Katolikus Szó, 1941. június. 1–2.
256 Tulipántos Láda, 1941. szeptember 16. 2.
257 Lányköri munkanapló.
258 Lányköri munkanapló.
259 Lányköri munkanapló.
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rendezett.260 1942.  április  16–17–18-án  megtartották  első  féligzárt  KALÁSZ-lelki-

gyakorlatukat.261 1942. április 19-én katekizmusversenyen vett részt a nagykátai  KALÁSZ 33 

legjobb tagja,262 majd eljutottak az országos katekizmusversenyre  is.263 Gyakorlati  karitatív 

tevékenységet is folytattak: 1941. május 4-én a „IV. parancsolat” című színdarabot adták elő, 

a bevétel  1/3-át  a szegényeknek juttatva.  A továbbiakban rendszeresen ismétlődnek a (hol 

részben,  hol  teljesen)  karitatív  célú  előadások  a  szegények,  valamint  a  hadbavonultak 

hozzátartozói javára.264 

A  KALOTtal  közös szolgálatot  is  vállalnak:  1941 decemberében a KALÁSZ 35 tagja 

dolgozik a  KALOT legényeivel egy egyhónapos csuhétanfolyamon.265 Részt vesznek a KA-

LÁSZ központi vezetősége által rendezett továbbképzéseken: így például 1942-ben olvasha-

tunk arról,  hogy Lengyel  Erzsébet  KALÁSZ-leány hathetes gazdasszonyképző tanfolyamon 

vett részt,266 1943-ban pedig arról, hogy nagykátai KALÁSZ-lányok a KALÁSZ csoportvezető 

tanfolyamán vettek részt Helvécián január 11–16-ig.267 1942 szeptemberében a környékbeli 

KALÁSZ-leányokat fogadták a terményáldási ünnepen. A munkanapló beszámol arról, hogy 

1942. június 14-én részt vettek a Szolnokon rendezett Lánynapon, és arról, hogy megnyerték 

az  egyházmegyei  vándorzászlót.  A  programokra,  a  nevelési-oktatási  tartalomra  a 

továbbiakban rányomja a bélyegét a háború, amint arról beszédesen tanúskodnak a „Háborús 

idők ügyes gazdaasszonya”, „Háborús konyha”, „Háborús vendéglátás” című előadások, és az 

„Ott jártam a Don-kanyarban” című színdarab előadása, majd az 1944. január 21. és február 4. 

között megrendezett vöröskeresztes tanfolyam.

Szécsényi Erzsébet adatközlése szerint 100-130 leány látogatta a foglalkozásokat. Még 

1942. január 25-én, a rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére is a következő 

bejegyzést  olvashatjuk  a  munkanaplóban:  „Ítélet  idő,  hófúvás.  Alig  vagyunk  tízen.”268 

Ismerjük a tagság társadalmi összetételét  is.269 A csoport főként a szerényebb anyagiakkal 

rendelkező gazdálkodók gyermek- és ifjúsági korú leányaiból állt, leginkább azokból, akik a 

6. osztályból kimaradtak (azaz 12 évnél idősebbek voltak).

260 Tulipántos Láda, 1941. március. 2.
261 Katolikus Szó, 1942. május. 4.
262 Katolikus Szó, 1942. május. 2.
263 Katolikus Szó, 1942. október. 6.
264 Lányköri munkanapló.
265 Katolikus Szó, 1941. december. 5.
266 Katolikus Szó, 1942. február. 5.
267 Katolikus Szó, 1943. február. 2.
268 Lányköri munkanapló.
269 Vö. Pető Sándorné írásbeli adatközlése, in A nagykátai katolikus közösségek történeti kutatása 2007, NAGY-

KÁTAI R.K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.
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+ + +

1943 végén Dudás Károly, a néhány hónapja kinevezett új nagykátai plébános a Historia 

Domusban a háborús idők egyesületi életét mutatja be:

„Az egyesületek közül a III. Rend, a két női Mária kongregáció a veszedelmes napokig 
hihetően működött, melyet a plébános vezetett. A férfi Mária kongregáció és a KALOT 
azonban mindig csendesebb lesz […] A KALÁSZ Ilona nővér vezetésével […] szépen 
működik. Még november hónapban fényes keretek között tartotta meg a Mária kongre-
gáció a többi egyesületekkel együtt a szokásos tea estélyt a szegény gyermekek felruhá-
zása céljára. Sajnos minél inkább közeledünk a nehéz napokhoz, annál inkább lanyhul 
az egyesületi élet is.” 1944-ben így ír: „Ezen nehéz esztendőknek is megvannak azért a 
kiemelkedő eseményei. A Kalász ápolónői tanfolyamot rendezett, amelynek vizsgájára 
személyesen  jelent  meg  Ö.  Horthy  Istvánné  [a]  kormányzóhelyettes  özvegye.  Az 
ünnepélyes  vizsga  a  Zárda  kultúrtermében  zajlott  le.  […]  Az  egyesületi  életen  is 
meglátszik  a  közeli  háborús  veszély.  Kalot-Kalász  elnéptelenedett,  hasonlóképpen a 
férfi  Mária  kongregáció.  Az  emberek  nagyon  el  vannak  foglalva.  A  gyakori  bom-
bázások, az állandó elsötétítések és riadók az egész embert megdermesztik.”

1944. november 13-án valóban eljött az a dermesztő nap, amikor a sztálini szovjethatalom ha-

digépezete átvette a hatalmat Nagykátán is, hogy nekikezdjen Jézus Krisztus követőinek mód-

szeres  eltiprásához,  a  keresztények  üldözéséhez.  A  két  világháború  közt  megerősödött-

megszületett katolikus hitegyletek azonban ezen az új keresztúton is lélekemelően helytálltak, 

hogy az egyetlen igaz utat, az isteni szeretet útját és életmódját áldozatok árán is megvédjék, 

megőrizzék és továbbadják utódaiknak. Az „új vetés” jó vetésnek bizonyult. 

+ + +
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III. AZ ESEMÉNYTÖRTÉNETI ADATOK ELEMZÉSE

1. AZ EGYESÜLETEK JELLEMZŐI 

1.1. Statisztikai összegzés

1.1.1.  A  vizsgált  korszakban  (1920  –  1944.)  Nagykátán  működött  katolikus  

egyesületek

SZÁMA: 17 db

JELLEGE:270

Hitbuzgalmi egyesület: 6 db  (Mária-Kongregáció,271 Szentolvasó 
Társulat,  Jézus  Szíve  Szövetség, 
Férfiliga, Credo, Manréza liga)

Harmadrend: 1 db (Ferences Harmadrend)

Ifjúsági egyesület: 5 db  (Szívgárda,  Cserkészet,  Katolikus 
Leány egyesület, KALÁSZ, KALOT)

Missziós egyesület: 2 db (Jézus  Szent Gyermekségének Műve, 
Hitterjesztési Egyesület)

Szakmai egyesület: 1 db ( Szent József Iparosszövetség)

Egyéb egyesület: 2 db  (Katolikus  Népszövetség,  Katolikus 
Kör)

EBBŐL TARTÓSAN MŰKÖDŐ: 11 db  (Szentolvasó  Társulat,  Ferences 
Harmadrend,  Mária  Kongregáció,  Jézus 
Szíve  Szövetség,  Katolikus  Kör, 
Szívgárda,  Férfiliga,  Hitterjesztési 
Egyesület,  Cserkészet,  KALÁSZ, 
KALOT)

RÖVID IDEIG MŰKÖDŐ: 2 db (Szt József Iparosszövetség,  Manréza 
liga)

270 Irányadóként az Actio Catholica 1942. évre szóló besorolását használtam fel a szükséges változtatással (lásd 
a következő lábjegyzeteket). Vö. Magyar Katolikus Lexikon „katolikus egyesületek” szócikke.

271 A Mária Kongregáció városunkban nem kategorizálható be a tisztán ifjúsági egyesületek közé, ahogyan az 
Actio  Catholica teszi  az  1942-ben  nyilvántartott  egyesületeinél,  hiszen  a  helyi  Mária  Kongregáció 
századfordulón  lejegyzett  tevékenysége  jelentős  felnőtt  tagságra  utal,  a  dolgozatban  vizsgált  korszakban 
pedig a leány csoportok mellett férfi csoportja is működött.
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NINCS ELEGENDŐ ADAT: 4 db (Credo, Katolikus Népszövetség, Jézus 
Szent Gyermekségének Műve, Katolikus 
Leány egyesület)
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1.1.2. A vizsgált időszak előtt is működő, korábban alapított egyesületek (1919-ig)

SZÁMA: 5 db 

JELLEGE: 

Hitbuzgalmi egyesület 3 db (Szentolvasó  Társulat,  Mária  kongre-
gáció, Jézus Szíve Szövetség)

Harmadrend: 1 db (Ferences Harmadrend)

Egyéb egyesület: 1 db (Katolikus Kör)

(Ezekből  azonban  a  Mária  Kongregáció  a  feltárt  források  alapján 
valószínűleg nem működött folyamatosan korszakunk kezdetéig.)

1.1.3. A vizsgált időszak folyamán (1920 –1944.) alapított vagy felújított egyesületek 

SZÁMA: 13 db

Felújított egyesület: 1 db (Mária Kongregáció)

Újonnan alapított: 12 db  (Szívgárda,  Szent  József  Iparos-
szövetség,  Férfiliga,  Hitterjesztés 
egyesülete,  Jézus  Szent  Gyermekségé-
nek  Műve,  Katolikus  Népszövetség, 
Cserkészet,  Credo,  Katolikus  Leány 
egyesület,  Manréza  liga,  KALÁSZ, 
KALOT)

JELLEGE: 

Hitbuzgalmi egyesület: 4 db (Mária Kongregáció, Férfiliga, Credo, 
Manréza liga)

Ifjúsági egyesület: 5 db  (Szívgárda,  Cserkészet,  Katolikus 
Leány egyesület, KALÁSZ, KALOT)

Missziós egyesület: 2 db  (Hitterjesztési  Egyesület,  Jézus  Szent 
Gyermekségének Műve)

Szakmai egyesület: 1 db (Szent József Iparosszövetség)

Egyéb egyesület: 1 db (Katolikus Népszövetség)
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EBBŐL TARTÓSAN MŰKÖDŐ: 7 db  (Mária  Kongregáció,  Szívgárda, 
Férfiliga,  Hitterjesztési  Egyesület, 
Cserkészet, KALÁSZ, KALOT)

RÖVID IDEIG MŰKÖDŐ: 2 db  (Szent  József  Iparosszövetség, 
Manréza liga)

NINCS ELEGENDŐ ADAT: 4 db (Credo, Katolikus Népszövetség, Jézus 
Szent Gyermekségének Műve, Katolikus 
Leány egyesület)

1.1.4. a korszak végén biztosan vagy nagy valószínűséggel működő egyesületek

SZÁMA: 11 db

BIZTOSAN: 10 db
Korábbi, folyamatos: 4 db  (Ferences  Harmadrend,  Szentolvasó 

Társulat,  Jézus  Szíve  Szövetség, 
Katolikus Kör)

Új vagy felújított: 6 db (Mária Kongregáció, Szívgárda, Férfiliga, 
Cserkészet, Kalász, KALOT)

NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL: 1 db (Hitterjesztési Egyesület)

JELLEGE: 

Hitbuzgalmi egyesület: 4 db  (Szentolvasó  Társulat,  Mária  Kongre-
gáció, Jézus Szíve Szövetség, Férfiliga)

Harmadrend: 1 db (Ferences Harmadrend)

Ifjúsági egyesület: 4 db  (Szívgárda,  Cserkészet,  KALÁSZ, 
KALOT)

Missziós egyesület: 1 db (Hitterjesztési Egyesület)

Szakmai egyesület: –

Egyéb egyesület: 1 db (Katolikus Kör)

76



1.2. Az egyesületalapítás trendjei

Ha  egyesületeink  történetében  a  két  világháború  közötti  periódust  számszerűleg 

összevetjük  az  előző  egyesület-alapítási  korszakkal  (1885-től,  a  nagykátai  Mária 

Kongregáció első említésétől 1920-ig), akkor azt tapasztaljuk, hogy amíg 1885–1920. közötti 

35 évben összesen 4 egyesület  lépett  működésbe,  addig kutatási korszakunk mindössze 24 

évében az előzőnek több mint háromszorosa, hiszen 12 új egylet alakult, s mellette 1 korábbi 

egyesület felújította tevékenységét, azaz összesen 13 egyesület lépett működésbe.

Az 1885–1920. között eltelt időben évente átlagosan 0,11 egyesület alakult (vagyis át-

lagosan 8,7 évente alakult  meg egy-egy egyesület  Nagykátán),  ám kutatási  korszakunkban 

évente átlagosan 0,54 egyesület lépett működésbe (azaz átlagosan 1,8 évente alakult meg egy-

egy egyesület). Ez azt jelenti, hogy 1920–44. között az egyesület-alapítási kedv és eredmény 

az országos trendekhez hasonlóan sokkal magasabb volt az előző korszak adatánál, mintegy 

ötszöröse annak.

