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„KERESZTÉNY és nemzeti” 

 



„KERESZTÉNY és nemzeti” 

„[…] ez a barokk palota szimbóluma annak, hogy 

egy történeti alapon álló konzervatív államban a 

vallásos és nemzeti gondolatnak össze kell 

fonódnia, az államnak és Egyháznak együtt kell 

működnie. […] Ez a palota, melynek költségeihez 

több, mint egymillió hétszázezer pengővel járult 

hozzá a rend[…] A kormányzó parancsára a 

kultusztárca egymillió pengőt adott az 

építkezésekhez. A főváros pedig 

telekmegnagyítással, kiegyenesítéssel segítette a 

nagy mű megvalósítását és megígérte a templom 

felépítését is.” (Klebelsberg Kuno beszéde 1929)  



I. A trianoni béke hatása 



I. A trianoni béke hatása 
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II/1. Egyház és pártpolitika 
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II/1. Egyháziak a kormányzatban 

Vass József miniszterelnök-helyettes 



II/2. Egyháziak a Felsőházban 
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II/2. Egyháziak a Felsőházban 
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III/1. Magyarország 

népszerűsítése 

Szent Imre-év 1930 



III/1. Magyarország 

népszerűsítése 

eucharisztikus 

világkongresszus, 1938 



III/2. A régi egyházszervezet 

megtartása az utódállamokban 



IV/1. Oktatás 
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1921. évi XXX. 1. §  



IV/1. Oktatás 

 



IV/1. Oktatás 
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IV/2. Egészségügy 



V/1. Vallási megoszlás 
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V/2. Falusi társadalom 



V/3. Kisebbségben 

Márton Áron Bubnics Mihály 



Keresztény kurzus? 

 



Keresztény kurzus? 

„[…] a kereszténység a puszta jelszóból akkor válik 

politikai elvvé és iránnyá, ha az evangélium 

kovásza lesz benne, amelyik átjárja és erjeszti a 

törvényeket. […] Az utolsó évek történésein 

elmerengve riadtan és sok keserűséggel kell 

megállapítanunk, hogy a kereszténység ilyen 

értelemben már nem politikai elv és nem tényező! 

[…] elhagytuk a keresztény politikát, mielőtt 

megvalósíthattuk volna” (Nyisztor Zoltán pap-

újságíró cikke, 1942) 