Az 1920–1944. között alapított vagy felújított 13 egyesület közül 7 egyesületről (53 %) 

tudjuk biztosan, hogy tartósan működött, ellenben csak kettőről (15 %) tudjuk biztosan azt, 

hogy rövid ideig működött.

1.3. Az egyesületek összetételének társadalomtani jellegzetességei

1.3.1. Az egyesületek jellemző taglétszáma

Az egyesületek többségénél a taglétszám az évek során nem volt  változatlan,  hanem 

bizonyos mértékben változott. Ezért ahol forrásaink az évek során jelentősebb ingadozásokról 

tájékoztatnak, a rendelkezésre álló legalacsonyabb és legmagasabb adatokat tüntettem fel.

Szentolvasó Társulat: 1.000–1.500 fő

Mária Kongregáció: 50–106 fő

Ferences Harmadrend: 70–105 fő

Jézus Szíve Szövetség: 100–120 fő

Katolikus Kör: 120–160 fő

Szívgárda: 200–400 fő

Férfiliga: 45–150 fő

Szent József Iparosszövetség: 80 fő

Katolikus Népszövetség: 100–120 (1.000) fő
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Hitterjesztési Egyesület: 130–1.300 fő

Jézus Szent Gyerm. Műve: 250–350 fő

Cserkészet: 30–120 fő

Credo: 120 fő

Katolikus Leány egyesület: 50 fő

Manréza liga: 72 fő

KALÁSZ: 100 –130 fő

KALOT: 60 fő

1934-re  számolva272 mintegy  2.550  fős  tagsággal  működtek  a  nagykátai  katolikus 

egyesületek. Ha azt szeretnénk tudni, hogy összesen hány valós személy adta ezt a tagságot, 

akkor figyelembe kell vennünk a kettős vagy többszörös tagságokat is, például Birgés Antalné 

adatszolgáltatónk  egyaránt  tagja  volt  a  Szentolvasó  Társulatnak  és  a  Ferences  

Harmadrendnek  is.  Kiküszöbölhetjük  a  többszörös  tagságokat,  ha  a  hagyományosan 

idősebbeket tömörítő Szentolvasó Társulat taglétszámát (1.100 fő) összeadjuk a legnagyobb, 

1934-ben biztosan működő gyermekegyesület, a Szívgárda (210 fő) és a Mária Kongregáció 

ifjúsági csoportjainak (75 fő) létszámával. Ez 1.385 főt tesz ki, amihez még hozzá kell adnunk 

azoknak  a  fiatal  felnőtteknek  a  számát,  akik  sem az  idősek,  sem a  gyermek-  és  ifjúsági 

egyesületeknek nem voltak tagjai, hanem az ekkor biztosan működő maradék 10 egyesületbe 

tartoztak. A 2.550 fős tagság létszámát adó személyek valóságos száma tehát a fentiek alapján 

1.500 és 2.500 fő között határolható be.

Az 1942–43-ik év plébániai statisztikája 1.489 fős tagságot közöl: 2 férfi ifjúsági egylet 

142 taggal, 3 leány ifjúsági egylet 195 taggal, 5 férfi egylet 699 taggal, 1 női egylet 32 taggal. 

Ehhez még hozzá kell adnunk a  Szentolvasó Társulat női tagozatának becsült létszámát,273 

azaz 1943-ban mintegy 2.000 fő vett részt a város katolikus egyesületi életében.274 Ez a 4.000 

fő templombajárónak 50 %-a, ami azt jelenti, hogy a templomba járó hívek közül minden má-

sodik részt vett a közösségek apostoli munkájában.

272 Amiről nincs külön erre az évre szóló adat, az időben ezt megelőző legközelebbi (a dolgozatban az adott 
egyesület bemutatásánál feltüntetett) statisztikát vettem alapul, a Katolikus Népszövetségre pedig az 1934-es 
1.000 fő helyett csak az előző évekre jellemző 100 főt számoltam.

273 Az 1943-as statisztikai adatok nyilvánvalóan nem tartalmazzák a  Szentolvasó Társulatot, hiszen ott csak 
egyetlen női egyletről olvashatunk, mindössze 32 fő taggal.

274 A kettős tagságok itt az egyesületek eltérő jellege és korosztályai miatt kizárhatók.
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Adatainkból az is látható, hogy az egyes egyesületek taglétszáma jellemzően körülbelül 

50–150 fő között volt. Ez alól csak kevés közösség képezett kivételt: az országszerte is nagy 

létszámú csoportokkal jelenlévő Szentolvasó Társulat, valamint a missziós egyesületek és az 

egész országban nagyon sikeres Szívgárda.

1.3.2.  Az  egyesületek  belső  fejlődése:  differenciálódás,  alcsoportok  kialakulása  a  
közösségeken belül (a Szentolvasó Társulat és a Hitterjesztési Egyesület nélkül275)

Ferences Harmadrend: 2 db (női és férfi tagozat)

Mária Kongregáció: 3 db (Erzsébet-, Margit-, Szent József kongregáció)

Jézus Szíve Szövetség 2 db (a női tagok és a Férfiliga)

Szívgárda: 2 db (leány és fiú tagozat)

Cserkészet: 3 db (farkaskölykök, cserkészek, öregcserkészek)

KALÁSZ: 3 db (2 ifjúsági és 1 kislánykör)

Összesen: 15 db 

Az  összesen  működésbe  lépett  17  egyesületből  tehát  6  egyesület  15 db  további 

alcsoportot fejlesztett  ki.  Ez – a létszámbeli  stabilitást  is figyelembe véve – egyértelműen 

komoly minőségi fejlődést, differenciálódást is jelez férfi–női, foglalkozásbeli és korcsoportos 

szempontok alapján.

275 Ezek az egyesületek ugyanis sok alcsoportot foglalnak magukba, ami eltorzítaná a változások arányait.
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1.3.3. A tartósan működő egyesületek tagságának életkor szerinti megoszlása

[Szentolvasó Társulat    →  →  →

[Ferences Harmadrend   →  →  →

Katolikus Kör  →   →   →   →  →  →

Manréza liga → → → → → → → → →

Szent József kongregáció →  → → → →

Credo  → →  → → → → → → → → →

Hitterjesztési Egyesület→ → → → → →

Katolikus Népszövetség  →  →  → → →

Szent József Iparosszövetség → → → →

Férfiliga  → →  →  → → → → → → →

Jézus Szíve Szövetség  → → → → → →

[KALOT → → → → → ] + pártoló tagok  →  →  →  → → → →

[KALÁSZ  → → → → → → →]

Katolikus Leány egyes.  →

[leány kongr.] [1944-től leány és női kongr. →  →  →  →  → → → → → → 

→ 

[kiscserkészek→][cserkészek] [öregcserkészek →   →  →  →  →  →  →  →  →  →  →

[Szívgárda → ] 

[J.Sz.Gy.Műve]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24...50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60+

életkor→

Egyesületeinket  tagságuk életkora szerint vizsgálva láthatóvá válik,  hogy azok a kis-

iskolás kortól az időskorig minden korcsoport számára lehetőséget adtak a közösségi apostol-

kodásra. Míg a kisebb gyermekek a Szívgárdához csatlakozhattak, a nagyobbak számára már 

választási lehetőség is adódott, a felnőtteket pedig többféle egyesület is várta.
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1.3.4. Jellemző foglalkozások a tartósan működő egyesületekben

1.3.4.1. Gazdálkodók

Ferences Harmadrend, Szentolvasó Társulat, Katolikus Kör, Szent Margit kongregáció, 

KALÁSZ, KALOT.

1.3.4.2. Iparosok

Szent József kongregáció, Szent Erzsébet kongregáció, cserkészek.

1.3.4.3. Vegyes

Foglalkozás szempontjából  vegyes  tagsággal rendelkezett  a Férfiliga és a rövid ideig 

működő  Manréza  liga,  valamint  ide  sorolható  a  különböző  foglalkozású  szülők 

gyermekekeit tömörítő Szívgárda is.

1.3.4.4. Nincs adat

Jézus  Szíve  Szövetség,  Hitterjesztési  Egyesület,  Credo,  Katolikus  Népszövetség, 

Katolikus Leány egyesület.

A fenti adatokból kitűnik, hogy egyesületeink tagsága erősen tükrözi a hívek foglalko-

zás szerinti megoszlását. Jellemzően más egyesületekbe tömörültek a település társadalmában 

oly jelentős gazdálkodók, és másba az iparosok. A részletesebb forrásokkal rendelkező egye-

sületek között kevés az, amelyben különböző foglalkozásúak vettek részt. Csak egy egyesület-

ről, a Férfiligáról tudjuk azt, hogy munkások tagjai voltak. Az egyesületek száma is arányos a 

település társadalmi összetételével: a gazdálkodóknak több egyesületük van, az iparosoknak 

kevesebb, a munkásoknak alig,  kifejezetten az értelmiségnek pedig nincs.  (Ezt a feladatot 

részben megoldotta az esperesi kerület katolikus tanítóegyesülete.)

1.3.5. Az egyesületek férfi-női megoszlás szerint

1.3.5.1. Férfiak 

1/a .Tartósan működő férfiegyesületek 
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Szentolvasó Társulat férfi tagozata, Ferences Harmadrend férfi tagozata, Katolikus Kör, 

fiú Szívgárda, Férfiliga, fiú cserkészet, Szent József kongregáció, KALOT. (8 db)

1/b. Nem tartósan működő férfiegyesületek

Manréza liga, Szent József Iparosszövetség (2 db)

1/c. Működés időtartamára nincs adat 

Credo (1 db)

A plébániai  statisztika  szerint  1943-ban összesen 10 egyesületben 841 férfi  tag volt 

regisztrálva  (a  Szentolvasó  Társulat  és  a  Ferences  Harmadrend férfi  tagozatának 

létszáma nélkül).

1.3.5.2. Nők 

Nagykáta katolikus lányai és asszonyai is sokrétű, tevékeny egyesületi életet éltek:

2/a. Tartósan működő női egyesületek

Szentolvasó  Társulat  női  tagozata,  Ferences  Harmadrend  női  tagozata,  Jézus  Szíve 

Szövetség,  leány Szívgárda,  Szent  Erzsébet  kongregáció,  Szent  Margit  kongregáció, 

KALÁSZ.(7 db)

2/b. Nem tartósan működő egyesületek

Katolikus Leány egyesület (1 db)

1943-ban  ez  összesen  8  csoport,  227  fő  (a  Szentolvasó  Társulat  és  a  Ferences 

Harmadrend női tagozatának létszáma nélkül). 

1.3.5.3. Vegyes

Nincs.

Nincs adat a kb. 130 fős Hitterjesztési Egyesület, a Katolikus Népszövetség és a Jézus 

Szent Gyermekségének Műve megoszlásáról.

A fenti adatokból kitűnik, hogy az egyesületek férfi-női alapon is teljesen elkülönültek, 

hiszen a fenti egyesületek egyikének sem vegyes a tagsága.
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1.4. Az egyesületek tevékenysége

1.4.1. Jellemző tevékenységtípusok

1.4.1.1. Hitbuzgalmi egyesületek 

A városunkban  működő  katolikus  egyesületek  legtöbbje  hitbuzgalmi  egyesület  volt, 

tevékenységük  a  hitélet  fellendítését,  a  vallásos  élet  elmélyítését  célozta  a  maguk  sajátos 

lelkiségén keresztül. Hat ilyen hitbuzgalmi egyesület működött Nagykátán. Három közülük 

tartósan fennállt, tevékenysége nagy és közismert (Szentolvasó Társulat, Mária Kongregáció,  

Jézus Szíve Szövetség), három rövidebb ideig működött (Férfiliga, Credo, Manréza liga).

1.4.1.2. Harmadrend

Városunkban  az  országosan  is  legnagyobb  harmadrendnek  számító  Ferences  

Harmadrend működött. Aktív hitéletet élve (a Regula szerinti imádságok, közös szentmise, a 

Regula  szerinti  élet)  a  nagykátai  Ferences  Harmadrend tagjai  intenzív  társadalmi 

apostolkodást végeztek, szociális és karitatív munkát vállaltak.

1.4.1.3. Ifjúsági egyesületek

Az  ifjúság  katolikus  nevelésének  nagyszerű  és  alapvetően  fontos  feladatát  számos 

egyesület  felvállalta:  a  Szívgárda,  a  Mária  Kongregáció,  a  Katolikus  Leány  egyesület,  a 

Cserkészet,  a  KALÁSZ és  a  KALOT.  A  KALÁSZ célkitűzésében  kitüntetett  szerepe  van a 

családi  apostolkodásnak  is,  hiszen  a  szervezet  célja  kifejezetten  a  leendő  családanyák 

katolikus nevelése. A két utóbbi egyesület képviselte Nagykátán leginkább a Quadragesimo 

anno eszméjét, a hivatásrendi társadalom felépítését.

1.4.1.4. Missziós egyesületek

Két  missziós  egyesület  működéséről  tudunk  városunkban,  ezek  a  Jézus  Szent  

Gyermekségének  Műve és  a  Hitterjesztési  Egyesület (más  néven  Missziós  egyesület).  

Tevékenységük a missziókért  való ima és  a  missziók anyagi  támogatása  volt,  emellett  az 

egyesületek  létükkel  és  központi  újságaikkal  sokat  tettek  a  missziós  gondolat 

hangsúlyozásáért.276

1.4.1.5. Egyéb egyesületek

A Katolikus Kör és a Katolikus Népszövetség egyaránt közéleti–társadalmi irányultságú 

célkitűzéssel rendelkezett, tevékenységük jelentősen eltér a fenti egyesületekétől.

276 Gergely Jenő: i. m., 209–210.
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1.4.1.6. Szakmai egyesületek

A  városban  működött  egyetlen  szakegyesület,  a  Szent  József  Iparosszövetség 

tevékenységéről jelenleg keveset tudunk, ennek alapján szakmai alapon szerveződő hitéleti 

egyesületként határozhatjuk meg.

1.4.2. Jellemző munkaterületek

1.4.2.1. Apostolkodás az egyházi közösségekben

Létével,  tevékenységével,  közösségi  életével  és  adományaival  mindegyik  egyesület 

bekapcsolódott az egyházi közösségben végzett apostoli munkába. Forrásaink külön is említik 

a  liturgikus  szolgálatban  vállalt  munkájuk  okán  a  Szentolvasó  Társulatot,  a  Ferences  

Harmadrendet  és  a  Jézus  Szíve  Szövetséget.  A  Liber  Status  Animarum  adatgyűjtési 

munkálataiban  vállalt  el  szolgálatot  a  Jézus  Szíve  Szövetség,  a  cserkészek,  a  Mária  

Kongregáció és  a  Ferences  Harmadrend.  A  szakrális  műalkotásokra  adott  adományaik 

kapcsán is említik forrásaink a Szentolvasó Társulatot, a Jézus Szíve Szövetséget és a Mária 

Kongregációt.  A  katolikusok  szociális  összetartozását,  anyagi  és  kulturális  érdekeinek 

előmozdítását szolgálta a Katolikus Kör.

1.4.2.2. Apostolkodás a társadalmi környezetben

Egyesületeink  jelentős  erőfeszítéseket  tettek,  hogy  keresztény  szellemmel  hassák  át 

társadalmi környezetük gondolkodását és erkölcseit,  törvényeit  és szervezeteit.  A  Ferences  

Harmadrend  eleve  hangsúlyosan  részt  vett  a  társadalmi  apostolkodásban  (lásd  fent).  A 

Szentolvasó  Társulat a  megholt  hívek temetésén  jelenlévő  sokaság számára  tanúsította  az 

öröklétbe és az imádság erejébe vetett hitet. A Katolikus Kör a helyi társadalmi életben már 

ismertségénél fogva is Krisztusra irányította a figyelmet. A Jézus Szíve Szövetség szabadtéri 

körmeneteivel is hangsúlyozta az isteni szeretet valóságát. A Mária Kongregáció különösen a 

jótékonysági  célú  estélyek  szervezésével  hívta  fel  a  nagyközönség  figyelmét  az  irgalmas 

felebaráti  szeretet  tanítására.  A  Szívgárda a  sajtóapostolságban  tevékenykedett,  míg  a 

műsoros esteket – különösen a vallásos színdarabokat, mint „A kereszt misztériuma” című 

darabot  –  előadó  egyesületek  szinte  közvetlen  evangelizációs  feladatot  végeztek  (a  leány  

kongregációk, a  cserkészek, a  KALOT és a  KALÁSZ). A férfiegyesületek (Férfiliga,  Credo, 

Manréza  liga)  kikerülhetetlen  kérdőjelekkel  szembesítették  a  vallásosságot  kigúnyoló 

ateizmust, míg az ifjúsági egyesületek (leány kongregációk, Szívgárda, Cserkészet, KALÁSZ, 

KALOT) a keresztény magyar  fiatalság lenyűgöző életerejét,  méltóságát és az irántuk való 
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felelősséget  mutatták  fel.  A  szakrális  műalkotásokra  adományozó  közösségek  a  tárgyi 

környezet segítségével juttatták el hatékonyan sokakhoz a szeretet Istenének üzenetét.

1.4.2.3. Apostolkodás a nemzetért

A  nemzetért  vállalt  apostolkodás  egyesületeink  közül  különösen  a  Katolikus 

Népszövetség, illetve a KALOT és a KALÁSZ esetében kifejezett. Az előbbi a Rerum novarum 

programjának,  a  keresztényszocialista  parlamentarizmusnak  szellemében,az  utóbbi  kettő  a 

Quadragesimo anno hivatásrendiségének szellemében munkálkodott. 

Sajnos – amint azt az egyesületek történetének részletes bemutatásakor láthattuk – a 

Katolikus  Népszövetség nagykátai  szervezetének  pontos  tevékenységéről  nem  állnak 

rendelkezésre  feltárt  források.  A  KALOT négyes  jelszavának  programja  a  magyarságot 

szolgáló apostoli program. Színielőadásaik és szakmai előadásaik, önképzésük népfőiskolai 

tanfolyamokon,  majd  a  nagykátai  KALOT-népfőiskola  kialakítása  biztató  kezdet  volt  egy 

keresztényibb  Nagykáta  kialakításához,  sőt  az  egyik  népfőiskolán  kiképzett  nagykátai 

KALOT-apostol, Zsemle Gyula a Galga-vidéken, Galgahévízen is sikeres munkát végzett. A 

KALÁSZ célkitűzése: „hitükben erős, erkölcsükben tiszta, nemzeti érzésükben öntudatos és 

gazdaságilag képzett családanyákat nevelni a falu fiatal leányaiból” is hangsúlyozza a magyar 

nemzet körében vállalt apostoli feladatot: katolikus magyar édesanyákat adni a magyarságnak.

1.4.2.4. Az irgalom cselekedetei

Kifejezetten ezzel a főcéllal nem működött időszakunkban Nagykátán ilyen egyesület, 

de több egyesület is intenzíven tevékenykedett a karitász területén: a Ferences Harmadrend, a 

Mária Kongregáció, illetve a cserkészek és a KALÁSZ.

A fentiek alapján a következőképpen összegezhetjük a nagykátai katolikus egyesületek 

főbb tevékenységeit (félkövér betűvel szedve olvashatjuk a különösen jellemzőket):

1) ima

2) a  közösség  lelkiségére  jellemző  sajátos  hitéleti  tevékenység,  aszkézis  (böjtök, 

búcsúk, lelkigyakorlatok, stb.)

3) liturgikus szolgálat (közreműködés a temetéseken, stb.)

4) oltárdíszítés
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5) a plébánia anyagi támogatása a tárgyi fejlesztésekhez

6) a plébánia támogatása adminisztrációs munkával

7) szegénygondozás

8) beteglátogatás

9) karitatív célú rendezvények, előadások, gyűjtések szervezése

10) ifjúságnevelés

11) családépítés, családgondozás

12) sajtóapostolkodás

13) vallásos jellegű műsorok, színjátékok nyilvános előadása 

14) missziók támogatása

15) oktatás-képzés

16) sportversenyek

17) katolikus építészeti és tárgyi környezetformálás 

18) katolikus közéletszervezés

19) katolikus társadalomszervezés

20) szakmai érdekképviselet

2. AZ EGYESÜLETEK ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETÜK 

KAPCSOLATA 

2.1. Az egyesületszerveződés akciócentrumai

Az eseménytörténeti és statisztikai tárgyalásban láthatóvá vált, hogy a két világháború 

közti  Nagykátán  egy  rendkívül  lendületes  katolikus  közösségfejlődés  zajlott  le,  amelynek 

során  13  katolikus  egyesület  (12  teljesen  új  és  1  felújított)  lépett  működésbe  számos 

alcsoporttal,  amelyek  intenzív  és  áldozatos  munkával  (szervezés,  vezetés,  képzés, 

feladatmegvalósítás)  és  nagy létszámú tagsággal  nagyarányú,  jórészt  addig  nem gyakorolt 

tevékenységet  folytattak,  számos  eredményt  felmutatva  mind  a  hitterjesztés,  mind  a 
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társadalom  keresztény  elvű  alakításának  területén.  De  vajon  honnan  eredtek  a  fejlődést 

elindító, a kegyelem erejével társadalmi strukturálódást eredményező alkotó impulzusok?

Azonosíthatók-e  a  helyi  katolikus  közösségben  olyan  markáns  akciócentrumok, 

amelyek  szervezési  központként,  kristályosodási  pontként  szolgáltak  a  bemutatott  helyi 

társadalmi  változásoknak? A források alapján határozottan  kirajzolódnak a helyi  katolikus 

közösségfejlődés bizonyos akciócentrumai.

2.1.1. A helyi lelkipásztorok

A  katolikus  kisközösség-szervezés  célkitűzése  –  az  egyetemes  katolikus  és  magyar 

katolikus  trendekkel  egységben – korszakunkban kifejezetten jelen van a  helyi  pasztorális 

tervekben. 1924-től gyakran találkozunk az esperesi kerületi gyűlések jegyzőkönyveiben az 

egyesületszervezés szorgalmazásával.

„Tömörítse őket ifjúsági egyesületekbe, ahol az iskolai ismereteket bővíthetik s tisztes-
séges szórakozást nyerhetnek a melyek elvonják olyan helyek látogatásától és társasá-
goktól, amelyek lelki- és testi romlásra vezetnek.”277 „[...] alakítsunk egyesületeket a kü-
lönböző korú és nemű munkásság számára,  így tanonczotthonokat,  legényegyleteket, 
férfi- és női munkás kongregációkat, melyben vallásos és hazafias előadások tartásával 
igyekezzünk őket az igaz keresztény világnézetnek megnyerni.”278

Az 1934. május 2-i esperesi kerület  gyűlésének előadása hangsúlyozza az  Actio Catholica 

vidéki megszervezésének fontosságát: „Az egész világon nagy zűrzavar van, és ebből kiutat 

keres az emberiség, sajnos, az Isten kihagyásával. Ezért az egyház meghúzza a vészharangot, 

mely nem más,  mint  az Actio Cath.  legsürgősebb megszervezése.  Miután az egyház ellen 

hadseregekkel  támadnak,  ő  is  hadsereggel  akar  védekezni.  Ezért  terjeszkedik  ki  az  Actio 

Catholica minden emberre, úrra, parasztra, városra és falura.” Az 1935 májusában elhangzott 

lelkipásztori  előadás  jegyzőkönyvében  olvashatjuk  a  következőket:  „Az  apostolkodás 

szellemét pedig már a gyermeki és ifjú lelkekbe kell beleplántálni, hogy később mint Krisztus 

igaz katonája és bátor harcosa álljon az A.C. zászlaja alá.” Az 1934. október 30-án tartott 

esperesi  kerületi  gyűlés  előadója,  Tihanyi  Miklós  nagykátai  káplán  a  férfiak  Actio  

Catholicába szervezésének fontosságáról szólt:

„1. A szabadkőművesség és a vörös rém sejtrendszerszerűleg beszervezett Egyházelle-
nes romboló munkájával szembe kell állítani a krisztusi erőket. Szervezni a katholikus 
férfiakat s öntudatos hitre nevelni, mert csak ilyen gárdával állhatunk ellene a romboló 

277 Az 1924. május 1-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai Egyházkerület gyűléseinek Jegyzőkönyve. 1. kötet. 
278 Az 1930. október 9-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai Egyházkerület gyűléseinek Jegyzőkönyve. 2. kö-

tet. 

88



gárdának. 2. A férfiak lelkének krisztusi hittel való telítéséhez nem elég a szószék, ha-
nem életképes férfiegyesületekre is van szükség (pl. Credo, Legényegylet, Congregatio). 
[…]  Ezek  a  társulatok  lehetnek  hitbuzgalmi-  és  kath.  társadalmi  egyesületek  s  a 
keresztény karitász  szolgálatában  álló  egyesületek.  A jámbor  társulatok  segítő  mun-
kájára minden lelkipásztornak nagy szüksége van, ezért a legfontosabbakat igyekezzék 
mindenki bevezetni, megalakítani. A tapasztalás szerint az elért eredmények miatt min-
denütt megalakítandó a Szívgárda a gyermekek között, a felnőtteknél a Jézus Szíve Szö-
vetség, Mária társulat, Oltáregylet, Hitterjesztés, Élő-Rózsafüzér társulat. […] A társula-
tokba való tömörülés különösen fontos napjainkban, mikor az ellenséges sajtó, a romlott 
korszellem,  az  anyagiasság,  élvezetek,  mulatozások  karjai  közé  akarja  szorítani  a 
fiatalságot főképen s így Istentől elvenni a lelkeket.”279

1936-ban alakul meg az Actio Catholica helyi szervezete. „XI. Piusz szentséges atyánk szán-

déka szerint, az egyházközség által megválasztott vezetőkkel, megalakult az Actio Catholica 

helybeli szervezete” – olvashatjuk a Historia Domusban.

„Nehéz  munka,  fáradságos  munka,  de  a  férfivilágot  csak  az  ifjúságon  keresztül 

állíthatjuk  ismét  az  egyház  és  a  hitélet  szolgálatába.”–  hangzott  el  1944-ben  az  esperesi 

kerületi gyűlésen a  KALOT eredményei kapcsán.280 Amint fent már említésre került, maga a 

megyéspüspök is az új nagykátai plébános figyelmébe ajánlja a katolikus egyesületeket 1944-

ben: „Különösen gondjaira bízom […] az A. C. szellemében működő mozgalmakat, amelyek 

a lelkipásztor világi munkatársait nevelik, és munkáját eredményesebbé teszik.”281

A pasztoráció  egyesületfejlesztési  célkitűzései  miatt  a  nagykátai  plébánia  igen  nagy 

szerepet vállalt az egyesületek létrehozásában és vezetésében. Különösen látható ez a  Jézus 

Szíve Szövetség, a Mária Kongregáció, a Missziós egyesület, a cserkészet, a Manréza liga és  

a  KALOT esetében,  hiszen  –  amint  az  eseménytörténet  tárgyalásánál  megfigyelhettük  – 

ezeknél az egyleteknél már a megszervezésben is kulcsszerepet vállaltak a lelkipásztorok. A 

Ferences Harmadrendi közösség vezetésébe igazgatóként, ügyvivőként kapcsolódtak be. Az 

Actio  Catholica esperesi  kerületi  lapja,  a  nagykátai  plébánián  szerkesztett  Katolikus  Szó 

központi  szervező és tájékoztató feladatokat látott  el.  Buzdított,  irányt  mutatott,  szervezési 

fázisban  vagy  már  működésben  lévő  egyesületeket  népszerűsített,  tagságot  toborzott, 

adományokat gyűjtött, közzétette az egyleti gyűlések időpontjait és az aktuális híreket.

Az eredmények  mozgatórugóit  keresve  kikerülhetetlen  Medgyessy  Gyula  alakja,  aki 

tárgykorszakunk  túlnyomó  részében  (1925–1943.)  Nagykáta  plébánosa  volt.  Neve 

elválaszthatatlan a város két világháború közti katolikus egyesületszervezési sikereitől, az ő 

279 Az 1937. április 27-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai esperesi kerület gyűléseinek Jegyzőkönyve. 
280 Az 1944. május 25-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai esperesi kerület gyűléseinek Jegyzőkönyve. 
281 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1944. (Idézve Dr. Dudás Károly nagykátai plébánosi kinevezési le-

veléből.)
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plébánosi szolgálata alatt virágzott fel a dolgozatban bemutatott egyesületi élet. A forrásokból 

egy elhivatott,  fáradhatatlan és gyakorlatias gondolkodású lelkipásztor alakja rajzolódik ki, 

aki eredménnyel alkalmazta a pasztoráció régi és új módszereit. Lelkipásztori nagyságának és 

eredményességének legfőbb titkáról leginkább a saját szavai tanúskodnak, amelyek az 1935. 

október 8-i esperesi kerületi gyűlésen hangzottak el paptársai előtt, az „Activ pap csak szent 

pap lehet!” című előadásában, vagy inkább hitvallásában: 

„népét gyökeréig csak szent papok javíthatnák meg. Enélkül hiába misszió, Kath. Nag-
gyűlés,  Actio Catholica,  liber status és a modern pasztoráció száz új eszköze,  ha azt 
mind nem szent pap használja fel, lehet szorgalmas, de nem eredményes munkás. […] 
Rendes papi élet elég önmagunk üdvözítésére, de nem elég a hívek megtérítésére. […] 
az ördög a földtől megvált, emelkedett papot le nem győzheti. Elmélkedő és pedig tet-
tekre ösztönzően, lelkesítően elmélkedő pap nem érzi a munka terhét, csak a tétlenségtől 
fél, mert tudja: »Scienti bonum facere et non facienti, peccatum est.« (Jac 4,17)282 A ne-
hézségek csak fellelkesítik, mert több érdemet szerezhet. Ez az ő békéje. Sohasem ön-
telt. »Dei enim donum est, non ex operibus, ut ne quis glorietur.« (Eph. II. 9)283 […] Eh-
hez hegyeket mozdító hit és ellenállhatatlan Isten szeretete kell […] Csak ez lehet activ 
pap, míg Isten ki nem veszi a kezéből a munkát.”

Önmagával szemben is nagyon következetes. Kizárólag az Evangélium szolgálatának radiká-

lis követelményeit fogadja el mércének, munkatársai előtt a saját valós vagy vélt hibáit is os-

torozva:

„Csak nem gondoljuk, hogy elég a szószék és a gyóntatószék? Krisztus és az apostolok 
ezeket a székeket nem is említik, mert pásztorokhoz hasonlítják magukat, pedig a pász-
tor nem visz széket. Sőt panaszkodik, hogy fejét nincs hová lehajtani. […] Krisztust 
[…] a nép szorongatja, tolong körülötte, nincs kényelmes plébániája, sőt még táskát sem 
enged az úton vinni […] Sem a szép és nagy templom, sem a rend, fegyelem, Zárda és 
iskola, anyagi ügyek rendezése nem a lényeg, mert ezektől Spanyolország sorsára jutha-
tunk,284 ahol bizonyára voltak az előbbiek, de nem volt szoros kapcsolat a néppel. […] 
Azért neveljék valódi lelkipásztorok a fiatal papságot, hogy ők ott kezdjék el, ahová mi 
30 évi botorkálás után jutottunk.”285

A nehézségek megoldásának módja jellemző az új plébánosra, aki saját erőinek bevetése, a 

jogi-szervezeti  változtatások  mellett  mindig  láthatóan  az  égi  erőktől  reméli  a  biztos 

282 „Aki pedig tudna jót tenni és nem teszi, az vétkezik.” (Jak 4,17)
283 „Isten ajándéka, nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék.” (Ef 2,9)
284 Ne feledjük, hogy ez idő tájt javában zajlott az 1936–39-es spanyol polgárháború, a baloldaliak által folyta-

tott véres és kiterjedt egyházüldözésével, amelyben „minden korú és állapotú férfiak és nők, egyházmegyés  
és szerzetespapok, szerzetesnők, családapák és anyák, fiatalok és idős hitvalló világiak haltak meg. Megölték  
őket, mert keresztények voltak, mert hittek Jézus Krisztusban, mert az Egyház tevékeny tagjai voltak. Kimon-
dottan vallásuk miatt haltak meg.” (II. János Pál pápa 2001. március 11-én, amikor 233 spanyol polgárhábo-
rús vértanút boldoggá avatott.)

285 Az 1937. október 12-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai esperesi kerület gyűléseinek Jegyzőkönyve. 
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megoldást, jó példa erre a város egyháztörténeténél tárgyalt eset, amikor a tantestület békéjét 

– a szervezeti és jogi lépések mellett – lelkigyakorlattal állította helyre.

Lelkipásztori egyéniségének és egyben sikeres férfipasztorációs erőfeszítéseinek egyik 

beszédes  tanúja  egy,  a  Historia  Domusban  1933-ban  feljegyzett  esemény.  25  éves  papi 

jubileuma alkalmából különleges ajándékkal szerzett örömet szeretett híveinek, ugyanis saját 

költségén elkészíttette Árpád-házi Szent Erzsébet festett üvegablakát a nagykátai templom bal 

oldali mellékhajójába, ahol az ma is látható. Arra a meglepetésre azonban talán álmában sem 

gondolt,  amellyel  a  hívek  köszöntötték  őt.  Legjobban  a  saját  szavai  tanúskodnak  erről, 

amelyeket  a  plébánia  évkönyvébe  írt:  „Nem  hagyhatom  szó  nélkül  a  hívek  azon  nemes 

gesztusát,  amellyel  bele  akartak  csatlakozni  plébánosuk csendes  ünneplésébe.  A jubileum 

napjára  egy  egész  éjjelen  át  díszítették  a  templomot  igazán  nagyszerűen.  […]  De  ami  a 

legfenségesebb volt: hatszáz férfi járult huszönötödik éves szentmiséjén a Legméltóságosabb 

Oltáriszentséghez ünnepségképen.”

2.1.2. A szalvátor szerzetesnővérek 

A szalvátor nővérek rendje, teljes nevükön  Az Isteni Üdvözítő Nővérei (Congregatio  

Sororum Divini Salvatoris, S.D.S) korszakunkban igen fiatalnak mondható, hiszen 1888-ban, 

Rómában alapította  Franz Jordan (1848–1918) és az Apostolokról  nevezett  Mária anya.286 

1905-ben  X  Piusz  pápa,  majd  1922-ben  véglegesen  XV.  Benedek  pápa  erősítette  meg  a 

Társaságot.  A szalvatoriánusok  célja  az,  hogy szerte  a  világban  Isten  országáért  munkál-

kodjanak.287 A  rend  neve  kifejezi  a  szalvátorok  küldetését,  amely  a  jóságos,  irgalmas  és 

fáradhatatlan  Üdvözítő  követését  jelenti,  az  Üdvözítőhöz külön-külön közelebb kerülni  és 

jelenlevővé tenni Őt a világ számára.288 Apostoli céljuk megvalósításáért többféle területen is 

munkálkodnak:  a  leányifjúság  nevelése,  óvodák,  árvaházak,  szociális  otthonok  vezetése, 

betegápolás kórházakban és családi otthonokban. Magyarországon 1899-től tevékenykedtek: 

Budapesten  két  kórházat  működtettek,  Óbecsén  szegénygondozást  vállaltak,  több  piarista 

rendházban  háztartásvezetést  végeztek,  Budapesten,  Nagykátán,  Tápióságon  és  Karcagon 

iskolákat  tartottak  fenn.  Később  meghívták  őket  Máriabesnyőre,  Szentgotthárdra  és 

Nagykőrösre is. „Azért léptünk be a rendbe, hogy magunkat teljesen a közösség szolgálatára 

286 Lásd Bernward Meisterjahn: Apostolokról nevezett boldog Mária, Therese von Wüllenweber, magyar kiadás: 
Verlag Schnell & Steiner GMBH, Regensburg, 1994. 12.

287 Johanna Lanckowski: i. m., 202.
288 Lásd Bernward Meisterjahn i. m., 18.
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ajánljuk. A kolostorban teljesen el kell feledkeznünk önmagunkról, hogy egészen másoknak 

szolgáljunk.  Minél  inkább megtisztul  a  lélek  az önzéstől,  annál  fogékonyabbá válik  Isten 

kegyelmére” – tanította az alapító Mária anya.289 A kommunista egyházüldözés idején, 1950-

ben a rend betiltása miatt 11 intézményből 242 szalvátor nővérnek kellett távoznia.

Nagykátára  1928. szeptember 15-én költöztek  a szalvátor  nővérek,  az új  zárdaiskola 

tanítóiként. Küldetésükhöz hűen elhivatottan és gyümölcsözően kapcsolódtak be a város ne-

velési feladataiba, az iskolai munka mellett a katolikus ifjúsági egyesületekben is kulcsszere-

pet vállalva. A Nagykátán csak „kedvesnővérek”-nek nevezett szalvátor rendi apácák vezet-

ték, építették a Szívgárda, a Mária Kongregáció és a KALÁSZ ifjúsági közösségeit. Kisugár-

zásukra, vonzerejükre jellemző, hogy két évtizedes ittlétük alatt számos leány követte példáju-

kat, belépve az Isteni Üdvözítő Társaságába szalvátor rendi szerzetesnővérnek. Emlékezetes a 

Kármán  család  példája,  ahonnan mindhárom gyermek,  Mária,  Terézia  és  Ilona  belépett  a 

rendbe.  Akadt  olyan  nagykátai  leány  is,  aki  később  Indonéziában  szolgált  szalvátor 

misszionáriusként.

2.1.3. A világi hívek 

A  korabeli  jegyzőkönyvek  megőrizték  azokat  a  szavakat,  amelyekben  Medgyessy 

Gyula plébános foglalta össze hét évtizeddel ezelőtt a modern idők kulcsfontosságú feladatát. 

„A hit Isten legnagyobb ajándéka. Végtelen gazdagság; ha valaki a gazdagsággal 
önző, ellensége a világnak. A legnagyobb kincsből köteles mindenkit részesíteni, annál 
is inkább, mert akárhogy osztja, nem fogyhat.

Ha tüzet akar az Úr Jézus e mellett, a ki csak maga akar melegedni és embertársát 
meghagyja fagyni a hitetlenség sötét hideg éjszakájában, az nem lehet Isten előtt kedves, 
sőt gyűlöletes. Tehát nincs tetszésünkre bízva, hogy juttatunk-e a hit tüzéből vagy sem.
A hit terjesztése nem csak a pogány missziók ügye, hanem minden katholikus-é, minden 
fáradságával és áldozatával, ha értékeli a hitét.”290

„amit  több mint  egy évszázad  rontott,  azt  máról  holnapra  megváltoztatni  nem 
lehet, különösen, ha csak a papságra hagyják […] [A] papság munkatársakért kiált. […] 
Hát  pusztuljon el  az  Egyház  külső támaszték  híján?  Csak a  bátor,  kiállásra  nevelés 
mentheti meg, ha mindenki kötelességének érzi Krisztus szelleme mellé állni. Minden 
azon fordul meg, idejében tetté válik-e a keresztény igazság.”291 

A  hívek  apostoli  felelősségtudata,  tenni  akarása  és  eredményes  munkája  valóban 

folyamatosan nyomon követhető a forrásokban. Nagyon sok, 1.500-2.500 hívő vett részt az 

egyesületek munkájában, hogy a papság világi munkatársaiként mindenhol ott legyenek, és 
289 Puskely Mária: Szerzetesek, 1–2. kötet, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1989. 140.
290 Az 1940. május 6-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai esperesi kerület gyűléseinek Jegyzőkönyve. 
291 Az 1939. május 25-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai esperesi kerület Katolikus Tanítóegyesülete  

gyűléseinek jegyzőkönyvei, NAGYKÁTA, R. K. EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA.
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krisztusibbá  alakítsák  a  világot.  Sokatmondóak  maguk  a  tények:  a  már  említett,  közös 

fejlesztésekre  adott  adományok,  a  szegénygondozás  erőfeszítései,  a  színdarabok 

begyakorlásának fáradságos munkája, a KALOT és a KALÁSZ képzési moduljainak teljesítése, 

a  missziós  adományok,  a  Manréza  többnapos  lelkigyakorlatainak  vállalása,  az 

örökfogadalmakkal járó áldozatok vállalása, és még sokáig folytathatnánk a sort.

Személyesebb feljegyzés is segíti a mai olvasót. 1933-ban írja a Historia Domus lapjain 

Medgyessy Gyula plébános: „Meg kell emlékeznem egy buzgó kongreganista hagyatékáról, 

aki  végrendeletében  a  szegényeknek  55 pengőn felül,  a  sz.  Erzsébet  kongregációnak 400 

pengőt és csendes misékre alapítvánnyal 400 pengőt juttatott.”292

Ékes  példa  a  KALOT-tag  Zsemle  Gyula,  aki  tehetsége  mellett  nagy tenniakarást  és 

áldozatkészséget  is  tanúsított,  amikor  három  napon  át  a  galgahévízi  KALOT-egyesület 

megszervezésén dolgozott nagy sikerrel. A nagykátai  cserkészet történetének ismertetésénél 

láttuk,  hogy az első helyi  cserkészcsapat szervezését egy világi keresztény,  Juhász Szilárd 

községi  adóügyi  jegyző  végezte.  A  Manréza  ligáról  szóló  források  bemutatásakor  került 

említésre a lelkigyakorlatot végzett Koncz Gábor adóügyi pénztáros. Nagy szerepet játszottak 

több katolikus  egyesületek  megalakulásában  és  működésében  is  a  helyi  katolikus  tanítók: 

Gulyás Erzsébet (Szívgárda), Szécsényi Erzsébet, Fiedler Margit, Gyulay Margit (KALÁSZ), 

Puskás Ottó, Lakos Géza (KALOT).

Az  Actio  Catholica helyi  szervezetének 1936-os megalapításáról  szóló írott  források 

megörökítették a világi vezetők nevét is: „A hitvédelmi szakosztály elnöke Gemperle Károly 

úr. A szociálisé: Franc Rezső, aki mint világi elnöke egyházközségünknek egyszersmint az 

esperesi  tanács  hivatalos  tagja.  A  sajtó  szakosztálynak  Katona  Béla  […]  Kulturális 

szakosztály Dr Szalmay Lajos ügyvéd. Szervezési szakosztály elnöke: dr Török Ignác ügyvéd. 

Legnagyobb tevékenységet Balind Ignác k igazgató, kerületi és állami iskola felügyelő fejt ki, 

aki az esperesi tanács előadója és a szervezési szakosztálynak is.”293

A  feljegyzésből  az  is  látható,  hogy  a  helyi  társadalom  rangos,  tekintélyes  tagjai 

kapcsolódnak be az Actio Catholica munkájába. Figyelemreméltó, hogy Gemperle Károly, a 

13 évvel korábban Tamásy Pál plébános által még „forradalmi fészeknek” nevezett Nagykáta 

főjegyzője vállalta a hitvédelmi szakosztály elnökségét. Ez azt bizonyítja, hogy a város egyik 

legmegbecsültebb,  legfontosabb  közigazgatási  vezetője  olyan  mély  katolikus  hitéletet  élt, 

hogy a hívő közösség megfelelőnek találta egy ilyen fontos és kényes feladatkör betöltésére. 

292 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1933.
293 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1936.
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Az 1928-ban átadott, az egyesületi életben nagy szerepet játszó Zárda iskola építése kapcsán 

is találkozunk Gemperle Károly nevével: „Gemperle Károly főjegyző sógorának Végh Jenő 

országos  központi  Hitelszövetkezet  igazgatójának  közbenjárása  folytán  Pogány  Frigyes  h 

államtitkár […] iskola építések vezetőjéhez eljutottunk, hogy vázoljuk iskoláink nyomorát és 

ezen való változtatás lehetetlenségét a kormány segítsége nélkül.”294

2.1.4. Nagykátán nem állandóan jelenlévő szerzetesrendek

Kutatásunk folyamán lépten-nyomon találkozhattunk néhány nagy szerzetesrend erős és 

tartós hatásával. Ezek a rendek fizikailag ugyan nem voltak jelen állandó jelleggel a telepü-

lésen, nem tartottak itt fenn rendházat, kisugárzásuk mégis szemmel láthatóan hatalmas evan-

gelizációs,  lelkiségi  és  közösségszervező  hatással  bírt  Nagykátára.  Három  szerzetesrend 

alakította ilyen jellegzetesen a település vallási arculatát: a domonkos, a ferences és a jezsuita 

rend.

A  domonkos rend a rózsafüzér társulatok megszervezésével  és hatékony vezetésével, 

lelki  irányításával  az egész világ spiritualitására maradandó hatást  gyakorolt.  A rózsafüzér 

imát  a  pápák  és  a  szentek  folyamatosan  ajánlják  spirituális  gyógyszerként  az  emberiség 

problémáira. Éppen ezért a nagykátai Szentolvasó Társulatot sem szabad csupán a legnagyobb 

létszámú  helyi  katolikus  egyesületként  látnunk.  Hatékony  imádsága  minden  bizonnyal 

rendkívül sokat jelentett az egész plébániai közösség, az egész település spirituális és történeti 

valósága számára.  Emellett  természetesen látható közösségként is nagyban hozzájárultak a 

település vallási arculatának kialakításához, elég, ha csak imaösszejöveteleikre, a temetéseken 

végzett imádságaikra, közös szentmiséikre és a vallásos célokra szánt adományaikra gondo-

lunk. A Credo férfiegyesület révén is hatással volt a domonkos lelkiség településünkre.

A  Ferences Rend helyi  harmadrendi közössége alapítójához (Assisi Szent Ferenc) és 

védőszentjéhez (Árpád-házi Szent Erzsébet) hűen, Krisztus követésével az evangéliumi életet 

és  a  szegények,  szenvedők  szolgálatát  igyekezett  megvalósítani  a  hétköznapok 

tanúságtételében.  Nagy  létszámú  és  stabil  tagságával,  korszakunkban  száz  főn  felüli 

evangéliumi  örökfogadalmasával,  rendszeres  imádságaikkal,  a  betegek  és  szegények 

áldozatos  gondozásával  nyilvánvalóan  nagy hatással  voltak  a  település  közösségére.  Még 

hangsúlyosabbá tette ezt a hatást a megkülönböztető rendi viselet is, a skapuláré és a korda, 

amit  a  hétköznapokban  is  hordtak.  A  ferencesek erős  és  intenzív  testvéri  kapcsolatokkal 

294 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1926.
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rendelkeztek,  amiben  a  jászberényi  ferences rendházra  támaszkodtak.  Bizonyára  életük 

tanúságtétele is hozzájárult az 1948-as nagykátai ferences népmisszió sikeréhez.

A Jézus Társaság lelkipásztori, lelkiségi hatása Nagykátára igen nagynak mondható. A 

Mária Kongregáció és a Jézus Szíve Szövetség révén a jezsuita rend már a 19. század utolsó 

harmadától jelen volt a település lelki életében. Medgyessy Gyula plébános a kinevezése után 

mindössze néhány hónappal a Jézus Társaság tagjait hívta meg népmissziót tartani. A követ-

kezőket írja: „A lelkiélet nagy lendületet nyert az 1926. január 16ikán kezdődött szent misszi-

ók által, melyeket P. Fiedler Lipot a budapesti jézustársaság házfőnöke és P. Németh Károly 

vezetett.  Volt nap, hogy 6-7-en is gyóntattunk. Zsúfolásig teli voltak a templom hajói. kb. 

4.500 gyónást  végeztek  és  több mint  8.000 szentáldozás  történt  a  25ikén tartott  befejező 

szentbeszédig, de áldásos hatása remélhetőleg éveken át érezhető lesz.”295 Több évtizedig fejt-

hette ki áldásos hatását a jezsuita alapítású Mária Kongregáció,  Jézus Szíve Szövetség,  Szív-

gárda és a KALOT. Ezek az egyesületek a feltárt létszámadatok szerint igen sokakat érintettek 

a településen. Sőt azt is látnunk kell, hogy ezek az egyesületek nagyrészt ifjúsági egyesületek 

voltak, tehát gyakran bizonyára döntő pozitív hatást tettek a résztvevők személyiségfejlődésé-

re és életére. Ugyanakkor az egyesületek aktivitása folytán (színelőadások, sajtóapostolság, 

népfőiskolák) a Jézus Társaság lelkipásztori munkája még ennél is tovább sugárzott. 

2.2. Az egyesületek hatása Nagykáta társadalmára

E  dolgozat  terjedelmi  korlátai  között  csupán  vázlatosan  mutathatók  be  a  katolikus 

egyesületek által a város társadalmára gyakorolt jellegzetes hatások, impulzusok.

2.2.1. Kegyelmi hatások

Egyesületeink apostoli  célkitűzésűek, tevékenységük az imádságtól,  aszkézistől  és az 

irgalom  cselekedeteitől  a  krisztusi  ifjúságnevelésen  és  a  keresztény  közösségépítésen, 

társadalomépítésen  át  egészen  a  távoli  missziók  támogatásáig  terjedt.  Ezek  az  istenes 

célkitűzések és tevékenységek áldással járnak, amellett, hogy magától értetődően a szűkebb és 

tágabb  közösség  istenkapcsolatát  mélyen  és  pozitívan  érintik.  Közösségi  tevékenységként 

azonban nemcsak a földi erők egyesítését jelentik, hanem az isteni ígéret alapján a kegyelem 

még nagyobb kiáradását is: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, 

ott  vagyok közöttük” – ígérte  Jézus (Mt 18,20).  Ennek konkrét megvalósulása Isten titka, 

abban  azonban  keresztény  hittel  biztosak  lehetünk,  hogy  Nagykáta  számára  nagyon  sok 
295 A nagykátai plébánia Historia Domus-a. 1926.
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segítséget jelentett az az égi áldás, amely az egyesületek buzgó imái és jócselekedetei nyomán 

áradt ki a városra.

2.2.2. A résztvevők saját emberi tökéletesedése

Az egyesületi munkában megvalósuló hatékony keresztény aszkézissel a tagok előbbre 

léptek az emberi tökéletesedés útján. A hitigazságokban, az istenszeretet és felebaráti szeretet 

erényeiben erősödve értékesebb emberré váltak a település közössége számára. Mások iránti 

tiszteletük  és  felelősségtudatuk,  szociális  érzékük  és  segítőkészségük  elmélyült,  erkölcsi 

érzékük  erősödött.  Munkájukat  lelkiismeretesebben  végezték,  családjuk  iránt  nagyobb 

felelősséggel viseltettek, s ez nyilvánvalóan pozitív hatással volt környezetükre. 

2.2.3. Evangelizáció

Egyesületeink létükkel és tevékenységükkel az isteni szeretet örömhírének terjesztői is 

voltak.  A modern katolikus  tanítás  kiemeli  azt,  hogy a világi  hívek az evangelizáció első 

vonalában harcolnak, s korszakunkban is láthattuk a világiak szerepének nagy hangsúlyozását 

XI. Piusz enciklikájában és az  Actio Catholica  által  szervezett  közösségi apostolkodásban. 

Ilyenek például az Actio Catholica rendszeres téli előadásainak kísérőműsorai, amelyeket az 

egyesületek  adtak.  Az  1940–41-es  téli  előadásokkal  kapcsolatban  jegyzi  meg  Medgyessy 

Gyula:  „11  világnézeti  előadás  olyan  kísérő  műsorral,  melylyel  olyanokat  körünkbe 

vonhattunk, a kik eddig nem éreztek az egyházzal, nem is hallgatták.”296 1942-ben például a 

KALÁSZ munkanaplójában  találunk  feljegyzést  az  Actio  Catholica előadásainak 

kísérőműsorában  való  közreműködésről,  1943-ban  pedig  a  Katolikus  Szó  közli,  hogy  a 

kísérőműsort a Mária Kongregáció adta.297

2.2.4. A tiszta hit terjesztése

A  megyéspüspök  azon  megjegyzése,  hogy  a  katolikus  egyesületek  nagy  segítséget 

jelentenek a plébános számára szinte kézzelfoghatóvá válik a hitbeli ismeretek elsajátításában. 

A Tápió mentével foglalkozó néprajzi tanulmányokból tudjuk, hogy vidékünkön is éltek a 

babonás-mágikus  hiedelmek  és  eljárások,  a  jóslás,  a  varázslás.  Egyesületeink  a  tiszta 

keresztény hit terjesztésében igen fontos szerepet játszottak. A legfontosabb ebben a helyes 

katolikus  ima  gyakorlása  útján  elmélyülő  valódi  istenkapcsolat,  amit  az  egyházi  forrás 

biztosított  az  egyházilag  jóváhagyott  imaszövegek  és  imamódok  révén.  Jó  példa  erre  a 

296 Az 1941. május 8-i gyűlés jegyzőkönyve, in A nagykátai esperesi kerület gyűléseinek Jegyzőkönyve. 
297 Katolikus Szó, 1943. február. 2.
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Szentolvasó  Társulat a  rózsafüzér  imával,  a  Ferences  Harmadrend a  Szeráfi  kalauz 

imakönyvvel  és  a  KALÁSZ munkája  a  szentmisében  való  aktív  részvétel  elősegítésére. 

Nagyon nagy jelentősége van az egyesületi hitoktatásnak és lelkigyakorlatoknak, mint például 

Manréza  liga többnapos  lelkigyakorlatai,  a  Szívgárda és  a  Mária  Kongregáció ifjúsági 

kateketikai munkája, illetve a KALÁSZ lelkigyakorlata és nagy sikere a katekizmusversenyen.

Szépen  tanúskodik  erről  a  hatásról  adatközlőnk  visszaemlékezése.  Édesanyja  a 

Szentolvasó  Társulat  tagja  volt,  ő  maga  a  Zárda  iskolába  járt,  ahol  a  szalvátor  nővérek 

oktatták a katolikus hittanra az iskolai  katekézis  és a  Szívgárda foglalkozásain.  Miközben 

vidékünkön babonás emberek újévkor nem mertek baromfit vágni, nehogy az „szétkaparja a 

szerencsét”,  és  mágikus  erőt  tulajdonítottak  a  karácsony  böjtjén  elfogyasztott  almának 

(„mindenki kapott egy almát, meg egyet szétvágtak, mindenki kapott belőle, hogyha eltéved 

valamikor,  emlékezzen  rá  vissza,  kivel  ette  együtt  az  almát,  akkor  visszatalál”),298 addig 

adatközlőnk nagy bajában egészen másként, katolikus módon fordult Istenhez:

„1943. március 7-én volt az esküvőnk. Ekkor már nehéz idők jártak, mivel háború volt. 
Férjem sorkatona volt, Budapesten töltötte katonasága idejét. Pár hónapig hétvégeken 
találkozhattunk, mert eltávozásra hazajöhetett. Sajnos ez nem tarthatott sokáig, mert pa-
rancsot kaptak, hogy a román határra helyezik át a csapatot. Állítólag hadgyakorlatra, és 
onnan viszik őket a szovjetek ellen harcolni. 
Óriási volt a kétségbeesésem, hogy elveszíthetem őt. Sokat imádkoztam érte, kértem a 
Jóistent, hogy segítse őt haza. Szomorúságomban, bánatomban imádságos lelkű édes-
anyám azt ajánlotta, kezdjek el kilencedet végezni érte. Ezáltal történt meg ez a rendkí-
vüli esemény. Ha ezt nekem más mondta volna, nem is hittem volna el, de velem történt 
meg. Elvégeztem a kilencedet. Az utolsó nap éppen vasárnapra esett, gyónással és áldo-
zással fejeztem be. Mise után hazafelé jövet a kultúrházhoz érve egy katona jött velem 
szemben. Közelebbre érve megismertem: szintén nagykátai és őt is levitték a román ha-
tárra. Meglepődve felkiáltottam: 
– Feri, hogyhogy te itthon vagy? – Erre ő kérdezi:
– A Tibi még nem érkezett haza? No, akkor a következő vonattal már várhatod! 

Azt az örömöt, ami engem ért, nem lehet leírni. Első gondolatom az volt, hogy „Iste-
nem, meghallgattál engem!” Mire hazaértem, férjem otthon várt. Mint elmondta, karpa-
szományos  egyetemistákat  hívtak  be,  akiknek  a  kiképzésére  mindössze  5-6  katonát 
visszavezényeltek Budapestre. Hála a Jóistennek, aki úgy rendezte, hogy ő is köztük 
volt. Meghallgatásra talált az ima!”299

2.2.5. Mentálhigiénés hatások

298 Bereczki Ibolya: Adatok a népi táplálkozáshoz a Tápió mente néhány településén, in Ikvai Nándor (szerk.): 
Tápió mente néprajza, Studia Comitatensia, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1985. 536.

299 Szent  Kereszt.  A Szent  Kereszt  Imaszövetség  hírlevele.  Nagykáta,  2006-tól,  NAGYKÁTAI  R.K. 
EGYHÁZKÖZSÉG IRATTÁRA. 2007. február. 3.
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Amint a történelmi bevezetőben is említésre került, a személyes visszaemlékezések és 

megjelent publikációk egyaránt tanúsítják, hogy a két világháború közti Nagykáta társadalma 

súlyos devianciákkal birkózott, elegendő csak a súlyos kimenetelű, gyakori bicskázásokra és 

az öngyilkosságokra utalnunk. 

„Az öngyilkosságoknak a múlt század közepe, vége felé bekövetkező hirtelen, majd az-
óta is tartó lassú emelkedéseinek okaként a keresztény ideológia bomlását említhetjük 
elsősorban  –  mutat  rá  Zonda  Tamás  pszichiáter.300 –  Az  egyház  által  évszázadokig 
hirdetett  és  megnyugtató  túlvilági  optimizmus  kikopik  lassan  a  közösségeket  alkotó 
egyedek értékrendjéből; s helyette mit kapnak? A modern ipari társadalom vad harcát, a 
konkurencia kegyetlen törvényeit.  […] A harcban az egyedek döntéseikben magukra 
maradnak, nincs fogódzó, a frusztráció erősödik, s ez ellen az önmagára maradó egyén 
védtelenné válik.”

Egyesületeink az isteni szeretet értékrendjének, az isteni békének és örömnek terjesztésével 

(azaz az irgalom lelki cselekedeteivel) szembehelyezkedtek a lelki zavarok, a gyűlölet és a 

kétségbeesés démonaival.

2.2.6. A szociális feszültségek enyhítése

A súlyos  szegénység enyhítésében  jó  néhány nagykátai  egyesület  rendszeresen  részt 

vett.  Házról házra járva élelmiszert  gyűjtöttek  a szegényeknek,  teaesteket  és színjátékokat 

rendeztek, amelyek bevételét karitatív célokra fordították, gyermekeket ruháztak fel, állami 

segélyeket  osztottak  el  az  önkormányzat  segítségével.  Forrásaink  szerint  a  Ferences  

Harmadrend, a  Mária Kongregáció, a  KALÁSZ és a  cserkészek különösen kiemelkedtek az 

irgalom testi cselekedeteinek gyakorlásában.

2.2.7. Társadalmi önismeret, szolidaritás – egy testvéribb társadalom építése

A kor úri Magyarországa igencsak rászorult arra, hogy az igazság tükrét odatartsák ön-

zése és lelketlensége felé. Máig visszhangzanak Ady sorai: „Árpád hazájában jaj annak, Aki 

nem úr és nem bitang.” Városunkkal kapcsolatban is elgondolkodtató a Kaszinó épületét, a 

külföldi utazásokat megszemlélni, vagy látni az úri vadásztársaságok fényképeit, tudván, hogy 

közben a nyomor, a bűn és az önsorsrontás rombolta rengeteg jó szándékú, ám nehéz sorsú 

ember  és  család  életét.  A  katolikus  társadalmi  tanításban  kitüntetett  szerepe  van  a 

szolidaritásnak. Az egyesületek az emberi személy méltóságának és a keresztény felebaráti 

szeretetnek  a  hirdetésével,  a  társadalmi  bajok  felmutatásával  hozzájárultak  ahhoz,  hogy 

300 Zonda Tamás: Az öngyilkosság történelmi gyökerei, in Münnich Iván – Moksony Ferenc (szerk.): Devianci-
ák Magyarországon, Közélet, Budapest, 1994, 164–171. 169–170.
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Nagykáta  társadalma  mélyebb  önismeretre  és  országismeretre  tegyen  szert.  Ebben  a 

folyamatban mindegyik  egyesület  részt  vett,  már  létével  is,  még  inkább célkitűzésével  és 

tevékenységével felmutatva az isteni üzenetet és értékrendet, de a szolidaritás értékrendjének 

terjesztése szempontjából különösen figyelemreméltóak a karitatív munkát végző egyesületek 

(lásd az előző bekezdésben), a nemzet felemelkedéséért céltudatosan tenni akaró egyesületek 

(KALOT, KALÁSZ,  cserkészet,  Katolikus Népszövetség), a tartalmas színelőadásokat rendező 

egyesületek  (nem is szólva a vallásos színelőadások rendezéséről).  Könnyen elképzelhető, 

hogy milyen nagy hatással volt a városra a szegények számára élelemért bekopogtató alázatos 

harmadrendi,  vagy  az  „A  kereszt  misztériuma”  című  színdarabot  előadó  kongreganisták 

tanúságtétele és a KALÁSZ 500 fős nagygyűlése. 

Elementáris erővel tanúskodnak a gőg évszázados falainak megingásáról és dőléséről 

Ugrin Józsefnek, a  KALOT egyik országos vezetőjének szavai, amelyekben viszontláthatjuk 

azt,  hogy  hogyan  szembesítette  a  magyar  keresztény  megújulás  az  úri  társadalmat  a 

társadalom többségét adó, méltatlanul lenézett  gazdálkodó fiatalok emberi méltóságával és 

tehetségével: 

„Bárdossy miniszterelnök úr látogatásából számomra egyetlen élmény vált maradandó-
vá: ekkor láttam először egy paraszti tehetség lenyűgöző győzelmét, amelyet az értelmi-
ség a legmagasabb szinten azonnal el is ismert. […] Rövid ballada-bemutató következik. 
Arany János: A walesi bárdok. […] A királyt az Adonyból jött Virágh Lajos alakítja. 
[…]  A függöny lassan lehullik. Világosság. A miniszterelnök feláll. Mellette vagyok. 
Hallom, amint mondja: – Nemzetiszínházi élményben volt részem. – A taps fergeteges. 
Közben Virágh Lali is mellénk érkezik és a miniszterelnök nyújtja a kezét. Lali bátran 
megszorítja.
– Hogy hívnak? – kérdi a miniszterelnök.
– Virágh Lajos kanászlegény vagyok, Adonyból.

[…] A műsor megszakadt. A miniszterelnök állva maradt, és lassan, mintha egy 
kicsit bizonytalanul is, beszélni kezdett.  A legények közéje gyülekeztek. És ebben az 
egész jelenetben nem a színjátszó-tehetség a legnagyszerűbb, hanem a kézfogás a leg-
megdöbbentőbb. Tiborcból a népfőiskolán íme, ember lett, aki szemrebbenés nélkül fo-
gadja az ország második emberének kézfogását, s még azt is büszkén vallja, hogy ka-
nászlegény Adonyban. Hová fog vezetni ez az öntudat?! […] ha egyszer gátat  szakít 
majd.”301

Ahogyan az idézetben, úgy városunk történetében is viszontláthatjuk a magyar agrárfiatalság 

evangéliumi forradalmát, értékeinek megnyilvánulását. A színelőadások, a könyvtárlétesítés, 

a szakmai előadások, a népfőiskolai tanfolyamok, a KALOT-otthon és a nagykátai népfőiskola 

rövid idő alatt történt megvalósítása mindennél beszédesebben mutat rá a magyar fiatalság 

tehetségére,  erejére, értékére,  az igaz célokért vállalt nagyszerű áldozatkészségére,  éppúgy, 
301 Ugrin József: i. m., 126–128.
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mint  ahogyan  az  egyesületek  munkája  felmutatta  a  szegények,  a  fiatalok,  gyermekek, 

földművelők és iparosok értékét és emberi méltóságát.

2.2.8. A keresztény magyarság eszméje

A magyarság  birtokában  egyetemes  jelentőségű  keresztény kultúrkincs  van:  a  Szent 

István-i  állam  révén  a  keresztény  királyság  eszméjének,  különleges  kultúrája  révén  a 

keresztény kultúra eszméjének őrzője és továbbadója.302 A világháborús vesztes, meggyötört, 

felosztott magyarságnak – éppúgy, mint ma – szembe kellett néznie az eljelentéktelenedés, sőt 

a kulturális megsemmisülés és beolvadás távlati lehetőségével. Ezért a magyar kereszténység 

küldetésének szempontjából különlegesen fontos a Szent István-i gondolat, illetve a magyar 

kultúra  felemelésének  feladata.  Több,  városunkban  jelenlévő  katolikus  mozgalom  is 

síkraszállt ezeknek a céloknak a megvalósításáért. A Katolikus Népszövetség célja a katolikus 

társadalmi rend támogatása volt. A magyar cserkészet – különösen Sík Sándor, Teleki Pál és 

társaik  révén  –  igen  nagy  figyelmet  fordított  a  keresztény  magyarság  felemelésének 

szolgálatára.303 A  KALOT és  a  KALÁSZ mozgalmak  is  felismerték  ennek a küldetésnek a 

felelősségét,  s  programjukban,  tevékenységükben,  arculatukban  hangsúlyosan  szerepelt  a 

magyarság  felemelésének  küldetése,  hatást  gyakorolva  a  város  közgondolkodására, 

önmeghatározására.

2.2.9. Katolikus építészeti és tárgyi környezetformálás

Egyesületeink nem kis mértékben járultak hozzá tárgyi környezetünk katolikus jellegű 

formálásához,  általában  anyagi  segítségadással.  Adakoztak  a  templomi  berendezésekre  és 

zászlókra,  a  templom  rácsos  ajtajának  költségeire  és  villanyvilágításra,  a  templom  előtti 

kereszt áthelyezésére,  a plébánia kerítésének javítására,  az erdőszőlei  oltárfülkére,  a Zárda 

iskola oratóriumának berendezésére. Ezek a szakrális jelentőségű tárgyak a maguk csendes, 

ám hatékony módján terjesztik az isteni szeretet jóhírét.

2.2.10. Művelődés

Egyesületeink jelentős hatással bírtak a város művelődésére.  Mindenekelőtt a keresz-

tény hitismeretek intenzív terjesztéséért lehetünk hálásak, amelyet a KALOT, a KALÁSZ és a 

Mária Kongregáció könyvtárai is segítettek. A  cserkészet jellegzetes vonása volt a magyar 

302 Lásd Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet, Magvető, Budapest, 1986, 8. kiadás. 51-52.
303 Lásd Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Fiatal magyarság, MCSSZ IV. Kerülete, a Szent István Művelődési Ház 

támogatásával, Székesfehérvár, 1999. 39–117.
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kultúra  fontosságának  megbecsülése  és  megismerése,  Sík  Sándor  a  cserkészeknek 

könyvtárajánlót  is  készített.  Az  egyesületek  saját  újságai  révén  is  sok  információ  került 

városunkba:  Missziós  lapok,  Tulipántos  Láda, Magyar Barát,  stb.  Emlékezetes  és  nyilván 

nagy hatással bíró események voltak az ifjúsági egyesületek gyakori színielőadásai, amelyek 

révén sokak hitélete mélyülhetett el.

2.2.11. Szakismeretek átadása

Ma közismert tény a magas szintű szakismeretek alapvető fontossága a társadalom éle-

tében. Egyesületeink közül a KALOT az, amely rövid idő alatt nagy sikereket ért el a korszerű 

szakismeretek terjesztésében. A kezdeti  rendszeres mezőgazdasági  szakmai előadások után 

hatalmas  előrelépést  jelentett  a  népfőiskola,  amely  színvonalas  tanfolyamok  megtartására 

adott lehetőséget.

2.2.12. Szabadidős tevékenységek

A  nagykátai  katolikus  egyesületek  pozitív  hatást  gyakoroltak  városunk  szabadidős 

kultúrájára. Az apostoli célkitűzések mellett maga a közösség, a közösségi élet is értékes. A 

mai  atomizálódó  társadalomban  egyre-másra  halljuk  a  közösségek  fontosságát,  az  ember 

társas életre teremtettségét, a közösség gyógyító hatását. Jó néhány egyéb tartós közösség is 

létezett a kor Nagykátáján, közülük nem egy bizonyára lelkileg is sokat nyújtott tagjainak. Ha 

azonban  figyelembe  vesszük  azt,  hogy  –  a  kutatások  eddigi  eredményei  alapján  –  az 

egyesületek  számát  tekintve  több  katolikus  egyesület  működött,  mint  nem  katolikus,  és 

milyen nagy taglétszámmal működtek ezek; valamint azt, hogy lelkiségüket tekintve milyen 

értékesek voltak ezek, akkor nyilvánvalónak tűnik, hogy a szabadidős tevékenységek közt a 

katolikus egyesületi  élet  milyen jelentős és értékes szerepet töltött  be. Az 1.500-2.500 fős 

tagsággal bíró katolikus egyesületi élet sok embert vonzott a tartalmas, vallásos motivációjú 

szabadidős tevékenységekhez, maradandó nyomot hagyva társaséletükben és egyben a város 

kultúrtörténetében.

2.2.13. Családépítés, ifjúságnevelés

A  mai,  pusztulással  viaskodó  magyar  társadalom  számára  a  számos  válságjelenség 

közepette  létfontosságú  a  családok  romlásának  megállítása  és  az  ifjúság  hozzásegítése  a 

tartalmas  élethez,  sőt  egyáltalán  az  élet  továbbadásához.  Ezért  ma  különösen  fontos  és 
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aktuális  példának kell  tartanunk a nagykátai  katolikus  egyesületek két világháború közötti 

ifjúságnevelő és családépítő apostolkodását.  Az ifjúság a jövő záloga,  a jövő az ifjúságon 

múlik, ezért az ifjúság nevelése különlegesen fontos eleme a keresztény társadalomépítésnek. 

Don Bosco, a híres modern ifjúsági apostol tömören így érzékeltette e feladat fontosságát: 

„Akartok valami jót tenni? Neveljétek a fiatalságot. Akartok valami szentet tenni? Neveljétek 

a fiatalságot. Akartok valami istenit tenni? Neveljétek a fiatalságot.”

Egyesületeink láthatóan nagyon is jól érzékelték a feladat fontosságát, hiszen a korsza-

kunkban működött 17 nagykátai katolikus egyesület közül nem kevesebb, mint 7 az ifjúság 

körében apostolkodott: a  Mária Kongregáció ifjúsági csoportjai, a  Szívgárda, a  Jézus Szent  

Gyermekségének Műve, a  Katolikus Leány egyesület, a Cserkészet, a  KALÁSZ és a  KALOT. 

Csupán a Szívgárda fent bemutatott létszámadatait és működési idejét tekintve is sok száz főt, 

azaz  a  későbbiekben  sok száz  családot  érintett  a  nagykátai  katolikus  egyesületek  ifjúsági 

apostolkodása. 

A család épsége és központi fontossága általában véve is alapvető eleme a keresztény 

tanításnak, tehát valójában – a katolikus hitigazságok melletti kiállásával – mindegyik egye-

sületről elmondható, hogy pozitív hatást gyakorolt a családok helyzetére. Tudunk arról, hogy 

a Szívgárda apák napját rendezett, és nagyon fontosnak kell tartanunk azt is, hogy regulájuk 

szerint  a  Ferences  Harmadrend  tagjai  „A  családi  életben  […]  legyenek  másoknak 

példaképei”.  Ki  kell  azonban  emelnünk  egyesületeink  közül  a  KALÁSZt,  amely  –  korát 

messze,  prófétai  módon megelőzve  – központi  célként  tűzte  ki  a magyar  katolikus  család 

szempontjából talán legdöntőbb feladatot: a katolikus családanyák nevelését. Korszakunkban 

mintegy 4 évig működött a KALÁSZ Nagykátán, magas, 100 főnél is nagyobb taglétszámmal, 

tehát nagyon sok család életére gyakorolt hatást a későbbiekben.
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IV. ÉRTÉKELŐ ÖSSZEGZÉS

A nagykátai katolikus egyesületek 1920–1944. közötti történetére irányuló forráskutatás 

igen értékes anyagot tárt fel. A könyvészeti, levéltári, irattári és sajtóanyag, valamint a kor-

társak visszaemlékezései alapján kirajzolódik előttünk a város katolikus egyesületi élete az 

első világháborús vereség és a szovjet megszállás közti két és fél évtizedes válságidőszakban. 

A kutatás eredményeinek jelen összegzésekor természetesen csak óvatos következtetéseket 

vonhatunk le, hiszen a forrásfeltáró munka még hozhat új részadatokat. Azt is látnunk kell 

azonban,  hogy a fő arányokon az esetleges  új  adatok nem sokat változtathatnak,  hiszen a 

Historia  Domus, a  Katolikus  Szó,  a  plébániai  statisztika  és a  Nagykátai  Járás,  azaz  a 

legfontosabb források rendelkezésre álltak a kutatás során, és  A magyarországi egyesületek  

címtára  sem közöl adatot további nagykátai egyesületekről.304 Milyen eredményeket hoztak 

azok az erőfeszítések, amelyeket Nagykáta katolikusai tettek a két világháború között, hogy 

közösségi apostolkodással építsék környezetükben Isten országát?

Első és legfontosabb megállapításunk: A két világháború közti Nagykátán igen élénk és 

kiterjedt, a háborús időig folyamatosan bővülő katolikus egyesületi élet zajlott. A korszak 24 

éve alatt  17 közösség fejtette  ki  működését.  Nemcsak a  korábbi  időszakok egyesületei  (a 

Szentolvasó Társulat, a Ferences Harmadrend, a Jézus Szíve Szövetség és a Katolikus Kör) te-

vékenykedtek vagy erősödtek tovább, hanem a korábbinál  ötször gyorsabb ütemben 12 új 

egyesület alakult meg, valamint egy korábbi közösség – a Mária Kongregáció – is felújította 

működését. A 17 egyesület közül – még a hiányos statisztikai adatok mellett is – 11-nek a tar-

tós működése bizonyítható (4 egyesületről nincs elegendő adatunk, 2 pedig rövid idő után 

nem  szerepel  többé  forrásainkban).  Itt  kell  megjegyeznünk  azt  –  az  eddig  megjelent 

publikációkban még nem hangsúlyozott – történeti tényt, hogy 1920–44. között a nem vallási 

alapon  szerveződő  nagykátai  egyesületeknél  számbelileg  több,  jelentős  tagsággal  bíró, 

kifejezetten  vallásos  célú  katolikus  egyesület  tevékenykedett  a  városban.  Sőt,  az  eddig 

megjelent publikációkban gyakrabban említésre került  Katholikus Kör, KALOT és KALÁSZ 

mellett  a  korszakban  működött  nagykátai  katolikus  egyesületből  pusztán  a  közéleti 

szempontot figyelembe véve is jelentős szerepet töltött be a cserkészet, a Mária Kongregáció,  

és a Ferences Harmadrend.

304 Pór Edit (szerk.): A magyarországi egyesületek címtára. A reformkortól 1945-ig. Vidéki egyletek és körök,  
1–3. kötet, Művelődéskutató Intézet, Budapest, 1988. 2. kötet. 754–755.
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Az újonnan alapított vagy tevékenységét megújított egyesületek működésbe lépésének 

ideje igen jellegzetes. Az első az 1925-től 1931-ig terjedő periódus (tehát a  Quadragesimo 

anno megjelenése és az Actio Catholica magyarországi megalapítása előtti időszak), amikor 

10  egyesület  lépett  működésbe  (Mária  Kongregáció,  Szívgárda,  Férfiliga,  Szent  József  

Iparosszövetség, Hitterjesztési Egyesület, Katolikus Népszövetség, Katolikus Kör, Jézus Szent  

Gyermekségének  Műve,  Cserkészet,  Credo).  A  második  periódus  az  új  típusú,  a 

hivatásrendiség eszméjével  szerveződő egyesületek ideje:  1936-ban indult  a  Manréza liga, 

1940-ben  kezdődött  meg  a  KALÁSZ és  a  KALOT szervezése  a  városban,  1941-ben  az 

EMSZO-é.305 A helyi katolikus egyesületi élet erősödése azt eredményezte, hogy korszakunk 

végére  körülbelül  1.500-2.500 fő,  azaz  a  4.000 fő  templomba  járó  hívő  fele  vett  részt  a 

közösségek  apostoli  munkájában.  Az  egyesületek  számos  alcsoportjának  megjelenése  és 

tartós működése a mennyiségi fejlődésen túl egy komoly minőségi fejlődést, differenciálódást 

is jelez.

Az  egyesületek  létrejöttében  a  következő  akciócentrumok  játszották  a  legfontosabb 

szerepet: az Egyház helyi lelkipásztorai (a plébános és a káplánok); az Isten országának elkö-

telezett világi krisztushívők; a Zárda iskolában munkálkodó szalvátor szerzetesnővérek; vala-

mint három olyan szerzetesrend, amelynek rendháza ugyan nem volt a városban, kisugárzásuk 

mégis hatalmas erővel formálta a város vallási arculatát: Szent Domonkos rendje, Assisi Szent 

Ferenc rendje és Loyolai Szent Ignác rendje. Az egyesületek vezetése többféle: egyes esetek-

ben világi hívek vezették az egyesületeket, máskor a lelkipásztorok, megint máskor – a pasz-

torációs iránymutatásoknak megfelelően – kettős volt a vezetés: egyházi és világi vezető egy-

aránt segítette az egyesület munkáját.

Célkitűzésüket  és  működési  területüket  nézve  egyesületeink  sokrétűek.  Egyaránt 

megtalálhatók  bennük  az  általános  apostoli  célkitűzések;  a  kor  szükségleteire  választ  adó 

speciális  evangelizációs  és  megszentelő  célkitűzések;  a  mulandó  dolgok  rendjének 

tökéletesítése; és az irgalom cselekedeteinek felvállalása. Apostoli tevékenységük kiterjedt az 

egyházi  közösségekre,  a  családokra,  az  ifjúságra,  társadalmi  környezetükre  és  a  nemzet 

érdekében végzett apostolkodás területeire. Tevékenységükben különösen hangsúlyosan jelent 

meg: az imádság; az egyes közösségekre jellemző sajátos lelkiségi tevékenység, aszkézis; a 

katolikus  ifjúságnevelés;  a  karitatív  szolgálat;  a  katolikus  közéletszervezés  és 

társadalomépítés. 

305 A két időszak között mindössze a Katolikus Leány egyesület megalapítására történt kísérlet, de az egyesület 
fennmaradásáról nincs adatunk.
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Egyesületeink  a  korcsoportok  széles  skáláját  szólították  meg:  a  kisebb  és  nagyobb 

gyermekeket, az ifjúság fiatalabb és felnőttebb részét, a felnőttek pedig több egyesület közül 

is választhattak. A helyi mezőgazdasági és iparos népesség egyaránt erősen bekapcsolódott a 

katolikus egyesületi életbe, emellett a munkásság részvételével is találkoztunk. Mindenki ta-

lálhatott magának közösséget: a fiúk és a lányok, ifjak, középkorúak és idősek, földművesek 

és  iparosok,  munkások,  szegényebbek  és  tehetősebbek  egyaránt.  A  plébániai  statisztika 

ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a helyi kisértelmiség férfi tagjai kevéssé vettek részt a 

vallási életben, s az is tény, hogy a munkások egy másik része megalapította a SzDP-t. Az 

egyesületek tagsága erősen tükrözi a hívek foglalkozás szerinti megoszlását: jellemzően más 

egyesületekbe tömörültek a település társadalmában oly jelentős gazdálkodók, és másokba az 

iparosok. A jobban ismert egyesületek között kevés az, amelyben különböző foglalkozásúak 

vettek részt. Az egyesületek férfi–női alapon is elkülönültek, a tartósan működő egyesületek 

tagsága nem vegyes.  A korszak egyik országosan is hangsúlyozott pasztorális kérdésére, a 

férfiak  egyházhű  közösségbe  tömörítésére  is  láthatunk  jó  kezdeményezéseket  a  Férfiliga, 

Credo,  a  Szent  József  kongregáció és  a  Manréza  liga esetében;  ugyanakkor  azt  is 

megállapíthatjuk,  hogy a  nagykátai  férfiak  igen  szép  arányban  vettek  részt  az  egyesületi 

apostolkodásban. Az egyes egyesületek taglétszáma jellemzően körülbelül 50-150 fő között 

volt,  ami  alól  csak  kevés  közösség  képezett  kivételt,  például  a  Szentolvasó  Társulat,  a 

missziós egyesületek és a Szívgárda.

Igen sokrétűek azok a hatások, amelyeket egyesületeink a település társadalmára gya-

koroltak. A csakis Isten által ismert, az egyesületek által nyert kegyelmi ajándékok mellett az 

evangelizációs hatás és a tévtanításoktól mentes tiszta keresztény tanítás közvetítése közvetle-

nül  formálta  a  város  spirituális  arculatát.  Maguk  a  tagok a  keresztény  aszkézisben 

előrehaladottabb,  áldozatkészségben,  igazságosságban  és  felelősségvállalásban  érettebb, 

társadalmi környezetük számára értékesebb emberré váltak. A mentálhigiénés problémák és a 

szociális feszültségek csökkentésével a konkrét társadalmi problémák enyhítésében fejtették 

ki  jótékony  hatásukat,  míg  a  katolikus  tárgyi  környezetformálás,  a  lelkiekben  gazdag, 

tartalmas és építő  jellegű szabadidős  tevékenységek felkínálása,  a társadalmi  önismeret  és 

szolidaritás növelése, a családépítés, az ifjúságnevelés, az általános és szakművelődés terén 

kifejtett  munka  egy  szeretetben  gazdagabb,  életerősebb,  testvéribb  és  evangéliumibb 

társadalmat épített  az „úri  Magyarország” helyett.  A keresztény magyarság felemelésének, 

különleges  kulturális  öröksége  továbbadásának  hangsúlyozása  a  város  lakói  számára  az 
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individuális  küldetéstudatot  és  önazonosságot  kapcsolta  az  egyetemes  emberiség 

szolgálatának nagyszerű eszméjéhez. 

A teljesebb kép megalkotásához az is hozzátartozik, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy 

milyen hibákat, gyengeségeket figyelhetünk meg az egyesületek történetében. A kudarcok na-

gyon sok tanulnivalót rejthetnek. 

Az  egyik  aktuális  felvetés:  Nincsenek-e  túl  nagy  átfedések  egyes  közösségek  tevé-

kenységkörei  között,  nincsenek-e  egyes  területek  túlpasztorálva?  „Minden  katolikus 

egyesületnek megvan a maga különleges célja. Annak megvalósítására törekedjék, ne a másik 

gyengítésére. […] Ne halásszák el egymás tagjait. Az sem helyes, hogy nemegyszer ugyanaz 

a kétszáz ember alkot különböző egyesületi csoportokat” – hívta fel a figyelmet az elterjedt 

hibákra  Serédi  Jusztinián  az  AC  Országos  Elnöksége  értekezletén  1941-ben.306 

Egyesületeinket vizsgálva viszonylag kevés ilyen lehetőséggel találkozunk. Felmerülhet a túl 

nagy átfedés kérdése a Credo és a Férfiliga esetében. Az, hogy a Credo egyesület fellépésével 

hirtelen  lecsökkent  a  Férfiliga tagsága,  talán  a  részleges  túlpasztorálás,  a  túlzott  átfedés 

lehetőségére is utalhat, ám itt figyelembe kell vennünk azt is, hogy a két egyesület lelkisége 

különbözik,  amit  az  is  igazol,  hogy  ezek  az  egyesületek  a  továbbiakban  egymás  mellett 

párhuzamosan működtek, a Credo megjelenése nem szüntette meg a Férfiligát.

Egy másik kérdés az, hogy amíg egyes helyi katolikus egyesületek folyamatosan, nagy 

létszámmal és eredményesen működtek, addig más egyesületek miért hagytak fel ígéretesnek 

indult tevékenységükkel? A Szent József Iparosszövetség gyors megszűnését már tárgyaltuk. 

Nagy az esélye annak, hogy az  Ipartestület erős katolicizmusa miatt nem volt valódi igény 

erre a szervezetre, csak a missziós napok lelkesedése hozta létre. Elgondolkodtató azonban, 

hogy a Manréza liga sikeresen indult pályafutása miért ért olyan gyorsan véget. Fel kell tenni 

a kérdést: a színes és mozgalmas katolikus egyesületi élettel rendelkező városban vajon volt-e 

egyáltalán  tartósan  igény  egy  ilyen  lelkigyakorlatos  közösségre,  amelynek  a  Manréza-

lelkigyakorlat  (egyébként  életre  szóló) élményén és az  AC-előadó ismételt  meghívásán túl 

nem volt kidolgozott programja, szervezete, irányítása?

A Katolikus Népszövetség országos szervezetének útkeresése és nehézségei ismeretesek 

a  szakirodalomból,307 de a Hitterjesztés  egyesülete  lemorzsolódásának okai egyelőre  isme-

retlenek. Medgyessy Gyula plébános a gazdasági nehézségeket említi, de nem térhetünk ki a 

kérdés elől: miért nem tartott ki a missziókért végzett imában sem az 1.300 fő, hiszen az ima 

306 Categoria. 46/8251–1941, ESZTERGOMI PRÍMÁSI LEVÉLTÁR. Közli: Gergely Jenő: i. m., 153–154.
307 Gergely Jenő: i. m., 131–139.
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nem kerül pénzbe? A jelenségben sok ok játszhat közre, a helyiek mellett akár a központi bu-

dapesti szervezet kommunikációs technikájának esetleges hiányosságai is. Egyelőre nem is-

meretesek annak okai sem, hogy az EMSZO helyi szervezete miért nem jött létre a kezdemé-

nyezés ellenére sem.

Egy gyakori nehézségre hívja fel a figyelmünket néhány egyesületünk története.  Egy 

adott apostoli vagy lelkiségi irányzatot szívesen és sikeresen művelő, abban nagy gyakorlatot 

szerző és esetleg kulcsszerepet játszó káplán áthelyezése után a következő káplán talán más 

pasztorációs eszközökkel, más lelkiséggel dolgozik szívesebben, úgy érzi, személyes képessé-

geit és tapasztalatait latba vetve abban nagyobb pasztorációs eredményt érhet el. Tudunk a 

cserkészet visszaeséséről  Bándi  Tibor  áthelyezése  után,  de  megfigyelhetjük  ugyanezt  a 

KALOT és a  Szent József kongregáció esetében is. Dudás Károly  1943-ban írja a Historia 

Domusban: „A férfi Mária kongregáció és a KALOT azonban mindig csendesebb lesz, részint 

a behívók miatt, részint, mert a káplánok nem nagy lelkesedéssel foglalkoznak velük.”

+ + +

Hogyan  értékelhetjük  a  nagykátai  katolikus  egyesületek  két  világháború  közti 

munkáját a végső értékelési szempont, az egyesületek apostoli küldetése szempontjából? A 

feltárt és bemutatott tények, statisztikai adatok ismeretében egyértelmű a válasz. Az 1920–

1944.  közti  negyedszázadban  számos,  Isten  áldását  bíró,  lelkileg  elmélyedő,  tevékeny 

katolikus egyesület forrt ki Nagykátán, világító példát és magas mércét állítva az utókornak az 

isteni  Örömhír  terjesztésében.  Áldozatos  tevékenységüket  sok  eredmény  koronázta, 

társadalmi  környezetük  sok tekintetben  emberibbé,  istenibbé  vált.  Az elgázolt  és  letiport, 

rengeteg bajjal sújtott magyarság egy településén a hit, a remény és a szeretet evangéliumi 

hírnökeikévé váltak. Válságkorszakot élő környezetüknek felmutatták, amit Krisztus tanított: 

„Én vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11,25). A 3-4.000 fő nagykátai templomba járó közül 

minden második fontosnak tartotta,  hogy az önkéntes hitegyletek tevékenységében is részt 

vegyen. Imájuk és munkájuk nyomán megvalósultak az irgalom testi és lelki cselekedetei. 

Nélkülözőket láttak el élelemmel, fedéllel és ruhával, boldog életre segítő értékrendet ültettek 

el  a  gondjaikra  bízott  ifjúság  szívében  és  megismertették  őket  saját  méltóságukkal. 

Szeretetteljes közösségeket biztosítottak, jövőbeli családok egységét alapozták meg, általános 
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és  szaktudást  ajándékoztak.  Mindez  a  helyi  egyház,  a  plébánia  nagyszerű  eredménye, 

felmutatva  a  katolikus  Egyház  igaz  képét,  ahol  a  bölcs  pásztorok  krisztusi  igéit  világi 

apostolok viszik el az élet minden zegébe-zugába. Munkájukat áldozatos szerzetesek segítik, s 

mindannyian  az  Eukarisztia  körül  gyűlnek  össze,  hogy  Isten  öröme  és  szeretete  valóban 

túlcsordulhasson szívükön és megjelenjen a körülöttük lévő világban.

Elődeink kibontották Krisztus, a megtestesült isteni szeretet lobogóját, és fáradsággal, 

erőfeszítéssel nem törődve magasra emelték azt, hogy a szolgáló szeretet isteni útjára tanítsák 

környezetüket. Jézus Krisztus tanítása valóra vált a városban:

„Így világítson világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják  

mennyei Atyátokat.”

+ + +
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